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 يادداشتي از مؤلف
 

 

كه  ايهگونعالقه من است. من از كنار هم گذاردن كلمات به  شناسيجامعهنوشتن تفريح من و 
ا ر شناسيجامعه. ضمن آنكه مبرميسايرين از آنها بياموزند، با آنها شاد شوند يا هر دو، لذت 

ري اآخرين و بهترين اميدهاي نسل ما براي سازگ شناسيجامعه. هددمياز كلمات تشكيل  ايهمجموع
 ايهه ايدامروز ب شناسيجامعهيي براي زندگي با يكديگر است. مشاهده اينكه هاهبا جهان و يافتن را

 .كندمياساسي و مورد توجه تبديل شده است، شور و احساس خاصي را در من ايجاد 
من در شهر كوچك ورمونت متولد و در نيوهمپشاير بزرگ شدم. زماني كه قصد داشتم همانند 

ر حرفه تعميركاري خودرو ادامه كار دهم، آموزگار من گفت كه به جاي اين كار بهتر است به پدرم د
دانشگاه بروم. زماني كه مالكوم ايكس گفته بود قصد وكالت دارد، معلم او گفته بود كه يك پسر 
رنگين پوست بهتر است به كاري مثل نجاري بپردازد. تفاوت در تجارب ما، گوياي نقشي است كه 

 ميان نژادهاي مختلف، ژرف و عميق است.اوت طبقاتي به همراه دارد. تبعيضتف
كارراهه شغلي من با عبور از مسير دانشگاه هاروارد، تفنگداران دريايي اياالت متحده، دانشگاه 
بركلي كاليفرنيا و دوازده سال تدريس در دانشگاه هاوايي بسيار جذاب و آموزنده بود. در اين مسير 

، از ازدواج من با شيال آشنا و دو ماه پس از اولين مالقات با او ازدواج كردم. با گذشت سه سال
 2992فرزندمان آرون نيز به دنيا آمد. دو نعمتي كه براي من بسيار ارزشمندند. من در سال 

تدريس را كنار گذاشتم و هفت سال كامل به كار تاليف پرداختم، تا اينكه بار ديگر به دليل 
ي حت زياد كار تدريس را شروع كردم. تدريس براي من همانند نواختن جاز است. يهاتدرخواس

اگر شما اين كار را به دفعات بسيار زيادي انجام داده باشيد، هيچ دو دفعه آن شبيه يكديگر 
انيد كه چه صورتي خواهد داشت. تدريس دمينخواهد بود و هر بار كه به اين كار اقدام كنيد، ن

 همانند نوشتن با صوت است. 
هر سال براي بزرگداشت و يادآوري ام كه بايد آنقدر دريافته هاسالدر پايان، با گذشت اين 

والدين خود به ورمونت بروم. اين كار بيش از آنكه بازگشتي به گذشته باشد، بيشتر شبيه نزديكي 
توانم منتظر آن باشم كه چه اتفاقي در پيچ بعدي به پيچ بعدي در يك مسير مارپيچ است. نمي

 خواهد افتاد.
 





 

 نيگفتار مترجمپيش

 

 

 اي كه از دفتر عقل آيت عشق آموزي

 ترسم اين نكته به تحقيق نداني دانست )حافظ(                                      

 
 

( را مطالعه 0224چاپ يازدهم نسخه انگليسي كتاب حاضر )انتشار  2494در تابستان 
به موضوع تحقيق در اين اثر به شدت تحت  "ارل بابي"كرديم. نگاه علمي و عميق مولف كتاب 

ود، ب بينيپيشيي كه در ترجمه چنين آثاري قابل هادشواريتاثيرمان قرار داد. با وجود تمام 
سال به انجام رسيد. در حين ترجمه از  0آغاز كرديم. كار ترجمه ظرف مدت ترجمه كتاب را 

فظ سود برديم. سعي كرديم با ح هادشواري ايهپارمشاوره اينترنتي با مؤلف نيز براي غلبه بر 
حداكثر امانت در انتقال مفاهيم مورد نظر نويسنده، تا حد امكان درك مطلب براي مخاطب 

يرات اندكي ، با تغيهامثالت گيرد. در موارد قليلي به ويژه در ارائه بعضي صور ترسادهفارسي ربان 
 تر شده است. مطالب به فرهنگ هم ميهنانمان نزديك

( توسط استاد گرامي 2990در اواخر كار ترجمه اطالع يافتيم كه چاپ ششم كتاب )انتشار 
 ز اتمام ترجمه ويراستآقاي دكتر رضا فاضل يك بار ترجمه و منتشر شده است. ايشان پس ا

 .اندهكرد( نيز مقايسه 2999ششم كتاب، آن را با چاپ هشتم كتاب )
يش درباره اين چاپ، هاه( و ساير نوشت0224بنابر پيشگفتار ارل بابي در چاپ يازدهم )

محتوا و ساختار كتاب در چاپ يازدهم تغييرات اساسي كرده است. ضمن آنكه تعدادي از فصول 
. همچنين مطالب با مهارت خاصي با تغييرات اندهشدفصول جديدي جايگزين آنها  و اندهشدحذف 

ي هايويژگ. يكي از اندهشدي آغازين قرن بيست و يكم تطبيق داده هاسالعميق و پرشتاب 
ي هاهتوان در نگاه كاربردي آن به روشهاي تحقيق از طريق ارائه نمونمهم كتاب حاضر را مي

اهي عميق مولف نگ هافصلكاربردي گوناگون دانست. ضمن آنكه در فصل دوم كتاب و نيز ساير 
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ي تحقيق داشته كه اين مباحث با توجه به تجارب نويسنده هاشروهاي حاكم بر به ايدئولوژي
از ارزش بسياري برخوردار است. بابي با كمك همكارانش )بيش از ده نفر( براي پشتيباني، 

ي وب قرار هاهاز مسائل، با مهارت از اطالعات فراواني كه روي پايگا ايهپارو حل  راهنمايي
كتاب و نسخه چاپ شده  2990داده شده، استفاده كرده است. خالصه آن كه تفاوت بين چاپ 

به قدري زياد است كه بر آن شديم با انتشار ترجمه آن يك اثر با ارزش و  0224در سال 
 شناسي تحقيق به زبان فارسي اضافه شود. متفاوت به ادبيات روش

يمان و در هاهي درس روش شناسي تحقيق در دانشگاهافصلمحتواي اين كتاب با سر
ي علوم انساني و اجتماعي در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا مطابقت قابل هاهرشت

رك در فصول قابل د ايهونگقبولي دارد. بسياري از نكات مهم مباني فلسفي علوم انساني نيز به 
(، اگرچه به The Practice of Social Research. نسخه اصلي كتاب )اندهشدكتاب مطرح 

ي هاويژگيعنوان مرجع درس روش تحقيق در علوم اجتماعي نگاشته شده است. به دليل 
از ي علمي هاهرشتگسترده در  ايهگونمنحصر به فرد كتاب و تجارب ارزنده مؤلف، كتاب به

جمله روانشناسي، مديريت، علوم سياسي، مهندسي صنايع و حتي پزشكي نيز در سطح دنيا مورد 
ي دهه هاسالد. ارل بابي يكي از نويسندگان مشهوري است كه در فاصله گيرمياستفاده قرار 

تا كنون به امر تدريس و تاليف اشتغال داشته و آثار ارزشمندي به شرح زير را به تاليف  42
 رسانده است:

 To Comfort and to Challenge (1967) 

 Science and Morality in Medicine (1970)  

 Survey Research Methods (first edition 1973)  

 Society by Agreement (1977)  

 Understanding Sociology (1982)  

 Apple Logo for Teachers (1984)  

 You Can Make a Difference (1985)  

 Observing Ourselves (1986)  

 The Sociological Spirit (1987)  

 Research Methods for Social Work (1993)  

 What is Society? (1993)  

 Adventures in Social Research (1993)  

 Research Methods for Criminal Justice and Criminology (1995)  
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  Adventures in Criminal Justice Research (1997)  

 The Basics of Social Research (1999)  

 Exploring Social Issues (1999)  

 Fundamentals of Social Research (2002)  

 The Basics of Communication Research (2004) 

ترجمه كتاب حاضر در واقع حاصل تالش و همكاري دوستان بسياري بوده كه در مراحل 
 انيم ازدمي. در اين پيشگفتار بر خود الزم اندهبه نحوي مترجمين را ياري رساند مختلف
ي مختلف كتاب و هافصلي آقايان هادي اكرمي و حامد شافعيان در مقابله خواني هاكمك

سركار خانم شيده سادات هاشمي در بازخواني متن و تنظيم اشكال و جداول قدرداني و تشكر 
وارند با توجه به حجم تحقيقات انجام شده در كشور، اين اثر گامي در بهبود نمائيم. مترجمين اميد

ي گوناگون هاهبرداري هرچه بهتر از نتايج تحقيقات در حوزو هدايت اين اقدامات جهت بهره
باشد. ضمن آنكه نظير هر اثر ديگري اين كتاب نيز عاري از اشكال نخواهد بود و مترجمين 

د، دانشجويان، محققان و خوانندگان گرانقدر كتاب در زمينه بهبود و رفع پذيراي پيشنهادات اساتي
 اشكاالت بالقوه آن خواهند بود.

 
 استاد دانشگاه عالمه طباطبايي – دكتر كامران فيضي

 پژوهشهاي بازرگاني و پژوهشگر موسسه مطالعات -سيد حسين رضوي





 

 پيشگفتار مؤلف
 

 

ي هاشروبه گفتن مقدار دقيق آن ندارم( من تدريس در اولين دوره  ايهچند سال پيش )عالق
ي تحقيق پيمايشي متمركز هاشروتحقيق در علوم اجتماعي را آغاز كردم. اين دوره عمدتاً بر 

بود و تنها شش دانشجو در كالس حاضر بودند. با گذشت زمان من احساس بهتري به عنوان 
ن، كالس را در دفتر كار من تشكيل داديم تا امكان بهرهكردم. با گذشت زمايك معلم پيدا مي

 ي كتابخانه شخصي من را به محض نياز در حين مباحث كالسي داشته باشيم.هاكتاببرداري از 
يكي از مسائلي كه با آن مواجه شدم، فقدان يك كتاب درسي خوب درباره تحقيق پيمايشي 

ي هاشورمنطق نظري  هاكتابعلق داشت. برخي ي موجود به يكي از دو دسته زير تهاكتاببود. 
هيچ كدام از  كنمميكه من فكر ن ايهگونكردند، به تحقيق را به صورتي خالصه بيان مي

د. تحقيق نبودن "انجام"دانشجويان قادر به كاربرد هيچ يك از اصول كلي در قالب كاربردي 
ناميد،  "كتاب آشپزي"وان آنها را تكه مي هاكتابي ديگر كامالً برعكس بودند. اين هاكتاب

هاي جزئي و گام به گام درباره نحوه انجام يك پيمايش بودند. متاسفانه اين شامل دستورالعمل
رويكرد دانشجويان را براي انجام پيمايش تنها بر اساس آنچه توسط مولفان تشريح شده بود، 

براي دانشجويان  "كتاب آشپزي"گويي و خت. هيچ كدام از اين رويكردهاي خالصهساميآماده 
 و مربيان آنها مفيد نبود.

ي تحقيق مورد نظر خود هاشرويك روز با عجله فهرست مطالب مورد نياز براي كتاب درس 
 د:گيريمرا نوشتم. اين فهرست بر اساس سه اصل نظري بود كه تحقيق علمي بر اساس آن شكل 

 د.گيرميدرك اصول نظري كه تحقيق علمي بر اساس آن شكل  .2

 ي موجود براي انجام تحقيق.هاشروآشنايي با نحوه انعكاس اين اصول در  .0

كسب آمادگي براي تغييرات مورد نياز در مواقعي كه شرايط پيراموني اجازه استفاده از  .4
 .هددميي موجود و پذيرفته شده را نهاشرو

و براي  ندگرفتبا من تماس  Wadsworthفرداي آن روز به طور غير منتظره انتشارات 
 .شدمتدوين كتابي درباره روش تحقيق دعوت به همكاري 
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انتشار يافت. ناشرين و من بالفاصله خبرهاي  2944در سال  1ي تحقيق پيمايشيهاشرو
خوب و بدي را دريافت داشتيم. اولين خبر خوب آن بود كه اغلب اساتيد تحقيق پيمايشي كتاب 

ي تحقيق پيمايشي در سرتاسر آمريكا از اين كتاب استفاده هاهو بسياري از دور اندهرا پسنديد
 ي تحقيق پيمايشي چندان زياد نبود.هاه. خبر بد آن بود كه تعداد دوراندهكرد

ي روش تحقيق، كه تحقيق هاهآخرين خبر خوب اين بود كه بسيييياري از مدرسيييان دور
ادند، نسيييبت به اسيييتفاده از كتاب ما در كنار دميي ديگر ارائه هاشروپيمايشيييي را در كنار 

. زماني كه در حال اندهشييدي ديگري درباره تحقيق ميداني، آزمايشييي و ... تشييويق هاكتاب
از  Wadsworthاصالح اين كتاب تخصصي بوديم، برخي از اساتيد پيشنهاد دادند كه انتشارات 

 !وم اجتماعي بنويسدتر درباره تحقيق در علبخواهد تا كتابي كلي "همان فرد"
( از همكاري 2942) 2ي تحقيق در علوم اجتماعيهاشرودر پيشگفتار اولين نسخه كتاب 

نفر از اساتيد تحقيق در علوم اجتماعي از كاليفرنيا گرفته تا فلوريدا تقدير شده بود. كتاب در  هاهد
تنها نام من بر واقع حاصل يك همكاري گسترده در معناي واقعي آن بود، هر چند در نهايت 

 روي جلد كتاب بود و قطعاً مسئوليت آن نيز با من بود.
ماعيهاشرو بدواً براي  ي تحقيق در علوم اجت موفقيتي بي درنگ بود. اگرچه اين كتاب 

شده بود، چاپهاهدور يي نظير هاههاي بعدي آن بطور گسترده در زميني علوم اجتماعي تدوين 
مطالعات شيييهري، آموزش، ارتباطات، علوم اجتماعي و علوم روانشيييناسيييي، مديريت عمومي، 

سي، در حدود  سط  42سيا ضمن آنكه اين كتاب تو ستفاده قرار گرفت.  زمينه مختلف، مورد ا
سال  ستفاده قرار گرفت و در  شورهاي مختلف جهان مورد ا سان و محققاني در ك  0222مدر

 ود.يكي از انتشارات شهر پكن آن را به زبان چيني منتشر نم
ن . نخست، زماني كه مامكردهمن اين مقدمه طوالني درباره سابقه كتاب را به دو دليل ارائه 

ي دولتي هستند: هاني درسي از نظر من همانند ساختماهاكتابكردم يك دانشجو بودم، فكر مي
 كردم كه يك انسان آن راآنها سر جاي خود قرار دارند. من هرگز درباره آنها چنين فكر نمي

ي درسي سير تكاملي دارند: به روز هاكتابكردم كه تدوين كرده است. به عالوه هرگز فكر نمي
د. من به عنوان يك دانشجو از اين فكر شوميند و خطاهاي آنها اصالح شوميند، بهتر شومي

 !ي درسي من ممكن است حاوي اشتباهاتي باشندهاكتابهراس داشتم كه 

                                                 
1 . Survey Research Methods 

2 . The Practice of Social Research 
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. كنديمصحنه را براي مروري بر تغييرات ويرايش يازدهم آماده دوم، اشاره به تكامل كتاب  
تغيير  . براي مثال با توجه بهاندهشدهاي پيشين، عوامل مختلفي باعث اين تغييرات نظير بازنگري

ي تحقيق اجتماعي، كتاب بايد به روزرساني شود تا جاري و مفيد باقي هاهمستمر فناوري و روي
ي بهتري براي ارائه مطالب استاندارد هاهخصي، من بطور مستمر شيوبماند. در تجارب تدريس ش

ي خود درباره نحوه تدريس موضوعات خاص را بيان هاه. همچنين همكاران نيز ايدكنمميپيدا 
يي در متن كتاب و در كادرهاي جداگانه ارائه هاهارند. برخي از اين موارد به صورت ضميمدمي
دانشجويان و اساتيد همواره بر اين نكته تاكيد دارند كه موضوعات مختلف . ضمن آنكه اندهشد

 بايد مجدداً سازماندهي شده، توسعه يافته، آشكار شده، تقليل يافته يا حذف شوند.
 

 نكات جديد در ويرايش يازدهم

رسي بازنگري يك كتاب د"ي پيشين اين كتاب، چنين گفته بودم كه هاهدر يكي از نسخ
بسيار دشوار است. اينكه كتاب چقدر خوب است چندان مهم نيست،  ايهتاب، تجربنظير اين ك

. اين نكته همچنان صحيح است. وقتي "ي بهبود دهنده آن وجود نداردهاهاما هيچ پاياني بر ايد
 دكننميتوانند بهبود يابند، آنها به موارد زيادي اشاره سيم كه چه چيزهايي ميپرمياز مدرسان 
ي پيشنهادهاي آنان را مورد توجه قرار داده، بسياري از آنها را دنبال كرده و برخي را و من تمام

م ايه. ما همچنين پيشنهادهاي بسياري از دانشجوياني داشتكنمميانتخاب  "تفكر بيشتر"براي 
 و بسياري از تغييرات بر اساس نظرات آنها بوده است. اندهكردكه اين كتاب را مطالعه 

 كنيم.برخي تغييراتي كه به ترتيب فصول در كتاب اعمال شده را معرفي ميدر ادامه 

ي نرخ تولد توسعه يافته و به روزرساني هاه. داد"كاوشگري انسان و علم"، 0فصل 

 شناسيامعهج. در راستاي تاكيد بر ويژگي بين المللي تحقيق اجتماعي، گزارشي درباره اندهشد
ام. همچنين بحثي درباره كريستال ايستمن، شهير مصري، سعدالدين ابراهيم را به فصل افزوده

 محققي كاربردي در اوايل قرن بيستم ارائه شده است.

ي طرفداري هام. بحث پاراداي"، نظريه و پژوهش اجتماعيهامپاراداي"، 0فصل 

 "ژادينظريه انتقاد ن"عنوان  حقوق زنان و پست مدرنيسم توسعه يافته است. بخش جديدي با
ارائه شده  "گرايي منطقيبازنگري در عينيت"نيز افزوده شده است. آزمايش شريف نيز در بخش 

 است.
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. دو بخش جديد "ي پژوهش اجتماعيهاتاصول اخالقي و سياس"، 9فصل 

 . "سياست و سرشماري"و  "مسائل اخالقي در تحقيق بر روي مسائل جنسي"افزوده شده است: 

. من از طريق بررسي مطالعات انجام شده بر روي تروريسم، "طرح تحقيق"، 4فصل 

. اهميت مطالعات گروهي را از امكردهدرباره استفاده از هر دو شيوه تحقيق كيفي و كمّي بحث 
. بحث امداده، نشان اندهشدو مقطعي برعكس  ترسادهي مطالعات هاهطريق مثالي كه در آن يافت

يه و تحليل گسترش يافته است. همچنين بخش جديدي در خصوص تعامالت واحدهاي تجز
گرايي بازبيني شده و اجتماعي به عنوان يك واحد تجزيه و تحليل ارائه شده است. بحث تقليل

 مرور بيشتري بر پيشينه تحقيق انجام شده است.

. بحث ماديت بخشي "گيريسازي و اندازهسازي، عملياتيمفهوم"، 0فصل 

 كشي ارائه شده است. سازي از طريق تحليلي از معناي نسلگسترش يافته و مفهوم

 هاشاخص. من بحث تفاوت ميان "شناسيها و گونه، مقياسهاشاخص"، 7فصل 

مقياس بوگاردوس ". همچنين بحثي درباره امدادهتر ارائه ها را به صورتي گستردهو مقياس
 نيز ارائه شده است.  "معكوس

هاي صورت گرفته در . فصل با نگاهي به نظرسنجي"گيريمنطق نمونه" ،7فصل 

گيري را د. من بحث خطاي نمونهشوميآمريكا آغاز  0227انتخابات رياست جمهوري سال 
. امكردهرا با مثالي از ايران جايگزين  "گيري از طرفداران سانتانمونه"بيشتر توضيح داده و مثال 

هاي سياسي نيز ارائه شده نظرات ذينفعان سياسي در نظرسنجي همچنين بحثي درباره تاثير
 است.

گذاري را همراه با مثالي براي درباره نظريه نشانه ايه. من مقدم"هاشآزماي"، 7فصل 

ي اينترنتي ارائه شده هاش. همچنين بخش جديدي در خصوص آزمايامكردهمعرفي آن ارائه 
 است.

. من تعدادي مثال جديد را به فصل افزوده و بحث درباره "تحقيق پيمايشي"، 3فصل 

يد . همچنين بر اين نكته تاكامدادهعوامل تاثيرگذار بر افزايش يا كاهش نرخ پاسخ را گسترش 
هاي تقريبي در خصوص نرخ پاسخ قابل قبول بر اساس نظريه نيستند و تنها اك كه راهنماداشته

. بحث پيمايش اجتماعي سراسري و برنامه تحليل من هستند ايهانعكاسي از تجارب حرف
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. همچنين بحث پيمايش برخط را بيشتر شرح داده امدادهي آن را با جزئيات بيشتر ارائه هاهداد 
 ي كيفي ارائه شده است.هاهو مطلب جديدي در خصوص تحليل ثانويه داد

ريب خ. مثال جديدي از جان الفلند در خصوص ت"تحقيق ميداني كيفي"، 01فصل 

حقيق در ت "بيروني"و  "دروني"ساختماني قديمي ارائه شده است. همچنين مفاهيم رويكردهاي 
 ايه. من تمايز آشكارتري ميان تحقيق ميداني و مطالعات موردي مقايساندهشدميداني معرفي 

 . نهايتاً بحثيامدادهنگاري فردي ارائه نگاري مجازي و قومو مطلبي در خصوص قومقائل شده
 ي متمركز برخط و تلفني افزوده شده است.هاهپيرامون گرو

ي جديدي درباره تحليل محتواي هامثال. "تحقيق غير مداخله جويانه"، 00فصل 

سازي اضافه شده است. راهنماييكمّي و كيفي ارائه شده و بخشي در رابطه با پيامدهاي جهاني
ئه از اينترنت ارا آماري اياالت متحده آمريكاخالصه هايي درباره به دست آوردن اطالعاتي درباره 
وص م در خصياستارك و كتاب دفل ظهور مسيحيتشده است. من همچنين مبحثي در رابطه با 

 پليس بين الملل ارائه شده است.

 . بحث انواع ارزيابي با جزئيات بيشتري ارائه شده است."تحقيق ارزيابي"، 00فصل 

بخشي در خصوص كدگذاري محوري و . "ي كيفيهاهتحليل داد"، 09فصل 

 كدگذاري گزينشي افزوده شده است.

عارضه يابي جامعه ". بخشي جديدي با عنوان "ي كمّيهاهتحليل داد"، 04فصل 

به فصل افزوده شده كه قدرت تحليل علمي در علوم اجتماعي به منظور پوشش مسائل  "شناختي
روزرساني نموده و آن را همراه با افزودن را به  27-7هد. جدول دمياجتماعي واقعي را نشان 

 27-7. همچنين بر اساس نظرات خوانندگان شكل امدادهدو جدول جديد به متن بيشتر توضيح 
 .امدادهرا تغيير 

هاي چند متغيري . منطق تشريحي زيربناي اغلب تحليل"مدل تشريحي"، 00فصل 

تا دانشجويان اهميت  امدادهگاه را توسعه ؛ من بحث اين ديكندميريزي در علوم اجتماعي را پايه
 فصل در تحقيقات اجتماعي خود را دريابند.

يي هاش. تغيير اصلي در اين فصل افزودن بخ"تجزيه و تحليل آماري"، 07فصل 

هاي لگاريتم خطي و سيستم اطالعات در رابطه با تحليل واريانس، تحليل تمايزي، مدل
. امدادهداري آماري و واقعي را با جزئيات بيشتر ارائه ميان معنيجغرافيايي است. من بحث تمايز 
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ام تا فضايي نهايتاً من بحث آغازين در خصوص ماروين رياضي و اجتناب از رياضي را حذف كرده
 براي تشريح روشها فراهم آيد.

. بخش جديدي در خصوص "ي اجتماعيهاشخواندن و نوشتن پژوه"، 07فصل 

 هاهقالميات ارائه شده است. همچنين بخش ديگري در خصوص نمايش و انتشار سازماندهي مرور ادب
 افزوده شده است. فعاليتهايي كه دانشجويان با نرخي فزاينده به دنبال آن هستند. 

ام. من به عنوان يك معلم همواره مثل هميشه من مطالب كل كتاب را به روزرساني كرده 
براي معرفي تحقيق اجتماعي به دانشجويان خود هستم؛ ي جديدتر و موثرتر هاهبه دنبال را

ند. شما تصاوير متعددي را در اين نسخه شوميبسياري از اين مطالب به صورت نموداري ارائه 
ا ي قديمي )به استثناي موارد كالسيك( بهامثالخواهيد يافت. همچنين من به دنبال جايگزيني 

يي كه از نظر من براي اغلب دانشجويان بي هاشبخام. ضمن آنكه برخي ي جديدتر بودههامثال
 ام. فايده بوده است را از كتاب حذف كرده

بخش است. من ضمن تالش براي تغيير كوچكي نيز وجود دارد كه براي من بسيار لذت
حفظ سالمت عقلي خود، سعي در ارائه تعاريف خالصه و در مواردي استفاده از نكات جالب و 

م. در اين راستا من پيشنهاداتي را از دو تن از دانشجويان خارج از اياالت متحده امورد قبول داشته
ام. من بسياري از تعاريف آنان را به كار برده و اين راه براي دانشجويان ديگر نيز دريافت داشته

 در آينده باز است. 
ني اي پيشين، از تمامي پيشنهادات شما در خصوص بهبود كتاب قدردهاهنظير هر نسخ

سال گذشته انعكاسي از پيشنهادات بيشمار دانشجويان و  42. سير تكاملي اين كتاب در كنممي
 افراد ديگر بوده است.

 

 ي آموزشيهاگيويژ
بزار ي پيشين اين كتاب اهاهاگرچه هم دانشجويان و هم اساتيد به من گفته بودند كه نسخ

 به عنوان فرصتي براي بازنگري كتاب ازموثري براي يادگيري بوده است، من اين بازبيني را 
ام. در اينجا فهرستي ديدگاه آموزشي در نظر گرفته و برخي عناصر را تعديل و مواردي را افزوده

 دد.گرمياز اين موارد در ويراست يازدهم كتاب ارائه 
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د كه محتواي اصلي فصل شوميهر فصل با پاراگراف مختصري آغاز  مروري بر فصل 

 .كندميرا بازگو 

د كه ايده اصلي آن فصل را نشان داده و به شوميآغاز  ايههر فصل با مقدم مقدمه فصل

 زد.ساميي ديگر كتاب مرتبط هافصلويژه محتواي فصل را با مطالب 

ي واقعي اهمثاليند كه گوميدانشجويان اغلب به من ي شفاف و ترغيب كننده هامثال

ي هامثالو اين ويراست حاوي  كندميي دشوار و يا خالصه كمك هاهو فرضي به آنها در فهم ايد
 ي پيشين اضافه شده است.هاتي ارزشمند ويراسهامثالجديدي است كه به 

ي تحقيق پرداختم، اغلب مفاهيم كليدي هاشرواز اولين باري كه من به تدريس  تصاوير

دند. در حالي كه من در اينجا به دنبال ترجمه اين كرميپيدا در قالب تصويري براي من معني
ام. ي تصويري نيز در كتاب بهره بردههاشام، ليكن از نمايتصاوير ذهني به واژگان بوده

به من در بيان مقصودم به هنرمندان انتشارات  ايهي حاصل در گرافيك رايانهاتپيشرف
Wadsworth اين ويراست بسيار راضي هستم.ها و تصاوير جديد در كمك كرد. من از شكل 

گفتند كه مطالب كادربندي دانشجويان به من مي هاي كادربندي شدهو بحث هامثال

زد، براي آنها بسيار مفيد و قابل ساميو مطالعات خاص را پررنگ و متمايز  هاهكه ايد ايهشد
استفاده و سوء استفاده استفاده است. من اين كار را از ويراست دهم براي نشان دادن نحوه 

 ي جمعي از تحقيقات اجتماعي آغاز كردم.هاهرسان

صل را از ف ايهدر پايان هر فصل، فهرست دقيقي ارائه شده است كه خالص نكات كليدي

ا بدانند ت كندميهد. نكات كليدي به دانشجويان كمك دميدر كنار مروري قابل استفاده نشان 
 اكيد داشته باشند.در هر فصل بايد بر چه نكاتي ت

فهرستي از واژگان كليدي در ادامه نكات كليدي ارائه شده است. اين  واژگان كليدي

. تعاريف مربوط به اين لغات نيز در متن هر كندميفهرست دامنه لغات دانشجويان را تقويت 
 . اندهشدف انتهاي كتاب نيز تعري نامهواژهو در فصل ارائه شده است. اين لغات در متن پررنگ شده

هد تا درك خود از دمياين سؤاالت به دانشجويان اجازه  هانسؤاالت مروري و تمري

 ي خود را به كار گيرند.هاهمفاهيم فصل را آزموده و آموخت
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انند تويمدر اين بخش فهرستي از منابعي كه دانشجويان  منابعي براي مطالعه بيشتر

مباحث فصل به آنها مراجعه كنند، همراه با  در صورت تمايل به يادگيري بيشتر در خصوص
 بر هر منبع ارائه شده است. ايهحاشي

ص اين ويراست مسير نسخه پيشين در خصو منابع اينترنتي براي مطالعه بيشتر

ي هاهانند از فهرست پايگاتوميهد. دانشجويان دميحركت به سمت دنياي مجازي را ارائه 
ي خود را هاهبخش و ساير منابع ذكر شده استفاده كنند و آموختاينترنتي مفيد ارائه شده در اين 

 به فراتر از متن و كالس ارتقاء دهند.

هاي قبلي، مجموعه ضمايمي ارائه شده است كه برخي ابزارهاي تحقيق نظير چاپ ضمايم

ار رنظير راهنماي استفاده از كتابخانه، جدولي از اعداد تصادفي و ... را در اختيار دانشجويان ق
نيز در سايت كتاب ارائه  Qualrusو  SPSS ،NVivoافزارهاي هد. راهنماي مقدماتي نرمدمي

 شده است.

ه نكتاين كتاب باشد. من از  "جنبه آموزشي"ترين شايد اين مهم نگارش شفاف و روان

اطمينان دارم كه تمامي نويسندگان تمام تالش خود را براي تدوين شفاف و روان متون خود به 
ند و بسيار خشنودم كه اين نسخه در مقايسه با ده نسخه قبلي از اين نظر بسيار تقويت گيرميار ك

. نداهشده است. اين از جمله مواردي است كه بسياري از دانشجويان درباره آن براي من نوشت
براي چاپ يازدهم من و ويرايشگران وقت زيادي را براي بازبيني، ويرايش، زيبايي و بازسازي 

نكه . صرفنظر از ايمايهكردصرف  "خواننده پسند"هر يك از خطوط كتاب و دسترسي به متني 
ر يك از تا به ه كنمميشما را دعوت  ،دازيدپرميبراي اولين يا چندمين بار به مطالعه اين كتاب 

 فصول كتاب مراجعه و نگارش آن را ارزيابي كنيد.
 



 

 

 بخش اول 

 

 

 

 بر كاوش ايهمقدم

 

 

 كاوشگري انسان و علم  .0

 و پژوهش اجتماعي هاه، نظريهامپاراداي .0

 ي پژوهش اجتماعيهاتاصول اخالقي و سياس .9

. با اين وجود تصاوير متفاوتي درباره كنندميآشناست كه همگان از آن استفاده  ايهعلم واژ
ها، علم يادآور رياضيات است و براي بعضياين واژه وجود دارد. براي بعضي علم همان 

ند يا معادل دروس دشوار گيرمياست. اغلب آن را با فناوري اشتباه ي سفيد و آزمايشگاههاشروپو
 انند. دميي دانشگاهي هاهدبيرستان و دور

البته علم به خودي خود هيچ يك از اين چيزها نيست. بر اين اساس بسيار دشوار است كه 
علم دقيقاً چيست. خود دانشمندان نيز روي تعريف واحدي توافق ندارند. در اين  مشخص كنيم

كتاب علم روشي براي كاوش در نظر گرفته شده است. راهي براي ياد گرفتن و آگاهي از 
ي ديگرِ يادگيري و آگاهي درباره جهان، هاهموضوعاتي درباره جهان اطراف ما. در مقايسه با شيو

خاصي است. علم تعهدي آگاهانه، سنجيده و دشوار است. گاهي اوقات  يهاويژگيعلم واجد 
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را  هاگيويژد، اما اغلب اينگونه نيست. ما اين ويژگي و ساير گيرميعلم از تحليل آماري بهره 
 هيم.دميدر فصول ابتدايي مورد بحث قرار 

مؤلف پرآوازه و متخصص معروف كودكان، كتاب خود درباره مراقبت  1دكتر بنجامين اسپاك
كه آنها خيلي بيشتر از آنچه درباره  كندمياز كودك را با دادن اين اطمينان به والدين جوان آغاز 

هند، درباره آن آگاهي دارند. من نيز اين كتاب را با ديدگاه مشابهي دميمراقبت از كودكان انجام 
طالب يد كه شما از مبرميبل از آنكه به فصول  ديگر برويد، به اين نكته پي . قكنمميآغاز 

ي تحقيق در علوم اجتماعي آگاهي داريد. در واقع شما تمام دوران زندگي هاشروبسياري درباره 
د. با اين ديدگاه، هدف اين كتاب كمك به شما براي تقويت ايهرا مشغول تحقيق اجتماعي بود

ه در شما وجود داشته است و شايد، نشان دادن خطاهايي كه نبايد مرتكب يي است كهاتمهار
 شويد.

ديگر  يهاهي اساسي و مسائلي كه علم را از شيوهاويژگيبخش اول اين كتاب با تشريح 
با نگاهي   را آورد. فصل اولبراي ادامه كتاب فراهم مي ايهزد، مقدمساميكسب آگاهي متفاوت 

يي كه شما در طول زندگي انجام هاتكنيم، مجموعه فعاليساني آغاز ميي انهاشكاوبه ماهيت 
يي كه انسان به اشتباه براي درك جهان اطراف هاههيد. در خالل اين بررسي، برخي از رادمي

ي اساسي كاوش علمي هاويژگياز  ايهرا نشان خواهيم داد. همچنين خالص كندميخود طي 
 را بيان خواهيم كرد.  كنندميكه از بروز اين خطاها پيشگيري 

به  دازد. ماپرميي اجتماعي و ارتباط بين نظريه و تحقيق هاهاين كتاب به نظري 0فصل 
هند و تا حدود زيادي دميي نظري خواهيم پرداخت كه ماهيت تحقيق را شكل هامبرخي پاراداي

يين ، تعكنندميي خود را تفسير هاهآنچه دانشمندان در جستجوي آن هستند و روشي كه ديد
 .كندمي

اگرچه بخش اعظم اين كتاب به مالحظات علمي تحقيق اجتماعي مربوط است، اما فصل 
ي اخالقي و سياسي تحقيق. محققان هاه: جنبهددميسوم دو جنبه مهم ديگر را مورد بررسي قرار 

و  هانانعكاس دهنده آرماند كه گيرميي اخالقي قرار هاتاز محدودي ايهمجموعتحت تاثير 
ي هاشيي است كه به دنبال كمك به مردم و نه آسيب رساندن به آنها است. پژوههاشارز

ي هاماجتماعي همچنين مبتني بر اين حقيقت هستند كه در چارچوب قوانين سياسي و نظا

                                                 
1 . Benjamin Spock 
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 ند كه در پي مطالعه و درك آنها هستند. اين دو موضوع به عنوانشومياجتماعي انجام  
 ند.شوميي اصلي پژوهش اجتماعي در سرتاسر كتاب ظاهر هاهمؤلف

ي طراحي و اجراي هاويژگياسيييت كه با توجه به آن  ايههدف كلي بخش يك ايجاد زمين
شكل  شما قادر خواهيد بود برخي جنبگيرميتحقيق اجتماعي  ي هاهد. پس از پايان بخش يك 

 تر تحقيق اجتماعي را درك كنيد.ملموس
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 كاوشگري انسان و علم
 

 مروري بر فصل اول

ي علمي و هاشكاودنياي اجتماعي داريم.  بينيپيشهمه ما سيييعي در ادراك و 
ي هاشكاوبراي اجتناب از خطاهاي رايج در  تحقيقات اجتماعي به طور خاص،

 .اندهشدمتداول انساني طراحي 
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 مقدمه

ي ما هاهي ما اسييت؛ هر چند بيش از آنكه به دانسييتهاهموضييوع اين كتاب درباره دانسييت
به بررسيييي برخي مواردي  حث  مه ب جه دارد. براي ادا ها تو ما از آن گاهي  به نحوه آ بپردازد 

 دازيم كه احتماالً شما از آن اطالع داريد. پرمي
انيد كه هواي بخش دميانيد كه كره زمين گرد اسييت. شييما احتماالً اين را هم دميشييما 

اند از ابتال به سرماخوردگي پيشگيري تومي Cانيد كه ويتامين دميتاريك ماه سرد است. شما 
 كند و روابط ناسالم جنسي منجر به بيماري ايدز شود.

د؟ شييايد قبالً به بخش تاريك ماه رفته باشيييد يا ايهشييما چگونه از اين چيزها اطالع يافت
انيد، زيرا دميد. شيييما اين چيزها را ايهمطالعات آزمايشيييي انجام داد Cدرباره خواص ويتامين 

شما آن گفت ست و  شما گفته ا سي آنها را به  ست در مجله ايهرا باور كرد هاهك شما ممكن ا د. 
ظر و اين مطلب از ن كنندميخوانده باشيد كه مردم چين به زبان چيني صحبت  1فياي مللجغرا

ي . شايد معلم فيزيك يا اخترشناسكنيدميآيد، بنابراين درباره آن ترديد نشما با عقل جور درمي
به شما گفته باشد كه بخش تاريك ماه سرد است يا شايد اين مطلب را از راديو سراسري خبر 

(NPR)2  .شنيده باشيد 

                                                 
1.  National Geographic 

2. National Public Radio 
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پرسيده شود انيد برايتان كامالً آشكار و بديهي است. اگر از شما دميبرخي از چيزهايي كه 
. خيلي چيزها "!اننددميهمه  اين را "ييد گوميانيد كره زمين گرد اسييت؟ احتماالً دمياز كجا 

 زمين بودند.  "دانستن"انند. هرچند زماني همه مجبور به مسطح دميوجود دارد كه همه 
ها . تنها اندكي از آناندهانيم از توافق و باورها نشيي ت گرفتدميبسييياري از چيزهايي كه ما 

ستند. در واقع، بخش اعظم بلوغ هر جامع صي ه شخ شافات  ارت عب ايهمبتني بر تجربه و اكت
ست از اينكه ياد بگيريم آنچه همگا شما آن چيزه "اننددمي"ن در پيرامون ما ا ا را بپذيريم. اگر 

انيد عضييوي از جامعه باشيييد. اگر قرار بود واقعاً در گرد بودن زمين ترديد كنيد، توميرا ندانيد، ن
صله گرفتن افراد از خود ميبي ستاني منتقل درنگ متوجه فا شما را به بيمار شديد. ممكن بود 

 سند.پرميد شما درباره اين گونه موضوعات سؤال كنند كه بيماران آن همانن
، اندهانيد به دليل باور كردن چيزهايي است كه به شما گفتدمياگرچه خيلي از چيزهايي كه 

شيو ست. اين در واقع  شما وارد ني شري  ايهاما در اين مورد هيچ ايرادي بر  ست كه جوامع ب ا
ست. توافق اندهشكل گرفت سودمند ا سيار  شي ب ست. از آنجا كه ما  و رو صلي دانش ا مبناي ا

انيم هر آنچه نياز به دانستن آن داريم را از طريق آزمايش و اكتشاف شخصي ياد بگيريم، تومين
كنيم.  يند را باورگوميبنا شده است كه ما به سادگي آنچه ديگران به ما  ايهجريان امور به گون

شما توصيه ايهآموخت "خبرگان"ريق ما برخي چيزها را از طريق عرف و برخي را از ط م. من به 
 كنمميب يي جلهاهكه راجع به اين دانش دريافتي ترديد نكنيد؛ تنها توجه شما را به را كنممين

 د.ايهكه شما و جامعه به روال عادي از طريق آنها به اين موارد دست يافت
ي ديگري نيز براي دانستن چيزها وجود دارند. در مقابل شناخت چيزها از هاهبا اين وجود را

درك  –از طريق مشييياهده  -انيم اين چيزها را از طريق تجربه مسيييتقيم توميطريق توافق، 
سرد و يخبندان در شما به درون جريان رودهاي  ست هاهكنيم. اگر  شويد، الزم ني ي كانادا وارد 

است. اولين باري كه پا روي يك بوته خار گذاشتيد، حتي پيش كسي به شما بگويد اينجا سرد
 ساند. رمياز آنكه كسي به شما گفته باشد، فهميديد كه خار به شما آسيب 

ي ديگران در تعارض باشد، اين احتمال وجود هاههرگاه تجربه شما در مورد خاصي با دانست
 . ي شما تحت ت ثير توافق جمعي واقع شودهاهدارد كه تجرب

يهكنيم. فرض كنيد براي يك مهماني به خانه من آمدبحث را با مثالي دنبال مي د. اين ا
ست و خوردني شريفاتي ا سيار ت شيدنيمهماني ب ستند. در اين ها و نو هاي آن از بهترين نوع ه

دانم، يكي از آن پيش غذاهاي خوشگرميحين من يك سيني حاوي دسر بسيار لذيذي را دور 
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ست  - كنيدمي. مقداري ميل طعم و خوشبو سيار خوشمزه ا سپس در پي خومي باز هم !ب ريد. 
تاق نظر م با سييييني ديگري از آن خوراكي ييافتن من به اطراف ا تا هنگامي كه من  افكنيد 

 م.شوميخوشمزه وارد 
صبرتان تمام  ستند؟ چطور "سيد پرميد. شوميسرانجام  انم آن را تهيه توميآنها چه ه

شته ": كنمميو من راز آن را برايتان بازگو  "كنم؟ ناگهان از جا  "!رديدخوميشما نان كِرم بر
د را روي قاليچه اتاق ايهيد و تمام آنچه خوردشوميرد و دچار تهوع خومييد، دلتان به هم پرمي

 !كنندميمان پذيرايي مگر با اين چيزها از مه !دانيد. چه چيز ناخوشاينديگرميپذيرايي بر

ست كه هر دو احساس درباره آن غذاي مطبوع كامالً واقعي بود. عالقه  ستان اين ا نكته دا
اوليه شييما براي اين غذا بر اسيياس يك تجربه شييخصييي واقعي بود اما پس از آنكه فهميديد 

شايندي كهايهرا خورد هامكِر ساس ناخو ست كه اح ستان واقعي بود. بديهي ا سا س از پ د نيز اح
هايي است كه شما با اطرافيانتان درباره آگاهي از خوردن كِرم به شما دست داده، حاصل توافق

از  ايهخوردن داريد. نخسييتين بار كه والدينتان متوجه شييدند شييما روي تود ناخوشييايندي كِرم
شست شغال ن ست، زد و نيمي از يك كِرم در دهانتان و نيم ديگر آن از لبانتان آويايهلجن و آ ان ا

اين توافق برقرار شييد. وقتي آنها دهانتان را به زور باز كردند و به جسييتجوي نيم ديگر كِرم در 
 دهانتان پرداختند، فهميديد كه در جامعه ما كِرم غذاي مناسبي براي خوردن نيست. 

ي رچه ايرادي دارند؟ احتماالً آنها داراي پروتئين زياد و كال هامصيييرفنظر از اين توافق كِر
بندي شدن هستند، چيزي كه رؤياي ي لذيذ و به راحتي قابل بستههاهلقم هامكمي هستند. كِر

 هامآور بودن كِرتوزيع كنندگان اسيييت. در برخي از جوامعي كه فاقد اين توافق درباره چندش
 را دوست هامود. ممكن است بعضي از مردم كِررمينيز به شمار  ايههستند، كِرم غذاي خوشمز

 ي كِرم نداشته باشند.هاهبا خُردداشته باشند، اما رغبت به خوردن نان برشته
 و پرسش "خوب است يا بد؟ "واقعاً"خوردن كرم "پرسش قابل ت مل ديگر اين است كه: 

موضييوع اين كتاب پاسييخ  "از كجا بدانيد كدام يك واقعاً درسييت اسييت؟"تر اينكه: جالب توجه
 دوم است.هايي از نوع دادن به سؤال

وان به عن هاشدر ادامه اين فصل در جستجوي راه دانستن واقعيات هستيم. با بررسي كاو
سر و كار داريم، آغاز  ساني كه همه ما در زندگي روزمره با آنها  ش  . به مكنيممييك فعاليت ان ن

 هند، توجهدميي رايج روي هاشي روزمره و برخي از انواع خطاهايي كه در كاوهاهدانسيييت
سي اين نكته كنيممي سپس به برر  -عيبه ويژه علوم اجتما -دازيم كه چه چيزي علوم پرمي. 
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ي زيربنايي در تحقيقات اجتماعي، با مالحظات هاهزد. پس از توجه به برخي ايدساميرا متفاوت 
 سيم.رميبندي پيرامون مسائل تحقيقات اجتماعي به جمع ايهاولي

 

 در جستجوي واقعيت

اسييت. شييايد تاكنون دچار اين ترديد شييده باشيييد كه آنچه  ايهوضييوع پيچيدواقعيت م
شد، پس چگونه  "انيددمي" صحيح  نبا ست  ست بودن چيزها اطمينان توميممكن ا ان از در

 داشت؟ هزاران سال است كه انسان با اين مسئله مواجه است. 
 براي  واقعيتك پاسييخ به اين كشييمكش علم اسييت كه هم براي واقعيت توافقي و هم ي

شمندان پيش از پذيرش واقعيت چيزي كه خود تجربه  ست. دان تجربي راهكارهايي ارائه كرده ا
. به طور كلي هر ادعاي علمي بايد از پشييتيباني كنندمي، از معيار مشييخصييي اسييتفاده اندهنكرد

ر د برخوردار باشييد: اين حكم بايد عاقالنه باشييد و با مشيياهدات واقعي "تجربي"و  "منطقي"
پذيرند كه بخش تاريك ماه سرد جهان انطباق داشته باشد. چرا دانشمندان نجوم اين ادعا را مي

آيد؛ زيرا گرماي سطح ماه ناشي از تابش خورشيد است است؟ اوالً اين حكم با عقل جور در مي
ست. ثانياً اندازه شتن در خالف جهت خورشيد تاريك ا ي گيرو بخش تاريك ماه به دليل قرار دا

ان . بنابراين دانشييمندكندميعلمي موضييوع روي بخش تاريك ماه اين پديده منطقي را ت ييد 
آنان واقعيتي كه مبتني بر  -پذيرند را نيز مي كنندميحقيقت چيزهايي كه شيييخصييياً تجربه ن

 اما براي اين امر معيارهاي معيني دارند. -پذيرند توافق باشد را مي
شتر بر اين  ضر بي شف واق ايهنكته ت كيد دارد كه علم رويكرد ويژكتاب حا عيت از براي ك

ي ارائه ي تحقيقاتهاتبه فعالي ايهطريق تجربه شخصي است. به عبارت ديگر، علم نگرش ويژ
سي"هد. دمي شنا شناخت 1"شناخت  ست از علم  سي"چيزها؛  2عبارت ا شنا شته  3"روش  )ر

يزها ناميد. اين كتاب علم روش شناسي چ 4ان علم كشف كردنتوميفرعي شناخت شناسي( را 
سي و ارائه  شگران علوم خوميو ما  كندمياجتماعي را برر اهيم به اين مطلب بپردازيم كه پژوه

 دازند.پرمياجتماعي چگونه درباره زندگي اجتماعي انسان به كاوش 

                                                 
1. Epistemology  

2. Science of knowledge  

3. Methodology  

4. Finding out 
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اين  ي دركچرا ما به علوم اجتماعي براي پي بردن به حقيقت زندگي اجتماعي نياز داريم؟ برا
 يم. گيرميهند را در نظر دميي غير علمي متداول رخ هاشكاوموضوع ابتدا اتفاقاتي كه در 

 

 ي متداول بشري هاشكاو

سا سياري از جانوران به  هانان سد ريمشرايط آينده خود تمايل دارند. به نظر  بينيپيشو ب
دارد. عموماً تشخيص اوليه  1"احتمالياستدالل علّي و "انسان تمايل به انجام اين كار از طريق 

اين است كه اوضاع و شرايط كنوني تا حدودي مسبب و تعيين كننده شرايط آينده است. همه 
صيالت عالي بر ميزان درآمد ما در آيندهدمي ستيابي به تح گذارد و اين را هم ت ثير ميانيم كه د
دور شييويم، ممكن اسييت به طور  انيم كه اگر هنگام شيينا در دريا بيش از حد از سيياحلدمي

س شويم. از طرف ديگر كو سه روبرو  شايندي با يك كو ظر از صرفن - اندههم ياد گرفت هاهناخو
ستدالل شايند با  -شيوه اين ا ست در اتفاقي خو شنا كنند ممكن ا ساحل  كه اگر در مجاورت 

 شناگران نگران مواجه شوند. 
اسيييتوارند.  "احتمال"و معلولي در طبيعت بر  آموزند كه الگوهاي علتمي هانثانياً انسيييا

حضييور دارند، نه وقتي كه  هاتهند كه علدميزماني رخ  -اما نه هميشييه  -ها بيشييتر معلول
آموزند كه درس خواندن زياد در اكثر موارد، اما غايب هسييتند. بنابراين، دانشييجويان مي هاتعل

سب نمر شه، باعث ك صله دور از د. ما شوميي باال هاهنه همي شنا كردن در فا قبول داريم كه 
افتد. سيياحل خطرناك اسييت، اما معتقد نيسييتيم كه هر كس دور از سيياحل شيينا كند به دام مي

شن سر اين كتاب خواهيم ديد، علم اين مفاهيم عليّت و احتمال را رو سرا تر همان طور كه در 
. اين امر كندمينسييان فراهم ي اتفاقي اهاشتري نسييبت به كاوزد و فنون بسيييار دقيقسييامي

سييياختن تحقيقاتمان  ترصيييريحتر و تر، دقيقيي كه ما معموالً داريم را از طريق آگاههاتمهار
 هد.    دميافزايش 

سي  ستلزم تمايز ميان هاشكاوبرر شري م شناخت بينيپيشي متداول ب ست. غالباً  2و  ا
شناخت، تومي شما درد  بينيپيشانيم بدون  صل زانوي  ست وقتي مف د، گيريمكنيم. ممكن ا

نايي  بينيپيش مايليم بر اسييياس توا باً  غال ندانيم چرا،  يد. حتي اگر  بار هد  باران خوا كه  يد  كن

                                                 
1. Casual and probabilistic reasoning  

2. Understanding  
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ر بيند يك اسب درجه سه ددواني ميظاهري عمل كنيم. كسي كه در مسابقه اسب گوييپيش
بدون اينكه علت برنده شدن اسب را بداند، يا  يك روز در سه مسابقه برنده شده است، احتماالً

بندد. البته ندانسييتن علت و براي علت آن اهميتي قائل شييود، باز هم روي آن اسييب شييرط مي
سابقه  بينيپيش سب ديگري برنده م برابر  ايهد، زيان قابل مالحظشومينمودن، هنگامي كه ا

 حقوق يك هفته را به دنبال خواهد داشت.
تا  ،كنندميكه در انسييان و سيياير جانوران ايجاد انگيزه  ايهها يا غرايز اوليبرآوردن محرك

سا بينيپيشحدود زيادي به  ستگي دارند. اما غالباً تالش ان ، بينييشپبراي  هانشرايط آينده ب
در قالب مفهوم شييناخت و درك قرار دارد. اگر متوجه شييويد كه چرا مسييائل با يكديگر ارتباط 

انيد از طريق مشيياهده و توميهند، دميرخي الگوهاي مشييخص به طور منظم رخ دارند و چرا ب
كنيد. بنابراين تحقيقات بشيير در پاسييخ دادن به دو سييؤال  بينيپيشيادآوري آن الگوها، بهتر 

 .كنيمميو ما اين اهداف را با مشاهده و ادراك پيگيري  كنندميكمك  "چرا"و  "چه"
ي ما براي شييناخت هاشل ذكر شييد، تنها بخشييي از تالهمان طور كه در اوايل اين فصيي

شي  شناخت ما از دان جهان با كاوش مستقيم يا تجربه شخصي ارتباط دارد. ليكن بخش عمده 
ي ي مبتنهاهسد. اين گزاررمياست و از ديگران به ما  "قابل قبول همگان"د كه شوميحاصل 

شف حقايق ما را ياري  سي نحوه  و هم كنندميبر توافق، هم درك ستند. براي برر سد راه آن ه
 يم.گيرميرا در نظر  -3و اقتدار 2عُرف - 1اين تاثير، دو منبع اصلي اين شناخت ثانويه

 

 عُرف

هر يك از ما وارث فرهنگي است كه تا حدودي از شناختِ پذيرفته شده درباره جريان امور 
ست ما از ديگران بياموزيم كه ست. ممكن ا ست آمده ا شت بذر غالت در بهار،  جهان به د كا

يا  ،كندميرا فاسييد  هانموهبت الهي بيشييتري را به دنبال دارد، يا خوردن شيييريني زياد دندا
را  4"قحقاي"محيط يك دايره تقريباً بيست و دو هفتم قطر آن است. ممكن است برخي از اين 

 . "اننددميهمه "تند كه پذيريم. اينها چيزهايي هستجربه كنيم، اما اكثر آنها را به سادگي مي

                                                 
1. Secondhand knowledge 

2. Tradition 

3. Authority  

4. Truths  
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با پذيرش آنچه همگان  ياي روشيييني براي تحقيقات انسييياني دارد.  عرف در اين معنا مزا
شرح داده و  1انند، براي يافتن قواعددمي ضرورتي ندارد كه همه چيز را از ابتدا  و ادراك مسائل 

ره از پيكوقت زيادي تلف كنيد. شييناخت و آگاهي فزاينده )تجمعي( اسييت و بخشييي موروثي 
رود؛ در واقع آگاهي نقطه شيروعي براي توسيعه بيشيتر دانش اسيت. به اطالعات به شيمار مي
هاي گذشته ي نسلهاهيعني دانست "2ي اساطيرهاهايستادن بر روي شان"همين دليل ما غالباً از 

 .كنيمميصحبت 
ضوع، عرف  شد. توميبه موازات اين مو سان با  مثالً اگر در پياند مانعي براي تحقيقات ان

ست،  شه معلوم بوده ا ست و همي سلم ا شيد كه براي همه م درك جديد و متفاوت از چيزي با
تر اينكه احتماالً اقدام به ممكن اسييت به خاطر اين اقدامات به جنون محكوم شييويد. نكته مهم

 .كندمي، به ندرت به ذهن شما خطور اندهدرك متفاوت از آنچه همگان به درستي پذيرفت
 

 اقتدار

ي هاشكاوآيد. ما در كنار عليرغم قدرت باالي عرف، هر روز آگاهي جديدي به وجود مي
سر عمر از كنكا سرا صي خود، در  شناخ هاششخ صل از تالش ديگران بهرههاتو  مند ي حا

ي جديد به موقعيت كاشيييف آن بسيييتگي دارد. مثالً اگر هاهيم. اغلب پذيرش اين يافتشيييومي
هاي مُسييري اعالم كند كه سييرماخوردگي معمولي از طريق تماس سييرايت متخصييص بيماري

تا زماني كه عموي شما همين مطلب را به شما بگويد )مگر آنكه او  كنيدمي، بيشتر باور كندمي
 هاي مُسري باشد(. هم متخصص بيماري
به ي انسييان كمك كند و هم مانع آن باشييد. هاشاند هم به پژوهتومياقتدار مانند عرف 

شييويد، بيشييتر به خاص با عباراتي ضييد و نقيض مواجه  ايهويژه در مواقعي كه درباره مسييئل
. در عين كنيدمينظرات كسييي كه آموزش، تخصييص و مدارك مرتبط با موضييوع دارد، اعتماد 

ند كه در حوزه خود شييوميحال تحقيقات تا حدود زيادي از طريق اقتدارات مشييروعي محدود 
ه شناسي دچار خطا شوند. بمثالً ممكن است زيست شناسان در حوزه زيست باشند.نادرست مي

 د.شوميشناسي به مرور زمان اصالح عالوه دانش زيست

                                                 
1. Regularities  

2.  Standing on the shoulders of giants   
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سخن  صص خود  صاني كه خارج از حيطه تخ ص يند، اعتماد گوميهمچنين هرگاه به متخ
سيقي ستاد مو سر راه تحقيق خواهد بود. براي مثال، يك ا بگيريد كه  ظررا در نشود مانعي بر 

ست و ادعا  شيمي ا ست  صص در زمينه امور طبي و زي كه مواد مخدر امور مغز  كندميفاقد تخ
ستفاده كندميرا مختل  سوء ا ، به طور ندكمي. صنعت تبليغات تا حد زيادي از اين شكل اختيار 

اهد تا راجع به ارزش غذايي محصيييوالت غالت كه براي خوميمثال از ورزشيييكاران محبوب 
ها را اهد تا عملكرد اتومبيلخوميند، صييحبت كنند يا از هنرپيشييگان شييوميصييبحانه توليد 

 ارزيابي نمايند.
عرف و اقتدار معموالً هر دو در تحقيق پيرامون شيييناخت جهان همانند راه رفتن روي لبه 

شروعي براي تحقيق فراهم  ساده، آنها نقطه  ستند. به بيان  ستساميتيغ ه  زند، اما ممكن ا
 كنند.باعث شوند ما كار خود را از يك نقطه اشتباه آغاز كنيم و ما را به مسير اشتباه هدايت 

 

 خطاهاي تحقيقاتي و چند راه حل

قدام به علم آموزي  بالقوه عرف و اقتدار، وقتي خودمان ا  كنيمميصيييرفنظر از خطرهاي 
شتباه و شكست  ي اتفاقي هاشدر كاو يم. حال برخي از خطاهاي رايجي كهشومياغلب دچار ا

زد را مورد سييامييي كه علم براي پيشييگيري از اين خطاها فراهم هاهيم و راشييوميمرتكب 
 هيم.دميبررسي قرار 

 

 مشاهدات نادرست

شتباه  شاهدات خود ا ستاد كنيمميما غالباٌ در م سال كفش ا ستين روز اين نيم . مثالً در نخ
روش تحقيق شما چه رنگي بود؟ اگر شما براي پاسخ به اين سوال مجبور به حدس زدن باشيد، 

سطحي و نيمه  شاهدات روزمره ما  ست كه اكثر م ستند. به همين دليل به اين دليل ا آگاهانه ه
 ظر نداريم.است كه اغلب درباره آنچه اتفاق افتاده است، توافق ن

اسييت. هر اندازه  "آگاهانه"اتفاقي انسييان، مشيياهده علمي يك فعاليت  بر خالف كاوش
سنجيده شد، خطا كاهش ميمشاهده آگاهانه و  ست رنگ يا شكل لباس يتر با ابد. مثالً ممكن ا

اسييتادتان را در روز اول نيمسييال تحصيييلي به ياد نياوريد. احتماالً با حدس زدن دچار اشييتباه 
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شاهده و ثبت شومي سال، با طرحي آگاهانه براي م سه كالس نيم ستين جل يد. اما اگر در نخ
شت كه دقيق شده بوديد، حداقل احتمال دا ستادتان وارد كالس  شيد رنگ كفش و لباس ا تر با

 )حتي ممكن است از راهي خالقانه استفاده كنيد(.
شاه ساده يا پيچيده از م سنجش  سياري از موارد ابزارهاي  شگيري در ب دات بدون دقت پي

هند. مثالً فرض كنيد در روز دمي. به عالوه اين ابزارها ميزان دقت انسيييان را افزايش كنندمي
اول درس چند عكس رنگي از استادتان گرفته بوديد )پيشتر نيز به داشتن خالقيت در اين زمينه 

 اشاره شد(. 

 

 تعميم اغراق آميز

ديم، غالباً گرمي 1به دنبال الگويي كنيمميوقتي در ميان چيزهاي خاصيييي كه مشييياهده 
كه چند رويداد مشييابه دال بر وجود يك الگوي عمومي اسييت. به اين ترتيب بر  كنيمميفرض 

شاهدات محدود نيز الگويي را تعميم  ساس م سب دميا شدن ا صوص برنده  هيم )تعميم در خ
 .را به ياد آوريد(مسابقه
شييايد گرايش به تعميم اغراق آميز هنگامي در باالترين حد بروز كند كه فشييار شييديدي  

شار  شد. با اين حال، تعميم اغراق آميز در غياب ف شته با سيدن به درك عمومي وجود دا براي ر
 شود. تواند باعث انحراف نتايج تحقيق هد. تعميم اغراق آميز ميدمينيز رخ 

هستيد كه از تظاهرات حمايت از حقوق حيوانات گزارش تهيه فرض كنيد شما گزارشگري 
ست كنيدمي ساعت گزارش را تنظيم كنيد و الزم ا ست ظرف دو  شده ا ستور داده  شما د . به 

صحنه تظاهرات اندهبدانيد چرا افراد به تظاهرات آمد سيدن شومي. وارد  صاحبه را با پر يد و م
سييه تظاهركننده اول كه شييما با آنان مصيياحبه . اگر كنيدميدليل شييركت در تظاهرات آغاز 

دليل يكساني را برايتان مطرح كنند، ممكن است به سادگي بپذيريد كه سايرين نيز به  كنيدمي
شركت كرد شما آماده اندههمان دليل در تظاهرات  سفانه زماني كه گزارش  ، دشومي. ولي متا

 آورد. يي از داليل ديگر به دست ميهاهسردبير شما براي حضور ساير افراد در تظاهرات نشان

                                                 
1. Patterns  
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ستفاده از نمونه شمندان اغلب با تعهد به ا شاهدات، از تعميم دان سترده و نماينده م گيري گ
ندمياغراق آميز پيشيييگيري  مل پيشيييگيري ديگري در برابر تعميم كن عا . تكرار تحقيق نيز 

ق و بررسي اين مطلب است است. اصوالًًً اصطالح تكرار به معناي تكرار يك تحقي آميزاغراق
آيد يا خير. بنابراين به عنوان آزمايش بعدي، ممكن كه آيا هر بار نتايج يكسيياني به دسييت مي

 است تحقيق تحت شرايط نسبتاً متفاوتي تكرار شود.

 

 مشاهده گزينشي

كي از خطرهاي تعميم اغراق آميز اين اسييت كه احتمال راهنمايي پژوهشييگر به سييوي ي  
صي وجود دارد و دركي  شيد كه الگوي خا شي وجود دارد. هر گاه نتيجه گرفته با شاهده گزين م

 تا توجه خود را بر كنيدميوجود آن به دسيييت آورده باشييييد، تمايل پيدا  "چرايي"كلي درباره 
با آن هاتوقعيرويدادهاي آينده و م با آن الگو رابطه دارند و وقايعي كه  يي متمركز كنيد كه 

يد. تعصيييبات نژادي و قومي به علت مقاومت باال به شيييدت بر گيرميارتباط ندارند را ناديده 
 مشاهده گزينشي مبتني هستند.

گاهي اوقات طرح تحقيق پيشييياپيش تعداد و انواع مشييياهداتي كه بايد انجام گيرند را به 
زد. اگر در پژوهشييي بخواهيم ميزان حمايت زنان از سيياميي مشييخص گيرنتيجهنوان مبناي ع

آزادي سييقط جنين را با مردان مقايسييه كنيم، درباره آن مسييئله به مشيياهدات متعدد و معيني 
دازيم. ممكن اسييت هزار نفر را براي مصيياحبه درباره اين موضييوع انتخاب كنيم. به طور پرمي

شابه هنگامي كه شركت در تظاهرات حمايت از حقوق  م ستقيم يك رويداد، نظير  شاهده م به م
يعني كسييياني كه با الگوي كلّي  - 1"موارد انحرافي"دازيم، بايد سيييعي كنيم تا پرميحيوانات 

كه يك جوان به دليل فقدان سَرمشق هاي مثبت در را پيدا كنيم. اين نتيجه -هماهنگ نيستند 
د، توجه ما را بيش از پيش به نقشي كه الگوها در شوميو اشتباه  ميان بزرگساالن مرتكب خطا

 .كندمي، جلب كنندميحفظ جوانان ايفا 

                                                 
1. Deviant cases  
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، مثال ديگري 2(  در بيان اين روند در روستايي در ايالت ورمونت0222042) 1لوئيس هيل
 از مشاهده گزينشي ارائه داده است.

د. در همسييايگي ما شييوميبرداشييت محصييول دقيقاً پس از چهارم جوالي آغاز "
ن ي پاياهانكشيياورزان بر اين باورند كه هركس زودتر دسييت به اين كار بزند دچار طوفا

ماه ژوئن خواهد شييد. كسيياني كه كار رادر تعطيالت آغاز كنند، با آتش سييوزي و انفجار 
سربازان كهنه ساير  شد. مادرم به من گفته بود كه پدر بزرگم و   كار محليمواجه خواهند 

ها به آن بارد. اين چيزها كه قديميعقيده داشيييتند پس از يك نبرد سييينگين باران مي
افتند اما، تنها زماني كه آنها د، اتفاق نميشيييوميعقيده دارند هميشيييه آن طور كه گفته 

 ."را همه به ياد دارند اندهگفت

 

 استدالل غيرمنطقي 

يم كه با تصييوراتمان شييوميي ديگري نيز وجود دارند كه ما با مشيياهداتي مواجه هاشرو
ناقض ندگي روزمره ت باره امور ز يددر عاً يكي از آفر ند. قط ي چشيييمگير ذهن انسيييان هاهدار

. اين ايده در حالت كلي هيچ معنايي ندارد. هر "كندميرا ت ييد  ايهاسييتثنايي اسييت كه قاعد"
جلب كند، اما در هيچ نظام منطقي  3ما را به يك قانون يا قاعده فرضييي اند توجهتومياسييتثنا 
كند. با اين وجود غالباً از اين بيان مختصر براي رفع اند قاعده مخالف خود را اثبات تومياستثنا ن

 . كنيمميغير منطقي استفاده  ايهتناقضات با شيو
نمونه ديگري از استدالل غيرمنطقي نامند، مي 4"اشتباه قمارباز"آنچه متخصصان علم آمار 

از وقوع  ايهاز حوادث خوب يا بد، نشييان ايهروزمره اسييت. اغلب فرض بر اين اسييت كه دنبال
سي مي شان ست. بازيكني كه در يك بازي مدام بد آورد، اين باور را در ذهن خود حالت مخالف ا

س از قماربازان نيز بر اسا وراند كه به زودي يك دست برنده نصيب او خواهد شد. بسياريپرمي
ست، مثالً اگر دميهمين باور غلط مدت زمان زيادي به بازي ادامه  صادق ا هند. خالف آن نيز 

                                                 
1. Lewis Hill 

2. Vermont 

3. Supposed rule 

4. Gambler's fallacy 
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هوا براي مدت زمان نسبتاً طوالني خوب باشد، ممكن است اين نگراني را در شما به وجود آورد 
 كه حتماً در روز تعطيل آخر هفته هوا باراني خواهد بود. 

آوريم، اما همه ما گاهي اوقات به طور ناخوشييايندي به اسييتدالل غيرمنطقي رو مياگرچه 
ي منطقي، از گرفتاري در اين دام اجتناب هامدانشييمندان با اسييتفاده آگاهانه و شييفاف از نظا

منطق علم را با ت مل بيشيتري شيرح خواهيم داد. اكنون تنها به ذكر اين  0. در فصيل كنندمي
ست و آنان همواره  يمكنمينكته اكتفا  شمندان ا ستدالل منطقي فعاليتي آگاهانه براي دان كه ا

 سعي در پايبندي به اين شيوه دارند.
 يهاشكاوي مرسوم در هامبنابراين علم همواره سعي در مصون داشتن تحقيقات خود از دا

واقع  در متداول دارد. مشاهده و درك صحيح واقعيت، موضوعي آشكار يا پيش پا افتاده نيست.
  ام.تر از آن است كه من بيان داشتهاين موضوع پيچيده

 

 به راستي حقيقت چيست؟

بريم را با عبارت گاهي اوقات فيلسوفان راه و روشي كه اكثر ما در زندگي روزانه به كار مي
يسيد، شايد نشينيد تا چيزي بنو. وقتي پشت ميزي ميكنندميتوصيف  يشانهاندهگرايي سادواقع

اً يي ساخته شده است كه خود اكثرهاموقت زيادي براي فكر كردن درباره اينكه چگونه ميز از ات
س شهري بينيد كه اتوبوگذاريد و مي. وقتي پا به خيابان ميكنيدميفضاي خالي دارند، صرف ن

، وقت آن نيسييت كه به كندميبه سييرعت به سييوي شييما در حركت اسييت و خطر تهديدتان 
ت اينكه اتوبوس وجود خارجي دارد يا نه بپردازيد. ما معموالً با نگرشيييي زندگي ي اثباهاشرو

 كنيم كه در سرتاسر زندگي همراه ما است.مي
با اين وجود خومياين كتاب ن با زندگي روز مره مداخله كند.  اهد در نحوه تعامل شيييما 

آن اسييت كه ما در تر از پيچيده "واقعيت"هاي پيشييين نشييان دهند كه ماهيت اميدوارم بحث
زندگي روزمره با آن سيير و كار داريم. در اينجا به تشييريح سييه ديدگاه درباره واقعيت پرداخته 

نگرش  هاه. اين ديدگاكندميهاي علمي پيش رو را فراهم د كه زمينه فلسفي براي بحثشومي
 (.2992آندرسن، ند )دبليو شوميبه واقعيت ناميده  "پسامدرن"و  "مدرن"، "پيش از مدرن"

 

 ديدگاه پيش از مدرن 
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از تاريخ بشييير بوده اسيييت. پيشيييينيان  ايهراهنماي بخش عمد "واقعيت"اين نگرش به 
بينند. در واقع اين دند چيزها را آن گونه كه واقعاً هسييتند، ميكرمينخسييتين ما همگي فرض 

سي بود كه آنان حتي آن را يك فرض نمي سا شتند. هيچ مفرض چنان ا شيني به انگا ادر غارن
در آن درخت كهنسييال 1كه ارواح خبيثه كندميقبيله ما فرض "گفت فرزند غارنشييين خود نمي

 "!يشومينزديك آن درخت نرو وگر نه به قورباغه تبديل "گفت بلكه او مي "اندهالنه كرد
سا شدند، دريافتند كه ديگرا هانهنگامي كه ان شر آگاه  مثل  نتكامل يافتند و از تنوع نوع ب

ضوع ارواح خبيثه درخت اعتقاد كنندميآنان فكر ن شايد فهميدند كه قبيله ديگر به مو . بنابراين 
انست. كشف اين تنوع دميمند ندارند؛ در واقع قبيله دوم ارواح ساكن در درخت را مقدس و سود

نظر آنها  از ."بعضييي از قبايل چقدر نادان هسييتند"باعث شييد كه افراد قبيله اول نتيجه بگيرند 
هر شيي"درخت همچنان خبيث بود و انتظار داشييتند كه شييايد برخي قبايل گمراه بخواهند به 

 تبديل شوند.  "هاهقورباغ
 

 ديدگاه مدرن

خط مشي فلسفي "اند و آن را دمينامند، اين تنوع را مقبول آنچه فالسفه ديدگاه مدرن مي
ن است شما در جايگاه يك متفكر مدرن آورد. ممكبه شمار مي "متفاوتي براي مردمان متفاوت

انم كه دمياز نظر من ارواح سييياكن در درخت خبيثند، ولي اين را هم "گفتيد كه اين طور مي
انند. حرف هيچ يك از ما درسييت يا غلط نيسييت. در درخت روح دمياين ارواح را مفيد  ايهعد

ي متفاوتي هاتباره آنها برداشييياند، اما مردمان مختلف دروجود دارد. آنها نه خوب و نه خبيث
 ."دارند

گل  ايهاتخاذ ديدگاه مدرن براي بيشييتر افراد به سييادگي ميسيير اسييت. ممكن اسييت عد
ند. اندميديگر آن را علف هرز مزاحمي بيش ن ايهقاصييدك را گلي زيبا بدانند، در حالي كه عد

گر گل قاصييدك از نظر در نگرش پيش از مدرن، قاصييدك يا بايد گل زيبا باشييد يا علف هرز. ا
مناسييبي انيد كه برخي از مردم سييليقهدميشييما علف هرز باشييد، واقعاً علف هرز اسييت، اگرچه 

ست. گياهي با  صدك ا صدكي يك گل قا سبت به زيبايي ندارند. در ديدگاه مدرن، هر گل قا ن
ني ي ذههاهديدگا "علف هرز مزاحم"و  "گل زيبا"هاي سيييبز. مفاهيم هاي زرد و برگگلبرگ

                                                 
1. Evil spirit  
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اين گياه هسيييتند كه مردمان مختلف نسيييبت به اين گياه دارند. هيچ يك از اين دو ذاتاً ويژگي
ستند، بلكه همانند  ستند كه در مثال ما به ارواح موجود در درخت  "بد"و  "نيك"ني مفاهيمي ه

 ند.شومينسبت داده 
 

 ديدگاه پسامدرن

سخن  سامدرن درباره واقعيت  صورت روزافزون از ديدگاه پ سوفان به  ين يند. در اگوميفيل
ست. همه اين  صدكي هم در ميان ني ست. گل قا صاوير "حقايق"ديدگاه ارواحي در كار ني ي ت

ندارد،  "خارجي"آوريم. به عبارت ديگر چيزي وجود نظر خود به دسييت مياسييت كه ما از نقطه
شتين "جاهمين "همه چيز  ست. چنانكه گرترود ا ست  1ا شهر اوكلند گفته ا آنجا هيچ "درباره  

 ."خبري نيست
 2رسييد، اما ماهيت طعنه آميزياگرچه كه ديدگاه پسييامدرن در نگاه اول عجيب به نظر مي

شاهده كنيد كه اين كتاب چگونه به نظر  ست داريد، نگاهي بياندازيد و م دارد. به كتابي كه در د
جا كه شما در حال مطالعه متن آن هستيد، احتماالً اين كتاب تا حدي شبيه شكل رسد. از آنمي
 الف است.2-2

شكل  شما به نظر مي "واقعاً"الف 2-2اما آيا  ست كه كتاب  صرفاً شبيه چيزي ا سد؟ يا  ر
نيز همان "و د ب، ج 2-2"هاي نشان دهنده كتاب از ديدگاه فعلي شما است؟ به يقين شكل

ندازه معرّف م ند. ولي اين ديدگاا ند. كدام يك  هاهعتبري هسيييت با يكديگر دار يادي  فاوت ز ت
 است؟ "واقعيت"

شان  سش كه هددميهمان طور كه اين مثال ن سخي براي اين پر شكلي "، پا كتاب واقعاً چه 
ست؟ شت. بنابراين بر  "ا ساس نگرش خود ديدگاه متفاوتي خواهد دا وجود ندارد و هر يك از ما بر ا

ي هاهوجود ندارد، بلكه تنها تصويرهاي متفاوتي از كتاب در ديدگا "كتابي"اساس ديدگاه پسامدرن 
 هستند. "صحيح"رهاي مختلف به يك اندازه مختلف وجود دارد. هر يك از اين تصوي

 
  

                                                 
1. Gertrude Stein  

2. Ironic inevitability  
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ها مشابه هستند، اما هریک از مکان، نگرش یا زاویه دید . یک کتاب. تمام این کتاب0-0شکل

 ند.شوميخاصي مشاهده 

بريم. زوجي را در حال مشييياجره در حال اين منطق را در يك موقعيت اجتماعي به كار مي
شگرش مينظر بگيريد.  شوهر پرخا شكل وقتي زن به  شبيه  بيند. براي مي 2-0نگرد، چيزي 

شتيد و به چه  سي دا صوير بوديد. چه احسا شما به جاي آن زن در اين ت صور كنيد  چند لحظه ت
به  اديد؟ اگر شمادميديد. چگونه اين رويداد را بعدها براي بهترين دوست خود شرح كرميفكر 

 انستيد؟دميحلي را براي اين مشاجره مناسب  جاي اين زن بوديد چه راه

 

. از نقطه نظر زن هیچ پرسشي در این خصوص که حق با کدام طرف بوده و کدام 0-0شکل 

 منطقي و کدام کنترلش را از دست داده وجود ندارد.

تصور  ايه، به كلّي متفاوت است. لحظ2-4بيند، شكل اما تصويري كه شوهر اين زن مي
شتيد و در ذهنتان چه مي سي دا سا شت؟ چگونه آنچه كنيد كه به جاي آن مرد بوديد. چه اح گذ

ستتان تعريف  شاجره چه راهي بهكرميرا اتفاق افتاده بود براي بهترين دو  ديد؟ براي حل اين م
 سيد؟ رمينظرتان 

 

 


 الف 


 ب


  


  د
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 . شوهر ادراک بسیار متفاوتي از رویدادی مشابه دارد.0-9شکل 

يدگاه سييوم را در نظر بگيريد. فرض كنيد به عنوان ناظر خارجي در حال تماشيياي اكنون د
كشييمكش ميان اين زن و شييوهر هسييتيد. حاال اين موضييوع از نظر شييما چگونه خواهد بود؟ 

سات، باورها و تجرب سا سفانه، بدون آگاهي از اح شته اين زوج و ... به عنوان ناظر هاهمت  ي گذ
نام  "خارجي"ه سييوم را در ذهن خود لحاک كنيم )اگرچه شييما ناظر انيم ديدگاتومين "خارجي"

 دازيد(.پرمينظام ذهني خود به مشاهده  "درون"د، مسلماً از ايهگرفت
شوهر  شاجره را همانند  شيد، احتماالً اين م صبات مردانه با به عنوان مثال اگر فردي با تع

ي غير منطقي هانان معموالً انسيياخواهيد ديد. از سييوي ديگر، اگر نظرتان اين باشييد كه مرد
 هستند، آن را همانند تصوير اول خواهيد ديد. 

در مقابل فرض كنيد دو فرد غيرمنطقي را در حال مشييياجره نامعقول با يكديگر مشييياهده 
ساس نكنيدمي شما اح سا كنيدمي. آيا  ستند كه در ايهانكه هر دو نفر ان سئوليتي ه ن ي بي م

شاهده  شرايط نامطلوب زندگي م ست آن دو نفر را در  صرند؟ يا ممكن ا ماجرا به يك اندازه مق
سئله به كار  صور كنيدگيرميكنيد كه هر يك از آنها نهايت توان خود را براي حل م كه با  ند. ت

يد، شييوميل مسييئله و متوجه تالش هر يك براي حل و فصيي كنيدميآنها احسيياس همدردي 
 . كندميهرچند شدت مسئله آنها را به ادامۀ مشاجره وادار 

سييت كه اتفاقاتي ا "حقيقي"ي جديد توجه كنيد. كدام يك تصييوير هاهبه تفاوت اين ديدگا
شما هنگام  صي  شخ شخيص دهيد كه نقطه نظر  ست؟ اگر ت شوهر روي داده ا ميان اين زن و 

 هد، سزاوار پاداش هستيد.دميرخ داده است را تغيير مشاهده، درك شما از آنچه واقعاً 
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شمندان با آن مواج ست كه دان ساسي ا شان دهنده مشكلي ا سامدرن ن رچه . اگاندهديدگاه پ
ست كه  ساناتفاق مي "واقعاً"كار آنها مشاهده و درك چيزي ا هستند  افتد، با اين وجود آنها ان

شاهدات و نحوۀ تف صي دارند كه م شخ هد. هيچ راهي وجود دميسير آنها را تغيير و تمايالت 
ست  سات خود را ناديده بگيرند و دنيا را آن طور كه ه سا ندارد كه افراد بتوانند به طور كلي اح

 به عبارت ديگر استقالل از نقطه نظرات شخصي. -بنگرند و درك كنند 
ر اه پسييامدرن باند، ديدگدميدر حالي كه ديدگاه مدرن نقش ذهنيت انسييان را انكارناپذير 

وجود ندارد كه در نگاه اول  مشيياهده شييود. اين تنها  "عيني"اين باور اسييت كه هيچ واقعيت 
 ي ذهني متعدد ما است كه وجود دارد.هاهديدگا

ي علمي هامزماني كه پاراداي 0الزم اسييت. ما در فصييل  هاهاندكي ت مل درباره اين ديدگا
سي  شكل ، مجدداً به اين كنيمميخاص را برر شاره خواهيم كرد. در نهايت دو ديدگاه  مبحث ا

شده به ما امكان هاشرود. اوالً، گاهي اوقات گيرمي شي دميي علمي پذيرفته  هند تا با اثربخ
، "واقعيت"انيم بدون مشاهده مستقيم توميبه عبارت ديگر  –بيشتر با اين مسئله برخورد كنيم 

مختلف  مشكالت آنان را حل كنيم و ثانياً، مواضع فلسفيبه مطالعه و كمك به افراد بپردازيم و 
 هند. دمياز حاالت ممكن را براي سازماندهي تحقيقات ما ارائه  ايهبازه گسترد

وجه ديم. تگرميحال از نظريات فلسييفي عمومي به درك مباني رويكردهاي علوم اجتماعي باز 
 هد.دميي خاص تحقيق ارائه هاشروبه زيربناي تحقيقات اجتماعي راهي براي شناسايي 

 

 مباني علوم اجتماعي

قات علم بر اسييياس ويژ د. اين شيييوميتوصييييف  "1تجربي -منطقي"يهاگيگاهي او
ي نام نوس پيغام مهمي را به همراه دارد: همان طور كه پيشيييتر ذكر شيييد، منطق و هاويژگي

آيند. بنابراين فهم علمي ازدنيا بايد پاسييخگوي جنبه مشيياهده اركان مهم علم به حسيياب مي
، مرتبط باشد. هر دو عنصر براي علم ضروري هستند و كنيمميمنطقي بوده و با آنچه مشاهده 

و  "هاهداد آوريجمع"، "نظريه"ي علوم اجتماعي ارتباط دارند: هاتبا سيييه جنبه اصيييلي فعالي
 ."هاهتحليل داد"

                                                 
1. Logico- empirical 
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به منظور سييهولت بيشييتر، نظريۀ علمي با جنبه منطقي علم سيير وكار دارد، در حالي كه 
در جستجوي الگوهاي موجود در  هاهدازد. تحليل دادپرمي ايهبه جنبه مشاهد هاهداد آوريجمع

مشيياهدات اسييت و در موقعيت مناسييب آنچه از نظر منطقي مورد انتظار اسييت را با آنچه واقعاً 
 هاهو تحليل داد آوريجمع. اگرچه اين كتاب اسياسياً به كندمياسيت، مقايسيه مشياهده شيده 

ادامه بخش يك به  -كه نشييان دهنده نحوه انجام تحقيق اجتماعي اسييت  -اختصيياص دارد 
صاص دارد. بخ ست و  هاهداد آوريجمعبر  4و  0ي هاشچارچوب نظري تحقيق اخت متمركز ا

 ارائه شده است.  هاهبر تحليل داد ايهمقدم 7در بخش 
ي بعدي كتاب شيييامل برخي نظرات بنيادين در هافصيييلمفاهيم زيربنايي ارائه شيييده در 

صوص تمايز علوم اجتماعي از لحاک  ساير  "و تحليل هاهداد آوريجمعنظريه، "خ ي هاشروبا 
 دازيم.پرمي هاهي اجتماعي است. حال به اين ايدهاهنگرش به پديد

 

 ا اعتقاد متفاوت استنظريه با فلسفه ي

بايد وجود داشيييته "مرتبط اسيييت، نه با آنچه  "وجود دارد"امروزه نظريۀ اجتماعي با آنچه 
ميان اين دو محور تمايزي قائل نبود. فيلسيييوفان  هان. با اين وجود نظريۀ اجتماعي قر"باشيييد

ي هانو گما اد را با حدسدمياجتماعي مشييياهدات خود درباره اتفاقاتي كه پيرامون آنها روي 
ند. آميختخود دربارۀ علل و عقايدشييان درباره اينكه چيزها چگونه بايد باشييند، آزادانه در هم مي

ر و به عنوان دانشمند ب كنندميدانشمندان علوم اجتماعي مدرن نيز گاهي به همين شكل عمل 
 چيستي و چرايي موضوعات تمركز دارند.
ست كه نظريۀ علمي   اند مباحث مربوط بهتومين -فراتر از آن، خود علم و  -اين بدان معنا

سرمايهتوميرا خاتمه دهد. علم ن هاشارز ست يا اند تعيين كند كه  سم بهتر ا سيالي سو داري از 
از معيارهاي پذيرفته شده  ايهاند انجام دهد، آن است كه بر اساس مجموعتوميخير. آنچه علم 

لمي انيم به صييورت عتومي. براي مثال ما كنندميچگونه عمل  هامتعيين كند كه اين سيييسييت
سرمايه سان حمايت تعيين كنيم كه  شتر از حيثيت و آزادي ان سم كدام يك بي سيالي سو داري و 

 از حيثيت و آزادي داشته باشيم. در اين صورت ايه، مشروط بر آنكه تعريف پذيرفته شداندهكرد
خارج  يرگينتيجهبر سيير معاني  خواهد بود و  ي ما محدود به اين توافقگيرنتيجهبه طور كلي 

 از اين توافق معناي كلي نخواهد داشت.
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به اين ترتيب، به طور مثال اگر نرخ خودكشيييي يا كمك مالي به مؤسيييسيييات خيريه را 
سنجش ميزان دينداري افراد تعريف كنيم، آنگاه از نظر علمي  سبي براي  ان تويممعيارهاي منا

شده جزء تعيين كرد كه دين بودا ست يا مسيحيت. در اين مورد نيز معيارهاي انتخاب  يي بهتر ا
ي خواهند بود. به عنوان يك موضيييوع عملي، افراد به ندرت بر معيارهاي گيرنتيجهالينفك 

ئل ارزشيييي توافق  به اين كنندميدقيق براي تعيين مسيييا . از اين رو علم براي خاتمه دادن 
يي، محور عقايد و باورهايي هاشدر واقع چنين پرسييي مناظرات فايده چنداني نخواهد داشيييت.

 ند. رگيميي مفروض در نظر هاههستند كه تحقيقات علمي را به عنوان تهديدي براي دانست
شرح داده 20اين مسئله در فصل  شد. در در بحث تحقيق ارزيابي به طور گسترده  خواهد 

كننده ي منعكسهاهگذشته به مطالعه برنامادامه خواهيد ديد كه پژوهشگران اجتماعي بيشتر از 
يا بازسييازي موسييسييات خيريه  هاتنقطه نظرات ايدئولوژيك، نظير حمايت از حقوق زنان و اقلي

صوص اندهپرداخت ست كه موافقت افراد در خ شگران اين ا . يكي از مخاطرات پيش روي پژوه
ارۀ مسائل نكتۀ مفيدي درب معيار موفقيت و شكست را كسب كنند. براي اينكه تحقيق اجتماعي

ارزشي ارائه نمايد، چنين معيارهايي ضرورت خواهد داشت. به طور مثال، دستگاه زمان سنج به 
سرعت را به عنوان تنها معيار مورد گوميما ن ست، مگر آنكه  يد كه يك دونده بهتر از ديگري ا

 نظر پذيرفته باشيم.
گاهي از اين ما در آ به  ماعي  نابراين علوم اجت مك  "چه چيزي و چرا وجود دارد"كه ب ك

انيم از علوم اجتماعي براي تعيين آنچه بايد باشيييد اسيييتفاده كنيم كه تومي. تنها زماني كندمي
ها بهتر از بقيه هسييتند، گيري در خصييوص اينكه كدام خروجيافراد بر سيير معيارهاي تصييميم

 د. شومياين توافق به ندرت حاصل  -توافق كنند 
چه چيزي و "پيش از اين ذكر گرديد، حتي كسب آگاهي از اين موضوع كه  همان طور كه

دازيم كه زيربناي پرمينيز كار دشيييواري اسيييت. حال به برخي عقايد بنيادين  "چرا وجود دارد
 ي علوم اجتماعي براي توصيف و درك واقعيت اجتماعي است.هاتفعالي
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 اجتماعي يمندقاعده

در زندگي اجتماعي  مندقاعدهالگوهاي در سيييطح كالن هدف تحقيق اجتماعي يافتن 

ستين بار با علوم  ست، اما زماني كه افراد براي نخ شترك همۀ علوم ا ست. اگرچه اين هدف م ا
 سد. رميند، گاهي اوقات اين هدف براي آنها به صورت مانعي به نظر شومياجتماعي آشنا 

ي هاهتر از پديدمندقاعدهي علم فيزيك هاهسييد كه پديدرميبه نظر مسييلم  در نگاهي اجمالي 
افتد. اما ممكن اسييت باشييند. هر زمان كه جسييم سيينگيني را پرتاب كنيم، به زمين مياجتماعي 

شييخصييي در انتخابات به نامزد خاصييي ر ي دهد و در انتخابات بعدي عليه همان نامزد ر ي دهد. 
ان يافت توميد، اما گاه افراد درسييتكاري را شييوميرت كافي ذوب همچنين همواره يخ با ديدن حرا

ي زيادي  برخوردارند كه مندقاعدهي اجتماعي از هاه. عليرغم چنين مواردي، پديدكنندميكه دزدي 
 .كندميآنها را تشريح  "نظريه"توسط تحقيقات آشكار شده و

. كندميي را ايجاد مندقاعدهدر جامعه درجه بااليي از  1اوالً، تعداد زياد هنجارهاي رسييمي
ست  سمت را شتر مردم را به رانندگي در  براي مثال قوانين رانندگي در اياالت متحده آمريكا بي

. الزامات ثبت نام براي ر ي دهندگان منجر به ايجاد برخي الگوهاي قابل كندميخيابان مجبور 
ين . قوانكنندمييي از مردم در انتخابات ملي شركت هاهگرود كه بر اساس آن  شوميبينيپيش

ستمزد كاركنان ايجاد هاتكار محدودي سن و د سميكندمييي در حداقل  باعث  2. اين قواعد ر
 دد.  گرميرفتار اجتماعي  4پذيرييا قاعده 3يمندقاعده

رد كه ان هنجارهاي اجتماعي ديگري را نيز مشييياهده كتوميگذشيييته از قواعد رسيييمي، 
شتري ايجاد  يمندقاعده به  اهخوجمهوريدهندگان، احتمال اينكه افراد . در ميان ر يكنندميبي

به آنها است. حقوق  هاتاه ر ي بدهند بيشتر از احتمال ر ي دادن دموكراخوجمهورينامزدهاي 
ستاد دانشگاه بيش از درآمد يك كارگر معمولي است. درآمد مردان بيش از درآمد زنا  ن است وا

 الي آخر.
د. اول اينكه ممكن است شوميهاي اجتماعي وارد يمندقاعدهاغلب سه انتقاد به اين گونه 

اهان به حزب خوجمهوريها بسيييار بديهي به نظر برسييند: نظير ر ي دادن برخي از قانونمندي

                                                 
1. Formal norms 

2. Formal prescriptions 

3. Regulate 

4. Regularize  
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اند بيانگر اين تومياه؛ اين امر بر همگان آشييكار اسييت. ثانياً وجود موارد متناقض خوجمهوري
همواره برقرار نيسييتند. درآمد برخي كارگران بيشييتر از درآمد اسييتادان  "قواعد"نكته باشييد كه 

ست. ثالثاً اين بحث مطرح  سقوط شوميا شدن راهي جز  سنگين هنگام رها  سام  د كه اگر اج
ما افرادي  كه اين قواعد شيييامل آنها  ه كه انند همه چيز را آن گونتوميد، شيييوميندارند، ا

 اهند تغيير دهند.خومي
 دازيم.پرمياكنون به ترتيب به بررسي اين انتقادات 

 

 پندارياتهام بديهي 

، يكي از بزرگترين محققان علوم اجتماعي 1"سييياموئل اسيييتافر "در جنگ جهاني دوم، 
شتيباني از فعالي ستافر ي نظامي انجام داد )هاتتحقيقاتي را در ارتش اياالت متحده به منظور پ ا

(. بسياري از مطالعات او به بررسي روحيۀ سربازان اختصاص داشت. 2922-2979و ديگران،
ستافر و همكارانش متوجه  صوص پاي "خرد جمعي"ا شدند. هاهبااليي در خ ي روحيات نظامي 

 اختصاص داشت.  "بديهي"بخش اعظم تحقيق آنها به آزمودن اين حقايق 
شت كه ارتقاء بر روحيۀ نيروهاي نظامي ت ثير هانزما براي مثال از ي دور اين باور وجود دا

فراد سييد، روحيۀ ارميند و نظام ارتقاء منصييفانه به نظر گيرميگذارد. زماني كه افراد ترفيع مي
ا ، اين نظام راندهسيييد افرادي كه ترفيع گرفترميد. همچنين عاقالنه به نظر شيييوميتقويت 

ا ، آن را غير منصييفانه بدانند. باندهشييدكرده و كسيياني كه از اين امتياز محروم منصييفانه تلقي 
سيييد افرادي كه در واحدهايي با نظام ارتقاء تدريجي خدمت رميتعميم اين موضيييوع به نظر 

، نظام را غير منصفانه تلقي كرده و آنهايي كه در واحدهايي با نظام ترفيع سريع خدمت كنندمي
 دند؟كرمينصفانه بدانند. اما آيا آنها واقعاً اين گونه فكر ، آن را مكنندمي

عات خود را بر روي دو واحد متمركز كردند: نيروي پليس كه  اسيييتافر و همكارانش مطال
كُندترين نظام ارتقاء و نيروي هوايي كه سريعترين نظام ارتقاء را داشت. باتوجه به نكته مذكور، 

نيروي پليس نظام ارتقاء را تبعيض آميز و يگان نيروي هوايي سيييد كه افراد رميمعقول به نظر 
 اين نظام را منصفانه بدانند. اما مطالعات خالف اين امر را نشان داد.

                                                 
1. Samuel Stouffer 
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د، توجه داشته باشيد. از يك سو، شوميگير محققان به مشكالتي كه در اين مواقع گريبان
سند و از سوي ديگر، تبييني كه در خصوص مشاهدات معقول و رميمشاهدات عاقالنه به نظر ن

 . كندميسد، در واقعيت صدق نرميمطلوب به نظر 
سئله را كنار ميشايد يك محقق تازه شكل، م شت و آن را به كار در رويارويي با اين م گذا

 و د. اما اسييتافر براي تبيين اين مشيياهده به جسييتجو پرداختكرميموكول  "مطالعات بعدي"
شگاه كلمبيا  1سرانجام جواب آن را پيدا كرد. رابرت مرتن سان دان شنا و عده ديگري از جامعه 

ارائه داده بودند. اين نظريه معتقد اسيييت مردم  2"نظريه گروه مرجع"را تحت عنوان  ايهنظري
سۀ خود با افراد پيرامون  ساس مقاي شتر بر ا شرايط عيني و بي ساس   -رجع گروه م -كمتر بر ا

ضاوت درب سائل زندگي خود ق ساالنه كنندميارۀ م . مثالً اگر در ميان فقرا زندگي كنيد و درآمد 
ساس  شد، اح ساني زندگي  كنيدميشما پنجاه هزار دالر با ستيد. اما اگر در ميان ك ثروتمند ه

كنيد كه درآمد ساالنه آنها پانصد هزار دالر است، درآمد ساالنۀ پنجاه هزار دالر باعث احساس 
 د.شومير و تنگدستي در شما فق

اسييتافر اين شيييوۀ اسييتدالل را در مطالعه سييربازان به كار برد. اگر يك نيروي پليس حتي 
ع سيييد شييخصييي را كه زودتر از او ترفيرميبراي مدت طوالني ترفيع نگرفته بود، بعيد به نظر 

خص در همين شيي گرفته اسييت، نااليق بداند. هيچ كس در نيروي پليس ترفيع نگرفته بود. اما
سرعت چندين ترفيع پياپي  -نيروي هوايي  شخ -فت گرميحتي اگر به  صي به احتمال زياد ا ا

انست. بنابراين گروه مرجعِ هر پليس، همكار دميلياقت تر از او ارتقاء يافته بودند را بيكه سريع
سه  ضو ديگر اين نيرو مقاي ضو نيروي هوايي خود را با ع هايت د. در نكرميپليس او بود و هر ع

 ( منطبق با واقعيت بود.0( معقول و )2سربازان به نظام ارتقا را درك كرد كه ) استافر نگرش
هد كه مستندسازي امور بديهي نيز يكي از كاركردهاي ارزشمند هر علم، دمياين مطلب نشان 

ست. چارلز داروين شتر  4بارتجارب حماقتعبارت   3اعم از فيزيكي يا اجتماعي ا صيف بي را براي تو
قاتي براي آزمودن آنچه  -تحقيقات خود  نددميهمگان "تحقي بداع نمود. همان گونه كه  - "ان ا

تاده آيد؛ بنابراين، انتقاد پيش پا افداروين درك كرده بود، خيلي وقتها امر بديهي اشييتباه از آب در مي
 ود.رميبه شمار ن ي علميهاشها، انتقادي جدي بر تاليمندقاعدهبودن ظاهريِ 

                                                 
1. Robert Merton 

2. Reference group theory 

3. Charles Darwin 

4. Fool's experiment 
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 درباره استثناها چطور؟ 

اين انتقاد كه همواره براي هر قاعده اجتماعي اسييتثنائاتي وجود دارد، بدين معنا نيسييت كه 
اهميت باشيييد. اگر درآمد زن خاصيييي بيش از درآمد اغلب ي غير واقعي و بيمندقاعدهماهيت 

مردان باشييد، تنها تسييلّي اندكي بر اكثريت زناني اسييت كه درآمد كمتري از مردان دارند. الگو 
هاي اجتماعي، الگوهاي احتمالي هستند و به يمندقاعدههمچنان برقرار است. به عبارت ديگر، 

 خي موارد كامالً با الگوي كلي منطبق نيستند. ند، زيرا برشوميسادگي منجر به واقعيت ن
قانون هم در علوم طبيعي و هم در علوم اجتماعي صيييدق  . مثالً فيزيك اتمي كندمياين 

شم قهو شم آبي با فرد چ شخص چ ست. در علم وراثت، ازدواج يك  احتماالً  ايهعلمي احتمالي ا
ادي چشييم آبي با قاعده مورد انتظار خواهد شييد. اما تولد نوز ايهمنجر به تولد فرزند چشييم قهو

 ايهكه احتمال به دنيا آمدن نوزاد چشييم قهو كندميمغايرت ندارد؛ زيرا مهندس ژنتيك تنها ادعا 
شم قهو ست و به دنيا آمدن نوزاد چ شتر ا شگر  ايهبي صد معيّني از موارد امكان دارد. پژوه در در

كه احتماالً درآمد زنان به طور كلي كمتر از  - كندمي بينيپيشاجتماعي نيز احتمال مشييابهي را 
 مردان است. پژوهشگر اجتماعي براي پاسخ به چرايي وجود اين الگوها داليلي دارد.

 

 انند مشاركت كنندتوميافراد 

اند باعث مختل توميي اجتماعي هاشدر نهايت اين انتقاد كه ارادۀ آگاهانۀ بازيگران نق
آيد. اين د، چالشي جدي در برابر علوم اجتماعي به حساب نميشدن قواعد مشهود اجتماعي شو

شيئي  شرايط مشابهي برقرار نيست )احتماالً هيچ  ست، اگرچه در علوم طبيعي  مسئله صحيح ا
خي ي درون اتم برهاتاند بر قوانين طبيعي غلبه نمايد، هر چند ماهيت احتمالي موجوديتومين

شاهده  ستند(. اين  هاناند كه الكتروسرميكنندگان را به اين فرض م ستثني ه از اين قاعده م
گراي مذهبي به پاي صييندوق ر ي برود و به يك مسييئله كه شييايد يك فرد متعصييب راسييت

گراي افراطي ر ي دهد تا پژوهشييگران سييياسييي آفريقايي تبار چپ -سييياهپوسييت آمريكايي 
دهندگان در يك همۀ ر ي پذير اسيييت.بررسيييي كننده انتخابات را غافلگير كند، امري امكان

انتخابات ممكن اسيييت براي م يوس كردن ناظران انتخاباتي، ناگهان تغيير عقيده دهند و به 
ست زودتر در محل  شابه، كارگران نيز ممكن ا ست خورده راي دهند. به طور م شك كانديداي 
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سا ضور پيدا كنند يا پس از كار در خانه بمانند تا از افزايش تردد در  يك عت اوج ترافكار خود ح
 افتد كه مشاهدۀ قواعد اجتماعي را تهديد كند.جلوگيري كنند. اما اين مسائل آنقدر اتفاق نمي

انند آنها را شييناسييايي و توميبنابراين قواعد اجتماعي وجود دارند و پژوهشييگران اجتماعي 
شاهده كنند. با تغيير هنجارها در طول زمان، پژوهشگران اجتماعي  شان را م د اين اننتوميت ثير

 تغييرات را مشاهده و تبيين نمايند. 
 

 و نه افراد  هاهگرو

سي  سط محققان علوم اجتماعي برر كننده ند، منعكسشوميقواعد زندگي اجتماعي كه تو
هاي رفتارهاي جمعي بسيييياري از مردم اسيييت. اگرچه پژوهشيييگران اجتماعي اغلب محرك

سي  ا افراد به ندرت به تنهايي محور مطالعات علوم اجتماعي ، امكنندميت ثيرگذار بر افراد را برر
ند. در عوض، دانشييمندان علوم اجتماعي درباره ماهيت گروه بيشييتر از ماهيت افراد گيرميقرار 

و جوامع به جاي تك تك افراد موضييوع  هاه. بر اين اسيياس اصييوالً گروكنندمينظريه پردازي 
 ند. گيرميتحقيقات آنها قرار 

ات قواعد جمعي حيرت انگيز هسيييتند. به طور مثال ميزان زاد و ولد را در نظر گاهي اوق
صيِ متعددي بچه شخ ند. برخي به منظور برآوردن آرزوهاي شوميدار بگيريد. مردم به داليل 

ند. شوميدار براي تكميل وظايف زنانه يا مردانه خود بچه ايهوالدين خود براي داشتن نوه و عد
شتن فرزند را نيز تجربه كنند و عدخوميبرخي به اين منظور كه   ايهاهند پس از ازدواج لذت دا

صادف صاحب فرزند  براي ماندگاري نام خانوادگي يا جاودانگي تبار خود و برخي نيز بر حسب ت
 ند. شومي

ر بيان كنيد. تر و با جزئيات بيشتاگر شما صاحب فرزند باشيد، شايد بتوانيد موضوع را دقيق
چرا به جاي يك سال قبل يا يك سال بعد، در زمان خاصي صاحب فرزند شديد؟ شايد آن زمان 

شتيد و براي بچه سب ندا سختي براي توانايي شغل منا سال تحمّل  شدن مجبور به يك  دار 
دار شييدنِ يكي از نزديكان، به داشييتن د. ممكن اسييت پس از بچهايهرسيييدگي به امور بچه بود

، داليل خاص خود را اندهشييددار د ترغيب شييده باشيييد. كسيياني كه در سييال گذشييته بچهفرزن
ي انفرادي، نرخ تولد در جامعه هاگي. حال عليرغم وجود تمام اين داليل شخصي و ويژاندهداشت
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سال ديگر ادامه پيدا   -نفر  2222تعداد متولدين زنده در هر  - سالي به  به طور قابل توجه از 
 هد. دميآمار ميزان تولد در اياالت متحده را نشان  2-2جدول . كندمي

 9/09، 9/4، 8/42، 9/22ميزان تولد در اياالت متحده برابر  پنج سال متوالياگر در 

 رونق و اعتباري نداشت. بود )افت وخيز زياد(، كار جمعيت شناسان  0/28و 
شاهده  شتري تبعيت شوميهمان طور كه م وه . به عالكندميد زندگي اجتماعي از نظم بي

ند. هيچ كس در اين خصييوص كه چه تعداد شييوميها در سييطح جامعه برقرار نيمندقاعدهاين 
 . كندميريزي نكودك متولد شوند يا والدين آنها چه كساني باشند، برنامه

 آيند. بسياري از كودكان ناخواسته به دنيا ميدار شدن نياز به مجوز نداريد. در واقع شما براي بچه
سروكار دارند. هاهبنابراين نظري شتر از رفتار فردي با رفتار جمعي  ي علوم اجتماعي نوعاً، بي

اين اسييت كه توضيييح دهند چرا الگوهاي رفتار جمعي حتي زماني كه افراد  هاههدف اين نظري
مان تغيير  ها در طول ز يل در اين الگو ندميدخ ند. حتي كن بات برخوردار فتتومي، از ث  ان گ

كه  "ييهامنظا"كوشند تا نيستند. آنها مي "افراد"پژوهشگران اجتماعي هرگز به دنبال تشريح 
يي كه دليل اعمال مردم هسييتند را درك كنند. عنصييرهاي هامو نظا كنندميمردم در آن عمل 

 هستند. "متغيرها"چنين نظامي مردم نيستند، بلكه 

 

2992 9/22 2997 8/22 2999 2/28 2990 9/22 2998 7/27 0222 7/27 

2992 9/22 2992 9/22 2999 7/28 2994 7/22 2994 0/27 0222 2/27 

2990 9/22 2998 8/22 2992 4/28 2997 2/22 2999 4/27 0220 9/24 

2994 8/22 2994 4/22 2992 0/28 2992 8/27 2999 0/27   

 *0371-0110ایاالت متحده: نرخ تولد در  0-0جدول 

 . منبع:0220تا  2992نفر جمعيت از  2222* مواليد زنده در هر 
U.S. Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, (Washington, DC: 

Government Printing Office, 2005), Table 70, p.60. 
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 زبان متغيرها

سطح عينيهاشترين تالمعموالً طبيعي ساس ويژ 1ي ما براي فهميدن، در  ي هاگيو بر ا
 انديشيم. د. اين دقيقاً روشي است كه ميگيرميمنحصر به فرد صورت 

شما بگويد كه  صي به  شخ شپزخانه باز گردند، جايي كه به آن  هانز"فرض كنيد  بايد به آ
شناختي"تعلق دارند سب  شما به اين اظهار نظر بر ح كه از گوينده داريد، گوش  . احتمال دارد 

دهيد. اگر گوينده عموي سالخوردۀ شما باشد كه با صرفه جويي در وقت، كد پستي و كامپيوتر 
لي كه نظر اخير او به طور ك كنيدميشخصي نيز شديداً مخالف است، به احتمال زياد شما فكر 

 اش دربارۀ امور هماهنگي دارد.با ديدگاه گذشته
ن عبارت در سييخنان سييياسييتمداري كه ناگزير به رقابت انتخاباتي با از طرف ديگر، اگر اي

كامالً متفاوت شييرح  ايهيك زن اسييت، بيان شييده باشييد، احتماالًًً اظهارات وي را به گون
 هيد.دمي

افكار فرد خاصيييي را درك كنيد. تحقيقات اجتماعي در  كنيدميدر هر دو مثال، سيييعي 
ند در انتوميجستجوي ايجاد بينش درون طبقات و افراد مختلف جامعه است. محققان اجتماعي 

سبت به نقش  شند كه ن سايي افرادي با شنا اقعاً زنان نظرات مشتركي دارند. آيا و "مناسب"پي 
 ستند كه نظرات آنها را توصيف كند؟ ي مشترك ديگري نيز ههاگياين افراد داراي ويژ

حتي زماني كه پژوهشييگران علوم اجتماعي توجه خود را به يك مورد مطالعه منحصيير به 
ست كه كنندميمتمركز  -نظير انجمن يا گروه جوانان  -فرد  شي ا ستيابي به بين ، هدف آنها د

ر مشابه، تالش براي درك هم ياري دهد. به طو هاهآنها را در شناسايي و تميز جوانان ساير گرو
 كامل يك فرد، معموالً مستلزم داشتن هدفي فراتر از درك كلي آن فرد يا حتي گروه است.  

سد، پژوهشگران اجتماعي قادر به رميثمر هنگامي كه تالش براي درك و تبيين چيزي به
شد. پس از درك چيزي كه باعث ايجاد  ش نگركسب اطالعات درباره بيش از يك نفر خواهند 

شاغل  صومت آميز برخي افراد درباره زنان  شگران علوم اجتماعي دربارۀ افراد شوميخ د، پژوه
ست . اين امر از آنجا امكانكنندميهستند نيز اطالعاتي كسب  "شبيه به او"ديگري كه  پذير ا

 تمخالف"، دربارۀ اندهرا بررسييي كرد "مخالفان حقوق زنان"كه آنان با همان درجه اهميتي كه 

                                                 
1. concrete 
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. در نهايت ممكن است اين نتيجه حاصل شود كه عموي اندهبه بررسي نپرداخت "با حقوق زنان
 ند.ي مشترك باشهاويژگيسيد، داراي رميشما و آن سياستمدار بيش از آنچه در ابتدا به نظر 

. برخي افراد نگرش خود را كندمياسيييت، زيرا تغيير  "متغير"مخالفت با حقوق زنان يك 
به درك نظام متغيرهايي . محققان علوم اجتماعي عالقهكنندميديگران ابراز بيشيييتر از  مند 

 د.شوميهستند كه موجب افزايش يا كاهش يك ويژگي در يك نفر 
از آنجا كه ممكن است مفهوم نظامي متشكل از متغيرها براي شما ناآشنا باشد، لذا به بيان 

شابهي  ست كهپرميمورد م مورد توجه پزشك قرار دارد. اگر حال بيمار  دازيم. بيمار موضوعي ا
وخيم باشد، هدف پزشك بهبود بخشيدن به حال او است. برعكس، محور توجه پزشك محقق 

اسييت. ممكن اسييت پزشييك محقق آن بيمار را  –مثالً متغيرهاي ايجاد بيماري  -چيز ديگري 
بيماري با موضيييوع  "حامل"مورد مطالعه قرار دهد، اما از نظر محقق آن بيمار فقط به عنوان 

 پژوهش او ارتباط دارد. 
اين سييخن به آن معنا نيسييت كه پزشييكان محقق براي مردم واقعي اهميت قائل نيسييتند. 

ها اين اسييت كه مردم را در برابر آنها ز مطالعۀ بيماريهند. هدف نهايي آنها ادميمطمئناً اهميت 
مند عالقه و بيشتر كنندميمحافظت كنند. اما در تحقيقات خود كمتر به بيماري فرد خاصي توجه 

ستند كه افراد را به بيماري مبتال  شكان محقق بكندميبه كنترل الگويي ه توانند . در واقع اگر پز
 ماران واقعي مطالعه كنند، همين كار را خواهند كرد.يك بيماري را بدون مشاركت بي

ست. نظري سي متغيرها و روابط آنها ا شامل برر ي در ي علمهاهبنابراين تحقيقات اجتماعي 
شته  سائل اجتماعي به زبان متغيرها نو رها در متغي "حامالن"ند و افراد به عنوان شوميزمينۀ م

 اين امر مشاركت دارند. 
همان بيان پژوهشييگران اجتماعي در قالب صييفات )مقادير يا مقوالت(  متغيرها به عبارتي

ست.  ص هاگي، ويژ"صفات"ا شخ شيئي را هاهيا م ستند كه  شخص را  -يي ه  -در اينجا يك 
، "محافظه كار"، "بيگانه"، "آسيييايي"، "زن"يي از صييفات شييامل هامثال. كنندميتوصيييف 

سطه آن خود يا شخص ديگري  "كشاورز "و  "باهوش"، "فريبكار" شما به وا ست. هر آنچه  ا
 يك صفت است. كنيدميرا از لحاظي توصيف 

 "مرد"يا  "زن"هسييتند. بنابراين مثالً  منطقيِ صييفات بندياز سييوي ديگر متغيرها دسييته
سيت"يا  "جنس"اند و صفت ست. متغير  "جن صفت ا شكل از آن دو  امل ش "شغل"متغير مت

شاورز"صفاتي از قبيل  ستاد"، "ك ست.  "رانندۀ تريلر"و  "ا ش "طبقۀ اجتماعي"ا امل متغيري 
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ات اسييت. گاهي اوق "طبقۀ پايين"و  "طبقۀ متوسييط"، "طبقۀ باال"صييفاتي از قبيل  مجموعه
خيص هند )براي تشدميير را تشكيل از مقوالت دانست كه يك متغ ايهان صفات را دستتومي

 مراجعه كنيد(.     2-7بهتر منظور دانشمندان اجتماعي از متغيرها و صفات به شكل 
شكيل  صيف و تبيين علمي را ت صلي تو سته ا صفات و متغيرها ه هد. مثالً، ديمرابطۀ بين 

فات صييبا گزارش فراواني "جنسيييت"را بر حسييب متغير  ايهممكن اسييت ما كالس دانشييكد
درصييد را زنان  72درصييد اعضيياي كالس را مردان و  82"توصيييف كنيم.  "زن"و  "مرد"

الب دو در ق "موقعيت شييغلي نيروي كار"ان با متغير تومي. نرخ بيكاري را "هنددميتشييكيل 
نيز  "درامد ماهانه خانوارهاي شييهري"توصيييف كرد. گزارش  "بيكار"و  "شيياغل"صييفت 

دالر و ... است  42.222دالر،  22.992دالر،  4.207مدهاي  از صفاتي نظير درا ايهخالص
 هند.دميكه به متغير درآمد شكل 

اند و در ند، كامالً واضحشوميگاهي اوقات معنايي كه از پس مفاهيم علوم اجتماعي آشكار 
سي قرار مورد برر "شديدترين ضربه"مواقع ديگر اين طور نيست. اين مطلب در بحثي با عنوان 

 است.  گرفته
 

 يي در مورد مفاهيم اجتماعي هامثال

 سن زن

 تبار آفريقايي آمريكايي كالس باال

 شغل جوان

 جنسيت طبقه اجتماعي 

 لوله كش نژاد يا قوميت

 يي در مورد متغير ها وصفت هاي مرتبط با آنهاهامثال

 صفت متغير

 جوان، ميانسال، پير سن

 زن، مرد جنسيت

 لوله كش، وكيل و ...  شغل

 آفريقايي، آمريكايي، آسيايي، قفقازي، التين، ...  نژاد يا قوميت

 كالس باال، متوسط، پايين طبقه اجتماعي

. متغیرها و صفات. در تحقیقات و نظریات اجتماعي، هم متغیر و هم صفت هر دو مفاهیم 0-4شکل 

 از صفات )مقادیر یا مقوالت( مرتبط هستند. ایهزند. متغیرها مجموعسامياجتماعي را متبادر 
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سال  سكو 2990مثال زيردر مورد عواقب رويداد طوفان اوايل  سي سانفران در ناحيه خليج 
. در اين رويداد پيش از معرفي يك كندمينكته ديگري را در ارتباط با مفاهيم اجتماعي بيان 

خي پاس "م ناحيه وارد شده استشديدترين ضربه به كدا"توان براي پرسش معيار )ارزش( نمي
 يافت

 

 متغيرشديدترين ضربه ...
طوفان مرگباري ناحيه خليج سيانفرانسييسيكو را در برگرفت و  2990در اوايل سيال 

سان شت. ر سارات مالي بر جاي گذا شته، مجروح و خ ي هاهعواقب بدي از جمله تعدادي ك
 نمايند. به همين دليل گاهياسيييتند غم انگيزترين پيامد طوفان را برجسيييته خوميجمعي 

و الي مدفون شيييده اوقات توجه همگان را به چند نفري كه در سيييانتاكروز زنده زير گل
نفر در  0922خانمان شيييدن ختند. در حوزه ديگري نيز فاجعه بيسييياميبودند، معطوف 

 ادند.دميمارين كانتي را تحت پوشش خبري قرار 
سخ تلويحاً همه به دنبال آن بودند كه  ست، اما پا شده ا سارت به كجا وارد  بدترين خ

يي كه نتايج طوفان در هر دو ناحيه مارين و سانتاكروز هاهروشن نبود. در ادامه برخي از داد
انيد توميي جدول زير را مالحظه و ببينيد آيا هاهاسييت. داد، ارائه شييدهكنندميرا توصيييف 

 را تعيين كنيد. "ترين ضربهشديد"

 سانتا كروز انتيمارين ك صفت

 ميليون دالر 8/28 ميليون دالر2/2 اماكن تجاري ويران شده

 00 2 هاهتعداد كشت

 22 449 تعداد مجروحان

 722 442 هاهتعداد آوار

 242 09 ي ويران شدههاهتعداد خان

 422 0922 ي خسارت ديدههاهتعداد خان

 22 02 تعداد اماكن تجاري ويران شده 

 42 922 تجاري خسارت ديدهتعداد اماكن 

 ميليون 22 ميليون 2/82 ي خصوصيهاتخسار
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 ميليون 2/28 ميليون 22 ي دولتيهاتخسار

 

را  "شييديدترين ضييربه"قطعاً ميان اين دو ناحيه، سييانتا كروز از لحاک خسييارات جاني 
ۀ ناحيخورده است. اما تعداد مجروحان مارين هفت برابر مجروحان سانتا كروز است. مسلّماً 

ضربه"مارين از اين لحاک  ست. تعداد خان "شديدترين  شده )كه در هاهرا خورده ا ي ويران 
ي خسارت ديده را )كه در مارين بيشتر بوده است( هاهسانتا كروز شديدتر بوده است( يا خان

سئله در  شتر تمركز كنيد. همين م شما بر كدام يك بي ست كه  در نظر بگيريد. مهم اين ا
: آيا بايد به خسارات خصوصي بيشتر توجه كنيم يا به كندميخسارات نيز صدق مورد مبلغ 

 خسارات دولتي؟
 ايهرا خورده اسييت؟ در نهايت، سييؤال به گون "شييديدترين ضييربه"پس كدام ناحيه 

يا  "اندهشييدتخريب "مطرح شييده اسييت كه جوابي ندارد. اگرچه ما دربارۀ اجتماعاتي كه 
سيب كمتري" صاندهديد "آ سنجش ، ت صاوير ذهني براي  اوير كلي در ذهن داريم. اين ت

 صحيح به اندازه كافي دقيق نيستند. 
انيم به اين مسييئله پاسييخ دهيم كه مشييخص كنيم منظورمان از توميما تنها زماني 

ضربه" سانتاكروز  "شديدترين  شدت را با ميزان تلفات جاني ارزيابي كنيم،  ست. اگر  چي
سييت. اگر اين متغير را بر حسييب تعداد مجروحان يا آوارگان شييديدترين ضييربه را خورده ا

تعريف كنيم، در مارين فاجعۀ بدتري رخ داده اسييت. واقعيت امر اين اسييت كه تا زماني كه 
ين انيم به اتوميرا دقيقاً مشييخص نكنيم، ن "شييديدترين ضييربه"منظور خود از اصييطالح 

ماعي را بسيينجيم، اين پرسييش سييؤال پاسييخ دهيم. هرگاه بخواهيم متغيرهاي علوم اجت
 د: با چه معياري؟شومياساسي مطرح 

 منبع:

 San Francisco Chronicle, January 13, 1982, p. 16 

 

صفات و متغيرها امري پيچيده سته زبان متغيرها در  تبيين رابطه ميان  ست و به عنوان ه ا
و  "تحصييييالت"دربارۀ دو متغير  ايهد. در اين مورد به مثال سيييادشيييومينظريۀ علمي تعبير 

 توجه كنيد. "تعصب"
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 مثالي در مورد رابطه دو متغير تحصيالت و تعصب

و  "وادبا سيي"براي سييادگي بيشييتر مثال فرض كنيد متغير تحصيييالت تنها از دو صييفت  
صار تعصب، به  "سوادبي" ست. همچنين مثالً در مورد تعصب خشك يا به اخت شده ا شكيل  ت

 هيم. دميرا نسبت  "غير متعصب"و  "متعصب"يز دو صفت ن "تعصب"متغير 
صد از  92حال فرض كنيد  صب وسوادبيدر صب 22ها متع صد بقيه غير متع  42اند و در

صيل كرد صد از تح صب و  هاهدر صب 42متع صد بقيه غير متع صددر صورت اند. اين در ها به 
 الف نشان داده شده است.  2-2نموداري در شكل 

هد. اين دميرا نشييان  "تعصييب"و  "تحصيييالت"الف رابطه بين متغيرهاي  2-2شييكل 
ان با مرتب كردن صفات دو متغير مشاهده كرد. در اينجا دو زوج صفت برجسته توميارتباط را 

صب2وجود دارد:  صيل كرده و غير متع ساني كه تح صيل نكرده و 0اند، ( ك ساني كه تح ( ك
 يگر نيز براي نگريستن به اين ارتباط وجود دارد: اند. دو شيوه مفيد دمتعصب

ست قدرت حدس زدن شما در ايهاول اينكه فرض كنيد در يك بازي شركت كرد د و قرار ا
ون يم )بدگيرميمورد متعصييب بودن يا نبودن افراد آزمايش شييود. ما هر بار يك نفر را در نظر 

شما ب ست( و  شيم از كدام گروه ا شما گفته با صب بودن يا نبودن او را حدس اينكه به  ايد متع
هيم. در اين مورد يك دميالف براي هر بيسييت نفر انجام  2-2بزنيد. ما اين كار را در شييكل 

ر، است، زيرا از بيست نف "متعصب"استراتژي خوب  اين است كه هر دفعه حدس بزنيد آن فرد 
اقل دوازده نفر را درسيييت و فقط م(. بنابراين الايهاند )به نوعي اطالع يافتدوازده نفر متعصيييب

 زنيد.هشت نفر را اشتباه حدس مي
شكل انتخاب  صي را از اين  شخ شما اطالع كنيمميحال فرض كنيد هرگاه  يم هدمي، به 

است. اكنون بهترين استراتژي شما اين خواهد بود كه هر يك  سوادبيكه اين شخص باسواد يا 
حدس بزنيد.  "غير متعصب"ز اشخاص باسواد را و هر يك ا "متعصب"را  سوادبياز اشخاص 

ديد، شانزده نفر را درست و فقط چهار نفر را اشتباه حدس ميكرمياگر اين استراتژي را دنبال 
ست كه به  صيالت نمايانگر مفهومي ا ضعيت تح سطه آگاهي از و شما به وا زديد. بهبود حدس 

 د. شوميآن ارتباط ميان متغيرها اتالق 
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صيال ست نفر چگونه توزيع چنانچه تح شتند، آنگاه اين بي صب با يكديگر ارتباط ندا ت و تع
شكل مي صيل كرده و نيم ديگر  2-2شدند ) ند. سوادبيب(. توجه كنيد كه نيمي از افراد تح

ست نفر ) صب 82همچنين توجه كنيد كه دوازده نفر از بي صد( متع اند. در هر يك از گروه در 
لموسي فتيد اين دو متغير با يكديگر ارتباط مگرمياگر شش نفر از ده نفر متعصب بودند، نتيجه 

شما در مورد تعصب او  صورت آگاهي از تحصيالت يك شخص در حدس زدن  ندارند. در اين 
 ارزشي ندارد. 

شت سدر بخش چهارم كتاب ماهيت ارتباط ميان متغيرها با جزئيات بي شده ا شريح  ت. ري ت
 ان روابط بينتوميكه از طريق آنها  اندهشيديي بررسيي هاشرودر اين بخش به ويژه برخي از 

 متغيرها را از طريق تجزيه و تحليل دريافت و تفسير كرد. 
ي علوم اجتماعي به شيييناختي كلي دربارۀ روابط هاهدر اين مرحله براي درك منطق نظري

 .بين  متغيرها نياز داريد
، روابطي را كه به طور منطقي انتظار داريم ميان متغيرها برقرار باشيييد، توصييييف هاهنظري

ساس انتظار  "عليّت". غالباً اين انتظار تو م با مفهوم كنندمي ست. بر اين ا صفرميا ات هر ود 
سبت به يك متغير باعث ايجاد، زمينه صي در متغير ساز و يا تقويتشخص ن صفات خا كننده 

شين ديگر  سواد يا توميشود. در مثال پي ودن ب سوادبيان اين طور نظريه پردازي كرد كه با 
 هد. دميشخص احتمال متعصب به نظر رسيدن او را افزايش يا كاهش 

 از افراد تحصيل كرده هستند. ترمتعصب سوادبيالف. افراد 

 بي سواد تحصيل كرده 

 متعصب

  

 غيرمتعصب

  

 

 ميان تحصيالت و تعصب وجود ندارد. ب. رابطه ملموسي

 بي سواد تحصيل كرده 

 متعصب
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 غيرمتعصب
  

 . رابطه میان دو متغیر )دو وجه ممکن: مرتبط یا غیر مرتبط(.0-0شکل 

صيالت متغيرها، مانند   صب  وتح سواد يا هاگيدر اين مثال و ويژتع سوب به آنها )با ي من
 بررسي روابط علّي در تحقيقات اجتماعي است.، متعصب يا غيرمتعصب( اساس سوادبي

همان طور كه بعداً در اين كتاب بحث خواهيم كرد، در اين مثال تحصيييالت و تعصييب به 
 وند. رميترتيب متغير مستقل و متغير وابسته به شمار 

وجود دارند. در اين مثال  2و علّي 1اين دو مفهوم به صيييورت ضيييمني در الگوهاي قطعي
صب ك كنيمميفرض  ست. به عبارت ديگر، تع صب ا ه چيزي تعيين كننده يا به وجود آورندۀ تع

ستگي دارد و از اين سته"رو به آن به چيز ديگري ب سته به گومي "متغير واب يند. آنچه متغير واب
آن بسييتگي دارد، متغير مسييتقل اسييت كه در اين مثال، تحصيييالت اين نقش را دارد. در اين 

صيالت"مطالعه  سطح  متغير "تح ست )در واقع  ستقل ا صب م سبت به تع ست زيرا ن ستقل ا م
 د(.شوميتحصيالت افراد بر اساس تعصبي بودن يا نبودن آنها تعيين ن

صيالت، خود نيز  شد. به طور توميالبته تنوع تح شته با ستگي دا اند به چيزهاي ديگري ب
ساني  شتر از ك صيالت بااليي برخوردارند، به احتمال زياد بي مثال افرادي كه والدين آنها از تح

در اين رابطه،  .كنندميكه والدين آنها تحصيالت پاييني دارند، به تحصيالت عاليه گرايش پيدا 
ان توميمند. ناو تحصيالت والدين را متغير مستقل ميتحصيالت فرد آزمودني را متغير وابسته 

 گفت كه متغير مستقل علت و متغير وابسته معلول است. 
شكل  ساختن يك نظريه  02توزيع  2-2در  ساس دو متغير را مالحظه كرديد. در  نفر بر ا

ا است، هعلمي اجتماعي، با توجه به ارتباط دو متغيري كه مبتني بر ميزان آگاهي از هر يك از آن
شت. مثالً  صيالت موجب دميانتظاراتي خواهيم دا سيعي از شوميانيم كه تح د افراد در طيف و

شم اندازهاي آنان را  –ي گوناگون قرار گيرند هاهو ديدگا 3تغييرات فرهنگي صه چ به طور خال
گذارد. پس منطقاً هد. از طرف ديگر، تعصييب چشييم انداز محدودتري پيش رو ميدميوسييعت 

ار داريم كه تحصيالت و تعصب تا حدي با هم ناسازگار باشند. بنابراين ممكن است انتظار انتظ

                                                 
1. deterministic 

2. causal 

3. Cultural variations 
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سته  صب كا صيالت از ميزان تع سطح تح شيم كه با افزايش  شته با شود. اين انتظارات با دا
 د، ت ييد خواهد شد. گيرميمشاهداتي كه بعداً صورت 

تحصيييالت تعصييب را  -كشييد دو حالت ممكن را به تصييوير مي 2-2از آنجا كه شييكل 
ممكن اسييت بخواهيد از اصييل قضيييه اطالع پيدا كنيد.  -هد يا اثري بر آن ندارددميكاهش 

از معيارهاي سنجش تعصب از يك به عنوان يكي  "0220پيمايش اجتماعي سراسري سال "
 نمونۀ سراسري از بزرگساالن اياالت متحده خواست كه نظرشان را دربارۀ اين پرسش كه چرا: 

سياهان و آفريقاييرنگين" ستان،  سكونت بدتري آمريكايي -پو شاغل، درآمد و محل  ها م
 بيان كنند.  "نسبت به سفيدپوستان دارند

افراد توانايي مادرزادي كمتري براي يادگيري  اين"كه هاي محتمل اين است كي از پاسخي
تر سياه پوستان در موقعيت درصد از افراد مسئله فوق را علت موقعيت پايين 20. تنها "اندهداشت

ت ماعي دانسييي ندهاجت جدول ا يل داد 0-2.  پاسيييخهاهبه تحل ها را مطابق ي فوق پرداخته و 
سييت )براي آشيينايي بيشييتر با پيمايش اجتماعي ابندي كردهي تحصيييلي آنها طبقههاتپيشييرف

 سراسري، كادرضميمه را مطالعه نماييد(.
شد و نه بر  صب با صيالت و تع شيد كه نظريه بايد مبتني بر دو متغير تح شته با به خاطر دا

ا هند، بنابراين زماني روابط ميان متغيرهدمياساس افراد.  اين افراد هستند كه متغيرها را انتقال 
شكار  ستفاده شوميآ شوند. نهايتاً، نظريه از زبان متغيرها ا شاهده  ن امر . ايكندميد كه افراد م

صيف  شد را تو صفت مختلف متغيرها برقرار با  كنديمرابطه احتمالي كه انتظار داريم ميان دو 
ليل تح"را براي خود انجام دهيد. به  هاهانيد با اتصال ساده به اينترنت اين تحليل دادتومي)شما 

 مراجعه كنيد(. "هاهبه روز داد

ها به طور آمريكايي -يند آفريقاييگوميدرصييد كسيياني كه  سطح تحصيالت
 مادرزاد توانايي يادگيري كمتري دارند.

 08 كمتر از مقطع دبيرستان

 22 فارغ التحصيل مقطع دبيرستان

 22 كارداني

 8 كارشناسي

 4 مدارك باالتر

 تحصیالت و تعصبات نژادیرابطه میان  0-0جدول 
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 تحقيقات اجتماعي 1گفتمان

براي انجام تحقيق اجتماعي تنها يك راه وجود ندارد )اگر چنين بود قطر اين كتاب كاهش 
يافت(. در واقع، بيشتر قدرت و توانايي تحقيق اجتماعي در رويكردهاي متعدد معتبري نهفته مي

 است كه در آن وجود دارند. 
شكار و مرتبط بهبا اين وجود چهار  ساز اين هم براي ايجاد تمايز وجود دارد كه زمينهشيوه آ

اسييت. اگرچه ممكن اسييت اين تمايزها رقيب يكديگر تلقي شييوند، ليكن يك محقق  هاشنگر
هاي ارائه شيييده را خواهد آموخت. اين همان چيزي اسيييت كه گفتمان گيريماهر تمام جهت

 هيم. دمياثربخش ميان مفاهيم مكملي كه آنها را شرح  د: تعاملشوميتحقيق اجتماعي ناميده 

 

 3و قانون گرايانه 2تبيين فرد نگرانه

هيم. دميهمۀ ما در طول زندگي با تبيين امور سييير و كار داريم. هر روز اين كار را انجام 
سي، علت برد يا باخت تيم مورد عالقه شدن نمرات در ، علت اختالف با شما علت بد يا خوب 

شغل آبرومند را تبيين  شتن  ستان و يا دا شكهان. ما در تبييكنيدميدو ل ي روزمرۀ خود با دو 
 هيم. دميمتمايز سر و كار داريم، هر چند معموالً آنها را از هم تميز ن استدالل

يك موقعيت منحصييير به فرد را به طور كامل و جامع تبيين  كنيمميگاهي اوقات سيييعي 
ست در امتحان را چنين تبيين كنيد كه  شك ست علت  ( فراموش 2كنيم. بنابراين مثالً ممكن ا

                                                 
1. dialectics 

2. Ideographic explanation 

3. Nomothetic 

 (GSSپيمايش  اجتماعي سراسري )
شيكاگو يك نظرسنجي ملي دور     شگاه  از  ايهمركز تحقيقات نظرسنجي ملي در دان

ي تحقيقات اجتماعي هاهي مورد نياز در گروهاهداد آوريجمعجامعه آمريكايي به منظور 
. اندهشييدي اين كتاب نيز از همان منبع آورده هامثالي هاهداد هد. بسييياري ازدميانجام 

انيد به وب سييايت دانشييگاه ميشيييگان به آدرس ذيل مراجعه توميبراي اطالعات بيشييتر 
  ./http://www.icpsr.umich.edu/GSS كنيد:
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شوار0كرده بوديد آن روز امتحان داريد،  ست، ( اين د ستان بوده ا ( راه بندان خيابان 4ترين در
( سر و صداي بلند نوار موسيقي يا صداي 7باعث دير رسيدن شما به جلسۀ امتحان شده است، 

( 2اسييتريوي هم اتاقي شييما در خوابگاه در شييب قبل باعث شييد كه تا دير وقت بيدار بمانيد، 
ستريوي هم اتاقيوخميپليس شما را تا صبح نگه داشته بود و  تان چه است بداند كه با ضبط ا

هاي از گرگ ايه( دسيييت8و  -د ايهتان دربارۀ آن موضيييوع چه گفتو به هم اتاقي -د ايهكرد
 . با وجود همۀ اين شرايط، عجيب نيست كه امتحانتان بد شده باشد. اندهوحشي كتابتان را خورد

ستدالل علّي را  صايص  1"فردي"نامند. مي تبيين فرد نگرانهاين نوع  ا مانند عبارت خ

در اين مفهوم به معناي منحصييير به فرد، مجزا، ويژه يا متمايز اسيييت. وقتي تبيين فرد  2فردي
ساس  شيم، اح تمامي علل آنچه در اين مورد خاص اتفاق افتاده  كنيممينگرانه را انجام داده با

به مورد تحت بررسي است. اگرچه ممكن انيم. در عين حال، دامنۀ تبيين ما محدود دمياست را 
شند، اما قصد مهاتيي از تبيين فرد نگرانه در موقعيهاشاست بخ شته با ا ي ديگر نيز كاربرد دا

 اين است كه يك مورد خاص را كامالً تبيين كنيم. 
با يك گروه درس 2حال به نوع ديگري از تبيين توجه كنيد.  يد، نتيجه خومي( هر گاه  ان

( تيم مورد عالقۀ شيييما در 0انيد. خوميد كه تنها درس شيييوميبهتر از زماني  امتحان شيييما
( اعضاي 4د.شوميد بيشتر از مسابقات خارج از خانه پيروز شوميمسابقاتي كه در خانه برگزار 

ست ضاي انجمن زي شتر از اع ست برگزار انجمن حمايت ازحقوق بانوان بي ش سي ن . كنندميشنا
از مشاهدات يا تجربيات  ايهتر است و طيف گستردعموميين نوع تبيينتوجه داشته باشيد كه ا

شش  صيف رابطه ميان متغيرها دميرا پو ضمني به تو صورت  دازد. به پرميهد. اين تبيين به 
شما با يك گروه مطالعه كنيد يا خير، ب( امتحانتان را چقدر خوب داد . اين دايهطور مثال، الف( 

كوشييد تا به جاي يك موقعيت يا رويداد، مي -د شييوميرايانه ناميده كه قانون گ -نوع تبيين 
ست كه تنها  هاتاز موقعي ايهطبق صدد ا يا رويدادها را تبيين كند. به عالوه اين نوع تبيين در 

 كند.  "خالصه"، تبيين را 3با استفاده از يك يا چند عامل بيانگر
به "ي علّي خود را با كلمات يا عباراتي از قبيل هاهانيد گزارتومي هامثالدر هر يك از اين 

رس بيان كنيد. بنابراين وقتي شما با يك گروه د "بقيه به يك نسبت"يا  "معموالً"، "طور كلي

                                                 
1. Idio 

2. Idiosyncrasy 

3. Explanatory Factors 
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يد. همچنين تيم مورد شيييوميتر در امتحانات موفق -اما نه هميشيييه  - "معموالً"انيد، خومي
سابقات خارج از خانه  ضي از م شما در بع ست عالقه  شك شده و برخي از آنها را در خانه  پيروز 

سي مالقا شنا ست  ضاي انجمن زي ست. اع شتري ترتيب دادهاتخورده ا ه ، در حالي كاندهي بي
ن . چنياندهاعضيياي انجمن حمايت ازحقوق بانوان تعطيالت خود را تنها در خانه به بازي گذراند

ست كه براي بيان طيف وسيع ستثنائاتي بهايي ا دازيم. همان طور پرميي كلي هانتبييتري از ا
 تر ذكر شد، الگوها واقعي و مهم هستند، حتي اگر در مواقعي كامل نباشند. كه پيش

د. انند در زندگي روزمره مفيد باشنتوميي فرد نگرانه و قانون گرايانه به شناخت، هاترهياف
ريزي عادات مطالعۀ مهممكن اسييت براي برنا كنيدميالگوهاي قانون گرايانه كه شييما كشييف 

سر نگهبان متقاعد كننده شما راهنماي شند، اما تبيين فرد نگرانه براي اف ست )كادر خوبي با تر ا
 ضميمه استدالل فرد نگرانه و قانون گرايانه در زندگي روزمره را مالحظه كنيد(. 

ماعي اجتهمچنين اسيييتدالل فرد نگرانه و قانون گرايانه ابزارهاي نيرومندي براي تحقيق 
( ميان رويكردهاي فرد نگرانه 0222) 1هستند. به طور مثال، اي. ليبين و جي. كوهن منسفيلد

سالخوردگان( تمايز قائل  شناخت  سالخورده ) رخي . باندهشدو قانون گرايانه در مطالعات افراد 
يگر د تحقيقات تماماً بر تجارب فردي افراد در طول زندگي تمركز دارند. در حالي كه مطالعات

سالخوردگان هستند. مؤلفان اين كتاب  شريح  به طور كلي در پي الگوهاي آمار توصيفي براي ت
يي براي الحاق دو رويكرد فرد نگرانه و قانون گرايانه به مطالعات شيييناخت هاهدر پي ارائه را

 باشند. سالخوردگان مي
ه دارند. همان طور كبنابراين محققان علوم اجتماعي به دو نوع تبيين متمايز دسيييترسيييي 

د، نگيرميدانان گاهي نور را به صورت نقاط داراي انرژي و گاهي به صورت موج در نظر فيزيك
انند براي روابط گسيييترده  امروز جسيييتجو كنند و به اثبات توميمحققان علوم اجتماعي نيز 

ر و جذاب چيزهاي خاص محدودي براي آينده بپردازند. هر دو شيييوه علمي مناسييب، قابل تقدي
 هستند.

  

                                                 
1. A. Libin and J. Cohen-Mansfield 
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 گرايانه در زندگي روز مره تبيين فرد نگرانه و قانون
 بحث. ستا مشاهده قابل يزندگ تمام در گرايانه قانون و فردنگرانه نييتب انيم تفاوت

 :بگيريد نظر در را زير
 

.  اندهودنم منتقل او به را يمركب عالئم نشيوالد رايز است گونه نيا او": ينگر فرد

  چيه اندهكرد مكان نقل مرتبه هفت اشخانواده او، يسييالگدوازده سيين در كه واقعه نيا
ش ست همانند قاًيدق زين او بزرگتر برادر عالوه، به. ندارد ينق  را وا مدل نقش احتماالً و او

  ."است كرده يباز
 

  اهراًظ نييتب نگرانه فرد حالت در ".اندهگون نيا نوجوان پسييران": گرايي قانون

  ترساده نييتب گرايانه قانون حالت در. ميدار پسربچه كي رفتار مورد در پرسش يبرا يكامل
  يوالگ اما كند، صدق نوجوان پسران هيكل خصوص در ندارد يضرورت كه ميدار يتريكل و

 .كندمي ميترس تري يعموم
ش آگاه   دو نيا هك يزمان. ستندين صحيح ضرورتاً فوق نييتب دو از كي چيه كه ديبا

 چه :نكهيا رينظ - قيتحق عناصيير ريسييا ند،شييومي اسييتفاده ياجتماع قاتيتحق در مدل
  عتبارا شيافزا باعث -آخر يال و ،اندهشد نييتع ييارهايمع چه ،اندهشد انتخاب يموضوعات

 .ندشومي نتايج

  

  هاهتحليل به روزِ داد
صال به اينترنت  سي رابطه ميان توميشما با ات صيالت بپانيد به برر صب و تح ردازيد. تع

ي مورد بررسي در متن اين كتاب از پيمايش اجتماعي سراسري در آدرس زير هاهبسياري از داد
 .اندهبه دست آمد

http://www.icpsr.umich.edu/GSS/ 

زماني كه به اين آدرس مراجعه كنيد، چندين دكمه در باالي صييفحه وجود دارد. روي 
يفورنيا، كه توسييط دانشييگاه كال هاهين كليد برنامه تحليل دادكليك كنيد. ا "تحليل"دكمه 

 .كندميبركلي ايجاد شده را باز 
سير اين هدف بايد بر دكمه دوم راديو،  سپس بر  "بندي متقاطعفركانس يا جدول"در م و 

صفح "شروع" شما را به  صفحه كليك كنيد. اين كار  تحليل ساند كهرمي ايهنزديك پايين 
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ست ميهاي مورد  سه آوريد. براي تكرار تحليلنظر را بد شده در اين متن، بايد از  هاي انجام 
سييد كه آيا افراد، سييياه پرمياز افراد  RACDIF2اسييتفاده نمود.  GSSدسييته متغيرهاي پايگاهِ 

  DEGREEيا خير.   كنندميپوستان را به خاطر موقعيت بد اجتماعي در اياالت متحده سرزنش 

ص سطح تح سخ)مدرك(  شان داده و يالت پا مورد نظر را سال پيمايش YEARدهندگان را ن
 انتخاب شده است.  0222. به طور مثال  در اين نمونه پيمايش سال هددمينشان 

نشيييان دهنده متغير  RACDIF2اين اطالعات را در فرم روزانه به اين صيييورت وارد كنيد: 
هد دمي( نشان 0222گر متغير مستقل )ستون( است. سال )نمايش DEGREEوابسته )رديف( و 

را براي تحليل نياز داريد )فيلتر(. با خالي گذاشتن فيلتر به كليه  0222كه شما تنها پيمايش سال 
به بعد دسيييت خواهيد يافت. دكمه  2940ي هاسيييالي هاشاطالعات هر دو متغير از پيماي

ستفاده در متن كتاب را هاهتا جداول داد در پايين صفحه را كليك كنيد "اجراي جدول" ي مورد ا
 انيد براساس عالئق خود تبيين خاصي را انجام دهيد. توميمشاهده كنيد. به اين ترتيب، 

صال  شده توسط  "موضوع"دكمه ات در طي  GSSشما را به فهرست عناوين مطالعه 
 ي تعصييب نظير هاشيياخصزد. شييايد بخواهيد سيياير سيياميي متمادي رهنمون هاسييال

RACDIF3 ،RACDIF4 ، RACDIF1 را نيز بررسييي كنيد. باEDUC  ي هاسييالتعداد
( گزارش DEGREEبندي متغيرها در قالب مدرك )دهندگان به جاي طبقهتحصيالت پاسخ

شايد بخواهيد رابطه ميان تحصيالت و تعصب و تغييرات آنشومي  -ن با گذشت زما -د. 
فراوان و  انيد گزاره هاي توميناگون، پايان ناپذيراند و شييما ي گوهاهرا بررسييي كنيد. شيييو

 مختلفي را تبيين كنيد. 
شما با عالقه به تحليلِ به روز داد سايت هاهشايد   ،GSS  ستفاده قرار را بارها مورد ا

ها نظير سياست فرهنگي دهيد. در اين صورت ممكن است در پي يافتن مولد ساير تحليل
 باشيد:  و هنر با آدرس زير

http://www.cpanda.org/codebookDB/sdalite  

ستجو را ج "تحليل پيمايش اجتماعي سراسري"شايد بخواهيد در پايگاه چيزي به نام 
است و به احتمال زياد هنگامي كه اين كتاب به دست شما  ايهكنيد. اينترنت منبع گسترد

 .اندهسد، ابزارهاي جديدي نيز به بازار آمدرمي
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 2و قياسي 1نظريه استقرايي

نگرش استقرايي و قياسي همانند تبيين فرد نگرانه و قانون گرايانه نقش يكساني در زندگي 
 هند.دمي. اين دو شيوه تفكر، تنوع مهمي در تحقيقات اجتماعي را نشان كندميما بازي 

اگر با ديگران درس بخوانيد، دو راه براي رسيييدن به اين نتيجه كه امتحان بهتري خواهيد 
ها را خوب و داد، وجود دارد. از يك طرف، در نيمه ترم از خود بپرسييييد كه چرا بعضيييي درس

د را با توجه به اينكه در ايههايي كه امتحان دادانيد همۀ درستوميد. ايهبعضي را بد امتحان داد
يي كه با امتحانات هاتد، فهرسييت كنيد. سييپس سييعي كنيد موقعيايهر يك چطور ظاهر شييده

يي كه با امتحانات بد همراه بوده اسيييت را به ياد آوريد. در امتحانات چند هاتخوب و موقعي
صبح يا  بعد از ظهر؟ امتحانات كدام درسايهتر بودموفق ايهگزين شريحي؟ امتحانات  ها، د يا ت

به  ديد يا .... ناگهانكرميعي، علوم انسييياني يا علوم اجتماعي؟ زماني كه تنها مطالعه علوم طبي
 د، نمرۀ بهتري كسييبايهكه در بيشييتر مواردي كه با ديگران درس خواند كندميذهنتان خطور 

 د. اين روش تحقيق به شيوه استقرايي معروف است. ايهكرد
 ايهكل، از يك چيز خاص به عام، از مجموعاسييتدالل اسييتقرايي، يا اسييتنتاج از جزء به 

از نظم در ميان رويدادهاي معيّن  ايهمشيياهدات خاص به كشييف الگويي كه معرّف وجود درج
ن ارد كه چرا ايدمي. در ضيمن توجه كنيد كه كشيف الگو ضيرورتاً بيان نكندمياسيت، حركت 
 يد كه وجود دارد.گوميتنها  -الگو وجود دارد 

انيد به همان نتيجه تومي متفاوتي هم وجود دارد كه شيييما از طريق آن راه دوم و كامالً
دربارۀ مطالعه براي امتحانات رسيده باشيد. تصور كنيد امتحانات نوبت اول دانشكده فرا رسيده 

شما ن ست.  ست دميا ها را مرور كنيد و چقدر بايد كتاب -انيد بهترين روش درس خواندن چي
آموزيد كه بعضييي از دانشييجويان با ي كالسييي تمركز كنيد. شييما مياهتچقدر بايد بر يادداشيي

رسيد ند. لذا به اين نتيجه ميشوميمنظم آمادۀ امتحان  ايهي خود به شيوهاتبازنويسي يادداش
صبح امتحان به خواندن  شب تا  شرده از  سنجيده درس بخوانيد يا به طور ف كه بايد با آهنگي 
مشغول شويد. در ميان انواع اين تفكرات، ممكن است از خود بپرسيد كه آيا با بقيه دانشجويان 

                                                 
1.  inductive 

2 . deductive 
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بي اي مثبت و منفي هر دو راه را ارزيهاهانيد جنبتوميكالس يا به تنهايي درس بخوانيد. شييما 
 كنيد.

ممكن اسييت درس خواندن با ديگران چندان مؤثر نباشييد، زيرا ممكن اسييت وقت زيادي 
شما  شود كه  سي دميصرف چيزهايي  شايد هنگامي كه چيزي را براي ك انيد. از طرف ديگر، 

شجويان قسمدميتوضيح  ساير دان شايد  ه يي از درس را كهاتهيد، آن را بهتر درك كنيد و يا 
سيدشما هنوز به آ شند. چند ذهن ايهن نر سازند كهاهانند ديدگاتوميد، خوانده با شكار  ه يي را آ

شدن به درس خواندن با ديگران  شد. به عالوه متعهد  شما پنهان مانده با ست از ذهن  ممكن ا
 د كه شما به جاي تماشاي يك برنامه جالب تلويزيوني، به درستان بپردازيد.شوميباعث 
شيوه   سنگين كنيد وهاهيد به طور منطقي جنبانتوميبه اين  سبك و   ي مثبت و منفي را 

نتيجه بگيريد كه از درس خواندن با ديگران سيييود خواهيد برد. اين امر به همان اندازه بديهي 
شد كه درس نخوانيد. گاهي اوقات  شما بهتر از زماني خواهد  ست كه اگر درس بخوانيد نمره  ا

آزماييم و براي تكميل اين فرآيند، آنها را مي كنندميصييدق  "نظريه"ييم اين چيزها در گومي
انيد براي نيمي از تومياند يا خير. براي اجراي يك آزمون كامل، كه آيا در عمل هم درسيييت

ساير امتحانات را گروهي مطالعه امتحانات خود به تنهايي درس بخوانيد و درس هاي مربوط به 
 د.شوميطقي شما آزموده كنيد. با اين شيوه كار، استدالل من

سي يا  ستدالل قيا ه د كه از عام بشوميشناخته  "قياس"روش دوم تحقيق تحت عنوان ا
( الگويي كه از لحاک منطقي يا نظري 2. اين نوع اسيييتدالل به صيييورت كندميخاص حركت 

آيا الگوي مورد انتظار واقعاً رخ داده اسييت يا  كنندمي( مشيياهداتي كه آزمون 0ود، رميانتظار 
شيد كه قياس با  .كندميخير، حركت  شته با سمت شوميشروع  "چرا"توجه دا  "اآي"د و به 

آيا ". در استقرا با پرسش كندمي، در حالي كه استقرا بر عكس اين مسير را طي كندميحركت 
وع كرديم و به سييمت چرا اين گونه شيير "؟هددميها بهتر نتيجه درس خواندن با هم كالسييي

ست حركت كرديم. در قياس  از  ست؟"ا آغاز كرديم و به  "چرا درس خواندن گروهي مؤثرتر ا
 ( هدايت شديم."واقعاً؟")يا به اختصار "سوي آيا واقعآً در عمل هم اين گونه است

كه در بخ مان طور  فاوت،هاشه كامالً مت يد، اين دو نگرش  يد د تاب خواه عدي ك   ي ب
با برانگيختن محقق به توميوند. هر رويكرد رميي معتبري براي علم به شيييمار هاشرو ند  ا

س ستفاده از پر سي هاشا شكل دادن به رفتارهايي كه برر  ، تحقيق را پيشاندهشدي خاص و 
ر با يكديگ هاهبرد. به عالوه خواهيد ديد كه چگونه اين دو روش براي ادراك قوي و كامل پديد
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هد كه اين دو نگرش چگونه در تحقيقات اجتماعي با دمينشان  2-8. شكل كنندميهمكاري 
 يكديگر تعامل دارند.

همچنين توجه داشته باشيد كه تمايز قياس و استقرا ضرورتاً به تفاوت تبيين قانون گرايانه 
ند همانو فرد نگرانه ارتباط ندارد. اين چهار روش توصيف، چهار حالت ممكن در زندگي شما را، 

 هند.دمي تحقيق اجتماعي، نشان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ان با مسابقه دو امدادی مقایسه کرد. تومي. چرخه علم. چرخه تحقیق و نظریه را 0-7شکل 

کنند، اما همگي یک کنندگان در یک نقطه شروع یا تمام با وجود اینکه لزومي ندارد همه شرکت

 هدف مشترک دارند: بررسي سطوح زندگي اجتماعي. منبع:

Walter Wallace, the Logic of science in sociology (New York: Aldine deGruyter, 1971). 

Copyright© 1971 by Walter L.Wallace. Used by permission. 

 

خود  براي مالقات با شخص مورد عالقهمثالً شما ممكن است به طور فرد نگرانه و قياسي 
راي انيد، به طور منطقي بدميآماده شويد. بنابراين با در نظر گرفتن هر آنچه دربارۀ اين شخص 

چه رفتاري چه نوع لباسييي، چه رنگي، رعايت بهداشييت و ... تا  -يد شييومياين مالقات آماده 
شيد. همچنين  شته با ستقتويماحتماالً بتوانيد مالقات موفقي دا رايي انيد به طور فرد نگرانه و ا

 تجربيتعميم 

 نظريه

 فرضيه

 مشاهده

قرا
ست

ا
 

  
س

قيا
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سييعي كنيد پي ببريد كه چه چيزي باعث شييده اسييت مالقات شييما با آن شييخص به تماس با 
 بيانجامد. 1 922پليس 
قرار "د كه شييما به ديگران قواعد شييوميرويكرد قانون گرايانه و قياسييي زماني مطرح  

ي شيييطاني هامكه چرا گوش دادن به پيا هيددميآموزيد و خردمندانه توضيييح را مي "مالقات
. بعداً وقتي كه زندگي خود هددميي راك اند رول، قرار مالقات آنها را تحت ت ثير قرار هاهتران

د، ايهقرار مالقات نداشييت هانسيييد كه چرا بيشييتر با موسيييقيداپرميو از خود  كنيدميرا مرور 
  گرايانه بپردازيد.ممكن است به استقراي قانون

شت. در اين مقطع، بهتر  ستقرا باز خواهيم گ صل دوم اين كتاب مجدداً به بحث قياس و ا در ف
 پردازيم. ، بكندميكه تنوع بسياري در تحقيق اجتماعي ايجاد  ايهاست به سومين تمايز گسترد

 

 ي كمّي و كيفيهاهداد

ي عددي و هاهدادي كمّي و كيفي در تحقيق اجتماعي اشيياره به تفاوت ذاتي هاهتفاوت داد
ست، يك گزاره كيفي را بيان كردگوميغير عددي دارد. زماني كه  صي باهوش ا شخ د. ايهييد 

صي  شخ ست كه  سان  "هوشكم"عبارت متناظر آن بيان اين جمله ا شان ست. زماني كه روان ا
سنجند، سعي دارند گزاره كيفي خود را به كمّي تبديل مي 2ميزان هوش فرد را با ضريب هوشي

 است. 202كنند. به طور مثال ممكن است روانشناس بگويد كه ضريب هوشي آن فرد 
شما از هوش يك  شاهده تجربۀ  ست، اعم از اينكه اين م شاهده در ابتدا امري كيفي ا هر م

صحيحشخص، محل عقربه شنامه 3ترازو يا يك عالمت ت س شد. هيچ يك از اين چيزها  در پر با
آنها به شيييكل عددي مفيد اسيييت  "تبديل"لكه گاهي اوقات ذاتاً عددي يا كمّي نيسيييتند، ب

 كتاب به طور خاص به اين موضوع اختصاص دارد(. 27)فصل
هدات را ملموس قايسيييه و آوريجمعزد. همچنين سييياميتر معموالً كمّي كردن مشيييا ، م

به صورت هاي آماري را امكان تحليل هاه. به عالوه اين دادكندمي ترسادهرا  هاهسازي دادخالصه
 .هددميهاي رياضي، در اختيار محقق قرار هاي پيچيده و مدلطيفي از ميانگين ساده تا فرمول

                                                 
 . شماره تلفن پليس آمريکا 1

2. IQ 

3. Check mark 
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مزاياي اعداد نسييبت به حروف در سيينجش كيفيت را به همراه دارند. از  هاهدن دادكرميك
گيري را به همراه طرف ديگر معايبي نظير از دست رفتن بالقوه مقداري از اعداد پس از ميانگين

 00تا  29آموزان دبيرسيييتاني اهد بداند دانشخوميدارند. به طور مثال يك محقق اجتماعي 
تر يا افراد كوچكتر از خود تمايل بيشييتري دارند. ظاهراً پاسييخ سييال به مالقات با افراد مسيين
سادگي  وزان آمد. پژوهشگر از تعداد مشخصي از دانششومي آوريجمععددي اين پرسش به 

و آن  . ميانگين آن را محاسبهاندهچه سني داشت اندهسد افرادي كه مالقات كردپرميدبيرستاني 
 . مسئله به پايان رسيد. كندميرا با سن فرد مورد نظر مقايسه 

 هانيي اسييت كه انسيياهاسييالدر اينجا معرف تعداد  "سيين"آيا اين طور نيسييت؟ با اينكه 
برند؛ شييايد از متفاوت به كار مي ايهمردم اين اصييطالح را به گون، گاهي اوقات اندهزندگي كرد

ستانتان از  "بلوغ"واقعاً معناي  "سن" ايهنظر عد ست يكي از دو شد. اگرچه ممكن ا شته با دا
شد اما بالغ سد. تر و پختهشما جوانتر با شما به نظر بر سن  ستانش رفتار كند و هم ساير دو تر از 

تر به نظر تر يا مسناين صورت تعبير كند كه دوستانتان چقدر جوانرا  به  "سن"شايد يك نفر 
اهد از ميزان تجارب متنوع يا دنيا ديدگي آنان نسيبت به شيما اطالع خوميسيند، يا شيايد رمي

ه د. به طور خالصييشييومييابد. اين معاني اخير در محاسييبۀ كمّي ميانگين سيين ناديده گرفته 
ي كمّي هسيييتند. اين مطلب در اين جملۀ متداول هاهتر از دادغنيي كيفي از لحاک معنا هاهداد

. اگر بخواهيم مشخص كنيم او "رسداو بزرگتر از سنش به نظر مي": كندميمعناي بهتري پيدا 
 ود. رميبزرگتر است، معناي شاعرانۀ اين جمله از دست  "چقدر"

همراه دارند. به طور  ي كيفي نقص ناخالصييي توصيييف شييفاهي را بههاهاز طرف ديگر داد
مثال، غني بودن معناي مذكور تا حدي ابهام برانگيز است. اين جمله زماني براي شما معنا دارد 

ساني كه ميهاهكه با تجرب شما از ك صي  شخ شان"د و يا با عبارت ايهشناختي  سن  "بزرگتر از 
( شما 0يك چيز نيست و ( احتماالً منظور من و شما دقيقاً 2جور در بيايد. دو چيز مسلم است: 

 فهميد و يا بالعكس.منظور من را دقيقاً نمي
ست جواني به نام ري ژانگ سئول  1من دو شجويي در پكن م دارم كه در يك تظاهرات دان

سالي در  شد. بعد از آزادي به جنوب چين رفت و چند  شت  ارتباطات بود. پس از آن مدتي بازدا
شت. ليكن ضروري به  آنجا گذراند و باز به پكن برگ شنايي با جهان بدون تداركات  بعداً براي آ

                                                 
1. Ray Zhang 



  44كاوشگري انسان و علم/  :فصل اول

 

پاريس رفت. سرانجام به اياالت متحده آمد و در آنجا تحصيالت دانشگاهي خود را كه به خاطر 
ترك كشييورش ناتمام گذاشييته بود، از سيير گرفت. من ديدم كه او به علت مهاجرت و همراه 

كده، خواندن يك زبان خارجي، ت مين نياوردن مدارك تحصييلي با مشيكالت ثبت نام در دانشي
اش دست به و هزاران كيلومتر دوري از خانواده -كه همه بر عهده خودش بود  -نيازهاي مالي 

 يد. گوميگريبان بود. ري هنوز از بازگشت به ميهن خود چين سخن 
موافقيد. . احتماالً شييما هم كندميرا براي من تداعي  "او بزرگتر از سيينش اسييت"ري جمله 

توان گفت ، اما هنوز نميكندميبيان اگرچه توصييييف كيفي اين عبارت را با جزئيات و معناي غني
توان دو نفر را برحسب اين عبارت با يكديگر مقايسه كرد، با از سنّش است. حتي مي "چقدر بيشتر"

 رفته باشيم. بودن آنها را در نظر گ 1"تردنيا ديده"اين شرط كه احتمال عدم توافق بر سر 
انيم فهرسييتي از تجربيات زندگي را شييكل توميتوان اين مفهوم را كمّي كرد. مثالً اما مي

 را با وضوح بيشتري بيان كند:  "دنيا ديدگي"دهيم كه منظور ما از 
 ازدواج كردن
 طالق گرفتن

 مرگ يكي از والدين
 ديدن صحنه وقوع يك قتل

 دستگير شدن
 تبعيد شدن

 ناز كار اخراج شد
 مهاجرت به يك كشور ديگر

به  اندهممكن اسييت دنيا ديدگي اشييخاص را بر اسيياس تعداد اين گونه تجربياتي كه داشييت
دنيا  ييم آن شييخصگوميبيشييتر باشييد،  هاهمقداري كمّي تبديل كنيم. هر قدر تعداد اين تجرب

تر از بقيه باشيييند، به آن تجربيات امتياز تر اسيييت. اگر به نظر ما بعضيييي از تجربيات مهمديده
شتري  ست و نظام امتيازدهي خود را تهيه كرديم، به افراد نمره دميبي هيم دميهيم. وقتي فهر

سه دنيا ديدگي آنان در مقياس عددي  صورت براي توافق بر  ترسادهو مقاي خواهد بود. در اين 
 خواهيم داشت.سر اينكه نمره چه كسي از ديگري بيشتر است، مشكلي ن

                                                 
1. worldly 
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يد منظور خود را از آن  با يا ديدگي،  نابراين براي كّمي كردن مفاهيم غير عددي نظير دن ب
مفهوم به طور صييريح بيان كنيم. عالوه بر اينكه بايد بر هدفمان از سيينجش آن مفهوم تمركز 

سنگين كرد سبك و  ستثنا كنيم. پس ما ناگزير به  شيم، بايد هر معناي ديگري را م شته با  ندا
 تر است. يم: هر معيار كمّي در مقايسه با توصيف كيفي از نظر معنايي ضعيفشومي هاشارز

سييؤال اينجاسييت كه چه رويكردي را بايد انتخاب كنيم؟ كدام يك بهتر اسييت؟ كدام يك 
 تر است؟ براي تحقيق اجتماعي مناسب

جتماعي در تحقيق ا خوشييبختانه ما مجبور به انتخاب نيسييتيم. در واقع نبايد انتخاب كنيم.
شرايط تحقيق  ضوع و  ستند. گاهي اوقات مو ستفاده ه هر دو روش كيفي و كمّي مفيد و قابل ا

 اند. قابل بررسي كيفي هستند و برخي ديگر براي كمّي كردن مناسب
ست هر دو را به كار  شتن در عين حال محققان ممكن ا ستلزم دا گيرند، اين دو رويكرد م

ي مختلف است. در نتيجه ممكن است با يك روش بيشتر از روش هاها رويو آشنايي ب هاتمهار
ساس راحتي كنيد  شويد. با اين وجود اگر بتوانيد بر هر دو رويكرد و با آن م نوس –ديگر اح تر 
تري خواهيد شد. مطمئناً همه محققان صرفنظر از تمايالت شخصي مسلط شويد، محقق قوي

 روش را تشخيص دهند. بايد مناسب بودن استفاده از هر
شيد كه ظاهراً رويكرد كيفي با تبيي شما در يافته با ست، ي فرد نگرانه همهانشايد  ترازتر ا

ند. اگرچه اين شييوميتر حاصييل ي قانون گرايانه از طريق كمّي كردن راحتهانتبييحال آنكه 
گيري نحو چشييمامر درسييت اسييت، اما اين روابط مطلق نيسييتند. به عالوه هر دو رويكرد به 

هند. تشيييخيص تمايز ميان تحقيقات كمّي و كيفي به آن معنا دميرا نشيييان  1"منطق فازي"
ي تحقيقاتي خود را با تعقيب يك روش و تحريم ديگري انجام هاتنيسييت كه شييما بايد فعالي

 دهيد. درك درست موضوعات غالباً نيازمند هر دو روش است.  
د. به طور مثال، زماني كه شييومياسييتفاده  ايهردامروزه از هر دو روش در سييطح گسييت

ستورات جي. ايچ بيدل شگاه والز0222و همكارانش ) 2ا ، مروري بر وضعيت تحقيقات 3( در دان
ي يي كه تحت بررسييهاشدر زمينه ورزش و تمرينات روانشييناختي ترتيب دادند، با توجه به بخ

  ي پرداختند.بودند، با دقت به بررسي استفاده از فنون كمّي و كيف

                                                 
1. Gray area 

2. Stuart .J.H Biddle 

3. Wales 
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 تحقيق محض و كاربردي  

شت : ادراك و كاربرد. از طرفي، آنها مجذوب اندهعلوم اجتماعي از ابتدا دو محرّك مختلف دا
ماهيت زندگي اجتماعي انسييان هسييتند و به توصيييف آن براي ايجاد فهمي فارغ از آشييفتگي 

شتاقظاهري ستفاده از عبارت اند.اش م دانش به خاطر دانش " گاهي اوقات تحقيق محض با ا
 است.توجيه شده "بودنش

سي به  ضوع مورد برر شمندان علوم اجتماعي با الهام گرفتن از مو شايد دان در عين حال، 
ست شند. گاهي اوقات بر بهبود هاهدنبال تمايز ميان دان شاهده كاربرد آن در جامعه با ي خود و م

صب  شتم در نتايج تحقيق جامعامور تمركز دارند. به طور مثال، من در مطالعه تع ست دا  ايهدو
تر را كشيييف كنم. اين امر تفاوتي با محقق بيماري ايدز كه سيييعي در مداواي آن دارد، منعطف

 نخواهد داشت.
صي با تمايل به بهبود  ايهي حرفهاتبراي برخي محققان علوم اجتماعي، فعالي به طور خا

ن خصوص جامعه شناس مصري سعد الدين جامعه انساني همراه است. شايد بهترين الگو در اي
شكالت  1ابراهيم ضوعات اجتماعي اخيراً بر م سترده مو سي گ سعد الدين ابراهيم با برر شد.  با

مدرنيته در جوامع عرب به طور عام و كشور مصر به طور خاص تمركز كرده است. ابراهيم پس 
 ب زير را منتشر كرد:مطال 0222سياست در سال تحقيق و تفحص بر لبه خط قرمز هاسالاز 

پس از انتشار يكي از مقاالتم درباره سران عرب كه فرزندان خود را همانند سنت كيم 
زند، احزاب سييياسييي براي سيياميايل سييانگ اول در كره شييمالي آماده جانشيييني خود 

ي هاهدسيييتگيري من چراغ سيييبز را نشيييان دادند. يك روز پس از اينكه مقاله من در دكّ
 (.0224042، من دستگير شدم )0222ژوئن  42قاهره عرضه شد،  روزنامه فروشي

 
ابراهيم مثال جالبي براي دانشيييمندان علوم اجتماعي اسيييت كه چگونه با چيزهايي نظير 

 ند. اين در واقع بخشي رايج در زندگي اجتماعي مدرن است. شوميزنداني شدن مواجه 
سرنگهبان و 72در  ساني من به  شد. من نگهبانان محدود مي روز اول تنها تعامل ان

ندانيان ي زهاهشانس كمتري نسبت به انتظارم براي تحقيقات جامعه شناسانه در مورد گرو

                                                 
1. Saad Eddin Ibrahim  
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ضوع تا دور شتم. اين مو سوم زنداني بودنم در هاهدا  0220و  0222ي هاسالي دوم و 
 (.0224089ادامه داشت )

 
شايعات غلط "زا بود كه از قانون ج  92كي از اتهامات وارده به ابراهيم، ماده دي ي شار  انت

نامه كرميممانعت  "و لكه دار كردن وجهه خارجي مصييير د. جرم محرزتر او تخطي از آيين 
شماره  شمار مي 2990سال  7نظامي  هاي مالي خارجي رفت كه بدون مجوز دولت، كمكبه 

كه  –اش را پذيرفته بود. ابراهيم آموخت كه پذيرش كمك مالي توسييط مؤسييسييه تحقيقاتي
ست  شمندي ا ستاورد ارز ست.  -معموالً د شده ا سي تلقي  سيا در مورد او به عنوان يك جرم 

 ابراهيم معتقد است:
جامعه شناس فعال بودن در كشورهاي جهان سوم بسيار چالش برانگيز است. مادامي 
كه برخي از عناصر كار خوشايند هستند، تاثيرگذاري بر زشتي آنها دشوار است. هيچ كس 

قانوني را ميو كه  ماني  عاً از ز قانون پليس را نقض اق پا بر روي خط  كندميشيييكند،  يا 
 (.0224042گذارد، آگاه نيست )قرمزهاي نامرئي مي

 
ستگيري و هاشنهايتاً، ابراهيم به خاطر تال سبت به د ضات بين المللي ن ي خودش و اعترا

سامبر  سوم د سرانجام  شدن او، بار ديگر محاكمه و  اش سالگي 87در روز تولد  0220زنداني 
از زندان آزاد شييد. در صييورت تمايل به داشييتن اطالعات بيشييتر در خصييوص تجارب ابراهيم 

شان را براي تومي سياري از محققان علوم اجتماعي تحقيقات انيد به آدرس زير مراجعه كنيد كه ب
 هند.دميي مختلف در آن قرار هاهجهاني در زميناستفاده

http://shr.aaas.org/aaashran/alter.php?a_id=223   

در زمينه بازاريابي محصوالت استفاده كرد.  هاشان از آزمايشات و پيمايتوميبه طور مثال 
صاحبههاشرو سودمند ميهاتعميق به ويژه در مواجهه با فعالي ي م صل ي اجتماعي  شند. ف با

دانشييمندان اجتماعي به وسيييله آن اثربخشييي اين كتاب درباره تحقيق ارزيابي اسييت كه  20
 . كنندميي اجتماعي را تعيين هاتفعالي
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گذارند. بر زندگي افراد مي ايهسيييد تحقيقات ت ثير قابل مالحظرميگاهي اوقات به نظر 
در اوايل  2شييناس كاربردي فعال در منطقه پيتزبرگ، جامعه1خود را در كنار كريسييتال ايسييتمن

 قرن بيستم، تصور كنيد: 
ما مجاز به اسييتفاده از اين مسييتندات )مدارك پزشييكي قانوني( براي ثبت آمار تلفات 

بوديم.  2924تا  2928ماه از جوالي  20صيينعتي گزارش شييده به پزشييكي قانون طي 
براي هر مورد بر روي يك كارت مجزا مشييخصيياتي از قبيل نام و آدرس مقتول، سيين، 

ضعيت ا شاهدان مهم و راي و شرايط وقوع حادثه، نام  شرايط ت هل، نام كارفرما،  شتغال، 
شواهد موجود در مدارك پزشكي قانوني در  هيئت منصفه نوشته شد. هدف ما يادگيري از 
خصيييوص نحوه وقوع هر حادثه بود و اينكه با مشييياهده خانواده ببينيم پس از حادثه چه 

كه نان آور خانه كشييته  ايه)به طور مثال( در خانواداتفاقاتي براي ايشييان رخ داده اسييت، 
ست، چه زيا سارت از هانشده ا ي مالي به وجود خواهد آمد، چه ميزاني از آن با دريافت خ

د و حادثه از نظر اقتصادي چه ت ثيري بر خانواده دارد. پس از بررسي شوميكارفرما جبران 
به دست  هانماه اخير كه از بيمارستا 4تلفات، كار مشابهي را با سوابق مجروحان صنعتي 

 آورده بوديم، انجام داديم.
 (0220024 3به نقل از لنجرمن و نيبرگ برنتلي 29220499)ايستمن 

 
عات ديگر از بيمه خسيييارت كارگران  كارگران آمريكايي در نتيجه اين تحقيق و مطال

 . اندهشدمند بهره
ساير منطق شده، برخي همانند  شمندان علوم اجتماعي به تحقيق محض و هاي بحث  دان

برخي به تحقيق كاربردي تمايل دارند. در نگاه كالن هر دو محور عناصيير معتبر و ضييروري در 
روند. در خصيييوص مباني تحقيقات اجتماعي، اعم از محض و تحقيق اجتماعي به شيييمار مي

ست كه ازهاهكاربردي، يكي از اهداف اين كتاب جلب توجه به را  اين تحقيقات براي ايجاد يي ا
 د. شوميوضعيتي متفاوت استفاده 

 

                                                 
1. Crystal Eastman 

2. Pittsburg  

3. Lengermann and Niebrugge - Brantley 
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 اصول اخالقي در تحقيق اجتماعي 

ي اجراي تحقيق اجتماعي، فنون مختلفي كه هاتمهاربخش اعظم اين كتاب به منطق و 
اند، اختصيياص ترند و دليل اينكه چرا براي اين فنون ارزش قائلاز نظر محققان اجتماعي ارجح

ي محققان هاتاسييت. با اين وجود چند موضييوع مهم غير علمي وجود دارد كه فعاليشييده داده
 هد. يكي از نكات كليدي موضوع اخالق در تحقيق است. دمياجتماعي را تحت ت ثير قرار 

صول اخالقي تحقيق  4فصل  ساير فصپرمياين كتاب به طور گسترده به بررسي ا ول دازد و 
اهم دو اصل موضوع اخالقي را خومي. در اينجا كنندميالقي اشاره نيز در جاي مناسب به مسائل اخ

 به شما معرفي كنم تا هنگام خواندن مابقي كتاب آن را در ذهن خود داشته باشيد.
 

 مشاركت داوطلبانه

كي از اصول اخالقي در تحقيق اجتماعي اين است كه مشاركت در تحقيق بايد داوطلبانه ي
سد. هر آزمايشگري كه افراد را مجبور رميباشد. پيروي از اين قاعده در عمل نيز ساده به نظر 

به شركت در آزمايش كند به شدت مورد انتقاد قرارخواهد گرفت. به همين شكل، اجبار افراد به 
يك پيمايش از طريق حبس كردن آنها در يك اتاق قفل شده يا تهديد آنها به عواقب  پر كردن

ناخوشايند )مانند نمره تك در واحدهاي درسي( در صورت مقاومت نسبت به پيمايش كامالً غير 
 اخالقي است.

اما مسييائل همواره به اين وضييوح نيسييتند. هنگامي كه در محوطۀ دانشييكده شيياهد يك 
يم. زماني كه محققي براي انجام گيرميكنندگان اجازه نستيم، از همۀ شركتتظاهرات رسمي ه

شركت  سم مذهبي در آن  شاهده كندميتحقيق دربارۀ يك مرا ساني كه م اً ند، واقعشومي، ك
. پژوهشگران اجتماعي غالباً بر سر اين موضوع كه يك اندهشدبراي انجام اين تحقيق داوطلب ن
يقي . وقتي تحقكنندميقي تحقيق را نقض كرده يا خير، بحث طرح تحقيق خاص اصييول اخال

انديشيييد، اين سييؤال را در ذهن كنيد يا درباره طرح تحقيق خودتان ميانجام شييده را مرور مي
  ر.يا خي كندميداشته باشيد كه آيا فنون انتخاب شده اصل مشاركت داوطلبانه را رعايت 
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 هاآسيب نديدن آزمودني

سي سا سيبي به ا ست كه هيچ آ ارد و هاآزمودنيترين قاعدۀ اخالقي تحقيق اجتماعي اين ا
شود. قطعاً كسي در اصل مخالف اين قاعده نيست. با اين وجود  خواهيد ديد كه گاهي اوقات  ن

 پيروي كامل از اين قاعده دشوار است. 
شيييان ي مذهبيهاهاز كسييياني كه شيييما با آنان دربارۀ ديدگا ايهبراي مثال فرض كنيد عد

، براي اولين بار در عقايدشييان دچار ترديد شييوند. همچنين فرض كنيد مطالعه كنيدميمصيياحبه 
رفتار با زنان در جامعه باعث شود كه برخي از زنان از شغل يا ازدواجشان ناراضي شوند. چه زماني 

 ساند؟ رميتحقيق درباره يك موضوع به افرادي كه در آن مطالعه مشاركت دارند، آسيب 
همان طور كه خواهيم ديد، پايبندي به اين قانون ظاهراً سييياده اخالقي نيازمند احتياط زياد 
محققان است. هنگام طراحي تحقيق خود، اين سؤال را مطرح كنيد كه آيا اين تحقيق به كساني 

ي كه ما در زندگيا خير. از آنجا  كندمياهيد درباره آنها به مطالعه بپردازيد آسييييبي وارد خوميكه 
شگران بايد اين خطر  ساند، پژوه سيب بر سايرين آ ست به  خود هر كاري انجام دهيم، ممكن ا

 نسبي را نسبت به اهميت و منافع احتمالي فعاليت تحقيقاتي سبك و سنگين كنند. 
سيب، را سياري را ميهاهمحققان براي محفاظت از افراد در برابر آ سند. مثالً ي ب شنا

. تحقيق غالباً نيازمند كنندمياحتياط زيادي  هاآزمودنيآنها در رعايت حريم خصيييوصيييي 
انند، دميآگاهي از جزئيات حريم خصييوصييي زندگي افراد اسييت و محققان راجع به آنچه 

و لذا راهي  كنندمي آوريجمعنام متعهد به امانتداري هسيييتند. آنها اغلب اطالعات را بي
، اندهناسييايي افرادي كه اطالعات را به صييورت داوطلبانه در اختيار محقق قرار دادبراي شيي

 د.شوميوجود ندارد. به اين ترتيب حتي از افشاي اتفاقيِ اطالعات نيز پيشگيري 
چه اجراي برخي از انواع پروژ كه اگر يد  يد د ند هاههمچنين خواه يازم قاتي ن ي تحقي

جايي كه ناگزير به اين كار نيسييتند، از آن اجتناب  نوعي فريب اسييت، محققان متعهدند تا
اهيم وخمي"كنند )مثالً اگر شييما پيمايش يا آزمايشييي را انجام دهيد و به افراد اعالم كنيد 

احتماالً گفتار و رفتار خود را تغيير  هاآزمودني، "بدانيم كه شيييما چقدر متعصيييب هسيييتيد
ريب دادن افراد در راسييتاي اهداف تحقيق، هند تا متعصييب به نظر نيايند(. زماني كه فدمي

به نظر  بالقوه تحقيق، اين رميضيييروري  يا ارزش  يابي كنند كه آ يد ارز با سيييد، محققان 
 يا خير.  كندميفريبكاري را توجيه 
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 يهاني اخالقي ايجاد و منتشر شده توسط انجمهاهاهميت اصول اخالقي در آيين نام
ست. اين آيين  ايهحرف شهود ا ضاي آنها در تحقيقات اجتماعي دخالت دارند، كامالً م كه اع
ي از و بسيار هاآزمودنيي اخالقي در رابطه با مشاركت داوطلبانه، آسيب نرساندن به هاهنام

 شاهد آن خواهيد بود. 4موضوعات ديگري است كه در فصل 
د. اميدوارم اين مباحث در نشان دادن باشنموارد فوق برخي از مباني تحقيقات اجتماعي مي

شد. در بهترين  ست، كمك كرده با سوم ني سائل روزمره و مر اينكه علوم اجتماعي چيزي جز م
حالت، اين مسييئله فعاليتي مهم، مهيج و پرتحرك اسييت. تمام آن چيزي كه ما نياز داريم يك 

  ذهن باز و احساس جسارت است.
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه

  كتاب آشنايي با نحوه آگاهي از واقعيت اجتماعي است.موضوع اين 

 

 در جستجوي واقعيت

  ريح ي متداول انساني سعي در تشهاشكاوكاوش يك فعاليت طبيعي انسان است. بيشتر
 وقايع آينده دارد. بينيپيشرويدادها و 

  دازيم و الگوهاي پرميسيييم، به مشيياهده رميوقتي از طريق تجربه مسييتقيم به ادراك
 . كنيممي، جستجو مايهكردي را دربارۀ آنچه مشاهده مندعدهقا

  شتر چيزهايي كه ساس تجربه. دو منبع مهم دميبي ستند تا بر ا ساس توافق ه انيم، بر ا
براي توافق بر سيير دانش عُرف و اقتدار اسييت. در عين حال اين منابع سييودمند دانش 

 انند به گمراهي نيز منجر شوند. تومي

   ي روزمره غالباً دچار هاشكاوعلم در پي محافظت ما در برابر اشتباهاتي است كه در
 يم. شوميآن 

 محققين با مشيياهده دقيق و سيينجيده كنيمميبا وجود اينكه ما غالباً با دقت مشيياهده ن ،
 انند از اين خطاها اجتناب كنند. تومي

  به هده  ها بر اسييياس چند مشيييا ما تن دازيم. پرميهاي كلي يرگينتيجهگاهي اوقات 
. آنها اين كار را با تعهد به كنندميپژوهشيييگران اجتماعي از تعميم اغراق آميز اجتناب 

 هند.دميتعداد مناسب مشاهدات و تكرار مطالعات انجام 

  شگران با ستدالل غير منطقي مي پردازيم. پژوه گاهي اوقات در زندگي روزمره خود به ا
شياهداتشيان دقيق و سينجيده اسيت از اين كار پيشيگيري اسيتدالل منطقي كه مانند م

ستدالل كنندمي شمندان همواره ا ست كه دان . به عالوه، ماهيت همگاني علم بدان معنا
 كشند. نادرست را به چالش مي

  ديدگاه پيش از مدرن، مدرن و پسامدرن است. در "واقعيت"سه نگرش در خصوص ،
مسييتقلي از تجارب عيني ما وجود ندارد.  "ذهني"ديدگاه پيش از مدرن هيچ واقعيت 
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از حاالت ممكن در تحقيقات اجتماعي را  ايهي مختلف فلسيييفي، بازهاهاين ديدگا
 هند.دميارائه 

 

 مباني علوم اجتماعي

  ستي"نظريۀ علمي اجتماعي بر شد"ت كيد دارد، نه  "چي ايد با . نظريه را نب"چه بايد با
 فلسفه يا اعتقاد اشتباه گرفت.

  هايي در زندگي اجتماعي است.يمندقاعدهعلوم اجتماعي به دنبال 

 ي انساني و نه افراد عالقه دارند. هاهپژوهشگران اجتماعي به تبيين مجموع 

 ند.شوميبه زبان متغيرها نوشته  هاهنظري 

 منطقي از صييفات اسييت. هر صييفت يك ويژگي اسييت.  مثالً  ايههر متغير مجموع
 تشكيل شده است. "زن"و  "مرد"ه از صفات متغيري است ك "جنسيت"

  .در تبيين علّي، متغير مستقل علت احتمالي است و متغير ت ثيرپذير متغير وابسته نام دارد 

 

 هاي علوم اجتماعيبرخي منطق

 ي هانبا وجود اينكه تبيين فرد نگرانه در پي شييناخت كامل موارد خاص اسييت، تبيي
 هد. دميقانون گرايانه دركي عمومي از بسياري موارد ارائه 

 ي يدا هاهنظر هدات جزئي پ هاي كلي را از درون مشيييا ندميي اسيييتقرايي الگو . كن
 .كنندمي بينيپيشكلّي، مشاهدات جزئي را  ايهي قياسي از گزارهاهنظري

 دو نوع داده براي ي كيفي چنين نيستند. هر هاهي كمّي جنبۀ عددي دارند؛ دادهاهداد
 مقاصد تحقيقاتي مختلف مفيد هستند.

 ي معتبر و حياتي تحقيقات اجتماعي هستند.هاشدو نوع تحقيق محض يا كاربردي بخ 

 

 اخالق در تحقيقات اجتماعي
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 ست. دو خط سي اخالق يكي از مالحظات كليدي در طراحي تحقيق اجتماعي ا سا مشي ا
 ها است.اجتماعي و آسيب نرساندن به آزمودنياخالق مشاركت داوطلبانه در تحقيقات 

 

 اصطالحات كليدي

 استقراء صفات

 قانون گرايي قياس

 تکرار متغير وابسته

 نظريه فردنگري

 متغير متغير مستقل

 

 هانسؤاالت مروري و تمري

را مرور  اندهخطاهاي رايج در تحقيقات انسييياني كه در اين فصيييل مورد بحث قرار گرفت .2
شريه را پيدا كنيد ك ايهكنيد. مقاله يك مجله يا روزنامه يا احتماالً نام سردبير يك ن ه از 

 هد. پژوهشگر چگونه بايد از اين خطاها اجتناب كند.دمييكي از اين خطاها را نشان 
 پنج متغير اجتماعي و صفات تشكيل دهنده آنها را فهرست كنيد.  .0

مّي ي كيفي و كهاهيي درباره دادهامثالنتي زير وارد شييويد و ي اينترهاهبه يكي از پايگا .4
 پيدا كنيد.

a. UN High Commissioner for Refugees: http://www.unhcr.ch/cgi-

bin/texis/vtx/home  

b. U.S. Centers for Disease Control and prevention: 

http://www.cdc.gov/ 

c. National Library of Australia: http://www.nla.gov.au/ 
 

يا  هاهرا جسييتجو كنيد. گزارش كوتاهي از زمين "پسييت مدرنيسييت"در كالج اينفوتراك  .7
 ي مختلف به كار گرفته شده تدوين كنيد. چند مثال ارائه دهيد.هاهرشت
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 منابعي براي مطالعه بيشتر

- Babbie, Earl. 1994. The Sociological Spirit. Belmont, CA: 

Wadsworth. A primer in sociological points of view. 

 زد.سامياين كتاب شما را با بسياري از مفاهيم متداول در علوم اجتماعي آشنا 
- Babbie, Earl. 1998. Observing Ourselves: Essays in Social Research. 

Prospect Heights, IL: Waveland Press.  

ت، ي آينده ، شامل عينيهافصلمجموعه مطالبي كه به بسط مسائل فلسفي مورد بحث در 
 دازد.پرمي، هاشگرايي، مفاهيم، واقعيت، عليت و ارز، اثباتهامپاراداي

- Becker, Howard S. 1997. Tricks of the Trade: How to Think about 

Your Research While You're Doing it. Chicago: University of 

Chicago.  

اين كتاب احسييياس بسييييار خوبي را درباره كل تحقيقات علوم اجتماعي، كيفي يا كمّي، 
يي از تحقيق است كه نشان دهنده پويا و چالش برانگيز هامثالآورد. اين كتاب حاوي فراهم مي

 ي اجتماعي است.هاشكاوبودن 
- Cole, Stephen. 1992. Making Science: Between Nature and Society. 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 

شما عالقه سي عميقاگر  ستيد، تجزيه و مند به برر تر علم به عنوان يك نهاد اجتماعي ه
 تحليل ارائه شده در اين كتاب براي شما بسيار جالب خواهد بود. 

- Hoover, Kenneth R. 1992. The Elements of Social Scientific 

Thinking. New York: St. Martin's Press. 

 . هددميهاي علمي اجتماعي ارائه هوور مرور جامعي از عناصر كليدي در تجزيه و تحليل

 

 منابع اينترنتي براي مطالعه بيشتر

 ™Sociology  NOWي تحقيق هاشرو
 :Sociology Nowپيش از آنكه مرور پاياني فصييل را انجام دهيد، آزمون تشييخيصييي  .2

Research Methods يي كه بايد بر آن هاهرا انجام دهيد كه به شييما در شييناسييايي حوز
باره اين ابزار بر خط و  عاتي در تاب، اطال تداي ك هد كرد. در اب مك خوا يد، ك تمركز كن

 آموزش نحوه دسترسي به منابع عظيم آن را خواهيد يافت.
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ساس نتايج  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .0 بر ا
آزمون خود اسيييتفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و سييياير منابع براي 

 مديريت محتوي استفاده كنيد. 

وقتي مرور خود را به پايان رسييانديد از پس آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به فصييل  .4
 نيد.بعدي هستيد يا خير، استفاده ك

 

 وب سايتي براي كار با ويرايش يازدهم پژوهش اجتماعي

به وب سيييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه براي يادگيري 
 ، دسترسي پيدا كنيد.كندميتر مطالب كمك عميق

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

ي آزمايشي به همراه بازخورد هاندست خواهيد يافت: آزموشما در اين سايت به موارد زير 
كار هاي اينترنتي، فلش  ها، تمرين ي تفصييييلي، هاه، نرم افزار آموزشيييي فصيييل، پروژهاتآن

ي اجتماعي در فضيياي هاش، پژوهInfoTrac College-Editionاصييطالحات جسييتجوي 
بر آموزش كار با نرم  ايههاي سايت، مقدمي پيمايش اجتماعي سراسري، لينكهاهمجازي، داد

 .NVioو  SPSSاز قبيل  هاهافزارهاي مختلف تحليل داد

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ي احتماالً ثابت ي اينترنتهاهتوجه داشته باشيد كه اينترنت ماهيتي پويا دارد. ليكن اين پايگا
 هاي بيشتر چك كنيد. كتاب را نيز براي لينكخواهند بود. همچنين وب سايت

  1ي تحقيق بيل تروخيمهاشرومركز 
http:// www.socialresearchmethods.net/ 

دكتر تروخيم مبنعي درجه يك و جامع براي دانشيييجويان تحقيق اجتماعي فراهم آورده 
 است كه با بيشتر موضوعات ارائه شده در اين كتاب همخواني دارد.

                                                 
1 . Bill Trochim 
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 1اه سورريمنبع به روز تحقيق اجتماعي دانشگ
http:// www.soc.surrey.ac.uk/sru/sru.html 

ي هاتارمهدانشگاه سورري انگلستان مطالب ارزشمند و مفيدي براي يادگيري بسياري از 
 تحقيق اجتماعي فراهم آورده است.

 2، آمارها و مقاالت تحقيقي مايكل كرلهاشرو
http:// www.trinity.edu/~mkearl/methods.html 

سترد دكتر كرل ساياز لينك ايهمجموعه گ صوص تحقيق هاتهاي  ي اينترنتي مفيد در خ
 اجتماعي براي دانشجويان را گردآوري كرده است.
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 مروري بر فصل
تاثير متقابل ميان فرضيييه و تحقيق، منطق و مشيياهده، ي علوم اجتماعي، هاشپژوه

 "پارادايم"كه تحت عنوان  ي اسييتهاي اسيياسييي مرجعقياس و اسييتقراء و چارچوب
 ند.شوميشناخته 
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 مقدمه

يي وجود دارند كه نزديك به زمان انتخابات، براي هاندر اياالت متحده آمريكا رسيييتورا
زنند. برخي حزب برنده، دست به نظرسنجي از مشتريان درخِالل زمان صرف شام مي بينيپيش

سابقه جالبي كه در  شت بينيپيشبه خاطر  ست برندگان انتخابات دا ساندهدر ها را نجي، اين نظر
يي با هاتي سيينما نيز با عرضيه ذرت در پاكهان. برخي سيالكنندميبا جديت بيشيتري دنبال 

 . اندهشدبه موفقيت مشابهي نايل  1تصوير حيواناتي نظير االغ و فيل
ادند تا از دميآمريكا به كشاورزان اين فرصت را  2پيش، انبارداران غله در ميدوست هاسال

 ي غالت جهت گيري سياسي خودشان را نشان دهند. هاهطريق انتخاب كيس
ي منحصيير به فرد با وجود جذابيتي كه دارند به مرور زمان از الگوي يكسيياني هاشرواين 
ستند و پكنندميپيروي  ان وتميند. با اين وجود نشوميس از آن  از رده خارج : مدتي كارامد ه

 وند. رميكرد كه آنها چه زماني يا چرا از بين  بينيپيش
ي هاهافتي"گيري غير متداول ايراد عمده آن دسيييته از ي نظرسييينجي يا ر يهاشرواين 
شي سازي  "پژوه شاهدات الگو را به همراه دارند،  مگر اينكه بتوانيم  كنندميكه تنها بر پايه م

براي اين الگوها توضييييح منطقي ارائه دهيم.  در غير اين صيييورت ممكن اسيييت روالي را كه 

                                                 
 ]م[خواه در اياالت متحده . نمادهاي احزاب دموکرات و جمهوري 1

2 . Midwest 
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سك مايهكردمشاهده  شما  شند. اگر  سيار زيادي  ايهصرفاً اتفاقي رخ داده با را به تعداد دفعات ب
شاهده رديفي از  شمندان از نتيجه خط پياپ 22پرتاب كنيد، امكان م ي افزايش خواهد يافت. دان

 . "افتندالگوها اتفاق مي": كنندمييك اصطالح عاميانه براي توصيف چنين شرايطي استفاده 

كاربرد نظريه در پژوهش به سيييه صيييورت رخ  نظريه در پي تبيين منطقي استتت.

 ر ما نتوانيم. اگكندمي: اوالً، از گرفتار شيييدن ما در دام چنين پيشيييامدهايي جلوگيري هددمي
گيري هنگام شام توانسته است نتيجه انتخابات را تا توضيح دهيم كه چرا يك رستوران در ر ي

شويم. اگر  بينيپيشآميز اين حد موفقيت ست در دام اين حوادث احتمالي گرفتار  كند، ممكن ا
در آينده را  انيم كارايي اين روشتومياست، به چه علت روي داده ايهما بدانيم كه چنين مسئل

 كنيم. بينيپيش
بخشد تا بتواند بيانگر ساير حاالت الگوهاي مشاهده شده معناي منطقي ميثانياً، نظريه، به 

 ي از همهاهممكن نيز باشييد. اگر علت اين مسييئله را بدانيم كه چرا بزهكاري اطفال در خانواد
ت علت فقدان سرپرستي و نظاربه عنوان مثال به  -ي سالم است هاهگسيخته بيشتر از خانواد

العاده پس از مدرسيييه را براي نوجوانان ي فوقهاهمي توانيم اقدامات اثربخشيييي مانند برنام -
 طراحي كنيم. 

شاهدات تجربي به هاتنهايتاً، نظريه به فعالي شكل و جهت داده تا از طريق م شي  ي پژوه
شافات احتمالي پيش شما در جستجوي كليدسوي اكت هاي مفقود خود در يك خيابان روند. اگر 

انيد نور چراغ قوه خود را به صييورت تصييادفي به اطراف بچرخانيد، به اين توميتاريك باشيييد، 
يا  يد  ياب يد از حافظه خود كمك بگيريد كه كجا بودتومياميد كه احتماالً كليدها را ب يهان د و ا

نيز به همين  هاه، محدود كنيد. نظريها قرار دارندكه احتماالٌ كليد ايهجستجوي خود را به منطق
سمتي معطوف  شگران را به  شاهده الگوهاي جالب  كنندميصورت، تالش پژوه كه احتمال م

 هند. دميتوجه از زندگي اجتماعي را افزايش 
اين مسييئله بدين معنا نيسييت كه همه تحقيقات علوم اجتماعي با نظريات اجتماعي در هم 

ا وضعيت ند تشوميقان اجتماعي به سادگي متعهد به تحقيقاتي آميخته است. گاهي اوقات محق
ست يا  سي كنند، اموري نظير ارزيابي اينكه آيا يك برنامه اجتماعي نوآورانه، كارآمد ا امور را برر

 ي سيييياسييييهاتگيري پيش از انتخابات به تعيين كانديداي برنده در رقابخير؟ و يا با ر ي
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شناسانه مربوط به جوامع همانند مطالعات انسان 1نگاري توصيفيمدازند. به طور مشابه، قوپرمي
. با اين كندمي، اطالعات و بينش ارزشيييمندي از درون و بيرون اين جوامع فراهم 2كم سيييواد

صرف فراتر رفته و از   هاهظرييند. نگوميسخن  "چرايي"وجود، چنين مطالعاتي نيز از توصيف 
 ي چرايي رابطه دارند. هاشمستقيماٌ با پرس

ي هاشاين فصل در پي ارائه راهكارهاي خاصي است كه براساس آن در طول انجام پژوه
شند. ما كار را با  شته با حوزه زندگي اجتماعي، تحقيق و نظريه، همكاري تنگاتنگي با يكديگر دا

زيربناي آغاز خواهيم كرد كه  "پارادايم"هاي اسيياسييي مرجع تحت عنوان نگاهي به چارچوب
دازند، پرميبه توصيييف  هاههند. با وجود آنكه نظريدمينظريات و تحقيقات اجتماعي را شييكل 

هيچ چيز را از درون و  هامهند. پارادايدمينحوه نگريسيييتن به موضيييوعات را ارائه  هامپاراداي
ندميبيرون خود تشيييريح ن چارچوبكن با اين وجود  ي؛  م فراه هاههاي منطقي براي خلق نظر

. همان طور كه در ادامه فصيييل خواهيد ديد، معناي نظريه و پارادايم در مفهوم زندگي كنندمي
 اجتماعي در هم آميخته است. 

 

 ي علوم اجتماعيهامپارادايبرخي

ي بسيييياري براي درك مسيييائل متفاوت وجود دارد. به طور مثال احزاب هاشرومعموالً 
سلحه -ي يكسان هاهبه پديدكار نگاه متفاوتي خواه و محافظهآزادي ستفاده نوجوانان از ا  نظير ا

دارند. بر اين اساس والدين و نوجوانان نيز ممكن است متفاوت بينديشند. زيربناي  -در مدارس 
فاوتهاهاين نظريات و ديدگا پارادايم ميي مت پارادايرا گاهي  يمدل هامناميم.  پا يا  ايههاي 

هاي خود ز آنها براي سييازماندهي مشيياهدات و اسييتداللهاي مرجع هسييتند كه ما اچارچوب
 .كنيممياستفاده 

فرض و بر اين اساس غالباً دشوار است زيرا بيشتر به صورت ضمني، پيش هامدرك پاراداي
ستند. پارادايم شد، هاهبيش از اينكه معرف يك ديدگاه از ميان ديدگابديهي ه ي متعدد موجود با

                                                 
1 . Descriptive ethnography 

2 . Preliterate Society Literacy  Program 

کرده پايين بوده و سنت تحصيل و کتابت در در آنها ميزان افراد تحصيلشود که اين برنامه براي مطالعه جوامعي طراحي مي

 آنها اندك است. 
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اسيييت. در اينجا منظور خود را به صيييورت  "زها وجود داردآن طور كه چي"نشيييان دهنده 
 كنيم. بيان مي تريملموس

ساس  ست، آيا اح شر چي شما درباره حقوق ب سا كنيدمينظر  موجودات  هانكه فرد فرد ان
سا"شريفي هستند؟ آيا معتقديد  اين حقوق ذاتي جدايي ناپذير را به آنها عطا نموده  هانخالق ان

 نسبت به شهروندان وجود دارد؟ هاتيي در رفتار حكومهاتآيا محدودي "است؟
ضح ها گاهي اوقات غير نظاميان همچون دازيم. در بعضي جنگپرميترِ موضوع به بيان وا

ند. گاهي نيز به صيييورت نيروي موظف و حتي شيييوميسيييپري فداي حمايت از اهداف ارتش 
 د.نگيرميي نظامي قرار هانارستابانك خون متحركي از داوطلبان مورد استفاده بيم همانند

ست ديدگاهي متفاوت با پارادايم  كساني كه از چنين اعمالي نگران يا خشمگين هستند، ممكن ا
سياري ي بهاني نگرش به انسان داشته باشند. امروزه تمدهاهاستقالل فردي به عنوان يكي از ديدگا

 در رابطه با حقوق بشر دارند.در دنيا وجود دارد كه هر يك، ديدگاه متفاوتِ خود را 
شر از آنها  سبت به نقض حقوق ب شورها در مقابل انتقادي كه ن به  د، اغلبشوميبرخي ك

و آن را هزينه  كنندمينرخ باالي ارتكاب جرم و ناهنجاري اجتماعي در جوامع غربي اشييياره 
 انند. دمي "حقوق بشر"شيوه نگرش غرب به 

سبت ب شما ن شري هدف من تغيير ديدگاه  ه جايگاه حقوق فردي يا مفاهيم پيچيده حقوق ب
سئله تا حدي تحت تاثير  سبت به اين م ساس ما ن ست. با اين وجود، اگر بدانيم ديدگاه و اح ني

م، برايمان سييودمند خواهد بود. شييرافت ايهيي اسييت كه از طريق آنها اجتماعي شييدهامپاراداي
دگاه و اقعيت عيني طبيعت نيست؛ بلكه ديانسان هدف غايي طبيعت نيست، يا به عبارتي يك و

 .كنندميي متعدد و احتماالً گوناگون فعاليتهامپارادايم ما است. جوامع در چارچوب پاراداي
با  نيدكميكه واقعيت عيني دنيايي كه شيييما تجربه  كندميك ديدگاه كهن در غرب بيان ي

مشيياهده كرديد، پارادايم  2تجربه شييما تفاوت زيادي دارد. با اين وجود همان طور كه در فصييل 
شما  ستان  ست كه واقعيت دارد: كتابي كه اكنون در د ست كه تنها تجربه ا سامدرن بر اين باور ا پ

قعاً كتابي ااست واقعيت ندارد، تنها تجربه شما از آن واقعي است. اين تفكر شما نسبت به اينكه آيا و
   .كنيدمييي است كه شما در چارچوب آن فعاليت هاموجود دارد يا خير، منعكس كننده پاراداي

، دو فايده دارد. اوالً، بهتر كنيمميدرك اين مطلب كه ما براسييياس يك پارادايم فعاليت 
يتتومي عال پارادايم ديگري ف كه در  م نوس ديگران را  نا مال  گاه و اع يد ندميانيم د ، درك كن

مند شويم، انيم با خروج از پارادايم خود، از مزاياي خارج از آن بهرهتوميكنيم. ثانياً، برخي مواقع 
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شاهده و تبيين چيزها هاهزيرا ناگهان متوجه وجود را يم. مادامي كه به شوميي جديدي براي م
 اشتباه پارادايم خود را واقعيت بدانيم، اين عمل را انجام نخواهيم داد.

  1. توماس كوهنكنندميدر علم نيز، همانند زندگي روزمره نقشييي اسيياسييي ايفا  هامپاراداي
پاراداي2942) تاريخي علوم طبيعي را مورد بررسيييي قرار داده اسيييت.  هام( نقش  در سيييير 

درباره حركت زمين  2ي بنيادي نظير ديدگاه كوپرنيكهاهي اصييلي علم شييامل ديدگاهامپاراداي
و قانون  4، قوانين نيروي نيوتون3بر خالف تصور اشتباه(، نظريه تكويني داروينبه دور خورشيد )
شتين سبيّت اني شمند متعلق به آن شومي 5ن ساس پارادايمي كه آن دان د. هر نظريه علمي بر ا

 د.شومياست، ادراك 
ستناد اكتشافات يعلم به مرور زمان توسعه مي كنيممياگرچه ما گاهي فكر  ابد، كوهن به ا

ي علمي نوعاً در موضييع خود پايداري هامزد كه پارادايسيياميهاي مهم خاطر نشييان و نوآوري
ابه و تحقيقات به طور مشييي هاه. بنابراين نظريكنندمينموده و در مقابل تغييرات ذاتي، مقاومت 

هاي بنيادي تعيين شيييده تمايل دارند. با اين وجود نهايتاً با مشييياهده مشييييبه تبعيت از خط
د. شييوميجديدي به وجود آمده و جايگزين پارادايم قبلي ناكارآمدي يك پارادايم خاص، پارادايم

كه فرض  حاكم  يدگاه فيزيكي  ثال، د به دور زمين ميكرميبه عنوان م مام جهان  چرخد، د ت
شتر براي يافتن راستاره سان را مجبور به تالش بي سام هاهشنا يي به منظور توجيه حركت اج

 مود. آسماني ن
سياركرميسرانجام پارادايم ديگري كه بيان  ساير  شيد  هاهد زمين و  دند، رگميبه دور خور

سئله چيزي جز يك تغيير انقالبي در ديدگاه نبود كه خط شد. اين م شي جايگزين آن پارادايم  م
سيار  صوص عنوان ب سيك كوهن در اين خ ساً دگرگون كرد. كتاب كال سا نظريه و تحقيق را ا

 ."ساختار تحوالت علمي"دارد: جالبي 
. دانهي مختلفي را براي درك رفتارهاي اجتماعي به وجود آوردهامدانشمندان اجتماعي پاراداي

ي جايگزين شييده در علوم اجتماعي، با آنچه كوهن در علوم طبيعي هامليكن سييرنوشييت پاراداي
زيني طبيعي معتقدند جايگ مشاهده كرده است، تفاوت بسياري دارد. به طور كلي دانشمندان علوم

                                                 
1 . Thomas Kuhn 

2 . Copernicus 

3 . Darwin 

4 . Newtonian mechanics 

5 . Einstein 
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ست  شتباه به يك بينش در شرفت از يك ديدگاه ا شان دهنده پي سط ديگري، ن يك پارادايم تو
 شناسان كنوني معتقد به گردش خورشيد به دور زمين نيستند.است. به عنوان مثال، ستاره

را از  ي نظري رواج يافته و يا محبوبيت خودهاماما در علوم اجتماعي ممكن اسيييت پاراداي
ي هاهي علوم اجتماعي ديدگاهامند. پارادايشيييوميدسيييت بدهند، اما به ندرت كامالً منسيييوخ 

به  و كندميهند و هر پارادايم بينشييي كه ديگران فاقد آن هسييتند را مطرح دميمتنوعي ارائه 
 دازد. پرميند، نشوميي ديگر آشكار هاميي از زندگي اجتماعي كه در پارادايهاهجنب

نه درست هستند و نه اشتباه؛ بلكه تنها بر اساس نوع نگرش سودآوري  هامنهايت پارادايدر 
كمتر يا بيشييتري دارند. هر پارادايمي كه ما در صييدد آزمودن آن هسييتيم، نگرش متفاوتي به 

ضه  شر عر سبت به ماهيت واقعيت دميزندگي اجتماعي ب ضات خود را ن ارد. هر پارادايم مفرو
پارادايم  يد، هر  كه خواهيم د مان طور  ماعي دارد. ه يات هاشرواجت يد ادراك و نظر جد ي 

 ي مختلفي خواهد بود. هاشبخش پژوهمتفاوتي را ارائه نموده و الهام
 

  2و خرد 1فرضيه كالن
ري كه ي ديگهامكه اين تفاوت در پاراداي كنيمميكار را با تمركز بر نگرشييي متفاوت آغاز 

پردازان اجتماعي توجه خود را به كل جامعه و بررسييي خواهيم كرد نيز وجود دارد. برخي نظريه
ي كالن مواردي هاه. موضوع اين گونه مطالعات نظرياندهاز آن متمركز كرد ايهيا بخش گسترد

صادي جامعه، روابط شمكش ميان طبقات اقت بين الملل يا تعامل متقابل ميان نهادهاي  نظير ك
ي كالن با نهادهاي هاهاصلي جامعه از قبيل نهادهاي حكومتي، مذهبي و خانوادگي است. نظري

 بزرگ و حجيم يا حتي كل جامعه سر و كار دارند.
. نظريه خُرد با زندگي اندهتري نسيبت به زندگي اجتماعي داشيتبرخي مكاتب ديدگاه ملموس

سطح فردي و گرواجتماعي  ستان، مذاكرات هاهدر  سر و كار دارد. نحوه مالقات با دو ي كوچك 
دانشكده موضوعات مناسبي براي ديدگاه نظريه خرد هستند.  -هيئت منصفه و تعامالت دانشجو 

سان نوعاً بر حاالت  شنا ستند. در حالي كه روان سي نزديك ه شنا اين مطالعات غالباٌ به حوزه روان
  .كنندميتمركز دارند، دانشمندان اجتماعي روابط موجود ميان افراد را مطالعه دروني يك فرد 

                                                 
1 . Macrotheory 

2 . Microtheory 
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ي ديگر را سيييهولت هامي خرد و كالن، بررسيييي تفاوت پارادايهاهدرك تمايزِ ميان نظري
نگاري اغلب به سطح خرد گرايي نمادين و روش قومبخشد. برخي از آنها، مانند مكتب تعاملمي

ير موارد، نظير پارادايم تعارض هم سطح خرد و هم سطح كالن مد نظر ند. در ساشوميمحدود 
 ند.گيرميقرار 

 

 1گرايي اوليهاثبات
 "شناسيجامعه"( عبارت 2499 -2924) 2هنگامي كه فيلسوف فرانسوي، آگوست كامت

گذاري كرد كه تا امروز ادامه دارد. مطرح نمود، يك جريان فكري را پايه 2900را در سيييال 
مت  يدكا پد به عنوان  عه را  تدا  ايهجام عات علمي را دارد ) او اب طال يت م قابل كه  معرفي كرد 

قدام خود را خومي ما اين عبارت بر مكتب نام "3فيزيك اجتماعي"اسيييت اين ا گذاري كند، ا
 ديگري نهاده شده بود(. 

را به  پيش از كامت، جامعه به حدي سييياده بود كه مردم انواع جوامع و يا تغيير در جامعه
مان مي پارادايمرور ز ند. معموالً  ناخت فاوهامشييي مذهبي در تبيين اين ت بااليي  هاتي  قدرت 

شتند. اغلب مردم وضعيت مسائل اجتماعي را انعكاسي از اراده خداوند  ستند. در مقابلدميدا ، ان
 ه وبر روي زمين روبرو بودند كه آن را جايگزين گنا "شيييهري براي خدا"مردم با چالش ايجاد 

 ديني كنند. بي
ان اعتقادات مذهبي را با مطالعات توميكامت تحقيق خود را از مذهب جدا نمود. او احساس كرد 

او حاصل سه مرحله تاريخي است. مرحله  "گراييفلسفه اثبات"و واقعيات علمي جايگزين كرد. 
مرحله سيييال بعدي  222ميالدي بر جهان حكمفرما بود. در طول  2422نظري كه تا سيييال 

 كرد.  "قانون طبيعي"و  "طبيعت"متافيزيكي خدا را جايگزين افكار فلسفي مانند 
سيله آگاهي  ست كه در آن علم به و سومين مرحله تاريخ ا ساس كرد او آغازگر  كامت اح
قادات و منطق محض،  گاهي مبتني بر اعت نه بيش از آ گا هدات حواس پنج مبتني بر مشيييا

ان جامعه را مورد مشيياهده و توميد. او احسيياس كرد شييوميجايگزين مذهب و ماوراء طبيعت 

                                                 
1 . Early Positivism 

2 . Auguste Comte 

3 . Social Physics 
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صورت منطقي و عقلي تبيين نمود، لذا  سي قرار داد و به  سي را همانند ان جامعهتوميبرر شنا
 بيولوژي يا فيزيك، يك علم تلقي كرد.

اه . ديدگاندهي اجتماعي از كامت نشييئت گرفتهاشان گفت كه تمام پژوهتوميتا حدودي 
ي بعدي علوم اجتماعي را شييكل داد. نگاه هاه ييد مطالعات علمي جامعه، زيربناي توسييعاو در ت
را براي تبيين رويكرد علمي در مقابل  "گرايياثبات"بينانه او نسييبت به آينده، اصييطالح خوش

ناميد، ترويج داد. همان طور كه در ادامه بحث خواهيم آنچه او عناصيير منفي در تنوير افكار مي
 ي اخير با چالش جدي مواجه شده است.هاهگرايي تنها در دهثباتديد، ا

 

  1گرايي اجتماعيداروين
سفه اثبات صلي كامت در فل صلهاقدامات ا شر  2970تا  2942ي هاسالگرايي در فا منت

گراي انگليسي سفر دريايي شد. يك سال پس از انتشار اولين جلد اين سري، يك جوان طبيعت
شتي  سان  2اِچ. اِم. اِس بيگلخود را با ك شي نوين درباره نحوه تفكر ان سفر نگر آغاز كرد. اين 

 درباره خود را ارائه داد.
سال  شار كتاب  3، چارلز داروين2929در  شه نژادها"با انت ، ايده تكامل مبتني "4درباره ري

يان  يان ترسيييادهبر انتخاب طبيعي را مطرح كرد. به ب نواع ا هنگامي كه كندمي، اين نظريه ب
ند، احتمال بقاء موجوداتي بيشتر است كه بتوانند به اندازه شوميموجودات با محيط خود سازگار 

شند، از بين خواهند  سازگاري نبا شان پايدار بماند. انواعي كه قادر به  سل كافي دوام بياورند تا ن
پس از آن،  د.شييوميغالب  هاهرفت. با گذشييت زمان، ويژگي نژادهاي باقيمانده بر سيياير گون
 بقاي"ي موجودات از طريق هاهطرفداران مكتب داروين موضيييوع را چنين بيان كردند كه گون

 ابند. يهاي مختلف تكامل ميبه شكل "5نژادهاي سازگارتر
ستفاده  شايد ا شروع كردند،  شمندان مطالعات تحليلي خود درباره جامعه را  هنگامي كه اندي

ساخت شري اجتناباز عقايد داروين براي تغيير  شر از قبايل ناپذير ميار امور ب شرفت ب نمود. پي

                                                 
1 . Social Darwinism 

2 . HMS Beagle 

3 . Charles Darwin 

4 . On the Origin of Species  

5 . Survival of Fittest 



 94 ها، نظريه و پژوهش اجتماعي/پارادايم :فصل دوم

 

ي صيينعتي را   به سييادگي در قالب تكامل هانشييكارچي و غارنشييين به جوامع بزرگتر و تمد
 پذيرتري از جامعه مالحظه نمود.مستمر اشكال انطباق

سر سپن شمندان، هربرت ا ساير اندي سيد كه 2902 -2924) 1از ميان  ( به اين نتيجه ر
سرمايهيجوامع تدريجاً بهبود مي سعه  سي، از تو صنعتي ابند. در حقيقت، او با مليت انگلي داري 

سياري برده و به رقابت آزاد عالقه شرفت و توميمند بود كه به اعتقاد او سود ب ضمن پي اند مت
اشد. او را مطرح كرده ب "ادهاي سازگارتربقاي نژ"بهبود مستمر باشد. شايد اسپنسر نيز عبارت 

گرايي گيري ماهيت جامعه اسيييت. داروينمعتقد بود كه اين اصيييل، نيروي اوليه براي شيييكل
 شمول نبود. اجتماعي يا تكامل اجتماعي ديدگاه رايج زمان اسپنسر بود، اگرچه ديدگاهي جهان

 2922در سيييال ي علوم اجتماعي منتشييير شيييده هاشروبخش زير از يك كتاب مرجع 
شان  شه را ن ست. اين بخش منتخب مقبوليت طوالني مدت اين اندي شده ا د كه هدميانتخاب 

 همه چيز پيوسته در حال بهبود است.
اسيييتفاده از انرژي اتمي به عنوان يك ماده منفجره در بخش غير نظامي نيز همانند "

هد داشيييت. مواد منفجره اتمي  تايج چشيييمگيري خوا ظامي ن با هدف توميبخش ن ند  ان
ند. از اين مواد همچنين  فاده قرار گير جاد حفره و توميخاكبرداري مورد اسيييت ان براي اي

ستفاده كرد. از اين طريق شايد بتوان در  شيارهاي عظيم به منظور احداث درياچه و كانال ا
سرزميساخت و بدترين نقاط زمين را به آبادي ايهدل كوير، درياچ صلخيز هانها و  ي حا

تبديل كرد. همچنين با فراهم آوردن منابع عظيم و ثابت گرما، زندگي آسييوده را در مناطق 
گاهي براي تعطيالت زد. ممكن است قطب شمال به تفريحساميسرد قطب شمال ممكن 

 (.2922: 449 -72، 2تبديل شود )جي
 

ست سبت به انرژي ه سترده ن ش ايهصرفنظر از رفع توهم گ هاي يين(، نگران)نقل قول پي
سطح آب درياها اين  شي از باال آمدن  شدن بيش از حد زمين و تهديد نا سترده درباره گرم  گ

غالباً شمشيري دو لبه است. امروزه بيشتر ما به وضوح  "پيشرفت"هد كه دميمسئله را نشان 
 .كنيمميي متفاوتي عمل هامبر اساس پاراداي

                                                 
1 . Herbert Spencer 

2 . Gee 
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 1پارادايم تعارض
داشت.  يداراسپنسر ديدگاه كامالً متفاوتي در خصوص تكامل سرمايه كي از افراد معاصري

( دراين باره اظهارنظري دارد. رفتار اجتماعي در بهترين شيكل 2929 -2994كارل ماركس )
اند به صيييورت يك فرآيند تعارض ديده شيييود: تالش براي غلبه بر ديگران به منظور تومي

سلطه ديگران. ماركس ابت صادي جامعه تمركز مقاومت در برابر  دا بر كشمكش ميان طبقات اقت
سرمايه صنايع بر كارگران در نظام  صاحبان  شار  سي كرد. او به ويژه نحوه اعمال ف داري را برر

كرد. جذابيت اين موضييوع در نظر ماركس با انجام مطالعه تحليلي به پايان نرسيييد؛ بلكه او با 
ساختار روابط سازي  شاهده  اعتقادي دروني متعهد به باز شده بود تا به تظلّمي كه م صادي  اقت

 كرده بود، خاتمه دهد. 
هاي اقتصييادي مطلق نيز مفيد گفته شييده اسييت پارادايم تعارض خارج از حوزه تحليل

( بر خالف ماركس كه به تعارض طبقاتي 2929 -2929) 2د. جورج سييايملشييوميواقع 
براي مثال او دريافت كه تعارض  مند به تعارض در مقياس كوچك بود.د، عالقهكرميتوجه 

يي با اعضاي صميمي، شديدتر از تعارض ميان افرادي است كه احساس تعلق و هاهدر گرو
 .اندهصميميت مشترك نداشت

( 2994) 3كي از كاربردهاي اخير پارادايم تعارض مربوط به مطالعات ميشل چوسودوسكيي
و بانك جهاني بيان كرد اين دو سازمان بين 4المللي پولاست كه در تحليل خود از صندوق بين

هند. او در اين تحليل توجه خود را دميالمللي به جاي از بين بردن فقر در جهان، آن را افزايش 
ستند. در مرحله نظري گروه عظيمي  ضادي معطوف كرد كه در اين فرايند دخيل ه به منافع مت

مردم فقير جهان و يا شيييايد مردم فقير  بايد به آنها ارائه شيييود، هانكه خدمات اين سيييازما
نفعان بسياري است كه دهنده ذيكشورهاي جهان سوم هستند. اما تحقيقات پژوهشگران نشان

صندوق پول اندهشدمند از آنها بهره سات ت مين وام كه با همكاري بانك جهاني و  س ، نظير مؤ
بال نيروي كهاتو شيييرك كنندمياسيييتقراض  به دن بازار فروش ي چندملّيتي كه  ار ارزان و 

در پي سودجويي  هاتها و شركد كه بانكگيرميمحصوالت خود هستند. چوسودوسكي نتيجه 

                                                 
1 . Conflict Paradigm 

2 . George Simmel 

3 . Michel Chossudovsky 

4 . International Monetary Faunal  
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ي بسييياري شييد كه اقتصيياد ملي هاتاز وجود افراد فقير هسييتند. به عالوه او متوجه سييياسيي
 ارند. اگرچهدميي دموكرات را از ميان برهاتكشييورهاي جهان سييوم را تضييعيف كرده و دول

ي مربوط به طبقات اجتماعي، جنسيت و نژاد متمركز است، هاشپارادايم تعارض غالباً بر كشمك
نيز  دكننميي مختلف بر سييير منافع با يكديگر رقابت هاهبه كارگيري آن در مواردي كه گرو

ي مختلف يك سازمان هاشمناسب خواهد بود. به طور مثال كاربرد آن در درك روابط ميان بخ
مديريت  -دانشييكده  -ي زنانه و مردانه يا روابط دانشييجو هانات طوالني مدت انجمو اختالف

 ي مناسبي خواهد بود. هاهاجرايي نمون

 

 1گرايي نمادينتعامل
تمركز كلي جورج سييايمل با ماركس و اسييپنسيير متفاوت بود. در حالي كه آن دو عمدتاٌ به 

سائل از زاويه نظريات كالن  سات بزرگ و كليت -م س  ي تكامل تاريخيهاهجوامع در نظري مؤ
شت. به عبارت  -خود  شتري دا سايمل به نحوه تعامل افراد با يكديگر عالقه بي شتند،  توجه دا

سوي  يي هاهبود كه مستلزم توجه به جنب "مسائل خرد"ديگر، تفكر و تحقيقات او چرخشي به 
، ند. به عنوان مثالشوميني اجتماعي است كه در نظريات ماركس و اسپنسر ديده هاتاز واقعي

شيييبكه "ي دو نفره و سيييه نفره آغاز كرد. او همچنين در مورد هاهاو كار را با بررسيييي گرو
 نيز مطالبي نوشت.  "2همبستگي گروهي

شناسي در آمريكا ت ثير شناسان اروپايي بود كه بر توسعه جامعهسايمل يكي از اولين جامعه
 3، به طور خاص پژوهشيييگراني مثل جورج هربرت ميدگذاشيييت. تمركز او بر ماهيت تعامالت

صي كه بر 2987 -2909) شخا شتند و علت  علل( را تحت ت ثير قرار داد. ا سائل ت كيد دا م
 يابي را توسعه دادند تا به يك پارادايم قدرتمند براي پژوهش تبديل شود.

صيييميمي از قبيل ي هاهرا تعريف نمود، گرو "5گروه ابتدايي"تفكر  4يبه عنوان مثال كول 
را نيز  "6آينه خودنما"خانواده و دوستان كه با آنها احساس تعلق مشترك داريم. كولي همچنين 

                                                 
1.  Symbolic Interactionism 

2 . The Web of Group affiliations 

3 . George Herbert Mead 

4 . Cooley 

5 . Primary Group 

6 . Looking – glass self 
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ا هيم. به عنوان مثال اگر كسي بدميمعرفي كرد كه ما با توجه به واكنش اطرافيان آن را شكل 
اشيييد كه داشييته بيم كه زيبا هسييتيم. توجه گيرميما به عنوان يك فرد زيبا رفتار كند، نتيجه 

سطح هاهد، با دغدغگيرميكه از اين پارادايم الهام  ايهمفهوم و نظري سر و ماركس در  سپن ي ا
قش بر عهده گرفتن ن"اجتماعي كامالٌ متفاوت است. هربرت ميد بر اهميت توانايي انسان براي 

ي خواهند ت كيد كرد. با اين تصيييور كه ديگران در شيييرايط معين چه ادراك و رفتار” ديگران
شت؛ وقتي ما ايد ست مي ايهدا سائل به د آوريم. او اين كلي در مورد چگونگي درك افراد از م

 نامد. مي "ديگران تعميم يافته"نقش را 
هربرت ميد همچنين تمايل زيادي به تحليل نقش ارتباطات در امور بشييري نشييان داد. او 

شترك ب ستيابي افراد به درك م ساس كرد در فرآيند د ستاح سي ساير  ستفاده از زبان و  ي هاما ا
 د.شومي، بيشترين تعامل حاصل "گرايي نمادينتعامل"مشابه تحت عنوان 

سوق  سوي ماهيت تعامالت در زندگي عادي اجتماعي  د، هدمياين پارادايم بينش ما را به 
 اند همانند نمونه آتي در فهم اشكال غير معمول تعامل نيز به ما كمك كند.تومياما 

مسييئله "(، تالش كردند تا ماهيت 2999) 1رابرت امرسييون، كري فريس و كارول گاردنر
صاحب "2تعقيب سئله، هاهرا درك كنند. آنها از طريق م ي متعدد با تعداد زيادي از قربانيان اين م
كنندگان شناسايي كردند؛ نظير شناسايي مراحل پيشروي در ي متفاوتي را ميان تعقيبهاهانگيز

 تعقيب، اينكه مردم چگونه متوجه شدند كه تحت تعقيب هستند و چه بايد بكنند. سناريوي
عنوان راهي براي اسيييتفاده از اين پارادايم براي ارزيابي زندگي، دفعه بعد كه شيييخص به

، به نحوه آشييينايي با او دقت كنيد. ابتدا به اين نكته توجه كنيد كه كنيدميجديدي را مالقات 
د، آن فرد چگونه گيرميتنها با ديدن ظاهر شييخص ديگر چه فرضييياتي در ذهن شييما شييكل 

شما با يكديگر مالقات كرد كندميصحبت  شرايطي  شما در ايايهو تحت چه  سي مانند  ن د )ك
بنگريد كه دانش شييما از يكديگر چگونه در فرآيند ؟(. سييپس كندميگونه شييرايط چگونه رفتار 

شكار  شخص شوميتعامل آ صويري كه در ذهن  د. همچنين به اقدامات خود براي مديريت ت
 ، توجه داشته باشيد!كنيدميديگر ايجاد 

                                                 
1 . Robert Emerson , Kerry Ferris and Carol Gardner   

 زند.رفتاري که فردي با حالت بيمارگونه افراد ديگر را تعقيب و گاهي به آنها صدمه مي . 2



 222 ها، نظريه و پژوهش اجتماعي/پارادايم :فصل دوم

 

 1قوم نگاري
 -ي علوم اجتماعي بر ت ثير سيياختار اجتماعي روي رفتار بشيير هامدرحالي كه برخي پاراداي

ست هاشهمان ت ثير هنجارها، ارزكه  ، ندكنميت كيد  –، عوامل كنترل و مواردي از اين قبيل ا
 سايرين چنين ت كيدي ندارند.

صر، هارولد گارفينكلجامعه ست مردم از طريق اعمال و تعامالت خود 2شناس معا ، معتقد ا
حال ايجاد در حقيقت آنها در  -به طور مسيييتمر در حال خلق سييياختارهاي اجتماعي هسيييتند 

ستند. بنابراين، هنگاميهاتواقعي صوص ي خود ه شورت در خ ستاد راهنما براي م شما و ا كه 
با يكديگر مالقات  له خود   در مورد نحوه رفتار بينيپيش، عليرغم وجود هزاران كنيدميرسيييا

 طرف مقابل، مكالمه شيييما تا حدودي از آنچه قبالً اتفاق افتاده متفاوت خواهد بود و چگونگي
توقعات آتي شييما را تغيير خواهد داد. از اين رو، صييحبت كردن در مورد  ايهرفتار شييما، تا انداز

 رساله، بر روش تعامل شما با ديگر اساتيد و دانشجويان ت ثير خواهد گذاشت. 
با توجه به تجربي بودن واقعيت در اين ديدگاه، نظر گارفينكل حاكي از آن اسيييت كه افراد 

براي درك زندگي تجربي خود هسيتند. او تا حدي بر اين باور اسيت كه هر فرد دائماً در تالش 
مل  ماعي ع ند علوم اجت يك دانشيييم ند  ندميمان به اصيييطالح آن را  ك گاريقوم"و  يا  "ن

 نامد. مي "3سي افرادشناروش"
شويد و آنها از دنياي پيرامون خود چه دركي خوميشما چگونه  د؟ دارناهيد از انتظارات افراد آگاه 

ها براي تغيير انتظارات افراد اسييت. برند، نقض عرفنگاري به كار ميروشييي كه متخصييصييان قوم
بنابراين، اگر شما تالش كنيد تا با من در مورد رساله دوره تحصيلي خود صحبت كنيد و من همچنان 

ر من را تغيير دهد. اند انتظارات شييما از رفتاتوميبه صييحبت خود در مورد فوتبال ادامه بدهم، اين امر 
ت من ممكن اس"همچنين ممكن است شاهد عكس العمل شما نسبت به اين رفتار غير عادي باشيم )

 (.  "ي اجتماعي استفاده كنمهاماز فوتبال به عنوان روش قياسي براي فهم نظريه سيست
(، نقش تشويق 2990) 4نگاري، جان هريتيج و ديويد گريتبچبه عنوان مثال ديگري از قوم

سخنراني سين در  سخنرانان چگونه و تح سي قرار دادند.  سي در انگليس را مورد برر سيا هاي 

                                                 
1 . Ethnomethodology  

2 . Harold Garnfinkel 

3 . Methodology of People  

4 . Johen Heritage and David Greatbatch 
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ثال، تكميل يك را بر مي ]مخاطبان[تحسيييين  به عنوان م كاركرد آن چيسيييت ) انگيزند و 
 نگاري غالباً بر محور ارتباطات متمركز است.موضوع؟(. پژوهش بر اساس پارادايم قوم

ناپذير است. به عنوان مثال، بار نگاري پاياني قومهامي شما براي آزمودن پارادايهاتفرص
يد، به جاي نگريستن به روبرو و شماره طبقات كه به سرعت شوميديگر كه سوار يك آسانسور 

ود(. ريمآيند، به پشييت سيير نگاه كنيد )اين كار يك هنجار يا رفتاري اسييت كه انتظار نباال مي
ستيد، نگاه كنيد كه ديگران به اين رفتار همچنان  سور باي سان شت آ ستن به پ آرام در حال نگري

هند و احساس شما نسبت به اين كار چيست؟ اگر شما اين آزمايش دميشما چه واكنشي نشان 
 .1نگاري خواهيد بودرا چند بار انجام دهيد، در حال ايجاد دركي از پارادايم قوم

نگاري باز خواهيم گشت. حال سي تحقيق ميداني، به بحث قوم، هنگام برر22ما در فصل 
 هيم.دميپارادايم بسيار متفاوتي را مورد بحث قرار 

 

  2گرايي ساختاريوظيفه
ساختاري، به عنوان نظريه نظاگاهي اوقات وظيفه شده هامگرايي  شناخته  ي اجتماعي نيز 

اند تويمي معرفي شده توسط كامت و اسپنسر نشئت گرفته است: نهاد اجتماعي هاهكه از انديش
شود. يك نظام اجتماعي  سته  صورت يك موجود زنده نگري سازمان يا كل جامعه به  نظير يك 

يي تشييكيل شييده اسييت كه هر كدام در كاركرد كل هاتهمانند سيياير موجودات زنده از قسييم
 .كنندميسيستم مشاركت 

، هاه، كليهاشنظير قلب، شيي -بدن انسييان را در نظر بگيريد. هر عضييوي  براي مقايسييه
بايد وظيفه مشخصي را انجام دهد. بدن انسان به صورت يك كل، بدون انجام  -پوست و مغز 

ضا ن ضا تنها در گرو عضويت در يك توميوظيفه هر يك از اع اند زنده بماند و بقاء هريك از اع
ست. همچنين يك خو شكل از چرخبدن زنده ا ها، فرمان، باك درو را در نظر بگيريد. خودرو مت

هد؛ دميخاصي را براي كل انجام ي ديگر است. هر بخش وظيفههاشبنزين، شمع موتور و بخ

                                                 
. من از همکارم برنارد مك گين به خاطر اين آزمايش سپاسگزارم. برنارد همچنين از دانشجويان خود خواسته بود که با  1

گرانه عجيب ديگري دست غذا بخورند، بدون آنکه تلويزيون را روشن کرده باشند، به آن نگاه کنند و در رفتارهاي روشن

 وارد شوند.

2 . Structural Functionalism 
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د، هيچ . با اين وجوكندمياتومبيل را قادر به حركت در شهر  هامكنار هم قرار گرفتن اين سيست
 چنداني نخواهد داشت. به تنهايي فايده هاشيك از اين بخ

اگر جامعه به عنوان يك سيستم اجتماعي در نظر گرفته شود، آنگاه بايد وظايف هر يك از 
گرايي اعضييياء مختلف آن را جسيييتجو كرد. دانشيييمندان علوم اجتماعي كه از پارادايم وظيفه

ترل ن، ممكن اسييت به طور مثال وظيفه پليس در جامعه را ت مين ككنندميسيياختاري اسييتفاده 
ماعي  لت در مورد  -اجت عدا عه و اجراي  جام هاي  جار يت هن عا به ر از طريق تشيييويق مردم 
شك شگران مجاز به اين  - هانهنجار صورت پژوه شيد كه در اين  شته با بدانند. ليكن توجه دا

ستند كه مجرمان در جامعه چه وظيف سش ه ست دارند. در پارادايم وظيفه ايهپر گرايي ممكن ا
 . كنندميبراي پليس وظيفه حفظ امنيت را ايجاد  بگوييم مجرمان

شاهدات خود بيان 2929 -2924) 1اميل دوركهيم كه مجرمين و مجازات  كندمي( در م
. با دسييتگيري و مجازات كندميي اجتماعي فراهم هاشآنها فرصييتي براي ت كيد مجدد بر ارز

 . كنيمميهاي خصوصي ت كيد مجدد دزدها، بر احترام جمعي نسبت به دارايي
ساختاري، فرض كنيد كه عالقهبراي درك پارادايم وظيفه مند به تبيين نحوه فعاليتگرايي 

آموزشكده يا دانشگاه خود هستيد. ممكن است شما اين كار را با مرور كاتالوگ مؤسسه و تهيه 
س شگاه، رؤ شتيبان )از قبيل رئيس دان ستاد پ ستي از مديران و  شكدفهر ش ثبت ، بخهاهاي دان

ست وظايف هر بخش  سپس ممكن ا سنل نگهداري و تعميرات( انجام دهيد.  ست و پر نام، حرا
شكده يا  صلي آموز شخص كرده و نحوه ارتباط فعاليت و نقش هر يك در رابطه با وظيفه ا را م
دانشييگاه يعني آموزش يا پژوهش را تعيين كنيد. اين نگرش به يك مؤسييسييه آموزش عالي 

سبت به آنچه در پارادايم تعارض مرور كرديم، م شي متفاوت ن شاره به يك خط پژوه صاً ا شخ
دارد كه در آن پارادايم به تعارض منافع صيياحبان قدرت در مؤسييسييه و كسيياني كه از قدرت 

 د.شومياند، ت كيد محروم
 ا به. با اين وجود، كاركردهكنندميصحبت  "وظايف"اغلب مردم در زندگي روزمره خود از 

ه ك كنندميند. به عنوان مثال بعضييي از افراد مطرح شييوميندرت به صييورت تجربي آزموده 
تشيييكيالت رفاهي با هدف كمك به مردم مسيييتمند، در واقع از طرق مختلف به آنها آسييييب 

شكيالت رفاهي، فرهنگشوميسانند. گاهي اوقات گفته رمي هاي انحرافي و مخربي در د كه ت

                                                 
1 . Emile Durkheim 
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ر ي رفاهي دهاهكه با اهداف اصلي آنها در تضاد است. با اين ديدگاه، برنام ندكميجامعه ايجاد 
 انجامد. واقع به افزايش نرخ جرم مي

هانون و جيمز دفرانزو ند گزاره اخير را مورد آزمون قرار 2999)  1النس  ( تصيييميم گرفت
ي رفاهي هاتپرداخروستا در اياالت متحده، رابطه ميان  728ي هاهداد آوريجمعدهند. آنها با 

ها نشيان داد كه با با نرخ جرم را مورد بررسيي قرار دادند. بر خالف برخي باورها، نتايج بررسيي
ابد. به عبارت ديگر وظيفه يي رفاهي، نرخ جرم كاهش ميهاتافزايش سيييطح رفاه و پرداخ

 هاي اجتماعي و نه افزايش آنها است.  ي رفاهي كاهش قانون شكنيهاهبرنام
ستف شتباه اده از پاردايم وظيفها ست مردم گاهي به ا شده ا گرايي در زندگي روزمره، باعث 

گرايي چنين گرايي، ثبات و انسجام لزوماً خوب هستند و يا شايد پارادايم وظيفهفكر كنند وظيفه
ست. با اين وجود، هنگامي كه محققان اجتماعي در پي عواملي  صوري را در آنها ايجاد كرده ا ت

آنها را  انندتوميهند، ندميكه در نتيجه فقر، تبعيض نژادي و يا ظلم عليه زنان روي هسيييتند 
يي) وظايفي( هسيييتند كه اين عوامل هاشتوجيه كنند. بلكه دقيقاً بر خالف آن، در پي درك نق

تا از اين طريق دليل پايداري آنها در جامعه و نحوه حذف  كنندميدر يك جامعه بزرگتر بازي 
 آنها درك شود.

 

  2ي طرفداري از حقوق زنانهامپاراداي
سيك  3وقتي رالف لينتون سي كال شنا سان    "ردمطالعه مَ"را از كتاب خود به نام بحث ان

ر دگي بهتاز دانش كه به مرد اميد زن ايهاندوخت"ي كرد و در مورد گيرنتيجه( 2944 -792)
صحبت كرد، هيچكس به او معترض نشد كه چرا  "هددميشناخت، نسبت به آنچه تاكنون مي
 زن را فراموش كرده است.

د؛ در همه جا تلويحاً زنان را در قالب كلمه كرمياو كه از ادبيات رايج در زمان اسيييتفاده 
"men"  بود؟در نظر آورده بود. آيا او زنان را فراموش كرده  "مردان"يا 

و ضييماير مردانه در مواردي كه  هامدر آغاز هنگامي كه طرفداران حقوق زنان كاربرد اسيي
سؤال بردند، نگراني آنها غالباً خرده ست را زير  شخص ني سيت م گيري و حتي احمقانه تلقي جن

                                                 
1 . Lance Hannon and James Defronzo 

2 . Feminist Paradaigm 

3 . Ralph Linton 
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شييد. در نهايت،  عده بسييياري احسيياس كردند اين مسييئله يكي از مواردي اسييت كه باعث مي
شدجريحه شدن آنها دار  سات زنان و تحقير  سا صفانه كلمات شومين اح د. اما هنگامي كه من

صويري در ذهنتان ايجاد  سيت، شوميلينتون را بخوانيد چه ت د؟ يك فرد نامشخص و بدون جن
 يا يك فرد مذكر است؟ -يعني هم مرد و هم زن  -خنثي است 

نگرند، به ق زنان به دنيا ميبر اين اسييياس، محققاني كه بر پايه پارادايم طرفداري از حقو
ساير پاراداي اندهيي از زندگي اجتماعي توجه نمودهاهجنب ست. نظريه هامكه در  شده ا شكار ن و آ

با سييياير  باط آن  حدودي بر اختالف جنسييييتي و ارت تا  نان،  فداري از حقوق ز قات طر تحقي
ست. خطي اجتماعي تمركز كردههانسازما شي اين تحقيق به ظلم عليها سياري از  م زنان در ب

 جوامع توجه نموده و در كل بحث ظلم را تحت الشعاع قرار داده است. 
شكار هامپاراداي ي طرفداري از حقوق زنان نه تنها رفتار زنان و يا تجربه ظلم عليه آنان را آ

ساير جنبهات، بلكه به محدوديكندمي  ي زندگي اجتماعي نيزهاهي موجود براي بررسي ودرك 
هاي ي طرفداري از حقوق زنان غالباً به نگرانيهاه. بنابراين به عنوان مثال ديدگاكندمي اشيياره

 : كندميمطرح  1دازند. آن گونه كه گرتا گاردپرميمحيطي نيز 
شورهاي غربي به  سنت فكري ك شي كه در طول تاريخ، زن و طبيعت را در  نتيجه رو

احساس، حيوانات، طبيعت و جسم همراه است، تصوير كشيده اين است كه هر آنچه با زن، 
شر، فرهنگ و عقل همراه بوده بي شود، در حالي كه هرچه با مرد، خرد، ب سوب  ارزش مح

آشكار  2آيد. يكي از وظايف ديدگاه طرفداري از حقوق زنان و طبيعتارزشمند به حساب مي
ها زنانه سيياختن يي اسييت كه از طريق آنهاهافتن راي كردن اين دوگانگي اسييت . در پي

گرا نمودن زنان به عنوان توجيهي براي غلبه زن، حيوانات گرا و حيوانطبيعت و يا طبيعت
 (.0220: 82 3؛ ذكر شده توسط رينبرانت و ديگان2994: 2مشهود شود )و زمين 

 
ي غالب در رابطه با توافق عامه در هاهي طرفداري از حقوق زنان همچنين ديدگاهامپاراداي

و هنجارهاي حاكم در  هاشها در مورد عقايد، ارز. اغلب توصيييفاندهرا به چالش كشيييد جامعه
ستند. به عنوان مثال در  شي از جامعه ه شده كه تنها نماينده بخ شته  ساني نو سط ك جامعه تو

                                                 
1 . Greta Gard 

2 . Ecofeminist 

3 . Rynbrandt and Deegan 
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ها معموالً توسط مردان سفيد پوست طبقه متوسط جامعه نوشته شده اياالت متحده اين تحليل
ست كه خود آنها در آن مشاركت دارند. بنابراين وقتي  هاشد، ارزو در مورد عقاي و هنجارهايي ا

انيم  توميكه هر يك از ما از آن آگاه هستيم و  "افتهيديگران تعميم"جرج هربرت ميد در مورد 
پارادايكندمي، صيييحبت "نقش آن را به عهده بگيريم" ي طرفداري از حقوق زنان اين هام، 

 اصالً وجود خارجي دارد؟  "افتهيديگران تعميم"كه آيا  كندميسؤال را مطرح 
به عالوه، در حالي كه هربرت ميد از مثال يادگيري بازي بيسييبال براي نمايش نحوه يادگيري 

حاكي از آن است كه با تكيه بر  1، تحقيق ژانت لوركندمياستفاده  "افتهيديگران تعميم"ما در مورد 
 ادراك تجربه پسران، احتماالً اطالعات كمي در مورد دختران به دست خواهيم آورد. 

ها اغلب خودجوش، تخيّلي هاي دختران بسيار متفاوت است. اين بازيو سرگرميبازي
ت هاي نوبتي مانند پرش از طناب ممكن اسييو فارغ از سيياختارها و قوانين هسييتند. بازي

شود. دختران كمتر رقاب شني انجام  شتن هدف و نتيجه رو  ي داخلي را تجربههاتبدون گذا
ست. كنندمي ستقيم انفرادي ا صورت غير م شيوه رقابت آنها به جاي رقابت گروهي، به   .
ند و يا اتفاقي كسييي آنها را بر عهده شييوميي مديريتي و رهبري اغلب يا فراموش هاشنق

 (.2998: 98د )لور، گيرمي
 

ي فكري مردان و زنان باعث شيد تا مري هاتافزايش درك پژوهشيگران اجتماعي از تفاو
لد بلنكي كاران او در مورد   2في نانهاشرو"و هم خت ز نا ند. 2998) " 3ي شييي ( تحقيق كن

صاحب ست يابند  72ي عميق با هاهم شد محققان به پنج ديدگاه در مورد فهم آنها د زن باعث 
 ق را به عنوان ديدگاهي آشكار و رو به جلو به چالش كشاند: كه ديدگاه اين تحقي

بينند و : برخي زنان، خصوصاً در اوايل زندگي، خود را از دنياي دانش جدا مي4سكوت
 د.شوميي خارجي مشخص هاتزندگي آنها تا حد زيادي توسط قدر

نگهداري دانش : از اين ديدگاه، زنان قابليت الزم براي كسييب و 5دانش دريافته شييده
 بينند. توليد شده توسط ديگران را در خود مي

                                                 
1 . Janet Lever 

2 . Mary Field Belenky 

3 . Women's way of knowing 

4 . Silence  

5 . Received Knowledge  
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صورت هاشانداز احتمال پيدايش دان: اين چشم1دانش ذهني ي شخصي، ذهني و به 
 آورد.شهودي ا دراك شده را به وجود مي

ي كسيييب دانش از طريق هاهكه را كنندمي: برخي زنان احسييياس 2دانش فرآيندي
 .اندهياد گرفتفرآيندهاي عيني را به خوبي 

نان : موقعيتي كه زكنندمي: نويسييندگان اين ديدگاه را چنين توصيييف 3دانش ايجادي
انند لذا خود به عنوان خلق كننده دانش آنها را تجربه دميدر آن همه انواع دانش را وابسته 

پندارند )بلنكي و همكاران. هاي عملي و ذهني را باارزش ميكرده و آگاهي از اسيييتراتژي
22 :2998.) 

 
پاراداي "دانشِ ايجادي" لب  قا پارادايم هامبه ويژه در  لب اسيييت.  باتجا مت اث كا گرايي 

ش "دانش ذهني"جايگاهي براي  شرايط تغيير هاهو اندي صحت آنها با توجه به  ، كنندمييي كه 
 را در خود جاي خواهد داد.  هاهنگاري اين ايدنخواهد داشت. ليكن پارادايم قوم

سئله را بدانيد كه هاممودن پارادايبراي آز شايد بخواهيد اين م ي طرفداري از حقوق زنان، 
آيا در آموزشكده يا دانشگاه شما تبعيض عليه زنان وجود دارد يا خير؟ آيا زنان و مردان تصدي "

ي شيييغلي كارمندي و هات؟ موقعياندهي رده باال را به طور مسييياوي بر عهده گرفتهاتمديري
د؟ تاريخچه دفاتر شييومياز ورزش زنان و مردان به يك اندازه پشييتيباني  "ور؟گري چطمنشييي

شامل  ساوي زنان و مردان را  شكده خود را مطالعه كنيد. آيا اين تاريخچه به طور م سمي دان ر
، برخي از اين كنيدميتحصيييل  هامد؟ )البته اگر شييما در مدارس ويژه آقايان و يا خانشييومي

 سؤاالت كاربردي نخواهد داشت(. 
تار رف"ي طرفداري از حقوق زنان منعكس كننده دو مسئله هامهمان طور كه ديديم، پاراداي

سي"و نيز  "نابرابر با زنان شنا شناخت  ست كه بر مبناي آن درك و فهم زن و مرد از  "درك  ا
صيياراً توسييط مردان ايجاد شييده و به ي اجتماعي كه انحهاهجامعه كامالٌ متفاوت اسييت. نظري

شخص مواجه بوداندهشدعنوان هنجارهاي اجتماعي مطرح  سك نام شه با يك ري . در انده، همي

                                                 
1 . Subjective Knowledge 

2 . Procedural Knowledge 

3 . Constructed Knowledge 
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ست ايجاد هاهمورد نظري سفيد پو سط افراد  صاري تو صورت انح نيز  نداهشديي كه تقريباً به 
 ان مسئله مشابهي را مطرح نمود. تومي

 

 1نظريه انتقاد نژادي
ي مربوط به حقوق شييهروندي در هاشي نظريه انتقاد نژادي به طور كلي با جنبهاهريشيي

در آمريكا همراه بوده اسييت. تا  2982و تصييويب قوانين نژادي در دهه  2922اواسييط دهه 
سط دهه  شمندان علوم اجتماعي با نگراني از كمرنگ  2942اوا شهروندي و دان فعاالن حقوق 

راسييتاي برابري، پارادايمي مبتني بر آگاهي نژادي و تعهد به ي برداشييته شييده در هامشييدن گا
 عدالت نژادي را توسعه دادند.

اين اولين بار نبود كه جامعه شييناسييان به وضييعيت غير سييفيد پوسييتان در جامعه آمريكا توجه 
ي بآمريكايي در تاريخ اين رشته، دبليو.اي.  -شناسان آفريقايي ترين جامعهدند. يكي از معروفكرمي

را منتشير كرد. دوبيوس  "روح فرهنگ سيياه پوسيتي"كتاب  2924اسيت كه در سيال  2دوبيوس
ساير چيزها، مردمي كه نژاد آفريقايي  شان داد كه در ميان  آمريكايي دارند، زندگي خود را با يك  -ن

از يك سييو به عنوان يك آمريكايي و از سييوي ديگر به عنوان يك فرد سييياه  - "آگاهي دوگانه"
س ست بودن مي -ت پو سفيد پو سبت به  ست به ندرت ن سفيد پو گذرانند. در مقابل، يك آمريكايي 

هد. اگر شما آمريكايي باشيد، سفيد فرض كردن شما ساده است. اگر سفيد دميخود واكنش نشان 
شييناس نباشيييد، به صييورت يك اسييتثنا با شييما رفتار خواهد شييد. بنابراين تفاوت ميان يك جامعه

اهند درباره هويت خوميشييناس سييفيد پوسييت را تصييور كنيد كه آمريكايي و جامعه -آفريقايي 
ي اساسي با يكديگر خواهند داشت، حتي هاتپردازي كنند. احتماالً نظريات آنها تفاواجتماعي نظريه

 اگر تجزيه و تحليل خود را به نژاد خويش محدود نكرده باشند.
نژادي كه با نقش نژاد در سياست و حكومت سر و  انتقادبسياري از مكاتب معاصر با نظريه

ثال، . به طور ماندهشدكار دارند، غالباً توسط انديشمندان حقوقي و محققان علوم اجتماعي ارائه 
تسييهيالت آموزشييي "( از تصييميم ديوانعالي كشييور آمريكا تحت عنوان 2992) 3دِريك بِل

                                                 
1 . Critical Race Theory 

2 . W. E.B.DuBios 

3 . Derrick Bell 



 229 ها، نظريه و پژوهش اجتماعي/پارادايم :فصل دوم

 

رد. را از بين برد، انتقاد ك "مجزا ولي برابر"كه سيستم تفكيك مدرسه با عنوان  "1پوستانسياه
سفيدها و نه  صادي اكثريت  سي و اقت سيا صميم، منافع  او اعالم كرد كه انگيزه دادگاه از اين ت

آمريكايي تبار بوده اسيييت. او در تحليل خود  -آموزان آفريقايي برابري آموزشيييي براي دانش
ضمون "همگرايي منافع"مفهومي به نام  معرفي كرد كه قوانين تنها هنگامي به نفع  را با اين م

ه باشد. كه منافع بيشتري براي سفيدها به دنبال داشت كندميآمريكايي تبارها تغيير  -آفريقايي 
( براي نشان دادن نحوه تبعيت ساير انديشمندان نظريه انتقاد نژادي از 0220) 2ريچارد دلگادو

 .كندميه استدالل بِل، نگاه جامع بسيار خوبي را ارائ
ديده شيييود، احتماالً آن  "انتقاد"كلمه  ايهبه طور كلي هرجا كه در عنوان پارادايم يا نظري

ست با پارادايگرميعبارت به يك ديدگاه غير متداول باز  شتهامدد كه ممكن ا ه ي غالب يك ر
 علمي و همچنين با ساختار اصلي جامعه در تعارض و تضاد باشد.

 

 يي منطقي گرابازنگري در عينيت
پاراداي اند به صيييورت توميرا با اين اظهارات كامت كه جامعه  هامبحث در خصيييوص 

شد علم و تكنولوژي با  شروع كرديم. از آن زمان، ر ستداللي و عيني مورد مطالعه قرار گيرد،  ا
شتر به عقل سبي خرافات و توجه بي گرايي، محور زندگي اجتماعي قرار گرفت. عليرغم كاهش ن

سي عقلاهميت ا سؤاالتي در مورد سا صر  شمندان معا گرايي در زندگي همه ما، تعدادي از اندي
 . اندهآن مطرح كرد

شه به عنوان مثال، محققان اجتماعي اثبات سان همي ساس اين فرض كه ان گرا گاهي بر ا
 . مطمئناً شما هم در تجارب شخصي خود در اين زمينهاندهشدرفتاري عقالني دارد، دچار اشتباه 

سراغ داريد. هنوز هم نظري سياري را  سياري وجود دارند هاهموارد نقيض ب صادي مدرن ب ي اقت
ي هاي اقتصييادي خود انتخابهاتكه مبناي آنها بر اين فرض اسييتوار اسييت كه مردم در فعالي

 دازندپرمي، كمترين بها را كنندميهند: افراد مشاغلي با حقوق باال را انتخاب دميعقالني انجام 
ا ب هانو .... اين فرض، قدرت عُرف، وفاداري، تفكر و سييياير عواملي كه در تعيين رفتار انسيييا

 انگارد. را ناديده مي كنندمياستدالل و محاسبه رقابت 

                                                 
1 . Brown vs. Board of Education 

2 . Richard Delgado 
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انيم به صييورت عقالني، حتي توميممكن اسييت ادعا كند كه ما  ايهگراي حرفك اثباتي
كنيم. يك نمونه براي اين موضيييوع، آزمايش  يبينپيشرفتارهاي غير عقالني را درك كرده و 

(. در اين آزمايش تعدادي خط روي يك صيييفحه نمايش به 2929اسيييت )اش، 1معروف اَش
 اندازه را مشخص كنند. د كه خطوط همشومينشان داده شده و از آنها خواسته  هاآزمودني

در گروهي د. در رديف جلوي كالس ايهفرض كنيد شييما در چنين آزمايشييي شييركت كرد
ست ش شش آزمودني ن شكل از  شما نمايش داده ايهمت صوير تعدادي خط بر روي ديوار  مقابل  د. ت

اهد كه در يك نگاه خوميرا ببينيد(. فرد آزمون گيرنده از تك تك شييما  0-2د )شييكل شييومي
برابر اسييت. پاسييخ  X( از نظر طولي با خط A,B,Cبگوييد كدام يك از خطوط سييمت راسييت )

براي شما كامالً واضح است. اگرچه ممكن است براي شما عجيب باشد اما  Bي خط صحيح يعن
 . اندهبه عنوان جواب صحيح موافق بود هاهمتوجه خواهيد شد كه ساير اعضاي گروه با ساير گزين

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روبرو هستند:  ایهظاهراً با کار ساد هاآزمودنيآزمایش اَش. در آزمایش اَش  0-0شکل 

هم اندازه است. ولي موضوع  Xبا خط  Cیا  A ،Bآنها باید مشخص کنند کدام یک از خطوط 

 سد.رميتر از چیزی است که به نظر پیچیده

 

                                                 
1 . Asch 
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. با نداهكه همه افراد گروه غير از يك نفر پاسخ صحيح داد كندميفرد آزمون گيرنده اعالم 
شما گزينه  د، بنابر اعالم فرد آزمون گيرنده، آن يك نفر ايهرا انتخاب كرد Bتوجه به اينكه تنها 

سخ داده شتباه پا سته ديگري از خطوط نمايش كه ا شيد. مجدداً د شما مي توانيد، با ست، تنها  ا
شما دوباره همان تجربه قبلي را تكرار شوميداده  صحيح به  ايه. گزينكنيدميد و  كه ظاهراً 
 د.شومياص به عنوان گزينه غلط اعالم سد، توسط ساير اشخرمينظر 

د و سايرين همگي با آزمون ايهد شما تنها آزمودني واقعي بودشوميبا اتمام آزمايش، معلوم 
دند. هدف آزمايش فوق اين اسييت كه تعيين كند آيا شييما تحت فشييار كرميگيرنده همكاري 

اد افر هاآزمودنيليه كه همه افكار عمومي حاضيريد پاسيخ نادرسيت را بپذيريد. او در آزمايش او
 .اندهدادتغيير نظر  هاآزمودنيجوان بودند، متوجه شد كه كمي بيش از يك سوم 

ساده شتباه در يك آزمايش  سخ كامالٌ ا ست.  ايهنمونانتخاب يك پا از رفتار غير عقالني ا
ليكن اَش در ادامه آزمايشييات خود شييرايطي را طراحي نمود كه تحت آن عده كم يا زيادي از 

به پاسخ اشتباه راضي شوند. به عنوان مثال او در آزمايشات بعدي تعداد افراد گروه و  هاآزمودني
ت( تغيير داد. بنابراين، )در واقع جواب درسييي كنندميرا انتخاب  "اشيييتباه"افرادي كه پاسيييخ 

 ان رفتارهاي غير عقالني را به صورت عقالني و علمي مورد مطالعه قرار داد.تومي
ان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا زندگي اجتماعي اساساً با اصول عقالني توميبا كمي افراط 

فازي و  )آشييوب( ، منطق1يي مانند نظريه آشييفتگيهاتسييازگاري دارد. در علوم طبيعي پيشييرف
ش شايد ما نيازمند بازانديشي ري ست كه  زيكي در مورد وقايع دنياي في ايهپيچيدگي حاكي از آن ا
 تر و كم نيازتر نيست. باشيم. حال آنكه مطمئناً دنياي اجتماعي از دنياي فيزيكي منظم

 گرايي، فراتر از اين پرسييش اسييت كه آيا مردم رفتاريبا اين وجود چالشِ پيشِ روي اثبات
بات به اث قاد  نه. انت يا  ند  ندازعقالني دار تا ا به چالش مي ايهگرايي،  يده را  ند كه اين ا كشيييا

شمندان  شتر محققان بر آل، عينيگرايانه ايدههاي اثباتانند همانند فرضتوميدان شند. بي گرا با
صي  شخ سات  سا شگران براي مطالعه انتخابتومياين باورند كه اح سائلي كه پژوه  اند بر م

ند رگيميكه از مشيياهدات خود  ايهو بر نتيج كنندمي، بر آنچه براي مشيياهده انتخاب كنندمي
 ت ثيرگذار باشد. 

                                                 
  1-chaos 
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ال وارد است. همان طور كه در بحث اجمالي طرفداري بيني ايدهانتقاد شديدتري نيز به واقع
رخي مواقع نگاري ديديم، برخي محققان معاصييير معتقدند در باز حقوق زنان و همچنين قوم

و  "گراييذهنيت"تر اسيييت. حال كمي به بحث در خصيييوص مناظرات  گرايي ارجحذهنيت
 دازيم. پرمي "گراييعينيت"

در ابتدا همه تجارب ما ناگزير ذهني هسييتند. راهي براي رهايي از اين واقعيت وجود ندارد. 
شاهده  شمان خود م شمان ما ج كنيمميما تنها از طريق چ شد، نگاهمان و آنچه براي چ ذاب با

شكل  شنويم كه گوش ما آنها را دريافت و مغزمان آن امواج هد. ما تنها چيزهايي را ميدميرا 
 . كندميصوتي را منتقل و تفسير 

بينيم. هر دوي ما وقايع طبيعي را شيينويم و ميمن و شييما وقايع را تا حدودي متفاوت مي
كه براي ما تاريك مطلق اسيييت، يك خفاش  . در فضييياييكنيمميتجربه  هاشمتفاوت از خفا

چيزهاي مختلفي از قبيل حشييرات در حال پرواز را با ارسييال امواجي كه ما قادر به شيينيدن آن 
تا  دكنميبيند. انعكاس صييداي خفاش تصييوير صييوتي دقيقي براي خفاش ايجاد نيسييتيم، مي

شره در حال حركت را مكان سييبتواند ح شكار كند. در  ست  1اره زندوابي نموده و  نيز ممكن ا
سا صي كه ما ان ّسي خا ستم ح سي شمندان به همين طريق بر مبناي  صور آن هاندان  قادر به ت

 يي را مطرح كنند. هاهنيستيم، در مورد جهان فيزيكي نظري
ستند، به نظر  سارميعليرغم آنكه تجارب ما ناگزير ذهني ه سر آنچ هانسد كه ما ان ه بر 

گرايي م. عينيتايهنچه ظاهراً واقعي اسيييت، با يكديگر به توافق رسييييدواقعاً واقعي اسيييت و آ
ست ضوعي يمفهومي براي د سئله مو ست. اين م صي ما ا شخ افتن به چيزي فراتر از ديدگاه 

ستيم. هر  شترك در تجارب ذهني خود ه ست، لذا ما در پي يافتن يك زمينه م كامالٌ ارتباطي ا
ش شت كه با واقعيت عينيتوميديم، گاه در جستجوي خود به موفقيت نائل  سر و  2ان اظهار دا

 مورد بحث قرار گرفت.  2است كه در فصل  3كار داريم. اين همان واقعيت توافقي
شايد يكي از مهمترين مطالعاتي كه در طول تاريخ علوم اجتماعي در اين مسير انجام شده 

انجام داده  2942ر دهه آمريكايي در د -روانشييناس اجتماعي تركي  4اسييت را، مظفر شييريف

                                                 
1 . Xandu )به معني سرزمين عجايب( 

2 . Objective reality 

3 . Agreement reality 

4 . Muzafar Sherif 
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عنوان كرد. او  "1اثرات خود جنبشي"آميز هدف خود را مطالعه باشد. كسي كه به صورت كنايه
ي كوچكي از افراد را در اتاقي كامالً تاريك قرار داد كه در وسيييط ديوار هاهبه اين منظور گرو

روبروي حاضرين نقطه كوچكي از روشني وجود داشت. شريف به آنها توضيح داد كه روشنايي 
كاري كه  -بايد مقدار دور شدن آن را مشخص كنند  هاآزمودنيشروع به حركت خواهد كرد و 

 گيري فاصله يا اندازه بسيار دشوار است. وسيله اندازه بدون وجود چيزي ديگري به عنوان
به طرز عجيبي درون گروه خود قادر به توافق بر سيير فاصييله  هاهاعضيياء هر يك از گرو

 انسيييتند به يكتوميي مختلف آزمودني نهاهحركت نقطه نوراني بودند. اگرچه در مقابل گرو
سند. عجيب شترك بر شما هم  -تر از همه نتيجه م ست كه   -د ايهاحتماالً حدس زدكه  اين ا

ساس خواهيد نقطه نوراني ثابت بوده شويد اح شما مدت زيادي به نقطه نوراني خيره  ست. اگر  ا
 شريف است(. "اثر خود جنبشي"كرد كه اين نقطه در حال حركت است )اين همان 

ست. رسيده ا با اين حال توجه داشته باشيد كه هر گروه روي مقدار خيالي مشخصي به توافق
 حركت نور از نظر آنها واقعي بود اما واقعيتي مخلوقِ هيچ!  ولي  مبتني بر يك توافق اجتماعي.

با وجود آنكه ذهنيت ما فردي اسيييت، اما جمعاً در جسيييتجوي واقعيت عيني مورد قبول 
و چه من . اگركندميي زندگي صدق هاههستيم. اين مسئله نه تنها در علم بلكه در تمامي جنب

شما ذائقه غذايي متفاوتي داريم اما بايد بر سر آنكه چيزي براي خوردن مناسب است يا خير به 
شي به وجود نمي ستوران يا خواربار فرو صورت هيچ ر سيم، زيرا در غير اين  آمد. اين توافق بر

صرف نيز  صاديق م ساير م سر واقعيتوميبحث در مورد  شود. بدون توافق بر  ، هاتاند مطرح 
 آمد.فيلم، سينما يا ورزشي به وجود نميهيچ 

. اندهدانشمندان اجتماعي نيز مزاياي مفهوم واقعيت عيني ناشي از توافق اجتماعي را دريافت
اركت كه مش اندهاز آنجا كه افراد در پي القاء نوعي نظم به تجارب شخصي خود هستند، دريافت

حل آن چيست؟ محققان ل تبعيض و راهگروهي براي دستيابي به اين هدف مفيد خواهد بود. عل
. شما برخي از مسائل را به اندههايي براي اين مسئله يافتاجتماعي از طريق كار با يكديگر پاسخ

ه با سيييد كرمي. به طور مثال به صييورت انفرادي به اين نتيجه كنيدميصييورت ذهني تجربه 
كاهش مي كه هريافزايش ميزان آموزش، تبعيض  جا  بد. از آن ب ا ما اين تجر به  هاهيك از  را 

ن اين مسئله به صورت عيني صحيح است. با اي كنيممي، تصور كنيمميصورت مستقل كسب 

                                                 
1 . Auto-Kinetic effects 
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تا اواسط قرن بيستم، اين عقيده كه واقعيت عيني از مشاهده و درك شخصي  24وجود از قرن 
سياري از بخ ست، يك باور غالب در حوزه علم بود. در ب ستقل ا ين عقيده نه به ، اهاشافراد م

به طور  "گرايياثبات"عنوان يك پارادايم مفيد بلكه به عنوان يك حقيقت مطرح بود. اصطالح 
ان يك واقعيت عيني را از توميكلي نشيييان دهنده اين عقيده اسيييت كه در يك نظم منطقي 

الش چطريق علم، بهتر از پيش شناخت. امروزه پيروان پسامدرنيسم و سايرين اين ديدگاه را به 
 .اندهكشيد

ده كنن، گمراهكندميگرايي مطلوب به همان اندازه كه مسائل را آشكار برخي معتقدند عينيت
شاره كرديم  شتر ا شتر آنچه در علوم اجتماعي  هاسالنيز خواهد بود. همان طور كه پي پيش، بي

ز طبقه اشييد، در حقيقت توافقي بين مردان سييفيد پوسييت اروپايي گرايي تلقي ميغرب عينيت
اي همتوسييط جامعه بود. تجارب واقعي مشييترك همسيياني نيز ميان زنان، اقوام اقليت، فرهنگ

 شدند.غير غربي و مردم فقير وجود داشت كه لزوماً به عنوان واقعيت معرفي نمي
سان شمندان ان سابق، امروزه به اين دليل كه غالباً با ارائه معاني مدرن و غرب دان سي  شنا

 . آنها گاهيانده، مورد انتقاد قرار گرفتاندهغربي را از قبايل غير مدرن دنيا جدا كردزده جوامع 
شيد صوير ك شي به ت ساير قبايل را خرافاتي و وح شفااندهاوقات  شته دور را كه  هاً . ما عقايد گذ

شده  سانه خلقت"منتقل  صي خود با عنوان مي "1اف شخ  "تاريخ"ناميم در حالي كه از عقايد 
. امروزه تمايل زيادي به اين منطق مبنايي وجود دارد كه افراد مختلف بتوانند كنيميمصييحبت 

 فهم و درك خاص خود را از زندگي داشته باشند.
عيني با تجارب ذهني خود نخواهيم نهايتاً ما هرگز قادر به ايجاد تمايز كامل ميان واقعيت

قعيت عيني مطابقت دارند يا صيييرفاً براي انيم درك كنيم كه آيا مفاهيم ما با واتوميبود. ما ن
يازمند آگاهي از  بينيپيشايجاد قدرت  نابراين شيييديداً ن ند. ب و كنترل محيط اطراف ما مفيدا

گرا و پسيييامدرن گاهي بر اين باورند كه بينش آنها واقعيت واقعي هسيييتيم. اگرچه افراد اثبات

سو سييويه وجود دارد. واقعي و صييحيح اسييت. در اين مسييئله يك كنايه طنزآلود دو  از يک 

گراها مبني بر اينكه علم دقيقاً انعكاس دنياي عيني واقعي استتت، عقيده اثبات

ات اند از طريق علم عيني اثبتوميبايد در نهايت بر اساس يک باور بنا شود و ن

 هاتشود، زيرا اين دقيقاً همان موضوع بحث است. از سوي ديگر پسامدرنيس

                                                 
1 . Creation Myth 
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ي نيست و همه چيز در نهايت ذهني است، از اين رو آنها معتقدند هيچ چيز عين

 "نهايتاً بر اين باورند كه اين ماهيت واقعي چيزها استتت  )پارادايم پستتامدرنِ 

 به خودي خود سعي در بيان واقعيتي دارد!(. "هيچ چيز عيني نيست

 قبالًد. از آنجا كه شييوميپسييامدرن معموالً به صييورت نوعي انكار علوم اجتماعي تصييوير 
ارائه شييده اسييت، شييايد دراينجا نيز بيان  هانمطالبي در خصييوص بينش و مالحظات پسييامدر

فرضتتي در مورد وجود يا . اين كتاب هيچ پيش مورد نباشييدتوضيييح مختصييري، بي

توانايي زيادي براي ايجاد توافق در اين  هاندر عين حال، انسافقدان واقعيت عيني ندارد. 

ها و درختان به هند. اين مسئله در مورد سنگدميهستند از خود نشان واقعي  يكه چه چيزهاي
. كندميآميزتري چون وفاداري و خيانت نيز صيييدق و حتي عقايد ابهام  هاهها و الهاندازه روح

ام اند انجتوميواقعاً وجود دارد،  "تبعيض"آيا چيزي مانند "يي در مورد ماهيت اينكه هاشپژوه
شگران شود. از آنجا كه ا ي هاشروانند از توميفراد زيادي در مورد وجود آن توافق دارند، پژوه

شما را مجبور به انتخاب از ميان  ستفاده كنند. اين كتاب  تحقيق مورد توافق براي اين تحقيق ا
سم و اثبات سامدرني سايي ارزش هر كدام از پ شنا شما را به  گرايي نخواهد كرد. در حقيقت من 

 . مكنميامي كه در پي فهم موجوديت دنياي پيرامون خود هستيد، دعوت اين دو نگرش، هنگ
ستيم كه خود را به طور كامل با يكي  صورت، ما محققان اجتماعي نيز مجبور ني به همين 

انيم هر دو رويكرد را به عنوان تيري جدا در كمان تومياز اين رويكردها وفق دهيم. در واقع ما 
هاي مكمل، اندازرويكرد با جبران نقايص ديگري از طريق ارائه چشييمخود داشييته باشيييم. هر 

 هاي مفيدي براي پژوهش ايجاد كند.اند خط مشيتومي
، سييادگي (0222: 42)1به عنوان مثال فيزيكدان مشييهور انگليسييي، اسييتيفن هاوكينگ

براي گرا را هوشييمندانه توصيييف كرده اما نظرات خود را با شييناخت راهي مطلوب مدل اثبات
 عملي كردن علم تعديل كرده است.

شاهدات ما ست كه م ضي ا صيف و  با اين طرز تفكر، نظريه علمي،يك  مدل ريا را تو
. يك نظريه خود تعداد زيادي پديده را براسيياس تعداد كمي مفروضييات كندميكدگذاري 

كه قابل آزمودن هسييتند. اگر  كندميهاي مشييخصييي بينيپيشو  كندميسيياده توصيييف 
ستي بينيپيش ست، اگر چه در شاهدات مطابقت كرد، نظريه آن آزمون را  گذرانده ا ها با م
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ها مطابقت بينيپيشاند اثبات شود. در سوي ديگر، اگر مشاهدات با توميمطلق آن هرگز ن
عديل كرد )انتظار وقوع چنين چيزي  قل  آن را ت يا حدا يد اين نظريه را نقض و  با ند،  نكن

در عمل گاهي، دقت مشاهدات، قابليت اطمينان و ويژگي اخالقي مشاهده وجود دارد. مردم
 كنندگان را به چالش مي كشند( .

 براي مطالعه زندگي يي نظري بسيييار متنوعهامان گفت كه پارادايتوميبه طور خالصييه 
ي مفيدي را مطرح هاهان نظريتوميهاي مرجع اجتماعي وجود دارد. با هر كدام از اين چارچوب

دازيم كه در نظريه پردازي مشيياركت دارند و همه پژوهشييگران پرميكرد. حال به موضييوعاتي 
 گرا تا پسامدرن و افراد درون اين بازه به آن نياز دارند.علوم اجتماعي از اثبات

 

 عناصر نظريه اجتماعي
شاهده كرديد پاراداي ستند و از لحاک هامهمان طور كه م  لغوي، ديدگاه يا چارچوبي كلي ه

ستر يا پايگا"يي كه بتوان از آنجا مشيياهده كردهاهنقط"به صييورت   ي ذهني برايهاه)ب

ستن به پديد  يي براي نگاه به زندگي فراهمهاشرو هامند. پارادايشييومي( تعريف هاهنگري

 ند.گيرمياز مفروضات در رابطه با ماهيت واقعيت قرار  ايهو در مجموع كنندمي
ضيح هاهمند از گزارنظام ايهمجموع هاهدر مقابل، نظري سعي در تو ستند كه  سته ه ي واب

نابراين نظريات جزئيات دقيقهاهبرخي جنب تري از پارادايم را بيان ي زندگي اجتماعي دارند. ب

در حالي كه يک پارادايم نحوه نگاه را نشتتان . كنندميتر كرده و آنها را تخصييصييي

  .كنيمميهد، نظريه در جستجوي تبيين چيزهايي است كه ما مشاهده دمي

صل حال نگاه دقيق شت. همان طور كه در ف صر يك نظريه خواهيم دا ذكر  2تري به عنا
ست. در تحقيقات اجتماعي،  ستوار ا شاهده ا شاهدهشد، علم بر مبناي م معموالً به ديدن و  م

نام  1د. يك ايده سييازگار حقيقتشييوميق اطال -و در مواقعي حس يا لمس كردن  -شيينيدن 
سفه  شمن "واقعيت"يك نكته پيچيده مانند  "حقيقت"دارد. اگرچه از نظر فال ست، اما دان دان ا

شاره به برخي پديد شاهده  هاهاجتماعي به طور كلي از اين كلمه براي ا ستفاندهشدكه م اده ، ا

                                                 
1 . Fact 
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سال  1. به عنوان مثال اينكه بيل كلينتونكنندمي ست جمهوري  آمريكا  2998در انتخابات ريا
 را مغلوب كرد، يك حقيقت است.  2رابرت دال

نام دارد، سييازماندهي  3دانشييمندان تمايل دارند حقايق مختلف را تحت مقرراتي كه قانون
تعميم جهاني در خصييوص مجموعه "( قوانين را با عنوان 2987: 92) 4كنند. آبراهام كاپالن

. قانون جاذبه يك نمونه كالسيييك اسييت: اجسييام به سييوي هم جذب كندميتعريف  "حقايق
 ند و اين جاذبه با جرم آن اجسام رابطه مستقيم و با فاصله آنها نسبت عكس دارد.شومي

قوانين بايد به راستي جهاني باشند و الگوهاي اتفاقي كه ميان گروه خاصي از حقايق يافت 
شوندتوميند، نشومي شان 2987: 90. كاپالن )انند قانون تلقي  هد كه دمي( اين حقيقت را ن

كه  اندهشييددر انتخابات رياسييت جمهوري امريكا نامزدهايي برنده  2982تا  2902از سييال 
شتطوالني سه دوره اندهترين نام را دا ست. همان طور كه در  . با وجودي كه اين يك قانون ني

 ده است.انتخابات بعدي مشخص شد، الگوي قبلي يك اتفاق بو
نامند. ما گاهي اوقات قوانين عبارات مهمي درباره نتيجه هستند كه بعضي آنهارا اصول مي

صحبت  شف و ت ييد  كنيمميزماني از آنها  ي ما بر هامند و البته پارادايشوميكه اين قوانين ك
توضيح گذارند. قوانين خودشان چيزي را ، ت ثير ميكنيمميآنچه براي جستجو و ديدن انتخاب 

. همان طور كه خواهيم ديد، كنندميهند. آنها تنها چگونگي چيزها را به اختصيييار بيان دمين
 است. "تبيين"وظيفه نظريه 

هيچ قانون علمي اجتماعي وجود ندارد كه همانند بسيييياري از قوانين علوم طبيعي مدعي 
آيا هرگز چنين قوانيني "جهاني بودن و قطعيت باشيييد. انديشيييمندان اجتماعي در مورد اينكه 

دازند. شايد زندگي اجتماعي لزوماً نيازمند اين پرميدر ميان خود به مباحثه  "وجود خواهد داشت
نظم است كه در قالب ثابت نباشد. اين بدان معنا نيست كه زندگي اجتماعي آنقدر بي يهانقانو

ديديم، رفتارهاي  2ها و توضييييحات قابل تبيين نباشيييد. همان طور كه در فصيييل بينيپيش
، نندكمياجتماعي داراي الگو هستند.  الگوها غالباً نقش راهنمود ما به سوي درك كامل را ايفا 

يز ي زيرين نهاهت براي يافتن چرايي و منطقي مسيتدل مجبور شيويم به الياگرچه ممكن اسي
 توجه كنيم.

                                                 
1 . Bill Clinton 

2 . Robert Dole 

3 . Law 

4 . Abraham Kaplan 
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شان داديم نبايد قوانين را با نظري شاهده  هاههمان گونه كه ن شتباه گرفت. قانون، يك م ا
مند براي مجموعه مشييياهداتي اسيييت كه با اسيييت در حالي كه نظريه تبييني نظام مندقاعده

دگي مرتبط هسييتند. به عنوان مثال، ممكن اسييت كسييي در خصييوص ي خاصييي از زنهاهجنب
 پردازي كند.بزهكاري نوجوانان، تبعيض يا انقالب سياسي نظريه

( 2999: 2) 1هند. جاناتان تورنردميبه وسيييله مفاهيم، مشيياهدات را توضيييح  هاهنظري
تند مختصري هس، عناصر مفاهيم. كندميمعرفي  "آجرهاي زيربنايي ساختن نظريه"مفاهيم را 

بزهكاري "هند. به طور مثال نظريه دميرا در زمينه مورد مطالعه نشيييان  هاهكه طبقه پديد
 د. شومي "بزهكاري"و  "نوجوانان"شامل دو مفهوم  "نوجوانان

گذرانند و به با هم : گروهي از مردم كه با يكديگر وقت زيادي را مي "2گروه همسيييانان"
 ك مفهوم مرتبط ديگر تلقي شود.يتواند ند، ميشوميبودن شناخته 

ستند.  "4قوميت"و  "3طبقه اجتماعي" نيز  دو مفهوم مرتبط با نظريه بزهكاري نوجوانان ه
 اند مفهوم مرتبط ديگري باشد. تومينيز  "5عملكرد در مدرسه"

ضي  6متغير ست. برخي از مفاهيم تنها به تعداد اندكي از چيزها و بع صي از مفاهيم ا نوع خا
ديديم، هر متغير  2ديگر به گسييتره وسيييعتري از چيزها اشيياره دارند. همان طور كه در فصييل 

و  "مجرم"ين نمونه شييامل ترسييادهدر  "بزهكاري"از صييفات اسييت، لذا  ايهشييامل مجموع
توضيح اين مسئله است كه چرا برخي  "ظريه بزهكاري نوجوانانن"د. هدف شومي "غيرمجرم"

 نوجوانان بزهكارند و سايرين نيستند.
ضاتيا  بديهيات شده و نظريهاه، گزارمفرو ست تلقي  ستند كه در ر پايه ب هاهي مبنايي ه

 هاهممكن اسييت از بديهياتي نظير اين جمل "بزهكاري نوجوانان"ند. در نظريه شييوميآنها بنا 
توانايي دسيتيابي به آسيايش "و  "همه به دنبال آسيايش مادي خود هسيتند"شيروع كنيم كه 

سان . از اين رو ممكن است "تر از قشر فقير استمادي به صورت قانوني، براي قشر ثروتمند آ
نتايج خاص در مورد رابطه ميان مفاهيم، از بديهيات بنيادين نشييئت "برسيييم:  7به اين قضيييه

                                                 
1 . Jonathan Turner  

2 . Peer Group 

3 . Social class 

4 . Ethnicity  

5 . School performance 

6 . Variable 

7 . Proposition 
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عنوان مثال، ممكن است از فرض بديهي در مورد بزهكاري نوجوانان، با استدالل . به "دگيرمي
شكني جوانان فقير براي به دست آوردن آسايش مادي احتمال قانون"به اين قضيه برسيم كه: 

 . "بيشتر از جوانان ثروتمند است
ي انطباق در مورد انحرافات اجتماع 1ي كالسيك رابرت مرتونهاتضمناً اين قضيه با فعالي

سا2924: 249-24دارد. مرتون ) شده در جامعه تحقيق كرد. ي( در مورد اهداف و و لِ توافق 
در مدل مرتون، افراد غير منحرف كساني هستند كه بر توافقات اجتماعي درباره اهداف مطلوب 

 دي مجاز براي دستيابي به آن )مانند خريد ماشين( پايبنهاشرو)مانند داشتن يك ماشين نو( و 
ند. گروهي از افراد منحرف  ها را نوآور -هسيييت مد مي  2كه مرتون آن هدف –نا هاي در مورد 

سته  ستيابي به خوا ستند. نوآوران براي د سي به آنها ني ستر مطلوب توافق دارند ولي قادر به د
 . كنندميي ديگري نظير جرم را پيدا هاهمطلوب خود، را

ضايا، توميبنابراين  ساس اين ق ضيهانيم برا شخص و سازي كنيم3فر ضيه، انتظاري م . فر

. لذا كندميتر پيروي كه از يك قضيييه كلي قابل آزمون درباره واقعيتي تجربي استتت

ممكن اسيييت يك محقق اين فرضييييه را طراحي كند كه نرخ بزهكاري جوانان فقير باالتر از 
ضيه يك طرح تحقيق ار ست. براي آزمودن اين فر ين د. اشوميائه بزهكاري جوانان ثروتمند ا

ستقيم، نمي شاهده م ستقيم)براي م صورت غير م ضيه تنها به  سي را وادار به ارتكفر اب توان ك
يبزه نمود( مي ند مورد آزمون قرار گيرد. از طريق آزمودن فرضييي ته از هاهتوا خاص برگرف ي 

شد )يا در ت ييدِ آ هاهنظري شتيباني از نظريه مطروحه خواهيم  ضايا، قادر به پ شيا ق ست ن با  ك
 يم(. شوميمواجه 

 تري به چگونگي ارتباط ميان نظريه و تحقيق داشته باشيم. كنيم نگاه روشندر اينجا سعي مي

 

 4بازبيني دو سيستم استدالل
در فصييل اول، اسييتدالل قياسييي و اسييتقرايي را معرفي و بازبيني آنها را وعده داديم. حال 

 زمان وقوع اين وعده فرا رسيده است.

                                                 
1 . Robert Merton 

2 . Innovator 

3   . Hypothesis  

4 . Two logic systems revisited  
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 مدل سنتي علم 
داريم. ديدگاهي كه از آموزش علمي در  "روش علمي"آل از اكثر ما تصيييويري تقريباً ايده

مدرسه از دوره ابتدايي به ويژه در علوم فيزيك به دست آمده است. اگرچه مدل سنتي علم تنها 
 ، اما براي درك منطق آن مفيد است. كندميبخشي از داستان را بيان 

و مشيياهده اسييت. در  1سييازياراي سييه عنصيير اصييلي  نظريه، عملياتيمدل سيينتي علم د
 از اين مراحل اندكي آشنا شديم. "نظريه"ي قبلي با مرحله هاتقسم

 

 نظريه 

 كه بتوانند براي آن كنندميبا توجه به مدل سييينتي علم، دانشيييمندان كار را از جايي آغاز 
فرضييياتي ارائه كنند. بنابراين به طور مثال، ممكن اسييت ما به عنوان محقق علوم اجتماعي در 

م كه ايهداشته باشيم. فرض كنيد به اين فرضيه رسيد ايهمورد داليل بزهكاري نوجوانان نظري
طه معكوس دارد" ماعي راب قه اجت با طب قاي "بزهكاري  با ارت كه  نا  بدين مع ماعي، .  قه اجت طب

 ابد.يبزهكاري كاهش مي
 

 سازي عملياتي

براي آزمودن هر فرضيييه بايد معاني متغيرهاي دخيل در هر بار مشيياهده آن را مشييخص 
هسييتند. براي ارائه معناي  "بزهكاري"و  "اجتماعيطبقه"كنيم. در مورد نمونه حاضيير متغيرها 

ست  صطالحات، ممكن ا صي از اين ا شدن به دليل "صورت را به  "بزهكاري"خا ستگير  د
و يا عبارات قابل فهم ديگري تعريف كنيم. متغير  "متهم شييدن به يك جرم"يا  "ارتكاب جرم

 تعريف كرد. "درآمد خانواده"توان بر مبناي چيزي مانند را نيز مي "طبقه اجتماعي"
ياد داريم به  2گيري آنها را مشخص كنيم )از فصل پس از تعريف متغيرها بايد نحوه اندازه

يده لت ا حا ندازهكه در  بل ا قا هدات  به مشيييا ناي ادبي آل علم  ته اسيييت(. مع گيري وابسييي
گيري يك متغير دخيل هسييتند. يي اسييت كه در اندازههاتسييازي، تعيين دقيق فعاليعملياتي

ي متفاوتي هاشروگيرنده وجود دارد كه هر كدام در بر هاهي زيادي براي آزمون فرضييييهاهرا
 گيري متغيرها هستند.اندازهبراي 

                                                 
1   . Operationalization 
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 ايهاهيم در مورد دانش آموزان دبيرسييتان مطالعخوميبراي سييادگي بيشييتر فرض كنيد، 
سؤاالت زير عملياتي كنيم:  ست بزهكاري را در قالب  ي آيا تا كنون چيز"انجام دهيم. ممكن ا

روه بزهكاران بدهند در مطالعه ما در گ "مثبت"آنهايي كه به اين سيييؤال پاسيييخ  "د؟ايهدزديد
كه جواب  ند؛ كسييياني  ند در گروه دمي "منفي"جاي دار كاران"ه ند. گيرميقرار  "غير بزه

سؤال عملياتي كنيم كه  ست طبقه اجتماعي را با اين  شما در"همچنين ممكن ا  درآمد خانواده 
دالر؛   22.222هاي كمتر از بنديبراي پاسخ اين سؤال دسته "سال گذشته چقدر بوده است؟

دالر و باالتر را  22.222دالر؛  79.999تا  02.222دالر؛ بين  07.999و  22.222ن بي
 . كنيمميتعيين  هاهدر مورد درآمد خانواد

اند مصييداقي فراتر از يك يا چند بار توميممكن اسييت اين انتقاد وارد شييود كه بزهكاري 
وماً با اينكه طبقه اجتماعي لز دزديدن چيزي داشته باشد و يا اصالً با آن تفاوت داشته باشد و يا

شايد برخي از والدين فكر كنند، بچ ست.  شان را يهاشيي كه گوهاهدرآمد خانوادگي مرتبط ني
نها هند، حتي اگر آدمييي از بزهكاري را نشان هاه، نشانكنندميبراي آويختن زيورآالت سوراخ 

ست در نظر برخي افراد طب ست به دزدي نزنند. همچنين ممكن ا قه اجتماعي به همان اندازه د
شد. با  شته با ستگي دا ست با وجهه يا موقعيت ارتباطي آنها نيز ب كه به درآمد خانوادگي مرتبط ا

ند كه رگيمياين وجود محققان براي آزمودن يك فرضيه، دقيقاً معنايي را براي متغيرها در نظر 
 سازي تعيين شده است. در مرحله عملياتي

در كتاب  1دامپتي -ن متعددي شييباهت زيادي با شييخصيييت هامپتي در اين مورد، محققا
را گوشييزدكرده اند. مانند زماني كه  "3آن سييوي عينك مشيياهده"تحت عنوان  2لوييس كارول

برم، آن كلمه تنها معنايي كه را به كار مي ايهيد من وقتي كلمگومي 4هامپتي دامپتي به آليس
 . "-نه كمتر و نه بيشتر - كندميام را تداعي براي آن انتخاب كرده

اني براي كلمات چنان معناي توميمسيييئله اين اسيييت كه آيا تو "هد دميآليس پاسيييخ 
خ دامپتي در پاسييي -. هامپتي  "( انتخاب كني يا نه؟كنندميمتفاوتي )از آنچه معموالً تداعي 

 ."مسئله اين است كه چه كسي رئيس است. همه مطلب همين است"يد گومي

                                                 
1 . Humpty-Dumpty 

2 . Lewis Carroll 

3 . Through The Looking Glass 

4 . Alice 
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باشند تا دقّت الزم براي مشاهده،  "رئيس"شمندان بايد در مورد تعاريف عملياتي خود دان
يم كه تعارض يك شوميگيري و ارتباطات حاصل شود. در غير اين صورت ما متوجه ناندازه

گيري مطالعه با مطالعه ما، از آنجا ناشي شده است كه درآن، فرآيندهاي متفاوتي براي اندازه
 .نداهشدي مورد آزمون هاهباعث تغيير در معاني فرضي هاتر رفته  است. تفاومتغيرها به كا

توان گفت، براي ارزيابي نتايج يك مطالعه در مورد رابطه بزهكاري نوجوانان و در نتيجه، مي
 طبقه اجتماعي و يا هر متغير ديگري، بايد از چگونگي عملياتي شدن آن متغيرها اطالع يابيم.

كالت اند مشتومي، كنيمميروشي كه متغيرهاي مورد مطالعه خود را بر مبناي آن عملياتي 
يا خير دروغ  اندهگان در مورد اين كه دزدي كرددهندسييخديگري را نيز آشييكار سييازد. شييايد پا

قرار خواهيم داد. برخي  "غير بزهكار"بگويند، در اين صيييورت ما آنها را اشيييتباهاً در دسيييته 
هند؛ دميگان از درآمد خانواده خود آگاهي ندارند و در اين مورد اطالعات غلط به ما ددهنسييخپا

سي  شند و دروغ بگويند. در بخش دوم اين كتاب به برر ست خجالت بك و برخي ديگر ممكن ا
 تر اين مسائل خواهيم پرداخت. دقيق

ساس فرضيه شترين حجم بزهكاري در ميان كساني خبر ا شده ما، بي ه واهد بود كعملياتي 
ي هاهو به ترتيب دسيييت اندهدالر درسيييال( را انتخاب كرد 22.222كمترين درآمد )درآمد زير 

دالر بزهكاري كمتري  79.999تا  02.222دالر و بين  07.999تا  22.222درآمدي بين 
دالر  22.222رود كمترين نرخ بزهكاري نيز در درآمدهاي باالي خواهند داشيييت. انتظار مي

شد. ح سنتي علم، يعني با شدن با آخرين مرحله مدل  شاهده"ال آماده روبرو  ستيم. با   "م ه
شاهده، به  ستراتژي براي نحوه م شخص و با تعيين يك ا شفافيت نظريه، انتظارات م افزايش 

 عنوان تنها موضوع باقيمانده، بايد دريابيم كه مسائل در دنياي واقع، چگونه هستند. 

 

 مشاهده 
سيينتي علم، مشيياهده واقعي اسييت، موقعيتي كه در آن واقعاً به پديده  آخرين گام در مدل

شاهدات اندازه سته و م ي ذيل از پيمايش به هاهد. فرض كنيد، دادشوميگيري مورد نظر نگري
 (: هددميآيند )جدول نرخ بزهكاري در هر طبقه درآمدي را نشان دست
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 نرخ بزهكاري درآمد

 02 دالر 22.222زير 

 22 دالر 07.999الي  22.222

 22 دالر 79.999الي  02.222

 2 به باال 22.222

 

را ايجاد كنند، فرضيه ما را ت ييد خواهد كرد. اما اگر عمالً در اين  هاهمشاهداتي كه اين داد
 يي به صورت ذيل حاصل شوند:هاهپيمايش، مثالً يافت

 نرخ بزهكاري درآمد

 22 دالر 22.222زير 

 22 دالر 07.999الي  22.222

 22 دالر 79.999الي  02.222

 22 به باال 22.222

 

عني . عدم ت ييد، يكنندميفرضيه ما در مورد درآمد خانواده و بزهكاري را ت ييد ن هاهاين يافت
شاهدات انتظارات ما را ت ييد نكنند  ضيه  -اينكه م ضروري براي هر فر صه احتمالي  صي يك خ

ضياگر اسييت. به عبارت ديگر،  شد، آن  ايهاحتمال عدم تأييد فر شته با وجود ندا

 .داري بيان نكرده استفرضيه چيز معني
ير جوانان غ"بيش از  "جوانان بزهكار"به عنوان مثال، احتمال عدم ت ييد اين فرضييييه كه 

ند، وجود ندارد زيرا رفتار مجرمانه يك مسئله ذاتي براي بزهكاري شوميمرتكب جرم  "بزهكار
ست. حتي  سايي كنيم كه مرتكب جرم ا شنا شده و عنشومياگر جواناني را  ستگير ن وان ند اما د

شود، آنها ن شته ن شاهدات واقعي ما توميبزهكار بر آنها گذا ضيه ما را تهديد كنند، زيرا م انند فر
 به اين نتيجه منجر خواهد شد كه آنها را افرادي تابع قانون و غير بزهكار بدانيم.

صويري ا 0-0شكل  سنتي تحقيق علمي را نمايش ت هد. در اين نمودار، دميز يك مدل 
شگر تحقيق را با توجه به يك پديده )مانند بزهكاري نوجوانان( آغاز  سپسكندميپژوه نوبت  . 

سيييد كه در اين مورد يك مفهوم واحد )مانند طبقه اجتماعي( رميبه مرحله ايجاد درك نظري 
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تواند ساير مفاهيم را توضيح دهد. در صورتي كه نظريه است در اينجا مفهوم طبقه اجتماعي مي
شوند را  شاهده  شد، مالحظات نظري انتظاراتي كه بايد م ست با سط محقق در شده تو پرداخته 

شان  ك روش متداول براي بيان اين نكته ي (. فرمول كنندميهند )ت ييد دمين
)به عنوان مثال، طبقه  y)به عنوان مثال، بزهكاري( تابعي از )يا وابسيييته به(  Xاسيييت كه 

همچنان داراي معاني كلي هستند كه ممكن است  yو  Xاجتماعي( است. اگرچه در اين سطح، 
شاهدات و ارزيابي شود )هنوز عملياتي نبه م سازي، (. فرايند عملياتياندهشدهاي متفاوتي منجر 

كوچك در شييكل  xمتغيرها را مشييخص خواهد كرد. به طور مثال، شيياخص  گيرينحوه اندازه
صي براي اندازه0-0 شاخ شكل Xگيري ،  سازي مذكور به  ست. فرآيند عملياتي  گيري بزرگ ا

شده توسط يدزد"د. به عنوان مثال عبارت شومييك فرضيه قابل آزمون منجر  هاي گزارش 
را در نظر بگيريد.  مشاهداتي كه به دنبال درك  "است خود افراد، تابعي از درآمد خانوادگي آنها

ست اين موضوع هستند كه آيا اين عبارت به طور دقيق توصيف  ا نه؟ بخشي يكننده واقعيت ا
،  "جزئياتي براي بيان فرضيه"د. در ضميمه شوميناميده "آزمون فرضيه"از فرآيندي هستند كه 

 مالحظه كنيد. هاهفرموله كردن فرضينكاتي را براي آشنايي بيشتر با فرآيند 
  

 yfX 
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. مدل سنتي علم. مدل قیاسي تحقیق عملي با سؤالي کلي و گاهي مبهم شروع 0-0شکل 

انند از طریق توميسازی به فرضیاتي تبدیل شود که د که باید تحت فرآیند عملیاتيشومي

 مشاهدات تجربي مورد آزمون قرار گیرند.

  

 پذيرفرضيات آزمون 

 
 هست؟{} آيا  )آزمون فرضيه( مشاهدات

 ايده يا عالقه 
 چيست؟ علت  

 درك نظري                    

 فرضيات انتظارات نظري
 

Y    بهX شودمنجر مي 

  سازيعملياتي
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 جزئياتي براي بيان فرضيه
 رايلي اي دانلپ

 دانشگاه ايالتي واشنگتن، شناسيجامعهدانشكده 
ضيه گزار ست كه از طريق تحقيق آزمون  ايهفر ضيه عموماً ارتباط شوميا د  يك فر

)اگرچه امكان اسييتفاده از بيش از دو متغير نيز وجود دارد ولي  كندميبين دو متغير را بيان 
تغير را و مشييما فعالً تنها دو متغير را در نظر بگيريد(. از آنجا كه يك فرضيييه رابطه بين د

ست آمده از ، بنابراين بايد آزمونكندمي بينيپيش ساس نتايج به د شد تا بتوان بر ا پذير با
 فرضيه صحيح است يا خير.  فرضيه بايد به صورت بينيپيشمطالعه مشخص نمود كه آيا 

طراحي آيد، پيشنهادهايي براي پذير باشد. آنچه در ادامه ميشفاف بيان شود تا كامالً آزمون
 پذير است.يك فرضيه آزمون

ا داريد و ر "نگرش به مسييئله آزادي زنان"مانند  ايهپديد بينيپيشفرض كنيد قصييد 
نظر "گرفته تا  "مخالفت با آزادي زنان"گيري، پيوستاري از نظرات از توانيد براي اندازهمي

 به دليل فقدان را به كار بريد. همچنين فرض كنيد "حمايت از آزادي زنان"و تا "ممتنع
نگرش به مسيييئله "هاي قبلي، براي يافتن متغيرهايي كه ممكن اسيييت با نظريه پردازي

 ارتباط پيدا كند، ناگزير به حدس و گمان باشيد. "آزادي زنان
سو مي ضيهاز يك  سازي را همانند نوعي پر كردن جاي خالي در نظر بگيريد. توانيد فر

. وظيفه شييما اين اسييت كه به متغيرهايي "مرتبط اسييت ... با نگرش به آزادي زنان"يعني،  
فكر كنيد كه رابطه قابل قبولي با نگرش به مسيييئله آزادي زنان داشيييته باشيييند و سيييپس 

شان دهد )متغيري كه  ايهفرضي سيد كه رابطه بين دو متغير را ن را پر كند  "جاي خالي"بنوي
س ضروري ا شد(.  سئله آزادي زنان مرتبط با ت كه اين كار را با دقت انجام و با نگرش به م

ضيه تاييد  شخص كنيد آيا هنگام آزمودن نتايج، فر ضوح م ير؟ )در د يا خشوميدهيد تا به و
 اين مورد به احتمال زياد نتايج مربوط به يك پيمايش را بايد با فرضيه مقايسه كنيد(.

اي شما و بر يبينپيشنكته كليدي اين است كه فرضيه را با دقت بنويسيد، طوري كه 
كنيد، بايد توجه ديگران كامالً شييفاف باشييد. اگر از سيين به عنوان يك متغير اسييتفاده مي

شيد اين گزاره كه  شته با ست"دا سئله آزادي زنان مرتبط ا يقاً نظر ، دق"سن با نگرش به م
)در حقيقت، تنها راهي كه منجر به  كندميشيييما درباره نحوه ارتباط اين دو متغير را بيان ن
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د اين است كه شما نتوانيد هيچ نوع رابطه آماري قابل توجهي بين شوميابطال اين فرض 
ست.  ضروري ا سئله آزادي زنان پيدا كنيد(. در اين مورد دو گام  سن و نگرش افراد به م

 شما دو گزينه پيش رو داريد:
زنان مرتبط است كه بزرگساالن جوان سن به اين ترتيب با نگرش به مسئله آزادي" .2

)يا اگر اعتقاد  "كنندميتر از مسئله آزادي زنان حمايت تر، بيشتر از بزرگساالن مسن
توانيد عكس آن را داشييته باشيييد افراد مسيين بيشييتر حامي آزادي زنان هسييتند، مي

 بگوييد(.

سئله آزادي زنان رابطه منفي دارد" .0 شيد كه در"سن با نگرش افراد به م شته با  . توجه دا
هر "كه  -م ايهكرد بينيپيشاينجا حمايت از آزادي زنان را تعريف و يك ارتباط منفي را 

 ."يابدحمايت از آزادي زنان كاهش مي بينيپيشرود، طبق چه سن باالتر مي
 "علت"فرضيه هر دو متغير )سن، متغير مستقل يا همان  توجه داشته باشيد كه در اين

سته يا احتماالً  شام ايه( باز"نتيجه"و حمايت از آزادي زنان متغير واب ل از پايين تا باال را 
 رابطه منفي )يا"ند. اين مشيخصيه دو متغير اسيت كه شيما را به اسيتفاده از كلمه شيومي

 .كندميدر توصيف رابطه مجاز  "مثبت(
سييازي كنيد كه اگر شييما رابطه بين جنسيييت و حمايت از آزادي زنان را فرضيييهتوجه 

با  2كنيد، چه اتفاقي خواهد افتاد. از آنجا كه جنسيت يك متغير اسمي است )كه در فصل 
شد( نمي شنا خواهيد  شود تواند از پايين تا باال رتبهآن آ ستند يا زن  -بندي  افراد يا مرد ه
 (. در نتيجه شما بايد در بيان شفاف فرضيه دقت داشته باشيد.)دو متغير مشخصه جنسيت

جنسيييت با نگرش افراد به مسييئله آزادي زنان رابطه مثبت )يا منفي( "اين گزاره كه  .2
شخص ن "دارد ست، زيرا اين جمله م ضيه كافي ني شما  كه كندميبه عنوان يك فر

سيت چگونه با حمايت از آزادي زنان ارتباط  شد انتظار داريد جن شته با ي آيا يعن -دا
 زنان بيشتر حامي مسئله آزادي زنان هستند يا مردان؟

زنان با مسييئله حمايت از آزادي زنان "يي نظير هاهرسييد اسييتفاده از گزاربه نظر مي .0
 يك "زن"بهتر باشيييد، اما اين نيز كارسييياز نخواهد بود زيرا  "ارتباط مثبتي دارند

 يت يك متغير است(.مشخصه است و يك متغير كامل نيست )جنس

ست كه:  .4 شنهادي ما اين ا سئله حمايت از آزادي زنان مرتبط "گزاره پي سيت با م جن
متر مردان ك". يا ممكن است بگوييد: "است و زنان بيشتر از مردان حامي آن هستند
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قبلي اسييت )البته اگر شييما  بينيپيشكه همان  "از زنان حامي آزادي زنان هسييتند
يشييتر از مردان ب"كنيد، بدين صييورت كه  بينيپيشر عكس نيز توانيد ببخواهيد، مي

 (."زنان حامي آزادي زنان هستند

ضيه اين خواهد بود  .7 ست فر شتر از مردان تمايل به حمايت از آزادي "شكل در زنان بي
نيز  كه مردان كندمياين معني را تداعي  "بيشييتر از مردان")توجه كنيد كه  "زنان دارند

توانيم فرضيه را اينطور تفسير كنيم كه زنان بيشتر از آنچه همچنين مي. كنندميحمايت 
 كه معناي متفاوتي دارد(. - كنندميمردان را حمايت كنند از آزادي زنان حمايت 

)سن يا جنسيت( و  "ويژگي"سازي در خصوص رابطه ميان يك ي باال فرضيههامثال
. از آنجا كه ترتيب اتفاقي هددمي)نگرش به مسيييئله آزادي زنان( را نشيييان  "محور"يك 

شكارا قبل از نگرش مي سيت آ سن و جن ست ) شهود ا آيند و قابليت تغيير كمتري كامالً م
شكلي كه ما ارائه داديم، بيان كرد و هر كس ميدارند(، مي ضيه را به  تواند فرض توان فر

 م.ايهسازي كردكند كه ما به طور تصادفي فرضيه
شم ست  صفر"ا در برخي منابع به ويژه آمار به در انتها ممكن ا د. برخورد كني "فرض 

دار ه معني)رابطه فني نه رابط كندمين بينيپيشرا بين دو متغير  ايهاين فرضيييه هيچ رابط
آماري( و اين مسييئله هميشييه در آزمون فرض نهفته خواهد ماند. اسيياسيياً اگر شييما براي 

اميدواريد نتايج شما را مجاز به رد فرض صفر  سازي كنيد،مثبت )يا منفي( فرضيه ايهرابط
 كرده و بدين ترتيب رابطه نوشته شده در فرضيه را تغيير دهيد.

 

 استدالل استقرائي و قياسي: تشريح يك مورد
اگر دقت كرده باشيد، مدل سنتي علم، مثال خوبي از استدالل قياسي است. پژوهشگران از 

ه و در نهايت ب كنندميطريق درك يك نظريه كلي، نتيجه مورد انتظار را اسيييتخراج )قياس( 
پذير تصويري ساختار يافته و منظم رسند. در اينجا اين فرضيه آزمونپذير مييك فرضيه آزمون

 .كندمير واقعيت، علم از استدالل استقرايي نيز به همان اندازه استفاده است، ولي د
سيل سي يك پژوهش واقعي به عنوان و سي و  ايهحال به برر ستدالل قيا سه ا براي مقاي

 .1دازيمپرمياستقرايي 

                                                 
 . در اين پژوهش تأثير متغيرهاي مستقل بر يکديگر، به ويژه مقوله هم افزايي آنها نيز مورد نظر قرار گرفته است ]م[.  1
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( بررسييي علت تفاوت در 2984) 1پيش، چارلز گلوك، بنجامين رينگر و ارل بابي هاسييال
روان مذهب كاتوليك كشييور آمريكا در مراسييم كليسييارا آغاز كردند. برخي ميزان مشيياركت پي

پاسيييخ يات  به نظر يات و شييي ئه نظر ها دميهايي را ارا به طرح يكي از آن ها  جا تن ند. در اين اد
 ناميديم. "فرضيه آسايش"دازيم: چيزي كه ما آن را پرمي

مالحظات ويژه جهت گيري خود را تا حدودي از احكام دين مسيحيت در خصوص ما جهت
افراد معلول، ناتوان و نابينا و نيز افراد در راه مانده و مصيبت زده، گرفتيم. همزمان به طور طعنه

س سي صور مي هاتآميزي به ادعاي مارك ست هاتدين افيون مل"كردند در مورد دين كه ت  "ا
ضيه مي شود: توجه كرديم. با توجه به موارد مذكور، اين فر شرايط "تواند مطرح  سيحياني كه  م

براي رسيدن گرا محروم كرده است، مادي ايهزندگي آنها را از رضايت كافي مادي در جامع

فاه دنيوي و اجر معنوي ندبه كليسيييا روي مي به ر بابي،  "آور -9)گلوك، رينگر و 

29840224.) 
ا بپس از ارائه اين فرض كلي تصييميم به آزمودن آن گرفتيم. يعني، آزمون فضيييه مرتبط 

سش : شي "پر ساني كه در جوامع مادي از خو ساني كه به  اندههاي مادي محروم بودآيا ك از ك
سيد ستند؟، مذهبياندهلذايذ مادي يك جامعه مادي ر سؤال ابتدا بايد  "تر ه سخ به اين  براي پا

شخص مي شنامافراد محروم را م س سايش طراحي  ايهكرديم. پر ضيه آ كه با هدف آزمون فر
هاي و رضايتمندي هاتيي دررابطه با محروميهاشاخصشامل مواردي بود كه ظاهراً شده بود، 

 مادي مسيحيان در جوامع مادي بودند. 
در آغاز اينطور استدالل كرديم كه در جوامع مردساالر، معموالً مردان بيشتر از زنان از مقام 

بندي جديد بود، اما مبنايي براي ند. با وجودي كه اين جمعشيييوميمند و مرتبت دنيوي بهره
سايش قرار گرفت. اگر فرضيه ما درست  شد، زنان بايد ب بينيپيشآزمون فرضيه آ سيار كرده با

آوري و مورد تحليل قرار گرفتند، ي پيمايش جمعهاهتر از مردان باشيييند. زماني كه دادمذهبي
شد. بر شكارا تاييد  سيت و مذهب آ شاخص مجزا در  انتظار ما در مورد ارتباط جن سه  ساس  ا

سازما سا(،  ضور در كلي سم )مانند ح شاركت در مرا ضويت در  هانرابطه با مذهبي بودن: م )ع

                                                 
1 . Charles Glock, Benjamin Ringer and Earl Babbie 
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سا( و فعاليهانانجم سا(هاتي كلي شريات كلي .  در نتيجه اين بررسي، 1ي فكري )نظير مطالعه ن
 از مردان شد. بيش %22تر از مردان بودند. در شاخص كلي ما نيز، امتياز زنان زنان مذهبي

گرا، افراد پير بيشتر در آزمون ديگر فرضيه آسايش استدالل كرديم كه در يك جامعه جوان
ي مادي محروم هسييتند. يعني، جوانان بيشييتر از سييالمندان از لذات مادي هاتاز جوانان از لذ

سيحي ين مرا ت ييد كرد. پيرتر بينيپيشآوري شده بار ديگر اين ي جمعهاهند. دادشوميمنتفع 
 تر از جوانان بودند.تر از مسيحيان ميانسال و آنها نيز مذهبيمذهبي

ساس طبقه اجتماعي سايش بر ا سبب ارائه آزمون ديگري براي فرضيه آ شاخص ميزان درآمد، 
شتر آميز بود.دريك جامعه مادي، افراد با موقعيت اجتماعي پايينشد. اين بار نيز آزمون موفقيت تر بي

 ي مذهبي مشاركت داشتند.هاتبا موقعيت اجتماعي باالتر)پردرامدتر( در فعالياز افراد 
ا كه ب ايهفرضييييه مذكور در آزموني كه بر خالف انتظار رايج انجام شيييد، موفق بود. پديد

كه با هم عبادت  ايهخانواد"ي جوان و شييعار هاهتبليغات كليسييا در مورد مذهبي بودن خانواد
سيحياني كه  "ندمان، با هم ميكنندمي شان مي داد، م سايش ن ضيه آ شت.  فر وفاق چنداني ندا

 -آل در جامعه مادي آمريكا در آن زمان يعني يك خانواده ايده - اندهشددار ازدواج كرده و بچه
شتري بهره ساني كه فاقد يك يا هر اندهمند بوداز لذت مادي بي سبت به ك . در نتيجه آنها بايد ن

 داشته باشند.مسر يا همسر و فرزند( بودند، حساسيت مذهبي كمتري دو عنصر خانواده)ه
بنابراين ما فرضيييه را به اين صييورت بيان كرديم كه مسيييحياني كه مجرد و يا فاقد فرزند 

ستند، افراد مذهبي سر يا فرزند را دارند، ه ضاي خانواده، هم ستند، آنهايي كه يكي از اع تري ه
قشر از لحاک مذهبي آنهايي هستند كه ازدواج كرده و داراي  كمتر مذهبي هستند و پايين ترين

آلي كه در بررسي هاي كليسا ذكر شده بود.... اين چيزي بود كه ما باشند، يعني گروه ايدهفرزند 
 به آن رسيديم.

سايش بيان كرد كه انواع مختلف محروميت در جامعه مادي حالت تجمعي  ضيه آ نهايتاً فر
ي محروميت را دارند بايد ديندارترين باشيييند و آنهايي كه هيچ هاويژگيدارد: آنهايي كه همه 

را ندارند بايد كمترين تعهد مذهبي را داشييته باشييند. وقتي ما چهار  هاهيك از اين مشييخصيي

                                                 
ها و در انجمن هاي بسيار ظاهري مثل حضور در مراسم، عضويت. ديدگاه مؤلف در مورد معيارهاي مذهبي بودن به فعاليت 1

ها از طريق نظرسنجي گردآوري شده اند، امکان ژرف نگري است. از آنجايي که دادهمطالعه نشريات کليسا منحصر شده 

 بيشتر وجود داشت ]م[.
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هاي نظري بينيپيششيياخص مجزاي محروميت را در قالب يك شيياخص تركيبي در آورديم، 
توجه شديم كه زنان مجرد، فاقد فرزند، مسن و از طبقه تاييد شدند. در مقايسه دو سر طيف ما م

اجتماعي پايين نسيييبت به پدران جوان، ازدواج كرده و از طبقه اجتماعي باال سيييه برابر فعاليت 
شتري دارند ستقرايي ما )پيمايش( مورد تاييد 1مذهبي بي ستدالل ا سايش با ا ضيه آ . بنابراين فر

 گرفت.قرار مي
، ندكميدليل كه به طور واضييح منطق مدل اسييتقرايي را تشييريح من اين مثال را به اين 

هاي عمومي نظري در مورد تاثير محروميت مادي بر ارتباط بينيپيشدوسيييت دارم. از طريق 
سا، مي ضيمردم با كلي گيري مانند ي محكمي از طريق ارتباط متغيرهاي قابل اندازههاهتوان فر

ي تجربي واقعي را مورد تحليل قرار داد هاهتوان داديِسن و حضور در كليسا بيان كرد. سپس م
 يا خير؟ كنندميهاي استقرايي را تاييد بينيپيشي تجربي، هاتتا مشخص شود آيا واقعي

شما نگفته ضوع را هنوز به  سفانه بايد اعتراف كنم كه من حقيقت مو ام و اين مثال تنها متا
شان  سبت به اين كه چگونه مي هددمين ضيه( اقدام نمود. بايد توان ن امر )يعني آزمون يك فر

تا داليل تغيير در ميزان  با اين عالقه شيييروع به كار كرديم  صيييادقانه بگويم كه اگرچه ما 
ي مربوط به كليسيياي افراد را كشييف كنيم، ولي واقعاً فرضيييه آسييايش يا هر فرضيييه هاتفعالي

يم كه گلوك و رينگر مطالعه را آغاز و تر بگوديگري در اين رابطه را آزمايش نكرديم )صييادقانه
شنام هاهآوري دادپس از جمع هاسالمن  س ستم(. پر شايد علل  ايهبه آنها پيو شد تا  طراحي 

از  ي كليسا را روشن كند، ولي براي بناي فرضيههاتمشاركت بيشتر برخي مسيحيان در فعالي
شد. هيچ نظريه ستفاده ن ستقرايي به عنوان راهنما ا شدند، جمع هاههنگامي كه داددقيق ا آوري 

از طريق تحليل متغيرهايي نظير جنسييييت، سييين،  -كار تبيين تفاوت در ميزان دينداري افراد 
شترين تاثير را بر زندگي دارند  ضعيت خانوادگي كه بي شد. اي -طبقه اجتماعي و و ن چهار آغاز 

اده همان طور كه قبالً توضيح د –ي مربوط به كليساي افراد هاتمتغير به شدت با ميزان فعالي
در ارتباط هسيييتند. در حقيقت آنها اثر تجمعي نيز بر يكديگر دارند. با اين وجود، اين  –شيييد 

 بيش از آنكه روشنگر باشند، نشان دهنده يك معما خواهند بود. هاهيافت

                                                 
هاي کليسايي و مدتر به حضور در کليسا، عضويت در انجمنآ. يعني به طور خالصه بانوان تنها، مسن، فاقد فرزند و کم در 1

 دهند ]م[. مطالعه نشريات کليسايي تمايل بيشتري نشان مي
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د. او ري خود را در طول نهار با همكاران بازگو كهاهگلوك در باشييگاه دانشييگاه كلمبيا يافت
جداولي را نشييان داد كه تاثير هر يك از متغيرها را به صييورت مجزا و نيز تاثير قوي آنها را به 

كردند. يكي از ي كليسيييا تشيييريح ميهاتصيييورت تركيبي بر ميزان مشييياركت افراد در فعالي
 ."چيست؟ هاه، مفهوم اين داد!چارلي "همكاران پرسيد 

سؤادميگلوك ن چرا اين متغيرها با چنين شدتي بر "ل بدهد كه: انست چه پاسخي به اين 
 ."ي كليسا تاثير گذار هستند؟هاتميزان مشاركت افراد در فعالي

اين سؤال باعث شد تا فرآيندي براي استدالل در خصوص نحوه ارتباط اين متغيرها، بدون 
، ترك هسييتندتوجه به اينكه چه تاثيري بر ميزان دينداري افراد دارند و آنچه با هم در آن مشيي

سيديم كه هر يك از اين چهار متغير انعكاس متفاوتي در  شود. در نهايت به اين نتيجه ر شروع 
شي در اين  سايش نق ضيه آ شايد ق سپس اين فكر را مطرح كرد كه  جامعه مادي دارند. گلوك 
سوي تبييني عمومي و  شاهده به  ستقرايي مبتني بر م شد. در نتيجه يك فرايند ا شته با ميان دا

  متمايل شده بود.نظري

 

 مقايسه نموداري
تواند به هر دو صيييورت همان طور كه در مورد پژوهش قبل هم ديديم، نظريه و تحقيق مي

تصويري ميان دو رويكرد  ايهمقايس 0-4قياسي و استقرايي به گونه نافعي دنبال شوند. در شكل 
مورد استفاده در تحقيق براي مطالعه عادات و عملكرد در امتحانات نشان داده شده است. در هر دو 

ميان تعداد ساعات مطالعه براي امتحان و نمره كسب شده در آن  ايهمورد، ما عالقه به يافتن رابط
سي، آزمون را به صورت منطقي ستفاده از روش قيا آغاز خواهيم كرد. موفقيت دانش آموز  داريم. با ا

ست. اين دو توانمندي با  در يك امتحان منعكس كننده توانايي او در بازيابي و بكارگيري اطالعات ا
خواهيم رسيد  ايهيابد. در اين روش به فرضيافزايش ميزان مطالعه افراد پيش از امتحان افزايش مي

 . از آنجا كههددميكسييب شييده در امتحان را نشييان كه ارتباط مثبتي بين سيياعات مطالعه و نمره 
شده افزايش يابد، از عبارت  سب  ساعات مطالعه نمره ك ستقيم يا م"مثبت"انتظار داريم با افزايش 

كنيم. اگر با افزايش سيياعات مطالعه، نمره كسييب شييده كاهش يابد، رابطه به صييورت اسييتفاده مي
به صييورت  0-4الف شييكل  -2نظر در بخش  خواهد بود. فرضيييه مورد "معكوس"و يا  "منفي"

 خطي نشان داده شده است.
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 -2گام بعدي، انجام مشاهداتي براي آزمودن فرضيه خواهد بود. ناحيه هاشور خورده در بخش 
ساعاتي كه براي  صوص  صدها دانش آموز در خ شاهدات مربوط به  ست م شكل، ممكن ا ب اين 

صرف  شان  اندهكردامتحان  سه  -2دهد. در انتها در بخش را ن شاهدات با هم مقاي ضيه و م ج فر
ضياندهشد شاهدات دنياي واقعي به ندرت با فر صميم  هاه. از آنجا كه م تطابق كامل دارد، لذا بايد ت

ضيه  ست تا بتوان نتيجه گرفت فر ضيه نزديك ا شاهدات به اندازه كافي با فر بگيريم كه آيا نتايج م
ست يا خير؟ شده ا ضيه را به عبارت ديگر آيا با فرض وجود تنوع در زندگي واقعي مي ت ييد  توان فر

سؤال  سخ به اين  شق، راهنما يا الگوي كليِ موجود در نظر گرفت؟ گاهي پا سرم صورت يك  به 
 مورد بحث قرار خواهند گرفت.  7ي تحليل آماري است كه در بخش هاشرومستلزم 

كه  م. همان طورايهروش استقرايي استفاده كردحال فرض كنيد براي بررسي اين سؤال از 
از مشيياهدات  ايهمجموعد، در اين مورد كار را با شييوميالف ديده  -0بخش  0-4در شييكل 

آغاز خواهيم كرد. براي درك رابطه بين سيياعات مطالعه و نمره كسييب شييده، ممكن اسييت به 
ويي خواهيم بود كه به ي مربوط اقدام كنيم. سيييپس در پي الگهاهآوري دادسيييادگي به جمع

شان داده يا خالصه نمايد. در بخش  شكل، الگوي مذكور  -0بهترين نحو مشاهدات ما را ن ب 
 ، نشان داده شده است.كندميبه صورت يك خط منحني كه از ميان مشاهدات ما عبور 

الگوي به دسييت آمده از ميان نقاط اين نمونه حاكي از آن اسييت كه با افزايش سيياعات 
د. اما شوميساعت، به ازاي هر ساعت افزايش مطالعه، نمره باالتري كسب  22تا  2مطالعه از 

رسد كه با افزايش ساعات مطالعه، نمره كسب ساعت مطالعه، به نظر مي 02تا  22در محدوده 
 02يابد. از سييوي ديگر، با افزايش سيياعات مطالعه به بيش از افزايش ميشييده با شيييب كمي 

د: با افزايش سياعات مطالعه، نمرات كسيب شيده نيز شيوميسياعت، دوباره الگوي اوليه ظاهر 
د. لذا با اسييتفاده از روش اسييتقرايي در مورد الگوي ارتباط بين دو متغير به يك شييوميبيشييتر 

م ايهگيري ما تجربي اسييت.  مشيياهداتي كه انجام داد. نتيجهرسيييمگيري آزمايشييي مينتيجه
توانند به عنوان آزموني براي اين نتيجه مورد نظر قرار گيرند. اين مشاهدات سرچشمه خلق نمي
 به اين صورت را برايمان مهيا كردند. ايهنتيج

يني پايانبحث شييد، در موارد واقعي نظريه و تحقيق از طريق جايگز 2همان طور كه در فصييل 
ستقراء و قياس با هم در تعامل هستند. نمونه خوبي از اين جمله كار كالسيك اميل دوركهيم  1ناپذير ا

                                                 
1 . Emile Durkhim 
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(. هنگامي كه دوركهيم با دقت آمارهاي رسمي مربوط ]2994[ 2922روي مسئله خودكشي است )
شد كه نرخ  كرد، متوجه اين حقيقتبه نرخ خودكشي در نواحي مختلف را جدول به جدول بررسي مي

خودكشي در كشورهاي پروتستان اصوالً باالتر از كشورهاي كاتوليك است. چرا بايد اين گونه باشد؟ 
درباره مذهب، انسجام اجتماعي، بي  ايهمشاهدات اوليه او را بر آن داشت تا به صورت استقرايي نظري

 و مشاهدات بعدي گرديد.اعتقادي و خودكشي ارائه دهد. تبيين نظري او قياساً منجر به فرضيات 
ميان نظريه و تحقيق ايجاد  ايهبه طور خالصه، هنجار علمي استدالل منطقي، پل دو طرف

. تحقيق علمي در عمل نوعاً با جايگزيني بين قياس و استقراء مواجه است. هر دو روش كندمي
 .ي اجتماعي هستندهاهبر تعامل منطق و مشاهده مبتني و مسيري براي ايجاد نظري

ست برخي  ستند، اما ممكن ا ستقراء در تحقيق علمي معتبر ه اگرچه هر دو روش قياس و ا
تر از ديگري كار كنند. به اين محاوره در داسييتان سيير آرتور كانن با يكي از اين دو روش راحت

به سييؤال دكتر  3توجه كنيد. جايي كه شييرلوك هلمز "2رسييوايي در بوهميا"با عنوان  1دويل
 (:]2992[ 2990024كه )دويل،  هددميونه جواب اين گ 4واتسون
 "كني معناي آن چيست؟فكر مي" -

كافي  ايههنوز داد" - عات  بل از داشيييتن اطال كه ق باه بزرگي اسيييت  ندارم. اشيييت
توانند به جاي آنكه نظريه را با حقايق سيييازگار كنند يا براي بيان پردازي كنم. همه مينظريه

 ."را طوري تغيير دهند كه با نظريات تطبيق كندحقايق نظريه ارائه دهند، حقايق 
حث  ند )ب به منطق اسيييتقرايي دار ماعي كم و بيش گرايش  ي"برخي محققين اجت ه نظر

را مالحظه كنيد(، در حالي كه سايرين به منطق قياسي تمايل دارند. با  22در فصل  "5بنيادين
 اين وجود بيشتر آنها به درست بودن هر دو رويكرد معتقدند.

آگاهي از ضييرورت برقراري ارتباط ميان تحقيق و نظريه توسييط رويكردهاي قياسييي و  با
تر مورد بررسي استقرايي، نحوه ايجاد نظريه بر اساس هر يك از اين دو رويكرد را به طور عميق

 هيم.دميقرار 
  

                                                 
1 . Sir Arthur Conan Doyle 

2 . Scandal in Bohemia 

3 . Sherlok Holmes 

4 . Watson 

5 . Grounded Theory 
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ی قیاسي و استقرایي. هر دو رویکرد قیاسي و استقرایي رویکردهای هاشرو. 0-9شکل 

د و با شوميپذیرفته شده و با ارزشي برای شناخت هستند. قیاس با الگوی مورد انتظار آغاز 

د(، در حالي که استقراء با شوميد )استنتاج گیرميتوجه به مشاهدات مورد آزمون قرار 

 گویي بین آنها است.مشاهدات آغاز و به دنبال یافتن ال
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 پردازي قياسينظريه
 فرض كنيد قصد ارائه يك نظريه قياسي را داريد. اين كار چگونه بايد انجام شود؟

 آغاز كار

شد.  شما جذاب با ست كه براي  ضوعي ا سي، انتخاب مو اولين گام در ايجاد يك نظريه قيا
تواند و يا مي "جامعه چيسييت؟سيياختار "تواند بسيييار جامع باشييد، نظير اينكه اين موضييوع مي

چرا مردم از حق زنان براي سييقط جنين دفاع يا با آن "محدود باشييد، مانند اين موضييوع كه 
 . موضوع هر چه باشد بايد فهم و تبيين آن براي شما جذاب باشد."؟كنندميمخالفت 

ه و تفكرات قبلي موجود دربار هاهپس از انتخاب موضوع، گام بعدي تهيه فهرستي از دانست
ي خود را يادداشت كنيد. به عالوه هاهموضوع است. اين امر بدين معنا است كه مشاهدات و ايد

ما را بياموزيد. شيي اندهكه آنچه سيياير منابع درباره اين موضييوع گفت كندمياين معنا را تداعي 
 رباره موضوع را بخوانيد. توانيد با ساير افراد صحبت كنيد و ادبيات مكاتب مختلف ديم

شما وقت زيادي  - ايههايي براي مطالعات كتابخانمشيپيوست الف خط كه ممكن است 
 .هددميرا نشان  -صرف آن كنيد 

شمندان  سط اندي سازگاري را نمايان خواهد كرد كه تو سي اوليه احتماالً الگوهاي  اين برر
ي هاهذهبي و سياسي به عنوان تعيين كنند. به طور مثال متغيرهاي ماندهشدقبل از شما كشف 

پردازي شما براي نظريه هاهمهم نگرش به مسئله سقط جنين نمايان خواهند شد. اين قبيل يافت
 بسيار موثر خواهد بود. 

شمهاشدر اين فرآيند از تعمق در ارز شي نكنيد. هر زمان كه به فرآيند ي دروني خود چ پو
توانيم نگاهي بيندازيم، به طور كلي مي -ها ها و تعصب، ترسهاششامل واكن -شخصي خود 

ست كه بگوييم همه مانند من يا  شري پيدا كنيم. هدف ما اين ني سبت به رفتار ب بينش مهمي ن
يي باشييد كه به كسييب هاشتواند منبع مفيدي براي بينگرايي مي، اما درونكنندميشييما فكر 

 .كندميي ما كمك هاشآگاهي بيشتر در پژوه
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 پردازي كنيدنظريه
د تا پردازش ايهد، آمادايهي قبلي درباره موضيييوع مورد نظر را مرور كردهاشحال كه پژوه

پردازي موضوعي گام به گام نيست، اما اين فرآيند نظريه خود را آغاز كنيد. اگرچه فرآيند نظريه
 يي به شرح ذيل است:هامبه طور كلي شامل گا

 موضوع را مشخص كنيد. .2

كه نظريه شييما به آن اشيياره دارد را تعيين كنيد. آيا نظريه شييما براي  ايهپديد گسييتره .0
زندگي اجتماعي تمام بشيير كاربرد خواهد داشييت، يا تنها به شييهروندان اياالت متحده 

 د، آيا تنها به افراد جوان اشاره دارد و يا ...؟شوميآمريكا مربوط 

 خص كنيد.مفاهيم و متغيرهاي اصلي خود را شناسايي و مش .4

چيزهايي )قضايايي( كه قبالً در مورد رابطه بين متغيرها شناخته شده است را شناسايي و  .7
 بررسي كنيد.

 از قضاياي فوق براي استدالل  درباره موضوع خاص مورد بررسي استفاده كنيد. .2

گا بت كرد 4تا  2ي هامقبالً در مورد  لذا بر موارد ايهصيييح كنيم. تمركز مي 2و  7م، 
توانيد ساختاري منطقي براي كه مفاهيم مرتبط با موضوع خود را شناسايي كرديد، مي هنگامي

 توضيح موضوع مورد مطالعه ايجاد كنيد.
هاي سييازنده در شييكل گيري چگونه بلوك هددميكنيم كه نشييان حال مثالي را مرور مي

 ند.شوميسازه نظريه قياسي و پژوهش تجربي در كنار يكديگر چيده 

 

 1ز نظريه قياسي: عدالت توزيعيمثالي ا
يكي از موضييوعات مورد عالقه انديشييمندان، مفهوم عدالت توزيعي اسييت. ادراك مردم از 

ست و آيا آنها به  شده ا صفانه رفتار  سيد "سهم خود"اينكه آيا در زندگي با آنها من يا خير.  دانهر
 :كندميتر به شرح زير توصيف را به صورت رسمي "عدالت توزيعي"نظريه  2گويلرمينا جاسو

ساس آن، با  ست كه افراد بر ا ضي فرآيندي ا صيف ريا اين نظريه )عدالت توزيعي(، تو
شت سه هاهتوجه به دا شان )نظير زيبايي، هوش و ثروت( خود را با ديگران مقاي شمند ي ارز

                                                 
1 . Distributive Justice 

2 . Guillermina Jasso 
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بيانگر  J( به دسيييت مي آورند. J.  براين مبنا يك ارزيابي آني از ميزان عدالت )كنندمي
هاي طبيعي و اجتماعي با آنها احساس آنها در مورد اين مسئله است كه آيا در توزيع دارايي

 . )2999د يا خير؟ )جاسو،شوميبه صورت منصفانه رفتار 
 

شان سو ن شيد كه جا شته با ست:  ايهتوجه دا  Jنمادين از متغيرهاي كليدي خود ارائه كرده ا
اش در مخفف عدالت توزيعي اسيييت. او اين كار را انجام داد تا از تمايل خود براي بيان نظريه

ضي دفاع كند. اگرچه اغلب نظري ضي بيان در قالب هاهقالب روابط ريا ند، اما ما شوميهاي ريا
 قصد نداريم در اينجا چنين كاري را انجام دهيم.

فرض اول نكات بديهي را "وجود دارد.  جاسييو نشييان داد كه در نظريه او سييه پيش فرض
شكار  ستساميآ صورت بيان"زد كه بيانگر نقاط آغازين ذاتي در نظريه ا سئله را به اين   . او م

سه آغاز "كه: كندمي صل بديهي مقاي شان شومينظريه با درك ا  هدديمد و اين نقطه نظر را ن
شادي، عزت نفس و حس عدالت توزيعي مي هاهكه دسته وسيعي از پديد توانند به عنوان مانند 
 (.2999022)جاسو، "نتيجه مقايسه تلقي شوند

بنابراين احساس شما از داشتن سهم عادالنه از چيزهاي خوب زندگي، از مقايسه خودتان با 
ضح به نظر ميشوميديگران ناشي  اصل  رسد، دليلي بر ضعف ايند. اگر اين امر براي شما وا

ستند كه براي نظريه، از پيش  شيد كه بديهيات، نقاط آغازيني ه شته با ست. به ياد دا بديهي ني
 .اندهشددرست فرض 

ساخت نظريه خود را ادامه  سازي الزم براي  ستر سو ب شان هددميجا كه  هددمي. او ابتدا ن
( برخي C) "2ايهدارايي مقايس"( و A) "1دارايي واقعي"احساس ما از عدالت توزيعي تابعي از 

اسييت. به عنوان مثال پول را در نظر بگيريد. در اين رابطه احسيياس ما ناشييي از مقدار  هاتنعم
سه،  شخص كردن دو جزء مقاي سو با م سه با ديگران داريم. جا ست كه ما در مقاي واقعي پولي ا

 .هددميآنها را به عنوان متغيرهاي اصلي نظريه خود مورد استفاده قرار 
 Cو  Aدو متغير  كندميكه مشخص  هددميارائه  "گيريقانون اندازه"سو يك سپس، جا
شوند )مانند پول(، مشخص و چگونه مفهوم شد. برخي كاالهايي كه بايد آزموده  سازي خواهند 

گيري هسييتند، در حالي كه برخي ديگر )مانند احترام( نامحسييوس هسييتند و لذا اين قابل اندازه

                                                 
1 . Actual Holding 

2 . Comparison Holding 
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ست. از  ضروري ا سته اول بايد با روش متداول اندازهمرحله  سو د شوند، در حالي نظر جا گيري 
سته دوم از طريق  سه با يك گروه منتخبرتبه"كه د سبي افراد ... در مقاي گيري اندازه "بندي ن

 (.2999024گيري ارائه خواهد كرد )جاسو، ند. اين نظريه فرمولي براي اندازهشومي
هاي رياضي، استفاده از اين رتبط ساختن آنها با فرمولجاسو براي معرفي عناصر بيشتر و م

ي اجتماعي به كار گرفته هامميزان عدالت توزيعي در نظا بينيپيشروش را ادامه داد تا براي 
 از مواردي ارائه شيييده كه منجر به نظريه او شيييده اسيييت  ايهشيييود. در اينجا تنها به نمون

(22-2999027:) 

 از يك هم گروهي خود دزدي كند  هددميايط، فرد ترجيح با فرض مساوي بودن ساير شر
 تا از يك بيگانه.

 ي غني است.هاهتر از گروي فقير رايجهاهتمايل به دزديدن از يك هم گروهي در گرو 

 د كه افراد خبرچين شييوميهاي بين گروهي يافت تنها در دزدي هاندر مورد دزدي، خبرچي
 با دزد هم گروه هستند.

 ساني كه با ستاني مي ك سال يك هفته تاخير به اردوي تاب شجويان تازه وارد  آيند و يا دان
تا با  كنندميند كه به صييورت تفنني بازي شييومياول، احتماالً بيشييتر با كسيياني دوسييت 

 .كنندميبازي  ايهآنهايي كه حرف

 .زماني جامعه مستعدِ كسر بودجه است كه ثروتش افزايش يابد 

 شد جمع ستقبال جوامعي كه از ر شي آنها كنندمييت ا شند كه كاالهاي ارز ، بايد جوامعي با
 حداقل شامل يك كاالي كمّي نظير ثروت است.

د، اما با توجه به كاربرد نظريه قياسييي، شييومينظريه جاسييو منجر به قضيياياي ديگري نيز 
و دالل اتواند درك خوبي در رابطه با موضييوع فراهم كند. براي اينكه نحوه اسييتگيري مينمونه

ضيه مرتبط با دزدي  صري به منطق به كار رفته در دو ق ضايا را درك كنيم، نگاه مخت در اين ق
 از درون و بيرون يك گروه خواهيم داشت.

  از هم گروهي خود دزدي كند تا از  هددميبا فرض مساوي بودن ساير شرايط، فرد ترجيح
 يك بيگانه. 

سيد فرض كه دزدان تمايل دارند ثربا اين پيش سازند، از خود بپر سبي خود را حداكثر  وت ن
د يا با دزدي شوميكنيد بهتر برآورده اين هدف با دزدي از كساني كه خود را با آنها مقايسه مي
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شما را افزايش خواهد داد، اما كدام يك دارايي  از افراد غريبه؟ هر دو حالت دزدي دارايي واقعي 
 شما را افزايش خواهد داد؟ ايهمقايس

سه، عالوه بر افزايش ثروت  ضاء گروه مقاي ست كه دزدي از اع تفكري كوتاه حاكي از آن ا
شما، دارايي آنها را نيز كاهش خواهد داد. براي سادگي بيشتر فرض كنيد در گروه مقايسه شما 

 تنها دو نفر حضور دارند: شما و من.
ك فرد بيروني بدزديد، دالر از ي 22دالر داريم. اگر شيييما  222فرض كنيد هر كدام از ما 

سبت به من  سبي خود را ن صد افزايش داد 22دارايي ن دالر.  222دالر در برابر  222د؛ ايهدر
سبت به من  22اما اگر از من  سبي خود را ن صد افزايش داد 022دالر بدزديد، ثروت ن د؛ ايهدر

به بهترين شكل دالر. هدف شما از طريق دزدي از درون گروه مقايسه  22دالر در برابر  222
 ممكن برآورده شده است.

 د كه افراد خبرچين با شوميهاي بين گروهي يافت در مورد دزدي، خبرچيني تنها در دزدي
 دزد هم گروه هستند.

يا مي كه آ يد  تار خبرچيني را درك كن يد اين رف ها در مورد دزدي بين 2توان ( خبرچيني تن
مقايسييه دزد اسييت. اين قضيييه مجدداً به اين ( خبرچين عضييو گروه 0افتد، گروهي اتفاق مي

ست كه همه ميپيش سته ا سي واب سا سبي خود را بهبود دهند. فرض فرض ا ضعيت ن خواهند و
كنيد من و شييما در يك گروه مقايسييه هسييتيم، اما اين بار افراد ديگري نيز عضييو اين گروه 

ضعيت ن سه دزدي كنيد، و شما از فرد ديگري در گروه مقاي ستند. اگر  واهد سبي من تغيير نخه
ست )زيرا يكي ديگر  شما افزايش يافته اما ميانگين ثروت گروه ثابت مانده ا كرد. اگرچه ثروت 
سبي من ثابت  ضعيت ن ست(. بنابراين و ست داده ا ضاي گروه به همان مقدار ثروت از د از اع

 براي لو دادن شما ندارم. ايهماند و من انگيزباقي مي
از گروه دزدي كنيد، درآمد فاسد شما ثروت كلي گروه را افزايش خواهد  حال اگر از فردي خارج

سبي  ست. از آنجا كه به ثروت ن سبت به ثروت كلي گروه كاهش يافته ا سبي من ن داد. حال ثروت ن
من لطمه خورده است، اين احتمال وجود دارد كه دزدي شما را فاش كنم تا به افزايش درآمد شما از 

 افتد. م. لذا خبرچيني تنها در دزدي بين گروهي اتفاق ميطريق دزدي پايان ده
گيري آخر همچنين اين مسيييئله كه چرا افراد خبرچين هم گروهي فرد دزد هسيييتند را نتيجه

ست. هددميتوضيح  سبي من را تقليل داده ا شما چگونه موقعيت ن . قبالً مشاهده كرديم كه دزدي 
ضاي گروه ديگر چطور؟ )افرادي غ ست(. در واقع همه در مورد اع شده ا سي كه از آن دزدي  ير از ك
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سود برد شما  سه  اندهآنها از دزدي  ، ندكنميزيرا مقدار كلّي ثروت گروهي كه آنها خود را با آن مقاي
كاهش يافته است. بنابراين دليلي براي فاش كردن دزدي شما ندارند. بنابراين نظريه عدالت توزيعي 

 .كنندميكه افراد خبرچين تنها از گروه مقايسه خودِ دزد ظهور  كندمي بينيپيش
هاي جاسو بايد درك متفاوتي از ماهيت نظريه قياسي به شما گيرياين نگاه گذرا به نتيجه

شد. البته نظريه هيچ يك از  ضمين نبينيپيشداده با . نقش پژوهش، آزمودن هر كندميها را ت
ست تا مبينيپيشيك از اين  شود آيا آنچه معنيها ا رسد، واقعاً دار )منطقي( به نظر ميشخص 

 افتد يا خير.در عمل )مشاهده( اتفاق مي

 

 پردازي استقرايينظريه
پردازي اسييتقرايي را همان طور كه ديديم، تقريباً اغلب دانشييمندان علوم اجتماعي، نظريه

ي زندگي اجتماعي آغاز كرده و سييپس با جسييتجو براي كشييف هاهابتدا از طريق مشيياهده جنب
شاره دارند، ادامه  سبي ا شمول ن صول جهان سلم دميالگوهايي كه به ا سر و آن هند. بارني گال

 ( اصطالح نظريه بنيادين را براي اشاره به اين روش مطرح كردند. 2984) 1استراوس
ستقيم حوادث در حال وقوع  - 2پژوهش ميداني شاهده م ست كه براي نظريه -م شي ا رو

شناسان پردازي بر اساس مشاهدات كاربرد زيادي دارد. بر اساس سنتي طوالني و غني، انسان
 .اندهبا استفاده از اين روش به مزاياي بسياري دست يافت

مهارت بسياري در درك  (294702)  3در ميان دانشمندان علوم اجتماعي، اروينگ گافمن
 از طريق مشاهده داشته است: الگوهاي رفتاري انسان

. كنديميك بازي نظير شييطرنج، دنيايي براي آنهايي كه از قواعدش تبعيت كنند مهيا 
ي مختلف نامحدود و حركاتي كه از طريق آنها ماهيت و سييرنوشييت هاتبازيگران با موقعي
ندميخويش را درك  به كن يل  بل تقل قا كات   يادي از اين حر عداد ز ع، ولي ت از  ايهمجمو

ي روزمره به طور مشابه به هاتداري فعاليمقررات و اقدامات وابسته به هم هستند. اگر معني
از مقررات وابسته باشد، آنگاه تبيين آنها ابزاري قوي براي تحليل  ايهمجموعه محدود و بست

 زندگي اجتماعي به فرد خواهد داد.
                                                 

1 . Barney Glaser  and Anselm Straus 

2 . Field Research 

3 . Erving Goffman 
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ي عال قاتي مختلف خود قوانين چنينهاتگافمن در ف گام ي تحقي هاي مختلفي را هن تار  رف
سه رواني ) س شده"( و مديريت بخش 2982زندگي در يك مؤ سخ  از افرادي كه  "1هويت م

را به صيييورت عميق  هاه( كشيييف كرد. گافمن در هر مورد پديد2984) اندهتغيير ماهيت داد
ني امشيياهده و قوانين رفتاري حاكم را تدوين كرد. تحقيق گافمن مثال خوبي براي تحقيق ميد

 .كندميكيفي به عنوان منبعي براي نظريه بنيادين فراهم 
شاركت افراد در فعالي سايش و ميزان م ضيه آ شين ما درباره فر سا نهاتمباحث پي شان ي كلي

سب براي نظريه هددمي شاهده منا ست. در كه تحقيق ميداني كيفي تنها راه م ستقرايي ني پردازي ا
 د.شويماينجا براي آشنايي با نحوه ايجاد يك نظريه استقرايي با استفاده از روش كمّي مثالي ارائه 

 

 ؟كنندميمثالي از نظريه استقرايي: چرا برخي افراد مواد مخدر مصرف 
 ي آمريكا موضوعهاهدر دانشكد 2جووانامصرف ماري  2942و  2982ي هاهدر طول ده

سان سيار مهمي در ر ستردههاهب صرف گ سبت به م اين ماده مخدر  ي عمومي بود. برخي مردم ن
كردند. آنچه نظر محققان را به خود جلب كرد، ديگر از آن اسييتقبال مي ايهمعترض بودند و عد

اين موضيييوع بود كه چرا برخي دانشيييجويان مواد مخدر مصيييرف كرده و ديگران اين كار را 
شگاه هاوايي انجام داد، 2947) 3شي كه ديويد تاكوچي. پيمايكنندمين شجويان دان ( ميان دان

 ي الزم براي پاسخ به اين سؤال را فراهم كرد.هاهداد
صرف مواد مخدر زماني كه اين مطالعه انجام مي صوص علل م سياري در خ شد نظريات ب

كردند كه ب بيان ميمطرح بود. به عنوان مثال افرادي كه مخالف مصرف مواد مخدر بودند، اغل
مصرف كنندگان مواد در تحصيالت دانشگاهي شكست خورده و براي فرار از مشكالت به مواد 

ي هاشاز جسييتجوي ارز 4. از سييوي ديگر طرفداران مصييرف ماري جووانااندهمخدر روي آورد
صحبت مي سانيجديد  صرف كنندگان مواد مخدر ك  كردند. آنها معتقد به اين نكته بودند كه م

 .كنندميي طبقات متوسط به مسائل نگاه هاشهستند كه از طريق دوگانگي در ارز

                                                 
1 . Spoiled Identity 

2 . Marijuana  

3 . David Takeuchi 

 . در آن دوره برای اثبات اعتیادآوری ماری جووانا دالیل کافی ارائه نشده بود. 4
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آوري شده از دانشجويان دانشگاه هاوايي، هيچ ي جمعهاهبا اين وجود تاكوچي با تحليل داد
صرف  ساني كه مواد مخدر م شگاهي ك سوابق دان با  نندكمييك از نظريات فوق را تاييد نكرد. 

مه فوق برنا"ي هاتزارش شده است و هر دو گروه به طور مساوي در فعاليساير افراد يكسان گ
رسد هر دو گروه به خوبي با شرايط زندگي در . همچنين به نظر مياندهكردمشاركت  "دانشگاه

 .اندهشدخوابگاه سازگار 
 يي نيز بين دو گروه وجود داشت:هاتدر عين حال تفاو

 كمتر از مردان بود.احتمال مصرف مواد مخدر توسط زنان  .2

احتمال مصييرف مواد مخدر توسييط دانشييجويان آسيييايي )نسييبت بااليي از جمعيت  .0
 دانشجويان( كمتر از دانشجويان غير آسيايي بود.

شجوياني كه در خان .4 شان زندگي ميهاهاحتمال مصرف مواد مخدر براي دان كردند، كمتر ي
 ي دانشجويي ساكن بودند.هاهاز آنهايي بود كه در خان

سيييه متغير به صيييورت مسيييتقل بر احتمال همانند مثال قبلي در مورد مذهب دراينجا نيز 
درصد از دانشجويان  92سط دانشجويان تاثيرگذار بودند. در مقابل حدود مصرف مواد مخدر تو

ساكن در خان سيايي  شتند، تنها هاهمذكر غير آ صرف مواد مخدر اعتياد دا شجويي كه به م ي دان
صد از 22حدود  صرف مي در ساكن در خانه مواد مخدر م سيايي  شجويان دختر آ كردند. باز دان

هم مانند مثال قبلي محققان الگويي براي مصييرف مواد مخدر ارائه كردند كه توضيييحي براي 
 آن نداشتند.

شد. محققان به جاي توجيه اين امر كه چرا  سئله دچار تغيير جهت عجيبي  در اين حال بيان م
 ، علت عدم مصرف سايرين را توضيح دادند.كنندميمواد مخدر مصرف  برخي از دانشجويان

براي امتحان كردن مواد مخدر دارند،  ايهمحققان با فرض اينكه همه دانشيييجويان انگيز
مختلفي زندگي  "ي اجتماعيهاتمحدودي"اين گزاره را مطرح كردند كه دانشيييجويان تحت 

 د.شوميكه مانع آنها از انگيزه موجود براي مصرف مواد مخدر  كنندمي
با رفتارهاي انحرافي برخورد  با مردان ترسيييادهجامعه آمريكا به طور كلي در مواجهه  ي 

نسيييبت به زنان دارد. به عنوان مثال گروهي از مردان را در نظر بگيريد كه مشيييروبات الكلي 
وقت "و گفتن  "مدارا"موارد مردم اغلب از طريق  . در اينكنندميمصيييرف كرده و بد رفتاري 

شته باشيد ، در حالي كه اگر رفتار مشابهي از گروه كنندميپوشي از اين حاالت چشم "خوبي دا
ضرب المثلي با اين  شد. ما  شديدي مواجه خواهد  شود، احتماالً با عدم پذيرش  شاهده  بانوان م



 تحقيق در علوم انسانيكاربردي شناسي روش/ 277

 

سر هستند"مضمون داريم كه  سران باالخره پ ما عبارت مشابهي براي دختران وجود ندارد. ا "پ
بنابراين محققان اسيييتدالل كردند كه زنان با مصيييرف مواد مخدر نسيييبت به مردان چيزهاي 
بيشيييتري را از دسيييت خواهند داد. به عبارت ديگر زن بودن نسيييبت به مصيييرف مواد مخدر 

 .كندميمحدوديت ايجاد 
ي هاهنسييبت به آنهايي كه در خان كنندميدانشييجوياني كه در خانه )همراه والدين( زندگي 

شخصي خود اقامت دارند، محدوديت آشكاري براي مصرف مواد مخدر دارند. صرفنظر از تفاوت 
سته بيشتر به والدين خود واب كنندميدر فرصت داشتن براي مصرف، آنهايي كه در خانه زندگي 

 دارند.بنابراين آسيب پذيري بيشتري نسبت به نقض قوانين  -هستند 
شتري در نهايت خرده فرهنگ سنتي محدوديت بي شگاه هاوايي به طور  سيايي در دان هاي آ

ساير خرده فرهنگ سه با  سبت به تبعيت از قانون در مقاي سيايي در ن شجويان آ ها دارند و لذا دان
 صورت تعدي از قوانين و مصرف مواد مخدر چيزهاي بيشتري را از دست خواهند داد.

ي هاتبراي تبيين تفاو "1محدوديت اجتماعي"س از اين بررسيييي، نظريه به طور كلّي پ
 مشاهده شده در احتمال مصرف مواد مخدر مطرح شد.

شجو محدودي سط او هاتهر چه دان صرف مواد مخدر تو شد، احتمال م شته با شتري دا ي بي
ود خ كمتر خواهد بود. اين مسيييئله بار ديگر حاكي از آن اسيييت كه محققان در ابتداي تحقيق

 شكل گرفت.  هاهرا در ذهن نداشتند. اين نظريه با بررسي داد ايهچنين نظري
 

 و تحقيق نظريهرابطه ميان 
صل با جنب ي اهشي مختلف ارتباط ميان نظريه و تحقيق در حوزه پژوههاهدر طول اين ف

دازد. اما در مدل پرمياجتماعي آشييينا شيييديم. در مدل قياسيييي، پژوهش به آزمودن نظريه 
يل داد يه از تحل به وجود ميهاهاسيييتقرايي، نظر گاه ي تحقيق  يد. بخش آخر اين فصيييل ن آ

 ي اجتماعي واقعي دارد.هاشنزديكتري به نحوه ارتباط بين نظريه و تحقيق در پژوه
در حالي كه ما درباره دو مدل مطلوب و منطقي براي برقراري ارتباط ميان نظريه و تحقيق بحث 

گاهي اوقات ي علهاشكرديم، پژوه ند.  نه برخوردار يادي در اين زمي يار ز ماعي از تنوع بسييي وم اجت
ي هاهند. ساير مطالعات از دادشوميهاي تجربي مطرح موضوعات نظري صرفاً به عنوان بستر تحليل

                                                 
1 . Social Constraint 
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. آيا در سيياير موارد كنندميگاهي براي مباحث نظري اسييتفاده آوري شييده به عنوان تكيهتجربي جمع
توضيحات بيشتر واقعاً تعاملي ميان نظريه و تحقيق وجود دارد؟ برخي مطالعات به هيچ وجه براي ارائه 

ستفاده ن نگاري يك موقعيت توان به توصيف قوم. به عنوان مثال ميكنندمياز نظريه با هدفي خاص ا
 اجتماعي نظير گزارش وضع خوراك و پوشاك يك جامعه خاص اشاره نمود.

عه طال با م كه هاشگزارش پژوه با اين وجود،  يد شيييد  جه خواه لب متو ماعي اغ ي اجت
راي ي اجتماعي آگاه هسييتند. بهاهنويسييندگان از تاثيرگذاري و تاثيرپذيري تحقيق خود از نظري

 د.شوميتشريح اين نكته مواردي در اين بخش ارائه 
( تصيييميم گرفت معضيييل انحصيييار )مشيييكل 2999) 1هنگامي كه دبليو الرنس نيومن

شد كه  ييهاه( در تاريخ اياالت متحده آمريكا را بررسي كند، متوجه ارتباط آن با نظريهاهاتحادي
او  ادند. با اين وجوددميي اجتماعي را نشيان هاشنحوه تغيير جامعه )تغيير اياالت( توسيط جنب

 متقاعد شد كه نظريات پيشين براي پيشبرد اين هدف كافي نبوده است.
ايالتي  هايمشيگيري خطي اجتماعي را به فرآيندهاي شكلهاشنظريه تغيير اياالت جنب"

زد. سايماز طريق تمركز بر نقش ابزارهاي فرهنگي در تالشهاي سازمان يافته سياسي مرتبط 
ي خبرگان قانون اسيياسييي در مسييائل اجتماعي، هاهعليرغم شييباهت مفاهيم و مالحظات، ايد

ظريه لحاک نشده است. در اين مقاله من به اين ي اجتماعي و ادبيات سياسي  دراين نهاشجنب
 (.29990422)نيومن،  "دازمپرميسه موضوع براي بهبود نظريه تغيير ايالت 

توانسييت بنابراين نيومن با بهبود نظريه تغيير ايالت ابزاري نظري در اختيار داشييت كه مي
صارهايي كه ا سي در رابطه با انح سيا شروع و تا  2992ز دهه تحقيق و تحليل او درباره مانور 

جنگ جهاني اول ادامه يافت را هدايت كند. بنابراين نظريه به صيييورت منبعي براي پژوهش 
 عمل كرد و همزمان توسط پژوهش بهبود يافت.

سقِد كِبِدي و جي ديويد كنتنروس (، تصميم به 2999) 2در مطالعه تقريباً مشابهي آالمِ
سم ستافارياني شد مذهب را سي ر ساس كردند  3برر در جامائيكا گرفتند. با اين وجود آنها اح

                                                 
1 . W. Lawrence Neuman 

2 . Alemseghed Kebede  and J. David Konttnerus 

3 . Rastafarianism 

 .]م[داند ديدگاهي که سياهان را قوم برگزيده خدا مي
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گرايانه ي اجتماعي با تمركز بر بسيج منابع بسيار اثباتهاشي پيشين در مورد جنبهاهنظري
 (:29990222). آنها احساس كردنداندهبود

گان در ، ادراكات و رفتار شركت كنندهاهتئوري بسيج منابع به جاي بررسي بيشتر انگيز
ئل نظري و  جنبش، لذا، مسيييا ماعي متمركز اسيييت.  هاي تحرك اجت بر چگونگي و چرا

ي نوظهور انقالبي هانيي از اين قبيل اسييت: سييازماهاشپژوهشييي نوعاً شييامل اين پرسيي
ي ي سييياسييهاهچگونه در پي بر انگيختن و عادي سيياختن جريان منابع هسييتند و دسييتگا

    هند. دمي موجود چگونه سازماندهي منابع را تحت تاثير قرار
 

سم به مفاهيم مختلفي از  ستافارياني شتر از مكتب را ساس كردند براي آگاهي بي محققان اح
هايي براي مواجهه با روانشييناسييي اجتماعي معاصيير نياز دارند. آنها به ويژه در جسييتجوي مدل

 مشكالت مربوط به معاني و تفكرات جمعي بودند.
شيا م شميت و پاتري شف داليل موفقيت برخي 2999) 1رتينفردريكا ا ( عالقه زيادي به ك

مراكز مقابله با بحران تجاوز جنسييي و چگونگي سييازگاري آنها با محيط سييياسييي و سييازماني 
 پيرامون خود داشتند. محققان الگوهاي نظري مناسبي براي تحقيقات خود پيدا كردند:

ي كاليفرنياي توسييط مركز بحران تجاوز جنسيي 2مطالعه موردي تحرك بدون مزاحمت
د تا چگونگي عملكرد يك برميرا به كار ي آرشيييوي، مشيياهده و مصيياحبه هاهجنوبي داد

سييازمان طرفدار حقوق زنان براي ايجاد تغييرات در پليس، مدارس، مراجع قانوني و برخي 
شريح كند. مفاهيم 2997تا  2947ي ايالتي و ملي را از هانسازما از  "نظريه خيابان "ت

سبريج ست بي"و 3من سيا شتاين "قاعدهتحرك بدون مزاحمت و  راهنماي اين  4از كازن ا
 (.29990222ا ند )تحليل بوده

 
ستورالعمل واحدي براي هدايت پژوه صه د ي علوم اجتماعي وجود ندارد. هاشبه طور خال

تر از نگاه سنتي به علم است. در نهايت علم به دو نوع فعاليت ي پژوهش بسيار گستردههاشرو
سياري از الگوها  شاهده. همان طور كه در اين كتاب خواهيد ديد، در ب ست: منطق و م سته ا واب

 توانند به خوبي در كنار يكديگر قرار گيرند.اين دو مي
                                                 

1 . Frederika Schmit  and Patricia Martin 

2 . Unobstrusive Mobilizing 

3 . Mansbridge 

4 . Katzenstein 
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 نكات كليدي فصل 

 مقدمه

 سه وظيفه دارند:  هاهنظري شده 2در پژوهش  ( كمك به جلوگيري از اتفاقات پيش بيني ن
 دهي به اقدامات پژوهشي.دهي و جهت( شكل4شده و  ( درك الگوي مشاهده0، 

 

 ي علوم اجتماعيهامبرخي پاراداي

 پاراداي ي متنوعي براي سيييازماندهي نحوه ادراك و هامدانشيييمندان علوم اجتماعي از 
 .كنندميپژوهش در زندگي اجتماعي استفاده 

 ه ، نظرياندهبرخاسيييتي مختلف هاميي كه از پارادايهاهميان انواع نظري هاتيكي از تفاو
ي كالن جامعه هسيييتند( در مقابل نظريه خرد هاويژگييي كه در مورد هاهكالن )نظري

 ي خرد جامعه( است.هاويژگييي در مورد واحدهاي كوچك يا هاه)نظري

 ما به صيييورت علمي قادر به كشيييف قوانين حاكم بر  كندميگرايي فرض پارادايم اثبات
 زندگي اجتماعي هستيم.

 گرايي اجتماعي معتقد به تكامل تدريجي در زندگي اجتماعي است.پارادايم داروين 

  پارادايم تعارض بر اقدامات فردي و گروهي براي غلبه بر ديگران و جلوگيري از مغلوب
 شدن توسط آنها تمركز دارد.

 دازد كه چگونه مفاهيم مشتركپرميگرايي نمادين به بررسي اين موضوع پارادايم تعامل 
 يابند.و الگوهاي اجتماعي طي تعامالت اجتماعي توسعه مي

 ي ادراك مردم از زندگي اجتماعي در فرآيند زندگي تمركز هاشرونگاري بر پارادايم قوم
 كه گويي هر كس مانند يك محقق درگير يك تحقيق است. ايهگون، به كندمي

 ست ا ايهدنبال كشف وظيفي اجتماعي( به هامگرايي ساختاري )يا سيستپارادايم وظيفه
 .هددميكه هر يك از عناصر جامعه براي كل نظام انجام 

  پارادايم طرفداري از حقوق زنان عالوه بر جلب توجه به حقوق از دسيييت رفته زنان در
كه تصييياوير قبلي چگونه از عمق واقعيات  كندمياغلب جوامع، اين مسيييئله را پر رنگ 

 كردند.مردان را تقويت مي شدند و تجارباجتماعي برخاسته مي
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  سامان يك ضعيت ناب پارادايم انتقاد نژادي، همانند پارادايم طرفداري از حقوق زنان، هم و
و هم مواضيييع جديدي براي  كندميآمريكايي( را بررسيييي  –گروه اجتماعي )آفريقايي 

 .كندميمشاهده و درك جامعه معرفي 

 صر، باورهايبرخي نظريه قديمي درباره واقعيت عيني را كه توسط  پردازان و محققان معا
شان دادند كه مي، به چالش مياندهشدي عقاليي ايجاد هانقانو شند. آنها ن توان روي ك

 ي چند مضموني توافق كرد.هاتواقعي

 

 عناصر نظريه اجتماعي

 :صر نظريه اجتماعي عبارتند از شاهدات، وقايع ، قوانين )كه به واقعيعنا شاهده هاتم ي م
ها، قضيييايا و فرضمربوط اسيييت(، همچنين مفاهيم، متغيرها، بديهيات يا پيششيييده 

 هاي منطقي سازنده نظريه هستند(.)كه بلوك هاهفرضي

 

 بازبيني دو سيستم استدالل

 شمندان از نظريه به عملياتي سنتي علم، دان صوير  شاهده در ت سمت م سازي و از آن به 
 حوه انجام واقعي يك پژوهش علمي نيست.روند. ولي اين تصويري دقيق از نپيش مي

  ستدالل قياس )اقتباس از انتظارات و نظريه علمي اجتماعي و تحقيق از طريق دو روش ا
( و استقراء )توسعه و تعميم از طريق مشاهدات خاص( به هم هاهاستخراج فرضيه از نظري

 .كنندميارتباط پيدا 

 د.شوميتقراء و قياس در عمل، علم فرآيندي است كه شامل جايگزيني اس 

 

 پردازي قياسينظريه

  تواند به كه چگونه استدالل رسمي مي هددمينظريه عدالت توزيعي گولرمينا جاسو نشان
 انتظارات نظري متنوعي منجر شود كه به وسيله مشاهدات قابل آزمون هستند.
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 پردازي استقرايينظريه

  مطالعه ديويد تاكوچي درباره عوامل موثر بر مصرف مواد مخدر ميان دانشجويان دانشگاه
تواند منجر به تعميم و خلق آوري مشيياهدات چگونه ميكه جمع هددميهاوايي نشييان 

 يك نظريه توضيحي شود.

 

 ارتباط ميان نظريه و تحقيق

 ي فراواني هاهوجود دارد و راپذير زيادي ميان نظريه و تحقيق در عمل ارتباطات امكان
 براي انجام يك تحقيق اجتماعي موجود است.

 

 اصطالحات كليدي

 فرض صفر فرضيه

 عملياتي كردن نظريه كالن

 پارادايم تئوري خرد

 تعريف عملياتي همگرايي منافع

 

  هانسؤاالت مروري و تمري

را در نظر بگيريد.  به آن اشاره شد 2رابطه احتمالي بين آموزش و تبعيض كه در فصل  .2
توانيد اين رابطه را از طريق الف( روش قياسييي، ب( توضيييح دهيد كه شييما چگونه مي

 روش استقرايي آزمون كنيد.

رابطه ذكر شيييده ميان نظريه و تحقيق در اين فصيييل را مرور كنيد. يك مقاله از يك  .0
 كنيد.مجله علمي را انتخاب و نوع رابطه ميان نظريه و تحقيق را در آن معين 

ستفاده از يكي از موتورهاي جستجوي موجود )نظير  .4 ، google ،Excite ،HotBotبا ا
AskJeeres ،Looksmart ،Lycos ،Netscape ،Webcrawler  يييا

Yahooسه مورد از پاراداي صفحات وبي پيدا كنيد كه حداقل به  ي هام( اطالعاتي درباره 
هاي مرتبط بحث و گزارش پردازينظريهذيل پرداخته باشييند. آدرس وب را داده و در مورد 

 خود را تهيه كنيد.
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 گراييوظيفه نظريه تعارض

 گراييتعامل نظريه انتقاد نژادي

 گرايياثبات نظريه تبادل

 پسامدرن نگاريقوم

  طرفداري از حقوق زنان

 

 منابع اينترنتي براي مطالعه بيشتر

 ™Sociology  NOWي تحقيق هاشرو
صي  .2 شخي صل را انجام دهيد، آزمون ت  :Sociology Nowپيش از آنكه مرور پاياني ف

Research Methods سايي حوز شنا شما در  يي كه بايد بر آن هاهرا انجام دهيد كه به 
باره اين ابزار بر خط و  عاتي در تاب، اطال تداي ك هد كرد. در اب مك خوا يد، ك تمركز كن

 آن را خواهيد يافت.آموزش نحوه دسترسي به منابع عظيم 

بر اسييياس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .0
نتايج آزمون خود اسييتفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و سيياير منابع 

 براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

ييد اينكه آماده ورود به فصييل وقتي مرور خود را به پايان رسييانديد از پس آزمون براي تا .4
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.

 

 وب سايتي براي كار با ويرايش يازدهم پژوهش اجتماعي

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه 
 ، دسترسي پيدا كنيد.كندميبراي امتحان كمك 

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

ي آزمايشي به همراه بازخورد هانشما در اين سايت به موارد زير دست خواهيد يافت: آزمو
صل، پروژهاتآنها، تمارين اينترنتي، فلش كار صطالهاه، نرم افزار آموزشي ف صيلي، ا حات ي تف

ي هاهعي در فضاي مجازي، دادي اجتماهاش، پژوهInfoTrac College-Editionجستجوي 
بر آموزش كار با نرم افزارهاي مختلف  ايههاي سايت، مقدمپيمايش اجتماعي سراسري، لينك

 .NVioو  SPSSاز قبيل  هاهتحليل داد
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 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ساي ست. هيچگاه اين وب  شيد كه اينترنت ماهيتي پويا ا شته با د ثابت ي معدوهاتتوجه دا
 هاي بيشتر چك كنيد. كتاب را نيز براي لينكواهد ماند. همچنين وب سايتنخ

 شناسان گذشته:صفحه اينترنتي جامعه
http:// staff.uwsuper.edi/hps/mball/dead-SOC.com 

 ناسيشجامعه، نظريه و نظريه پردازان شناسيجامعهكتابخانه مجازي شبكه ارتباط جهاني: 
http:// www.mcmaster.ca/socscidocs/w3virtsoclib/theories.htm 

 :شناسيجامعهگالري بر خط 
http:// www.sociologyonline.co.uk 

 

 

 





 

 فصل سوم
 

 

 
 

 ي پژوهش اجتماعيهاتاصول اخالقي و سياس
 

 مروري بر فصل

جام  ماعي ان چارچوبي اجت ماعي در  قات اجت يد در شيييوميتحقي با قان  نابراين محق د. ب
سي  سيا سائل اخالقي و  طراحي و اجراي تحقيقات خود به موازات مالحظات علمي، م

افتن به پاسخي صريح براي موضوعات پر يبسياري را مدّ نظر قرار دهند. اما، غالباً دست
 تنش اخالقي و سياسي كار دشواري است.





 

 فصل سوم
 

 

 
 

 هاي پژوهش اجتماعياصول اخالقي و سياست

 
 

 مقدمه
است. گرا و مفيد براي انجام تحقيقات اجتماعي واقع ايههدف من در اين كتاب ارائه مقدم

ي پژوهشي را پوشش دهد: هاهگرايي بيشتر اين مقدمه بايد چهار شرط اصلي در پروژبراي واقع
 شرايط علمي، اجرايي، اخالقي و سياسي.

بخش اعظم اين كتاب بر شرايط علمي و اجرايي تمركز دارد. در ادامه خواهيد ديد كه منطق 
علمي  "كامالً "هاي مطالعاتي رخي طرحي معيني در تحقيق تمركز دارد، ليكن بهاهعلمي بر روي

انجامد. پذير نيستند، زيرا يا گران هستند و يا اجراي آنها بيش از اندازه به طول ميدر عمل امكان
 بنابراين در اين كتاب به مسائل اجرايي نيز خواهيم پرداخت.

حقيق جام تپيش از پرداختن به شرايط علمي و اجرايي تحقيق بهتر است دو شرط مهم ديگر ان
را مورد بررسي قرار دهيم. همان طور كه برخي  -مسائل اخالقي و سياسي  -در دنياي واقعي 

ياسي و يا از نظر س اندهشدي خاص غير عملي هستند، برخي ديگر از آنها يا از نظر اخالقي منع هاهروي
 يد.تر شدن مطلب به مثال زير توجه كندشوار و غير ممكن خواهند بود. براي روشن

سه برنامه هاسال شركت در يك جل ريزي براي طراحي يك دوره آموزش حقوقي پيش به 
شگاه و  شي يك دان سط مركز پژوه شترك تو صورت م شدم. اين پروژه به  در كاليفرنيا دعوت 
گاهي از  هدف پروژه بهبود آموزش حقوق از طريق آ حال اجرا بود.  يالتي در  انجمن وكالي ا

ارتباط با موفقيت در آزمون وكالت بود. در واقع، برنامه اصييلي تهيه تجارب دانشييكده حقوق در 
براي به دست آوردن اطالعات جزئي در مورد تجربه افراد در يادگيري حقوق بود.  ايهپرسشنام

افراد  ادند. با تحليل موفقيتدميبايد هنگام آزمون وكالت به سؤاالت پرسشنامه نيز پاسخ افراد 
توانسيييتيم به مجموعه عوامل مهم و متفاوت در دانشيييكده حقوق ميدر شيييرايط تحصييييلي 
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رار گرفته ي حقوق قهاهتوانست در اختيار دانشكدي اين تحقيق ميهاهاهميت پي ببريم. يافتبي
 و در نهايت موجب ارتقاي آموزش حقوق  شود. 

با انجمن وكال اين بود كه كليه مسيييائل جنجال بر ا ز نگينكته جالب در مورد همكاري 
سيييد. به طور مثال به اعتقاد آنها هيچ مشييكلي در الزام به تكميل رميمتداول قابل حل به نظر 

 پرسشنامه همراه امتحان وجود نداشت و مسئله عدم جوابگويي كامالً قابل حل بود.
من درحالي كه نگران نتايج مطالعه بودم جلسه را ترك كردم. وقتي با همكارم در مورد اين 

اين كار غير اخالقي است. هيچ "كردم، جمله عاقالنه او همه چيز را دگرگون كرد. كار صحبت 
قانوني براي مجبور كردن افراد براي پاسخ به سؤاالت وجود ندارد و شركت در اين تحقيق بايد 

 ... و اين مطالعه انجام نشد. "داوطلبانه باشد
ستان مي شدر بيان اين دا شني دريافت كه الزام  كنندگان به  همكاري كار ركتتوان به رو

شما مي ست و  ستي نبوده ا سئله را حدس بزنيد. در ستيد قبل از اظهارات همكار من اين م توان
شرمندگي  ساس  شامد اح سبت به اين پي ستان هدف  كنمميمن هنوز هم ن اما از بيان اين دا

 خاصي دارم.
به اندازه بقيه و يا بيشييتر از نه كامل اما حداقل  -انيم دميهمه ما خود را متعهد به اخالق 

ي اجتماعي و احتماالً در زندگي اين است كه الزامات اخالقي هاشآنها. مشكل موجود در پژوه
سائل اخالقي مربوطه به سي م ستند. در نتيجه، ما اغلب بدون برر شهود ني شه براي ما م همي

شايد بعد از يادآوري موارد اخالقي، براي ماپرميكارهايي  سد. به بديهي به نظر مي دازيم كه  ر
شتم طور مثال وقتي من پس از صحبت با همكارم، موضوع را با گروه برنامه ريزي در ميان گذا

 هيچ كس با همكاري داوطلبانه مخالفت نكرد و همه از اين بي توجهي ناراحت شدند.
ما اً اگر به شانيم. مطمئندميكه نيازمند آزار كودكان باشد را غير اخالقي  ايههمه ما مطالع

صاحبه كرده و گفت صي افراد با آنها م صو شود در مورد زندگي خ شنهاد   ي آنها را در يكهاهپي
روزنامه محلي منتشر كنيد، به شدت مخالفت خواهيد كرد. اما با وجود اينكه شما فرد با اخالقي 

شرايط ديگر  ست در برخي  صدق  -هستيد ممكن ا سائل اخال - كندميدرباره همه ما  ا قي رم
 از ياد ببريد. 

دازد. برخي از هنجارهاي پرميبخش اول اين فصل به مسائل اخالقي در تحقيق اجتماعي 
د. با نشييوميمورد توافق اكثريت در مورد بايد و نبايدهاي اخالقي در تحقيق تا حدودي معرفي 

سبت به موازين اخالقي تحقيق و توجه مداوم به آنها در  شدن ن  طراحي يكاين وجود حساس 
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ي اخالقي يك هاهها اسييت. حتي وقتي جنبمشيييتر از يك آشيينايي سيياده با خطمطالعه مهم
سئله كه  ستدالل پرداخت. اين م شد، بايد در مورد آنها به بحث و ا موقعيت خاص قابل بحث با

، ارزش چنداني ندارد و كنندميي اخالقي فعاليت هاتبسييياري افراد متخصييص تحت محدودي
، پزشيييكان، وكال، هاشاز فردي به فرد ديگر متفاوت اسيييت. بنابراين كشيييي هاتياين محدود

كنند. در اين گزارشيييگران و توليدكنندگان تلويزيوني با تعهد به قيود اخالقي متفاوت كار مي
 ي اجتماعي خواهيم پرداخت. هاشفصل ما تنها به اصول اخالقي حاكم بر پژوه
اند. توجه داشته باشيد كه مثال مبهم و قابل بحث مالحظات سياسي در تحقيق نيز ظريف،

به محققان اجتماعي د. شوميدانشكده حقوق به اندازه اصول اخالقي شامل مسائل سياسي نيز 
ركت در تحقيق بايد داوطلبانه باشد. اين هنجار به روشني اشمد كه معتقدن هنجار اخالقياين 

فراد است. در بيشتر كشورها مطالعات تحقيقاتي هاي مدني ابرخاسته از هنجار حمايت از آزادي
 بايد با رعايت كامل اصول اخالقي انجام شوند. 

ي پژوهش اجتماعي كه در اثر مالحظات سياسي شكست هاهدر بخش دوم فصل، به پروژ
براي  "مناسبي"دازيم. همانند مسائل اخالقي، دستورالعمل پرمي، اندهخورده و يا تحت فشار بود

فكر با اين مسئله موافق نيستند. من هم قصد ص تجويز نشده است. افراد خوششرايط مشخ
هاي مشخص در مورد بايدها و نبايدهاي سياسي ندارم. همانند مسائل اخالقي، مشيارائه خط

 هدف ما حساس شدن در مورد بُعد سياسي پژوهش اجتماعي است.

 

 مسائل اخالقي در تحقيق اجتماعي
مطرح است و هر  خالقياتهمراه با ا 1اصول اخالقيو به طور معمول،  هاهنامدر اغلب لغت

دازند. اما درست و نادرست كدامند؟ مرجع تمايز چيست؟ براي پرميدو واژه به درست و نادرست 
هاي سياسي و يا توانند مذاهب، ايدئولوژيافراد مختلف اين مراجع متفاوت است. اين مراجع مي

 شند.گرايانه بامشاهدات واقع
سترفرهنگ لغات سائل  هاهناماز اين لغت ايهنمون 2جديد وب ست كه در تعريف م اخالقي ا

. اگرچه اين تعريف ممكن "انطباق با اسييتانداردهاي اجرايي يك حرفه و يا گروه"گفته اسييت: 

                                                 
1. ethics 

2 .Webster 
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اسيييت مطلق بودن اخالق در پژوهش را نفي كند اما آنچه ما به عنوان اخالقيات و اخالق در 
كنيم، در واقع موضوع مورد توافق ميان اعضاي يك گروه است. زمره به آن اشاره ميزندگي رو

يد گرو فاوتي توافق كردهاهبي ترد ندهي مختلف، بر سييير قوانين مت ندگيا مات ز  . يكي از الزا
آميز در يك جامعه خاص، آگاهي از مسيييائلي اسيييت كه جامعه آنها را اخالقي يا غير موفقيت
 كند.همين موضوع در مورد تحقيقات اجتماعي نيز صدق مياند. دمياخالقي 

، بايد از توافقات عمومي ميان كندميفردي كه در يك پژوهش اجتماعي علمي مشاركت 
پژوهشگران در مورد بايدها و نبايدهاي آن تحقيق علمي آگاه باشد. در اين بخش برخي از مهم

 به طور خالصه بررسي شده است.  ي اجتماعي هاشترين توافقات اخالقي رايج در پژوه

 

 مشاركت داوطلبانه
به زندگي افراد اسيييت. مراجعه  عدّي  به معني ت نه هميشيييه، پژوهش اجتماعي  اغلب و 
پرسشگران و يا رسيدن يك پرسشنامه به وسيله پست الكترونيكي به معناي آغاز فعاليتي است 

ستلزم دهندسخكه پا ست م ست نكرده اما ممكن ا سياري ه آن را درخوا صرف زمان و انرژي ب
 ي  عادي فرد را مختل خواهد كرد. هاتباشد. شركت در يك آزمون اجتماعي فعالي

به عالوه تحقيقات اجتماعي اغلب نيازمند آن است كه افراد اطالعات خصوصي خود را فاش 
و محققان  -اطالعاتي كه ممكن است از دوستان و آشنايان خود پنهان كرده باشند  -كرده 

جتماعي معموالً بايد آنها را به اشخاص ديگري ارائه كنند. ساير متخصصين نظير پزشكان و ا
كنند. اگرچه اين درخواست بايد بر اساس هدف نيز چنين اطالعاتي را درخواست مي هانحقوقدا

نياز  ه به اطالعاتيدهندسخآنها قابل توجيه باشد: مثالً آنها براي شناسايي عاليق شخصي پا
توانند چنين ادعايي داشته باشند. آنها همانند دانشمندان . محققان اجتماعي به ندرت ميدارند

 توانند نويد دهند كه تحقيقاتشان در نهايت به نفع بشريت خواهد بود. پزشكي تنها مي
افراد است. هنجارهاي يكي از اصول مهم اخالقي در تحقيقات پزشكي، مشاركت داوطلبانه 

ت اجتماعي نيز وجود دارد. نبايد هيچ كس را مجبور به همكاري نمود. اگرچه مشابهي در تحقيقا
 سازي آن در عمل است. از پياده ترسادهپذيرش اين هنجار به طور نظري بسيار 

تحقيقات پزشييكي ويژگي سييودمند ديگري نيز دارد. بسييياري از داروهاي آزمايشييي روي 
ليل مسييائل اخالقي، ماهيت و  خطرات احتمالي د. در اغلب موارد به دشييوميزندانيان امتحان 
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ست و نبايد  شاركت كامالً داوطلبانه ا شتند كه م شده و آنها اطالع دا آزمايش به زندانيان گفته 
داشييته باشييند. حتي تحت اين شييرايط،  -مانند آزادي زود هنگام  - ايهانتظار هيچ جايزه ويژ

ها منافع شخصي خواهد داشت، به اين كار بر روشن است كه آنها با اعتقاد به اينكه مشاركت آن
 . اندهشدانگيخته 

ستاد كالس  سيجامعهوقتي ا شجويان مي شنا شناممقدماتي از دان س را كه  ايهخواهد  پر
ممكن است تحليل و منتشر شود، تكميل كنند، معموالً بايد به دانشجويان بگويد كه مشاركت 

ساس مي شجويان اح ست. اما با اين وجود اغلب دان كنند آنها در اين پيمايش كامالً داوطلبانه ا
بت سكه عدم همكاري ممكن است روي نمره آنها ت ثير منفي داشته باشد. بنابراين استاد بايد ن

ستنباطي حساس بوده و تدابيري براي حذف آن بيانديشد. براي مثال مي تواند هنگام به چنين ا
شنام س سخ هاهتكميل پر شجويان بخواهد تا پا ستد و يا از دان ست خارج از كالس باي ها را با پ

 كنار درب كالس بياندازند.  ايهالكترونيكي ارسال و يا در جعب
تر، دقيقاً در تضييياد با چند نكته علمي قرار دارد. به طور كلياين نوع همكاري داوطلبانه 

دهندگان پيمايش، همگي افرادي باشييند كه با كمال ميل چنانچه مخاطبان آزمايش و يا پاسييخ
پذيري مورد تهديد قرار خواهد گرفت. زيرا شايد اين جهت، هدف علمي تعميماندههمكاري كرد

صياتي از افر صو ضحگيري، منعكس كننده خ ست. وا شد كه قابل تعميم به تمام مردم ني تر اد با
ي پيمايش خود را به تمام جامعههاهتواند يافتاينكه در مورد پيمايش توصييييفي، محقق نمي

شدهتعميم دهد، مگر اينكه اكثريت افرادِ  ته داشيي داوطلبانهمشيياركت و همكاري  انتخاب 

 باشند. 
ات ميداني در اين خصوص، مسائل اخالقي خواهيد ديد، تحقيق 22همان طور كه در فصل 

خاص خود را دارند. اغلب اوقات محقق از بيم تحت ت ثير قرار گرفتن فرآيندهاي اجتماعي مورد 
را آشكار كند. روشن است كه عناصر مطالعه در چنين  ايهتواند انجام چنين مطالعمطالعه نمي

 ت. يي فرصت داوطلب شدن و يا مخالفت نخواهند داشهاهنمون
ست. در  شواري ا ست اما پيروي از آن غالباً كار د شاركت داوطلبانه مهم ا اگرچه هنجار م

ساير يي كه احساس ميهاهنمون شد، توجه به  كنيد تخلف از اين هنجار در نهايت توجيه خواهد 
شتري  سيدن به افراد تحت مطالعه اهميت بي سيب ر هنجارهاي تحقيق علمي نظير اجتناب از آ

 . دكنميپيدا 
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 كنندگاناجتناب از آسيب رساندن به مشاركت
تحقيق اجتماعي نبايد موجب آسيب ديدن افراد تحت مطالعه شود، حتي اگر خودشان داوطلب 
شده باشند. شايد مثال روشن اين هنجار، افشاي اطالعاتي از افراد تحت مطالعه باشد كه موجب 

 د.شوميي مهمي مانند زندگي خانوادگي، دوستي و شغل  هاويژگي اختالل در
ست  سيب هاآزمودنياز آنجا كه ممكن ا شوند، در طول مطالعه اجتماعي دچار آ هاي رواني 

 هاآزمودنيمحققان بايد مراقب خطرات ظريف آن باشيييند و از آنها پيشيييگيري كنند. گاهي از 
 يهاويژگيكه غيرعادي هسييتند و يا يي هاشد تا يك انحراف رفتاري، نگرشييوميخواسييته 

سند، نظير درآمد كم، كمبود خدمات رفاهي مربوط به اقشار كم رميشخصيتي كه منفي به نظر 
ساس ناراحتي آزمودني  شايد حداقل اح درآمد را فاش كنند. فاش كردن چنين اطالعاتي گاهي 

 .1را به دنبال داشته باشد
كنندگان را به اجبار با تماعي، مشييياركتي تحقيقات اجهاههمچنين ممكن اسيييت پروژ 

شان مواجه كنند كه در حالت عادي انتظار آن را ندارند. اين اتفاق حتي ممكن يي از خودهاهجنب
شته ستقيم اطالعات به محقق اتفاق بيفتد. درنگاه گذ ست در هنگام ابراز غير م گرا، يك رفتار ا

ست به ست غير اخالقي يا نادر شته ممكن ا سد. بنابراين پروژه مذكور مي خاص در گذ نظر بر
ي شييخصييي مداوم آزمودني شييود. به طور مثال اگر مطالعه مسييتقيماً هاشتواند موجب رنج

ست خود كرده و اين  شروع به بازخوا ست آزمودني  شانه بگيرد، ممكن ا رفتارهاي اخالقي را ن
براي مثال، برخي پس از اتمام و تحويل پروژه ادامه داشيييته باشيييد.  هاتجريان حتي تا مد

 پذيري عزت نفس افراد شود. اند منجر به آسيبتومي هاشپرس
شما بايد در هر تحقيقي احتمال و ريسك از اين مشاهدات به روشني مي توان دريافت كه 

صدمه ديدن ساير افراد، به هر طريق ممكن را مديريت كنيد. مصون ماندن در برابر تمامي اين 
ست.صدمات امكان سبت به طراحي برخي مطالعات مي پذير ني صدمات را ن تواند احتمال اين 

رسيييد كه شييييوه انجام يك تحقيق خاص اثرات سييياير مطالعات افزايش دهد. اگر به نظر مي
مثالً از آزمودني خواسييته شييود تا راجع به خصييايص  -گذارد مي هاآزمودنيناخوشييايندي بر 

بايد داليل علمي محكمي براي انجام آن  محقق -اخالقي بد خود اطالعاتي را آشيييكار كند 
ضروري بوده و نيز براي  شما  شد. اگر طرح تحقيق  شته با شايند به نظر آيد هاآزمودنيدا ، ناخو

                                                 
 .]م[شوند . گاهي هم موجب رضايت و تخليه موقت آثار انباشته شده ناکامي مي 1



 282هاي پژوهش اجتماعي/ اصول اخالقي و سياست :فصل سوم

 

 

شويد. اگرچه  ست موجب آزار شخصي ديگران  شما در يك برزخ اخالقي قرار گرفته و ممكن ا
ي براي حسيياس شييدن شييما تواند هشييداراين ناراحتي به خودي خود ارزش كمي دارد اما مي

 نسبت به اين موضوع باشد. 
 ايهكنندگان به طور فزايندهنجارهاي اخالقي مشاركت داوطلبانه و عدم آسيب به مشاركت

بايد  هاآزمودنيبدين معني اسييت كه  1. اين توافقاندهرسييميت يافت "توافق علني"تحت عنوان 
شاركت داوطلبانه در پروژ ست از خطرات احتمالي  ي تحقيقاتي راهاهمبناي م ساس درك در بر ا

شكي، با  ي آتي راجع به آزمايش و تمام هاآزمودنيآن قرار دهند. براي مثال در يك آزمايش پز
د تا تعهدي مبني بر اطالع از خطرات و شييوميد. از آنها خواسييته شييوميخطرات آن صييحبت 

فراد مجبور به اسيييتفاده از انتخاب آگاهانه خود امضيييا كنند. اگرچه ارزش چنين روندي وقتي ا
گر براي داروهاي طراحي شده براي اثرگذاري طبي هستند، كامالً روشن است اما وقتي مشاهده

د، كار دشوارتر است. چون در اين موردِ آخر شوميمطالعه يك رفتار نادرست وارد جامعه انساني 
شگيري كند،  شاهده پي سيب ديدن افراد تحت م سب اين توافق بمحقق بايد همچنان از آ ه ك

 معناي دستيابي به آن هدف نخواهد بود.
و گزارش تحليل هاآزمودنياز آنجا كه اغلب واقعيت ناشناخته است، منبع آسيب ديگر براي 

ست. افراد مورد تحقيق گاهي كتاب هاهداد  اندهكه در آن شركت كرد ايههاي مربوط به مطالعا
ضمائم و جداول مختلف خواهند يافت. ي ههاآزمودنيرا مطالعه خواهند كرد.  وشمند خود را در 

نظير متعصب، ضد ميهن،  -اگرچه بدون نام  -ي خود را هاگيبا انجام اين كار ممكن است ويژ
دين و ... پيدا كنند. در برخي موارد حداقل اين احتمال وجود دارد كه مشاهده اين خصوصيات بي

صور آنها از شكل كرده و ت ست  آنها را دچار م شان را تحت ت ثير قرار دهد. اگرچه ممكن ا خود
 هدف اصلي پروژه تحقيقاتي توضيح علت تعصب برخي افراد و رفتار غير تعصبي سايرين باشد.

( از كشيشان چند كليسا خواسته 2984)بابي، به عنوان نمونه در تحقيقي درباره زنان كليسا
شنام س ضاي خ ايهيي را ميان نمونهاهشد تا پر آوري كرده و به اص توزيع و آنها را جمعاز اع

لس را قبل از تحويل خوانده بود، مج هاهدفتر تحقيق بازگردانند. يكي از كشيشان كه پرسشنام
در مورد آتش دوزخ براي حضيييار ترتيب داده و در آن بسيييياري از آنها را ملحد و  ايهموعظ

                                                 
1 . informed consent  
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هاي مورد نظر را شناسايي احبان پاسخجهنمي خوانده بود. حتي با وجود اينكه او نتوانسته بود ص
 از سخنراني شديد اللحن او دچار آزار شخصي شدند. هاهدهندكند، بسياري از پاسخ
داوطلبانه، ممانعت از صدمه رسيدن به افراد نيز در نظريه كاري آسان اما در همانند مشاركت

اند تويمردهاي آن عمل دشوار است. حساسيت نسبت به موضوع و تجربه كافي نسبت به كارب
 ي ظريف تحقيق را بهبود دهد.هاهمهارت محققان در زمين

ي اخير توجهات زيادي صييرف پايبندي محققان اجتماعي به اين هنجار شييده هاسييالدر  
گذاري نيازمند ارزيابي مسييتقل رفتار اسييت. حكومت مركزي و سيياير مؤسييسييات سييرمايه

ساني در طرحهاآزمودني شگاي ان صي هاه، كميتهاههاي تحقيقاتي بوده و در اغلب دان ص ي تخ
ها تشكيل شده است. اگرچه اين رساني به اين ارزيابيي انساني( براي كمكهاآزمودني)درباره 

د اما چنين الزاماتي نه تنها به مقدار شوميكار گاهي پر زحمت بوده و يا به طور نامناسب انجام 
تواند مسييائل اخالقي كه از چشييم ، بلكه ميكندميالقي پيشييگيري اخزيادي از تحقيقات غير

 محققان محتاط پنهان مانده است را آشكار كند.
 

 2و محرمانه بودن 1گمنام
، حفظ هويت آنها به ويژه در هاآزمودنيمهمترين مسييئله در حفاظت از عاليق و سييالمت 

وجب نارضييايتي آنها شييود، ها به هر نحوي متحقيقات پيمايشييي اسييت. اگر فاش كردن پاسييخ
جار مهم يت از اين هن هد شيييد. دو روش تبع نامي و رازداري  -تر خوا به  -گم نه  در اين زمي

 ند.گيرميكند، اگرچه افراد اغلب اين دو را با هم اشتباه محققان كمك مي

                                                 
1 . Anonymity 

2 . Confidentiality 
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 گمنامي

و افرادي كه نتايج  -كند كه محقق يك پروژه تحقيقاتي زماني گمنامي افراد را تضمين مي
ئله ه به سؤال خاصي را شناسايي كند. اين مسدهندسخنتوانند فرد پا - كنندميتحقيق را مطالعه 

د، زيرا تواند گمنام بمانتحقيقاتي هرگز نمي مصاحبهدهنده به داللت بر اين امر دارد كه پاسخ

كه بر اساس آن قابل شناسايي خواهند بود.  كندميآوري مصاحبه اطالعاتي را درباره افراد جمع
فتر تحقيق، به د هاهتواند پيمايش پستي باشد كه قبل از بازگشت پرسشناماز گمنامي مي ايهنمون

 هيچ شماره شناسايي به آنها اختصاص داده نشده است. 
)تحقيق پيمايشي( مالحظه خواهيد كرد، تضمين گمنامي پيگيري  9همان طور كه در فصل 

را دشوار خواهد كرد. با وجود اين مشكل، در برخي  اندهشديي كه بازگشت داده نهاهشنامپرس
ي الزم در اين خصوص پرداخت شود. براي مثال در هاهد هزينشوميشرايط خاص، پيشنهاد 

بر روي استفاده از مواد مخدر در ميان دانشجويان، تصميم گرفتم كه مخصوصاً از هويت مطالعه
تواند موجب افزايش اطالع پيدا نكنم. حس كردم اطمينان آنها از گمنامي مي دهندگانپاسخ

استم به علت دانستن نام متخلفان، در جايگاه خوميها شود. همچنين نشفافيت و دقت پاسخ
دهندگان داوطلبانه نام خود را پاسخگويي به مسئولين قرار بگيرم. در چند مورد اندك كه پاسخ

 حذف كردم. هاهاطالعات را به سرعت از پرسشنام ذكر كرده بودند، اين

 

 محرمانه بودن

هاي زماني محرمانه بودن يك پروژه تحقيقاتي تضمين شده است كه محقق بتواند پاسخ
يك فرد خاص را شناسايي كند اما الزاماً متعهد شود كه آنها را منتشر نخواهد كرد. به طور مثال 

تواند ميزان درآمد گزارش شده توسط يك محقق مي، هنگامي كه ايهدر پيمايش مصاحب
دهندگان داده است، اين كار ه خاص را اعالم كند اما به لحاک اطميناني كه به پاسخدهندسخپا

 انجام نخواهد شد.
نام، محرمانه باشد، محقق وظيفه دارد اين حقيقت را هرگاه يك پروژه تحقيقاتي به جاي بي

 محرمانهبه معني  نامبيبه عالوه محققان هيچ گاه نبايد از كلمه  دهندگان روشن كند.براي پاسخ
 استفاده كنند. 
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(، اطالعات اندههايشان موافقت كردبه جز چند استثناء )نظير افراد سرشناس كه با انتشار پاسخ
دهندگان حداقل بايد محرمانه باقي بماند. تبعيت از اين هنجار در عمل داده شده توسط پاسخ

اط ارتب"ي تحقيقات اجتماعي همانند هاهبا داد هاهنيست زيرا براي مثال، محاكم و دادگاآسان 
 . كنندميكه كشيشان و وكال دارند، برخورد ن "ايهمحرمان

را به بار آورد. دو سال پيش از آن، تانكر  ايهعدم التزام به اين تعهد فاجع 2992در سال 
ميليون بشكه نفت را در خليج  22نزديك بندر والدز آالسكا، در اثر برخورد با مانعي  1اكزون والدز

 ريخت. خسارات اقتصادي و زيست محيطي اين واقعه بسيار گسترده گزارش شد. 
نسبت به صدمات رواني و اجتماعي ساكنين آن منطقه بي توجهي كردند. گزارشاتي در  هاهرسان

اير تبعات ثانويه حاصل از خسارات ريختن ي خانوادگي و سهاتمورد افزايش اعتياد به الكل، خشون
و خليج آالسكا به دليل خسارات  2انجمن در ساحل پرنس ويليام 00رسيد. سرانجام، نفت به گوش مي

 اقتصادي، اجتماعي و رواني وارده بر شهروندان خود از اكزون شكايت كردند.
را براي  3گوان ديهبراي تعيين ميزان خسارات وارده يك هيئت تحقيق از س هاناين انجم

يي كامالً شخصي در مورد افزايش مشكالت خانوادگي ساكنان هاشپيمايشي خانگي و انجام پرس
دهندگان خواسته شد تا با اطمينان از رازداري كامل، اطالعات منطقه تشكيل دادند. از پاسخ

خصوصي زندگي خود را در اختيار محققان قرار دهند. در نهايت، نتايج پيمايش نشان داد كه پس 
 از حادثه ريختن نفت، طيف وسيعي از مشكالت شخصي و خانوادگي گسترش يافته است. 

عنوان علل مصائب وارده مورد استناد قرار ي پيمايش به هاهوقتي اكزون دريافت كه داد
 آوريجمعرا در پيش گرفت: آنها از دادگاه خواستند حكم  ايهك ساليخواهد گرفت، برنامه

 هاهرا صادر كند. دادگاه اين درخواست را پذيرفته و از محققان خواست تا پرسشنام هاهپرسشنام
اورند. معلوم شد كه قصد اكزون احضار را به دادگاه بي -با كليه اطالعات شناسايي شده  -

هايي كه در شرايط كامالً دهندگان براي حضور در دادگاه و بازجويي از آنها درباره پاسخپاسخ
ها دهندگان اين افشاگري، بوده است. براي بسياري از پاسخاندهكنندگان دادمحرمانه به  مصاحبه 

 كننده و غير قابل تحمل بود.بسيار ناراحت

                                                 
1 . Exxon valdez 

2   . prince William sound 
3 . San Diego 
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هندگان دبختانه، مورد اكزون والدز پيش از اينكه دادگاه اجازه تحت فشار قرار دادن پاسخخوش
در جلسات علني را بدهد، تعيين تكليف شد. اما مت سفانه احتمال بالقوه بروز چنين حوادثي 
همچنان باقي است. براي اطالعات بيشتر درباره حوادث بوم شناختي به پيكو، گيل، و كوهن 

 جوع شود. ر 1(2999)
زماني كه  2د. ريك اسكارسشومياهميت اين موضوع تنها به مؤسسات تحقيقاتي محدود ن

عضو فعال مطالعات حقوق حيوانات شد، فارغ التحصيل دانشگاه ايالتي واشنگتن بود. او در سال 
 بوم ستيزان: شناخت جنبش فعّال محيط زيستبر اساس تحقيق خود كتابي با عنوان  2992

، توسط هيئت منصفه دادگاه احضار و از او خواسته شد تا 2994منتشر كرد. اسكارس در سال 
فعاالن حاضر در مطالعات خود را معرفي كند. محقق جوان به رسم امانتداري و رعايت هنجار 

روز در زندان شهر  229رازداري از پاسخ دادن به اين سؤال هيئت منصفه امتناع ورزيد و 
 يد: گوميشد. او چنين  حبس 3اسپوكان

مورد از جواب دادن  40اگرچه من به بسييياري از سييؤاالت بازجو پاسييخ دادم اما در 
سؤاالت شما مستلزم افشاي اطالعاتي است كه من در دوره انجام "امتناع كردم و گفتم 

به دسيييت آورده ها را  به رازداري  آن هد  با تع هد رازداري تحقيق  بدون نقض تع ام. من 
نم به سؤاالت پاسخ دهم. بنابراين با توجه به تعهد اخالقي خود به عنوان عضوي توانمي

نگاران، شيييناسيييي امريكا و متعاقب آن هرگونه امتيازي كه به روزنامهاز انجمن جامعه
صالحي آمريكا تعلق  سندگان تحت قانون ا  "فتمد،  اين كار را نپذيرگيرميمحققان و نوي

 (.2999: 990)اسكارس 
 )ASA (4شناسي امريكاحاكمه اسكارس و در طي دوران حبس او، انجمن جامعهپس از م

از دادگاه او را بايگاني  ايهقواعد اخالقي در حمايت از مقاومت او را به شدت افزايش داد و خالص
در مجموعه قوانين خود تجديد نظر كرد و به محققان  شناسيجامعهانجمن  2994كرد. در سال 

هشدار داد نسبت به قوانين و مقرراتي كه ممكن است توانايي آنها براي تعهد به رازداري را 
 محدود كند، آگاه باشند.

                                                 
1 . Picou, Gill and Cohen 

2 . Rik Scarce 

3 . Spokane County jail 

4 . American Sociological Association 
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توانيد از چندين روش براي محافظت در برابر چنين خطراتي استفاده كرده و در شما مي
كنندگان و ز عملكرد بهتر اطمينان حاصل كنيد. در آغاز، مصاحبه شرايط تعهد به رازداري ا

ي اخالقي خود آموزش ببينند. فراتر از آموزش، يكي از هاتديگران بايد نسبت به مسئولي
شناسايي اطالعات در مواقع غير ضروري است. براي مثال، در ي هاهي اساسي، حذف راهاشرو

از پرسشنامه حذف شده و با شماره شناسايي جايگزين شوند. ها و آدرس هامپيمايش بايد كليه نا
بايد يك فايل شناسايي ايجاد شود تا بعداً بتوان براي تصحيح اطالعات مفقوده يا متناقض مورد 

 استفاده قرار داد و جز در موارد قانوني در اختيار ديگران قرار داده نشود.
قبل از هر چيز، الزم باشد  ممكن است ايهبه طور مشابه، در يك پيمايش مصاحب

شونده را بشناسيد تا بتوانيد در مواقع لزوم براي رسيدگي مجدد به مصاحبه و انجام مصاحبه
اصالحات الزم دوباره با او تماس بگيريد. در اين صورت، به محض آنكه پرسشنامه را تصحيح 

تمام اطالعات شناسايي  توانيدكرده و از عدم نياز به اطالعات ديگر اطمينان حاصل كرديد، مي
ند و صفحه اول آنها شامل شوميهاي مصاحبه چاپ او را از فايل مصاحبه پاك كنيد. اغلب فايل

  توان اين برگه را از بين برد.تمام مشخصات است. چنانچه به اين مشخصات نيازي نباشد، مي
يك ساله زد كه بر اساس تجربه سامي( خاطر نشان b2998,a2998) 1جي استيون پيكو

نيز هميشه روش مطمئني  هاهاو در دادگاه فدرال، حتي حذف مشخصات شناسايي از فايل داد
ه خاص، دهندسخهاي يك پاها نيست. بررسي دقيق كليه پاسخداشتن پاسخبراي محرمانه نگاه

تواند موجب شناسايي او شود. براي مثال، فرض كنيد شخصي گفته است كه او كارمند گاهي مي
اسايي ي فرد، شنهاهشركت خاصي بوده است. دانستن جنس، سن، قوميّت و ساير مشخص سابق

 كند. پذير مياو را براي شركت امكان
ا د، اما تا به حال اين كار رايهفرض كنيد شما قصد حذف كليه اطالعات شناسايي را داشت
ه شده را به آنها تسليم هاي دادنكرده باشيد. هنگامي كه پليس يا قاضي از شما بخواهد كه پاسخ

 كنيد، چه كاري خواهيد كرد؟
ار از تكر ايهي مسائل اخالقي تحقيق، محققان حرفهاهدر اين مورد نيز مانند ساير جنب

كنند. در عوض آنها دائماً در پي يافتن مطلق و عادت گونه قوانين اخالقي وضع شده اجتناب مي
: 720)2ي افراد مورد مطالعه هستند. پني بكر هاهتر براي حمايت از خواستي مناسبهاتفعالي

                                                 
1 . J. Steven Picon 

2 . Penny Becker 
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( موضوع رازداري را در ارتباط با پروژه تحقيق كيفي مطالعه زندگي مذهبي در يك انجمن 2999
 :هددميمورد بررسي قرار 

ستن پيچيدگي تاريخچه انجمن به چند بُعد  ساس نتايج مطالعات اخير، به جاي كا بر ا
 ي كوچك محققانهاهكه تنها برخي گرو  "اخلي/ خارجيد"زيربنايي يا ايجاد يك جنبش 

ند، من نام واقعي برميانند و بقيه جهان در بي اطالعي به سييير دمينام واقعي انجمن را 
را شييناسييايي كردم ... در تمام موارد ماهيت افراد پنهان اسييت به جز  1انجمن پارك بلوط

صات جك فيني شخ ساي مارتين لوتر كه خود 2م شيش كلي صات او ، ك شخ اجازه داده م
شود.  ست"شناخته  سا  "3شهر فرقه باپتي ست رهبر كلي ست كه به درخوا ستعاري ا سم م ا

ستفاده شده است. رهبران كليساي لوتري چوپان خوب از  انده، خود اجازه نداد)GSLC( 4ا
 نام واقعي آنها استفاده شود.

 

 تقلب
 هاآزمودنيهمان طور كه مالحظه گرديد، يكي از تعهدات مهم اخالقي، مديريت مشخصات 

كننده باشد. گاهي تواند گمراه است. مديريت مشخصات خود شما به عنوان پژوهشگر نيز مي
اوقات اين كار مفيد و حتي ضروري است كه خود را به عنوان محقق به افراد مورد مطالعه معرفي 

و  باشيد كه افراد را به شركت در يك تجربه آزمايشگاهي ايهنيز بايد بازيگر باتجربكنيد. گاهي 
يا تكميل يك پرسشنامه طوالني دعوت كنيد، بدون اينكه اجازه دهيد از پژوهشگر بودن شما 

 اطالع يابند.
زماني كه مجبور به پنهان كردن ماهيت تحقيق خود هستيد نيز بايد اين گونه به نظر برسيد. 

ز آنجا كه فريب مردم غير اخالقي است، پنهان كردن ماهيت تحقيق در حين آن تنها در صورت ا
تواند قابل بحث پذير است. هر چند در اين موارد نيز ميناگزير بودن محقق يا جبر اجرايي توجيه

 باشد. 
يا افشاي كنند اما در مورد دليل انجام اين كار گاهي اوقات محققان به انجام تحقيق اقرار مي

وند. فرض كنيد مؤسسه ت مين اجتماعي از شما خواسته تا روي رميصاحب كار طفره 
                                                 

1. Oak Park 

2. Jack Finny 

3. City Baptist 

4. Good Shepherd Lutheran Church 
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انجام دهيد. حتي اگر مؤسسه  ايهاستانداردهاي زندگي دريافت كنندگان خدمات رفاهي مطالع
 -دريافت كنندگان خدمات رفاهي  -ها يي براي ارتقاي شرايط باشد، آزمودنيهاهدر پي يافتن را

هايي بدهند كه آنها را ضرر و زيان خود خواهند بود. ممكن است آنها دروغ گفته و جواب نگران
هاي آنها صادقانه نباشد، مطالعه قادر به نيازمندتر از واقعيت نشان دهد. در اين صورت اگر پاسخ

 ي دقيق براي بهبود در شرايط زندگي نخواهد بود. نظر شما چيست؟هاهداد آوريجمع
گفته شود اين مطالعه را در رابطه با يك تحقيق  هاآزمودنياين است كه به حل يك راه

رابطه اين تحقيق با مؤسسه ت مين اجتماعي را كتمان كنيد. اگرچه اين  -هيد دميدانشگاهي انجام 
، اما از نظر اخالقي شديداً سؤال برانگيز است. دروغگويي هددميكار كيفيت علمي مطالعه را ارتقاء 

اهداف تحقيق در تحقيقات آزمايشگاهي متداول است. اگرچه پنهان كردن  اين مسئله كه  درباره
و گاهي  -در حال انجام تحقيق هستيد، كار دشواري است اما پنهان كردن هدف واقعي كار ساده

خواهد بود. مانند بررسي اين موضوع كه افراد نظر مبتني بر مشاهدات خود را  -اوقات كار مناسبي 
كه متناوباً در  - 1آزمايش كالسيك اَش 0-2. شكل كنندمييه نقطه نظرات ديگران رها در سا

به افراد  Cو  A ،Bكه در آن سه خط  هددميرا نشان  -د شوميهاي روانشناسي تكرار كالس
مقايسه كنند. از   Xد تا طول آنها را با خط ديگري به نام شومينشان داده شده و از آنها خواسته 

 "هم اندازه است؟ Xكدام يك از سه خط با "د شوميسؤال  افراد
را شناسايي خواهيد كرد، اما وقتي  "B"احتماالً شما به راحتي جواب صحيح يعني خط 

كار شما پيچيده خواهد شد. در واقع، ساير  !موافق باشند Aبا  اندهافرادي كه در كنار شما نشست
كه با جواب غلط موافقند. همان طور كه  اندهافراد اين آزمايش همگي با توافق محقق اعالم كرد

ديديم، هدف آزمايش اين است كه بررسي كند آيا شما قضاوت خود را مطابق توافق  0در فصل 
هشده باشيد كه همرنگي با جماعت پديد گروه كنار خواهيد گذاشت يا خير. فكر كنم شما متوجه

توان آن را به طور تجربي انجام داد. مفيدي براي مطالعه و ادراك است و بدون فريب افراد نمي
نيز خواهيم ديد. سؤال اين است: چگونه  2شرايط مشابهي را در آزمايش معروف استنلي ميلگرام

اري در يك تجربه يا كار را توجيه كتوان با در نظر گرفتن موضوع اخالق، ضرورت فريبمي
 كرد؟

                                                 
1. Asch 
2. Stanley Milgram   
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 هاآزمودنياز  1، كسب اطالعاتاندههاي مناسبي كه پژوهشگران به آن رسيدحليكي از راه
يي براي كشف هرگونه مشكل هاهحين انجام يك تجربه است. كسب اطالعات مستلزم مصاحب

ي اگر ا حل كرد. حتايجاد شده توسط تحقيق تجربي است، به صورتي كه بتوان آن مشكالت ر
نتوان قبل از مشاركت هدف واقعي مطالعه را به آنها گفت، غالباً دليلي بر آگاهي آنها پس از پايان 

داي كاري در ابتكار وجود ندارد. گفتن حقيقت پس از انجام تحقيق، ممكن است احساس فريب
ند از عدم احساس ناخوشاي كار را متبادر كند. در عين حال، اين كار بايد با دقت و حصول اطمينان

افراد نسبت به عملكرد خود در طول آزمايش صورت گيرد. اگر اين كار پيچيده به نظر رسيد، به 
درنظر گرفت كه ما براي استفاده از زندگي ديگران به عنوان  ايهان آن را هزينتوميسادگي 

 دازيم. پرميموضوعي براي تحقيق خود 
ي تحقيق هاآزمودنيپس شما به عنوان محقق اجتماعي، تعهدات اخالقي زيادي در برابر 

، برخي از سؤاالت اخالقي "مسائل اخالقي در تحقيق روي تمايالت جنسي بشر"خود داريد. 
 كند.مطرح در زمينه يك تحقيق خاص را روشن مي

 

 مسائل اخالقي در تحقيق روي تمايالت جنسي بشر
   2يكاتلين مك كين

 ، دانشگاه ايالتي ايلي نويزشناسيجامعهبخش 
سان، دغدغ شكال مختلف رفتار ان ترين موضوعات به ي اخالقي از مهمهاههنگام مطالعه ا

شر مهمشمار مي سي ب سد زيرا تر به نظر ميروند. اين اظهارات در مطالعه روي تمايالت جن ر
آميز است. اين دغدغه توسط دو گروه اين موضوع فوق العاده شخصي، برجسته و شايد تهديد 

سه  ست. در اين زمينه  شده ا شر مطرح  سي ب تحقيقات عمومي و قانونگذار درباره تمايالت جن
 معيار اخالقي متداول به ويژه در خصوص تحقيق درباره مسائل جنسي مطرح است:

ضدهندسخ. اين معيار بر اهميت آگاهي دقيق آزمودني يا پاتوافق آگاهانه ع وه از مو

شاركت ت كيد دارد. نبايد اجباري براي  شفاهي او براي م سب موافقت كتبي يا  تحقيق و ك
اهند بايد بتوانند از ادامه خوميهر زمان كه  هاآزمودنيهمكاري وجود داشيييته باشيييد و 

شوند. را صرف  ستاندارد وجود دارد. از آنجا هاههمكاري من سياري براي تخلف از اين ا ي ب
                                                 

1 . debrief 

2. Kathleen McKinney 
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ست، هنگام طرح عنوان خجالتهاهم همكاري يا دادكه محقق نگران عد شتباه ا آور يا ي ا
خصييوصييي مطالعه، ممكن اسييت از جعل واقعيت و يا فريب اسييتفاده كند. تحقيق پنهاني، 

نند ادمينيز ناقض استاندارد توافق آگاهانه است زيرا افراد نايهنظير برخي مطالعات مشاهد
ستند. توافق آگاهانه شكالت خاص تومي كه تحت مطالعه ه صي، م اند در مورد جمعيت خا

ايجاد كند. به طور مثال در مطالعه تمايل جنسي در كودكان، به دليل عدم توانايي شناختي 
تواند چالش برانگيز باشد. عليرغم وجود مشكالتي كه بحث شد، و حسي آنها اين توافق مي

 كت كنندگان انجام داد.توان داوطلبانه و با توافق قبلي شررا مي هاشاغلب پژوه

سبت حفظ حريم سي و دغدغه جامعه ن صي تمايل جن صو سيار خ . به دليل طبيعت ب

به كنترل آن، حفظ حريم، مسيييئله اخالقي مهمي در تحقيق روي اين زمينه اسيييت. افراد 
ممكن است در صورت فاش شدن برخي حقايق زندگي جنسي خود، نگران از دست دادن 

يا محروميت از حقوق زوجيت خود باشند. اين موضوع در مورد شغل، مشكالت خانوادگي و 
. كندافرادي كه دچار انحرافات خاص )نظير پوشييش جنس مخالف( هسييتند نيز صييدق مي

صي زماني اتفاق مي صو ضاي گروه تحت مطالعه تعرض به حريم خ افتد كه محققان به اع
سخ شده و يا به طور مخفي رفتار اجازه دهند تا از پا صي يكديگر مطلع  شخ ها و اطالعات 

سط محقق  رعايت  صي به راحتي تو صو شاهده كنند. در اغلب موارد، حريم خ سي را م جن
شونده نام بوده و نام مصاحبهتواند بيي آزاد ميهاهد. در تحقيق پيمايشي، پرسشنامشومي

ان از انتشار ماهيت شخص يا تومي، ايههدمحرمانه باقي بماند. در مطالعات موردي و مشا
 هاهها و گزارش دادي تحقيق، تحليلهاشروگروه مورد مطالعه جلوگيري كرد. در اغلب 

 تواند در سطح گروه و يا جمع صورت پذيرد.مي

صدمات . صيدمه ممكن اسيت عالوه بر لطمه جسيمي، شيامل حفاظت در برابر 

شد.  سي نيز با سا شاني رواني و يا اح سيبپري ساس روش تحقيق متغير آ هاي بالقوه بر ا
كند، يا به است. در مطالعات تجربي كه در آن محقق بخشي از زندگي فرد را دستكاري مي

شتر از مطالعات پيمايشي يا مشاهددميآزمودني اطالعاتي  سيب ديدن بي  ايههد، احتمال آ
شايع سي يكي از  سا شفتگي اح ست. آ صدمات در مطالعه تمايالا ست. ترين  سي ا ت جن

دهنده سييؤاالتي پرسيييده شييود كه موجب تشييويش، مرور خاطرات ممكن اسييت از پاسييخ
توانند با رازداري، ناخوشيييايند و يا معياري براي ارزيابي آنها از خود شيييود. محققان مي



 242هاي پژوهش اجتماعي/ اصول اخالقي و سياست :فصل سوم

 

 

صاحبه شنامه آزاد و م س سيت برانگيز، پر سا سؤاالت ح كنندگان كارآزموده و يا بيان دقيق 
 تحقيق را كاهش دهند. صدمات بالقوه

 

 تحليل و گزارش

، تعهدات اخالقي ديگري نيز نسبت هاآزمودنيمحققان عالوه بر تعهدات اخالقي نسبت به 
و روش گزارش  هاهبه همكاران خود در جامعه علمي دارند. اين تعهدات مربوط به تحليل داد

 نتايج است.
 ي احتماليهاتي فني و شكسهاتمحدوديدر هر مطالعه دقيقي محقق بايد بيش از همه از 

حتي اگر پذيرفتن  -ها مطالعه آگاه باشد. محققان بايد خوانندگان خود را نسبت به اين كاستي
 آگاه كنند.  -شرايط و اشتباهات دور از ذهن به نظر برسد 

اسيييتخراج شيييده باشيييند، بايد  هاهي منفي از تحليل دادهاهبراي مثال، چنانچه برخي يافت
سي علمي رواج دارد كه طبق آن، تنها يافتگز ستي در گزارش نوي شوند. قاعده نادر ي هاهارش 

نگاران نيز در اين قضييييه مقصيييرند(. در علم، اغلب مثبت ارزش گزارش كردن دارند )روزنامه 
 اهميت است.با هم ندارند به اندازه آگاهي از رابطه آنها با  ايهآگاهي از اينكه دو متغير رابط

ي خود به هاهكاري براي حفظ اعتبار از طريق توصيف يافتنين، محققان بايد از فريبهمچ
ريزي شده دقيق در صورتي كه اين طور نباشد، عنوان نتيجه يك استراتژي تحليلي از پيش برنامه

، حتي اگر بر اساس سابقه قطعي به نظر آيند، ممكن است غير هاهاجتناب كنند. بسياري از يافت
باشند. بنابراين اگر يك ارتباط جذاب به طور تصادفي آشكار شود چه كاري بايد كرد؟ منتظره 

آراستن اين شرايط به توصيف فرضيات ساختگي صادقانه نيست. همچنين اين تصور كه تحقيقات 
 .كندميتجربه را گمراه تعيين شده هستند، محققان كم ريزي شده و از پيشعلمي كامالً برنامه
كند، در حالي كه تعصب و فريب آن را به لم با صداقت و شفافيت پيشرفت ميدر مجموع ع

ها و مشكالتي كه در راستاي اندازد. محققان با گفتن حقيقت در مورد تمام فراز و نشيبتعويق مي
 و به طور كلي به وقوع -، بهترين خدمت را به همتايان خود اندهتحقيق مشخصي تجربه كرد

هند. شايد با اين كار مانع از تكرار اين اشتباهات توسط سايرين دميانجام  -اكتشافات علمي 
 شوند.
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 1ي رسمي بازبينيهاتهيئ

موضوع اخالق در مطالعات بشري، امروزه تحت پوشش قوانين دولتي قرار گرفته است. هر 
مند به دريافت حمايت تحقيقاتي دولت بايد يك هيئت )نظير دانشگاه يا بيمارستان( عالقهمؤسسه 

، يا هيئتي از دانشكده )و يا جاي ديگري( را تشكيل دهد تا تمام (IRB)رسمي بازبيني 
را  هاآزمودنيي هاهپيشنهادهاي تحقيق مربوط به مسائل انساني را مرور و حفظ حقوق و خواست

 تضمين كند.
د، اما شوميگذاري دولتي اجرا گرچه اين قانون مخصوصاً در مورد تحقيقات تحت سرمايها

با  يهاهي بسياري خواستار اين استانداردها و روندها براي كليه تحقيقات اعم از پروژهاهدانشگا
 هستند.ي دانشجويي هاهگذار نظير پروژگذار خصوصي و يا حتي بدون سرمايهپشتيباني مالي سرمايه

ي يك هيئت رسمي بازبيني تضمين حداقل بودن خطرات هاتترين مسئولييكي از اصلي
كنندگان انساني با آن مواجه هستند. در برخي موارد ممكن است هيئت احتمالي است كه مشاركت

رسمي بازبيني از محقق بخواهد تا در طرح مطالعه تجديد نظر كند؛ در غير اين صورت، هيئت 
ني با تصويب تحقيق مورد نظر مخالفت خواهد كرد. زماني كه حداقل خطرات اجتناب رسمي بازبي

تهيه كنند و در آن خطرات را به روشني  "نامهموافقت"د تا يك شوميناپذيرند، از محققان خواسته 
تنها پس از خواندن گزارش و امضاي آن به اين معنا كه آنها از خطرات  هاآزمودنيتوضيح دهند. 

 كنند. پذيرند، در مطالعه شركت ميي آگاهي دارند و داوطلبانه آن را مياحتمال
ي رسمي بازبيني، انجام آزمايشات پزشكي روي انسان هاتهيئ ترين انگيزه ت سيسمهم

هاي پژوهش اجتماعي، عموماً از بررسي هيئت رسمي بازبيني معاف بوده است و بسياري از طرح
ه ارسال دهندسخنام است كه براي تعداد زيادي پاي بيهاهپرسشنامهستند. مثالي از اين مورد، 

ي رسمي بازبيني شامل موارد معافيتِ قانون فدرال هاتمشي هيئشده است. خط
(72CFR46.101 [b] است كه طيف متنوعي از شرايط تحقيقاتي را در بر )د:گيرمي 

مورد پذيرش عموم، شامل  ي آموزشي ساختار يافته ياهاهتحقيقات انجام شده در مجموع .2
هاي آموزشي معمول و ي آموزشي متداول نظير: )الف( تحقيق روي استراتژيهاشرو

ي ي تحصيلهاهي آموزشي، دورهاشروخاص )ب( تحقيق روي اثربخشي و يا مقايسه ميان 
 ي مديريت كالس.هاشروو يا 

                                                 
1 . Institutional Review Boards 
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، استعداد، پيشرفت(، ابييي آموزشي )شناختي، عارضههانتحقيقات شامل استفاده از آزمو .0
 ي مصاحبه يا مشاهده رفتار عمومي جز در حالتي كه:هاشروي پيمايش، هاشرو

)الف( اطالعات به دست آمده طوري ثبت شود كه افراد مستقيماً يا غير مستقيم قابل شناسايي 
 و هاي افراد كه منطقاً بتواند افراد را مورد پيگرد جزائيباشند؛ و )ب( هرگونه افشاي پاسخ

 يا مسئوليت مدني قرار داده و يا به موقعيت مالي، شغلي يا اعتباري آنها آسيب برساند.
ابي، استعداد، پيشرفت(، يي آموزشي )شناختي، عارضههانتحقيقات شامل استفاده از آزمو .4

ي مصاحبه يا مشاهده رفتار عمومي كه تحت بند دوم مورد هاشروي پيمايش، هاشرو
اگر )الف( مشاركت كنندگان گزينش شده باشند و يا م موران ادارات )ب( مستثنا نيستند: 

عمومي و يا داوطلب شغلي در ادارات عمومي باشند؛ يا )ب( قوانين دولتي اقتضا كند كه 
 بدون استثناء، رازداري اطالعات شخصي، طي تحقيق و پس از آن حفظ شود.

ابي يشناسي يا عارضهندات، آسيب، اسناد، مستهاهآوري يا مطالعه دادتحقيقات شامل جمع .7
 ايه، چنانچه اين منابع به طور عمومي در دسيييترس باشيييند و يا محقق به گونهاهنمون

شد كه فرد موردنظر به طوراطالعات را جمع مستقيم و يا غيرمستقيم قابل  آوري كرده با
 شناسايي نباشد. 

و  هاشه توسط رياست بخي منتشره كه مورد ت ييد و يا انجام شدهاهتحقيقات و پروژ .2
ديگر  ايهگونو يا به  اندهشدمؤسسات هستند و آنهايي كه براي مطالعه و ارزيابي طراحي 

 بررسي خواهند شد. تحقيقاتي مشتمل بر: 

ي كسب منافع و انجام خدمات تحت هاهي خدماتي؛ )ب( رويهاه)الف( منافع عمومي و برنام
رات و روندها؛ و يا )د( تغيي هاهي ديگر براي برنامهاهيا گزين ؛ )ج( تغييرات احتمالي وهاهآن برنام

 .هاهو يا سطوح پرداخت سودها و يا خدمات تحت آن برنام هاشروپذير امكان

ارزيابي كيفيت و مزه مواد غذايي و پذيرش مشتري، )الف( اگر غذاها سالم و بدون مواد   .8
 د شامل تركيباتي در سطحشوميافزودني مصرف شوند و يا )ب( اگر غذايي كه استفاده 

تر از آن و از نظر مصرف سالم است، يا مواد شيميايي كشاورزي و يا مجاز و يا پايين
در سطح استاندارد و يا زير آن بوده و مجازند و مجاز بودن آنها  ي محيط زيستيهاهآاليند

توسط وزارت بهداشت و تغذيه و يا مؤسسه حفاظت از محيط زيست و يا بخش سالمت 
 غذا و خدمات بازرسي وزارت كشاورزي امريكا ت ييد شده است.
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ي هامثالباً تمام ( اين قانون، تقري0در اينجا، مستثنائات تحقيقات اجتماعي، مندرج در بند )
 در شرايط نامناسبي از مواد قوانين هاهد. با اين حال، گاهي اوقات دانشگاگيرمياين كتاب را در بر 

كنند. براي مثال وقتي براي اولين بار رئيس هيئت رسمي بازبيني يك دانشگاه شدم، از استفاده مي
يني مه درماني فرستاده شده بود بازبرا كه به شركت هاي بي ايهمن خواسته شد تا متن موافقت نام

كنم. در متن از آنها خواسته شده بود با مشاركت در يك پيمايش موافقت كرده و بگويند كه 
. روشن است كه افراد فعال در هددميي آنها كدام خدمات درماني را تحت پوشش قرار هاهبرنام

نبودند. در اين گونه موارد، روش بيني شده توسط قانون هاي پيشاين تحقيق در معرض ريسك
مناسب براي كسب موافقت، پست كردن پرسشنامه است. اگر شركتي پاسخ آن را بازگرداند، موافقت 

 كرده و در غير اين صورت مخالفت خود را اعالم كرده است.

كه محققان بايد پيش از مشاهده افراد در  اندهي رسمي بازبيني بيان كردهاتساير هيئ
و رويدادهاي عمومي، پيش از آنكه روي مسائل مادي پيمايش كاري انجام دهند، از  اجتماعات

( چندين كاربرد سؤال برانگيز را درباره قوانين و 0222) 1آنها اجازه بگيرند. كريستوفر شي
 ي آنها مطرح كرده است. هاهريش

نندگان اركت كي رسمي بازبيني، اهميت حمايت از مشهاتتصور نكنيد كه اين انتقاد از هيئ
ي منطقي و قابل توجيه حتي در هاشروبا  هاه. در واقع برخي دانشگاهددميدر تحقيق را كاهش 

ي رسمي هاتتوان به تشكيل هيئكنند. به طور مثال ميروي ميكاربرد قوانين دولتي هم زياده
 كرد.گذار غير دولتي اشاره ي با سرمايههاهبازبيني توسط آنها، براي مرور پروژ

ي جديد تحقيق اغلب هاشرواخالق در پژوهش موضوعي همواره قابل توجه است، زيرا 
ي عمومي هاهنيازمند بازبيني مسائل قبلي هستند. بنابراين، براي مثال افزايش استفاده از پايگا

 ي رسمي بازبيني شده است كه آيا الزمهاتبراي تحقيق ثانويه موجب نگراني برخي هيئ هاهداد
را دوباره بررسي  هاههد، اين پروژدميرا ارائه  هاههر بار كه محققي درخواست استفاده از داداست 

كنند )اكثراً به اين نتيجه رسيدند كه اين كار ضرورتي ندارد؛ براي بحث درباره پايگاه عمومي 
 مراجعه كنيد(. 0220 2به اسكدزولد هاهداد

هاي و تحقيقات اينترنتي، نگراني هاشپژوهبه طور مشابه قضيه استفاده از اينترنت در 
، انجمن پيشبرد علوم آمريكا يك كارگاه 2999اخالقي زيادي را برانگيخته است. در نوامبر سال 

                                                 
1 . Christopher Shea 

2 . Skedsvold 
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ي اصلي هاهبندي نهايي از گزارش عملكرد كارگاه، برخي دغدغبا اين عنوان برگزار كرد. جمع
 كند:كه در اين فصل آمده است را خالصه مي

كنندگان بر اسييياس اصيييول اخالقي و قانوني موجود براي حمايت از مشييياركت چارچوب
ه عنوان ب هاآزمودنياستقالل، نيكي و عدالت است. اصل اول، استقالل، مستلزم آن است كه با 

صريح مي شود و ت ستقل، با احترام رفتار  ستحق عواملي م ستقالل كم م صي با ا شخا كند كه ا
ها و منافع تحقيق براي كه در آن ريسك ايهنامل در موافقتحمايت هستند. در عمل، اين اص

شاركت  شن م ستلزِم شوميكننده رو صل دو، مهرورزي خردمندانه م ست. ا د، بازتاب يافته ا
حداكثر شدن منافع ممكن و خوشايند براي آزمودني، در عين حالِ به حداقل رساندن صدمات و 

ا كه ميوه دانش با هزينه تمام شييركاي تحقيق خطرات ناشييي از تحقيق براي او اسييت. از آنج
د، آخرين اصل، عدالت، در جستجوي تحقيق تو م با توزيع عادالنه هزينه و سود شوميحاصل 

است به طوري كه فرد و يا گروهي خاص متحمل خطرات زيانبار و گروهي ديگر صاحب منافع 
 (. 2999: 0-4، 1تحقيق نشوند )فرانكل و سيانگ

 

 در اصول اخالقي ايهحرف منشورهاي

ي هانمسائل اخالقي در تحقيقات اجتماعي مهم و مبهم هستند. به همين دليل اغلب انجم
 ايههاي حرفهاي رسييمي را براي توصيييف رفتارپژوهشييگران اجتماعي، دسييتورالعمل ايهحرف

شر مي شور ا 4-2كنند. به عنوان مثال، متن كادر قابل و غير قابل قبول تدوين و منت جرايي من
 ايهرا كه يك مؤسسه تحقيقاتي ميان رشت )AAOPR( 2انجمن پژوهش عقايد عمومي آمريكا

 . 3هددميدر علوم اجتماعي است، نشان 
 شناسيجامعه. انجمن اندهچنين منشورهاي اخالقي را توسعه داد ايهي حرفهاناغلب انجم

 هانيي از اين انجمهاهآمريكا، انجمن روانشناسي آمريكا، انجمن علوم سياسي آمريكا و ... نمون
 پيدا كنيد. به عالوه، انجمن هانانجمتوانيد بسياري از اين موارد را در سايت اين هستند. شما مي

                                                 
1. Frankel & Siang 

2 . American Association for Public Opinion Research 

تواند مهمتر از سوگندنامه بقراط براي پزشکان تلقي شود. نتايج تحقيق اي، حتي ميبراي پژوهشگران حرفه . اين دستورات 3

هايي در معرض ديد همگان ب است اين متن با شکلي بومي در مکانتواند دنيايي را براي تاريخي تحت تاثير قرار دهد. خومي

 . ]م[هاي ما نصب شود هاو پژوهشگاهدر دانشگاه
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هده نيز منشورهاي اخالقي دارد كه به صورت بر خط قابل مشا )AoIR( 1محققان اينترنتي
 هستند.
 

 ايهمنشور اصول اخالقي و فعاليتهاي حرف
ما اعضاي انجمن پژوهش عقايد عمومي آمريكا موافقت خود را با اصول اين منشور 

 كنيم.اعالم مي
صود ما  ست )مق سب در حرفه پژوهش در عقايد عمومي ا هدف ما حمايت از فعاليت منا

منبع اصييلي اطالعات درباره عقايد، از پژوهش در عقايد عمومي، مطالعاتي اسييت كه در آن 
 و رفتار، خود اشخاص هستند(. هاتاولوي

ما خود را به حفظ اسييتانداردهاي باالي شييايسييتگي علمي و يكپارچگي در كار و روابط 
 هاتانيم. همچنين مخالفت خود را با تمام فعاليدميخود با ارباب رجوع و عموم جامعه ملزم 

 اريم.دميين دستورالعمل در تناقض باشد، اعالم يي كه با اصول اهاتو م موري

 

 عناصر منشور

 مربوط به كار ما ايهاصول فعاليت حرف (0

قت در جمع ما براي د حل منطقي را براي  هاهآوري و پردازش دادالف(  مام مرا يد ت با
 اطمينان از صحت نتايج اجرا كنيم.
 تالش حداكثري خواهيم كرد. هاههاي تحقيق و تحليل دادب( ما براي دقت در ايجاد طرح

ي تحليلي را به كار خواهيم گرفت كه در قضاوت هاشروما تنها ابزارهاي تحقيق و  .2
 ما تناسب بيشتري با تحقيق در دست اجرا داشته باشند. ايهحرف

ي تحليل را براسيياس ظرفيت ويژه آنها در رسيييدن به هاشروما ابزارهاي تحقيق و  .0
 نخواهيم كرد.نتايج مطلوب شخصي انتخاب 

سير پيش  .4 ضمني ما نبايد از نتايج تحقيقات تفا شيم و نبايد به طور  شته با ضي دا فر
 ي در دست را بدهيم.هاهاجازه تفسيري مغاير با داد

                                                 
1 . Association of Internet Researchers 
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ي موجود اجازه دهند، اصرار خاصي بر ارائه اطمينان از تفاسير هاهما بيش از آنچه داد .7
 نخواهيم داشت.

شات تحقيق ي خهاشروو  هاهج( ما يافت سب در گزار ستي و با جزئيات منا ود را به در
 ارائه خواهيم كرد.

 

 در رفتار ما با مردم  ايهاصول مسئوليت حرف (0

 الف( عموم جامعه:

ي مورد اسييتفاده در مطالعات خود با نمايندگان قانوني هاشروما با توصيييف  .2
 مردم همكاري خواهيم كرد.

ي درسيييت اسيييتفاده خواهيم كرد. در هاشروي خود از هاهما براي اثبات يافت .0
 .سازي خواهيم كردصورت سوءتعبير، در مورد آنچه نياز به تصحيح دارد شفاف

 كننده:ب( ارباب رجوع يا تأمين

ما تمام اطالعات امور كاري و نتايج تحقيقات مربوط به مشيييتريان خود را جز  .2
 نگاه خواهيم داشت.در مواقعي كه اجازه انتشار آنها را داده باشند، محرمانه 

و امكانات خود فكر كرده و تنها انجام تحقيقاتي را  هاشروما به محدوديت  .0
 قابل اجرا باشد. هاتپذيريم كه با اين محدوديمي

 ج( حرفه:

بدانيم زيرا  ايهما نبايد عضييويت خود در انجمن را گواهي بر صييالحيت حرف .2
 .ندكميانجمن هيچ شخص يا سازماني را تعيين صالحيت ن

شار  .0 شاركت در علم و پژوهش عقايد عمومي و انت سئوليت خود براي م ما به م
 ي نتايج خود واقفيم.هاهآزادانه عقايد و يافت

 دهنده:د( پاسخ

يي كه هاشروو  هاتدهندگان دروغ نگفته و از فعاليبه پاسييخ هاشما در پيماي .2
 نخواهيم كرد.موجب سوء استفاده، اجبار و يا اهانت به آنها شود استفاده 



 تحقيق در علوم انسانيكاربردي شناسي / روش249

 

ه در دهندسييخكنيم مگر اينكه پادهندگان حمايت ميما از گمنامي تمام پاسييخ .0
پوشي كند. به عالوه، ما تمام اطالعاتي كه مواردي خاص از اين گمنامي چشم

 اريم.دميد را محرمانه نگاه شوميه دهندسخموجب شناسايي پا

 . منبع:1عمومي . اصول مدیریت انجمن آمریکایي پژوهش عقاید9-0شکل 
American Accosiation for Public Opinion Research, By–Laws (May1977). Used by 

permission. The code of conduct is currently under revision; you can download a copy of 

the proposed changes at:  

http://www.aapor.org/?page=survey_methods/standard_and_best_practice/code_for 

_ professional_ ethics_ and _practice. 

 

 يك مناقشه اخالقي
 ،ايههاي اجراييِ حرفد، پذيرش و انتشار دستورالعملايههمان طور كه قطعاً تاكنون دريافت

رف نكرده است. هنوز هم محققان اجتماعي بر سر در مجموع مسئله اخالق در تحقيق را برط
ر جزئيات ، بر ساندههم كه بر سر اين كليات به توافق رسيد ايهاصول كلي توافق ندارند و دست

 در مناظره هستند.
هاي دازد كه بحثپرمياين قسيييمت به طور خالصيييه به توصييييف يك پروژه تحقيقاتي 

مانبرداري در يك محيط آزمايشيييگاهي را مورد اخالقي بسيييياري را برانگيخت. اين پروژه فر
 مطالعه قرار داده است.

 

 مشاهده فرمانبرداري انسان
 اين مثال در آزمايشگاه اتفاق افتاده و موردي روانشناختي در مطالعه اطاعت و مطابقت است.

رفت، عذرخواهي معمول سربازان يكي از بدترين كلماتي كه در جنگ جهاني دوم به كار مي
 . از نقطه نظر اين توضيح، هرگونه"من فقط از دستور پيروي كردم"آلماني براي بيرحمي بود: 

توان توجيه كرد. اگر كه شخص ديگري مسئول آن است را مي -بار هر چقدر جنايت -رفتاري 
اد، واقعيت اطاعت سرباز از دستور دمييك افسر ارشد دستور كشتن يك كودك را به سربازي 

 كرد.ي او را از مسئوليت انساني نسبت به آن عمل تبرئه ميبه طور فرض

                                                 
1. American Accosiation for Public Opinion Research 
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شگران اجتماعي هاهعليرغم آنكه دادگا ي نظامي جنايات جنگي اين عذر را نپذيرفتند، پژوه
شتند. اغلب،  و سايرين از ميزان گستردگي اين نقطه نظر در زندگي اجتماعي به خوبي اطالع دا

انند نادرسييت اسييت و سييعي دارند با واگذاري دمي افراد مايل به انجام كارهايي هسييتند كه
مسييئوليت اجراي آن به مقامات باالتر )صييادر كنندگان دسييتور( آن را انجام دهند. اين روش، 

شتار مي الي ويتنام سربازان امريكايي بيش از  1الگوي توجيه حادثه غم انگيز ك بود كه در آن 
را به سيييادگي و تنها به اين دليل كه  -كه بعضيييي از آنها كودك بودند  -غير نظامي  422

بوده است به قتل رساندند. اين نوع توجيه در تمدن امروزي  2هاروستاي آنها پناهگاه ويت كنگ
ستنادي به مراجع باالتر بودند، تا اينكه مطالعه  ايهد. عدشوميكمتر ديده  مخالف وجود چنين ا

 گيري را ايجاد كرد.چشم ( روي موضوع، مناقشات2982و  2984) 3استنلي ميلگرام
ميلگرام براي مشاهده تمايل افراد براي آسيب رساندن به ديگران هنگامي كه از فرد ديگري 

آزمايشگاهي طراحي ي مختلف زندگي را به مجموعههاهنفر با شيو 72، حدود كنندميپيروي 
ي اين آزمايش هاآزمودنيي مورد مطالعه را فراهم كند. اگر شما يكي از هاهآورد تا پديدشده

 ديد.كرميبوديد، چيزي مشابه شرايط زير را تجربه 
. پس از كنيدميشد كه به همراه ديگران در يك آزمايش آموزشي شركت به شما گفته مي

شده و آزمودني ديگر  "معلمي"كشي شغل شما قرعه د. وشميشما محسوب  "شاگرد"تعيين 
س صندلي ب شده شاگرد در اتاق ديگر به يك  سته  ست او ب شده و يك الكترود نيز به مچ د ته 

شما به عنوان معلم مقابل تخته كنترل الكتريكي هيجان ست.  ستا ش كه با تعداد  دايهانگيزي ن
شما  ست.  شده ا شيده  سوئيچ پو صفحه كليد، درجه و  سوئيچ ميدميزيادي  توانيد انيد با هر 

هاي ديگري نيز دارند. ها برچسييبد. سييوئيچكنيولت، ايجاد  422تا  22ولتاژهاي مختلفي، از 
شايندِ  شوك"روي برخي از آنها عباراتِ ناخو شديد"،  "اوج قدرت  شوك  و همين طور "خطر  

 نوشته شده است. "xxx"شديدتر تا مثالً 
انيد. خوميبراي شاگرد  ايههاي دو كلمد. شما فهرستي از زوجشوميآزمايش اين گونه آغاز 

خوانيد. او بايد جفت صحيح آن را مطابق از فهرست را براي او باز مي ايهسپس هر بار تك واژ

                                                 
1 . My Lai Vietnam 

2 . viet cong 

3 . Stanley Milgram 
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بينيد يك چراغ روي صفحه . از آنجا كه شما او را نمي1د، باز گويدايهفهرستي كه برايش خواند
د شوميهدايت  ايه. آزمايش به گونهددميكنترل مقابل شما وجود دارد كه پاسخ او را نشان 

بزنيد و يك شوك راًِ با ولتاژ ضعيفهاياشتباه پاسخ دهد، شما بايد يكي از سوئيچكه هر بار او 
شنويد و كلمه شاگرد )آموزنده( وارد كنيد. واكنش او را پس از هر شوك از پشت دري ميبه 

 انيد. خوميبعدي را برايش 
تر قويبا شوكهايي )آزمايشگر( سوئيچ در ادامه فرآيند، مطابق فرمان هدايت كننده آزمايش

 د. وليشومي، تا جايي كه آموزنده با فرياد و التماس خواستار ختم آزمايش كنيدميرا اجرا 
كند. پس از مدتي شاگرد شما، شروع تر ترغيب ميهاي بعدي وقويآزمايشگر شما را به شوك

رحمانه به شما گر بيزند. اما، آزمايشبه كوبيدن ديوار ميان دو اتاق كرده و ملتمسانه فرياد مي
اهيد. خويميد كه شوك بعدي را وارد كنيد. در خاتمه، شما تمام ليست را خوانده و از او پاسخ گومي

يد كه سكوت نيز عالمت گوميگر به شما شنويد. آزمايشاما پاسخي جز سكوت از اتاق ديگر نمي
يد تا به شوك نهايي هدمي. كار را ادامه كنيدميپاسخ اشتباه است لذا شوك بعدي را وارد 

 سيد. رمي
گامي كه ديد؟ هنكرميهنگامي كه شاگردتان اولين بار فرياد كشيد واقعاً چه  كنيدميفكر 

كوبيد چطور؟ يا هنگامي كه كامالً ساكت شد و ديگر عالئم حياتي وجود نداشت ديوار را مي
اين امر درباره بسياري از زديد، درست است؟ چطور؟ شما احتماالً از ادامه شوك دادن سر باز مي

   ، هر چند ميلگرام چيز ديگري يافت. كندميمردم ديگر نيز صدق 
شخصِ نفره بزرگسالي كه ميلگرام آزمايش كرد، هيچ كدام تا هنگامي كه 72از اولين گروه 

شاگرد كوبيدن به ديوار بين دو اتاق را آغاز كند، شوك دادن را متوقف نكردند. تقريباً دو سوم 
نفر، درست آن طور كه به آنها گفته شده بود وارد ساختن شوك  72نفر از  08، يعني هامودنيآز

 را تا انتهاي كار يعني تا اجراي باالترين درجه شوك  ادامه دادند.
گر ها ساختگي و شاگردان نيز از دستياران آزمايشد، شوكايههمان طور كه حتماً حدس زد

انستيد توميشما به عنوان آزمودني هرگز ن موضوع اين آزمايش بود.)آزمودني( "معلم"بودند. تنها 
به شخص ديگري آسيب برسانيد، اما ممكن بود كه افكارتان شما را به اين سمت هدايت كند 

                                                 
با   1 بازي بيشكككتر  فت. اين  کل گر ندن شككك که در قرن نوزدهم در ل بازگويي  يه بر توان حفظ کردن و  با تک بازي  . نوعي 

 .  ]م[گيرد ها بر آنها ترسيم و نوشته شده، انجام مي"واژه -تصوير"ها و يا "واژه"هايي که کارت
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انستيد آسيب برسانيد. آزمايش براي بررسي تمايل شما در تبعيت از ديگري تا حدي كه توميكه 
 طراحي شده بود. احتماالً منجر به مرگ كسي شود،
ختي و اخالقي مورد انتقاد قرار گرفت. انتقادات از نظر شناروشآزمايش ميلگرام از دو جنبه 

بسياري از  سيدرمياخالقي، بيشتر بر ت ثير آزمايش بر روي افراد آزمودني ت كيد داشت. به نظر 
ه بودند، عذاب كشيده ه شكنجه وارد كرددهندسخكه به فرد پا ايهآنها از نظر انساني به انداز

استند كه اجازه توقف شوك را صادر كند. آنها شديداً ناراحت و خوميگر باشند. آنها از آزمايش
 عصبي شده بودند. برخي دچار امراض غير قابل كنترل شدند. 

ود آيا اين موضوع آنقدر مهم ب كنيدميشما نسبت به اين تحقيق چه احساسي داريد؟ فكر 
نسبت به هرگونه آسيب ممكن توجيه شده  هاآزمودنييي را توجيه كند؟ آيا كه چنين معيارها

پذيري افراد وجود داشته ي تحقيقاتي ديگري براي بررسي اطاعتهاشروآيا  كنيدميبودند؟ فكر 
 باشد؟ 

در اينترنت مباحث ارزشمندي پيرامون آزمايش ميلگرام وجود دارد. براي يافتن آن از عبارات 
 د. استفاده كني "استنلي ميلگرام"يا  "پذيري انسانآزمايشات اطاعت"، "لگرامآزمايشات مي"

 

 اصول سياسي در تحقيقات اجتماعي
تر نشان داده شد، هر دو جنبه سياسي و اخالقي دو محور اصلي از ديدگاه همان طور كه پيش

ديگر پذيرفته شده قبول است از ديدگاه ايدئولوژيك هستند. گاهي، آنچه از يك ديدگاه غير قابل 
هم اخومي، اما من اندهرسد. اگرچه هر دو موضوع اخالقي و سياسي غالباً با هم آميختبه نظر مي

 از دو طريق ميان آنها تمايز ايجاد كنم. 
ي به كار گرفته شده سر و كار دارد؛ در هاشرواوالً، اخالق در تحقيق اجتماعي بيشتر با 

ر موضوع تحقيق و كاربرد آن تمركز دارند. لذا، به طور مثال، حالي كه موضوعات سياسي بيشتر ب
 هامودنيآزبرخي انتقادات اخالقي وارده به آزمايشات ميلگرام حاكي از آن هستند كه اين روش به 

پذيري به دو دليل موضوع مناسبي . اعتراض سياسي نيز اين است كه اطاعتكندميآسيب وارد 
ما نبايد اين صفت را به اشخاصي نسبت دهيم كه تمايل به  (2براي مطالعه و بررسي نيست: 

( از نقطه نظر سياسي مخالف، ممكن است نتايج اين تحقيق منجر 0تبعيت از مافوق خود دارند، 
 به سوء استفاده از افزايش تبعيت در مردم شود. 
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يچ ه ي اخالقي و سياسي تحقيقات اجتماعي اين است كههاهثانياً، تمايز ديگر ميان جنب
وجود ندارد. اگرچه برخي هنجارهاي  شده دستورالعمل رسمي براي رفتارهاي سياسي پذيرفته

هاي ويژه براي پيشگيري از آسيب مشيبه عنوان مثال، خط –ي سياسي نيز دارند هاهاخالقي جنب
كس هيچ  -هاي شهروندي ارتباط دارد كه به وضوح با حمايت از آزادي هاآزمودنيديدن 
 از هنجارهاي سياسي كه تمام محققان اجتماعي پذيرفته باشند، ايجاد نكرده است. ايهعمجمو

تنها استثناء نسبي در خصوص فقدان هنجارهاي سياسي، اين ديدگاه عمومي پذيرفته شده 
است كه گرايش سياسي محقق نبايد با موضوع تحقيق تداخل داشته يا تحقيق علمي را از خود 

محقق شايسته نيست كه به عنوان راهي براي پيشبرد نقطه نظر سياسي  مت ثر سازد. براي يك
ي تقلبي و ساختگي استفاده كند، تحقيق را به انحراف بكشاند يا درباره آن هاشرومحققان از 

ان تصور كرد كه تحقيقات معموالً به خاطر تخطي از اين هنجارها توميدروغ بگويد. با اين وجود 
 . اندهمورد اعتراض قرار گرفت

 

 عينيت و ايدئولوژي
ل انند به طور كامتومياين موضوع را بيان كرديم كه تحقيقات اجتماعي هرگز ن 2در فصل 

گرا هستند. اما، علم به عنوان سازمان يا تجمعي از عيني باشند، زيرا محققان انسان و لذا ذهنيت
رسد. يا به بياني ديگر، عينيت ميعناصر درحال ازدياد، از طريق اجماع به چيزي نزديك يا معادل 

توانند و ي پذيرفته شده تحقيق ميهاشروي گوناگون در صورت پيروي از هاتعلمايي با ذهني
بايد به نتايج علمي مشابه دست يابند. دستاوردهاي علمي قابل قبول، تا زماني كه پژوهشگران 

 ند.شومييد ي ذهني خود را حداقل در مدت تحقيق كنار گذارند، تولهاشارز
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تحت  1در علوم اجتماعي در كار تحقيقاتي ماكس وبر "طرفيعينيت و بي"عبارت كالسيك 
جامعه شناسي غير مطرح شد. در اين زمينه، وبر عبارت  "2علم به عنوان يك حرفه"عنوان 
شناسي نيز نظير ساير علوم، براي داشتن سهمي در را مطرح نمود. بر اين مبنا، جامعه 3ارزشي

توانند كار ميخواه و محافظهشخصي مجزا شود. احزاب آزادي ايهي سليقهاشجامعه بايد از ارز
ي هاتنظر از اينكه چگونه اين وقايع بر سياسعلوم اجتماعي را صرف "واقعيت"به يك اندازه 

 د، درك كنند. شوميشخصي آنها منطبق 
دگاه آرمان گرايانه موافق هستند.  با اين دي -نه همه آنها  -اغلب محققان علوم اجتماعي 

تر ساختن به هر صورت مطالعه جامعه و مشكالت آن،  به تنهايي و بدون تعهد به بشر دوستانه
 آن اعتباري نخواهد داشت. 

را بررسي خواهيم كرد كه پژوهشگر آشكارا به  ي تحقيق  مشاركتيهاتفعالي 22در فصل 
ي تحقيق هاآزمودنيي هاشهداف طراحي شده و ارزاستفاده از تحقيقات اجتماعي مطابق با ا

متعهد شده است. بنابراين به طور مثال، محققاني كه متعهد به ارتقاء شرايط كاري كارگران 
هاي مطلوب نظر خود را تعريف و براي ، بايد از كارگران بخواهند خروجياندهشد ايهكارخان

دستيابي به نتايج مطلوب در تحقيق اجتماعي مربوطه مشاركت كنند. نقش محقق در اين پژوهش 
 تحقيق است.  ايهي حرفهاشرواطمينان از دستيابي كارگران به 

اقد ف بايد بتوانداند يا توميي انتزاعي كه علوم اجتماعي هاتگذشته از بعضي مخالف
ي شخصي باشد، قضاوت درباره اينكه يك تحقيق خاص به دور از ساليق و اهداف هاشارز

گر قرار داشته باشد، بحث برانگيز ي سياسي پژوهشهاشاست يا تحت ت ثير نفوذ ارزشخصي 
برانگيز بوده است. حال به و اين انكار چالش اندهاست. محققان معموالً اين نفوذ را انكار كرد

 دازيم.پرمياز مناقشاتي كه اين موضوع به وجود آورده است،  ايهبررسي نمون

                                                 
1 . Max Weber 

داري آغاز و با مطالعات ميداني اله اخالق پروتستاني و روح سرمايه( در زمينه جامعه شناسي ديني با مق2987-2902کار وبر )

ها در آمريکا، مذهب در چين: کنفسيوسيسم و تائوايسم، مذهب هندي: جامعه شناسي هندوئيسم هاي پروتستاندرباره ويژگي

متوقف شد  2902در سال  اشو بودايسم و يهوديت باستاني توسعه يافت. مطالعات او بر روي ديگر مذاهب با مرگ ناگهاني

هاي و اجازه نداد تا او در ادامه کارش  به مطالعه مسيحيت و اسالم بپردازد. سه موضوع اصلي او تأثير عقايد مذهبي بر فعاليت

 .]م[هاي قابل تشخيص تمدن غربي بودند بندي اجتماعي و عقايد مذهبي و ويژگياقتصادي، رابطه ميان طبقه

2 . Science as a Vocation 

3. Value Free Sociology  
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 تحقيقات اجتماعي و نژاد

. دانهبه اندازه روابط نژادي با هم در تضاد نبود ايهعلوم اجتماعي و سياست در هيچ مقول
و نتايج اين مطالعات  اندهي مديدي مطالعه كردهاتمحققان اجتماعي اين موضوع را براي مد

اند تويمها را به كاربردهاي سياسي رهنمون ساخته است.  مرور مختصري بر منابع موجود غالباً آن
 اين نكته را نشان دهد. 

را به عنوان  1"مجزا اما برابر"زماني كه ديوان عالي اياالت متحده اصل  2998در سال 
ها با آمريكايي -ابزاري براي جلب رضايت مجلس چهاردهم در زمينه تضمين برابري آفريقايي

هنجارهاي تبعيض مطرح نمود، هيچ يك از تحقيقات اجتماعي مد نظر قرار نگرفته بود. ليكن 
 2امنرهام سوجود دارد كه ديوان عالي تحت ت ثير ت ليفات ويليام گراايهاين عقيده در سطح گسترد

دانشمند پيشرو در زمينه علوم اجتماعي قرار داشته است. ديدگاه سامنر به اين نكته توجه داشت 
ريزي اجتماعي تقريباً نفوذ ناپذيرند. كه عادات و عقايد مرسوم هر جامعه براي وضع قانون و برنامه

د. شويمتعبير  "زندسايمراهكارهاي ايالتي رسوم و عقايد را ن"نگرش او معموالً در قالب عبارت 
ونتعصبات اجتماعي با قان"ان اين فرض را پذيرفت كه توميبنابراين، ديوان مقرر كرد كه ن

قوانين معموالً با احساسات كلي جامعه در "و اين نظر منطقي را كه  "گذاري مهار خواهد شد
 در جايگاه يك ( انكار كرد. سامنر قبالً 2942: 429 3اشتين و زانگراندو)بالن "تعارض است

 . "مند كنيدانيد روحيات را قانونتوميشما ن"مدار گفته بود: سياست
منسوخ شد ، تصميمات دادگاه عالي مبتني  2927در سال  "مجزا اما برابر"زماني كه اصل 

آمريكايي دارد.  -ًِكودكان آفريقايي بر اين استنتاج بود كه تبعيض نژادي اثر سويي برآموزش
)بالن استناد كرد شناسيجامعهي، دادگاه به چندين گزارش روانشناسي و گيرنتيجهبراي اين 

 (.2942،اشتين و زانگراندو
ها در آمريكايي -پژوهشگران اجتماعي اين قرن بيش از همه، از حق تساوي آفريقايي 

ت. به اس براي انجام تحقيقاتشان بوده ايه. عقايد آنها اغلب انگيزاندهاياالت متحده دفاع كرد
عالوه، آنها اميدوار بودند كه تحقيق آنها به تغييرات اجتماعي منجر شود. براي مثال ترديدي 

                                                 
1. Separate But Equal  

2 . William Graham Sumner 

3 . Blaunstein and Zangrando 
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( روي روابط نژادي در اياالت 2977) 1نيست كه مطالعه كالسيك دو جلدي گونار ميردال
 متحده، تحت ت ثير عقايد ضد نژادپرستي او شكل گرفته است.

ها آمريكايي -آوري كرد تا نشان دهد كه جايگاه آفريقايي ي بسياري را جمعهاهميردال داد
ي اجتماعي و سياسي آمريكا در تضاد است. او بعدها هاشبه طور مستقيم با اصول تساوي ارز

د انيتومياش بر تحقيقات مذكور نكرد )شما حتي سعي در پنهان كردن ت ثير نقطه نظرات شخصي
در  "يك مشكل آمريكايي"يا  "گونار ميردال"عبارت تحقيقات بعدي ميردال را با جستجوي 

 اينترنت مشاهده كنيد(.
تر از بقيه بسياري از محققان اجتماعي مستقيماً درگير جنبش حقوق مدني شده و برخي فعّال

هاي برابري، نتايج تحقيقاتي كه از علل تساوي . با توجه به حمايت بسيار از آرمان اندهبود
لي . براي درك ميزان قاطعيت جايگاه كانده، انتقادات كمتري در پي داشتپشتيباني كرده بودند

ي تحقيقاتي را بررسي كنيم كه نتايج هاهعلوم اجتماعي در اين موضوع، بايد آن دسته از پروژ
 در تضاد است. ايهآنها با جايگاه غالب عقيد

ي در مدارس از خاتمه تفكيك نژاد -حداقل به طور ظاهري  -اغلب محققان اجتماعي 
 2988جامعه شناس مشهور در سال  2. بنابراين هنگامي كه جيمز كلمناندهآمريكا حمايت كرد

ي در و پرهيجان نتايج يك مطالعه بزرگ ملي روي نژاد و آموزش را منتشر كرد، مباحثِ گسترده
 يگرفت. برخالف توافق عمومي، كلمن تفاوت اندكي در عملكرد دانشگاهي دانشجويان آفريقاي

ي تفكيك شده و نشده مشاهده نمود. در واقع، موارد بارزي همچون هاهآمريكايي در دانشگا -
ي باالي هر دانشجو تفاوت چنداني نداشت. در مقابل، هاهكتابخانه، امكانات آزمايشگاهي و هزين

ي هاو بيان داشت كه عواملي نظير خانواده و اطرافيان بيشترين ت ثير را بر دستاوردهاي دانشگا
 دانشجويان دارند.

ي كلمن هاهكردند، يافتبسياري از پژوهشگران اجتماعي كه در جنبش حقوق مدني فعاليت مي
را نپذيرفتند. برخي پژوهشگران كار او را از نظر اصول روش شناختي مورد انتقاد قرار دادند اما 

اظرات در مخالفت پرداختند. منبسياري شديداً با اصولي كه پيامد آنها جدايي سياه و سفيد بود به 

                                                 
1 . Gunnar Myrdal 

2 . James Coleman 
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( بر سر 2982) 1گرفته حول اظهارات كلمن، يادآور مباحث سال قبل از آن توسط  دانيل موينيهان
 آمريكايي در اياالت متحده بود.  -ي آفريقايي هاههاي كليدي او درباره خانوادتحليل

ب رابطه نژاد با ضرينمونه ديگري از مجادالت سياسي حول محور تحقيقات اجتماعي، درباره 
روانشناس دانشگاه هاروارد خواسته شد تا با بررسي  2از آرتور جنسن 2989هوشي است. در سال 

را براي مجله  ايهي نژادي در نتايج آزمون ضريب هوشي مقالهاتدرخصوص اثر تفاو هاهداد
ي ژنتيك هاتتفاوگرفت كه (. او در مقاله خود نتيجه2989 آماده كند )جنسن، 3آموزشي هاروارد

تر از متوسط در آفريقايي آمريكايي و سفيدپوستان، علت ضريب هوشي پايين -بين تبار آفريقايي 
ي سراسر ايالت به بررسي اين موضوع هاهها است. از آنجا كه جنسن در دانشكدآمريكايي -

 پرداخت، بسيار شناخته شده است. 
  غلب،ا كرده است. منتقدان بر اين باورند كهتحقيق او از بسياري اصول روش شناختي تعدي 

اع متعددي . انواندهي كرده بود، ناكافي و نامنظم بودگيرنتيجهيي كه جنسن بر اساس آنها هاهداد
تر از مابقي هستند. به طور مشابه، در ي ضريب هوشي وجود دارد كه برخي ضعيفهاناز آزمو

ا به اندازه كافي در نظر نگرفته است نيز اين خصوص كه او عوامل اجتماعي زيست محيطي ر
طرح مهايي مطرح شده است. ساير محققان اجتماعي نيز ايرادهاي روش شناختي ديگري را بحث

خالفان . انبوهي از ماندهكرده اند. فراتر از انتقادات علمي، بسياري جنسن را نژادپرست خطاب كرد
اظهار تنفر كردند. برخورد حضّار در چندين  هاي عمومي او، نسبت به اوبا بر هم زدن سخنراني

 داري در قرن گذشته نداشت.دانشگاه با او تفاوت چنداني با واكنش نسبت به طرفداران برده
محققان اجتماعي بسياري از انتقادات خود نسبت به تحقيقات موينيهان، كلمن و جنسن را 

. در عين حال مشاجرات سياسي ناشي اندهي علمي و اصول روش شناختي محدود كردهاهبه زمين
. كنديماز اين مطالعات، نشان داد كه چگونه ايدئولوژي در موضوع تحقيقات اجتماعي نمود پيدا 

 ايهگونهاي انتزاعي، علم از ايدئولوژي جداشده است اما اين جدايي در عمل به اگرچه در مدل
  بايسته اتفاق نيافتاده است.

                                                 
1 . Daniel Maynihan 

2 . Arthur Jensen 

3 . Harward Educational Review 
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ظرات و نقطه ن ت سياسي در تحقيقات اجتماعي حول مس له نژادبراي بررسي آخرين مناظرا
ته د  كتابي با همين عنوان نوششوميخوانده "منحني زنگي"مختلف مرتبط كه گاهي اصطالحاً 

 را مطالعه كنيد. 1ريچارد جي هرن اشتين و چارلز ماري

 

 ي تحقيق در مسائل جنسيهاتسياس
ي جنسيييي با بيزاري عمومي همراه هاشپژوههمان طور كه قبالً اشييياره گرديد، اغلب 

روي  ايهو همكاران او مطالعات ويژ 2، آلفرد كينسيييي2922و 2972ي هاه. طي دهاندهبود
ي هاه( آمريكايي انجام دادند. مصييياحب2924( و زنان )2979ي جنسيييي مردان )هاتفعالي

از قبيلِ روابط جنسي جنسي ي نامتعادلِهاتگسترده كينسي به او اجازه داد تا تعداد زيادي فعالي
را گزارش كند. مطالعات او و رفتار همجنس خواهي پيش از ازدواج و يا خارج از حيطه خانواده 

شم عمومي و تال شگاه اينديانا را به دنبال هاشخ سه تحقيقاتي او در دان س يي براي تعطيلي مؤ
 داشت.

ها همچنان ارند اما آمريكايياگرچه امروزه اكثر مردم رغبت زيادي به گزارشات كينسي ند
 )NIH( 3، مؤسسه ملي سالمت2994اند. در سال نسبت به تحقيق روي روابط جنسي حساس

د ي پيشگيرانه موثر بايهاهي مبارزه با شيوع ايدز و طراحي برنامهاهدريافت كه براي كشف را
هاي تحقيقاتي ائه طرحي جنسي به دست آورد. درخواست آنها براي ارهاتي زيادي از فعاليهاهداد

و همكاران او شد. مطالعه پيشنهاد  4منجر به ارائه يك طرح تحقيق پيچيده توسط ادوارد او المن
ي مختلف زندگي متمركز هاهي جنسي مربوط به دورهاتشده روي الگوهاي متفاوتي از فعالي

در آن را مطرح شده و از اين رو موسسه ملي سالمت و مشاوران آن درخواست بازبيني اساسي 
 نمودند.

نماينده كنگره )كاليفرنيا( از  6)كاروليناي شيييمالي( و ويليام دانماير 5سيييناتور جسيييي هلمز
سال  شدند. با آگاهي از اين مطالعه، در  ضوع مطلع  مبارزه براي متوقف كردن آن را  2999مو

                                                 
1 . Richard J. Herrnstein and Charls Murray 

2 . Alfred Kinsey 

3 . National Institution of Health 

4 . Edward o.laumann 

5   . Jess Helms 

6 . William Dannemeyer 
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خصيييص دادند. به آغاز و همان مبلغ بودجه را به يك برنامه بررسييي امتناع جوانان از ازدواج ت
 ، زيست شناس، با مطالعه المن به مخالفت پرداخته باشد. 1رسيد آنه فاستو استرلينگنظر مي

صلي آن،  هاشاين پيماي"به گفته هلمز:  ست. هدف ا شيوع ايدز ني براي متوقف كردن 
ضي براي حمايت از بيانيه جناح چپ آزاديجمع خواه مبني بر هنجار آوري حقايق علمي فر
ستم هرگز و قا سناي آمريكا ه ست ... تا زماني كه من در  بل قبول بودن همجنس بازي ا

از زندگي نيست، بلكه يك انحراف  ايهاجازه چنين كاري را نخواهم داد. زيرا اين كار شيو
 (.2990)فاستو استرلينگ،  "آشكار جنسي است

د. اگرچه مجلس ر ي سنا را در موافقت با اصالحيه خود جلب كر 88ر ي از  47هلمز، 
نيز  گذاري دولت روي آننمايندگان اين اصالحيه را رد كرد و به كميته بررسي فرستاد، سرمايه

 ايهمسكوت ماند. پس از آن المن و همكارانش به بخش خصوصي روي آورده و براي مطالع
 2997گذاري خصوصي پرداختند. نتايج تحقيقات آنها در سال در ابعاد كوچكتر به جلب سرمايه

 منتشر شد. سازماندهي اجتماعي جنسيتو با عنوان 

 

 سياست و سرشماري 

براي هر نوع فعاليت در مطالعه رفتار اجتماعي بشر، وجود يك بُعد سياسي نيز احتمال دارد. 
گيرد، در ن اساسي صورت ميسرشماري نفوس در آمريكا را كه هر ده سال يكبار به حكم قانو

نظر بگيريد. هدف اصلي، استخراج جمعيت اياالت مختلف و تعيين تعداد مناسب نمايندگان آنها 
در مجلس است. از آنجا كه  اغلب اياالت هر كدام دو نماينده و اياالت بزرگتر تعداد بيشتري 

 سد؟ رميبه نظر  از شمارش تعداد مردم در هر ايالت ترسادهنماينده دارند، چه راهي 
ي نبوده است. حت ايهاز همان ابتدا شمارش افراد در كشوري به گستردگي آمريكا كار ساد

نيز آسان نبوده است. به طور مثال يك برده در سرشماري، تنها سه چهارم  "شخص"تعريف يك 
ردهبدر اياالت جنوبي كه  هاهشد. اين كار تمايل به نمايندگي برديك فرد عادي محسوب مي

 داري در آنها مرسوم بود را به دليل ترس از حق ر ي آنها كاهش داده بود.
ي هاهعالوه بر اين، مشييكالت حمل و نقل سييرشييماران براي شييمردن افرادي كه در خان

ي نظامي، مزارع، هاهي دانشييجويي، سييربازخانهاهي شييهري، خوابگاهانحومه شييهر، آپارتما

                                                 
1 . Anne Fausto-Sterling 
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ساكن هستند و يا آنهايي كه جايي براي زندگي ندارند، ي غيرقاهاهي چوبي و خانهانكابي نوني 
يي است كه پژوهشگران اجتماعي هاشسرشماري را كار دشوار و سختي كرده است. اينها چال

سي آنها را بر عهده گرفت شيواندهبا رغبت برر شواري  شكل براي  هاه. با وجود د و طي راهي م
 تر سياست را ناديده گرفت. توان وجود پيچيدهانجام كارها، نمي
برعهده داشت،  0222تا  2999ي هاسالكه مديريت اداره سرشماري را بين  1كنث پرويت

 : كندميي سياسي سرشماري را چنين توصيف هاهبرخي جنب
ه تايي و  2902و  2922ي هاهحدود د ياالت روسييي يت ا هاجرت عظيمي از جمع م

براي اولين بار در تاريخ  2902ر سييال جنوبي به شييهرهاي صيينعتي شييمالي بر پا شييد. د
آمريكا، سرشماري شهرنشينان بيشتري را نسبت به روستاييان  نشان داد. شهرنشيني در  

با اين باور كه كشييياورزان به خوبي از  2آمريكا به ويژه براي متعهدان به عقايد جفرسيييون
به اين باور، ، چيز جديد و دشيييواري بود. در ميان معتقدان كنندميدموكراسيييي حمايت 

كار از جنوب و غرب وجود داشيييتند. آنها دريافتند كه تعدادي نماينده روسيييتايي و محافظه
و مهاجران  ايهي كارخانهاهسيييرشيييماري،  قدرت را به سيييوي اتحادي 3بندي مجددزمان

سوق  شرقي  شمال  شهرهاي  سي فعال متمركز در  كار هد. نمايندگان محافظهدميسيا
اين موضوع و مسائلي نظير اينكه كارگران كشاورزي فصلي به جاي  مجلس با اعتراض به 

شمارش  شهري  شتباهاً در مناطق  شند ا شت و زرع در مزارع با صل بهار براي ك آنكه در ف
ند، با سييرشييماري در اول ژانويه مخالفت كردند )روز سييرشييماري تا اول  آپريل به شييومي

ات يك دهه به طول انجاميد و مجلس تعويق افتاد و روي آن  تاريخ تثبيت شييد(. مشيياجر
 (.0224نتوانست تا سرشماري بعدي تغيير مجددي را انجام دهد )پرويت 

ي اخير، دغدغه عدم شمارش فقراي شهري به يك موضوع سياسي تبديل شده هاسالدر 
بينند، عموماً طرفدار حزب دموكرات است. شهرهاي بزرگ كه صدمه بيشتري از عدم شمارش مي

ي بهبود هاتتوانيد حدس بزنيد كه چه حزبي از فعاليخواه، بنابراين ميجمهوري هستند تا
و چه حزبي عالقه كمتري به اين كار دارد. به طور مشابه، وقتي  كندميسرشماري حمايت 

ري گيي نمونههاشروي سرشماري با هاتدانشمندان اجتماعي در طرفداري از جايگزيني فعالي

                                                 
1 . Kenneth Prewitt 

2 . Jeffersonian 

3 . reapportionment 



 تحقيق در علوم انسانيكاربردي شناسي / روش292

 

مراجعه  4گيري به فصل )براي آشنايي بيشتر با مبحث نمونه كنندميي جديد بحث هاشدر پيماي
فعت من هاشروكنيد(، حمايت بيشتري از حزب دموكرات دريافت خواهند داشت كه از اين گونه 

در  هاتاه كه با اين شيوه زيان خواهد ديد. لذا، دموكراخوجمهوريبرند، در مقايسه با حزب مي
، اين شرايط نمونه ديگري از ت ثير كنندمياه از علم حمايت خوجمهورياز حزب اين مورد بيش 

 ي سياسي بر تحقيقات اجتماعي است.هاهزمين

 

 ديگر  ايهسياست از زاوي
باً توسيييط ايدئولوژي ند. اما شيييوميهاي سيييياسيييي مغشيييوش تحقيقات اجتماعي غال

س" سيار عميق "يهاتسيا ست. تحقيق پژوهش اجتماعي ب سائل تر ا اجتماعي در رابطه با م
حث ماعي ب كه توميبرانگيز ناجت ماني  به ويژه، ز ند.  يت خود را حفظ ك به سيييادگي عين ند  ا

 ي علوم اجتماعي با يكديگر در تضاد باشند. هاههاي مختلف در زمينه دادايدئولوژي
تضاد ق ميي از مردم با عالئهاهاين موضوع در مواقعي كه تحقيق براي حل اختالف بين گرو

د نيز صادق است. براي مثال، پژوهشگران اجتماعي كه در دادگاه به عنوان شوميبه كار گرفته 
تحقيق براي "آل علمي ند، احتماالً با اين نكته كه ايدهشوميحاضر  "شاهدان كارشناس"

ان اند. اگرچه شاهدد، موافقشوميناديده گرفته  هاهها و دادگامت سفانه در دادرسي "حقيقت
كارشناس، از نظر فني نماينده هيچ يك از دو طرف نيستند، اما آنها براي پيروزي يك طرف در 

كند. اين، لزوماً تالش بوده و شهادت آنها به نفع كسي است كه براي وقت آنها پول پرداخت مي
به معني دروغ گفتن اين شاهدان از طرف موكل خود نيست. اما گاهي برنده احتمالي در 

 كه به نفع او باشد تا اينكه برخالف آن باشد. هددميهي، بيشتر به شهادتي پول دادخوا
ضاوت يد كه قشوميبنابراين شما تنها زماني به عنوان يك شاهد كارشناس در دادگاه حاضر 

ي در . وقتكنيدميعلمي و صادقانه شما در حمايت از عاليق طرفي باشد كه از او پول دريافت 
خوريد كه جز حقيقت چيزي نگوييد، خود را در جهاني بيگانه با تفكرات عيني دادگاه قسم مي

د. ليكن به عنوان يك شاهد كارشناس آنچه از شوميبينيد. ناگهان برد و باخت هنجار ميآلايده
هيد، احترام )و احتماالً شانس درآمدها و حقوق آينده( شما است. اما هنوز هم اين دميدست 

 مهم هستند كه موجب ناراحتي محققان اجتماعي را فراهم آورند.  ايهزمخاطرات به اندا
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كه من در حال شهادت به نفع برخي كارگران  كنمميرا از دادگاه فدرال بيان  ايهنمون
آنها بر پايه تحقيقي بودم كه از نظر  1(COLAخدمات شهري در مقابل كاهش ضريب حقوقي )

بيشتري انجام دهم تا بي عدالتي صورت گرفته  "علمي"ت خواستم تحقيقامن اشتباه بود. من مي
 (. 040-74،  2990نسبت به كارگران شهري روشن شود )بابي، 

من با احساسي همانند يك استاد محبوب و مولف كُتب درسي در جايگاه ايستادم. اگرچه 
داري يمون معنپس از مدت كوتاهي خود را به جاي دانشگاه در ميانه گود مسابقه يافتم. ناگهان آز

گيري حتي ارتباط كمتري از ضربات بازي هاكي با موضوع يافت. زماني آماري و خطاهاي نمونه
ام. مت سفانه خاصي آشنا بوده ايهكه وكيلي از واشنگتن مرا فريب داد تا بپذيرم كه با مجله حرف

آن مجله اصالً وجود نداشت. من ناراحت بودم و ناگهان وجهه خود را از دست داده يافتم. در آن 
اد و من بيشتر در فكر انتقام از آن وكيل دميزمان بيش از هر چيز احساس حقارت من را آزار 

 بودم و تا زماني كه توانستم كار آن وكيل را تالفي كنم، راضي نشدم.
ض شتر نگران وجهه اگرچه  ريب حقوقي كارگران افزايش يافت، اما بايد اقرار كنم كه من بي

خود در برابر حضيييار دادگاه بودم. اين داسيييتان كوتاه را براي آن بيان كردم تا نشيييان دهم 
شخصي در تعامالت بشري، احتماالً در تحقيقات علمي و عيني نيز دخيل است.  "يهاتسياس"

كنند و بايد حققان اجتماعي به عنوان انسييان، همانند انسييان رفتار ميما بايد درك كنيم كه  م
ضوع را در ارزيابي يافت شخيص، تحقيق آنها را بيهاهاين مو اعتبار ي آنها در نظر بگيريم. اين ت

براي رد نتايج نامطلوب ما نيسييتند، اما واقعيتي اسييت كه بايد در نظر گرفته  ايهكند يا بهاننمي
 شود.

 

 انداز سياستچشم
اگرچه ابعاد اخالقي و سياسي تحقيق از لحاک اصولي با يكديگر تفاوت دارند، اما با هم در 
تعامل هستند. هرگاه سياستمداران يا عموم احساس كنند كه تحقيق اجتماعي در حال نقض 

 هاخالقيات و يا هنجارها است، به سرعت واكنش نشان خواهند داد. به عالوه، استانداردهايي ك
، ممكن است با معيارهاي جامعه مطابقت نداشته باشند. حتي كنندميپژوهشگران از آنها دفاع 

                                                 
1 .Cost of living allowance  
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هاي ، ابزاركنندميهنگامي كه محققان از اهداف معيارهاي ت ييد شده در مسير تحقيق حمايت 
 انند مانع كارشان شوند.توميمعين  توسط هنجارها يا قوانين، 

بت به تحقيق روي كودكان دارند. اگرچه هنجارهاي تحقيق نس ايهقانونگذاران نگراني ويژ
اجتماعي مورد بحث در اين فصل متضمن پيشگيري از صدمات فيزيكي و روحي به كودكان 

 يهاتفعالي ايهپاري مختلف مرزهايي براي هاناست، اما برخي قوانين محدود كننده در زما
كه در اينجا بهتر است آنها را ناديده  اندهويژه پژوهشي در بعضي شهرهاي غربي ايجاد كرد

وسيقي م ايهبگيريم . در واكنش به معلمي كه در كالس يك مدرسه دولتي ضمن نواختن قطع
كرده است، شوراي شهر قانوني وضع كرد كه  1مدرن دانش آموزان خردسال را تشويق به تمركز
 !"ن تاثير بگذاردروي ذهنيت دانش آموزا"طبق آن، هيچ معلمي حق ندارد كاري كند كه 

اوالً علم براي سياست ناملموس  درس اصلي اين فصل را با دقت خوانده باشيد. 7اميدوارم 
ست و ايدئولوژي سيا ست. تعدي  ست؛ علوم هاشهاي مربوطه مختص پژوهني ي اجتماعي ني

 .طبيعي نيز شرايط مشابهي دارند. اما به ويژه علوم اجتماعي، بخشي از زندگي اجتماعي ما است
سي  ست را برر ضوعاتي كه براي مردم مهم ا ضوعاتي كه با كنندميمحققان اجتماعي مو . مو

صي مردم در ارتباط شخ سات  سا سان اح اند و در زندگي آنها مؤثرند.  عالوه بر اين، محققان ان
د. انتظاري غير از اين شييوميايشييان وارد  ايههسييتند و احسيياسييات آنها اغلب به زندگي حرف

 است. انگاريساده
كند. حتي زماني كه محققان ي سياسي پيشروي ميهاتثانياً، علم در بطن مجادله و خصوم

و يا هنگامي كه جامعه تحقيق از بيرون مورد  كنندميعصباني شده و يكديگر را به اسم خطاب 
ستادگي ميگيرميحمله قرار  شده، گزارد، تحقيق علمي اي شر و  هاشكند. مطالعات انجام  منت

ي ايدئولوژيك علم را متوقف نميهاهند. به طور خالصه، مشاجرشوميب جديد فرا گرفته مطال
 زد.ساميتر كند و تنها آن را چالش برانگيز و پرهيجان

سازي پژوهش اجتماعي ي پيادههاشروثالثاًًً، آگاهي از مالحظات ايدئولوژيك، مطالعات و 
ي چندگانه، هاتم نظير پذيرش ذهنيي مسيييتند علهاصكند. بسيييياري از شييياخرا تقويت مي

ستي شمار ميراهكارهايي براي رفع يا كنترل كا شر به  روند، به ويژه درباره چيزهايي كه هاي ب

                                                 
1. Meditate   
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ما از آن آگاه نيسييتيم. در غير اين صييورت، ممكن بود ما جهان را كنكاش كرده و هرگز چيزي 
 جز تعصبات و اعتقادات شخصي نبينيم.

با چگونگي ي شخصيهاشه پژوهشگران نبايد اجازه دهند تا ارزدر نهايت، در عين حال ك
توانند در مناظرات عمومي شيييركت كرده و انجام و صيييداقت تحقيق آنها تداخل پيدا كند، مي

صص علمي و ارز شما هاشتخ صي خود را بازگو كنند.  شخ انيد تحقيق علمي جامعي توميي 
مخالف بوده و آن را بيان كنيد. برخي معتقدند روي تعصبات نژادي انجام دهيد و همزمان با آن 

ند بي فه دار ماعي، وظي كارهاي اجت يل تجارب علمي در  به دل ماعي  پرده كه دانشيييمندان اجت
ي تلويزيوني را هاهنگاران يا مهمانان برنامصييحبت كرده و نبايد نقش سييياسييتمداران، روزنامه

 بازي كنند. 
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه

 سائل اجرايي، هاهپروژ ساس م ي پژوهش اجتماعي عالوه بر مالحظات فني و علمي بر ا
 ند.گيرمياخالقي و سياسي نيز شكل 

 مسائل اخالقي در تحقيق اجتماعي

  ست كه عامه مردم ست، در نهايت موضوعي ا آنچه در تحقيق اخالقي و يا غير اخالقي ا
 انند.دميآن را درست يا غلط 

 تواند در تحقيق بايد داوطلبانه باشد، هر چند اين هنجار مي پژوهشگران معتقدند مشاركت
 پذيري نتايج تحقيق در تعارض باشد.با موضوع تعميم

  ،شود شاركت كننده  ساندن به م صدمه ر محققان بر اين باورند كه تحقيق نبايد موجب 
صي خود را مبني بر اطالع از خطرات احتمالي و پذيرش آن  شخ مگر اينكه آنها موافقت 

 عالم كنند.ا

 صي را كه  گمنامي شگر نتواند اطالعات خا شاره دارد كه در آن حتي پژوه شرايطي ا به 
صيف مي سايي كند و در مقابل، افراد تو شنا شرايطي داللت دارد  محرمانه بودنكنند،  به 

ه ين راترسادهد تا اطالعات مخاطب خصوصي باقي بماند. شوميكه در آن محقق متعهد 
محرمانه بودن از بين بردن اطالعات قابل شناسايي افراد در زماني است  براي اطمينان از

 كه ديگر به آنها احتياجي نيست.

 را در خود  هاآزمودنيهاي تحقيقاتي درجات كم و يا زيادي از فريب بسيييياري از طرح
، اگر كندميدارند. از آنجا كه فريب افراد اسيييتانداردهاي معمول رفتار اخالقي را نقض 

به چالش  اندتوميحتي توجيه نيز  -در تحقيق يك توجيه هرچند قوي داشته باشد  فريب
 كشيده شود.  

  تعهد دارند، نسييبت به جامعه محققان نيز  هاآزمودنيمحققان اجتماعي همان طور كه به
شاي خطاها، محدودي صحيح نتايج، اف شامل گزارش كامل و   و هاتمتعهدند. اين وظيفه 

 قيق است.هاي تحساير كاستي
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 سات حرف س شر  ايهمؤ شگران منت صول اخالقي را براي راهنمايي پژوه در چندين بند، ا
توانند تمام سييؤاالت اخالقي را  ها الزم و مفيد هسييتند اما نميكنند. اين دسييتورالعملمي

 .دهندسخپا

 

 يك مناقشه اخالقي

 ه را ايجاد كرد ك ايهمطالعه اسييتنلي ميلگرام روي فرمانبرداري، مسييائل اخالقي گسييترد
 د.شوميهمچنان درباره آنها بحث 

 

 ي پژوهش اجتماعيهاتسياس

 پذيرد. اگرچه علم در مسييائل پژوهش اجتماعي از ابعاد سييياسييي و ايدئولوژيك تاثير مي
طرف نيستند. به عالوه اغلب تحقيقات اجتماعي طرف است اما دانشمندان بيسياسي بي

 .اندهشدناگزير با باورهاي سياسي مردم بيرون از جامعه تحقيق درگير 

 جهت روي تحقيق گيري سييياسييي نبايد بياگرچه اغلب پژوهشييگران معتقدند كه جهت
 رت ثيرگذار باشد، اما در عمل جدا كردن سياست و ايدئولوژي از اجراي تحقيق بسيار دشوا

تواند و بايد ابزاري براي فعاليت و كه پژوهش مي كنندمياسيييت. برخي محققان اظهار 
 تغيير اجتماعي باشد.

 هاي علمي نمي جار كه هن گذاشيييتن ارزبا وجود اين نار  به ك قان را  ند محق ي هاشتوان
ي هاهي متنوع در علم، از ت ثيرپذيري يافتهاتشيخصيي وادار كنند، ويژگي پذيرش ذهني

 .  كندميتعصبات مطلق پيشگيري  علمي از

 

 اصطالحات كليدي

 كسب اطالعات گمنامي

 توافق علني رازداري
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 هانسؤاالت مروري و تمري

ام ي اخالقي هر مثال كدهاهشرايط واقعي و فرضي تحقيقات زير را در نظر بگيريد. مؤلف .2
ي توصيف شده در هاهكنيد كه روياست؟ شما چه احساسي در مورد آنها داريد؟ آيا فكر مي

نهايت قابل قبول يا غير قابل قبول هستند ؟ شايد بهتر  باشد كه برخي از اين شرايط را 
 در كالس خود به بحث گذاريد.

خواهد الف( يك استاد روانشناسي در يك كالس روانشناسي مقدماتي از دانشجويان خود مي
ك مجله در ي ايهراي انتشار مقالرا تكميل كنند تا او آن را تحليل و ب ايهكه پرسشنام

 به كار گيرد. 

پس از انجام مطالعه ميداني روي انحرافات رفتاري در يك آشوب، نهادهاي مجري   ب(
، معرفي كند. اندهقانون درخواست كردند تا محقق افرادي كه اين عمل را انجام داد

 د.ت شمحقق به علت ترس از دستگيري به عنوان شريك جرم، تسليم اين خواس

با محتواي گزارش يك پروژه تحقيقاتي، پژوهشگر  ايهپس از اتمام پيش نويسِ كتابچ  ج(
توسط  هاهمورد از مصاحب 0222 ايهپيمايش مصاحب 02يا نويسنده دريافت كه در 

. براي حفظ چارچوب تحقيق، نويسنده از اين اندهشدكنندگان تحريف مصاحبه 
 كرد. اطالعات صرفنظر و كتاب را منتشر

را  . آنها اين توجيهاندهمحققان فهرستي از فعاالن جناح راست را براي مطالعه تهيه كرد   د(
از ميان عموم مردم و براي  "به طور تصادفي"براي فعاالن آوردند كه هر يك از آنها  

 .اندهشدانتخاب  "عقايد عمومي"گيري از نمونه

عادالنه را بررسي كند، يك امتحان يك خواست ت ثير سرزنش نايك استاد كه مي  ( يه
ساعته از دو گروه خاص برگزار كرد. عملكرد كلي هر دو گروه تقريباً يكسان بود. تنها 

تر بود و استاد دانشجويان را براي عملكرد بسيار بدشان نمرات يك گروه كمي پايين
ده اهسرزنش كرد. سپس استاد يك امتحان نهايي مشابه از هر دو گروه گرفت و مش

كرد كه عملكرد دانشجويان سرزنش شده بدتر است. فرضيه اثبات شده و گزارش آن 
 منتشر شد.

درصييد از سيياكنين به  82محققي با مطالعه زندگي در خوابگاه دانشييكده، دريافت كه   و( 
يات را نقض مي مال دخان تطور دائم مقرارت منع اسيييتع ياف ند. انتشيييار اين   هاهكن

در جامعه دانشيييگاهي شيييود. از آنجا كه هيچ تحليل  توانسيييت موجب آشيييوبيمي
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ا ر هاهاز اسييتعمال دخانيات در دسييت نبود، او تصييميم گرفت اين يافت ايهگسييترد
 مسكوت باقي بگذارد.

براي بررسي ميزان تالش مردم براي حفظ وجهه خود در برخورد با مسائلي كه نسبت   ح( 
 ند.جويا شد موضوع ساختگياره يك به آن مطمئن نيستند، محققان نظر آنها را درب

پرسشنامه پژوهشي به عنوان بخشي از بسته ثبت نام دانشگاهي در ميان دانشجويان   ط( 
توزيع شد. اگرچه به دانشجويان گفته نشده كه بايد آن پرسشنامه را تكميل كنند، اما 

شترين  -رود آنها اين كار را انجام دهند انتظار مي شنامه بايد بي س بنابراين تكميل پر
 نرخ را داشته باشد. 

سياسي و مطالعه آنها وانمود مي ي(  يك پژوهشگر براي ملحق شدن به يك گروه فعال 
ريزي دروني كند كه عقايد آنها را پذيرفته و با موفقيت به عنوان عضيييو دايره برنامه

ي زير را  در نظر داشته باشد، محقق هاهفته شده است. اگر گروه برناماين گروه پذير
 چه بايد بكند؟

 آميز اما غير قانوني تظاهرات صلح (2)

 گذاري در يك ساختمان عمومي پس از تعطيلي آنبمب (0)

 ترور يك م مور (4)

پذيري افراد مطرح شد را مرور هايي كه درباره آزمايش ميلگرام در خصوص اطاعتبحث .0
ا براي دستيابي به هدفي مشابه چگونه طراحي خواهيد كرد تا از انتقادات اخالقي كنيد. شم

وارد بر ميلگرام پيشگيري كنيد؟ آيا طرح شما همان اندازه اعتبار دارد؟ آيا ت ثير مشابهي 
 خواهد داشت؟ 

 به عنوان راهكاري براي -ي كم جمعيت هاهمحققي را در نظر بگيريد كه شخصاً به خانواد .4
خواهد براي تعيين علت تمايل برخي افراد به مند است و ميعالقه –ازدياد جمعيت مسئله

ديگر پيمايشي را برگزار كند. او با چه مشكالت  ايهفرزندان بيشتر و عدم تمايل عد
تواند از آنها اجتناب كند؟ او در طراحي پيمايش شخصي مواجه خواهد بود و چگونه مي

 تاكيد داشته باشد؟ خود بايد بر چه مسائل اخالقي
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شامل  ست،  شده ا شته  ساتيد نو شتر براي ا ست  يي از تحقيقاتهامثالاگرچه اين مقاله بي ا
 كشد.كه مالحظات اخالقي شما را به چالش مي

 ™Sociology  NOWي تحقيق هاشرو
 :Sociology Nowپيش از آنكه مرور پاياني فصل را انجام دهيد، آزمون تشخيصي  .7

Research Methods يي كه بايد بر هاهرا انجام دهيد كه به شما در شناسايي حوز
آن تمركز كنيد، كمك خواهد كرد. در ابتداي كتاب، اطالعاتي درباره اين ابزار بر خط و 

 آموزش نحوه دسترسي به منابع عظيم آن را خواهيد يافت.

بر  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .2
نتايج آزمون خود استفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و ساير اساس 

 منابع براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

وقتي مرور خود را به پايان رسانديد از پس آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به فصل  .8
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.
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 ش يازدهم پژوهش اجتماعيوب سايتي براي كار با ويراي

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه 
 ، دسترسي پيدا كنيد.كندميبراي امتحان كمك 

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

شي به همراه بازخورد ي آزمايهانشما در اين سايت به موارد زير دست خواهيد يافت: آزمو
صل، پروژهاتآنها، تمارين اينترنتي، فلش كار صطالهاه، نرم افزار آموزشي ف صيلي، ا حات ي تف

ي هاهي اجتماعي در فضاي مجازي، دادهاش، پژوهInfoTrac College-Editionجستجوي 
بر آموزش كار با نرم افزارهاي مختلف  ايههاي سايت، مقدمپيمايش اجتماعي سراسري، لينك

 .NVioو  SPSSاز قبيل  هاهتحليل داد





 

 دوم بخش 
 

 

 

 

 ساختاربندي تحقيق

 

 

 

 طرح تحقيق .4

 گيري )سنجش(سازي و اندازهمفهوم سازي، عملياتي .0

 شناسيها و گونهها، مقياسشاخص .7

 گيري منطق نمونه .7

غالباً بيان مسائل به طور صحيح دشوارتر از پاسخ دادن به آنها است. در واقع، بيان صحيح 
را زماني به دست آوريد سؤال سؤال اغلب پاسخ آن را نيز به همراه دارد. شما ممكن است پاسخ 

 ه باشيد. كه قصد شفاف ساختن آن براي ديگري را داشت
پردازد كه چه چيزي بايد مورد مشاهده قرار گيرد؛ در بخش دوم كتاب به اين مسئله مي

گيرد. بخش دوم نحوه بيان صحيح سؤاالت علمي و ساختار بندي تحقيق مورد بررسي قرار مي
 هاي ويژه مشاهدات علوم اجتماعي را شرح خواهد داد. بخش سوم برخي روش

كند. اين فصل بعضي اهداف تحقيق، ين يك تحقيق را بررسي ميهاي آغازفصل چهارم گام
هاي تحقيقاتي را مورد بررسي قرار واحدهاي تجزيه و تحليل و داليل ورود دانشمندان به پروژه

 دهد. مي
 -گيري آن را داريد، سر و كار دارد فصل پنجم با بررسي مشخصات آنچه شما قصد اندازه

. اين موضوع در برخي عباراتي كه من و شما در زندگي سازياتيسازي و عمليفرآيندهاي مفهوم
نمود  -خواهي، شادي و نظاير آن تعصب، آزادي -كنيم روزمره به طور كامالً اتفاقي استفاده مي
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دهد كه شفاف ساختن منظور واقعي ما از بيان اين عبارات هنگام انجام كند و نشان ميپيدا مي
 سازي نام دارد.سازي، مفهومفرآيند شفاف تحقيق چقدر ضروري است. اين

توانيم مراجع اين عبارات را پس از آنكه منظورمان از عبارات خاصي را روشن كرديم، مي
گيري آنچه قصد مطالعه مورد سنجش قرار دهيم. فرآيند طراحي مراحل يا عملياتي براي اندازه

سازي را به طور كلي و با عطف اتيموضوع عملي 2سازي نام دارد. فصل آن را داريم، عملياتي
 دهد. ها مورد بررسي قرار ميدهي سؤاالت مصاحبه يا پرسشنامهتوجه ويژه به شكل

تر به اين نگاهي عميق 8گيري، در فصل براي تكميل مقدمه ارائه شده در خصوص اندازه
نجش اي سههاي چندگانه به بررسي روشبحث خواهيم داشت. اين فصل از طريق تركيب معيار

شناسي. به عنوان مثال، ما ها و گونهها، مقياسپردازد: شاخصمتغيرها در تحقيقات كمّي مي
سؤال مختلف درباره نگرش آنها به تساوي جنسي بپرسيم  2دهندگان پيمايش توانيم از پاسخمي

. مرا در يك معيار مركب تساوي بشر مبتني بر جنسيت تركيب كنيسؤال و سپس پاسخ اين پنج 
مراجعه شود( ساخته  7ها )به فصل اگرچه اين معيارهاي مركب نيز ضمن تجزيه و تحليل داده

 ها فراهم شود. آوري دادهاند، اما خميرمايه آنها بايد در طراحي و اجراي جمعشده
نهايتاً به اين مسئله كه محققان اجتماعي چگونه افراد يا چيزها را براي مشاهده انتخاب 

را بررسي  پذيريگيري، مباني علمي تعميمدر خصوص نمونه 4پردازيم. فصل كنند، ميمي
 توانيم براي مشاهدهكند. همان طور كه خواهيد ديد، ما تنها تعداد كمي از افراد يا چيزها را ميمي

ايم را براي گروه بزرگتري به كار بريم. به طور مثال، انتخاب كنيم و سپس آنچه مشاهده كرده
شهروند آمريكايي درباره اينكه كداميك از آنها به رئيس جمهوري اياالت  0222با پيمايش

 بيني كنيم كه چند ميليون نفر در انتخابات شركتتوانيم با دقت پيشمتحده عالقه دارند، مي
ايم پذيري آنچه مشاهده كردهكنيم كه تعميمهايي را بررسي ميخواهند كرد. در اين فصل، روش

 هد. درا افزايش مي
 سازد.آموزيد شما را به كنترل بر مشاهدات علمي اجتماعي مسلط ميمي 0آنچه در بخش 

 آموزد كه گام بعدي را چگونه برداريد. به شما مي 4بخش 
 



 

 فصل چهارم 
 

 

 

 

 طرح تحقيق 

 

 

 مروري بر فصل

هاي تحقيق موجود براي محققان اجتماعي و نحوه اي از طرحدر اين فصل دامنه گسترده
مشيييخص نمودن اينكه دقيقاً چه كسيييي يا چه چيزي بايد مورد  -طراحي يك تحقيق 

شود مطالعه قرار گيرد و اين مطالعه   -بايد در چه زماني، چطور و براي چه اهدافي انجام 
 مورد بررسي قرار گرفته است.





 

 فصل چهارم 
 

 

 

 

 طرح تحقيق 

 

 

 مقدمه
شفاف"وظيفه علم در مجموع  سب اطالعات و  ست.  "سازيك ضوعات مختلف ا درباره مو

هاي زيادي براي اين شييناخت وجود صييرفنظر از اينكه به دنبال شييناخت چه چيزي باشيييد، راه
صدق مي صميمكنددارد. اين امر در زندگي روزمره نيز  ري در گي. براي مثال فرض كنيد براي ت

براي شما است يا خير به دنبال  -جديد  1نظير برپو بالستو -اين خصوص كه آيا خودرو خاصي 
اتي باشيد. يك راه اين است كه يك دستگاه از اين اتومبيل را خريداري و عملكرد كسب اطالع

آن را مشيياهده كنيد. راه ديگر گفتگو با برخي مالكان اين خودرو يا افرادي اسييت كه تمايل به 
رسي بندي شده را براند. همچنين ممكن است تبليغات طبقهاند اما منصرف شدهخريد آن داشته

وانيد تاند يا خير. شييما ميعداد زيادي از اين خودروها با قيمت ارزان فروخته شييدهكنيد كه آيا ت
نشريه ارزيابي مشتري درباره برپو بالستو را بخوانيد. شرايطي نظير اين مثال در تحقيقات علمي 

 افتد.نيز اتفاق مي
يل و تفسيييير مه( و تحل عام كل به معني  هده ) به مرحله مشيييا قات علمي   باالخره، تحقي

سيييوم و چهارم اين كتاب به آنها خواهيم  هايبخشرسيييند، مطالبي كه در مشييياهدات مي

صد . شما بايد آنچه قاي نياز داريدپرداخت. با اين حال پيش از انجام مشاهده و تحليل به برنامه
سؤال  سخ به دو  شاهده و تحليل آن را داريد با پا  تعيين كنيد. طرح تحقيق "چرا؟ و چگونه؟"م

 پردازد.هاي آنها ميبه اين دو پرسش و پاسخ در واقع
اگرچه با توجه به موضييوع مطالعه جزئيات تفاوت خواهند داشييت، ليكن شييما با دو وظيفه 
اصييلي در هر طرح تحقيق مواجه هسييتيد. اوالً بايد به صييورت شييفاف آنچه به دنبال درك آن 

                                                 
1 . Burpo-Blasto 
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نيد مورد ق را معين كنيد. اگر بتواهستيد را مشخص كنيد. ثانياً بايد راه مناسب براي انجام تحقي
شش اول را به طور كامل برآورده كنيد، احتماالً مي توانيد مورد دوم را نيز با فرآيندي مشيابه پو

دهيد. همان طور كه رياضيييداني معتقد اسييت سييوالي با چارچوب مناسييب جواب را نيز در خود 
 خواهد داشت. 

( 0227) 1القه داريد. زماني كه جفري راسفرض كنيد به انجام تحقيقي درباره تروريسيييم ع
اين بحث را بررسييي نمود، دريافت كه مطالعات مختلف، رويكردهاي كيفي و كمّي متنوعي را مورد 

 آورند:هاي خود را از منابع ذيل به دست مياند. براي مثال محققان كيفي دادهاستفاده قرار داده
 نامه شخصي زندگي

 گزارشات و شرح حوادث 

 از تروريسم  هاب گروگانتجار

 ها سازي سياستاسناد دست اول پياده

 
راس بحث در خصوص برخي موارد ثانويه كه توسط محققان كيفي به كار گرفته شده را با 

هاي تروريسييتي، ها، مطالعات موردي سييازماننامه تروريسييتزندگي"اشيياره به مواردي مانند: 
موردي وقايع تروريسييتي خاص و مطالعات موردي مطالعات موردي انواع تروريسييم، مطالعات 

(. از سوي ديگر محققان 0227: 04دهد )ادامه مي "تروريسم در مناطق و كشورهاي منتخب
سم را از روش سانهكمّي تروري شش ر آماري وقايع  سازياي، مدلهاي ديگري نظير تحليل پو

مان طور كنند. هموضوع بررسي مي هاي گوناگون در رابطه باتروريستي و استفاده از پايگاه داده
تواند از جهات مختلف مورد كه در اين فصييل مشيياهده خواهيد كرد، هر موضييوع تحقيقي مي

 توجه قرار گيرد.
هاي ي تحقيق ارائه شده است. در حالي كه ساير فصلهااي كلّي بر طرحدر اين فصل مقدمه

ر عمل همه ابعاد طرح تحقيق به هاي خاصيييي از آن تاكيد دارند. دبخش دوم بر تشيييريح جنبه
 ود. شمي ترها مشخص. با مرور بخش دوم رابطه متقابل ميان اين قسمتانديكديگر وابسته

صلي تحقيق اجتماعي آغاز مي صري بر اهداف ا سي مخت سپس واحدهاي كنيمما با برر  .
. گيريمميرا در نظر  -چيزي يا كسيييي كه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت  -تجزيه و تحليل 

                                                 
1 . Jeffrey Ross 
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سييپس شيييوه لحاک نمودن زمان در تحقيق اجتماعي يا نحوه مطالعه يك هدف متغير در طول 
 زمان را بررسي خواهيم كرد. 

قاتي مي يك پروژه تحقي به نحوه طراحي  به نظرات موجود،  پردازيم. اين نگرش با توجه 
شنايي با نحوه طراحي  سازد. يعني، عالوه براجمالي بر فرآيند تحقيق، دو هدف را برآورده مي آ

 سازد.براي ادامه كتاب را نيز فراهم مي يراه يك مطالعه، نقشه
شنهادي تحقيق مي صر طرح پي صوالً الزمه انجام واقعي تحقيق سرانجام به عنا پردازيم. ا

صيلي بيان كنيد  صورت تف صد خود را به  ست كه مقا سرمايه الزم براي يك پروژه   -آن ا تا 
يا تاييد اساتيد براي  يك پروژه درسي را به دست آوريد. مالحظه خواهيد كرد بزرگ را جذب و 

بط با هاي مرتآورد تا تمامي جنبهكه طرح پيشنهادي تحقيق فرصتي عالي براي شما فراهم مي
 تحقيق را پيشاپيش در نظر بگيريد.

 

 سه هدف تحقيق 
هدف متداول و سودمند اين  تواند اهداف مختلفي را برآورده سازد. سهتحقيق اجتماعي مي

، توصيف و تبيين. اگرچه يك مطالعه مشخص ممكن است اهداف اكتشافتحقيقات عبارتند از 
ديگري داشته باشد، ليكن بررسي اهداف مذكور به صورت مجزا مقدم خواهد بود، زيرا هر يك 

 هاي طرح تحقيق دارند.كاربردهاي مختلفي در ساير جنبه
 

 اكتشاف
اجتماعي براي كنكاش يك موضوع و به منظور آشنايي بيشتر محقق با آن  بيشتر تحقيقات

ضوع انجام مي سي ميشوندمو ند ك. اين رويكرد معموالً زماني كه محقق عالئق جديدي را برر
 دهد.و يا موضوع مطالعه نسبتاً جديد است، رخ مي

شديد ماليات ضايتي  شورش به عنوان مثال، فرض كنيد نار سبتدهندگان موجب  به  آنها ن
هاي خود كرده و به اين موضوع اهميت زيادي دولت شده است. مردم شروع به نپرداختن ماليات

دهند. ممكن اسييت بخواهيد مطالب بيشييتري درباره اين حركت بدانيد: اين نارضييايتي تا چه مي
 ميزان گسيييترش يافته اسيييت؟ چه ميزان حمايت از اين حركت در درون جامعه وجود دارد؟ اين

دهي شده است؟ چه نوع افرادي در آن فعّال هستند؟ يك مطالعه اكتشافي حركت چگونه سازمان
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سخحداقل مي ست تواند در يافتن پا شما كمك كند. ممكن ا شده به  سؤاالت ذكر  هاي تقريبي 
شيييابه را هاي مآوري ماليات را كنترل كنيد، ادبيات مرتبط با اين حركت و فعاليتارقام دفاتر جمع

 آوري و مطالعه كنيد، جلساتي را برگزار و با رهبران حركت مصاحبه كنيد.جمع
سي پديده شافي همچنين براي برر ست. فرض كنيد مطالعات اكت سب ا ستمر نيز منا هاي م

ضي و مي شگاه خود نارا شرايط الزامي فراغت از تحصيل دان سبت به  ر آن خواهيد به تغييشما ن
ست تاريخچه  شما ممكن ا شگاه را مطالعه و براي درك داليل كمك كنيد.  شرايط در دان اين 

جو توانيد با تعدادي دانشاستانداردهاي جاري با مسوالن دفتري دانشگاه مالقات كنيد. شما مي
براي آگاهي از عقايد و احساسات آنها درباره موضوع گفتگو كنيد. اگرچه اقدام اخير لزوماً تصوير 

تواند بشارت دهنده صحت بيشتر نتايج يك دهد، اما ميميصحيحي از عقايد دانشجويان ارائه ن
 باشد. ترمطالعه گسترده

هاي هدايت شيييده هاي كانوني يا بحثگاهي اوقات تحقيقات اكتشيييافي از طريق گروه
شيييود. اين روش كاربردهاي زيادي در تحقيقات بازار دارد كه در كوچك انجام مي هايگروه

 اخت.به بررسي آن خواهيم پرد 22فصل 
( براي ارضييياي حس 2گيرند: مطالعات اكتشيييافي معموالً به سيييه منظور عمده انجام مي

پذيري انجام يك ( براي آزمون امكان0كنجكاوي محققان و با هدف درك بهتر موضيييوعات، 
 هايي كه در مطالعات متعدد بعدي قابل استفاده باشند. ( براي توسعه روش4مطالعه گسترده و 

آگاه شدم  "1تونل زني"پيش من از محبوبيت فزاينده موضوعي با عنوان براي مثال چندي 
كه در آن يك فرد خاص به عنوان رابط يا تونل به وضعيت خلسه وارد شده و شروع به صحبت 

 گيرد. برخيسرچشمه مي -شايد آن جهاني –كند كه ادعا دارد از مجاري ديگري با صدايي مي
صداها از دنياي مي سيارات آيند و برخي ادعا ميارواح مردگان ميگويند اين  ساير  كنند كه از 

 گويند توضيح ابعاد وجودي آنها در عبارات انساني دشوار است.هستند و بقيه مي
اي صداهاي انتقال يافته كه اغلب اشاره به موجوديتي خاص دارند، گاهي براي توضيح پديده

ين مصاحبه ها در حكنند. يكي از تونليون تشبيه ميدهند، قضيه را به راديو يا تلويزكه نشان مي
واقعاً در داخل دستگاه  2نيد كه دان رادرككنيد، باور نميوقتي شما به اخبار نگاه مي"به من گفت: 

                                                 
1 . channeling 

2 . Dan Rather 
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 كند. من از اين كالبد واسطه به همانتلويزيون باشد. مشابه اين موضوع درباره من نيز صدق مي
 م.كنگيرد، استفاده ميتلويزيون شما بهره ميصورتي كه دان رادر از دستگاه 

موضوع تونل زني از چند لحاک نظر مرا جلب كرد كه يكي از آنها اين سؤال روش شناختي 
هاي فضييا، زمان، هاي ما، نظير محدوديتبود كه چگونه چيزي كه ناقض بسييياري از دانسييته

 عليت و فرديت است را مطالعه كنيم.
شروع به كار كردم. بدون هيچگونه نظريه جدي  شتر  يا انتظار دقيقي و تنها براي يادگيري بي

شييود، به شييرح داده مي 22هاي كيفي تحقيقات ميداني، كه در فصييل با اسييتفاده از برخي روش
 ها وهايي براي درك بيشييتر مشيياهدات خود پرداختم. من كتاببنديگردآوري اطالعات و طبقه

مطالعه و با كسيياني كه در جلسييات مجرا گزيني حضييور داشييتند، مقاالت مربوط به اين پديده را 
صييحبت كردم. سييپس خودم دراين جلسييات شييركت كردم و به مشيياهده افرادي پرداختم كه به 

 هاي متعددي با آنها انجام دادم.عنوان تونل و واسط در جلسات حضور داشتند. سپس مصاحبه
جمعيت شناختي با طرح اين سؤال از افراد ها عالوه بر سؤاالت استاندارد در بيشتر مصاحبه

اند، اين كار شييبيه چه بودن را تجربه كرده كردم كه آنها چطور اولين بار واسييطهواسييط آغاز 
رفت. به اين ترتيب دهند. سييپس تونل به عالم خلسييه ميچيزي اسييت و چرا آن را ادامه مي
 كرد.مصاحبه با سخنان او ادامه پيدا مي

ست من بپر ستيد؟"سم ممكن ا سي ه چرا اين كار را  "، "آييد؟از كجا مي"، "شما چه ك
. اگرچه من در ابتدا با "چگونه از واقعي يا دروغ بودن شيييما مطلع شيييوم؟ "، "دهيد؟انجام مي

صاحبه سات م شده به اين جل صاحبهوارد  سؤاالتي از پيش طراحي  ها شدم، اما هر يك از م
 كردند.خاص خود را طي مي هاي داده شده مسيرمتناسب با پاسخ

شان مي اين نمونه شاف ن شتر تحقيقات اجتماعي از كجا آغاز مياز اكت ند. در شودهد كه بي
با نظريه ياسيييي كار ميحالي كه محققاني كه  ند، داراي متغيرهاي كليدي از پيش هاي ق كن

بود. به  نطراحي شده هستند، يكي از اولين وظايف من شناسايي برخي متغيرهاي مرتبط ممك
طور مثال من در مورد يك فرد واسيييط، سييين، سيييطح آموزش، سيييابقه مذهبي، محل تولد و 

هاي قبلي وي در مسائل ماوراء الطبيعه را مورد توجه قرار دادم. به اين دليل بيشتر اين مشاركت
 متغيرها را انتخاب كردم كه آنها عموماً بر رفتار مؤثر هستند.

سات تونل زني شرايط جل سطه من به  سه گفتند، بايد به خلها مينيز توجه كردم. برخي وا
نمودند و سييايرين هوشيييار باقي تري وارد شييوند، برخي از خلسييه سييبك اسييتفاده ميعميق
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ند. برخي رفتايستادند و راه مينشستند، اما برخي ميماندند. اكثر آنها هنگام واسطه بودن ميمي
، در حالي كه سييايرين به ابزارهاي كمكي كردنديها تحت شييرايط كامالً عادي عمل مواسييطه

سياري از اين اختالفات در خالل  شتند. ب وابسته به ماوراء، نظير نور پايين، بخور يا زمزمه نياز دا
 مشاهدات اوليه براي من آشكار شد.

از  گفتندها ميبندي جاهايي بودم كه واسطمند به طبقهها من عالقهدر خصوص موجوديت
صاحبههآنجا آمد سواالتي درباره جنبهاند. در طي دوره م سعي  "حقيقت"هاي ويژه ها،  مطرح و 
سخدر طبقه ستم كه راجع به وقايع آينده بندي پا شابه من از آنها خوا هاي آنها نمودم. به طور م

 صحبت كنند.
ندهبررسيييي به طور فزاي خاص اين تحقيق،  عات  باره موضيييو اي متمركز بر هاي من در

اي نظير جنسيت، تحصيالت و مذهب بود كه براي پيگيري با ارزش به شناخته شدهمتغيرهاي 
رسيييدند. با اين حال در نظر داشييته باشيييد كه من كار را بدون هيچ پيش فرضييي آغاز نظر مي

 كرده بودم.
مطالعات اكتشيافي در تحقيقات اجتماعي بسييار ارزشيمند هسيتند. اين مطالعات زماني كه 

رسند و معموالً منجر به بينش كند، ضروري به نظر ميجديدي را آغاز مي محقق بررسي زمينه
ضوع تحقيق مي شافي همچنين منابعي براي نظريهجديدي درباره مو هاي شوند. مطالعات اكت

 دهند كه در فصل دوم مورد بحث قرار گرفت. زيربنايي ارائه مي
 هاي رضايت بخشي براينقطه ضعف عمده مطالعات اكتشافي آن است كه به ندرت پاسخ

سخسؤاالت تحقيق فراهم مي شاراتي جزئي به پا ست ا شند وآورند، اگرچه ممكن ا شته با  ها دا
هاي قطعي را فراهم آورد. از آنجا كه مطالعات اكتشافي تواند پاسخاينكه كدام روش تحقيق مي

سخ سند، بايد راههاي قابل اطمينان ميبه ندرت به پا شگر بار شا و نماي ليل شند. به همين دگ
شافي مورد مطالعه قرار مي صلي مورد افرادي كه در تحقيقات اكت ست از جامعه ا گيرند، ممكن ا

نظر انتخاب نشده باشند. پس از پذيرش نماينده بودنِ تحقيق، بايد قادر به اين تشخيص باشيد 
به سوي  ا راهيكه آيا يك تحقيق اكتشافي خاص، واقعاً به مسئله تحقيق پاسخ مي دهد يا تنه

 بررسي شده است(.  4پاسخ نشان داده است )ويژگيِ نمايندگي در فصل 
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 توصيف 
ست. محقق ابتدا دست  شرايط و وقايع ا سياري از مطالعات علوم اجتماعي توصيف  هدف ب

سپس آنچه مشاهده كرده را توصيف ميبه مشاهده مي آنجا كه مشاهدات علمي كند. از زند و 
 د.موارد تصادفي هستنتر از تر و دقيقست، لذا توصيفات علمي نوعاً صحيحدقيق و آگاهانه ا

شماري  سر ست. هدف  صيفي ا شماري اياالت متحده مثال خوبي از تحقيقات اجتماعي تو سر
از مشخصات جمعيت آمريكا و نيز جمعيت نواحي كوچكتر  ايتوصيف صحيح و دقيق طيف گسترده

شور  ستانهاي اين ك شهر ست. به عنوان مثالنظير اياالت و  صيفي ا هاي ديگري براي مطالعات تو
سبه ويژگيمي سني توان از محا سبه نرخ  -هاي  سان، محا شنا سط جمعيت  سيتي جمعيت تو جن

صول  صرف كنندگان يك مح صول كه م شهرهاي مختلف و انجام پيمايش بازاريابي مح جرائم در 
 كند، ياد كرد. محققي كه وقايعتوصيييف ميخواهند از آن اسييتفاده كنند را خاص يا كسيياني كه مي

يك  دهد ازاتفاق افتاده در اعتصيياب يك اتحاديه كارگري را به ترتيب تاريخي و با دقت شييرح مي
كند. محققي كه تعدادِ دفعات صدور هدف توصيفي برخوردار است يا حداقل در راستاي آن عمل مي

زماندهي شده نيروي كار را محاسبه و گزارش گذاران به يك ساختار سار ي موافق يا مخالف قانون
 كند نيز در واقع يك هدف توصيفي را برآورده كرده است.مي

هدف بسياري از مطالعات كيفي در ابتدا توصيفي است. به طور مثال يك قوم نگاري انسان 
باشد. در عين حال  1شناسانه ممكن است در پي توصيف فرهنگ خاص برخي جوامع كم سواد

شيييوند. محققان معموالً كار را با چنين مطالعاتي تنها به هدف توصييييف محدود مي به ندرت
چرا الگوهاي مشيياهده شييده وجود دارند و چطور بايد آنها را بكار "بررسييي اين موضييوع كه 

 دهند.، ادامه مي"گيرند
 

 تبيين
صيفي به  ست. مطالعات تو ضوعات ا شريح مو سومين هدف كلي تحقيقات علوم اجتماعي ت

سخ سؤ سؤاالت چرا پا شريحي به  سخ داده و مطالعات ت االت چه چيز، كجا، چه زمان و چگونه پا

                                                 
1 . Preliterate Society 
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آشييوبگر را  هاي( تنوع اغتشيياش گروه2997) 1دهند. بر اين اسيياس زماني كه ويليام سيياندرمي
 .هاي آشوبگر نژادهاي مختلف نيز بودتوصيف كرد، در پي بازسازي فرآيند وقوع اغتشاشات گروه

ست اما بيان اينكه چرا برخي افراد اهداف ر يبيان  صيفي ا گيري حوزه انتخابات از نوع تو
قصييد دارند به نامزد الف و سييايرين به نامزد ب ر ي دهند از نوع تشييريحي اسييت. شييناسييايي 
متغيرهايي كه توضيح دهند چرا برخي شهرها داراي نرخ جرائم بيشتري نسبت به ساير شهرها 

ست.  شريحي ا ستند، ت شديد پليس با تظاهرات ه سعي در آگاهي از دليل برخورد  محققي كه 
 مخالفت با سقط جنين دارد نيز، بر خالف توصيف ساده وقايع، داراي هدف تشريحي است.

كنيد چه عواملي نگرش افراد نسبت به مجاز كنيم. فكر ميحال به يك مورد ويژه توجه مي
شكل مي صرف مواد مخدر را  ست ابتدا در نظر دهد. براي پاشدن م سؤال ممكن ا سخ به اين 

شريحي داده ست؟ تحليل ت سان ا صوص يك هاي بگيريد كه آيا عقايد مردان و زنان در اين خ
درصد زنان  42درصد مردان و  49نشان داد كه  "0220پيمايش اجتماعي سراسري سال "

 با مجاز شدن مصرف مواد مخدر موافقت دارند.
سي چطور؟ د سيا شان ميادهدرباره احزاب  سري ن سرا  22دهد كه هاي پيمايش اجتماعي 

صد حزب ليبرال اظهار كرده سه در شود، در مقاي صد حزب  09اند كه مواد مخدر بايد مجاز  در
درصييد حزب  72ند. به عالوه اكار با اين امر موافق بودهدرصييد حزب محافظه 04ميانه رو و 

سه با  ستقالل و  47دموكرات در مقاي صد حزب ا صد حزب جمهوري 09در خواه از قانوني در
 اند.شدن مواد مخدر حمايت نموده

 نسبت به مجاز شدن مصرف توانيد براي بررسي نگرشبا توجه به آمار ارائه شده شما مي
سي  سيا شات  سيت و گراي شكل دهيد. به عالوه مطالعه جن شريحي را  مواد مخدر يك مطالعه ت

 ها منجر شود.نگرشتر اين ممكن است بعداً به تشريح عميق
 

 گرايانهمنطق تشريح قانون
به  هاگيري نگرشبحث قبلي در خصييوص اينكه چه عواملي ممكن اسييت منجر به شييكل

گرايانه را، همان طور كه در فصل يك بحث مجاز شدن مصرف مواد مخدر شود، تشريح قانون
يد، نشيييان مي مدل تالش ميگرد ما در اين  كه  يد  ياد دار به  هد.  ندكي كنيم د مل ا تا عوا

                                                 
1. William sander 



 024طرح تحقيق/  :فصل چهارم

 

ستقل( را بيابيم كه مي شند. )متغيرهاي م سياري از تغييرات در يك پديده معين با توانند علت ب
شريحي با مدل فردنگر كه ما درك كامل و عميقي از يك مورد مجرد را دنبال مي م، كنيمدل ت

 در تقابل است. 
جاز خاطر آن به مخالفت با متواند كليه عللي كه يك فرد به در مثال ما، ديدگاه فردنگر مي

والدين فرد، معلمان و روحانيوني كه درباره  -پردازد را اظهار نمايد شدن مصرف مواد مخدر مي
هايي از اين علل اند و سياير موارد نمونهاند؛ هر تجربه بدي كه آزمودهاين مطلب صيحبت كرده

 اقعاٌوكنيم ابيم، احسيياس ميدهند. وقتي ما مواردي را به صييورت فردنگرانه دريرا تشييكيل مي
ايم. زماني كه ما تمام داليل مخالفت فرد با مجاز بودن مصيييرف مواد موضيييوع را درك كرده

 هاي ديگري نيز باشد.توانيم تصور كنيم كه فرد داراي نگرشمخدر را بدانيم، نمي
ي سهاي سياممكن است حاكي از آن باشد كه جهت گيريگرا در مقابل، يك ديدگاه قانون

بر عقايد مختلف نسبت به مجاز شمردن مصرف مواد مخدر تاثيرگذار است. در اينجا با توجه به 
سوء تعبير قرار دارد.  سوء تفاهم و  شتر از مدل فردنگر در معرض  ماهيت احتمالي، اين مدل بي

ماعي از اين جمله مي قان اجت به تعبير منظور محق تدا  قانوناب يك متغير ) كه  نهگپردازيم  يا ( را
 كنيم.علت ساير متغيرها است. سپس آنچه منظور آنها نيست را بررسي مي

 

 گرايي علّيمعيارهايي براي قانون
( متغيرها 2گرايي علّي در تحقيقات اجتماعي وجود دارد: )سه معيار اصلي براي روابط قانون

ستگي شند، ) 1بايد با هم همب شته با ست 0دا ( متغيرها 4و )( علت همواره مقدم بر اثر )معلول( ا
 كاذب نيستند.

 

 همبستگي 

شود، نمي -تا زماني كه برخي روابط  ستگي واقعي ميان دو متغير يافت ن وان وجود تيا همب
هاي پيمايش اجتماعي سراسري حاكي از هاي ما درباره دادهيك رابطه علّي را بيان كرد. تحليل

سبت به مجاز سي يكي از علل نگرش ن سيا شات  ست كه گراي صرف مواد مخدر  آن ا شدن م
صد ليبرال ست. اگر در صرف مواد مخدر برابر بود، ها و محافظها شدن م كاران موافق با قانوني 

                                                 
1 .Corelation  
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سختي مي سي را علّتي تاثيرگذار بر نگرشبه  سيا ستيم گرايش  عيار بديهي بدانيم. اين م هاتوان
ضوع ت كيد دارد كه مبناي ادعاهاي تحقيقات به نظر مي سد و بر اين مو ش اجتماعي چيزي بير

 از فرضيات مبتني بر مشاهدات واقعي در بردارد.
 

 ترتيب زماني 

توانيم ادعا كنيم كه يك رابطه علّي ميان متغيرها وجود دارد، عالوه بر مورد فوق ما نمي
مگر آنكه علل متقدم بر آثار باشييند. توجه داشييته باشيييد اين بيان كه بيشييتر تعلقات مذهبي 

بگوييم تعلقات مذهبي  تر از زماني اسييت كهدارآنها مت ثر شييده اسييت، معنا كودكان از والدين
اگرچه ممكن است شما مذهبتان را تغيير دهيد  -والدين به خاطر فرزندان آنها ايجاد شده است 

گرايي و يا والدين شييما از مذهب نسييل بعدي خود پيروي كنند. به ياد داشييته باشيييد كه قانون
شريحي با  س"ت ست و نه با تمام آنها مواجه مي "ياريموارد ب شود. در مثال مواد مخدر ممكن ا

اين احساس متبادر شود كه جنسيت تا حدّي علت نگرش به مجاز شمردن مصرف مواد است، 
كند. ها درباره مواد مخدر جنسيييت يك فرد را تعيين ميدر حالي كه امكان ندارد بگوييم نگرش

هاي سييياسييي نسييبت به زماني ارتباط با احزاب و نگرش در عين حال توجه داريد كه ترتيب
كنيم كه گرايشات اگرچه گاهي ما استدالل مي .شدن مصرف مواد شفافيت كمتري دارد قانوني

هاي ما در برگيرنده دو يا چند شيييوند و گاهي اوقات تحليلكلي موجب بروز عقايد خاص مي
به طور مثال به اثرات جنسيت و نژاد بر  .اندمتغير مستقل است كه در زمان مشابه ايجاد گرديده

ماني  يب ز عد خواهيم ديد مبحث ترت يد. همان طور كه در فصيييل ب باتي توجه كن تار انتخا رف
 .اي باشدتواند موضوع بسيار پيچيدهمي

 

 واقعي بودن

ست كه معلول نمي  سومي بيان سومين الزام براي روابط علّي آن ا سب متغير  تواند بر ح
ستني و مرگ شود. براي ستگي وجود دارد: مثال ميان فروش ب شدن همب شي از غرق  هاي نا

هرچه بستني بيشتري فروخته شود احتمال غرق شدن بيشتر است و بالعكس. با اين وجود هيچ 
سومين متغير دخيل در اينجا  شدن وجود ندارد.  ستني و غرق  ستقيمي ميان ب يا  صلفرابطه م
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شتر مرگ دماي هوا ست. بي ستان هاي نا صل تاب شدن در ف شي از غرق  دوره اوج فروش  -ا
 دهد.رخ مي -بستني 

هاي ديگري نيز وجود دارد كه واقعيت ندارند. يك رابطه منفي در خصوص روابط كاذب مثال
شهرك شهرها و  ها وجود دارد: هرچه تعداد بين تعداد قاطران و تعداد افراد داراي مدرك دكترا در 

اد افراد داراي مدرك دكترا كمتر اسييت و بالعكس. شييايد بتوانيد متغير قاطران بيشييتر باشييد، تعد
در شيييرايط روسيييتايي دهد، پيدا كنيد. پاسيييخ آن ديگري كه اين رابطه ظاهري را توضييييح مي

شتر، افراد داراي شهرك ستايي با تعداد قاطران بي ست. در مناطق رو شهرها نهفته ا ها در مقابل 
 الي كه خالف اين امر در مناطق شهري حاكم است.مدرك دكترا كمتر هستند، در ح

فرض كنيد همبسييتگي مثبتي ميان اندازه كفش و توانمندي رياضييي دانش آموزان وجود 
كند سن است. دانش آموزان بزرگتر داراي پاهاي دارد. اينجا متغير سومي كه پازل را تكميل مي

سط مهارت سبزرگتري بوده و به طور متو شتري ن ضي بي  بت به دانش آموزان كوچكترهاي ريا
به عنوان يك مثال نشيييان دهنده اين روابط تقلبي توجه كنيد. روابط  7-2دارند. به شيييكل 

هاي ضخيم نشان داده شده است. توجه هاي باريك و روابط علّي با فلشمشاهده شده با  فلش
تغير رخ يك م داشته باشيد كه روابط مشاهده شده دو سويه هستند. به عبارت ديگر هنگامي كه

 پذيرد.كند، متغير ديگر نيز ت ثير ميدهد يا تغيير ميمي
ها زياد اسيييت داراي نرخ تولد لكها ادامه دارد. نواحي كه در آنها تعداد لكفهرسيييت مثال

ها كمتر اسييت، نرخ تولد نيز كمتر اسييت. آيا واقعاً لكباالتري هسييتند و در جاهايي كه تعداد لك
كنند؟ نرخ تولد در روستاها باالتر از شهر است؛ در روستاها نسبت به حمل مي ها راها بچهلكلك

 ست.ا نواحي شهري/روستاييكنند. در اينجا متغير سوم هاي بيشتري زندگي ميلكشهر لك
شين ساختمانهاي آتشسرانجام، هرچه ما سارات وارده به  شند، خ شتر با شاني بي شتر بيها ن

 م است. متغير سو اندازه آتشتوانيد حدس بزنيد كه متغير سوم چيست؟ در اين مورد است. آيا مي

ماعي مي قان اجت كه محق ماني  طه علّي بين آموزش و تبعيض نژادي لذا، ز يك راب ند  گوي
( 0( يك همبسييتگي آماري بين دو متغير وجود دارد، 2وجود دارد، مقصييودشييان آن اسييت كه 

يري سطح فعلي تعصب يا تبعيض در وجود او، كسب شده گسطح تحصيالت فرد پيش از شكل
 ( متغير سومي وجود ندارد كه بتواند همبستگي مشاهده شده را كاذب نشان دهد.4است و 
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 گرايي علّي معيارهاي نادرست براي قانون
از آنجا كه مفهوم علت و معلول به خوبي در زبان و منطق روزمره نفوذ كرده اسييت، زماني 

كنند، بايد تعيين كنند كه چه چيزي منظور تماعي درباره روابط علّي صييحبت ميكه محققان اج
گويند يك متغير علت متغير ديگر است، لزوماً قصد بيان علت كامل را آنها نيست. وقتي آنها مي

 ها وجود دارد.شود علتي در اكثريت نمونهندارند، مگر در موارد خاص يا مواردي كه ادعا مي
 

 علّيّت كامل 

شريح قانون ست، ت سبتاً كامل ا شريح فردگرايانه علّيت ن احتمالي و  گرايانهعليرغم آنكه ت
معموالً ناقص است. همان طور كه مالحظه شد، ممكن است محققان اجتماعي معتقد باشند كه 
جهت گيري سياسي بر گرايش به مجاز شمردن مصرف مواد مخدر تاثيرگذار است، هر چند كه 

ستند و همه محافظهخواهاهمه آزادي سند نمين با اين امر موافق ني د. شمرنكاران نيز آن را ناپ
 گوييم تمايالت سياسي يكي از داليل اين گرايش و نه تمام علت آن است. بنابراين ما مي

 

 موارد استثنايي 

مثال  شود. برايوجود موارد استثنايي باعث رد يك رابطه علّي نمي گرايانهدر تشريح قانون
شاهده ميا ستمر م سبت به مردان مذهبيين امر به طور م  رتشود كه در اياالت متحده زنان ن

شما يك آدم  شد، حتي اگر عموي  سيت علتي براي مذهبي بودن با ست جن هستند. لذا ممكن ا
ست. به اين ترتيب اين موارد  سيد كه منكر خدا شنا شما زني را ب شد و يا  صب مذهبي با متع

 الگوي كلي علّيّت را رد كنند. تواننداستثنايي نمي
 

 اكثريت موارد 

توانند صحيح باشند، حتي اگر در اكثريت موارد كاربرد نداشته باشند. به طور روابط علّي مي
ه شييود، احتماالٌ نسييبت بگوييم كودكاني كه بعد از سيياعت مدرسييه بر آنها نظارت نميمثال مي

شتر در معرض ارت ستند بي فقدان  گيرند؛ بنابراينكاب به جرم قرار ميآنهايي كه تحت نظارت ه
ست حتي اگر  ست ا ست. اين رابطه علّي به طور كلي در ستي يك علت ارتكاب به جرم ا سرپر
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اند، مرتكب جرم شييوند. تا زماني كه تنها درصييد اندكي از آنهايي كه تحت نظارت قرار نگرفته
 رابطه علّي وجود دارد. گوييم كه يكمرتكب جرم شوند، مي بيشترافراد بدون سرپرست 

 

 
مثالي از روابط علّي کاذب. یافتن یک رابطه تجربي میان دو متغیر لزوماً به ایجاد  4-0شکل 

انجامد. گاهي اوقات همبستگي میان مشاهدات نتیجه تصادفي روابط علّي روابط علّي نمي

 دیگری میان سایر متغیرها است.

 
ديدگاه علّيّت در علوم اجتماعي ممكن اسييت با آنچه شييما تا به حال پذيرفته بوديد، تفاوت 

صطالح  شد، زيرا مردم به طور عادي از ا شته با سياري دا صورت  علتب براي بيان چيزي كه به 
ستفاده مي ست، ا شده ا سبب چيزهاي ديگر  سطكنندكامل  سبتاً متفاوتي كه تو ستاندارد ن  . ا
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ر مورد تتوان بر حسب علل الزم و كافي به طور شفافشود را ميي استفاده ميمحققان اجتماع
 بررسي قرار داد.

 

 شروط الزم و كافي 
شد. شرايطي را بيان مي علت الزميك  شته با كند كه براي بروز معلول لزوماً بايد وجود دا

بگيريد. لذا  هاي دروس دانشييگاه را سييپري كنيد تا مدركبه طور مثال، الزم اسييت شييما دوره
شركت در دورهترك دوره شت. با اين وجود،  صيلي، مدركي را به دنبال نخواهد دا  ها بههاي تح

شما بايد واحدهاي درسي درست را اخذ و آنها را با  تنهايي علت كافي براي اخذ مدرك نيست. 
ست  شرط الزم براي بارداري ا سيت زن يك  شابه جن سر بگذاريد. به طور م شت  ما اموفقيت پ

 شدند.علت كافي نيست. در غير اين صورت همه زنان بايد باردار مي
اين رابطه را ميان متغيرهاي جنسيييت و بارداري به صييورت ماتريسييي بيان  7-0شييكل 

 دهد.هاي ممكن از تركيب اين متغيرها را نشان ميكند كه همه خروجيمي
سوي ديگر  شد، كند كه اگر آن شرايطي را بيان مي علت كافياز  شته با شرايط وجود دا

ممكن  علت تنهاشييود كه علت كافي گردد. البته گفته نميظهور معلول مورد نظر تضييمين مي
يك معلول خاص اسييت. براي مثال حذف يك امتحان شييرط كافي براي عدم موفقيت در آن 
درس اسييت، با وجود آنكه دانشييجويان ممكن اسييت به داليل ديگر نيز دوره درسييي را با عدم 

رابطه  7-4تواند كافي بوده اما الزم نباشد. شكل وفقيت سپري نمايند. بنابراين يك علت ميم
 دهد. ميان امتحان و قبولي يا عدم قبولي را نشان مي

ترين بخشالبته پي بردن به اينكه يك علت هم شرط كافي و هم شرط الزم است، رضايت
شد، مناسب است كه خروجي تحقيق خواهد بود. اگر بزهكاري نوجوانان مع لول تحت بررسي با

شود كه  شرط منفرد پيدا  شد و 2يك  شته با شه 0( در هنگام بزهكاري نوجوانان وجود دا ( همي
كنيد كه دقيقاً آنچه موجب بزهكاري منجر به بزهكاري شود. يقيناً در چنين موردي احساس مي

 دانيد.نوجوانان شده است را مي
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توانید باردار شرط الزم. زن بودن شرط الزم بارداری است. به این معنا که شما نمي 4-0شکل 

 شوید مگر آنکه یک زن باشید.

 

  شركت درامتحان امتحان ندادن
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های عدم موفقیت در آن است، حتي اگر راهشرط کافي. امتحان ندادن شرط کافي  4-9شکل 

 های تصادفي( وجود داشته باشد.دیگری برای عدم موفقیت )نظیر ارائه پاسخ
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ميان متغيرها، علل واحدي كه  گرايانهتوانيم در تحليل روابط قانونمت سيييفانه هرگز نمي
شما بايد د الزم )كامالً الزم و كافي باشند را كشف كنيم. البته يافتن عوامل علي كه صد درص

يك زن باشيد تا بتوانيد باردار شويد( و يا صد درصد كافي باشند )حذف امتحان يك دليل كافي 
 براي عدم موفقيت در آن است( غير معمول نيست.

ست يابيد كه  شريح عميقي د ست به ت در تجزيه و تحليل فردگرايانه موارد خاص، ممكن ا
ساس آن بتوان پذيرفت كه موضوعات  شوند، اين حالت نميبر ا صورت ديگري ايجاد  توانند به 
تيكي، اند )هر كسي با جزئيات ژنخاص تعيين شده ايبيانگر آن است كه علل كافي براي نتيجه

 توانست سرانجام به دانشگاه وارد شود(. به همينتربيت خانوادگي و تجربيات اكتسابي شما مي
شييوند. از اين رو به نتايج مشييابهي منتهي مي هاي علّي ديگري نيز وجود دارد كهصييورت، راه

 علل فردگرايانه كافي بوده اما الزم نيستند.
 

 واحدهاي تجزيه و تحليل 
در تحقيقات اجتماعي محدوديتي براي كسييي يا چيزي كه ممكن اسييت مورد مطالعه قرار 

تماعي اجوجود ندارد. اين موضوع به همه اشكال تحقيق  ،واحد تجزيه و تحليل گيرد، يعني

 تر است. گرايانه و كمّي شفافمربوط است، اگرچه كاربردهاي آن در مطالعات قانون
شييايد مفهوم واحد تجزيه و تحليل در ابتدا دشييوار به نظر آيد، زيرا تحقيقات، به خصييوص 

ها را بررسيييي ، اغلب مجموعه بزرگي از افراد، موضيييوعات و يا مجموعهگرايانهتحقيقات قانون
ند. مي به آن تعميم ميكن يل و گروهي كه  حدهاي تجزيه و تحل يان وا مايز م دهيم از ايجاد ت

از افراد نظير  اياهميت بسيييياري برخوردار اسيييت. براي مثال يك محقق ممكن اسيييت طبقه
هاي آمريكايي يا گروه -سييال آفريقايي  42ها، فارغ التحصيييالن دانشييگاه، زنان زير دموكرات

مند به كاوش، توصيف يا تشريح رفتار افراد در قالب ا اگر محققي عالقهديگر را بررسي نمايد. ام
ي دهند. اين امر حتتشكيل مي هاها باشد، در اينجا واحد تجزيه و تحليل را افراد و نه گروهگروه

كند، نظير بيان اين دهد نيز صييدق ميها تعميم ميزماني كه محقق اطالعات فردي را به گروه
سبت به محافظهنكته كه دموكرات صرف مواد مخدر ن شدن م شتري به مجاز  كاران ها تمايل بي

شيد: نگرش به مصرف مواد مخدر تنها يك ويژگي فردي و  شته با شيوه را در نظر دا دارند. اين 
اي از افراد در قالب يك گروه داراي طرز فكر يا نه گروهي اسيييت؛ در واقع هيچگاه مجموعه
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در  پذيري رادهيم، تعميمها تعميم ميي كه درباره دموكراتنگرش واحدي نيسيييتند. حتي زمان
 ايم.خصوص يكي از صفات فردي آنها انجام داده

ها را مطالعه كنيم، با در نظر گرفتن افراد به در مقابل، گاهي ممكن اسيييت بخواهيم گروه
ال راي مثهايي هسيييتند. بهايي كه به عنوان گروه، داراي ويژگييا موجوديت "بازيگران"عنوان 

ست بخواهيم ويژگي سه كنيم. در اين مورد، ممكن ا هاي متفاوت انواع خالفكاران خياباني را مقاي
ضاي گروهواحد تجزيه و تحليل گروه ستند )نه اع ست ما  هايهاي خياباني ه خياباني( و ممكن ا

 اسيييت نتيجه هاي خياباني را ادامه دهيم. براي مثال ممكنتعميم دادن درباره انواع مختلف گروه
بگيريم كه مجرمان خياباني مرد بيشيييتر از زنان بزهكار هسيييتند. هرگروه بزهكار )واحد تحليل( 

( نوع خرابكاري هر گروه. مثالً 0( جنسيت اعضاي آن و 2تواند توسط دو متغير توصيف شود: مي
 20رد و مورد آنها م 72گروه مجرم خياباني را مطالعه كنيم و گزارش دهيم كه  20توانيم مي

توانند واحد تجزيه و تحليل باشييند، مي "خالفكاران"مورد زن هسييتند و .... به اين ترتيب گروه 
 حتي اگر برخي مشخصات در برخي اجزاي )اعضاي( گروه وجود نداشته باشند.

محققان اجتماعي تمايل دارند افراد را به عنوان واحد تجزيه و تحليل خود انتخاب كنند. 
سن، محل تولد، نگرشتوانيد شما مي صات افراد، نظير جنس،  شخ و موارد ديگر توجه  هابه م

كنيد. سييپس اين توصيييفات را براي به دسييت آوردن تصييوير مركبي از گروه )خواه گروهي از 
 خرابكاران خياباني يا اعضاي يك جامعه( بر اساس افراد آن تركيب كنيد. 

انشييجويي كه در رشييته علوم د 222به طور مثال ممكن اسييت شييما به سيين و جنسيييت 
سي ثبت نام نموده سپس مالحظه نماييد كه سيا شجويان  24اند، توجه كرده و  درصد گروه دان

سني  74مرد و  صد زن و كالً داراي ميانگين  سال هستند. اگرچه توصيف نهايي به  8/29در
ست كه هر ي صاتي ا شخ صيف بر مبناي م ست، اما اين تو از  كطور كلي مربوط به يك طبقه ا

 افراد اين طبقه به عنوان يك فرد از آن برخوردارند.
دهد. در مطالعات تشيييريحي تمايز مشيييابهي ميان واحد تجزيه و تحليل و تجميع رخ مي

سي اين نكته هستيد كه آيا عادات  222فرض كنيد در مورد  شده به دنبال برر شجوي ذكر  دان
العاتي مناسييب ندارند، سييبب كسييب مطالعاتي خوب در مقايسييه با دانشييجوياني كه عادات مط

سي ميرتبه سيا شما متغير هاي باالتر در علوم  ست  اتي را عملي عادات مطالعاتيشود. ممكن ا
گيري كنيد. سپس ممكن است افراد را در دو كرده و آن را از نظر ساعات مطالعه در هفته اندازه

نمرات باالتري در ه كدام گروآوري و بررسييي كنيد كه گروه با عادات مطالعاتي خوب و بد جمع
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اند. هدف از اين مطالعه توضييييح اين مطلب اسيييت كه چرا گروهي از دوره به دسيييت آورده
سايرين بهتر عمل مي سبت به  شجويان دوره ن كنند اما واحد تجزيه و تحليل همچنان افراد دان

 .نددانشجو هست
ه اسييت. لذا براي مطالعه معموالً واحد تجزيه و تحليل در يك مطالعه همان واحد مشيياهد

شجويان مي شاهده دان سي به م سيا . البته گاهي اوقات واحدهاي پردازيمموفقيت در دوره علوم 
م اين خواهيكنيم. براي مثال فرض كنيد ميمي "مشياهده"تحليل را به صيورت غير مسيتقيم 

طالق و جدايي تواند باعث مسيياله را بررسييي كنيم كه آيا عدم توافق درباره مجازات اعدام مي
يك زوج شييود يا خير. در اين مورد ممكن اسييت هر يك از مردان و زنان را مشيياهده و درباره 
نگرش آنها نسبت به مجازات اعدام سؤال كنيم تا زن و شوهرهايي كه درباره اين مسئله توافق 

احدهاي دارند يا ندارند را مشخص كنيم. در اين حالت واحد مشاهده زن و شوهرها هستند، اما و
 ها هستند.م( زوجبپردازي خواهيم به مطالعهتجزيه و تحليل )موردي كه مي

بنابراين واحدهاي تجزيه و تحليل، واحدهايي هستند كه ما به منظور ارائه توصيفي مختصر 
 هاي تحقيقاتي احتماالً واحدپردازيم. در بيشيييتر پروژهو بيان اختالف ميان آنها به بررسيييي مي

براي شيييما واضيييح خواهد بود. در عين حال هنگامي كه واحدهاي تجزيه و  تجزيه و تحليل
تحليل مشييخص نباشييند، ضييروري اسييت تا ماهيت آنها مشييخص شييود؛ در غير اين صييورت 

 توان تعين كرد كه چه مشاهداتي بايد درباره چه موضوع يا فردي انجام شود.نمي
ر و تحليل را توصيف كنند. د برخي مطالعات در پي آن هستند كه بيش از يك واحد تجزيه

خواهد در خصوص واحدهاي تجزيه و تحليل استخراج كند اين موارد محقق بايد نتايجي كه مي
سته را پيش شيم كه كدام د ست به دنبال آگاهي از اين نكته با بيني نمايد. به طور مثال ممكن ا

شغل خود موفق شگاه )افراد( در  شجويان دان ستند؛ يا كدام تراز دان شگاه ه سازماندان ها( ها )
 دهند.دانشجويان را پرورش ميترين موفق

شان ميدر اينجا مثالي ارائه مي تل دهد. قشود كه پيچيدگي واحدهاي تجزيه و تحليل را ن
برين و كشد. البته وقتي كاريس كويك مسئله نسبتاً شخصي است: يك نفر فرد ديگري را مي

سؤال را مطرح كردند كه 0224: 224) 1رونالد ويزر شي  2چرا برخي نواحي"( اين  نرخ آدم ك
 توانيدبود. احتماالً شيييما مي نواحيمنظور آنها از واحد تجزيه و تحليل همان  "باالتري دارند؟

                                                 
1 . Charis Kubrin and Ronald Weitzer 

2 . neighborhood  
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برخي نواحي )مانند ناحيه شييهرنشييين فقير( كه نرخ آدم كشييي باالتر و نواحي ديگري )ناحيه 
تري دارند را تصور كنيد. در اين مشاهده ي شهر( كه نرخ آدم كشي پايينهاطبقه مرفه، حاشيه

صاديخاص واحدهاي تجزيه و تحليل )نواحي( از نظر متغيرهايي نظير  نرخ  و منطقه، سطح اقت
 اند.بندي شدهطبقه آدم كشي

اگرچه كوبرين و ويزر در تحليل خود به انواع مختلف آدم كشيييي نيز توجه داشيييتند: به 
وانيد تواردي كه در انتقام از وقايع پيشييين نظير تجاوز يا اهانت رخ داده بود. آيا ميخصييوص م

 واحد تجزيه و تحليل مشتركي براي كليه موارد ذيل شناسايي كنيد؟
 ها ...اي از قتلنمونه .2
 گزينه مرتبط با آدم كشي.  92ابزار رمزگذاري شامل بيش از  .0

 داده ...رخ  2992تا   2992قتلي كه از سال  0282 .4

شده )براي قتل( از ميان انگيزه .7 سايي  شنا ( مربوط به n= 444درصد ) 2/29هاي 
 انتقام بوده است. 

:  284)كييوبييرييين و ويييزر 
0224) 

 
شي نيز نام دارد(  قتل، واحد تجزيه و تحليل هادر هريك از اين گزاره شتن يا آدم ك )كه ك

ند مورد اول، مي يد واحد تجاسيييت. گاهي اوقات، مان زيه و تحليل را در توصييييف روش توان
صوص روشنمونه سايي كنيد. بحث درخ شنا يه و تواند واحد تجزبندي نيز ميهاي طبقهگيري 

ست ) شده ا سايي كند، همان طور كه در مورد دوم ذكر  شنا راه براي رمزگذاري  92تحليل را 
 2/29قتل يا اُمين  0282دهند: مثالً ها(. اختصييارهاي عددي اغلب مسييير را نشييان ميقتل

يل بيشيييتر درصيييد )از قتل حد تجزيه و تحل قادر خواهيد بود وا با كمي تمرين بيشيييتر  ها(. 
عه گزارش هاي تحقيقات اجتماعي را حتي زماني كه بيش از يك واحد تجزيه و تحليل مطال

 اند، شناسايي كنيد.شده
ا اجتماعي رتر موضييوع، برخي واحدهاي تجزيه و تحليل در تحقيقات براي بررسييي عميق 

 دهيم.مورد بحث قرار مي
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 افراد 
همان طوركه ذكر شييد، شييايد مهمترين واحد تجزيه و تحليل در تحقيقات اجتماعي افراد 

آوري و دسييتكاري خصييوصيييات افراد به بشيير باشييند. محققان اجتماعي تمايل دارند تا با جمع
 هاي اجتماعي و تعامالت آنها بپردازند. توصيف و تشريح گروه

تواند به عنوان واحد تجزيه و تحليل تحقيقات اجتماعي تلقي گردد. اين شييخصييي مي هر
رسيييد. قاعده ادراك تعميم يافته در تر از چيزي اسيييت كه در ابتدا به نظر مينكته خيلي مهم

ست كه يافته شوند كه هاي علمي زماني با ارزش تلقي ميتحقيقات اجتماعي بيانگر اين نكته ا
شر ك شر را براي تمام ب شند. البته در عمل محققان اجتماعي به ندرت همه انواع ب شته با اربرد دا

ند. مطالعات آنها معموالًًً در موارد بسييييار اندكي به زندگي مردم يك كشيييور كنمطالعه مي
سهشومحدود مي ن روند. با اياي از مرزهاي ملي نيز فراتر ميد، با اين حال برخي مطالعات مقاي

 لعات كامالً مشخص و محدود هستند.اوصاف بيشتر مطا
شگاه  ضاي هي ت علمي دان شين، ر ي دهندگان، والدين مجرد و اع شجويان، تعميركاران ما دان

توانند براي مطالعه انتخاب شوند. توجه داشته باشيد كه هر هايي از طبقات انساني است كه مينمونه
طالعات توصيييفي كه واحد تجزيه و تحليل كند. هدف ميك از اين موارد گروهي از افراد را بيان مي

اند، در حالي كه هدف است كه افراد از آن انتخاب شده ايهآنها افراد هستند، معموالًًً توصيف جامع
 هاي اجتماعي جاري در آن جمعيت است. مطالعات تشريحي كشف پويايي

تجزيه و هاي اجتماعي به عنوان واحد افراد ممكن اسييت بر اسيياس نوع عضييويت در گروه
تواند با توجه به تعلق در يك خانواده ثروتمند يا فقير، يا از تحليل معرفي شييوند. لذا يك نفر مي

اين نظر كه مادر او داراي تحصيييالت عاليه اسييت يا خير توصيييف گردد. ممكن اسييت در يك 
مادران داراي با  يا افرادي  به بررسيييي اين موضيييوع بپردازيم كه آ قاتي بخواهيم   پروژه تحقي

شگاه جذب مي شتر به دان شگاهي بي صيالت دان ساني كه مادران آنها فاقد اين تح شوند يا ك
شگاه دارند يا افراد  شتري به دان شند، يا اينكه افراد ثروتمند داراي ديپلم تمايل بي صيالت با تح

كه ما در جستجوي توصيف  "چيزي"آن  -هاي فقير. در هر مورد واحد تجزيه و تحليل خانواده
ض ستيم يح ويژگيو تو سپس از اين افراد به يك جمع -هاي آن ه ست.  سيد بنديفرد ا ه و ر

 پردازيم.درباره جمعيتي كه افراد به آن تعلق دارند، به تعميم مي
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 ها گروه
توانند واحد تجزيه و تحليل در تحقيقات اجتماعي باشيييند. به هاي اجتماعي نيز ميگروه

هاي يك گروه را به عنوان يك موجوديت منفرد در عبارت ديگر ممكن اسييت بخواهيم ويژگي
نظر بگيريم. اگر شييما اعضيياي يك گروه خالفكار را مطالعه كنيد تا در خصييوص افراد مجرم 

اي همطالبي بياموزيد، افراد )مجرمان( واحد تجزيه و تحليل هسييتند، اما اگر بخواهيد همه گروه
هاي خالفكار كوچك و بزرگ يا ان گروهخالفكار شهر را بررسي كنيد تا در خصوص تفاوت مي

شهر و موارد ديگر آگاهي كسب كنيد، به اين ترتيب گروه  "پايين"و  "باال"هاي خالفكار گروه
خالفكاران بيشييتر از اعضيياي منفرد آن مورد نظر شييما خواهد بود. در اين مورد واحد تجزيه و 

 تحليل گروه خالفكار و در واقع يك گروه اجتماعي است.
مند به بررسييي ميزان دسييترسييي شييود. فرض كنيد عالقهاينجا مثال ديگري ارائه ميدر 

و  ها را از نظر درآمد ساليانهتوانيد خانوادههاي مختلف جامعه به كامپيوتر هستيد. شما ميبخش
ها ات خانوادهتوانيد اطالعبر اساس اينكه داراي كامپيوتر هستند يا خير توصيف كنيد. سپس مي

هاي داراي كامپيوتر را بيان كنيد. به ها و درصييد خانوادهآوري و متوسييط درآمد خانوادهرا جمع
آمد هاي پر دراين ترتيب شييما در موقعيتي قرار داريد كه مشييخص كنيد احتمال اينكه خانواده

سبت به خانواده ست يا خير. در اين مورد واحد كم  هاين شتر ا شند، بي درآمد داراي كامپيوتر با
 ها هستند.و تحليل خانواده تجزيه

هاي اجتماعي را از فرد فرد توانيم مشييخصييات گروهاز نقطه نظر واحد تجزيه و تحليل مي
اعضاي آنها به دست آوريم. بنابراين ممكن است يك خانواده را از نظر سن، نژاد و تحصيالت 

درصدي از  تنسرپرست خانواده توصيف نماييم. در يك مطالعه توصيفي ممكن است در پي ياف
ها باشيم كه داراي سرپرست تحصيلكرده هستند. در يك مطالعه تشريحي ممكن است خانواده

ضوع بپردازيم كه خانواده سي اين مو سط چند به برر صيلكرده به طور متو ست تح سرپر هايي با 
ز اهايي دارند كه سرپرست آنها فاقد تحصيالت است. در هر يك فرزند بيشتر يا كمتر از خانواده

ها خانواده واحد تجزيه و تحليل بوده اسيييت. در مقابل براي بررسيييي اينكه آيا افراد اين مثال
تحصيييلكرده فرزندان بيشييتر يا كمتري از افراد مشييابه فاقد تحصيييالت دارند، واحد تجزيه و 

 تحليل افراد خواهد بود.
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هاي مت هل، زوجهاي دوستي، تواند گروهساير واحدهاي تجزيه و تحليل در سطح گروه مي
شد. همانند افراد، هر يك از اين موارد  شهري يا مناطق جغرافيايي با نمودارهاي آماري، مناطق 

شاره دارد. نيز به جمعيت به جمعيت خالفكاران خياباني، معموالً  خياباني خالفكاران گروههايي ا
شاره مي شهر خاص، ا ست بخواهيد با تعميم يافتهدر يك  سپس ممكن ا  هاي خود از افرادكند. 

شما توزيع جغرافيائي گروه خالفكاران  شايد  خالفكار اين جمعيت را توصيف نماييد. براي مثال 
در يك شهر را توصيف كنيد. در مطالعه تشريحي گروه خالفكاران خياباني، ممكن است دريابيد 

به گروهكه گروه كار بزرگ نسيييبت  مال درگيريهاي خالف بين هاي هاي كوچك داراي احت
ستفاده از گروهگروهي بيشتري هستند. بنابراين مي زيه و هاي افراد به عنوان واحد تجتوانيد با ا

 تحليل جمعيت خالفكار به نتايج بهتري دست يابيد.
 

 ها سازمان
توانند واحد تجزيه و تحليل در تحقيقات اجتماعي باشند. هاي اجتماعي رسمي نيز ميسازمان

ها را با تعريف آنها در قالب يك جمعيت مطالعه نمايد. محققي شييركتبه طور مثال ممكن اسييت 
ساليانه، داراييهاي انفرادي را ميشركت سود خالص   هاي ناخالص،توان از نظر تعداد كارمندان، 

تعداد قراردادهاي منعقده، درصيييد كارمندان اقليت نژادي يا قومي و موارد ديگر مشيييخص نمود. 
ضوع را ب ست اين مو شركتممكن ا سي كنيم كه آيا  صد باالتر يا پايينرر تري از هاي بزرگ در

هاي ديگري از نمايند. نمونههاي كوچكتر اسيييتخدام ميكارمندان اقليت را نسيييبت به شيييركت
كه از نظر واحد تجزيه و تحليل مناسب باشند، شامل حضار كليسا،  هاي رسمي يا سازمانيگروه

 ها است. ي دانشگاهي و سوپرماركتهاها، طبقات نظامي، بخشدانشكده
نمايشي تصويري از واحدهاي مختلف تجزيه و تحليل و توضيحاتي درباره آنها  7-7شكل 

 دهد.را نشان مي
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  واحدهاي تحليل توضيحات نمونه
 نمونه زن هستند. %82
 نمونه داراي محافظ چشمي هستند. %22
فتييه  %22 موي بييا مونييه داراي   ن

 شده هستند.

 

راد
اف

 

ها داراي يكي از والدين خانواده %02
 هستند )پدر و فرزند يا مادر و فرزند(.

 ها داراي دو فرزند هستند.خانواده %22
 ها فرزندي ندارند.خانواده %02

ميانگين تعداد فرزندان در هر خانواده 
 است. 4/2برابر 

 

ده
نوا

خا
 ها

ها توسط بيش از يك خانه %02
 اند.خانواده اشغال شده

 ها آسيب است.خانه 42سقف %
 اند.ها توسط ارواح اشغال شدهخانه %22

با تعريف  باشييييد كه  توجه داشيييته 
خييانواده بييه عنوان واحييد تجزيييه و 

هاي ها در خانهخانواده 44تحليل، %
 كنند.اي زندگي ميچند خانواده

 

انه
خ

 ها

توانند افراد، نمایش واحدهای تحلیل. واحدهای تحلیل در تحقیقات اجتماعي مي 4-4شکل 

 های غیر انساني باشند.ها یا حتي موجودیتگروه
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 تعامالت اجتماعي 
شوند. در مواقعي شكل تعامالت اجتماعي به عنوان واحد تجزيه و تحليل در نظر گرفته مي

شر آنچه بين آن ست را مطالعه ميمثالً، به جاي افراد ب راز كنيد: مكالمات تلفني، ابها در جريان ا
هاي انجام شييده در ها، تبادل پسييت الكترونيكي، بحثها، جنجالها، اسييتداللعالقه، رقص

صل و موارد ديگر نمونه 1مكالمات اينترنتي ستند. همان طور كه در ف اي از تعامالت اجتماعي ه
مبنايي براي يك پارادايم نظري اوليه در علوم اجتماعي مالحظه كرديد، تعامالت اجتماعي  0

شييود تقريباً اسييت و تعداد واحدهاي تجزيه و تحليل كه توسييط تعامالت اجتماعي فراهم مي
 نامحدود است.

( مقايسييه انواع افرادي 2اگرچه افراد معموالً بازيگران تعامالت اجتماعي هسييتند، اما ميان 
 شوند )افراد واحدهاي تحليل هستند( ومند مينتي مختلف بهرههاي خدمات اينتركه از پشتيبان

سط ت مين( بين مدت بحث0 شده تو  (ISP) 2كنندگان خدمات اينترنتي هاي اتاق مكالمه، مهيا 
مشيييابه )دراينجا بحث هايي كه مايل به اندازه گيري مدت آن ها هسيييتيم واحد تحليل اند( 

 اختالف وجود دارد.
 

 مصنوعات اجتماعي 
صول اجتماعي  صنوعات اجتماعي يا هر نوع مح يكي ديگر از واحدهاي تجزيه و تحليل، م

ها، ها، اتومبيل، نقاشيييياشيييعار ها، منظومههايي نظير كتابيا رفتار اجتماعي اسيييت. پديده
هاي دانشييجويان براي عدم ها، طنزها، عذر و بهانهها، سييفالگريها، سييرودها ، نغمهسيياختمان

 هايي از مصنوعات اجتماعي هستند.ن و اكتشافات علمي نمونهشركت در امتحا
 هايمند به مسيييئله يادگيري نقش( عالقه2940و همكاران او ) 3براي مثال لنور ويتزمن

سيتي بودند. آنها كتاب صور كودكان را به عنوان واحد تجزيه و تحليل انتخاب كردند. جن هاي م
را برده بودند، مورد بررسييي قرار دادند. نتايج تحليل  4تهايي كه جايزه كالدكاآنها به ويژه كتاب

 آنها به صورت ذيل به دست آمد:

                                                 
1 . Chatroom 

2 . Internet Service Provider 

3 . Lenore Weitzman 

4 . Caldecott Medal 
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هاي هايي كه ما بررسيييي كرديم، زنان در عناوين، نقشدر هر نمونه از كتاب داسيييتان
ها، هاي كودكان درباره پسييربچهمحوري و تصيياوير حضييور كمتري داشييتند. بيشييتر كتاب

و  منحصراً در خصوص ماجراهاي مردانه است. بيشتر تصاوير، مردان و حيوانات مذكر است 
شان مي صورت گروهي ن شاهده مردان را تنها يا به  دهد. حتي وقتي كه زني را در كتاب م

ضور كمرنگ و بيكنيد اغلب نقش ناچيزي ايفا ميمي شكند و باقيمانده زنان ح اني دارند ن
 ( 2940: 2209)ويتزمن و ديگران، 

گيري كردند كه ( نتيجه2994) 1خير، راجر كالرك، راشل لنون و لينا موريسدر مطالعات ا
شه صيت مردان و زنان كمتر از حالت كلي ضحي به شخ شرفت وا ست و پي اي قبل قابل بيان ا

شيدن مردان و زنان در نقش صوير ك شاهده ميسمت به ت سنتي م شود. البته آنها هاي غير 
 مذكر و مونث پيدا كنند. جنسنتوانستند برابري و شباهتي ميان 

هاي اجتماعي نشيييانگر دهد، هنگامي كه افراد يا گروههمان طور كه اين مثال نشيييان مي
سته ر طبقه دارد: نظياز موضوعات هم  ايجمعيتي هستند، هر موضوع اجتماعي نيز داللت بر د

هاي همه كتاب شيييناسيييي،هاي مقدماتي جامعهها و رسيييالهنامهها، زندگيها، رمانهمه كتاب
ها به عنوان واحد كه در آن كتاب ايهاي مطبوعاتي. در مطالعهآشيييپزي و تمامي كنفرانس

ساس اندازه، وزن، طول، قيمت، شوند، هر كتاب ميتجزيه و تحليل در نظر گرفته مي تواند بر ا
سنده صات نوي شخ صاوير، تعداد به فروش رفته يا م سپس . شودبندي ميطبقه محتوا، تعداد ت

تواند در راسييتاي هدف توصيييف يا تشييريح ها يا يك نوع كتاب خاص ميمجموعه تمام كتاب
 هايي فروش بهتري دارند و چرا.مورد تجزيه و تحليل واقع شود: براي مثال چه نوع كتاب

ستفاده از نقاشييك محقق اجتماعي همچنين مي  به عنوان واحد تجزيه و تحليل تواند با ا
هاي هنرمندان روسيييي، چيني يا يّت خالق هر اثر، بررسيييي كند كه نقاشييييو با توصييييف ملّ

دهد. همچنين ممكن آمريكايي، كدام يك درجه باالتري از آگاهي طبقه كارگر را نشيييان مي
سرمقاله شريح تغييرات در ديدگاه  صيف يا ت ست با هدف تو سبت به يكا  هاي يك روزنامه ن

روزنامه بپردازيد. در اين مثال هر سرمقاله  هايرمقالهدانشگاه محلي در طول زمان، به تحليل س
 يك واحد تجزيه و تحليل است. 

                                                 
1 . Roger clark, Rachel Lennon , and Leana Morris  
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دهد كه براي تحقيق تعامالت اجتماعي طبقه ديگري از مصيينوعات اجتماعي را شييكل مي
ضوع ازدواج را از نظر نژادي يا مذهبي يا  ست مو ستند. براي مثال ممكن ا سب ه اجتماعي منا

سم مذهبي يا اجتماعي، از جنبه منتهي شدن به طالق يا خير و يا تركيبي از هر دو، از ج نبه مرا
وه طرفدار گر"، "فردي با سابقه ازدواج"به صورت توصيف هر يك از طرفين ازدواج )به صورت 

كند كه ( بررسييي كنيم. وقتي محققي ادعا مي"(FBIتحت تعقيب پليس امريكا )"، يا "1اوكلند
احتمال ازدواج افرادي با مذهب متفاوت بيشيييتر از احتمال ازدواج  ميان افراد غير مذهبي جامعه

واحد تجزيه و تحليل  -نه طرفين ازدواج  -ها افرادي با مذهب مشيييابه اسيييت، در واقع ازدواج
 هستند.

از سييياير تعامالت اجتماعي كه ممكن اسيييت به عنوان واحد تجزيه و تحليل در نظر گرفته 
ست، شوند مي صادفات رانندگي، طالقتوان به انتخاب دو سات دادگاه، ت  ها، به آبها، جنجالجل

ها، مشيياجرات نژادي، امتحانات نهايي وتظاهرات دانشييجويي و ها، هواپيما رباييانداختن كشييتي
توان بر اين اسيياس كه آيا در گزارشييات كنگره اشيياره نمود. به طور مثال گزارشييات كنگره را مي

اند يا خير، آيا نمايندگان مجلس براي احراز مناصيييب باالتر هطول يك مبارزه انتخاباتي رخ داد
اند يا خير و مانند آن مشخص اند يا خير، آيا از طرف احزاب طرفدار خود پشتيباني شدهنامزد شده

 -هاي مجلس مشخص كنيم توجه داشته باشيد كه حتي اگر گزارشات را بر اساس كرسينمود. 
 د گزارشات واحد تجزيه و تحليل ما خواهند بود.خو -نه بر اساس خود نمايندگان 

 

 مروري بر واحدهاي تجزيه و تحليل 
قات نمونه يل در تحقي يه و تحل حدهاي تجز مار وا حدودي تنوع بيشييي تا  هاي اين بخش 

اجتماعي را بيان كرد. اگرچه نوعاً افراد بشر موضوع مطالعات هستند، اما از طريق بررسي ساير 
سبتل نيز ميواحدهاي تجزيه و تحلي سؤاالت تحقيق به طور منا سياري از  سخ  ريتوان به ب پا

توانند در خصيييوص هر چيزي كه در زندگي اجتماعي ت ثير داد. در واقع محققان اجتماعي مي
 دارد، مطالعه نمايند.

هاي بنديعالوه بر انواع واحدهاي تجزيه و تحليل كه در اين بخش به آنها اشاره شد، طبقه
ماريس روزنبرگديگري نيز و ثال  ند. براي م حد تجزيه و 2989: 047-79) 2جود دار ( از وا

                                                 
1 . Oakland Raider fan 

2 . Morris Rosenberg 
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صحبت مي ضايي، فرهنگي و اجتماعي  سازماني، نهادي، ف و  كند. جانتحليل فردي، گروهي، 
ها، ها، سازمانها، روابط، گروه( تجارب، حوادث، مناسبات، نقش2992: 224-24) 1لين الفلند

هاي فرعي را به عنوان واحدهاي زندگي و فرهنگ هاي، سييبكها، دنياي اجتماعيگاهزيسييت
كنند. موضيييوع حائز اهميت درك منطق واحدهاي تجزيه و مناسيييب تحليل مطالعه بيان مي

شما  شدن اين درك، احتمال ثمربخش بودن تحقيق تنها به پندار  صل  ست. پس از حا تحليل ا
 گردد.محدود مي
شود تا مفهوم آن پيچيدهطبقه ست باعث  ز حد تر ابندي واحدهاي تجزيه و تحليل ممكن ا

يك گروه، سيييازمان  -ناميد الزم به نظر آيد. آنچه شيييما يك واحد تجزيه و تحليل معين مي
است  سازي چيزيمسئله چنداني نيست. مسئله راهگشا شفاف -رسمي يا مصنوعات اجتماعي 
گيريد. وقتي شييما اقدام به انجام يك پروژه و تحليل در نظر مي كه شييما به عنوان واحد تجزيه

ها كنيد، بايد تصميم بگيريد كه ازدواج يا طرفين ازدواج، جرائم يا مجرمان، شركتتحقيقاتي مي
كنيد. در غير اين صييورت شييما با ريسييك كسييب نتايج بي يا مديران اجرايي آنها را مطالعه مي

پايه اعتبار مواجه خواهيد بود زي را در واقع ادعاي شيييما درباره يك واحد تجزيه و تحليل بر 
اي از اين مسييئله را در بخش بعدي، آزمودن واحد تجزيه و تحليل ديگري اسييتوار اسييت. نمونه

 پردازيم، ذكر خواهيم كرد.جايي كه به فلسفه نادرست بوم شناختي مي
 

درست بوم شناختي و خطاهاي استدالل درباره واحد تجزيه و تحليل: استدالل نا

 گراييتقليل
رسييد آگاهي از پردازيم كه به نظر ميدر اين بخش به معرفي دو نوع خطاي اسييتداللي مي

شناختي و تقليل ست بوم  ستدالل نادر شد: ا شته با ضرورت دا  گرايي. هر يك از اين مواردآنها 
مكن اسييت در دهند كه ميك دام بالقوه در خصييوص واحدهاي تجزيه و تحليل را نمايش مي

 تحقيق رخ داده و به استنتاج نادرست از نتايج منجر شوند. 

 

                                                 
1 . John and Lyn Lofland 



 شناسي كاربردي تحقيق در علوم انساني/ روش040

 

 استدالل نادرست بوم شناختي 

شناختي"در اين مفهوم،  شاره به گروه "بوم  ستها ستمها يا د سي ها دارد كه چيزي اي از 
فراتر از افراد هسيتند. اسيتدالل نادرسيت بوم شيناختي، مبتني بر اين فرض اسيت كه آنچه در 

واحدهاي  خصييوص يك واحد بوم شييناختي آموخته شييده اسييت، مسييائلي را درباره تك تك
 كند. يك مورد فرضي از اين استدالل غلط را در نظر بگيريد.دهنده آن واحد بيان ميتشكيل

فرض كنيد ما به شيييناخت ماهيت حمايت انتخاباتي از يك كانديداي سيييياسيييي زن در 
د باشيييم. فرض كنيد ما شييمار آراء هر حوزه را داريم، لذا منانتخابات اخير شييوراي شييهر عالقه

شتر و كداميك كمتر از او حمايت كردهتوانيم به آن كانديدا اعالم كنيم چه حوزهمي اند. هايي بي
شماري كه برخي ويژگيهمچنين فرض كنيد ما داده سر صيف ميهاي حوزههاي  كند ها را تو

س شيم )مثل متو شته با سني در هر حوزه(.  تجزيه و تحليل ما از اين دادهنيز در اختيار دا ها ط 
هايي با جمعيت نسيييبتاً جوان به كانديداي زن بيشيييتر از ممكن اسيييت نشيييان دهد كه حوزه

ندتر دارند، ر ي دادههايي كه ر ي دهندگان مسييينحوزه )واحد تجزيه تحليلمان حوزه بوده  ا
شويم كه از اين يافته سه  سو ست ما دچار و ست(. ممكن ا گيري كنيم ر ي دهندگان ها نتيجها

به  -جوان نسييبت به ر ي دهندگان مسيين تمايل بيشييتري براي انتخاب كانديداهاي زن دارند 
يجه رد. استنباط اين نتگذاعبارت ديگر سن ر ي دهندگان بر حمايت از كانديداهاي زن تاثير مي

 "هاييحوزه"خطر استدالل نادرست بوم شناختي را به همراه خواهد داشت، زيرا ممكن است در 
وده تر بدهندگان مسيين د، ر يانبا متوسييط سييني كمتر، كسيياني كه به كانديداي زن ر ي داده

ما ايم اگرفتهرا به عنوان واحد تجزيه و تحليل در نظر  حوزهباشييند. مشييكل ما اين اسييت كه 
 ارائه كنيم. ر ي دهندگان خواهيم نتايج را با توجه به مي

يكايي آمر -همچنين اگر به اين نتيجه دسييت يابيم كه در شييهرهايي با جمعيت آفريقايي 
بيشتر نسبت به ساير شهرها نرخ جرائم باالتر است نيز به مشكل مشابهي دچار خواهيم شد. ما 

ست آمريكايي تبارها انجام شده ا -جرائم حقيقتاً توسط آفريقايي هرگز نخواهيم دانست كه اين 
سبت به  ستان ن شورهاي پروت شي در ك سيم كه نرخ خودك يا خير. همچنين اگر به اين نتيجه بر

ها بيش از توانيم با اطمينان بگوييم كه پروتستانكشورهاي كاتوليك باالتر است، هنوز هم نمي
 كنند.ياقدام به خودكشي مها كاتوليك
هاي اندكي براي پاسييخگويي به رغم اين مخاطرات، محققان اجتماعي اغلب فرصييتعلي

شته هايسؤاالت يك تحقيق خاص از طريق تحليل شناختي دا شايد دادهبوم  ساند.  ب هاي منا
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ها و مشخصات ذكر شده به سادگي در دسترس نباشند. براي مثال آراء شمارش شده در حوزه
ممكن است به سادگي به دست آيد اما ممكن است براي انجام پيمايشي پس  آنها در مثال اول

از انتخابات، منابع الزم از افراد ر ي دهنده را در اختيار نداشييته باشيييم. لذا در اين موارد، ممكن 
است به نتايج تجربي دست يابيم كه در اين صورت درك و توجه به خطرات استدالل نادرست 

 اهد داشت.بوم شناختي ضرورت خو
هاي نادرست بوم شناختي باشيد، نبايد اجازه دهيد اين در عين حال كه بايد مراقب استدالل

 "اسيتدالل نادرسيت مبني بر اسيتقالل فردي"نگراني منجر به بروز خطايي شيود كه ما آن را 
يان ق م، در تطابكنندناميم. برخي افراد كه براي نخسيييتين بار به تحقيق اجتماعي اقدام ميمي

و  شوند. با اين وجود تعميمالگوهاي كلي گرايشات و استثنائات در اعمال افراد دچار مشكل مي
ستثنائات افراد بي گزاره شما از يكشواعتبار نميهاي احتمالي از طريق ا شناخت   د. براي مثال 

يك  به صييورت -دموكرات ثروتمند باعث انكار اين حقيقت نيسييت كه بيشييتر مردم ثروتمند 
سيد خواهان ر ي ميبه جمهوري -الگوي عمومي  شنا شما فردي را ب شابه اگر  دهند. به طور م

هاي رسمي داراي ثروت زيادي شده باشد، اين الگوي كلي كه آموزش بيشتر كه بدون آموزش
 كند.شود را انكار نميمنجر به درآمد باالتر مي

درگمي درباره واحدهاي تجزيه استدالل نادرست بوم شناختي همچنين موارد ديگري از سر
ري گيو تحليل، به صييورتي كه ما با مشيياهده يك گروه درباره افراد آن به صييورت مجزا نتيجه

شود. با وجود آنكه ممكن است الگوهاي مشاهده شده بين متغيرها در سطح كنيم را شامل مي
شد، اين خطر زماني گروه شاهده افراد نپرداخدرست با ستدال تهكه ما واقعاً به م شيم نيز در ا ل با

 ها و تعميم آن به صفات افراد تشكيل دهنده آنها وجود دارد.صفات مشاهده شده در گروه

 

 تقليل گرايي

گرايي نوع دوم از اسييتدالل اشييتباه در خصييوص واحدهاي تجزيه و تحليل اسييت. تقليل
ضيح يك پديده خاص با مفاهيم محدودتقليل شاره به تالش براي تو سطح گرايي ا پايين  و يا 

گرايانه كامالً اشتباه نيست؛ بلكه بسيار محدود شده است. بنابراين ممكن است دارد. شرح تقليل
سال جاري را با تمركز بر شما بخواهيد تيم سكتبال در  ضو اتحاديه ملي ب هاي برنده و بازنده ع

امالً اشييتباه يا بيني كشبيني كنيد. قطعاً اين پيهاي فردي هر يك از بازيكنان آنها پيشقابليت
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يا شيييكسيييت تيم ما موفقيت  به مربي، كار تيمي، نامربوط نيسيييت، ا بازيكنان  ها عالوه بر 
ها، منابع مالي، امكانات، وفاداري هواداران و نظاير آن نيز بسييتگي دارد. براي درك اسييتراتژي

سايرين عمل مياينكه چرا برخي تيم شما بايد ها بهتر از  جزيه به عنوان واحد ترا  "تيم"كنند، 
و تحليل در نظر بگيريد و كيفيت بازيكنان يكي از متغيرهايي اسييت كه احتماالً در توصيييف و 

 كنيد.ها از آن استفاده ميبندي تيمطبقه
شته سبت به يك پديده واحد دارند. به عالوه ر هاي علمي مختلف نگرش كامالً متفاوتي ن

ها( ها، هنجارها و نقشي جامعه شييناختي )نظير ارزشجامعه شييناسييان تمايل دارند به متغيرها
سود(  شيه  ضا و حا ضه و تقا صادي )نظير عر سنجش متغيرهاي اقت صاددانان به  توجه كنند، اقت

سيبپردازمي صيت و آ شخ شناختي )نظير انواع  سان متغيرهاي روان شنا ( را هاي روحيند و روان
ار انسيييان تنها از جنبه عوامل اقتصيييادي اي از رفتكنند. بيان همه يا بخش عمدهبررسيييي مي

گرايي اقتصييادي ناميده شييده، توضيييح رفتار انسييان تنها از جنبه عوامل روانشييناسييي تقليل
گرايي روانشناختي نام داشته و ساير موارد نيز به همين صورت هستند. توجه داشته باشيد تقليل

 شود.ربوط ميم 0هاي نظري در فصل كه اين موضوع چگونه با بحث پارادايم
گرايي يلتقلاي از از نظر بسياري از دانشمندان اجتماعي، زيست شناسي اجتماعي مثال اوليه

توان از جنبه عوامل زيستي توضيح داد. از هاي اجتماعي را مياست كه معتقد است كليه پديده
سون شر را ( در پي آن بود كه رفتار نوع دو2942) 1اين رو به عنوان مثال ادوارد او ويل ستانه ب

سون در ديدگاه داروين ضيح دهد. ويل ساختار ژنتيكي تو كند گرايي جديد خود، اظهار مياز نظر 
اند كه گاهي نياز دارند تا خودشييان را براي منافع كل بشيير اي رشييد كردهها به گونهكه انسييان

ا احسيياسييات ها را از نظر كمال مطلوب يقرباني نمايند. ممكن اسييت برخي افراد اين فداكاري
ها به عنوان واحدهاي اصييلي در پارادايم ها توضيييح دهند. بنابراين ژنصييميمي بين انسييان

شهور او كه  سون، حكم و نظر م شر تنها از طريق دي ان اي"ويل توانند دي ان اي مي 2افراد ب
 كند.گذاري ميرا پايه "بيشتري توليد كنند
دارد كه كدام واحدهاي تجزيه و تحليل  گرايي گرايش به بيان اين مسيييئلههر نوع تقليل

لت خواهيم عخاص يا متغيرهايي بيش از سييايرين با موضييوع مرتبط هسييتند. فرض كنيد مي
شان آزادي فردي را ن انقالب آمريكا را شناسايي كنيم. آيا اين مسئله تعهدي مشترك به ارزش

                                                 
1 . Edward O.wilson   
2 . DNA 



 042طرح تحقيق/  :فصل چهارم

 

ستعمرهمي صادي م سي؟ بزرگدهد؟ گرفتاري اقت نكه انگذاران؟ به محض ايبني نماييهاي انگلي
شويم با خطر تقليل غالبما يك علت  شد. اگر ما ملزم به در نظر را جويا  گرايي مواجه خواهيم 
هاي مشيييترك به عنوان علت انقالب آمريكا بوديم، واحد تجزيه و تحليل ما هر گرفتن ارزش

ستعمره صاددان يك از م ست يك اقت ستعمره  24ها بودند. بنابراين ممكن ا را به عنوان واحد م
سازمان سي كند. ممكن تجزيه و تحليل در نظر بگيرد و  صادي هر يك را برر شرايط اقت ها و 

آنها به عنوان واحد تجزيه  است يك روانشناس هر يك از رهبران را با هدف آزمودن شخصيت
شتباهي در انتخاب اين واحد تجزيه و تحليل به عنوان ب شي از خو تحليل برگزيند. البته هيچ ا

ايد كه هر يك از آنها به كنم شييما متوجه شييدهتشييريح انقالب آمريكا وجود ندارد، اما فكر مي
 توانند پاسخ كاملي را فراهم آورند.تنهايي نمي

دهاي دهد كه ما از واحگرايي نيز زماني رخ ميمشابه استدالل نادرست بوم شناختي، تقليل
يم. البته واحد تجزيه و تحليل مناسييب براي يك تجزيه و تحليل نادرسييت اسييتفاده كرده باشيي

شته ست. محققان اجتماعي به ويژه در تداخل مرز ر ضح ني شه وا هاي سؤال تحقيق معين، همي
 ند.پردازمختلف اغلب بر سر اين موضوع به بحث مي

 

 بُعد زمان 
صميم  صورت فرآيندي در نظر گرفتيم  كه ت صل طراحي تحقيق را به  تاكنون ما در اين ف

هايي بايد مشاهده شده و چه كساني و براي چه اهدافي مورد توجه قرار گيرند. بگيريم چه جنبه
هاي مرتبط به زمان را كه بر اين مالحظات اوليه تقدّم دارند، در نظر اي از گزينهحال بايد دسته
نجام ا توانيم در يك زمان معين يا در طي يك دوره مشاهدات بيشتر يا كمتري رابگيريم. ما مي

 دهيم. 
هاي بسييياري در طراحي و زمان فارغ از مدتي كه انجام تحقيق طول خواهد كشيييد، نقش

اي تعيين ها بركند. در ابتدا توجه داريم كه ترتيب زماني وقايع و موقعيتاجراي تحقيق بازي مي
به آن خواهيم پرداخت(. زمان همچنين بر  7اي كه در بخش ها ضيييروري اسيييت )نكتهعلت
عه منتج از يك مطال هايگذارد. آيا توصييييف و تشيييريحهاي تحقيق اثر ميپذيري يافتهيمتعم

دهد و يا تنها مربوط به حال حاضر است؟ خاص شرايط ده سال قبل و بعد را به دقت نشان مي
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محققان دو راهكار اصيييلي براي مواجهه با موضيييوع زمان در طراحي تحقيق را پيش رو دارند: 
 .2و طولي 1مطالعات مقطعي

 

 مطالعات مقطعي
 اي استاز يك جامعه يا پديده هايييك مطالعه مقطعي شامل مشاهدات يك نمونه، بخش

گيرد. مطالعات تشريحي و توصيفي اغلب مقطعي هستند. كه در يك لحظه از زمان صورت مي
اي بوده اسييت كه هدف آن به طور مثال يك سييرشييماري در اياالت متحده مربوط به مطالعه

 توصيف جمعيت آمريكا در زماني معين است.
بسييياري از مطالعات تشييريحي نيز مقطعي هسييتند. محققي كه يك پيمايش ملي با ابعاد 

دهد تا علل تبعيض نژادي و مذهبي را بررسيي كند، به احتمال بسييار زياد با بزرگ را انجام مي
 و سپس از علل تبعيضاي گرفته تا يك تصوير لحظه -يك چارچوب زماني خاص مواجه است 

 در يك لحظه خاص تاريخي صحبت كند.
شاهدات انجام  سي دارند. اگرچه نتايج آنها بر م سا شكل ا شريحي مقطعي يك م مطالعات ت
ست كه در  ست اما عموماً هدف آنها درك فرآيندهاي علّي ا گرفته در يك زمان خاص مبتني ا

سرعت حركت يك شيء پر سرعت، دهند. اين مشكل تا حدودي شبيه تعيين طي زمان رخ مي
 در حالي است كه عكاس حركت آن را متوقف ساخته است.

بندي جامعه شهري چين در زمان معاصر پيمايشي را با هدف طبقه 3براي مثال يانجي بيان
 بر روي كارگران تيانجين چين انجام داد.

. ثير قرار دادهاي كاري و غير كاري افراد را تحت ت اين مبارزات جو سيياسيي و فعاليت
گيري از پيمايش اجتماعي مقطعي دشييوار اسييت. به طور مثال، به دليل اين مبارزات نتيجه

ها و اثرات آن بر كارگران موردي اسييت كه در اين كتاب الگوهاي عمومي محل كار چيني
شند و  شده با ست تنها به يك دوره زماني محدود  ست. چنين نتايجي ممكن ا شده ا ذكر 

 ها در معرض آزمون بيشتري قرار گيرند.آوري شده در ساير زمانهاي جمعداده بايد بر پايه

                                                 
1 . Cross-sectional  

2 . Longitudinal 

3 . Yanjie Bian 
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ر موردي است كه د "ايتصوير لحظه"درباره زندگي اجتماعي از يك پذيري مشكل تعميم
اسييت. بر اسيياس آخرين اظهارات يانجي بيان، يك  اين كتاب مكرراً مورد بررسييي قرار گرفته

شده هاي جمعحل در خصوص دادهراه ساير زمان"آوري  ست كه: تحقيق اجتماعي  "هادر  آن ا
 ها و ايجاد نتايج جديد بر پايه تحقيقات اوليه است.اغلب شامل تجديد نظر در پديده

 

 مطالعات طولي

 اناي يكساي طراحي شده است كه پديدهبرخالف مطالعات مقطعي، مطالعه طولي به گونه
تواند در دهد. براي مثال يك محقق ميرا در يك دوره زماني طوالني مورد مشييياهده قرار مي

هاي مربوطه را از آغاز تا پايان آن شييركت نموده و تمام فعاليت ايمراسييم فرهنگي ناشييناخته
شري براي مطالعه  صنوعات ب سوابق يا م ساير مطالعات طولي از  شاهده نمايد.  انجام داده و م

ا ي هاروزنامه كنند. براي مثال تجزيه و تحليل سيييرمقالهدر طي زمان اسيييتفاده مي تغييرات
تصييميمات ديوان عالي كشييور در طي زمان از نوع مطالعات طولي هسييتند كه مشيياهدات و 

زمان كه پيشييامدهاي  اي ازتواند در يك زمان مشييخص و يا دورههاي واقعي محقق ميتحليل
 اند، انجام شده باشد.واقعي تحت مطالعه روي داده

سياري از پروژه صاحبهب ستقيم و احتماالً م شاهده م شامل م ي هاهاي تحقيق ميداني كه 
  1عميق اسيييت، ذاتاً مطالعات طولي هسيييتند. براي مثال زماني كه رامونا آشيييار و كري فاين

 كردند، در موقعيتي براي بررسييي( تجارب زندگي همسييران مردان الكلي را مطالعه مي2992)
 العملسير تدريجي آشفتگي روابط زوجين در طول زمان قرار داشتند كه حتي در مواقعي عكس

 گرديد.ها به تحقيق را نيز شامل ميآزمودني
شهور  در مطالعه ست مي"م شك شگويي  ستينگر، هنري 2928) "خوردوقتي پي (، لئون ف

قد به هاي مكتب معتبه دنبال پاسخ اين سؤال بودند كه وقتي پيشگويي 2ريكر و استنلي اسكتر
درباره موجودي خارق العاده درسيييت از آب در نيامد، چه اتفاقي براي اين  3موجودات فضيييايي

كنند يا تعهد بيشيييتري به اين مكتب رخ خواهد داد. آيا اعضييياي اين مكتب گروه را ترك مي
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اين سؤاالت مستلزم يك مطالعه طولي است )آنها براي جذب  عقايد پيدا خواهند كرد؟ پاسخ به
 اعضاي جديد تالش بيشتري كرده بودند(.

هاي گسييترده بسيييار دشييوار مطالعات طولي ممكن اسييت در مطالعات كمّي نظير پيمايش
سه نوع  ستند.  شند. با اين وجود اغلب آنها بهترين راه براي مطالعه تغييرات در طول زمان ه با

، مطالعات 1ولي خاص وجود دارد كه بايد با آنها آشيينايي داشييته باشيييد: مطالعات روندمطالعه ط
 .3و مطالعات پنل 2گروهي
 

 مطالعات روند 

مطالعه روند نوعي از مطالعات طولي اسييت كه تغييرات درون يك جمعيت را در طي زمان 
هاي متحده طي دههكند. يك مثال ساده مقايسه سرشماري انجام گرفته در اياالت بررسي مي

شان مي ساختار جمعيت ملي را  ن ست كه تغيير در  شته ا شابهي از دادهگذ اي هدهد. كاربرد م
سكات كيتر سيله مايكل كارپيني و ا شده به و سخ به 2992) 4ثبت  ( انجام گرفت كه در پي پا

تر از عاطالبيتر يا اين سييؤال بودند كه آيا شييهروندان كنوني آمريكا نسييبت به سييياسييت آگاه
شهروندان نسل پيشين هستند. آنها براي يافتن پاسخ، نتايج چندين نظرسنجي گالوپ طي دهه 

مقايسيييه نمودند. پيمايشيييي كه  2999را با يك پيمايش مربوط به سيييال  2922و  2972
هاي تهها با يافچندين سؤال مشابه را در خصوص دانش سياسي مطرح كرده بود و مقايسه پاسخ

 شماري مذكور ميسر بود.دو سر
صر اندكي آگاه شهروندان معا سلدر كل تحليل حاكي از آن بود كه  شهروندان ن هاي تر از 

درصييد نمونه، نام معاون اول رئيس جمهوري اياالت  47، 2999پيشييين هسييتند. در سييال 
 درصد بود. درصد بيشتري از مردم در 84، 2920دانستند كه اين ميزان در سال متحده را مي

تر توانسيتند حق ر ي رئيس جمهور و حق ر ي قويمي 2974نسيبت به سيال  2999سيال 
 49) 2974كنگره را توضيييح دهند. از سييوي ديگر، درصييد بيشييتري از افراد نمونه در سييال 

 درصد( بودند.  09) 2999درصد( قادر به شناسايي نماينده خود نسبت به نمونه سال 

                                                 
1 . Trend studies 

2 . Cohort studies 
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4 . Michel Carpini, Scott keeter 
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آن است كه افزايش اندك در دانش سياسي مردم ناشي  دهنده نشان ترالبته تحليل عميق
هاي پيشين است. زماني نسبت به افراد نمونه سال 2999از تحصيالت باالتر افراد نمونه سال 

شد، محققان نتيجه صيالت در نظر گرفته  سطوح تح سي در برخي  كه  سيا گرفتند كه دانش 
 است. تحصيالت خاص حتي كاهش هم يافته

 

 يمطالعات گروه

گروهي محقق جمعيت فرعي يا گروه خاصيييي را كه طي زمان دچار تغيير در يك مطالعه 
سي قرار ميمي سني دهد. مثالً يك جمعيت فرعي ميشوند، مورد برر شامل يك گروه  تواند 

شد كه در دهه  شده 2922با سته در موارد ديگر ميميالدي متولد  صورت اند. اين د تواند به 
 2997اند يا افرادي كه در سال افرادي كه طي جنگ ويتنام متولد شده هاي ديگري نظيرگروه

هاي هاي ملّي كه طي دورهاند و نظاير آن در نظر گرفته شيييود. تعدادي از پيمايشازدواج كرده
ا اند رگروهي از افراد كه طي جنگ جهاني دوم متولد شييده بيسييت سيياله انجام شييده تا نگرش

شاركت اياالت متح سبت به م سي نمايند، مثال ديگري از مطالعات همن روهي گده در جنگ برر
ست نمونه ست. ممكن ا سال  02-22از افراد  ايا شامل  2982ساله در  -42و نمونه ديگر 

مورد پيمايش قرار  0222ها در سال ساله 82-22و نمونه ديگر  2992ها در سال ساله 72
شد. اگرچه گروه شده د گرفته با ستند، اما هر نمونه خاص افراد مطالعه  ر هر پيمايش متفاوت ه

 دهد. اند را نشان ميمتولد شده 2972و  2972هاياي از افراد كه در فاصله سالدسته
سي طي دهه 2990) 1جيمز ديويس سيا  2942( در تالش براي درك تغيير محور تمايالت 

گروهي روي آورد. او به طور كلي روند تمايل به در اياالت متحده آمريكا به تحليل هم 2992و
سياست، جرم و آزادي بيان را درك سوي آزادي خواهي در موضوعاتي نظير نژاد، جنسيت، مذهب، 

 اند، يا اينكهخواه شييدهدهنده افرادي اسييت كه به طور كلي كمي آزادي كرد. اما آيا اين روند نشييان
 ؟ كندمنعكس ميكاران قديمي را تر نسبت به محافظههاي جوانخواهيِ نسلآزادي صرفاً

سؤال پيمايش سخگويي به اين  سري( كه ديويس براي پا سرا هاي ملي )پيمايش عمومي 
را  گاندهندسخود را بررسي كرد. او در هر پيمايش پادر چهار دوره زماني پنج ساله انجام شده ب

ساس گروه ساله بخشبر ا سني به طبقات پنج  شد تا او هاي  ستراتژي موجب  بندي نمود. اين ا
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سعهبتواند در هر مقطع زماني گروه سني مختلف را همانند روند تو سي كه هر گروه  هاي  سيا
 كند، مقايسه نمايد.سني در طول زمان طي مي

از سييؤاالت مورد بررسييي او اين بود كه آيا يك كمونيسييت بايد اجازه سييخنراني در  يكي
شد. در هر دوره زماني پا شته با سبت  گان جواندهندسخاجتماع مخاطبان را دا شتري ن تمايل بي

ست سخنراني كموني سن براي اجازه  شتند. به طور مثال در ميان افراد به افراد م  72-02ها دا
س شتند در حالي كه در  40ته پيمايش ساله در اولين د ضعيتِ آزادي اعتقاد دا صد به اين و در

درصيييد به اين آزادي بيان اعتقاد داشيييتند.  04سيييال به باال تنها  92گان دهندسيييخگروه پا
نشييان داده شييده  7-2هاي جوان در طول زمان در جدول هاي ديويس در بررسييي گروهيافته

خواهانه كه با تغيير جهتي آزادي 2942كارانه در دهه هاست. اين الگوي تغيير آهسته و محافظ
دهد اي از تجزيه و تحليل ديويس را شييكل ميتعقيب شييده بود، بخش عمده 2992در دهه 

 (. 29900089)ديويس، 
 

تا  2940 تاريخ پيمايش
2947 

تا  2944
2992 

تا  2990
2997 

تا  2994
2999 

 49-42 47-42 09-02 07-02 سن گروه

كسييياني كه درصيييد 
صيييحبت كردن يك 
كمونيسيييت را مجاز 

 دانندمي

%40 %89 %44 %44 

 خواهي سیاسيسن و آزادی 4-0جدول 

 
گروهي براي ( از يك طرح هم0222) 1در مطالعه ديگري، اريك پالتزر و مايكل بركمن

ستفاده  شتيباني از آموزش و پرورش ا سن و پ صوص افزايش  معكوس نمودن نتايج اوليه در خ
شوند و نيازهاي دوران نوجواني خود را پشت كردند. به صورت منطقي زماني كه افراد بزرگ مي

 ه باشييند. عالوه بر اينگذرانند، انتظار داريم كه نياز كمتري به بودجه آموزشييي داشييتسيير مي
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يت ميداده ما ظار ح عه از دادههاي مقطعي از اين انت ندين مجمو قان چ ند. محق كار  هاكن را ب
سال اظهار نياز به بودجه آموزشي افزونتر نسبت به  82گرفتند تا نشان دهند در سنين باالتر از 

 سال كمتر است. 82زير 
كنند: افزايش كلي حمايت مهم غفلت ميهاي سيياده از يك متغير در عين حال اين تحليل

سلي"از بودجه آموزشي در جامعه اياالت متحده به مرور زمان. محققان مفهوم  را "1جايگزيني ن
ضمون در نظر گرفتند كه پا سندهندسخبه اين م شد كردهتر پيمايش در دورهگان م اند كه اي ر

تر در دوره گان جواندهندسييخابه طور كلي حمايت از آموزش كمتر بوده اسييت، در حالي كه پ
 اند.زماني كه حمايت از آموزش بيشتر بوده رشد كرده

در  هاي خاصدهد تا تعيين كنند براي تمايالت گروهاي به محققان اجازه ميتحليل دسيته
طول زمان چه اتفاقاتي رخ داده اسيييت. در مثال ذيل درصيييدي از افراد آمريكايي كه طي دهه 

د نكرد، هنگامي كه در طول زمان با آنها مصاحبه شده است، احساس مياندمتولد شده 2972
 كه مخارج آموزشي در آن زمان بسيار كم بوده است. 

 

 اند بودجه آموزشي خيلي كم استدرصد افرادي كه ذكر كرده سال مصاحبه

 29 2942دهه

 88 2992دهه

 47 2992دهه

 49 0222دهه

 
اند همواره متولد شيييده 2972دهد، افرادي كه طي دهه ها نشيييان ميهمان طور كه داده

كه  گذار از دوره كودكي و پس از آن ، عليرغم آن يت خود از بودجه آموزشيييي را در حين  حما
 .اندشدند، افزايش دادهداشتند پير مي

 

 

 

                                                 
1 . generational replacement 
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 مطالعات پنل 

 هاي مختلفگروهي، مطالعه پنل دسته مشابهي از افراد را در زمانهمانند مطالعات روند و 
دهندگان به صييورت ماهيانه  توانيم با نمونه مشييابهي از ر يكند. براي مثال ما ميبررسييي مي

سؤال كنيم. اين مطالعه  صاحبه نموده و راجع به فرد مورد نظر آنها  طي يك مبارزه انتخاباتي م
زدهاي مختلف دهندگان براي نام دهد تا روند كلي ترجيحات ر يعالوه بر آنكه به ما اجازه مي

يك  دهد. براي مثالرا تحليل كنيم، الگوهاي دقيق تداوم و تغيير در تمايالت را نيز نشييان مي
دقيقاً نيمي از آراء را در اول  الف و بدهد هر يك از نامزدهاي  مطالعه روند كه نشيييان مي
هاي زهحو تواند نشييانگر آن باشييد كه هيچ يك ازاند، همچنين ميسييپتامبر و اول اكتبر داشييته

يه الگوي ر ي خاب ندادهانت مامي ر ي دهندگان گرايش خود را تغيير دهي خود را تغيير  يا ت ند،  ا
و يا چيزي ما بين اين دو حالت رخ داده اسيييت. يك مطالعه پنل با تعيين اينكه كدام  اند،داده

ن ايع ديگر اير ي دهنده از نامزد الف به نامزد ب سييوق يافته و بالعكس و يا با نشييان دادن وق
 كند.ابهام را برطرف مي

شرلي هاچت و اليزابت دووان سازگاري و توافق ( مي 2990) 1جوزف وروف،  ستند درباره  خوا
هاي آمريكايي آفريقايي تبار و سيييفيد پوسيييتان ميان افراد تازه ازدواج كرده، به ويژه اختالفات زوج

هايي كه از آوريل تا مطالعه، يك نمونه از زوجاطالعاتي كسييب كنند. آنها براي انتخاب موضييوعات 
 در واين كانتي و ميشيگان درخواست مجوز ازدواج داده بودند را انتخاب كردند. 2998ژوئن 
با توجه به اينكه ممكن اسييت اين تحقيق بر سييازگاري زن و شييوهر ت ثير داشييته باشييد،  

)مطالب بيشيييتر در اين  نترلكو  آزمايشها را به طور تصيييادفي به دو گروه محققان نمونه
صل  سيم نمودند. زوجشوبيان مي 9خصوص در ف هاي گروه آزمايش طي يك دوره چهار د( تق

صورت  سال به  صاحبه قرار گرفتند در حالي كه با گروه كنترل هر  ساله به طور متمركز مورد م
 گرديد. مختصر تماس برقرار مي

د داده بوتوانستند مشكالت خاصي كه رخ هاي مشابه در طي زمان محققان با مطالعه زوج
ستفاده ميو راهكاري كه زوج شكالت ا كردند را پيگيري كنند. محققان به ها براي مواجهه با م

هايي كه شديداً تحت مطالعه قرار داشتند، ظاهراً نسبت عنوان نتيجه فرعي مطالعه دريافتند زوج
ساير زوج ست يافته هابه  شتري د صاحبهاند. به تفاهم بي ساس كردند م تواند ها ميمحققان اح
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بحث در خصييوص موضييوعاتي وادار كند كه در غير آن صييورت ممكن بود آن را ها را به زوج
 فراموش كنند.

 

 مقايسه سه نوع تحقيق طولي

ساختن تفاوت ميان مطالعات روند، هم شكار  سه مطالعه را از نظر براي آ گروهي و پنل اين 
سان  سي مي مذهبيتمايالت متغير يك  ايالت مذهبيتمتواند تغيير كنيم. يك مطالعه روند ميبرر

منظم در نظر  ايدر اياالت متحده در طي زمان را بر اسيياس نظرسيينجي مؤسييسييه گالوپ بر پايه
به  "نسييل افسييرده"گروهي ممكن اسييت تغيير در تمايالت مذهبي ميان بگيرد. يك مطالعه هم

سال  از  ايتوانيم نمونهاند را در نظر بگيرد. ميساله بوده 42تا  02، 2940ويژه افرادي كه در 
 72،  2920از افراد كه در سال  اياند و يا نمونهساله بوده 72تا  02، 2970افراد  كه در سال 

 تواند با يك نمونه از جمعيتاند و يا موارد ديگر را مطالعه كنيم. مطالعه پنل ميسيياله بوده 22تا 
هاي خاص آن آغاز و افراد خاص آن را طي زمان مطالعه كند. توجه داريد وعهيا برخي زير مجم

شات و حتي  صوير كاملي از تغييرات ميان طبقات مختلف گراي  "عدم تغيير"كه تنها مطالعه پنل ت
 كنند.گروهي و روند تنها تغييرات خالص را آشكار ميدهد. مطالعات همرا نشان مي

عات طولي در فراهم آورد كننده فرآيندها در طي زمان مزيّت  ن اطالعات توصييييفمطال
مده به ويژه در ع مالي  ماني و  لب از نظر ز يت اغ ما اين مز ند. ا عات مقطعي دار طال اي بر م

هاي سنگيني به دنبال دارد. شايد الزم باشد مشاهدات در زمان وقوع هاي بزرگ، هزينهپيمايش
 فعاليت محققان بسياري باشد.اتفاقات انجام شوند و شيوه مشاهده نيازمند 

دهند، با هاي مربوط به تغييرات در طول زمان را ارائه ميدادهترين مطالعات پنل كه جامع
سايش پنل. برخي از پا ستند: فر شكل ويژه مواجه ه گان تحت مطالعه در اولين دهندسخيك م

ست در موج شكل موج پيمايش، ممكن ا شركت نكنند )اين امر با م  تلفات آزمايشهاي ديگر 
 شود كه اگرگيرد، قابل مقايسه است(. خطر از آنجا ناشي ميمورد بحث قرار مي 9كه در فصل 

شند، موجب تحريف نتايج مطالعه ميافرادي كه در مطالعه از قلم افتاده شوند. اند غير معمول با
حصيييل هاي افراد ترك تويژگي و همكارانش براي درك تفاوت 1زماني كه كارول آنشيينسييل

قايسيييه دو منطقه  باره دختران نوجوان )م نل در عه پ يك مطال كا و مكزيك  لد آمري كرده متو

                                                 
1 . Carol Aneshensel 
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آمريكاي التين و غير از آمريكاي التين( انجام دادند، با اين مشيييكل مواجه شيييدند. آنها اين 
شگيري از نتايج گمراه كننده در خصوص تمايز بين آمريكاي التين و خارج تفاوت ها را براي پي

 .)2999آنشنسل و ديگران، (مريكاي التين مورد توجه قرار دادند از آ
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 تقريب مطالعات طولي 

ئه روش نايي ارا عات طولي هميشيييه توا طال كانم عه هاي ام طال كاربردي براي م يا  پذير 
توانند در دهند را ندارند. خوشيييبختانه محققان اغلب ميفرايندهايي كه در طي زمان رخ مي

هاي مقطعي در دسترس باشند نيز نتايج تقريبي حتي زماني كه تنها دادهخصوص اين فرايندها 
 هاي انجام اين كار ارائه شده است.كسب كنند. در اينجا برخي از راه

كنند. بيان مي هاي مقطعي در طول زمان فرآيندها را بر مبناي منطقي سيييادهگاهي داده 
شج صرف مواد مخدردر ميانِ دان صل براي مثال در مطالعه م شگاه هاوايي )ف ( 0ويان كه در دان

شد كه آيا آنها تا به حال هيچ يك از مواد مخدر غير قانوني  سؤال  شجويان  انجام گرفت، از دان
اند. نتايج مطالعه حاكي از آن بود كه برخي از دانشييجويان دو نوع مواد مخدر، را مصييرف كرده

هاي به دسييت آمده در از آنجا كه دادهاند. برخي تنها يكي و سييايرين نيز هيچ يك را نيازموده
آوري شده بود و همچنين به اين دليل كه احتماالً برخي دانشجويان از اين پس يك زمان جمع

سازد كه دانشجويان در به آزمودن مواد خواهند پرداخت، واضح است اين مطالعه مشخص نمي
 وهله اول به كدام دسته مواد تمايل دارند.

ها برخي دانشجويان نوع خاصي دهد كه طبق گزارشها نشان مير دادهتالبته بررسي دقيق
صرف و نوع ديگر را تجربه نكرده شجويي در مطالعه يافت نمياز مواد را م ود شاند، اما هيچ دان

اكي عقل سليم ح -توان نتيجه گرفت كه تنها نوع دوم را مصرف كرده باشد. بر اين اساس مي
ست  صرف يكي  -از آن ا صرف مواد كه م ست. اگر تجربه م صرف ديگري ا از مواد مقدمه م

ه خاص اين نتيج اي در يك زمانمخدر به ترتيب زماني معكوس اتفاق افتاده باشييد، در مطالعه
 ند وااما نوع دوم را تجربه كرده شود كه برخي دانشجويان نوع اول را مصرف نكردهحاصل مي

 اند.ده نكردههيچ يك از افراد تنها نوع اول را استفا
هاي منطقي ارائه دهند كه ترتيب زماني توانند اسيييتنباطهمچنين محققان تنها زماني مي

متغيرها روشن باشد. اگر ما در مطالعه مقطعي دانشجويان دانشگاه متوجه شويم كساني كه در 
ستان صوصي تحصيل كردهدبير ستانهاي خ سبت به كساني كه در دبير تي درس هاي دولاند ن

ر كسب كنيم كه نوع دبيرستان بگيري مياند، نتيجهاند به درجات باالتر دانشگاهي رسيدهندهخوا
گذارد. بنابراين حتي اگر ما مشيياهدات خود را تنها در يك درجات تحصيييلي دانشييگاهي اثر مي

جام دهيم، احسييياس مي مان ان جهز مان رخ  گيريكنيم نتي كه در طول ز ندهايي  باره فرآي در
 موجه است.دهند، مي
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ستنتاج  هاياغلب مواقع تفاوت شده در يك مطالعه مقطعي مبنايي را براي ا شف  سني ك
شكل مي سالمتي در طول فرآيندها در طي زمان  شما به يافتن الگوي افت  دهد. فرض كنيد 

توانيد نتايج معاينه كلي سيياالنه در يك بيمارسييتان چرخه معمول زندگي عالقه داريد. شييما مي
توانيد گزارشييات سييالمتي را مطابق سيين افرادي كه آزمايش ررسييي كنيد. شييما ميبزرگ را ب

بندي و فراواني هر گروه سييني از نظر شييرايط چندگانه سييالمتي شييامل بينايي، اند، گروهشييده
سني در  شما با مطالعه فراواني هر گروه  سي نماييد.  شار خون و موارد ديگر را برر شنوايي، ف

است  يابيد. لذا ممكنالمتي به تقريبي از روند سالمتي افراد دست ميمورد هر يك از شرايط س
شنوايي دچار ب اينطور نتيجه سپس  شكالت بينايي و  سط افراد ابتدا به م گيريد كه به طور متو

خواهند شد. البته شما بايد نسبت به برداشت خود احتياط كنيد زيرا اختالفات ممكن است نشان 
سطح جامعه شنوايي  دهنده روندهاي  شايد  شند.  شده كه در مدارس انجام با صالح  سنجي ا

 گذار باشد.شود تنها بر جمعيت جوان تحت مطالعه شما اثرمي
تواند راه ديگري براي اينكه از افراد خواسييته شييود تا گذشييته خود را به ياد آورند نيز مي

محل تولد افراد، زمان خواهند كه ميمشييياهدات تقريبي در طي زمان باشيييد. محققان هنگامي
سال  فارغ ستان و يا اينكه در  شدن از دبير صيل  سي ر ي داده 2999التح اند را مورد به چه ك

هاي عميق كنند. محققان كيفي اغلب مصييياحبهسيييؤال قرار دهند، از اين روش اسيييتفاده مي
در مطالعه ( از اين روش 2999) 1دهند. براي مثال سي لين كاررا انجام مي "تاريخچه زندگي"

سران رفتار مي ستفاده كرد. پادختراني كه مثل پ سني دهندسخكنند، ا تا  02گان داراي دامنه 
هايي از زندگي مربوط به دوران كودكي از جمله سييال بودند و از آنها خواسييته شييد تا جنبه 72

 تجربه شناسايي خود در قالب رفتار به صورت يك پسر را بازسازي نمايند. 
ستند؛ لذا گاهي  خطر اين روش شكالتي ه ست. برخي افراد از نظر حافظه دچار م ضح ا وا

گويند. زماني كه پس از انتخابات از مردم پرسيييده شييود كه به چه كسييي ر ي حقيقت را نمي
دند تا ه بودهد كه بيشيييتر مردم به فرد برنده انتخابات ر ي داداند، نتايج ناگزير نشيييان ميداده

در روز انتخابات را بروز دهند. چنين گزارشييياتي به عنوان بخشيييي از  اينكه انتخاب واقعي خود
تواند در كنار مفاهيم گزارشييات مفصييل ديگر اعتبار پيدا كند؛ در عين هاي عميق ميمصيياحبه

 حال بايد نسبت به نتايجي كه بر مبناي يك سؤال مجرد در پيمايش استوار است، احتياط نمود.

                                                 
1 . C.Lynn carr 
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سشهاي منظور نموبحث درباره راه شامل پر  هاي مختلفيدن زمان در تحقيقات اجتماعي 
هاي تحقيقاتي خود با آن روبرو خواهيد شييد. شييما بايد در طراحي هر اسييت كه شييما در پروژه

ا ايد. آيمطالعه مطمئن شييويد كه فرضيييات ضييمني و تلويحي در مورد زمان را مد نظر قرار داده
كنيد يا آنچه در حال حاضر وجود توصيف مي دهند راشما فرآيندهايي كه در طول زمان رخ مي

يا قادر به انجام دارد؟ اگر بخواهيد فرآيندي كه در طي زمان رخ مي دهد را توصييييف كنيد، آ
مشاهدات در نقاط مختلف فرآيند خواهيد بود يا بايد اين مشاهدات را با استنتاج منطقي از آنچه 

يك طراحي طولي را انتخاب كنيد، كدام  كنيد، تقريب بزنيد. اگر شييماهم اكنون مشيياهده مي
 دانيد؟ روش را همراستا با اهداف و مقاصد تحقيق خود مي

 

 هاي تحقيق هايي از راهبردنمونه
هاي پيشييين نشييان دادند، تحقيق اجتماعي مسيييرهاي متعددي را در همان طور كه بحث

دهد. هنگام نشييان ميپيش دارد. گزيده مختصييري كه در ادامه آمده اسييت اين نقطه نظر را 
. مطالعه اين گزيده هم به محتواي هر مطالعه و هم به روش استفاده شده براي آن توجه نماييد

اي هر آيا مطالعه اكتشافي، توصيفي يا تشريحي )و يا تركيبي از اين سه نوع( است؟ منابع داده
ست؟ آيا مي سايي كنيمطالعه كدام ا شنا سبد؟ آيا بُعد زماني متوانيد واحد تجزيه و تحليل را   نا

 توان اين مطالعه را مديريت نمود؟ است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چطور مي

 ياي جنوبي از داده :مطالعه موردي بايگاني مركز بحران تجاوزات جنسيييي كاليفرن هاي 
صاحبه شاهدات و م سازمانشده، م ست تا تعيين كند  ستفاده نموده ا طرفدار  هايها  ا

هاي ها و برخي سييازمانحقوق زنان براي تغيير سييياسييت، وضييعيت مدارس، دادخواهي
يالتي و ملي از سيييال  مارتينچگونه عمل كرده 2997تا  2947ا ند )اشيييميت و  ، 1ا

29990487.) 

 هاي انجام شده با فعاالن استونيايي در اتحاد جماهير شوروي، شرايطي با بررسي مصاحبه
هاي اجتماعي تبديل ي فرعي موافق و مخالف وجود دارند و به حركتهاكه كدام فرهنگ

 (.29990744، 2نماييم )جانسون و اسنوگردند را مشخص ميمي

                                                 
1 . Schmitt, Martin 

2 . Johnston and Snow 
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 نگاري در خصيييوص يك سيييازمان خدماتي ايدز در يك اين مقاله نتايج يك مطالعه قوم
دهد. اين مطالعه مبتني بر تركيبي از مشييياهدات شيييركت شيييهر كوچك را نشيييان مي

ست )كيلبرنك سازماني ا شده  شركت كنندگان و مرور موارد ثبت  صاحبه با  ، 1نندگان، م
2999099.) 

 ستفاده از مصاحبه هاي هاي انجام گرفته هنگام پژوهش ميداني در فلسطين طي سالبا ا
كارگيري داده 2997و  2994، 2990 كه و ب قدم  تاريخي، معت گاني و  باي هاي  

ان فلسييطيني از بافت اجتماعي و سييياسييي كه زنان هاي طرفداران حقوق زنسييخنراني
 پردازند شيييكل گرفته و ت ثيركنند و با ديگران به تعامل ميفلسيييطيني در آن عمل مي
 (.29990879پذيرفته است )عبدالهادي، 

 ستفاده از داده صاحبهبا ا شاهدات ميداني، من اثبات ميها هاي م كنم كه چطور يك و م
ك محيط كار مشاركتي هم سودآور است و هم باعث اشتياق سيستم استخدام موقت در ي

 (.29990722، 2د )وي اسميتشواي ميكارگران ورودي در دستيابي به اهداف حرفه

 هاي گرايي سيييفيدپوسيييتان[ را از طريق مباحث رسيييانهجدايي ها ]درباره بيانيهمن داده
شريات دوره شامل ن و  تلويزيوني هايايشها، جزوات، متن گفتگوي نماي، كتابعمومي 

 (.29990742، 3آوري نمودم )بربريرراديويي و گزارشات مجالت جمع

 ستگي تحليل مي ش ستخدام و بازن سيتي در ا گردد و در اين مطالعه نابرابري نژادي و جن
ملّي از افرادي كه از منافع نظام ت مين اجتماعي در سيييال  براي اين منظور از يك نمونه

 (.2999020، 4اند، استفاده شده است )هوگان و پروچيبرخوردار شده 2992و  2992

 كه  هاييبا زنان قاچاقچي انجام شده است، اين مقاله روش هايي كهبا استفاده از مصاحبه
، 5كند )ژاكوب و ميلرشييناسييايي مي گيرند راآنها براي اجتناب از دسييتگيري به كار مي

29990222.) 

                                                 
1 . Kilburn 

2 .V.Smith 
3 . Berbrier 

4 . Hogan and perrucci 

5 . Jacobs and Miller 
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 ؟شودچگونه يك پروژه تحقيقاتي طراحي مي
ها را مالحظه هاي در دسييترس محققان اجتماعي براي طراحي پروژهتا كنون برخي گزينه

شد، از اين رو  شفاف نبا ست روابط بين آنها كامالً  نموديد. اجزاي زيادي وجود دارند كه ممكن ا
شي فرض كنيد در حال انجام يك تحقيق  .شوداي براي همگرايي اين اجزاء ارائه ميوهدر اينجا 

 كرديد؟ كرديد؟ و به كدام سمت حركت ميهستيد. از كجا بايد شروع مي
هاي گيرد، اما كليه گاماگرچه طراحي تحقيق در ابتداي يك پروژه تحقيقاتي صيييورت مي

شامل مي ارائه راهنمايي براي آغاز يك پروژه تحقيقاتي،  شود. اين بحث عالوه بربعدي را نيز 
 .دهدهاي بعدي كتاب بررسي شده است را نيز ارائه مياي از موضوعاتي كه در فصلخالصه

شكل  صوير را با  7-2در  ست. من اين ت شان داده ا نموداري از فرآيند تحقيق اجتماعي ن
 نظر آيد، دستورالعملي گام به گام براي اي واقعي بهدهم، زيرا بيش از آنكه رويهاحتياط ارائه مي

آل از فرآيند، چارچوبي براي جزئيات خاص اجراي تحقيق اسيييت. با اين وجود اين ديدگاه ايده
صيلي از فرآيند علمي ارائه اجزاء تحقيق اجتماعي فراهم مي صوير تف شكل، ت آورد. در واقع اين 

 است.  0شده در فصل 
ها به عنوان نقاط آغازين احتمالي براي ها، عقايد و نظريهديمندر قسييمت باالي نمودار، عالقه

ند. حروف ) قاتي قرار دار فاهيمي نظير  A ،B ،C ،Dيك پروژه تحقي يا م ها  و موارد ديگر( متغير
شان مي صبات يا از خود بيگانگي را ن شما عالقه به آگاهي از علت تع ست  دهند. بنابراين ممكن ا

گي به سايرين داشته باشيد، يا بخواهيد برخي پيامدهاي از خود بيگانتعصب بيشتر برخي افراد نسبت 
را بدانيد. همچنين ممكن اسييت تحقيق شييما با يك اعتقاد ويژه در خصييوص چگونگي چيزها آغاز 
شييود. براي مثال ممكن اسييت معتقد باشيييد كه كار بر روي يك خط مونتاژ باعث از خود بيگانگي 

دهند كه شما اطمينان نداريد موضوعات مطابق انتظار نشان مي نمودار هايشود. عالمت سؤالمي
شيد كه يك نظريه به  شته با ست. توجه دا ستند  و اين در واقع همان دليل انجام تحقيق ا شما ه

 شود.صورت گروهي از روابط پيچيده ميان متغيرهاي چندگانه نشان داده مي
حاكي از آن است كه اغلب حركتي  "نظريه"و  "عقايد"، "عالقه"بردارهاي دو سويه ميان 

 "عالقه"رو به عقب و رو به جلو بين نقاط شيييروع احتمالي تحقيق وجود دارد. نقطه شيييروع 
گيري يك عقيده شييود و نظريه نيز ممكن اسييت عالئق و عقايد ممكن اسييت منجر به شييكل

 جديدي را خلق نمايد.
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شوند، که در این کتاب بررسي مي. فرآیند تحقیق. در این شکل برخي عناصر کلیدی 4-0شکل 

 دهنده کل تحقیق است.ارائه شده است: اجزایي که شکل

 
 عالقه

 ? Y 

? Y 

 عقيده

 X Y 

B A 

? 

? 

 

 نظریه

C 

A E B F 

D X Y 

 ها پردازش داده

آوری  های جمع تبدیل داده

شده به شکل مناسب  

برای تغییر و تحلیل  
 

 تحليل

ها و ترسیم  تحلیل داده

نتای  
 

 كاربرد

گزارش نتای  و ارزیابی 

کاربرد آنها 
 

 مفهوم سازي

مشخص نمودن هدف از 

مفاهیم و متغیرهایی که باید 

مطالعه شوند. 
 

 انتخا  روش تحقيق

-آزمایش 

- تحقیق پیمایشی 

- تحقیق میدانی 

- تحلیل محتوا 

- تحلیل داده های موجود 

ای  - تحلیل مقایسه

- تحقیق ارزیابی 
 

 گيري جام ه و نمونه

- می خواهیم راجع به چه 

کسانی نتیجه گیری کنیم ؟ 

- به این منظور چه کسانی 

مورد مشاهده قرار می گیرند؟  
 

 عمليا  سازي

ما واقعا  چگونه می توانیم 

متغیرهای مطالعه را اندازه 

گیری کنیم؟ 
 

 مشاهدا 

آوری داده برای  جمع

تحلیل و تفسیر 
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شده مي شروع ذكر  سه نقطه  توانند نياز به تحقيق تجربي را بيان كنند. هدف يك و يا هر 
سنجي يك از اين تحقيق مي شف درباره يك عالقه، آزمودن يك عقيده خاص يا اعتبار تواند ك

دهد، باشييد. هدف هر چه باشييد، همان طور كه بخش يادآوري نمودار نشييان مينظريه پيچيده 
 محقق نيازمند آن است كه تصميمات مختلفي اتخاذ نمايد.

نيد دهيم. فرض كبراي يكپارچگي بيشيييتر اين بحث، مثالي از يك تحقيق خاص ارائه مي
چرا برخي  خواهيد بدانيدمند به تحقيق در خصيييوص بحث سيييقط جنين هسيييتيد و ميعالقه

شگاه شجويان دان سقط جنين دفاع كرده و عدهدان ستند. كمي جلوتر ها از حق  اي مخالف آن ه
رويم، فرض كنيد شيييما عقيده داريد كه دانشيييجويان علوم انسييياني و اجتماعي بيشيييتر از مي

شته شجويان ر شيوه تفكر دان سقط جنين تمايل دارند )اين  هاي علوم طبيعي به حمايت از حق 
 شود افراد تحقيق اجتماعي را طراحي و به انجام رسانند(.ترديد غالباً سبب ميهمراه 

كنيد؟ شيييما معتقديد كه بايد يك نفر را با توجه به نگرش نسيييبت به حال از كجا آغاز مي
مطرح شده  هايسقط جنين و انتخاب رشته تخصصي دانشگاه بررسي كنيد. با توجه به گزينه

شما  صل، احتماالً  ست در اين ف شريحي برخورداريد، اما ممكن ا صيفي و هم ت هم از عالئق تو
هاي هاي گوناگون دانشجويان در تخصصتنها به تشريح موضوع بپردازيد. ممكن است نگرش

شد،روي اين نكته كه چند درصد  شما نامعلوم با شافي( براي  سقط جنين )اكت سبت به  مختلف ن
سقط جن شجويان از حقوق زنان براي  صيفي( و يا چه چيزي ين حمايت مياز گروه دان كنند )تو

شريحي( ترديد وجود دارد. در اين سبب موافقت و مخالفت عده ست )ت شده ا سقط جنين  اي با 
مورد واحدهاي تجزيه و تحليل افراد يعني همان دانشجويان دانشگاه هستند. اما خيلي زود آغاز 

بخواهيم مطالعه را شيييروع كنيم، آن را بينيد حتي پيش از آنكه واقعاً كرديم. همان طور كه مي
شكل آغاز كرده شده در  صيف  حتي پيش از آنكه واقعاً به انجام  7-2ايم. فرآيندهاي متقابل تو

شويد، آن را آغاز كرده سمييك پروژه متعهد  شته و اين تري به گامايد. نگاه ر هاي مختلف دا
 حركت دوسويه را در ذهن بسپاريد.

 

 آغاز 
شما با توجه به در ابتداي پرو ست  ست. در اين مرحله ممكن ا شافي ا شما اكت ژه احتماالً هدف 

سي نگرشعالقه سقط جنين، از ميان چندين فعاليت همندي به برر سبت به حق  شجويان ن اي دان
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ممكن يكي را انتخاب كنيد. در ابتدا ممكن است بخواهيد مطالبي در خصوص موضوع مطالعه كنيد. 
شد شما اين با ساير  اگر حدس  ست، آنگاه بايد آنچه  صلي مرتبط ا شته ا كه نگرش تا حدودي با ر

شته صوص نو ضميمه محققان در اين خ ستفاده از كتابخانه  الفاند را دريابيد.  صوص ا كتاب در خ
شما كمك مي شگاه در اين زمينه، به  ساني كه از حق دان شما احتماالً با برخي از ك كند. به عالوه 

و يا با آن مخالفت دارند، صييحبت خواهيد كرد. ممكن اسييت شييما در  سييقط جنين حمايت نموده
ا تصميمات كند تها شما را آماده ميهاي مرتبط با سقط جنين شركت كنيد. اين فعاليتجلسات گروه

 مختلف طراحي تحقيق كه ما قصد بررسي آن را داريم، بررسي نماييد.
اي انجام خواهيد د. چه نوع مطالعهپيش از طراحي مطالعه بايد هدف پروژه را تعريف كني

سي  -داد  صد داريد يك مقاله تحقيقاتي براي دوره در شريحي؟ آيا ق صيفي يا ت شافي، تو اكت
سب اطالعاتي آماده كنيد يا براي انجام پايان نامه خود به اين كار مي شما ك پردازيد؟ آيا هدف 

سقط ستدالل و بحث براي مخالفت يا موافقت با حق  ست كه در ا شما كمك كند؟  ا جنين به 
براي روزنامه دانشيييكده يا يك مجله علمي به نگارش درآوريد؟ با مرور  ايخواهيد مقالهآيا مي

ادبيات تحقيقات پيشين در خصوص حق سقط جنين، شما بايد به تصميماتي كه ساير محققان 
شاتخاذ نموده صميمات م سش را مطرح كنيد كه آيا ت  ابه قبلي هدفاند، توجه و همواره اين پر

 نمايد.شما را برآورده مي
تواند به صييورت يك گزارش بيان شييود. اولين گام معموالً هدف شييما از انجام تحقيق مي

سب براي طراحي پروژه، طرح صل منا ست )ف شي ا را براي كمك به اين  24ريزي چنين گزار
باشد، اوليه شما ن موضوع مطالعه نماييد(. اگرچه ممكن است گزارش نهايي هرگز مشابه تصوير

سباما اين تمرين كمك مي شخيص دهيد. در اين گام عباراتي كه  كند تا طرح تحقيق منا را ت
سمت مي صيف نماييد. در اين ق ضح تو صورت وا ستفاده كنيد را به  خواهيد در پايان تحقيق ا

ست: هايي از اين گزارهمثال شده ا سقط جنين در "ها ارائه  شجويان اغلب به حق  چارچوب دان
درصيد از دانشيجويان  x. "نمايندمباحث اجتماعي كه عقيده شيخصيي به آن دارند، اشياره مي

مهندسييين احتماالً )بيشييتر يا ". "طرفدار حقوق زنان در انتخاب سييقط جنين هسييتند Uايالت 
 ."كمتر( از جامعه شناسان به حق سقط جنين تمايل دارند
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 مفهوم سازي 
هاي مورد نظر داشته تعريف شده و شرح واضحي از انواع خروجيزماني كه هدف شما كامالً 

در طراحي مطالعه خود پيش رويد. ما اغلب در  -سييازي مفهوم -توانيد به گام بعدي باشيييد، مي
خصييوص مفاهيم علوم اجتماعي از قبيل تعصييب، از خود بيگانگي، تعصييب مذهبي و اصييول 

صحبت مآزادي صادفي  صورت ت ست آنچه مييخواهي تا حدودي به  خواهيم با كنيم اما الزم ا
شود.  داري حاصلاين مفاهيم روشن شوند را بيان كنيم تا در خصوص اين موضوعات نتايج معني

كند. در اين بخش درباره آنچه ممكن فرآيند مفهوم سازي را به صورت عميق بررسي مي 2فصل 
 كنيم.است درباره فرضيه در مثال ما وجود داشته باشد، صحبت مي

شما مي ضوع اگر  صوص مو شگاه در خ شجويان دان ساس دان خواهيد چگونگي و چرايي اح
حق "سييقط جنين را مطالعه كنيد، اولين موردي كه بايد مشييخص كنيد منظور شييما از عبارت 

است. از آنجا كه حمايت از سقط جنين احتماالً بر اساس شرايط محيطي متفاوت  "سقط جنين
شما بايد ب سقط جنين موافق يا مخالف خواهد بود،  ست افراد با  شرايط مختلفي كه ممكن ا ه 

باشيييند، توجه كنيد: براي مثال هنگامي كه زندگي يك زن در خطر اسيييت يا در حالت هتك 
 ناموس، زنا با محارم و يا به عنوان يك انتخاب شخصي.

ساير مفاهيمي كه براي مطالعه آنها برنامه شابه بايد اهداف  قيقاً ايد را دردهريزي كبه طور م
مشييخص نماييد. اگر شييما بخواهيد رابطه بين نگرش به سييقط جنين و رشييته تخصييصييي 

رت رسمي هايي كه به صوخواهيد تنها رشتهدانشجويان را بدانيد بايد تصميم بگيريد كه آيا مي
 گيريد.اعالم شده را بررسي كنيد و يا گرايشات آنها را هم در نظر مي

شما ابتدا بايد چنين مفاهيمي را معين نماييد. در تحقيقات كمتر ها و آزمدر پيمايش شات  اي
هاي باز، بخش مهمي از تحقيق  شييامل كشييف ابعاد مختلف، سيياختار يافته از قبيل مصيياحبه

 هايي ازها يا اختالفات جزئي مفاهيم اسييت. در اين موارد خود تحقيق ممكن اسييت جنبهجنبه
 اند. كند كه در آغاز پروژه مشخص نبوده زندگي اجتماعي را آشكار و گزارش

 

 انتخاب روش تحقيق 
همان گونه كه در بخش سيييوم بحث خواهيم كرد،  هر روش تحقيقي داراي نقاط قوت و 

ست و مفاهيم معين از طريق برخي روش ساير روشضعف خاص خود ا سبت به  ها بهتر ها ن
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تواند ش به سييقط جنين، پيمايش ميگيرند. در مطالعه ما در خصييوص نگرمورد مطالعه قرار مي
تواند با  مصيياحبه از دانشييجويان يا درخواسييت از آنها براي بهترين روش باشييد. اين روش مي

ها به خصوص براي مطالعه عقايد عمومي مناسب تكميل يك پرسشنامه صورت پذيرد. پيمايش
ه در هايي كسيياير روشتوانيد از اند. البته اين به معناي آن نيسييت كه شييما نميشييناخته شييده

شده سوم ارائه  شما از روش تحليل محتوا بخش  ست  ستفاده نماييد. براي مثال ممكن ا اند، ا
براي بررسي ادبيات ويرايش شده استفاده كرده و يا تصورات مختلف نسبت به سقط جنين كه 

اه مناسبي راند را تحليل نماييد. تحقيق ميداني شاهنويسندگان مختلف در مورد آن مطلب نوشته
سقط جنين چطور با يكديگر تعامل مي ، راجع به دكننبراي درك اينكه افراد در ارتباط با مبحث 

هاي آورد. سيياير روشدهند، فراهم ميكنند و چگونه ذهن خود را تغيير ميآن چگونه بحث مي
سوم نيز مي شده در بخش  ستفاده قرار بتحقيق معرفي  ضوع مورد ا يرند. گتوانند در مطالعه مو

ا گيرد و به اين ترتيب از مزايمعموالً طرح تحقيق خوب بيش از يك روش تحقيق را به كار مي
هاي خالصيييه از شيييود. اگر به عقب برگرديد و به مثالمند ميمختلف آنها بهره و نقاط قوت

مطالعات واقعي در انتهاي بخش پيشيييين بنگريد، چندين نمونه را مشييياهده خواهيد كرد كه 
 اند.هاي متعددي بهره جستهن در يك مطالعه مشخص از روشمحققا

 

 سازي عملياتي
زماني كه شما مفاهيمي كه بايد مطالعه شوند و روش تحقيق انتخابي را معين نموديد، گام 

 2اي هگيري است )در فصلهاي اندازهدر خصوص روش گيريسازي يا تصميمبعدي عملياتي
(. معناي متغيرهاي مطالعه بدين مضييمون كه آنها شييودبيشييتر در اين خصييوص بحث مي 8و 

گردند. بخشيييي از كار در اين مرحله، شيييوند، تا حدودي مشيييخص ميگيري ميچطور اندازه
صميم شيوهت صوص  سمي، آوري دادههاي جمعگيري در خ سناد ر ستقيم، مرور ا شاهده م ها )م

 هاي ديگر( است.پرسشنامه يا روش
نسبت به سقط جنين تصميم به استفاده از پيمايش  هاص نگرشاگر براي مطالعه در خصو

ال سازي است. براي مثبگيريد، مشخص نمودن عبارات مطرح در پرسشنامه بخشي از عملياتي
سش از پا صلي خود را با پر شما متغير ا ست  صوص اينكه آيا آنها با دهندسخممكن ا گان در خ

ش سقط جنين زنان تحت هر يك از  مواردي كه  ايد موافقنديا سازي نمودهما آن را مفهومحق 
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سازي كنيد. مواردي نظير هتك ناموس يا زنا با محارم و يا در حالتي كه زندگي فرد نه، عملياتي
شنامه را به گونهبا بارداري مورد تهديد قرار مي س شما پر ايد اي طراحي نمودهگيرد و نظاير آن. 

مخالفت خود را با هر موردي بيان كنند. به طور  خواهيد موافقت ياگان ميدهندسيييخكه از پا
گان چطور رشته تخصصي خود را مشخص نمايند و دهندسخكنيد كه پامشابه شما مشخص مي

 اند، وجود دارد.هايي براي كساني كه رشته تخصصي خود را اعالم نكردهچه انتخاب

 

 گيري جامعه و نمونه
سي و چه چيزي را گيريعالوه بر پااليش مفاهيم و اندازه صوص اينكه چه ك ها بايد در خ

صميم بگيريد.  شود كه در مطالعات به گروهي )معموالً افرادي( گفته ميجامعه مطالعه نماييد، ت
كنيم. البته ما كمتر قادر هسيييتيم همه اعضييياي جامعه گيري خواهيم درباره آن گروه نتيجهمي

توانيم همه آنها را مشييياهده كنيم. بنابراين در القه خود را مطالعه كنيم و همچنين نميمورد ع
آوري كرد و مورد مطالعه قرار داد، انتخاب توان جمعهايي كه مياز ميان داده اينمونههر مورد، 

دهد و اغلب مشييياهدات گيري از اطالعات در زندگي روزمره نيز رخ ميكنيم. البته نمونهمي
را به ياد آوريد(. محققان  2در فصيييل  "مشييياهدات انتخابي"كند )بحث يبي را توليد ميار

 كنند.اجتماعي دقت زيادي را صرف انتخاب نمونه مي
صل  شدههاي نمونهبرخي روش 4در ف سبي كل جامعه گيري معرفي  صورت منا اند كه به 

شكل مورد نظر را منعكس مي شيد كه در  شته با صميم 7-2كنند. توجه دا در خصوص  اتخاذ ت
ست. اگرچه جامعه و نمونه سته ا ستفاده واب صوص روش تحقيق مورد ا صميم در خ گيري به ت

هاي بزرگ يا تحليل محتوا مناسييب هسييتند، يك گيري احتمالي براي پيمايشهاي نمونهروش
محقق ميداني ممكن است تنها نيازمند انتخاب آن دسته اطالعاتي باشد كه يك تصوير متوازن 

ه اي بها را به شيييوهنمايد. يك آزمايشييگر ممكن اسييت آزمودنياز موقعيت تحت مطالعه ارائه 
 را فراهم آورد.آزمايش و كنترل تقسيم كند كه امكان مقايسه هاي گروه

صوص نگرش شما در خ ضي  شجويان  در مطالعه فر سقط جنين، جامعه مورد نظر دان به 
مالحظه خواهيد كرد، انتخاب يك  4دانشييگاه شييما خواهد بود. البته همان طور كه در فصييل 

نمونه مسييتلزم آن اسييت كه شييما خصييوصيييات بيشييتري درباره آن به دسييت آوريد. آيا شييما 
شجويان پاره وق شجويان تمام وقت در مطالعه خود دخيل ميدان نها نماييد؟ تت را نيز همانند دان
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د يا هر نامزدي را؟ دانشييجويان گيريكسيياني كه داراي مدرك تحصيييلي هسييتند در نظر مي
المللي را نيز مد نظر داريد يا تنها دانشييجويان آمريكايي؟ دانشييجويان درحال تحصيييل يا بين
صيالن نيز مد نظر فارغ سياري از اين قبيل وجود دارد كه بايد در قالب التح سؤاالت ب ستند؟  ه

بيني آن است كه دانشجويان در يك اهداف تحقيق به آنها پاسخ داده شود. اگر هدف شما پيش
دهند، ممكن است جامعه مد نظر را تنها پرسي محلي در خصوص سقط جنين چه ر يي ميهمه

 خواهند داد )نمونه قابل دسترسي(، محدود نماييد.به افراد واجد شرايطي كه احتماالً ر ي 

 

 مشاهدات 

صميم شي بايد مورد مطالعه قرار پس از ت صوص كه چه چيزي و به چه رو گيري در اين خ
شاهده، آماده ايد تا داده صلهاي تجربي را جمعگيرد، براي انجام م  4هاي بخش آوري كنيد. ف

شريح ميكه روش سب براي هر روش راهكار كنند،هاي مختلف تحقيق را ت شاهده منا هاي م
 دهند.تحقيق را نيز ارائه مي

شما بخواهيد پرسشنامه ست  سقط جنين، ممكن ا اپ هايي را چبراي انجام پيمايش درباره 
شما مي سال كنيد. همچنين  شجويان ار يك  توانيدكرده و آنها را براي يك نمونه منتخب از دان

صاحبه سازمانگران را براي انتيم از م سبي ايجام پيمايش تلفني  ن دهي كنيد. مزايا و معايب ن
 گيرد.مورد بحث قرار مي 9پذير در فصل هاي امكانروش و ساير روش

 

 ها پردازش داده

بر اسيياس روش تحقيق انتخابي، شييما حجمي از مشيياهدات را به شييكلي كه احتماالً قابل 
شيما مدت يك ماه براي مشياهده يك گروه تفسيير فوري نيسيتند، گردآوري خواهيد كرد. اگر 

شتتبهكار خياباني حرفه صرف كنيد، ياددا ب ميداني كافي براي تكميل يك كتا هاياي وقت 
شما  ست  سه ممكن ا شت. در يك مطالعه تاريخي از تنوع نژادي در مدر را در اختيار خواهيد دا

يگر و ساير موارد را گردآوري اي از اسناد رسمي، مصاحبه با مسئوالن مدرسه و افراد دمجموعه
هاي علوم اجتماعي هاي پردازش و يا تغيير دادهبرخي شيييوه 27و  24كرده باشيييد. در فصييل 

 هاي كمّي يا كيفي معرفي شده است.براي تحليل
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هاي عالمت خورده، هايي با مربععموماٌ پرسييشيينامه "خام"در مورد پيمايش، مشيياهدات 
سخ ضاهاپا شده در ف شته  ستند. مرحله داده پردازي هاي نگا شنامه و نظاير آن ه س ي معين پر

اي نوشييته شييده و انتقال اطالعات به هبندي )كدگذاري( پاسييخپيمايش، عموماً شييامل طبقه
 كامپيوتر است.

 

 تحليل 
شما آماده تفسير آنها با هدف كسب ها در قالب مناسب جمعكه داده هنگامي شدند،  آوري 

هاي آغاز كننده تحقيق باشيييند. ها و نظريهآلننده عالئق، ايدهنتايجي هسيييتيد كه منعكس ك
صلتحليل داده هايبرخي روش شده 27و  24 هايها در ف شكل معرفي  توجه  7-2اند. در 

شما به عالئق اوليه، عقايد و نظريه بازخورد  شود. غالباً اينها بازخورد ميكنيد كه نتايج تحليل 
 دهد.نشان ميآغاز چرخه ديگري از تحقيق را 

صيفي و  سقط جنين، مرحله تحليل هر دو هدف تو شجويان به حق  در پيمايش نگرش دان
شريحي را دنبال مي شجويان موافق يا ت صد دان سبه در شما تحقيق را با محا ست  كند. ممكن ا

مخالف با حق سقط جنين در اشكال مختلف آغاز كنيد. اين درصدهاي چندگانه تصوير مناسبي 
 كند.نشجويان نسبت به اين موضوع را فراهم مياز عقايد دا

دانشيييجويي، نظير هاي توانيد عقايد زير مجموعهفراتر از يك توصييييف سييياده شيييما مي
شكده صيف نماييد. با توجه به آنچه در طراحي تحقيق منظور نمودهدان صي را تو ص ايد، هاي تخ

سبت به كسب اطالعات ديگر درباره پامي عقايد  انيدتواقدام كنيد. شما ميگان دهندسختوانيد ن
مردان در مقابل زنان، دانشييجويان مبتدي، دانشييجويان سييال دوم، دانشييجويان سييال سييوم و 

شجويان رده باال و حتي فارغ صيالن و يا طبقه دان هاي ديگر را مورد توجه قرار دهيد. بنديالتح
 حي هدايت نمايد.تواند شما را به سمت يك تحليل تشريهاي فرعي ميتوصيف گروه

 

 كاربرد 
ست  شده و نتايجي ا ست كه انجام  گام نهايي در فرآيند تحقيق عبارت از كاربرد تحقيقي ا

خواهيد به منظور اطالع ديگران از آنچه شيييما ايد. احتماالً در آغاز ميكه به آن دسيييت يافته
اسييياس آماده كردن  و حتي هاي خود را در اختيار سيييايرين قرار دهيد. بر اين ايد، يافتهآموخته
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شته و مقاالتي را به  شفاهي دا شما يك ارائه  شايد  ست.  سب ا شارِ يك گزارش مكتوب منا انت
هاي تخصصي و علمي ارسال كنيد. همچنين ساير دانشجويان به شنيدن آنچه شما در همايش

 مند خواهند بود.ايد، عالقهمطالعه آنها آموخته
شما بخواهيد از يك گز ست  صيف كاربرد يافتهممكن ا ساده در حد تو . ها فراتر رويدارش 

آيا افراد تحت مطالعه در خصوص جرياناتي كه ممكن است در حمايت از اهداف سياسي سقط 
اند؟ هر دو گروه موافق و مخالف حمايت از حق سقط جنين به جنين صورت گيرد، مطالبي گفته

 مند خواهند بود.شنيدن چنين مواردي عالقه
از اين امر مطمئن شويد كه تحقيق شما پيشنهاداتي در خصوص تحقيقات بيشتر  سرانجام

شتباهاتي بايد در مطالعات آينده تصحيح گردد؟ كدام حول موضوع مورد نظر ارائه مي دهد. چه ا
 بايد در آينده نيز دنبال شود؟ -كه در مطالعه شما تا حدودي پيموده شده است  -مسير 

 

 مروري بر طرح تحقيق 
ان طور كه در اين بخش مالحظه گرديد، طراحي تحقيق شييامل  مجموعه تصييميماتي هم

شود، اين مطالعه در مورد چه جمعيتي، با  ضوعي بايد مطالعه  ست كه چه مو صوص ا در اين خ
شما راه شود؟ اگرچه  سياري براي مطالعه چه روش تحقيقي و براي چه هدفي بايد انجام  هاي ب

   گيريدها بهره ميتصورات و دانش خود در خصوص تنوع روش يك موضوع در پيش داريد و از
 طراحي تحقيق، فرآيند تمركز ديدگاه شما بر اهداف يك مطالعه خاص است.

سياري از  شيد، در ابتدا ب شما در حال انجام پروژه تحقيقاتي براي يكي از دروس خود با اگر 
امل روش تحقيق )از قبيل تواند براي شييما مشييخص گردد كه شييهاي طراحي تحقيق ميجنبه

صب(  ضوع خاص نظير تع سي روي يك مو ضوع آن )با توجه به عنوان در يك آزمايش( يا مو
شود كه شما در انتخاب موضوع و استراتژي تحقيق است. در ادامه به صورت خالصه فرض مي

 خود آزاد هستيد.
سه چيز آغا سي  ست تحقيق را با برر الئق ز كنيد: عدر طراحي يك پروژه تحقيقاتي بهتر ا

ها و منابع موجود. هر يك از اين مالحظات،  مطالعات ممكن بسيييياري را شيييخصيييي، توانايي
 نمايد.پيشنهاد مي
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سيد كه  سؤال را از خودتان بپر سم كنيد. اين  آغاز يك پروژه تحقيقاتي را در ذهن خود مج
اي هنگرش مند به درك چه چيزي هسييتيد. قطعاًًً شييما سييؤاالتي در خصييوص رفتار وعالقه

كار هسييتند؟ اي محافظهخواه و عدهاجتماعي داريد. چرا برخي از مردم از لحاک سييياسييي آزادي
ستند؟ چرا مردم به گروهچرا برخي از مردم مذهبي شبه نظامي ميتر از ديگران ه ؟ پيوندندهاي 

وند؟ شئل ميها همچنان در مقابل اعضاي اقليت در دانشكده تبعيض قاها و دانشگاهآيا دانشكده
سؤاالتي  ستفاده در روابط قرار گيرد؟ زماني را به تفكر درباره انواع  سوء ا چرا بايد يك زن مورد 

 مند و مشتاق هستيد، اختصاص دهيد.كه به آنها عالقه
مند به يافتن پاسييخ آنها بوديد، انواع اطالعاتي كه پس از تعيين تعدادي سييؤال كه عالقه

طالعات ا ترينست را در نظر بگيريد. چه واحد تجزيه و تحليلي مرتبطبراي پاسخ به آنها الزم ا
شكده، گروهرا فراهم مي شجويان دان شركتآورد: دان شهرها يا  ها؟ احتماالً ها، ر ي دهندگان، 

اين سؤال هنگام تفكر درباره موضوع تحقيق از ذهن شما جدا شدني نيست. سپس اين سؤال را 
حد تجزيه و تحليل، اطالعاتي كه شيييما نياز داريد تا به سيييؤال وا مطرح كنيد كه كدام جنبه

 آورد.تحقيق پاسخ دهيد را فراهم مي
سيد كه چطور  ست، از خودتان بپر شما مرتبط ا زماني كه دريافتيد برخي اطالعات با هدف 

عات را جمع يد اين اطال كه دادهبا مال دارد  يا احت ند آوري نمود. آ مان هاي مرتبط در محلي )
آوري كنيد؟ اگر فكر ارات دولتي( موجود باشيييند، يا خودتان بايد اين اطالعات را جمعانتشييي

 اي اين كار را انجام خواهيدآوري كنيد با چه شيوهكنيد كه خودتان بايد اين اطالعات را جمعمي
صاحبه عميقي با تعداد كمي از افراد  نجام اداد؟ آيا بايد تعداد زيادي از افراد را پيمايش كنيد يا م

هاي معين آنچه نياز داريد را بياموزيد؟ آيا توانيد با حضييور در همايش گروهدهيد؟ آيا شييما مي
 هاي كتابخانه گردآوري كنيد؟هاي مورد نيازتان را از كتابتوانيد دادهشما مي

زماني كه به اين سيييؤاالت پاسيييخ داديد، در موقعيت خوبي در فرآيند طراحي تحقيق قرار 
هاي تحقيق خود و منابع موجود را به خاطر داشته باشيد. در طراحي يك . تواناييخواهيد داشت

توانيد واقعاً آن را به انجام رسانيد. ممكن است شما مطالعه كامل نكاتي وجود دارد كه شما نمي
توانيد يايد و بنابراين شما مبخواهيد روش تحقيقي را به كار گيريد كه قبالً از آن استفاده نكرده

از انجام آن چيزهاي جديدي ياد بگيريد، اما دقت داشييته باشيييد كه خودتان را در مسيييري با 
 معايب بسيار قرار ندهيد.
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خواهيد مطالعه كنيد و نحوه انجام آن به دست وقتي يك عقيده كلي در خصوص آنچه مي
نه را در مجالت و كتاب قات قبلي در اين زمي با دقت تحقي يد،  مايآورد عه ن تا نحوها مطال ه يد 

هاي آنها را دريابيد. مرور ادبيات ممكن است منجر بررسي موضوع توسط ساير محققان و يافته
صميم بگيريد از  شما ت شايد  شما در طراحي تحقيق خود تجديد نظر كنيد:  شود كه  به اين امر 

 هاي محققان پيشيييين اسيييتفاده نماييد و يا حتي يك مطالعه قبلي را تكرار كنيد. روالروش
 هاي تحقيقاتي به همان اندازه در علوماسييتاندارد در علوم طبيعي، مبني بر تكرار مسييتقل پروژه

اجتماعي نيز حائز اهميت اسيييت، هرچند محققان اجتماعي تمايل به غلبه بر آن دارند. ممكن 
هاي موضوع كه محققان قبلي از آن غفلت است شما بخواهيد از تكرار فراتر رويد و برخي جنبه

 اند را مورد مطالعه قرار دهيد. هكرد
شيد. فرض كنيد پيش از اين موضوعي با روش  شته با شما رويكرد ديگري دا ست  ممكن ا

هاي محققان توانيد آزمايشي طراحي كنيد كه يافتهتحقيق ميداني مطالعه شده باشد. آيا شما مي
و نتايج آنها را آزمون كنيد؟ آيا توانيد آمارهاي موجود را در نظر گرفته اوليه را آزمون كند؟ يا مي

شاهدات لحظهيك پيمايش بزرگ مي سه با م صاحبه ياتواند در مقاي ي هاي عميق، نتايجو يا م
تر استخراج كند؟ استفاده از چندين روش تحقيق كه شما به دنبال آن هستيد را به صورت جزئي

شابه كثرت گرايي ناميده ميمختلف براي آزمون يافته صورت شودهاي م شما بايد آن را به   و 
شيد. از آنجا كه هر روش تحقيق نقاط قوت و  شته با ستراتژي تحقيق با ارزش در ذهن دا يك ا

اي، هاي تحقيق، حداقل تا اندازهضعف خاص خود را دارد، همواره اين خطر وجود دارد كه يافته
امل حقيق شما بايد شانعكاس دهنده روش تحقيق مورد استفاده باشند. در بهترين حالت طرح ت

 بيش از يك روش تحقيق مرتبط با موضوع باشد.

 

 طرح پيشنهادي تحقيق 
به  مه خود را براي فرد ديگري  نا يات بر يد جزئ با قاتي  يك پروژه تحقي لب در طراحي  اغ
ستاد راهنماي  تصوير بكشيد و تصويب او را اخذ نماييد. براي مثال در مورد يك پروژه درسي، ا

ست ق ست شما ممكن ا شنهادي درخوا سانيد، يك طرح پي شما كار را به انجام بر بل از آنكه 
نمايد. بعدها در زندگي شيييغلي خود نيز اگر بخواهيد يك پروژه مهم را بر عهده بگيريد، ممكن 

در اين  اي جذب كنيد، كهاست نيازمند آن باشيد كه از يك بنگاه خصوصي يا نهاد دولتي بودجه
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ستفاده صورت آن بنگاه يا نهاد ق شت كه نحوه ا صيلي خواهد دا شنهاد تف ست يك پي طعاً درخوا
شما به يك  ست  شريح كند. ممكن ا شنهاديشما از پول آنها را ت ست طرح پي  RFP(1( درخوا

پاسييخ دهيد كه نهادهاي عمومي و خصييوصييي اغلب آن را در جسييتجوي فردي براي انجام 
 اندازند. تحقيق خود به جريان مي
يابد. تصري درباره نحوه تهيه يك طرح پيشنهادي تحقيق خاتمه مياين فصل با بحث مخ

 دهد كه ادامه اين كتاب به آن اختصاص دارد.اين كار مروري بر كل فرآيند تحقيق ارائه مي

 

 عناصر طرح پيشنهادي تحقيق 
هاي اي )يا راهنماي شما درباره موضوع( ممكن است ضرورتاگرچه برخي نهادهاي بودجه

اي عناصر يا ساختار طرح پيشنهادي تحقيق معين كنند، در اينجا برخي عناصر پايه خاصي را بر
 كه شما بايد آنها را در پيشنهاد خود منظور نماييد، ارائه شده است.

 

 مسئله يا هدف 

ست؟ آيا مطالعه شما واقعاً مي خواهيد چه چيزي را مطالعه كنيد؟ چرا اين مطالعه با ارزش ا
 هاي اجتماعي سهمي دارد؟دهي نظريهاهميت خاصي است؟ آيا در شكلپيشنهادي داراي 

 

 مرور ادبيات 

هايي اين موضيييوع را مطرح كرده و اند؟ چه نظريهديگران راجع به اين موضيييوع چه گفته
يا با  ها سييازگارنداند؟ چه تحقيقات قبلي در اين زمينه وجود دارد؟ آيا يافتهراجع به آن چه گفته

شته ستي مطالعات گذ صد مغايرت دارند؟ آيا در تحقيقات موجود كا شما ق هايي وجود دارد كه 
 اصالح آن را داريد؟

بحث مفصلي در اين رابطه ارائه شده است. شما در خواهيد يافت كه مطالعه  24در فصل 
اي است. اگر در حال حاضر قصد هاي ويژههاي تحقيقاتي علوم اجتماعي نيازمند مهارتگزارش

صل ات يكي از دروس خود را داريد، ميمرور ادبي صل  24توانيد فوراً به ف مراجعه نماييد. اين ف
دارد كه چگونه آنچه در پي آن شيييما را با انواع مختلف ادبيات تحقيق آشييينا نموده و بيان مي

                                                 
1 . Request for Proposal 
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و  درباره نحوه استفاده از منابع الكترونيكي بر خط ايهستيد را يافته و مطالعه كنيد.  بحث ويژه
 ناب از گمراهي به وسيله اطالعات اينترنتي نيز در اين فصل ارائه شده است. اجت

ها كه شما قصد استفاده آوري دادههاي( جمعاي بر اساس روش )روشمرور ادبيات تا اندازه
شكل مي شين كه از روش هايگيرد. مرور طرحاز آن در مطالعه خود را داريد،   هايمطالعاتي پي

 دهد.ريزي مطالعه به شما ارائه مياند، مبنايي براي برنامهودهمشابه استفاده نم
اند، شييما بايد بر هايي كه سيياير محققان اسييتفاده نمودهدر همان زمان، صييرفنظر از روش

ريزي تحقيق ميداني خود، به عنوان موضييوع تحقيق تمركز نماييد. لذا اگر شييما در حال برنامه
هاي باشييييد، ممكن اسيييت ديدگاه مفيدي را از يافته مثال بر روي ازدواج نژادهاي مختلف

هايي پيشييين درباره اين موضييوع به دسييت آوريد. به عالوه تحقيقات ميداني پيشييين پيمايش
 نهايت ارزشمند باشد.تواند در طراحي پيمايش بيبين نژادي  مي هايدرخصوص بحث ازدواج

ر اي دار دارد، بايد به صييورت مقدمهاز آنجا كه مرور ادبيات در ابتداي پيشيينهاد تحقيق قر
خصوص معرفي موضوع مورد بررسي به خواننده تدوين شود. آنچه توسط محققان قبلي آموخته 

هاي ها و نقصاي در خصوص كاستيشده را به صورت منطقي به تصوير كشيده، سپس مقدمه
ساختن آن را داريد. ب صد برطرف  شما ق سيد كه  ضوع بنوي  ه عبارت ديگر،دانش ما درباره مو

دارد را  هاي تحقيقات پيشين وجودها يا اختالفاتي كه بين يافتهتواند ناسازگاريمرور ادبيات مي
ست كه ما را آزار مي شما، رفع ابهاماتي ا شنهادي  هد. دبيان كند. در اين مورد هدف تحقيق پي

دهند، عالقه ام ميدانم، اما خودم همواره به تحقيقاتي كه سيييايرين انجمن در مورد شيييما نمي
 دارم.

 

 موضوع مطالعه 

پردازيد؟ موضيوعات را بر ها ميآوري دادهبه منظور مطالعه چه كسيي يا چه چيزي به جمع
دهد كه چه كسي براي تر نشان ميحسب واژگان كلي و نظري معرفي كنيد؛ واژگان محسوس

سي خواهيد يافت؟ آيا  ستر شما چطور به آنها د ست و  سب مطالعه آماده ا انتخاب يك نمونه منا
صورت نمونه ست؟ در اين  صورتي اين احتمال وجود ا گيري چگونه بايد انجام گيرد؟ اگر به هر 

كنيد كه داشته باشد كه تحقيق شما بر موضوعات مورد مطالعه تاثير بگذارد، چگونه ضمانت مي
 ؟كندبه آنها صدمه وارد نمي تحقيق
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ق خاصييي كه شييما به كار خواهيد گرفت، بيشييتر فراتر از اين سييؤاالت كلي، روش تحقي
ريزي براي انجام يك موضيييوعات را روشييين خواهد كرد. اگر به عنوان مثال در حال برنامه

اي هاي انتخاب موضوع تفاوت قابل مالحظهآزمايش، پيمايش و يا تحقيق ميداني هستيد، روش
ند. فصيييل  كديگر دار به روش 4با ي تاب  نهاين ك عات كمّي و كيفي گيري هاي نمو طال در م

 اختصاص دارد.

 

 اندازه گيري 

گيري متغيرهاي كليدي مطالعه شيييما چه مواردي هسيييتند؟ آنها را چطور تعريف و اندازه
گيري شما نسبت به تحقيقات مشابه قبلي تكراري است هاي اندازهكنيد؟ آيا تعاريف و روشمي

شما در اين مرحله ابزار ان شنامه( را بهبود دازهو يا تفاوت دارد؟ اگر  س گيري خود )براي مثال پر
ست يك داده يا مي شده را به كار گيريد، بهتر ا ستفاده  سيله محققان قبلي ا خواهيد آنچه به و

 نسخه از آن را به پيشنهاديه خود ضميمه نماييد.

 

 ها آوري دادههاي جمعروش

آوري كنيد؟ آيا يك آزمايش يا هاي مطالعه خود را جمعخواهيد دادهشيييما واقعاً چگونه مي
آماري كه  هايدهيد يا بر تجديد تحليلكنيد؟ آيا يك تحقيق ميداني انجام ميپيمايش برگزار مي

 ؟ شايد شما بيش از يك روش را به كار گيريد.كنيدتوسط ديگران خلق شده است، تمركز مي

 

 تجزيه و تحليل 

صورت دقيق هدف و  نوع تجزيه و تحليلي كه قصد انجام آن را داريد، مشخص نماييد. به 
صيف دقيق عالقه ستيد؟ آيا عالقه به تمنطق تحليل خود را تعيين كنيد. آيا به تو ضيح مند ه و

چگونگي موضييوعات داريد؟ آيا قصييد تعيين تغييرپذيري در كيفيت برخي چيزها را داريد؟ براي 
سبت به ديگران آزادي شجويان ن ستنخواهمثال چرا برخي دان شما چه متغيرهاي تر ه د؟ تحليل 

دازه ها را به انگيرد و چگونه در خواهيد يافت كه تغييرپذيريتشيييريحي ممكني را در نظر مي
 .ايدكافي تشريح كرده
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 بندي زمان

بندي براي مراحل مختلف تحقيق تهيه شييود. حتي اگر اغلب بهتر اسييت يك برنامه زمان
ئه  دهيد، براي خودتان اين كار را انجام دهيد. نمياين امر را در طرح پيشييينهادي تحقيق ارا

با  حل  جام آن مرا نه تحقيق و پيگيري نحوه ان حل چندگا جام مرا درغير اين صيييورت براي ان
 محدوديت زماني مواجه خواهيد بود و ممكن است دچار دردسر شويد.

 

 بودجه 

شما از كسي مي شما را پوشش دهد،خواهيد تا هزينههنگامي كه  ست  هاي تحقيق  الزم ا
هاي پر هزينه و بندي در خصوص نحوه هزينه كردن اين پول انجام دهيد.  در پروژهيك بودجه

هاي پرسييينل، تجهيزات، ت مين هايي نظير هزينهبنديبندي بايد شيييامل طبقهكالن بودجه
د پردازيهاي پروژه را ميكنندگان )تداركات(، تلفن و امور پسييتي باشييد. حتي اگر خودتان هزينه

رف پيش يده مناسيييبي اسيييت كه زماني را صيييَ هاي تداركات اداري، تكثير، بيني هزينهنيز ا
 اي، مكالمات تلفني، حمل و نقل و موارد ديگر نماييد.هاي رايانهفعاليت

ش مندكنيد اگر به انجام يك پروژه تحقيق اجتماعي عالقههمان طور كه مالحظه مي يد، با
ر راستاي اهداف ايده مناسبي است، حتي اگر از طرف استاد تهيه يك طرح پيشنهادي تحقيق د

خواهيد زمان و انرژي خود را در چنين راهنما يا بنگاه خصوصي ملزم به اين كار نباشيد. اگر مي
سرمايهپروژه سرمايهاي  شت  نيد را تواهر آنچه مي گذاري كنيد، بايد به منظور اطمينان از بازگ

 انجام دهيد.
مانده هاي باقيدرباره تحقيق اجتماعي داريد، اجازه دهيد به فصل ايگستردهحال كه ديدگاه 

كتاب رفته و دقيقاً بياموزيم كه هر گام تحقيق را چگونه طراحي و اجرا نماييم. اگر شيييما يك 
ست  سپاريد چون ممكن ا ضوع تحقيقاتي يافتيد كه واقعاً به آن عالقه داريد، آن را در ذهن ب مو

 آن بپردازيد.بعدها به مطالعه 
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه

  حد ا تخواهند بدان دست يابند را آنچه ميهر طرح تحقيقي مستلزم آن است كه محققان
 ممكن به وضوح مشخص نموده و بهترين روش انجام آن را تعيين كنند.

 

 سه هدف تحقيق

 اتي قاهداف اصلي تحقيق اجتماعي شامل اكتشاف، توصيف و تبيين است. مطالعات تحقي
 اغلب تركيب بيش از يك هدف هستند.

 ها است.اكتشاف تالشي براي كسب يك درك ابتدايي و خام از برخي پديده 

 هاي تحت مطالعه است.گيري و گزارش دقيق مشخصات برخي جوامع يا پديدهتوصيف اندازه 

 شف و گزارش روابط بين جنبه شامل ك ست. در تبيين  هاي مختلف پديده تحت مطالعه ا
سؤال  صيفي به  سخ مي "چه چيزي"حالي كه مطالعات تو شريحي به پا دهند، مطالعات ت

 اند.سوق داده شده "چرا"سؤال 
 

 گرايانهمنطق تشريح قانون

 هاي تشيييريح مبتني بر ايده عليت ،راهگرايانههاي فردگرايانه و قانونهر دو دسيييته مدل
اسييتفاده از تمام عوامل  هاي مجازي درك كامل يك پديده خاص باهسييتند. هدف مدل

ست. هدف مدل ست و –نه لزوماٌ كامل  -هاي قانوني درك عمومي علّي مرتبط ا پديده ا
 كنند.در اين زمينه از تعداد كمي عوامل علّي مرتبط استفاده مي

 سي براي وجود روابط علّي در تجزيه و تحليل قانون سا ( 2) عبارتند از گرايانهسه معيار ا
شند ) سته با سته يا همب صورت تجربي با هم واب ( متغير علّت بايد مقدم 0متغيرها بايد به 

شد و ) اثربر متغير  شده را نتوان به عنوان اثر متغيرهاي مختلف ديگر 4با شاهده  ( اثر م
 تشريح نمود.

 
 هاي الزم و كافيعلت

 كند. يك رابطه علّي كاذبد نميپيوسييتگي يا همبسييتگي محض به خودي خود عليّت ايجا 
 است. نوعي پيوستگي است كه در حقيقت به دليل يك يا تعدادي از متغيرها حاصل شده
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 واحد تجزيه و تحليل

  واحد تجزيه و تحليل افراد يا چيزهايي هسييتند كه محققان اجتماعي مشييخصييات آنها را
تحليل در تحقيقات واحد  دهند. عموماًمشييياهده نموده، توصييييف كرده و توضييييح مي

تواند يك گروه اجتماعي، يك سازمان رسمي، اجتماعي افراد است، ليكن واحد تحليل مي
ساير پديده صنوع اجتماعي يا  سبك زندگي يا نوعي از تعامالت اجتماعي، يك م ها نظير 

 تعامالت اجتماعي باشد.

 شناختي نادرست عبارت از تعميم نتايج حاصل از تحليل گروه ها( به ظير شركتها )نبوم 
 افراد )نظير كارمندان شركت( است.

 گرايي تالشيييي براي درك يك پديده پيچيده در قالب دسيييته محدودي از مفاهيم تقليل
اسييت، نظير تالش براي توضيييح انقالب آمريكا صييرفاٌ از نظر مسييائل اقتصييادي )يا 

 شناسي(.گرايي سياسي يا روانآرمان

 

 عد زمانيب

 ند مان رخ ميتحقيق بر روي فرآي كه در طي ز چالشهايي  يانگر  هد، ب ماعي د هاي اجت
 توانند از طريق مطالعات مقطعي و يا طولي مورد بررسي قرار گيرند.است كه مي

  مطالعات مقطعي بر مشيياهدات انجام شييده در يك زمان مبتني هسييتند. اگرچه اين گونه
توانند در خصييوص ميشييوند، اما محققان گاهي مطالعات با اين ويژگي خود محدود مي

 دهند نيز با استفاده از آنها استنباط كنند.فرآيندهايي كه در طي زمان رخ مي

 شاهدات در زمان صورت ميدر مطالعات طولي م شاهداتي كه هاي متعددي  گيرد. نظير م
، اندهاي عمومي )مطالعات روند( اقتباس شدههاي مرتبط كه از گروهممكن است از نمونه

صي )مطالعات هم اي كهنمونه شابهي از از جامعه خا شده و يا نمونه م ستخراج  گروهي( ا
 هاي گوناگون گرفته شده باشد )مطالعات پنل(.افراد كه در زمان

 

 نحوه طراحي يك پروژه تحقيقاتي

 گردد و از طريقمندي اوليه، عقيده يا انتظار نظري آغاز ميطراحي تحقيق با يك عالقه 
نمايد، به به سييمت محدود نمودن تمركز مطالعه حركت مي هاي مرتبطيك سييري گام
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به خوبي تعريف شيييوند. يك برنامه تحقيقاتي ها و رويهاي كه مفاهيم، روشگونه ها 
 دهد.ها را از ابتدا مورد توجه قرار ميمناسب تمامي اين گام

 كند ن مييك محقق در آغاز، مقصود از مفاهيم يا متغيرهايي كه بايد مطالعه شوند را معي
ها در مقابل كند  )نظير آزمايشهاي تحقيق را انتخاب ميسييازي(، روش يا روش)مفهوم
اي كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد را تعيين نموده و در صيييورت نياز ها( و جامعهپيمايش

 كند.گيري را مشخص ميشيوه نمونه

 د كه كننقيقاً بيان ميسيييازي مفاهيمي كه بايد مطالعه شيييوند، محققان دبراي عملياتي
شاهده، دادهمتغيرهاي مطالعه چطور اندازه سپس تحقيق از طريق م شوند.  ، پردازيگيري 

 رود.تحليل و كاربرد، به عنوان مثال گزارش نتايج و ارزيابي كاربرد آنها، به پيش مي

 

 پيشنهاد تحقيق

 شنهادي تحقيق درباره اينكه چرا يك مطالعه انجام مي د و چطور باي شوديك طرح پي
كند. پيشيينهاد تحقيق اغلب براي كسييب اجازه يا منابع اي ارائه ميبه انجام برسييد، پيش زمينه

الزم مورد نياز است. حتي هنگامي كه ضرورتي نباشد نيز پيشنهاد تحقيق وسيله مناسبي براي 
 ريزي تحقيق است.برنامه

 

 اصطالحات كليدي

 

 گراييتقليل گروهيمطالعه هم

 مصنوعات اجتماعي همبستگي

 زيست شناسي اجتماعي مطالعات مقطعي

 روابط نادرست بوم شناختي نادرست

 مطالعه روند مطالعات طولي

 واحد تجزيه و تحليل مطالعه پنل
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  هاسؤاالت مروري و تمرين

ها به اين فصييل آمده بود كه تمايالت سييياسييي باعث تغيير نگرش هايدر يكي از مثال .2
توانيد استدالل كنيد كه ترتيب زماني شود. آيا شما ميمجاز بودن مصرف مواد مخدر مي

 مخالف آن چيزي است كه فرض شده است؟

ك توانيد براي هر يهايي از موضوعات تحقيقات واقعي بيان شده است. آيا ميدر اينجا نمونه .0
 ها در انتهاي فصل آورده شده است(.آنها واحد تجزيه و تحليل را نام ببريد؟ )پاسخ از

كنند زيرا احتماالٌ نسبت به مردان ساعات الف( زنان بيش از مردان تلويزيون نگاه مي
پردازند ... افراد سياه پوست به طور ميانگين كمتري را خارج از خانه به فعاليت مي

: 092كنند )هاگز افراد سفيد پوست تلويزيون نگاه ميسه چهارم ساعت بيش از 
2992)1  . 
، 2982شهروند در سال  222.222شهر ثبت شده آمريكا با بيش از  242ب( از ميان 
اند كه به وسيله انجمن مورد از آنها داراي دو بيمارستان دولتي بوده 208

 .2(2992: 424اند )ترك هاي آمريكا به ثبت رسيدهبيمارستان
هاي خيريه در ابتداي كار كوچك و غيررسمي بودند. به طور مثال اعضاي گروه ج( سازمان

اي كه آغاز به كار كرد، يكديگر را در خانه 2929لوس آنجلس كه در ژوئن 
: 444نمودند )جانستون كرد، به صورت اتفاقي مالقات ماهاريشي در آن زندگي مي

2992)3 . 
اي روي ... اتخاذ تصميم در العادهفعاليت پرستاران اثر فوقد( با وجود آنكه واضح است 

پرستاري ... بر عكس تحت تسلط كاركنان اداري  هايخصوص تغيير سيستم مراقبت
 .4(2992: 44و كادر پزشكي قرار دارد ... )كومستوك 

نفر از دو ميليون كشاورز اياالت متحده زن هستند، اما زنان  884.222ه( با وجود آنكه 
اند و بيشتر به عنوان همسران ه صورت تاريخي به عنوان كشاورز ديده نشدهب

 .5(2949: 9شوند )ووتاو كشاورزان شناخته مي

                                                 
1 . Hughes  

2 . Turk 
3 . Johnston 

4 . Comstock 

5 . Votaw 
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هاي گروهي براي عقب افتادگان ذهني ... نشان و( تجزيه و تحليل مخالفت جامعه با خانه
لي كه ها دارند، در حادهد همسايگان ناسازگار مخالفت بيشتري با اين خانهمي

همسايگان سطح باال تمايل بيشتري به دسترسي شخصي به دفاتر محلي دارند 
 .1(2992: 224)گراهام و هوگان 

هاي بيني كردند كه رشد آرمانپيش 2982هاي دهه گران در سالز( برخي از تحليل
پوستان منجر به افزايش شدت مخالفت با خط طلبي سياسي سياه اقتصادي و جنگ

 .2(2992: 222شود )اليسون و شركت پوستان مي ي كليساهاي سياهدهندگان اصل
هاي هاي تجربي نظريهها و يافتهها در پي آن است كه آيا گزارهح( اين تجزيه و تحليل

هاي توليدي و هم براي سازماني معاصر به صورت مستقيم هم براي سازمان
 .3(9922: 289روند )شيفلت و زي هاي خدماتي به كار ميسازمان

كند. هاي كاري را بررسي ميط( اين مقاله اختالف در ساختار عناوين شغلي در ميان نقش
عنوان شغلي در سيستم خدمات شهري كاليفرنيا در سال  4.244با تجزيه و تحليل 

پردازيم كه چطور و چرا خطوط كاري در تكثير ما به بررسي اين سؤال مي 2992
 هايها، وظايف يا موقعيتكند و موجب تفاوت رتبههاي شغلي تفاوت ميبنديطبقه

 (.2992074، 4شود )استرانگ و بارونسازماني خاص مي
توانيد مثالي ذكر كنيد كه رابطه مشاهده شده بين منطق كاذب بودن را مرور كنيد. آيا مي .4

 دو متغير توسط متغير سومي تشريح گردد؟

ا مجالت كتابخانه يك پروژه تحقيقاتي ر با اسيتفاده از ويرايش دانشيگاهي اينفو تراك يا .7
يه آن را هاي اولكه شامل مطالعه پنل باشد، تعريف نماييد. طبيعت طراحي مطالعه و يافته

 توصيف كنيد.

 

                                                 
1 . Graham and Hogan 
2 . Ellison and Sherkat 

3 . Schiflett and Zey 

4 . Strang and Baron 
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 منابعي براي مطالعه بيشتر
Bart, Pauline, and Linda Frankle. 1986. The Student Sociologist's 

Handbook. Morristown, NJ: General Learning Press. 

اين كتاب مرجعي براي شييما اسييت تا پروژه تحقيقاتي خود را آغاز كنيد. اين كتاب كه از 
 اي علوممنظر مقاالت دانشييجويان نوشييته شييده اسييت، راهنماي مناسييبي براي تحقيقات دوره

 دهد كه در يك كتابخانه خوب در دسترس است.اجتماعي ارائه مي
Casley, D. J., and D. A. Lury. 1987. Data Collection in Developing 

Countries. Oxford: Clarendon Press.  

 پردازد.اين كتاب به بحث درباره مسائل خاص تحقيق در دنياي در حال توسعه مي
Cooper, Harris M. 1989. Integrating Research: A Guide for Litrature 

Reveiws. Newbury  Park, CA: Sage.  

 پردازد.هاي مرور مباني نظري ميولف به راهنمايي شما در گامم
Hunt, Morton.1985. Profile of Social Research: The Scientific Study of 

Human Interactions. New York: Basic Books.  

هاي تحقيقاتي مختلف: مطالعه جيمز كولمن اي از پروژهجالب توجه و آگاه كننده مجموعه
هاي عمده ديگري كه عناصر درباره مدارسي كه در آنها تفكيك نژادي وجود دارد در كنار پروژه

 دهند.تحقيق اجتماعي در كاربردهاي واقعي آن را نشان مي
Iversen, Gudmund R. 1991. Contextual Analysis. Newbury Park, CA: 

Sage.  

ي اجتماعي بر رفتار افراد را بررسيييي تجزيه و تحليل وابسيييته به قراين تاثير عوامل محيط
كند. مطالعه دوركهيم درباره خودكشي مثال خوبي در اين باره است و به شناسايي چارچوب مي

 افزايد.پردازد كه بر احتمال خودكشي مياجتماعي مي
Maxwell, Joseph A. 1996. Qualitatice Research Design: An Interactive 

Approach. Newbury Park, CA: Sage.  

شده، با نگرش ويژه به  صل به آنها پرداخته  سياري را كه در اين ف ضوعات ب سول مو ماك
 دهد. تحقيق كيفي مورد بررسي قرار مي

Menard, Scott. 1991. Longitudinal Research. Newbury Park, CA: Sage.  

يح كنند، به تشيييرميمولف با بحث درباره اينكه چرا محققان از تحقيقات طولي اسيييتفاده 
سياري از طرح شنهاداتي درباره تجزيه و تحليل دادههاي مطالعات ميجزئيات ب هاي پردازد و پي

 دهد.طولي ارائه مي
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Miller, Delbert. 1991. Handbook of Research Design and Social 

Measurement. Newbury Park, CA: Sage.  

ناسيييبي براي معرفي و عدد موجود در طراحي و  اين كتاب مرجع م ئل مت بازنگري مسيييا
گيري اسييت. به عالوه كتاب شييامل اطالعات كاربردي ارزشييمندي درباره بنيانگذاران، اندازه

 اي است.هاي حرفهمجالت و انجمن
 افزاري براي علوم اجتماعي()بسييته نرم SPSSكتابچه همراه كتاب را كه شييامل تمارين 

ست، مالحظه كنيد. در اين كتاب شما يك ا ست و  شده ا شنهاد  صل پي چه تماريني براي هر ف
 را خواهيد يافت. SPSSافزار  مقدمه تفصيلي در خصوص نحوه استفاده از نرم

 

 منابع اينترنتي براي مطالعه بيشتر

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
صي  .7 شخي صل را انجام دهيد، آزمون ت  :Sociology Nowپيش از آنكه مرور پاياني ف

Research Methods سايي حوزه شنا شما در  هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به 
باره اين ابزار بر خط و  عاتي در تاب، اطال تداي ك هد كرد. در اب مك خوا يد، ك تمركز كن

 آموزش نحوه دسترسي به منابع عظيم آن را خواهيد يافت.

بر اسييياس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .2
نتايج آزمون خود اسييتفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و سيياير منابع 

 براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

وقتي مرور خود را به پايان رسييانديد از پس آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به فصييل  .8
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.

 

 براي كار با ويرايش يازدهم پژوهش اجتماعيوب سايتي 

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.براي امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

هاي آزمايشي به همراه بازخورد : آزمونشما در اين سايت به موارد زير دست خواهيد يافت
صل، پروژهآنها، تمارين اينترنتي، فلش كارت صطالها، نرم افزار آموزشي ف صيلي، ا حات هاي تف
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هاي هاي اجتماعي در فضاي مجازي، داده، پژوهشInfoTrac College-Editionجستجوي 
با نرم افزارهاي مختلف  اي بر آموزش كارهاي سايت، مقدمهپيمايش اجتماعي سراسري، لينك

 .NVioو  SPSSها از قبيل تحليل داده

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

سايت ست. هيچگاه اين وب  شيد كه اينترنت ماهيتي پويا ا شته با ثابت  هاي معدودتوجه دا
 هاي بيشتر چك كنيد. كتاب را نيز براي لينك نخواهد ماند. همچنين وب سايت

 اينترنت، منابع علوم اجتماعيكتابخانه عمومي 
http:// www.ipl.org/ref/RR/static/soc00.00.00.html 

اي از انواع موضوعات تحقيق ارائه هاي عالي خود، ديدگاه گستردهاين سايت در كنار لينك
 هاي مختلف ارائه شده است.دهد كه توسط بسياري از محققان اجتماعي در زمينهمي

 ي مبتديان در خصوص طرح پيشنهادي تحقيق:دانشگاه كلگري، راهنما
http:// www.ucalgary.ca/md/CAH/research/res_prop.htm 

دهد، اين سييايت شييما را در مسييير تهيه يك طرح همان طور كه عنوان سييايت نشييان مي
 كند.پيشنهادي تحقيق هدايت مي

 "طرح پيشنهادي در تحقيق كيفي"آنتوني دبليو هيت، 
http:// www.nova.edu/ssss/QR/QR3-1/heath.html 

( اسييت 2994، مارس 2اين بخش كه قسييمتي از گزارش سييوم تحقيق كيفي )شييماره 
هاي دهد كه بيشييتر مربوط به پژوهشراهنماي ديگري براي تدوين طرح پيشيينهادي ارائه مي

 كيفي است.

 

 0پاسخ به سؤاالت واحد تجزيه و تحليل، تمرين 

 سفيد پوست )افراد(پوست و الف( مرد و زن، سياه 
 ها(ب( شهرهاي ثبت شده آمريكا )گروه

 ها(هاي تمركز متعالي )گروهج( سازمان
 ها(د( كاركنان پرستاري )گروه

 ه( كشاورزان )افراد(
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 ها(و( همسايگان )گروه
 پوستان )افراد( ز( سياه

 هاي رسمي(هاي خدماتي و توليدي )سازمانح( سازمان
 )مصنوعات(ط( عناوين شغلي 





 

 فصل پنجم
 

 

 

 
 

 گيريسازي و اندازهسازي، عملياتيمفهوم
 

 

 مروري بر فصل

گيري به محققان اجازه سييازي و اندازهسييازي، عملياتيهاي به هم مرتبط مفهومگام
ندازهمي يده كلي درباره موضيييوع تحقيق را به ا  عتبر درهاي مفيد و مگيريدهد تا ا

دنياي واقعي تبديل كنند. بخش ضييروري از اين فرآيند شييامل تبديل عبارات نسييبتاً 
 مبهم زبان متداول به موضوع دقيق مطالعاتي است، موضوعي كه درست تعريف شده

 و معاني قابل سنجش داشته باشد.

 





 

 فصل پنجم
 

 

 

 

 گيريسازي و اندازهسازي، عملياتيمفهوم

 

 

 مقدمه
پردازد كه چگونه محققان از يك ايده كلي در اين فصييل و فصييل بعد به اين موضييوع مي

هاي مؤثر و درسيييت تعريف شيييده در دنياي گيريمطالعه كنند به اندازهخواهند مورد آنچه مي
سازي سازي، عملياتييابند. مباحث اين فصل در مورد فرآيندهاي مرتبط مفهومواقعي دست مي

تري گيري كه موضييوع پيچيدهبر مبناي اين مباحث، انواع اندازه 8گيري اسييت. فصييل و اندازه
 .دهداست را مورد بحث قرار مي

شود كه آيا مسائل زندگي نظير عشق، اين فصل با پرداختن به اين دغدغه پنهاني آغاز مي
ثبت گيري  هسييتند. پاسييخ منفرت، تعصييب، مذهبي بودن، تندروي يا بيگانگي واقعاً قابل اندازه

اسييت. اما براي آگاهي از نحوه انجام آن كمي وقت الزم اسييت. پس از طرح اين موضييوع كه 
انند هر چيزي را اندازه بگيرند، وارد گامي خواهيم شيييد كه چگونگي اين كار را تومحققان مي

 دهد.نشان مي
 

 گيري كنيدهر چيزي كه وجود دارد را اندازه
ست. از آنجا كه اين  شاهده يكي از دو ركن علم ا همان طور كه پيش از اين بيان كردم، م

  شد، دانشمندان اغلب به جاي آن از عبارتدهنده فعاليتي منفعل و تصادفي باتواند نشانواژه مي
كنند؛ كه معني آن مشييياهدات آگاهانه و دقيق از عالم واقع، با هدف اسيييتفاده مي گيرياندازه

 دهند.هايي است كه متغيرها را تشكيل ميتشريح اشياء و رويدادها در قالب ويژگي
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ندازه واقعاً مهم زندگي هاي گيري جنبهممكن اسيييت شيييما درباره توانمندي علم براي ا
ضوعاتي از قبيل  شيد. اگر گزارش تحقيقات پيرامون مو شته با شك و ترديد دا سان  اجتماعي ان
آزادي، مذهب يا تعصيييب را خوانده باشييييد، ممكن اسيييت روش مورد اسيييتفاده محقق براي 

گيري پديده مورد مطالعه شييما را متقاعد نكرده باشييد. شييايد احسيياس كرده باشيييد كه اندازه
ست، به گونهزهاندا سطحي ا سيار ظاهري و  ضي جنبهگيري آنها ب ضوع اي كه بع هاي مهم مو

مورد توجه قرار نگرفته است. ممكن است مذهبي بودن را به عنوان تعداد دفعاتي كه شخص به 
گيري كرده باشند، يا آزادي را با توجه به نحوه ر ي دادن افراد در يك مراسم مذهبي رفته اندازه

شما در طبقهانتخابات  شيد. اگر خود  ستم اندازهسنجيده با سي شده در  ي محقق گيربندي انجام 
 جايگاه درستي نداشته باشيد، قطعاً نارضايتي شما افزايش خواهد يافت.

تر سازد. ماهيت بيشنارضايتي شما واقعيت مهمي را در مورد تحقيقات اجتماعي منعكس مي
 عيني اي كامالًشوند، مانند ماهيت يك صخره پديدهمتغيرهايي كه در اين تحقيقات مطالعه مي

ها سيياختگي هسييتند. ضييمن آنكه اين متغيرها به ندرت و ملموس نيسييت. در واقع اين پديده
 معناي ساده و روشني دارند.

ه قرار را مورد مطالع تعلق به احزاب سياسيخواهيم براي درك بيشتر موضوع، فرض كنيد مي
دهيم. براي سنجش اين متغير ممكن است فهرست ر ي دهندگان ثبت شده را به منظور آگاهي 

اند، بررسييي و از اين خواه ثبت شييدهاز اينكه آيا افراد مورد مطالعه به عنوان دموكرات يا جمهوري
ندازه ها را ا با عنوان چه توان از افراد گيري كنيم. همچنين ميطريق تعلق حزبي آن پرسييييد كه 

شوند و پاسخ آنها را به عنوان معيار در نظر گرفت. توجه داشته باشيد كه اين دو حزبي معرفي مي
كنند؛ را منعكس مي "تعلق به حزب سييياسييي"گيري، تا حدودي تعاريف متفاوتي از روش اندازه

 بل به عنوانها قحتي ممكن اسييت نتايج متفاوتي هم ايجاد كنند: ممكن اسييت شييخصييي سييال
خواهي گرايش يافته دموكرات ثبت شييده باشييد، اما به تدريج در طول زمان به فلسييفه جمهوري

شده سي ثبت ن سيا ضو هيچ كدام از احزاب  صي كه به عنوان ع شخا شد. يا وقتي از ا سبا ؤال اند، 
 كنند كه احساس نزديكي بيشتري با آن دارند.شود، خود را متعلق به حزبي بيان 

شيييابهي نيز درباره تعلق مذهبي وجود دارد. گاهي اوقات اين متغير به عضيييويت مباحث م
شان  سادگي ن شاره دارد، در مواقع ديگر اين متغير به  سا، معبد، مسجد و ... ا سمي در يك كلي ر

شما خود را پيرو آن معرفي مي ست كه  شما معناي دهنده مذهبي ا شايد اين متغير براي  كنيد. 
 هاي مذهبي.ثالً حضور در مراسم و نيايشديگري داشته باشد، م
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به به جن نا را اشييياره  فاهيم اگر واقعي بودن مع كدام از م هاي عيني در نظر بگيريم، هيچ 
ندارند. اين متغيرها ذاتاً وجود ندارند. آنها صييرفاً  واقعيمعناي  "تعلق مذهبي"و  "تعلق حزبي"

انجام تحقيق اجتماعي، معاني اصييطالحاتي هسييتند كه ما سيياخته و در راسييتاي هدفي چون 
 دهيم.خاصي به آنها مي

يزهاي و بسياري چ "تعلق مذهبي"، "تعلق حزبي"شايد شما مخالف اين موضوع باشيد كه 
واقعيت دارند. با اين تا حدودي  ديگر مورد عالقه محققانِ اجتماعي نظير تعصيييب و مهرباني، 

درصييد از  22، 1در شييهر شييادي"طور مثال  كنيم، بهوجود ما درباره آنها عباراتي را بيان مي
درصييد آنها طرفدار كليسييا هسييتند. در  72خواه تمايل دارند و بزرگسيياالن به حزب جمهوري

. نه تنها محققان اجتماعي، بلكه "مجموع مردم اين شييهر تعصييب كم و مهرباني زيادي دارند
ا واقعاً وجود ندارند، پس ما دارند. اگر اين چيزهحتي مردم عادي نيز چنين عباراتي را بيان مي

 گيري و بحث راجع به چه چيزي هستيم؟در پي اندازه
واقعيت چيست؟ بياييد با در نظر گرفتن يكي از متغيرهاي مورد عالقه محققان اجتماعي )و 

 نگاه دقيقتري به موضوع بيندازيم. تعصب ،بسياري از افراد ديگر(، مثالً  

 

 ادراكات، مفاهيم و واقعيت
ايم، چيزهاي بسييياري را مشيياهده و همچنانكه من و شييما در جاده زندگي حركت كرده

يم كه به اايم. همچنين گزارشاتي را از ديگران شنيدهمشاهداتمان را درست و حقيقي تلقي كرده
 نظرمان درست آمده است. براي مثال:

 ند.گوييندي ميهاي اقليت مطالب ناخوشاايم كه افراد در مورد گروهما شخصاً شنيده 

 تر از مردان قرار دارند.ايم كه بعضي از مردم معتقدند زنان در سطحي پايينشنيده 

 ايم.هاي آفريقايي تبار چيزهايي خواندهما در مورد مجازات بدون محاكمه آمريكايي 

 ها با كاري مشابه مردان، درآمد كمتري نسبت به آنها دارند.ايم كه زنان و اقليتما خوانده 

  هايي كه در آنها يك گروه براي ريشه كن كردن قوم و جنگ "نسل كُشي"ما در مورد
 ايم.ديگر تالش كرده چيزهايي شنيده

                                                 
1. Happytown 



 تحقيق در علوم انساني كاربردي شناسي/ روش092

 

ايم. افرادي كه در مجازات بدون محاكمه با كسييب تجربه به چيزهاي بيشييتري توجه كرده
م خطاب ه القاب زشتاند، با احتمال قوي آنها را با هاي آفريقايي تبار مشاركت داشتهآمريكايي

 "درجا زدن زنان در موقعيت خود"رسيييد  بيشيييتر آنها خواهان كردند. همچنين به نظر ميمي
باشند. اين امر باعث شده است تا فكر كنيم اين گرايشات اغلب در افراد مشابه، كه برخي نقاط 

: انه را به كار بردتوان اين ايده هوشمندشود. در اين گونه موارد ميمشترك نيز دارند، ظاهر مي
بياييد واژه تعصييب را به عنوان نمادگذاري مختصييري براي افرادي از اين قبيل به كار بريم. "

شده را انجام ندهند  شته  -حتي اگر آنها همه موارد گفته  سيار را دا شباهت ب تا زماني كه اين 
 ."توانيم از اين واژه استفاده كنيممي -باشند 

سي قرار ميبا پذيرش كارايي و اهمي ضوع را مورد برر صب ، مو دهيم. ما هرگز پديده ت تع
ايم. ما تنها بر استفاده از آن به عنوان يك پديده اثر گذار توافق كرديم. تعصب را مشاهده نكرده

ست كه ما در دوره زندگي اي از پديدهاي كه بيانگر مجموعهپديده شكار ا هاي به هم مرتبط و آ
 ايم.ايم. به طور خالصه ما آن را ساختهدههر يك از آنها را حس كر

شان صب چيزي جداي از توافق كلي ما درباره مي نكته ديگري نيز وجود دارد كه ن دهد تع
اسييتفاده از اين عبارت در مواقع خاص نيسييت. هر يك از ما تصييويري ذهني در خود شييكل 

كند و اين زي را بيان ميهاي واقعي مورد مشاهده ما در كل چه چيپديده دهيم كه مجموعهمي
شتراكاتي دارند. هنگامي كه من واژه پديده صبها چه ا صويري ذهني در را به كار مي تع برم، ت

صويري كه در ذهن من بر ميشما بر مي ست همان ت انگيزد. اين حالت چيزي مانند انگيزد، در
صفحه كاغذ هاي كشويي در ذهن ما طراحي ميپرونده ست و هر كاغذ كند كه حاوي هزاران  ا

در گوشه بااليي سمت راست خود برچسب گذاري شده است. يك برگ كاغذ در ذهن هر يك 
صطالح  صباز ما ا صب  تع شما تمام چيزهايي كه درباره تع را روي خود دارد. روي كاغذ ذهن 

سيده  شما ر صب كه به نظر  شاهده كرديد و مثالي از تع شده و هر چيزي كه م شما گفته  به 
دارد. كاغذ ذهن من نيز شامل چيزهايي است كه درباره تعصب به من گفته شده و است، وجود 

ست  صب به نظر آمده ا شاهده كرده و براي من مثالي از تع صب  -هر چيزي كه م و كاغذ تع
 ذهن من با شما يكسان نيست.

 ادراك اصييطالح فني براي اين تصيياوير ذهني، يعني صييفحات كاغذ در پرونده ذهني ما،
توانيم ميان اين تصاوير ذهني واقع من و شما هر يك ادراكي از تعصب داريم. ما نمياست. در 

ستقيماً ارتباط برقرار كنيم، در نتيجه از عبارت ست م سمت را شه باالي  شده در گو شته  هاي نو
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كاغذهاي ذهني به عنوان راهي براي برقراري ارتباط ميان ادراكات و مشييياهداتي كه مرتبط با 
ها برقراري ارتباط را براي ما ممكن كرده و كنيم. اين عبارتسيييت، اسيييتفاده ميآن ادراكات ا

شيييود. در تحقيق مي نهايتاً منجر به توافق درباره معاني خاص مورد نظر ما درباره آن عبارات
صطالحات،  سيدن درباره معاني ا سازياجتماعي، فرايند به توافق ر شده و نتي مفهوم  جه ناميده 

 .شودخوانده مي هوممفاين فرايند، 

زنيم. فرض كنيد من با شخصي به نام پَت قرار مالقات دارم مثال ديگري درباره ادراك مي
شما از قبل او را مي شما ميكه  سيد. من از  ست. حاال فرض كنيد شنا سم پَت چطور آدمي ا پر

وچكي را ه كايد كه پَت به كودكان گمشده در پيدا كردن والدينشان كمك كرده و پرندشما ديده
ذا هاي فقير غاش برگردانده است. پَت شما را واداشته تا در روز شكرگزاري براي خانوادهبه النه

 ايد كه پَت در طولببريد و در عيد كريسيييمس از بيمارسيييتان كودكان ديدن كنيد. شيييما ديده
تماشيياي يك فيلم، براي مادري كه در حال غلبه بر مصييائب و نجات و حفظ كودكش اسييت، 

كنيد، شايد همه يا بيشتر اين هاي ذهني خود جستجو ميكند. همان طور كه در پروندهگريه مي
صفحه  هاي اينبيابيد. به ديگر ورودي "دلسوز"ها را ثبت شده بر روي يك صفحه با نام پديده

دم پَت آ"د: گويييابيد. بنابراين ميكنيد و آنها را نيز حاوي توصييييف دقيقي از پَت مينگاه مي
 ."دلسوزي است

نم. پيدا ك "دلسوز"اي با نام زنم تا صفحهاكنون من صفحات پرونده ذهني خود را ورق مي
شته صفحه نگاه ميسپس به نو ست"گويم: كنم و ميهاي روي  ساس "عالي ا . حاال من اح

شتهكنم كه ميمي ست، اما انتظارات من بازتابي از نو ي نهاي پرونده ذهدانم پَت چگونه آدمي ا
بينم كه كنم، ميمن اسيييت، نه پرونده ذهني شيييما. سيييپس هنگامي كه پَت را مالقات مي

در ذهن دارم مطابق است. در  "دلسوز"هاي من از مالقات با پَت، با آنچه بر روي پرونده تجربه
 گويم كه قطعاً شما درست گفته بوديد.نتيجه مي

 ام قرارهايي باشييد كه در پرونده ذهنياما فرض كنيد مشيياهدات من از پَت، در تناقض با چيز
 پردازيم.ها ميكنم پَت خيلي دلسوز باشد و به مقايسه نكتهگويم كه فكر نميدارد. پس به شما مي

من يك بار ديدم كه پَت در تماشيياي يك فيلم، براي مادري كه در حال "گوييد: شييما مي
هن ذ "دلسوز". من به پرونده "كردتحمل مشكالت براي نجات و حفظ فرزندش بود، گريه مي

ا، اين پديده هتوانم چيزي شبيه آن پيدا كنم. با جستجو در ساير پروندهكنم و نميخودم نگاه مي
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 اين دلسوزي نيست، فقط"دهم كنم. فوراً جواب ميپيدا مي "احساساتي"اي با نام را در صفحه
 . "احساساتي بودن است

 گويم كه پَت از دادن پول به سازمانيام، به شما ميردهبراي پشتيباني از موردي كه بيان ك
اين نشيييان دهنده "گويم: ها از خطر انقراض شيييده بود، امتناع كرد. ميكه وقف نجات نهنگ

ها را در دو كنيد و نجات نهنگهاي خود جسييتجو مي. شييما در پرونده"فقدان دلسييوزي اسييت
ست" -يابيد صفحه مي شگ"و  "محيطيفعاليت زي ا بيان و آن ر - "هايري از انقراض گونهپي

سه دادهمي شروع به مقاي سرانجام  صفحات كنيد.  شده بر روي  سوز"هاي ثبت  م. كنيمي "دل
 يابيم كه بسياري از تصاوير ذهني ما نسبت به اين اصطالح با هم تفاوت دارد.سپس در مي

كه من كاربرد دارد  حدي  تا  ها  طات تن با بان و ارت گاه كلي، ز باره نوع  در ن ما در و شييي
هاي صييفحات پرونده ذهني خود همپوشيياني داشييته باشيييم. تشييابه در اين صييفحات، ورودي

ست كه در جامعه شد براي اولين بار با  نمايانگر توافقاتي ا سير ر ما وجود دارد. همچنان كه در م
به  لغات شييود. فرهنگشييويم، تقريباً چيز مشييابهي به ما گفته مياصييطالح خاصييي آشيينا مي

سميت مي صطالحات ر صاوير ذهني توافقات جامعه درباره آن ا سپس هر يك از ما، ت شد.  بخ
ها منطبق شود. اما از آنجا كه همه ما انتظارات دهيم تا با آن توافقاي شكل ميخود را به گونه

هاي دقيقاً يكسيياني روي صييفحه و مشيياهدات متفاوتي داريم، هيچ دو نفري مجموعه ورودي
سوزي"يا  "تعصب"هاي ذهني خود ندارند. اگر بخواهيم پرونده اً را اندازه بگيريم، بايد دقيق "دل

 منظور خود از آن را بيان كنيم.
صل، مي سنجيم. براي مثال ميبا توجه به مطالب ابتداي ف توانيم توانيم هر چيز واقعي را ب

ماران اند، در عيد كريسمس از بيگرداش برمياين نكات كه آيا واقعاً پَت پرنده كوچكي را به النه
ها گريد يا از مشيياركت در نجات نهنگكند، در جريان فيلم ميبيمارسييتان كودكان عيادت مي

توان آنها را كند را مورد سييينجش قرار دهيم. همه اين رفتارها وجود دارد، پس ميامتناع مي
يم توانال پاسييخ دهيم؛ نميتوانيم به اين سييؤسيينجيد. اما آيا پَت واقعاً دلسييوز اسييت؟ ما نمي

گيري كنيم، زيرا دلسييوزي دقيقاً به همان شييكل رفتارهاي دلسييوزي را به صييورت عيني اندازه
توضيييح داده شييده وجود ندارد. دلسييوزي تنها در قالب توافقات ما مبني بر اينكه چگونه اين 

 شود.هاي عيني به كار ببريم،  يافت مياصطالح را در ارتباط با پديده
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 اهيم به عنوان سازهمف
صل  شيد، به اين نتيجه خواهيد  2اگر مباحث ف شته با سم را در خاطر دا ست مدرني درباره پ

ام، هاي پيشييين مجاز شييمردهكه من در بحث "واقعيت"اي از رسيييد كه بعضييي افراد با درجه
 آيا مخالف خواهند بود. آيا پَت واقعاً در عيد كريسيييمس از بيماران بيمارسيييتان عيادت كرد؟

خواهيم در اين فصييل يك بيمارسييتان واقعاً وجود دارد؟ همين طور كريسييمس؟ اگرچه ما نمي
شيم، فكر مي ست مدرن افراطي با ست و پ كنم اهميت اين ديدگاه عقالني كه چه چيز واقعي ا

 كنيد. چه چيز نيست را ت ييد مي
كاپالن هام  ندان 2987)  1آبرا كه دانشيييم هايي  قه از چيز نه بين سيييه طب ( در اين زمي

 :قابل مشيياهده مسييتقيمشييود. طبقه اول عبارت اسييت از كنند، تمايز قائل ميگيري مياندازه
توانيم نسييبتاًًً سيياده و مسييتقيم مشيياهده كنيم، مانند رنگ سيييب يا عالمت چيزهايي كه مي

شنامه. طبقه دوم س صحيح قرار گرفته در پر ستقيم،  يعني ت شاهده غير م شاهدات "به  قابل م م
سبتاً ظريف شده در 2987: 22) "تر يا غير مستقيمتر، پيچيدهن شاره دارد. ما به عالمت زده  ( ا
كنيم و به طور غير مسييتقيم جنسيييت فرد را در يك پرسييشيينامه توجه مي "زن"كنار گزينه 

مديره شييركت مشيياهدات غير  هاي تاريخ يا صييورت جلسييات هيئتكنيم. كتابمشيياهده مي
ها كند. سييرانجام طبقه سييوم از قابل مشيياهدهمسييتقيمي از اقدامات اجتماعي گذشييته ارائه مي

هاي نظري كه مبتني بر مشاهدات هستند، اما به طور مستقيم يا غير موجوديت -ها شامل سازه
ستند  شاهده ني ستقيم قابل م شي مثال خوبي در اين بارمي -م ضريب هو ست. ايشود.  ن ه ا

هاي داده شده به تعداد زيادي سؤال در آزمون ضريب شاخص به طور رياضي از مشاهده پاسخ
شده است. هيچ كس نمي ساخته  تواند مستقيماً يا غير مستقيم ضريب هوشي را ببيند. هوشي 

 تر از دلسوزي و تعصب نيست. "واقعي"اين ويژگي در افراد، 
كند. همان تعريف مي "اي از ادراكاتخانواده"نوان را به ع مفهوم( 2987: 79كاپالن )

شاره مي سازه، يعني چيزي كه ما ميگونه كه كاپالن ا ست از يك  ازيم. سكند، مفهوم عبارت ا
مفاهيمي نظير دلسوزي و تعصب سازه هايي هستند كه از ادراك شما، ادراك من و ادراك همه 

ستقيم توان مشوند. آنها را نمياند، خلق ميهكساني كه تا كنون از اين اصطالحات استفاده كرد
 سازيم.يا غير مستقيم مشاهده كرد، زيرا آنها وجود ندارند. ما آنها را مي
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هايي هستند كه با توافق دو طرفه از تصاوير ذهني )ادراكات( به طور خالصه، مفاهيم سازه
رسند. كه مرتبط به نظر مياي از تجربيات و مشاهداتي است شوند. ادراكات ما گزيدهمشتق مي

اگرچه مشيياهدات و تجربيات، دسييت كم به طور ذهني، واقعي هسييتند، اما ادراكات و مفاهيم 
شتق از آنها تنها موجوديت صرفاً ابزارهايي م صطالحات مرتبط با مفاهيم  ستند. ا هاي ذهني ه

ستند كه به منظور طبقه صب شوند. عبارتي نظيربندي و برقراري ارتباط خلق ميه ، تنها به تع
شيييود. هيچ واقعيت ذاتي در وراي اين اي از حروف، به طور عيني بيان ميصيييورت مجموعه

 ايم.حروف وجود ندارد. اين عبارت تنها معنايي را دارد كه ما بر سر آن به توافق رسيده
ي اها معنشويم كه اصطالحات اطالق شده به سازهبا اين وجود معموالً ما گرفتار اين دام مي

يابد كه ما هاي واقعي در جهان اشيياره دارند. خطر زماني افزايش ميدروني داشييته و به موجوديت
صطالحات را جدي در نظر گرفته و تالش مي ستفاده كنيم. خطر ا صورت دقيق ا كنيم از آنها به 

بزرگتر آنجاسيييت كه خبرگاني حضيييور دارند كه ظاهراً بيشيييتر از ما در مورد معناي واقعي آن 
 شود.دانند: چنين شرايطي به آساني منجر به قدرت و مرجعيت آنها ميطالحات مياص

ام معناي واقعي دارند، نوبت به گ دلسوزيو  تعصبكنيم اصطالحاتي مانند وقتي فرض مي
م ها را تجسرسد. واقعي دانستن سازهدشوار كشف اين معاني واقعي و سنجش درست آنها مي

شي مفاهيم در زندگي روزمره امري متداول است. وقتي در علم به بخ نامند. تجسممي 1بخشي
شني مشخص كنيم. اين هدف يك دام دنبال اندازه شيم، بايد معناي آن را به رو گيري چيزي با

مسيييير سييينجس متغير در يك مطالعه  "بهترين"عمده با خود به همراه دارد. قرار گرفتن در 
م. ايمفهوم مورد نظر را كشيييف كرده "واقعي"عناي تواند بيانگر اين باشيييد كه ما مخاص، مي

ليكن مفاهيم، هيچ معناي واقعي، درسيييت و عيني ندارند.  معاني مورد توافق تنها براي هدف 
 ويژه ما بهترين هستند.

سازه صب و  سوزي، تع شاره به اين نكته دارد كه دل شابه را نميآيا بحث فوق ا وان تهاي م
س شد كه هر اندازه گرفت؟ جالب اينكه پا شاره  ضوع ا صل به اين مو ست. در ابتداي ف خ منفي ا

ها مانند درختان واقعي نيستند، اما فايده زيادي براي ما توان اندازه گرفت. سازهچيز واقعي را مي
سازماندهي، پيرامون آنها ارتباط برقرار كرده  را كنند تا چيزهاي واقعيدارند. آنها به ما كمك مي

تي بيني كنيم. حكنند تا در مورد چيزهاي واقعي پيشم. آنها به ما كمك ميو آنها را درك كني
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توانند به اين صورت عمل كنند، ها ميآيد. سازهها درست از آب در ميبينيدر مواقعي اين پيش
ستند، اما رابطه قابل تعريفي با چيزهاي واقعي و  شاهده ني زيرا اگرچه آنها خود واقعي يا قابل م

ه هاي مفيد زدمسييتقيم و غير مسييتقيم به سييازه ه دارند. پلي كه از قابل مشيياهدهقابل مشيياهد
 سازي نام دارد.شود، فرآيند مفهوممي

 

 سازيمفهوم
اي متشيييكل از توافقات همان طور كه ديديم، ارتباطات روزانه معموالً از طريق مجموعه

ستفاده از اصطالحات برقرار مي رچه من و شما توافق كاملي در شود. اگعمومي و مبهم درباره ا
توانم فرض كنم كه پَت، پرندگان را آزار نداريم، احتماالً من مي دلسوزمورد استفاده از اصطالح 

ا از ميان فردي ت -اي از سوء تفاهمات و تعارضات دهد. بهاي اين بي دقتي، طيف گستردهنمي
كنيم. با اين وجود، علم عمل ميپردازيم، اما به نوعي سييردرگم اسييت كه ما مي -بين المللي 

 دقتي عمل كند.تواند در بستري از بي هدفي فراتر از ابهام و سردرگمي دارد؛ علم نمي
فرآيندي كه از طريق آن معناي مورد نظر خود را هنگام اسييتفاده از اصييطالحات خاص در 

يم خواهميشيييود. به عنوان مثال فرض كنيد سيييازي ناميده ميكنيم، مفهومتحقيق بيان مي
دلسوزتر بودن زنان نسبت به مردان را بررسي كنيم. به گمان من بيشتر مردم اين امر را درست 

تواند جذاب باشيييد. دانند، اما آگاهي از اينكه آيا اين امر واقعاً درسيييت اسيييت يا خير، ميمي
سش را به طور معناداري مطالعه كنيم. بياييد بدون توافق بر معننمي سوزي، ي اتوانيم اين پر دل

سطحي كه به ما  ست از توافق كافي در  صرفاً روي جواب توافق كنيم. توافق بر معنا عبارت ا
 اجازه دهد بر روي سؤال كار كنيم. ما نيازي به توافق بر سر بهترين تعريف نداريم. 

سازه را در جهت اهداف تحقيق بنابراين مفهوم سازي معناي خاص مورد توافق براي يك 
شانهميارائه  شخص كردن ن شامل م سازه،  صكند. فرآيند تعريف معناي دقيق يك  يفي هاي تو

 شود.هاي مختلف آن است كه ابعاد خوانده ميمورد استفاده براي سنجش مفاهيم و جنبه
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 ها و ابعادشاخص
سيييازي با تعيين يك يا چند شييياخص براي مفهومي كه ما در ذهن داريم، معناي مفهوم

صي به آن مي شخ شاخصم شانه 1دهد.  ست. ن اي از وجود يا عدم وجود مفهوم مورد مطالعه ا
 براي تبيين بيشتر موضوع به مثال زير توجه كنيد.

شايش سمس يا عيد گ ستان كودكان در عيد كري  2شايد ما توافق كنيم كه بازديد از بيمار
ي ن نشييانه ديگرتواند به عنوانيز مي اي از دلسييوزي اسييت. آزاد كردن پرندگان از قفسنشييانه

ور توانيم حضمورد توافق قرار گيرد و .... اگر واحد تحليل در مطالعه فرد باشد، در آن صورت مي
 توانيمها را درباره فرد مورد مطالعه مشيياهده كنيم. همچنين، مييا غياب هر يك از اين نشييانه

شانه شده براي هر فرد را افزايش دهيم. ميتعداد ن شاهده  سوزي م وانيم براي مثال بر تهاي دل
سه تا را در جان،  شش تاي آنها را در مطالعه پَت،  شانه ويژه توافق كنيم و  تا را در  9روي ده ن

 ماري و ... بيابيم. 
سوزترند يا مردان، مي سش خود در مورد اينكه آيا زنان دل شت به پر سبدر بازگ ه توان محا

نشانه  4يا  0شانه از دلسوزي و در مردان ن 8يا  2كرد كه در زنان مورد مطالعه به طور متوسط 
ساس تحليل كمّي تفاوت ست. بنابراين بر ا شده ا شاهده  ت توان نتيجه گرفهاي دو گروه ميم

 كه در مجموع، زنان دلسوزتر از مردان هستند.
شما عالقه صور كنيد  ست. ت سادگي ني سئله به اين  سايي يك آاما معموالً م شنا يين مند به 

هاي مختلف نظير افراد بدون مذهب، جنبش زنان و نگرش افراطي آنها به گروه مذهبي بنيادي و
سبت به آموزه ستن به گروه آنها اجتناب كند و ن ستيد. آنها معتقدند هر كس از پيو هاي گروه ... ه

. در معنايي كه شما براي دلسوزي بيان "در آتش جهنم خواهد سوخت"آنها مقاومت داشته باشد 
آيند. با اين وجود، ادبيات اين گروه حاكي از دلسوزي گروه چندان دلسوز به نظر نمي ايد، اينداشته

 خواهيد اين مسئله متناقض را بررسي كنيد.آنها نسبت به ديگران است. شما مي
 هايبراي پيگيري اين عالقه تحقيقاتي و به منظور شييناخت و آشيينايي بيشييتر با نگرش

توانيد به آنها بگوييد كه من يك محقق علوم اجتماعي يد. ميايشيييان، بايد تدارك الزم را ببين
مندم در مورد گروه شما بيشتر بدانم، يا اينكه صرفاً بيان كنيد كه دوست داريد هستم كه عالقه

 در مورد آنها بيشتر بدانيد و علت آن را نگوييد.
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2  .Hanukkah 



  094گيري/ سازي و اندازهسازي، عملياتيمفهوم فصل پنجم:

 

يد توانما ميدر مدت گفتگوي شما با اعضاي گروه و شايد حضور در مراسم مذهبي آنها، ش
ضاي آن گروه از  سوزيخود را در موقعيتي قرار دهيد كه بتوانيد معناي مورد نظر اع  را درك دل

كنيد. براي مثال ممكن اسييت شيياهد اين موضييوع باشيييد كه اعضيياي گروه عميقاً در مورد 
كه در آتش جهنم مي به تغييگنهكاراني  نابراين براي وادار كردن افراد  ند و ب ند، نگران  رسيييوز

كنند. از هاي تهاجمي و خشييونت آميز نيز اسييتفاده ميهاي گنهكارانه خود، حتي از روشروش
اين رو پيروان اين پارادايم، ضرب و شتم همجنس بازان، افراد خود فروش و پزشكاني كه سقط 

دانند، چون براي ممانعت آنها از ارتكاب به گناه و دوزخي كنند را عملي دلسييوزانه ميجنين مي
 گيرد.ن صورت ميشد

محققان علوم اجتماعي، توجه خود را به معنايي كه افراد مورد مطالعه به كلمات و اعمال 
شفاف ميدهند، متمركز ميمي شده را  شاهده  كند: حال كنند. انجام اين كار اغلب رفتارهاي م

نه اتواند اعمال خشيونت آميز را به صيورت دلسيوزكنيد كه چگونه يك گروه ميشيما درك مي
ببيند. از سيييوي ديگر، توجه به اينكه كلمات و افعال چه معنايي براي افراد مورد مطالعه دارد، 

شود )در انتهاي اين فصل، هنگامي تر شدن مفهوم مورد نظر محققان مياغلب منجر به پيچيده
 كنيم، به اين موضوع باز خواهيم گشت(.ها بحث ميگيريكه درباره اعتبار اندازه

شخص هر گاه  كنيم، عدم ما مفاهيم خود را جدي گرفته و معناي مورد نظرمان از آنها را م
سازگاريتوافق سر معاني توافق نداريم، ها و نا شما بر  شف خواهيم كرد. نه تنها من و  ها را ك

هاي موجود در تصاوير ذهني بلكه هر يك از ما احتماالً راهكار مناسبي براي مواجهه با آشفتگي
ابيم. اگر شما يك دقيقه براي بيان معني مورد نظر خود از دلسوزي زمان صرف كنيد، يخود مي

هاي احتماالً مالحظه خواهيد كرد كه چند نوع دلسوزي در ذهن شما وجود دارد. در واقع ورودي
شما مي صورت گروهپرونده ذهني  سبت به ها و زيرگروهتواند به  سوزي ن شود، دل هايي تركيب 

كن ها و نسبت به پرندگان. همچنين ممكيشان، نسبت به انساني نسبت به همدوستان، دلسوز
ها را هاي مختلفي براي ساختن اين تركيبات پيدا كنيد. مثالً ممكن است ورودياست استراتژي

 بندي كنيد.به دو دسته احساسات و افعال گروه

صطالح فني براي اين گروه صي از يك مفهوم. براي ناميده مي 1بُعدبندي ا شود: جنبه خا

ست ما از  سوزي صحبت كنيم. در  "بُعد عمل"و  "بُعد احساس"نمونه، ممكن ا براي مفهوم دل
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ست ميان گروه سان"بندي متفاوتي ممكن ا سبت  به ان سوزي ن سبت ب"و  "هادل سوزي ن ه دل
سوزي را به عنوان ك "حيوانات ست دل شويم. ممكن ا مك به افراد براي آنچه خود تمايز قائل 

خواهيم، در نظر بگيريم. همچنين ممكن اسيييت ميان خواهند در برابر آنچه ما براي آنها ميمي
 دلسوزي به عنوان بخشش با دلسوزي به عنوان ترحم تمايز قائل شويم.

بندي اند، بخشتوانيم دلسييوزي را به چند بُعد كه به روشييني تعريف شييدهبنابراين، ما مي
شانهكنيم. مفهوم شخص كردن ابعاد و تعريف ن شامل م هاي گوناگون براي هر سازي كامل، 

 يك از ابعاد است. 
سييازي، تعريف ابعاد گوناگون يك متغير اسييت كه منجر به انواع گاهي اوقات هدف مفهوم

شييود. شييايد از اين گفته چنين نتيجه بگيريم كه از يك كلمه مشييابه براي تلفي از تمايز ميمخ
( 2ه )اند كايم. در مثال زير، محققان دريافتهمفاهيمي كه معاني متفاوتي دارند، اسيييتفاده كرده

خود متشكل از  "نسل كشي"( مفهوم 0نيست و ) "نسل كشي"توصيف كاملي از  "خشونت"
نگاهي  اند،جزا است. حال به فرآيندي كه آنها براي رسيدن به اين نتيجه طي كردهچند پديده م

 اندازيم.مي
شيدند تا مفهوم  1وقتي دانيل چيروت و جنيفر ادواردز شي"كو سل ك را تعريف كنند، به  "ن

 اين نتيجه رسيدند كه مفروضات موجود دقت كافي را براي اهداف آنها ندارند:
تد نابود كردن سيييازمان ملل متحد اب به عنوان تالش براي  يا "ا اين مفهوم را  همه 

شي از يك گروه ملي، قومي، نژادي، يا مذهبي سل "بخ شي متمايزتعريف كرد. اگر ن از  ك
 (0224: 27ديگر انواع خشونت است، نياز به توصيف منحصر به فردي براي خود دارد )

 
د كه چرا محققان تا اين حد در دهجمله پاياني اين نقل قول، بينش ارزشيييمندي به ما مي

كشييي مانند هاي مفاهيم مورد مطالعه خود دقيق هسييتند. اگر يك نسييلتعريف مشييخصييه
سل شونتن شي ارامنه در دولت عثماني، تنها مثال ديگري از خ شي كهايي مانند تجاوز و آدمك

دهد.  وضيحتواند نسل كشي را تدانيم، مياست، پس آنچه ما به طور كلي در مورد خشونت مي
سل شد، ما به تعريف متفاوتي از آن نياز داريم. اگر ن شونت متفاوت با شكال خ شي با ديگر ا ك

                                                 
1 . Daniel Chirot and Jennifer Edwards 
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سل"بنابراين محققان كار خود را با بيان اينكه  شين ستاي هدف آنها  مفهومي متمايز  "ك در را
  است، آغاز كردند. "خشونت"از 

دادند، كشيييي را مورد بررسيييي قرار هاي تاريخي نسيييلهنگامي كه چيروت و ادواردز نمونه
كشييي آنقدر متفاوت اسييت كه ازچهار پديده متمايز هاي اقدام به نسييلگيري كردند كه انگيزهنتيجه

 (.0224: 22-29شود )خوانده مي "كشينسل"تواند نشئت بگيرد. مجموع اين چهار پديده مي
اي را براي انجام بهانهكن كردن گروهي از مردم، گاهي اوقات تالش براي ريشه تسهيل: .2

شهدهندگان اين كار ايجاد مي سزار براي ري ي كن كردن اقوامكند. نظير تالش جوليوس 
كه در جنگ مغلوب شيييده بودند، از ترس اينكه كنترل و زير نفوذ داشيييتن آنها بعداً با 
دشييواري همراه باشييد. يا زماني كه اوايل قرن نوزدهم، در سييرزمين چروكي در جنوب 

ها به اجبار به اوكالهما منتقل شدند و پوستان چروكيمريكا طال كشف شد، سرخشرقي آ
معروف گرديد. در اين كوچ اجباري، سرانجام حدود  "1هاسير اشك"اين رويداد به عنوان 

 نيمي از آنها كشته شدند.

هاي نانكينگ شييجاعانه در برابر هاي اوليه جنگ جهاني دوم، چينيوقتي در سييال انتقام: .0
متجاوزان ژاپني مقاومت كردند، متجاوزان احسيياس كردند از سييوي كسيياني كه آنها را 

ست ستند، مورد توهين قرار گرفتهتري ميموجودات پ ا در هها هزار نفر از چينياند. دهدان
 قتل عام شدند. 2944-2949 هايدر سال "تجاوز نانكينگ"

سابق اتفاق افتاد، حداقل تا حدودي به پاك ترس: .4 سالوي  سازي قومي كه اخيراً در يوگ
هاي كوزوو دليل رقابت اقتصيييادي و نگراني از اين نكته بود كه جمعيت فزاينده آلبانيايي

 براي 2در حال رسيييدن به قدرت سييياسييي بودند. به عنوان نمونه اي ديگر، تالش هوتو
رواندا ناشييي از اين ترس بود كه بازگشييت پناهندگان توتسييي 3هاينابود كردن توتسييي

ست او خارج خواهد كرد. ترس شور را از د صل كنترل ك هاي بين گروهي از اين قبيل حا
 سابقه طوالني ظلم و ستمي است كه اغلب به هر دو طرف وارد شده است.

ستخالص .7 شي سلهاي هيتلري، احتماالًسازي: جنايات فا شناتري ازن س نمونه آ شي ا ت ك
صييورت پذيرفت. در حالي كه هدف اصييلي  "نسييل آريايي"سييازي كه با قصييد خالص

                                                 
1 . Trail of Tears 

2 . Hutu 

3  Tutsis 
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ستيهوديان بودند، اما كولي سگرايان ، كموني سيار ديگري نيزها و گروهها، همجن  هاي ب
شتار قرار گرفتند. مثال شكار جادوگرانهدف ك شامل  بر عليه  1هاي ديگري از اين قبيل 

و تالش براي ريشييه كن كردن  2982 -2988هاي مونيسييت در اندونزي در سييالك
 است. 2942در دهه  2هاي غير خِمر تحت نظر پول پوتهمه كامبوجي

 
شي نمي سل ك صر به فردي درباره ن شونت را هيچ نظريه منح شكال گوناگونِ خ تواند اين اَ

شريح كند. در واقع اين فعاليت مفهوم شان ميسازي، چهار پديده ت  دهد كه هر يكمتمايز را ن
صيف شخص كردن ابعاد مختلف يك مفهوم، اغلب راه را براي نياز به تو هاي متفاوتي دارند. م

كند. براي مثال ممكن است زنان را از بُعد احساسات و تر موضوع مطالعه هموار ميدرك كامل
توان گفت كه صييورت، نمي مردان را از بُعد اعمال، دلسييوزتر مشيياهده كنيم يا برعكس. در هر

ساده سخ  ست كه پا شان داده ا سوزترند يا مردان. تحقيق ما ن سؤال واقعاً زنان دل اي براي اين 
ايي كند. براي آشيينوجود ندارد. اين تحقيق تنها پيشييرفتي در درك ما از واقعيت را منعكس مي

 ماعي سييراسييريها به كتاب اصييول عمومي پيمايش اجتبيشييتر با مفاهيم، متغيرها و شيياخص
 گيري مفاهيم مختلف توسط محققان را مشاهده كنيد:هاي اندازهمراجعه و برخي شيوه

 http://www.icpsr.umich.edu/GSS99/subject/s-index.htm 

 

 هاقابليت تبادل نشانه
به ما  "غير واقعي"هاي تواند از طريق سييازهها ميدر تالش براي درك واقعيت، معناي نشييانه

ستي از كمك كند. براي لحظه شما فهر سوزي و ابعاد مختلف  222اي فرض كنيد من و  شانه دل ن
ود تري از وجها سند روشنايم. همچنين فرض كنيد در مورد اينكه كدام نشانهآوري كردهآن را جمع

 ها با هم توافقا عدم وجود دلسوزي است، با هم اختالف نظر زيادي داريم. اگر درباره برخي نشانهي
توانيم توجه خود را بر آنها متمركز كرده و احتماالً بر پاسخي كه آنها ارائه بيشتري داشته باشيم، مي

صورت ميمي شت. در آن  ضي كنند، توافق خواهيم دا سوزتتوان گفت برخي افراد در بع ر از ابعاد دل
شانه ستند. اما فرض كنيد روي هيچ يك از ن هاي ممكن توافق واقعي نداريم. جالب توجه ديگران ه

                                                 
1 . Witch-hunt 

2 . Pol Pot 
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سوزترند يا مردان دست يابيم. اين امر از اينكه ما هنوز هم مي توانيم به توافق در مورد اينكه زنان دل
 پذيرد.ها انجام ميطريق قابليت تبادل نشانه

ها توافق نداشيته باشييم، نين اسيت. اگر ما مجموعاً در مورد ارزش نشيانهمنطق اين امر چ
شانه  222تنها راه حل مطالعه همه آنها است. فرض كنيد زنان در تمام  شانه -ن هاي در همه ن

شما و من  سوزتر به نظر مي -مطلوب  صورت ما به توافق ميدل سند. در اين  سيم كه زنان ر ر
گرچه هنوز به طور كلي در مورد اينكه معناي دقيق دلسوزي چيست، دلسوزتر از مردان هستند، ا

 با هم توافق نداريم.
شانه شانه مختلف، با حدود متفاوت، يك قابليت تبادل ن ست كه اگر چند ن ها به اين معني ا

كنند كه مفهوم مورد نظر مفهوم را منعكس كنند، در آن صيييورت همه آنها به طريقي رفتار مي
سي كند، رفتار مي سا شد. بنابراين، با توافق ا شاهده با البته اگر مفهوم مورد نظر واقعي و قابل م

چيسييت، اگر زنان عموماً دلسييوزتر از مردان باشييند، بايد بتوانيم آن  "دلسييوزي"در مورد اينكه 
تفاوت را با استفاده از يك معيار منطقي دلسوزي مشاهده كنيم. از سوي ديگر، اگر زنان تنها در 

ا ابعاد هها دلسييوزتر از مردان باشييند، بايد ببينيم كه آيا اين دو مجموعه از نشييانهانهبرخي نشيي
 دهند يا خير.مختلفي از دلسوزي را نشان مي

سي مفهوم سا شما منطق ا شاهده كرديد. بحثسازي و اندازهاكنون  هايي كه در گيري را م
شما ادامه مي ست كه  سترش آن چيزي ا ن ايد. با ايتا اين مرحله خواندهآيد، عمدتاً پااليش و گ

شدن به پيچيدگي ضي روشهاي فني اندازهوجود، قبل از وارد  ست به بع ي كه هايگيري، الزم ا
محققان علوم اجتماعي از آن طريق استانداردها، سازگاري و اشتراك را براي معاني اصطالحات 

 تر كنيم.ازي را كاملسكنند، نگاهي بيندازيم تا بدين وسيله تصوير مفهومارائه مي

 

 تعاريف واقعي، اسمي و عملياتي
هام و  ماعي مسيييتلزم رفع اب كه مالحظه شيييد، طراحي و اجراي تحقيق اجت همان طور 

ها اسييت. براي اين هدف، منطق دانان و دانشييمندان، ميان سييردرگمي درباره مفاهيم و واقعيت
 اتي.شوند: واقعي، اسمي و عمليسه تعريف مختلف تمايز قائل مي
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 (2920: 8) 1كند. چنانكه كارل همپلاولين تعريف تجسييم اصييطالحات را منعكس مي
 دهد:هشدار مي

، الزاماً منطبق با منطق سيينتي نيسييت كه معناي عبارات را تعيين "واقعي"يك تعريف 
ين ها است. با ابرخي موجوديت "صفات ضروري"يا  "ماهيت ضروري"كند، بلكه بياني از 

مبهم است كه اين شيوه بيان مشخصات را  ايهيت ضروري خود به اندازهوجود، معناي ما
 توان براي اهداف يك جستار خاص مورد استفاده قرار داد(.تنها مي

 
مفاهيم، تنها منجر به گرفتار شيييدن در  "واقعي"به عبارت ديگر، تالش براي بيان معناي 

 گيرد.اقعي به كار مياي را به اشتباه براي يك موجوديت وشود: سازهتنگنا مي
بيان مشييخصييات مفاهيم در تحقيقات علمي به تعاريف اسييمي و عملياتي بسييتگي دارد. 

دعايي شود، بدون اتعريفي است كه به سادگي به يك اصطالح اختصاص داده مي تعريف اسمي
اري كند. تعاريف اسييمي اختيرا منعكس مي "واقعي"مبني بر اينكه اين تعريف، يك موجوديت 

اريف تعريف كرد! اما اين تع "پناهكندن پر پرندگان بي"را به صورت دلسوزي توان هستند.  مي
يا نباشيند. براي بيشيتر اهداف، به ويژه برقراري ارتباطات، تعريف اخير از  توانند مفيد باشيندمي

تقريباً بدون استفاده است. بيشتر تعاريف اسمي تا حدودي توافق جمعي يا هم ر يي در دلسوزي 
 كنند.مورد نحوه استفاده از يك اصطالح خاص را منعكس مي

يان ه ياد داشته باشيد، به دقت ب، همان طور كه ممكن است از فصل پيش بتعريف عملياتي
شيييود. يعني، چه عملياتي ما انجام خواهيم داد. گيري ميكند كه يك مفهوم چگونه اندازهمي

تعريف عملياتي، بيشييتر اسييمي اسييت تا واقعي، اما اين مزيت را دارد كه در بسييتر يك مطالعه 
شا شود. در ك شفافيت منتهي  هام و اب كش مخالفتخاص، در مورد معناي مفهومي به حداكثر 

ئه يك اصيييطالح، مي "واقعي"درباره معناي  توانيم تعريفي كاركردي براي اهداف تحقيق ارا
توان بيان كرد كه اجتماعي به سييادگي مي -دهيم. براي مثال، در مطالعه شييرايط اقتصييادي 

صادي  صيالت در نظر مي -شرايط اقت سطح تح ين اگيريم. بر اجتماعي را تركيبي از درآمد و 
ساير جنبه ساس،  صادي ا شرايط اقت ساب  -هاي  شغلي، موجودي ح اجتماعي، نظير موقعيت 

                                                 
1 . Carl Hampel 
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ا تا هاي مكنيم. در نتيجه يافتهبانكي، دارايي، اصيييل و نسيييب، سيييبك زندگي و ... را نفي مي
 اجتماعي را شامل شود. -اي مفيد خواهد بود كه تعريف ما از شرايط اقتصادي اندازه

 

 ايجاد نظم مفهومي
شال و گرچن شفاف ست. كاترين مار سته در تحقيق اجتماعي ا سازي مفاهيم، فرآيندي پيو

سمن كنند كه در طي آن، عالقه محقق صحبت مي "قيف مفهومي"( از يك 2992: 29) 1ر
افرادي "ه تواند بشود. بنابراين، اعتقاد عمومي به عملگرايي اجتماعي ميبه تدريج متمركزتر مي

ي منجر به چه تجربيات"و نيز بر كشف اينكه  "سازي و تغيير اجتماعي هستندكه متعهد به فعال
متمركز گردد. فرآيند تمركز به شيييكل اجتناب  "شيييودتوسيييعه عملگرايي اجتماعيِ متعهد مي

 ناپذيري بستگي به زبان مورد استفاده دارد.
شفاف شكال تحقيق كيفي،  ها دهدا آوريسازي مفاهيم عنصري كليدي در جمعدر بعضي ا

صاحبه شما هدايت م ست. فرض كنيد  سي افراطي كه با بي ا سيا شاهدات در يك گروه  ها و م
ا بيني اعضكنند را بر عهده داريد. هر چقدر در تجربه و جهانعدالتي در جامعه آمريكا مبارزه مي

ر كند. براي مثال ممكن اسييت شييما تفكعدالتي تغيير ميكنيد، معناي بي تعمق بيشييتري مي
عدالتي را با اصييطالحات فيزيكي و اقتصييادي آغاز كنيد. با اين وجود، هر چه بيشييتر باره بي در

 د.آوريآموزيد، درك بيشتري از جنبه روانشناختي بي عدالتي به دست ميدرباره گروه مي
شرايطي كه معاني در آن باثبات ضوع حتي در  ستتر به نظر مياين مو سند نيز برقرار ا . ر

 "2چرخه معناكاوي"ر تحليل موارد متني، گاهي اوقات محققان علوم اجتماعي از براي مثال، د
 تر موضوع است.اي براي درك عميقكنند كه فرايندي چرخهاستفاده مي

هاي مجزا به افتد كه در آن، معناي بخشدرك يك متن از طريق فرايندي اتفاق مي
تر قيقشييود. تعيين ديين ميبيني به دسييت آمده تعوسيييله معناي كلي متن كه از پيش

شده كلي را نيز تغيير ميهاي مجزا حتي معناي پيشمعناي بخش ن امر دهد، كه ايبيني 
شييو د گذارد و فرايند به همين ترتيب تكرار ميمجدداً بر معناي اجزاي جداگانه ت ثير مي

 (. 2998: 74)ويل، 
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تعريفي براي اين اصييطالح را را در نظر بگيريد. فرض كنيد قصييد ارائه  "تعصييب"مفهوم 
رسيد كه داريد. ممكن است ابتدا به تعصب قومي/نژادي بينديشيد. در مقاطعي به اين درك مي

بايد تعصييب جنسيييتي، مذهبي و نظاير آن را نيز در تعريف خود وارد كنيد. بررسييي انواع خاص 
غيير درك كلي شما ت گذارد. ليكن زماني كهتعصب بر درك كلي شما از مفهوم عام آن ت ثير مي

 گيريد.كرد، احتماالً هر يك از اشكال منفرد آن را تا حدودي متفاوت از بقيه در نظر مي
افتد. اغلب شيييما به هاي تحقيق اجتماعي اتفاق ميپااليش پيوسيييته مفاهيم در كليه روش

 يد.هست پردازيد، حتي زماني كه در حال تدوين گزارش نهايي خودپااليش معناي مفاهيم مهم مي
سي موكد آن در ابتداي هر طرح مطالعاتي، اگر چه مفهوم ست، اما برر سته ا سازي فرآيندي پيو
راي و آزمايش ضروري است. ب هاي تحقيقاتي به شدت ساختار يافته مانند پيمايشبه خصوص طرح

شنامه مي سازي منجر به تمركز بر مجموعهمثال در پيمايش، مفهوم س صي از موارد پر ه ك شودخا
 توان مطالعه را پيش برد. دهند. بدون اين تمركز نميمفاهيم مورد تحقيق را نشان مي
هاي تحقيق كمتر سييياختار يافته نيز بهتر اسيييت با مجموعه با اين وجود حتي در روش

 ها، پااليشآوري و تفسيييير دادهبيني شيييده شيييروع كنيم كه طي جمعاي از معاني پيشاوليه
ست كه ما ميشوند. هيچ كس بر مي توانيم زندگي را بدون هيچ پيش فرض ادراكي اين باور ني

گران علمي بايد نسبت به نقاط شروع مفهومي هوشيار و مشاهده كنيم. به همين دليل، مشاهده
 در مورد آن صريح باشند.

ساختار يافته نظير پيمايشسازي اوليه را به گونهبياييد روش مفهوم ها اي كه در تحقيقات 
مايشو آ كار ميز به  عاريف اسيييمي راهبرد ها  يان ت چه ب رود، مورد بررسيييي قرار دهيم. اگر 

به عنوان گام بعدي بايد دقيقاً  دهد.كند، اما به ما اجازه مشاهده نمياي ما را متمركز ميمشاهده
شاهده چه چيزي را داريم، چگونه اين كار را انجام مي صد م شخص كنيم كه ق دهيم و درباره م

دات مختلف ممكن چه تفاسيييري انجام خواهيم داد. مشييخص كردن تمام اين موارد، مشيياه
 دهد.تعريف عملياتي مفهوم را تشكيل مي

اجتماعي، ممكن است بخواهيم متناسب با تصميم اتخاذ شده  -در مثال موقعيت اقتصادي 
صوص اندازه صادي در خ صيالت -گيري موقعيت اقت سطح تح ساس درآمد و  ز ، ااجتماعي بر ا

 گان پيمايش دو سؤال بپرسيم:دهندسخپا

 كل درآمد خانواده شما طي دوازده ماه گذشته چقدر بوده است؟ .1

 باالترين سطح تحصيلي شما چيست؟ .2
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نيم. بندي تعيين كهاي افراد سيستم طبقهها، احتماالً بايد براي پاسخبراي سازماندهي داده
مد، مي ند براي درآ مان قاتي  و ...  "دالر 22222تا  2222"، "دالر 2222زير "توان از طب

صورت مي صيالت نيز به همين  سطح تح ستفاده كرد.  تر از تواند در طبقاتي قرار گيرد: پايينا
دبيرستان، دبيرستان، دانشجوي كارشناسي و فارغ التحصيل دانشگاه. در انتها روش پاسخ افراد 

 اجتماعي ايجاد شود.  -ياسي شود تا معياري براي شرايط سبه اين دو سؤال تركيب مي
ستا  صادي در اين را شرايط اقت ايجاد  اجتماعي -بايد تعريفي كاركردي و امكان پذير براي 

ست ديگران با مفهوم شند، اما تعريفسازي و عملياتيكنيم. اگر چه ممكن ا  سازي ما موافق نبا
شته باشد: كامالً مشخص و فاقد ابها ت م باشد. در اين صوربايد يك خاصيت ضرورتاً علمي دا

شد، مي سي با تعريف ما موافق نبا سير نتايج تحقيحتي اگر ك ق تواند ايده خوبي درباره نحوه تف
ها و اجتماعي كه در تحليل -ما داشيييته باشيييد، زيرا معني مورد نظر ما از شيييرايط اقتصيييادي

 هاي ما منعكس شده، دقيق و روشن است.گيرينتيجه
گيري يك مفهوم، از درك مبهم ما درباره معناي هاي متوالي براي اندازهدر نمودار زير گام

ست:گيريآن تا اندازه شده ا شان داده  ساختار يافته، ن هاي خاص در يك مطالعه علمي كامالً 
  

 

 

 

 

 

 

 

 ناهنجاريسازي: مفهوم مثالي از مفهوم
سيييازي در تحقيق، نگاهي اجمالي به پيشيييينه يك مفهوم خاص براي تبيين بحث مفهوم

شهري مطالعه ميعلوم اجتماعي مي شات  شا به  كنند، اغلباندازيم. پژوهشگراني كه درباره اغت
ساس عدم اقتدار ايفا مي شي كه اح شمندان علوم اجتماعي گاهي كند، عالقهنق ستند. دان مند ه

 مفهوم سازي

 ميتعريف اس

 تعريف عملياتي

گيري در دنياي اندازه
 واقعي
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كنند. اين اصيييطالح اولين بار اسيييتفاده مي 1قانوني و ناهنجاريبياين زمينه از واژه  اوقات در
در مطالعه كالسيك او با  2994، جامعه شناس بزرگ فرانسوي، در سال 2يمختوسط اميل دور

 ، در عرصه علوم اجتماعي معرفي شد.خودكشيموضوع 
دورخيم تنها با اسييتفاده از نشييريات دولتي درباره موضييوع نرخ خودكشييي در مناطق و 
كشورهاي مختلف، با نبوغ تحليلي خود كاري را به انجام رسانيد. او براي تعيين ت ثير مذهب بر 
شورهاي با اكثريت كاتوليك،  ستان را با ك شورهاي با اكثريت پروت شي ك شي، نرخ خودك خودك

پروتسييتان نشييين كشييورهاي كاتوليك را با مناطق كاتوليك نشييين  نرخ خودكشييي مناطق
كشيييورهاي پروتسيييتان و ... مقايسيييه كرد. براي تعيين امكان ت ثيرگذاري آب و هوا، او نرخ 
خودكشييي در مناطق شييمالي و جنوبي كشييورها و مناطق را با هم مقايسييه كرد و نرخ متفاوت 

سال را موها و فصلخودكشي در ماه رد بررسي قرار داد. در نتيجه توانست درباره هاي مختلف 
شتن هرگونه داده اي در مورد افراد مشاركت كننده، عملي شخصي و كامالً فردگرايانه، بدون دا

 به نتايجي دست يابد. 
سطح كلي شفافيت و دورخيم در  شي همچنين بازتابي از ميزان  شت كه خودك تر، اظهار دا

ست. تو شيد كه در زمان تحوالت و تغييرات اجتماعي، ثبات توافقات در هر جامعه ا شته با جه دا
يم اند، لذا دورخشديدي مواجه غالباً افراد نسبت به آنچه جامعه از آنها انتظار دارد با عدم اطمينان

شيود. براي تشيريح گويد: اين عدم اطمينان منجر به ابهام، اضيطراب و حتي خودكشيي ميمي
گزيند. او خود اين واژه را اختراع را بر مي ناهنجارييم واژه قاعدگي اجتماعي، دورخشييرايط بي

به معني  ماني و فرانسيييوي  يات آل عده"نكرد. اين واژه در ادب قا فاده قرار  "بدون  مورد اسيييت
سي مي صطالح انگلي سه قرن پيش از او، به معني بيناهنجاريگرفت. ا به  توجهي، حداقل از 

هنجاري را در علوم اجتماعي خلق ال، دورخيم مفهوم ناقانون الهي اسييتفاده شييده بود. به هر ح
 كرد.

سال شار مطالب درباره در  شمندان علوم اجتماعي،  خودكشيهايي كه انت شت، دان جريان دا
ستفاده دور ساس موارد ا سياري اين واژه را بر ا سعه يم توخناهنجاري را مفهومي مفيد يافته و ب

(، 2994) "سيياختار و ناهنجاري اجتماعي"ي با عنوان ارزشييمند دادند. رابرت مرتون، در مقاله
نتيجه گرفت كه ناهنجاري اجتماعي از تناقض ميان اهداف و ابزارهاي تجويز شيييده توسيييط 

                                                 
1 . anomie  

2 . Emile Dorkheim 
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صل مي ست. جامعه حا سيار رايجي ا شود. براي مثال، موفقيت مالي در جامعه آمريكايي هدف ب
هاي مورد قبول جامعه را ن هدف از روشبا اين وجود همه افراد منابع كافي براي دستيابي به اي

كند. زيرا در اختيار ندارند. مرتون اظهار داشيييت كه ت كيد بر خود هدف، ناهنجاري ايجاد مي
هاي معمول درآمد كسب كرده و ثروتمند شوند، براي به دست آوردن كساني كه نتوانند از روش
به سيييراغ روش قانوني ميثروت  حثهاي غير  نابراين ب ند. ب به عنوان مرتون مي رو ند  توا

 سازي ديگري از مفهوم ناهنجاري به حساب آيد.مفهوم
به عنوان يك ويژگي  ناهنجاري  تدا و پس از او نيز مرتون از مفهوم  اگر چه دورخيم در اب
جوامع اسييتفاده كردند، اما سيياير دانشييمندان علوم اجتماعي از اين مفهوم براي توصيييف افراد 

ضي متفكران براي روشن شدن بحث، از مفهوم ناهنجاري با توجه به معني اند. بعاستفاده كرده
هاي فردي اسييتفاده درباره ويژگي 1اوليه آن يعني معناي اجتماعي و از اصييطالح نام پريشييي

 شييوند.شييوند و برخي نمياند. پس در يك جامعه خاص، برخي افراد دچار نام پريشييي ميكرده
ستفاده از ن، مفهومسال پس از مرتو 02، 2الوين پاول سازي ذيل را درباره نام پريشي )البته با ا

 عبارت ناهنجاري( به عنوان يك ويژگي فردي ارائه كرد:
شيييود، شيييرايط اهميت ميوقتي اهداف نهايي كارها، متناقض، دسيييت نيافتني و بي

عدم  و "تهي بودن"گيري و احساس آيد. با در نظر گرفتن فقدان جهتناهنجاري پيش مي
 تعلق، بييه سييييادگي مي توان نيياهنجيياري را بييه عنوان بي معني بودن ادراك كرد

 (240 :2929 .) 
 

پاول تا جايي پيش رفت كه پيشنهاد داد دو نوع نام پريشي مختلف وجود دارد. او به بررسي 
آيند و در اين نكته پرداخت كه چگونه اين دو نوع متمايز، از تجربيات شيييغلي مختلف پديد مي

شوند. با اين وجود پاول در مطالعه خود نام پريشي را مستقيماً يي منجر به خودكشي ميهازمان
گيري نكرد؛ او رابطه ميان خودكشي و شغل را مورد مطالعه قرار داد تا در مورد هر دو نوع اندازه

كه لگيري كند. بنابراين مطالعه او تعريفي عملياتي از نام پريشييي ارائه نكرد، بنام پريشييي نتيجه
 سازي ديگري انجام داد.مفهوم
 

                                                 
1 . anomia 

2 . Elvwin Powell 
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 سرچشمه نام پريشي

 1ليو اسرول
تمركز طوالني مدت من بر ناهنجاري، به عنوان دانشييجوي دوره ليسييانس دانشييگاه 
هاروارد، با مطالعه نوشيييته دوركهيم در مورد خودكشيييي آغاز شيييد. پس از آن، به عنوان 

شيكاگو، زير نظر دو فارغ سي ارشد در  شنا سانالتحصيل كار ليام شناس پيرو دورخيم،  ويان
با دوركهيم مكاتبه  2لويد وارنر و آلفرد رادكليف براون عه پرداختم. رادكليف براون  به مطال

 مستقيم هم داشته است 
به نظر من، ت ثير اوليه كار دوركهيم درباره خودكشييي، آميخته اما پايدار بود. از طرفي، 

سعي در انطباق من همواره با احتياط درباره كار فوق ا شيانه او كه  لعاده، ابتكاري و اغلب نا
سانه و تك بعدي خود  شنا ساالرانه نرخ خودكشي با جبرگرايي جامعه  سوابق خام و ديوان 

ام. از سوي ديگر، دغدغه هميشگي دوركهيم در مورد توجه به نيروي داشت، صحبت كرده
 زند، و همچنين بينش اويوند ميمعنوي بين افراد كه ما را به زمان، مكان و گذشييته خود پ

ضعيف اين گرهدرباره پيامدهاي مهلكي كه مي شود، من را تحت تواند از تنزل و ت ها ايجاد 
 ت ثير قرار داد.

عالقه من به موضوع ناهنجاري در پايان جنگ جهاني دوم، هنگامي كه در اداره امداد 
شهرهاي جنگ زده ارو سازي  سازمان ملل براي باز سازي  كردم، نمودي پا خدمت ميو باز

عيني يافت. در اردوگاه نازي در داخائو، عمق انسيييانيت زدايي كه نيروهاي كالن اجتماعي 
ايجاد كرده بود را به طور مستقيم ديدم؛ نيروهايي مانند آنچه دوركهيم به آن اعتقاد داشت، 

هاي مرگ در افرادي مانند هيتلر، ايشييمن و ديگر كسيياني كه در همه سييطوح در كارخانه
 كردند، ايجاد شده بود.نازي، به ديكتاتوري خدمت مي

پس از بازگشت از اداره امداد و بازسازي، احساس كردم زمان زيادي را براي درك پويايي 
ست داده سيخته از د شي موجود در قيود اجتماعي از هم گ ستفاده از روش پيماي ام. ما بايد با ا

هش ت كيد از نظريه سيييطح كالن و توجه به يك تحقيق كه اخيراً توسيييعه يافته بود، و با كا
اكتشييافي در سييطح فردي به سييرعت كار مي كرديم. همچنين احسيياس كردم كه چنين 

 هاي رفتاري متمركز شود.تحقيقي بايد به جاي خودكشي بر طيف وسيع تري از بيماري

                                                 
1 . Leo Srole 
2 . William Lioyd Warner and Alfred Radcliff Brown 
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اي ا نمونهتوانستم ب 2922هاي اوليه من كار متفاوتي بود. براي مثال در سال بررسي
شكل از  سال  722مت صاحبه كنم. چهار  ساچوست م سپرينگ فيلد و ما راننده اتوبوس در ا

ين گرفت. ابعد مطالعه سييالمت روان در مركز منهتن، جمعيت بسيييار بزرگتري را در بر مي
 هايم از آن ويژگي در افرادگيريهاي ميداني فرصتي به من داد تا اندازهپروژه و ساير پروژه

هايي كه حالت فرا اجتماعي دوركهيم با عنوان گيريسترش داده و پااليش كنم؛ اندازهرا گ
 كرد.را منعكس مي ناهنجاري

زماني كه من كارم را با استفاده از اصطالح ساخته شده توسط دوركهيم آغاز كردم، به 
ماعي اجتزودي به اين نتيجه رسيييدم كه ضييرورتاً بايد  اسييتفاده از اين مفهوم را با معناي 

مجزا كنم. براي هدف  كالني كه دارد محدود كرده و آن را به روشيييني از نمودهاي فردي
 خانواده كامالً يوناني اما مهجور نام پريشي استفاده شد.بعدي، از هم

سال  شي را اولين بار در  سازه نام پري شريه  ايدر مقاله 2928من  سي جامعه در ن برر
هاي عملياتي كردن آن را توضيييح دادم و اين مقاله راه منتشيير كردم. در شييناختي آمريكا

نمايه اسييتنادي علوم و نمايه  2990نتايج اولين تحقيق ميداني آن را ارائه كردم. تا سييال 
نشر را در مجالت علوم سياسي، روانشناسي، خدمات  722استنادي علوم اجتماعي حدود 

كرده بود كه به ابزارها و اجتماعي و جامعه شييناسييي در داخل و خارج كشييور فهرسييت 
هاي آن مقاله استناد كرده بودند. اين امر مؤسسه اطالعات علمي آمريكا را توجيه كرد يافته

 در نظر بگيرد. "استنادي باارزش"تا آن را به عنوان 

 
ين اند، اما يكي از ااگر چه بسييياري از محققان تعاريف عملياتي براي نام پريشييي ارائه داده

 عناوين فراتر از همه آنها اسيييت. دو سيييال پيش از پديدار شيييدن مقاله پاول، ليو اسيييرول 
اي را منتشر كرد كه به گفته او مقياس خوبي از اي از موارد پرسشنامه( مجموعه2928: 424)

شي صورتي كه افراد تجربه كردهنام پري شامل اند، ارائه مي، به آن  گزاره  2كند. اين مجموعه 
 ها عبارتند از:خواهد نظر مثبت يا منفي خود را ابراز كنند. اين گزارهها مياست كه از آزمودني

 شود.هاي متوسط روز به روز بدتر ميگويند، سرنوشت انسانعليرغم آنچه بعضي افراد مي .1

 رسد، به دنيا آوردن كودكان چندان منصفانه نيست.به آنچه در مورد آينده به نظر مي با توجه .2

 امروزه همه بايد بيشتر براي امروز زندگي كنند و فردا را به حال خود واگذارند تا اتفاق بيفتد. .3
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 تواند حساب كند.داند روي چه كسي مياين روزها شخص واقعاً نمي .4

 اي به مشكالتشود، زيرا آنها واقعاً عالقهدولتي نوشته ميهاي اندكي براي مقامات نامه .5
 مردم متوسط ندارند.

 
نيم قرن پس از انتشييار مقياس اسييرول، اين مقياس به يكي از ابزارهاي اصييلي محققان 
شيوه عملياتي كردن  شد كه اين  ستجو متوجه خواهيد  ست. با اندكي ج شده ا اجتماعي تبديل 

هاي تحقيقاتي گزارش شده در مجالت دانشگاهي مورد استفاده پروژهنام پريشي در بسياري از 
سرول به اين مقياس، در ضميمه  ست. چگونگي دستيابي ا  "ريسرچشمه ناهنجا"قرار گرفته ا

 كه پيش از مرگ براي كتاب خود آماده كرد، آمده است.
ته ي چند نكاين تاريخچه خالصه از ناهنجاري و نام پريشي به عنوان مفاهيم علمي اجتماع

هاي گيريدهد. اوالً، مثال خوبي است از فرآيندي كه در آن مفاهيم عمومي به اندازهرا نشان مي
شييوند. اين بدان معني نيسييت كه بگوييم نحوه عملياتي كردن ناهنجاري يا عملياتي تبديل مي

كردن  يسازي و عملياتنام پريشي يك بار و براي هميشه حل شده است. محققان قطعاً مفهوم
هاي بهتري ها ادامه خواهند داد و همواره در جسييتجوي معياردوباره اين مفاهيم را براي سييال

 خواهند بود.

سازي دهد. بي انتها دانستن مسير مفهوممقياس اسرول نكته مهم ديگري را نيز نشان مي
ضرورتاً به بي شوب به گونهو عملياتي كردن  شما انتظار دنظمي و آ شايد  شته باي كه  شيد، ا ا

توانيم به هر روشي كه بخواهيم هر چيزي را ناهنجاري تعريف كنيم،  شود. اگرچه ميمنجر نمي
مثالً سايز كفش. با اين وجود احتماالً آن را به روشي نه چندان متفاوت از تصوير ذهني ديگران 

ستفاده از يك تعريف واقعاً عجيب باشي الً مردم د، احتماتعريف خواهيم كرد. اگر شما مجبور به ا
 كنند.اعتنايي ميبه شما بي

ياتي كردن يك مفهوم خاص را همان گونه كه محققان، مطلوبيت مفهوم سيييازي و عمل
شف  ستانداردي از مفاهيم ميك سعي در انطباق با آن نيز دارند. اين امر منجر به تعاريف ا كنند، 

هاي ضريب هوشي و گروه بزرگي مونهاي ديگري شامل آزشود. در كنار معيار اسرول، مثالمي
هاي اقتصيادي و جمعيت شيناختي كه توسيط اداره سيرشيماري اياالت متحده ايجاد از مقياس

ستفاده از اين معيارها دو مزيت عمده دارد: اين معيارها مورد پيششده آزمون و اند، وجود دارد. ا
ستردهعيب ضمناً، مطالعاتي كه از قرار گرفته زدايي گ ستفاده كردهمقياساند.  شابه ا اند را هاي م
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شما دو تحقيق مجزا از گروهمي سه كرد. اگر من و  هاي مختلف انجام دهيم و توان با هم مقاي
ستفاده كنيم، مي سرول ا سه  توانيم اين دو گروهاز مقياس ا شي با هم مقاي را بر مبناي نام پري

 كنيم.
نابراين دانشيييمندان علوم اجتماعي مي ند هب ندازهتوان ها از ر چيز واقعي را ا ند؛ آن گيري كن

ياتي كردن حتي ميطريق مفهوم به خوبي سيييازي و عمل هاي غير واقعي را نيز  ند چيز توان
ندازه  اجتماعي، تعصيييب، -گيري كنند. با اين فرض كه مفاهيمي نظير موقعيت اقتصيييادي ا

م كار با آن مفاهيم نظ توانند دردلسييوزي، و نام پريشييي واقعي نيسييتند، محققان اجتماعي مي
 ايجاد كنند. با اين وجود، اين نظم بر مطلوبيت و نه حقيقت نهايي مبتني است.

 

 تعاريف در مطالعات توصيفي و تشريحي
همان طور كه در فصل چهارم بيان گرديد، دو هدف عمومي تحقيقات عبارتند از توصيف و 

گيري دارد. اگرچه به تشيييريح. تمايز ميان اين دو هدف كاربردهاي مهمي براي تعريف و اندازه
سادهنظر مي صيف  سد تو صيفي ر ست، اما بايد بدانيد كه تعاريف در تحقيق تو شريح ا تر از ت

شوارتر از تحق ساير جنبهد ست. پيش از آنكه به  شريحي ا درك  گيري بپردازيم،هاي اندازهيق ت
 تري در اين باره بحث خواهيم كرد(.به طور كامل 7دليل اين مشكل ضروري است )در بخش 

ست. اگر بخواهيم نرخ  ساده ا صيفي  شن و دقيق براي تحقيق تو درك اهميت تعاريف رو
يم، روشن است كه تعريف ما از بيكاري نقش كليدي بيكاري در شهري را توصيف و گزارش كن

ستگي دارد: نيروي كار. اگر بيكار  صطالح ديگري ب شت. اين تعريف، به تعريف ما از ا خواهد دا
ساله  نامعقول به نظر مي سه  ست كه چنين كودكي در نظر گرفتن كودك  سد، به اين خاطر ا ر

شماريين ميشود. بنابرابه عنوان نيروي كار در نظر گرفته نمي سر  توانيم مثالً از قرارداد اداره 
 سال را از گروه نيروي كار حذف كنيم.  27آمريكا استفاده و همه افراد زير 

ضايت شي ارائه نميليكن اين قرارداد به تنهايي تعريف ر  دهد. اين قرارداد دانش آموزانبخ
توان يآورد. به عالوه مار به شمار ميدارها را بيكدبيرستاني، افراد بازنشسته، افراد ناتوان و خانه

سال به باال كه به استخدام  27همه افراد "از عرف اداره سرشماري نيروي كار پيروي كرد كه 
را "اند، در جستجوي كارند، يا در انتظار بازگشت به كار پس از انفصال يا مرخصي هستنددرآمده

دار يا فرد بازنشسته در جستجوي ز، خانهدر نظر گرفت. اگر يك دانش آمو "نيروي كار"توان مي
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كار نيست، چنين شخصي در زمره نيروي كار به شمار نخواهد آمد. بنابراين افراد بيكار، گروهي 
 اند. ، به كار گمارده نشده"نيروي كار"از نيروي كار هستند كه بر اساس تعريفِ 

ستجوي كار"اما  ست؟ آيا فرد بايد در خدمات "در ج ستخدامي دولت ثبت  به چه معني ا ا
نام كرده باشيييد يا در به در به دنبال اسيييتخدام باشيييد؟ به صيييورت عرف تعريف عملياتي 

ستجوي كار" صاحبه "درج سخ مثبت به م شكل پا ست كه ميبه  سد: اي ا  آيا طي هفته"پر
ستجوي كار بوده شته در ج ست، البته در )هفت روز دوره "ايد؟گذ شتر متداول ا ست كه بي اي ا

 دار است(.تر معنيتر يا طوالنيحقيقات زمان كوتاهبعضي ت
با نحوه تعريف آن  بينيد، نتيجههمان طور كه مي هر تحقيق توصييييفي درباره نرخ بيكاري، 

ستقيم دارد. افزايش طول دوره ستجوي كار"اي كه افراد به عنوان ارتباط م شمار مي "در ج آيند، به 
رش شده افزايد و در نتيجه نرخ بيكاري گزاكار تعريف شده مي تعداد افراد بيكار بيشتري را به نيروي

دهد. اگر قرارداد ديگري را دنبال كنيم و از نيروي كار غير نظامي و نرخ بيكاري غير را افزايش مي
ايم؛ كه نظامي صحبت كنيم، در اين صورت پرسنل نظامي در جستجوي كار را از تعريف خارج كرده

شغول به كار خ بيكاري مياين هم موجبِ افزايش نر ساس تعريف، م سنل نظامي بر ا شود، زيرا پر
شهري  صد يا  4خواهند بود. لذا اين گزاره توصيفي كه نرخ بيكاري  صد يا هر عدد ديگري  9در در
 است، مستقيماً به تعريف عملياتي استفاده شده بستگي دارد.

درباره نيروي كار و بيكاري  اين مثال نسييبتاً روشيين اسييت، زيرا چند قرارداد پذيرفته شييده
كاري سييياسييي را در نظر بگيريد. دشييواري توافق بر سيير اين وجود دارد. حال مفهوم محافظه

 "كار هستنداز نظر سياسي محافظه درصد دانش آموزان يك مؤسسه آموزشي 72"موضوع كه 
ستقيماً به تعريف م صد نيز مانند نرخ بيكاري، م ست. اين در صور ا صد ا از آنكامالً قابل ت چه ق

 بستگي دارد. تعريف متفاوتي ممكن -كاري سياسي در اينجا محافظه -گيري آن را داريم اندازه
درصد از كل دانش آموزان، از نظر سياسي محافظه  2"گيري شود كه است منجر به اين نتيجه

 ."كار هستند
يح قصييد تشييردر تحقيقات تشييريحي تعاريف از دشييواري كمتري برخوردارند. تصييور كنيد 

كار هستند و بعضي ديگر نيستند؟ فرض كاري سياسي را داريم. چرا بعضي مردم محافظهمحافظه
يشتر كاري با افزايش سن بكنيد خصوصاً به دنبال تشخيص اين موضوع هستيم كه آيا محافظه

شما مي شيم و كار محافظهتعريف عملياتي مختلف از  02شود يا خير. اگر من و  شته با نيم نتوادا
ه ها مالحظافتد؟ همان طور كه در بحث شييياخصدرباره تعريف بهتر توافق كنيم، چه اتفاقي مي
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ضرورتاً مانع غير قابل نفوذي در برابر تحقيق ما نيست. فرض كنيد افراد پير  شد، اين عدم توافق 
الزم  ر چندانتها بيابيم. روشن است كه تعريف دقيقكارتر از جوانتعريف، محافظه 02را در همه 

 -ها هسيييتند كارتر از جوانگيري خواهيم كرد كه افراد پير عموماً محافظهنخواهد بود. ما نتيجه
 دقيقاً به چه معني است، توافق كنيم. كارمحافظه توانيم در مورد اينكهاگرچه نمي

 هاي كامالً روشييين و بدون ابهام مانند مثالدر عمل، تحقيق تشيييريحي به ندرت به يافته
ست. الگوهاي فوق منجر مي شود؛ با اين وجود الگوي عمومي در تحقيق واقعي كامالً متداول ا

يق هاي باثباتي در تحقارتباطي ثابتي در زندگي اجتماعي انسيييان وجود دارد كه منجر به يافته
ه شييود. تغيير تعاريف، تقريباً بهاي توصيييفي كمتر ظاهر ميشييود. اما اين ثبات در موقعيتمي

ام اهميت ن"شييود. در ضييميمه توصيييفي متفاوت ميهاي گيريرت ناگزير منجر به نتيجهصييو
 .پرداخته شده استمشاركت شهروندان، به بررسي اين موضوع درباره متغير  "متغيرها

 

 سازيهاي عملياتيگزينه
سياري به موضوع عملياتيدر بحث پيرامون مفهوم شارات ب شتم، زيرا اينسازي، ا  سازي دا

سييازي، پااليش و بيان خصييوصيييات ذاتاً با يكديگر ارتباط دارند. به طور خالصييه مفهوم دو
عمليات( هاي )سازي نيز اشاره به توسعه رويهگيرد. عملياتي)صفات( مفاهيم انتزاعي را در بر مي

خاص تحقيق دارد كه مشييياهدات تجربي از طريق نشيييانگرهاي آن مفاهيم در دنياي واقعي، 
 .گيردصورت مي

ها، طيف آوري دادههاي جمعسازي يك مفهوم، مانند روشمحققان اجتماعي براي عملياتي
سترده ستند،ها را در اختيار دارند. اگرچه برخي از اين گزينهاي از گزينهگ  ها ذاتاً با هم مرتبط ه

سازي تيااند. با اين وجود بهتر است بدانيد كه عملياما براي ادامه اين بحث، از هم تفكيك شده
 رود.مند به پيش نمياز طريق يك برگه كنترل نظام

 

 بازه تغييرپذيري
سازي هر مفهوم، محققان بايد به روشني طيف تغييرپذيري مطلوب را مشخص كنند. در عملياتي

 ها را در طبقات نسبتاً متفاوت تركيب كنند.خواهند ويژگيسؤال اين است كه آنها تا چه حد مي
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عهفرض كنيد در م ندازهطال مد افراد از طريق اطالعات حاصيييل از اي قصيييد ا گيري درآ
صاحبه شده و م ستندات ثبت  ست در حد چند م ساالنه برخي افراد ممكن ا ها را داريد. درآمد 

شد، ليكن افراد كمي چنين درآمدهايي را كسب مي ميليون ستثناي موارديدالر با كه  كنند. به ا
نيد، در نظر گرفتن چنين حدودي نتيجه چنداني براي تحقيق شييما كافراد ثروتمند را مطالعه مي

دهيد، احتماالً باالترين نخواهد داشيييت. بر اسييياس اينكه چه گروهي را مورد مطالعه قرار مي
اي تعيين خواهيد كرد كه طبقات پاييني بيشتري را شامل شود، مانند طبقات درآمدي را به گونه

اين تصميم باعث خواهد شد كه شما افرادي كه ساالنه يك دالر يا باالتر. اگرچه  222.222
سطي كه حدود  شار متو ساالنه  222.222ميليارد دالر درآمد دارند را به همراه اق دالر درآمد 

دارند، در يك گروه قرار دهيد، ليكن اين تركيب )با توجه به هدف مطالعه( احتماالً آسييييبي به 
سوي ديگر ساند. در  شما نخواهد ر صميم مواجه خواهيد  تحقيق  طيف درآمدي نيز با همين ت

ساالنه  شماري آمريكا معموالً درآمد  سر دالر و كمتر به عنوان طبقه  2.222بود. در مطالعات 
 پاييني، مناسب تشخيص داده شده است.

ها بُعد ديگري نيز دارد. در گيريها و جهتمسيييئله طيف تغييرپذيري در مطالعات نگرش
ها را بدون آنكه معنايي داشيته باشيند، ن اسيت تنها بخشيي از نگرشصيورت بي توجهي ممك

 گيري كنيد. براي اين منظور به مثال زير توجه نماييد.اندازه
سعه نيروگاه صد مطالعه نگرش مردم درباره تو شما انتظار فرض كنيد ق هاي اتمي را داريد. 

سته ضي افراد، انرژي ه شافاداريد كه بع شر از زمان اختراع چرخ، در اي را از بزرگترين اكت ت ب
قاً عالقه به اين پيشنظر بگيرند، در حالي كه بسيييياري مطل با توجه  ندارند.  به آن  بيني، اي 

دانند؛ اي را چقدر مطلوب ميرسد كه از افراد بپرسيم آنها توسعه انرژي هستهعاقالنه به نظر مي
 در اختيار آنها قرار دهيم. "كامالً نامطلوب"تا  "بسيار مطلوب"ها را از و طيف پاسخ

اي را مخفي نگاه ها درباره انرژي هسيييتهسيييازي، نيمي از طيف نگرشاين نوع عملياتي
دارد. بسياري از افراد، احساساتي فراتر از عدم مطلوبيت ساده دارند: آنها با شدتي كم و بيش مي

 اي در سييمتبل مالحظهاي مخالف هسييتند. در اين مورد، تغيير پذيري قاهاي هسييتهبا فعاليت
سته صفر وجود دارد. برخي افراد مخالفت اندكي با انرژي ه اي دارند، در حالي كه مخالفت چپ 

سنجش طيف كامل  ست. بنابراين براي  سيار زياد ا سبتاً قابل مالحظه و در مواردي ب سايرين ن
ستهتغيير پذيري، بايد نگرش سبت به انرژي ه سيار م"اي را با طيفي از ها ن بدون "تا  "طلوبب

 عملياتي نمود. "مخالفت بسيار زياد"و در نهايت  "احساس
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ست. تقريباً  شمندان اجتماعي برقرار ا سياري از متغيرهاي مورد مطالعه دان اين مالحظات براي ب
شيييوند. بازه تمام موضيييوعات عمومي، با درجات مختلف، شيييامل بحث موافقت و مخالفت مي

كار است و بسته به افراد مورد مطالعه، خواه تا بسيار محافظهآزاديهاي سياسي از بسيار گيريجهت
شابه افراد شما مي شويد. به طور م سر طيف جايگاهي قائل  توانيد براي افراطيون در يك يا هر دو 

 صرفاً مذهبي شديد يا ضعيف نيستند؛ بعضي افراد ممكن است حتي ضد مذهب باشند.
شما بايد طيف ك ست كه  سئله اين ني ي كنيد. گيرامل تغييرپذيري را در هر موردي اندازهم

با اين وجود بايد اين مسئله را در نظر بگيريد كه با توجه به هدف خاص تحقيق، آيا شما نياز به 
مذهبي و ضييد مذهب به تحقيق شييما مربوط  اين طيف كامل داريد يا خير. اگر تفاوت بين غير

ه تفاوتي هر تفاوتي ك"اند: اين چنين نيز تعريف كردهگرايي را نيست، آن را فراموش كنيد. عمل
 گرا باشيد.. پس عمل"كند، تفاوت نيستايجاد نمي

ظار ويژگي با توزيع مورد انت يد  با پذيري  باره طيف تغيير يت تصيييميم در ها  هايدر ن
شد. در مطالعه نگرشآزمودني شته با سبت به ارزش  هاي تحقيق مطابقت دا شگاه ن ستادان دان ا

توانيد حالت بدون ارزش را حذف كنيد و نگران كسييياني كه تحصييييالت عالي، احتماالً مي
دانند، نباشيييد )اگر دانشييجويان را تحصيييالت عالي را براي سييالمت دانشييجويان خطرناك مي

 كرديد آنگاه ...(.مطالعه مي
 

  اهميت نام متغيرها

 پاتريشيا فيشر 
 نشگاه تنسيدانشكده كارشناسي ارشد برنامه ريزي، دا

سانتر از عملياتي صحبت كردن در مورد آن آ ست كه  ضوعاتي ا سته مو سازي از آن د
ضيح دادن هدف و اهميت تعاريف عملياتي متغيرها براي ديگران،  ست. تو انجام دادن آن ا

ضيح اينكه عملياتي ست. ليسازي نوعاً چگونه اتفاق ميو حتي تو ساده ا سيار  كن تا افتد ب
هاي شواريايد، برخي دسازي يك متغير نسبتاً پيچيده تالش نكردهعملياتيزماني كه براي 

سيييازي اهميت قابل ظريف آن را احسييياس نخواهيد كرد. يكي از مواردي كه در عملياتي
ريزي كنيد. مثالي در زمينه برنامهاي دارد، نامي اسيييت كه براي متغير انتخاب ميمالحظه

 شهري را در نظر بگيريد.
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زان رياست. برنامه مشاركت شهرونديريزان شهري، غيرهاي مورد عالقه برنامهيكي از مت
ريزي براي موفقيت در اجراي برنامه بر اين باورند كه مشييياركت شيييهروندان در فرآيند برنامه

شهروندي كمكي به برنامه شاركت  شده اهميت دارد. م ريزان در درك نيازهاي واقعي و ادراك 
كاري از سييوي شييهروندان به افزايش همكاري و پشييتيباني آنها از جامعه اسييت و اين نوع هم

شود. اگرچه تعاريف مفهومي بسيار متفاوتي از ريزي منجر ميهاي انجام شده طي برنامهفعاليت
مشييياركت تفاهم چنداني درباره معناي  شيييود، اما سيييوءريزان متفاوت ارائه ميسيييوي برنامه

 رسد. اي درك اين معنا كافي به نظر ميوجود ندارد. نام متغير بر شهروندي
سادهبا اين وجود اگر از برنامه سيار  شاركتريزان مختلف بخواهيم معيارهاي ب  اي از م

د، شييوها كه باعث ابهام و سييردرگمي ميشييهروندي ارائه كنند، احتماالً با طيفي از پاسييخ
هاي در كميتهريز ميزان حضييور شييهروندان مواجه خواهيم شييد. ممكن اسييت يك برنامه

ضوعات  ست مو شد؛ ديگري ممكن ا شته با سات دولتي را در نظر دا ساير جل شهري و 
مختلف مطرح شده توسط شهروندان در جلسات مشابه را منظور كند؛ در حالي كه نفر سوم 

ها و  تلفن ها به شييهردار و ديگر مقامات دولتي و تعداد حضييار جلسييات دولتي محلي، نامه
هاي ويژه در طول يك دوره زماني خاص برگزار شييده را در نظر وهجلسيياتي كه توسييط گر

اي ريز )به شيييوهبينيم كه هر برنامهداشييته باشييد. در جايگاه محققان ماهر، به آسيياني مي
كند: ميزان مشيياركت ميگيري كامالً سيياده( بُعد متفاوتي از مشيياركت شييهروندي را اندازه

شاركت ضوعات برانگيزاننده م شهروندي.  شهروندي، مو شاركت  شكل م شهروندي و 
شهرونديبنابراين نام گذاري اوليه متغير، يعني  شاركت  الً ، كه از نقطه نظر مفهومي كامم

 سازي ناكافي خواهد بود. رضايتبخش است، براي اهداف عملياتي
كار براي  يار مهم اسيييت. اين  گذاري دقيق و روشييين متغيرها در تحقيق بسييي نام 

سب عملياتي ست و منجر به نتيجه مطلوبي نيز ميسازي منا غيرها مت شود. نامضروري ا
يف دهي تعرگيرد كه عبارت اسييت از شييكلتقريباً هميشييه از فرآيندي تكراري شييكل مي

مفهومي، تعريف عملياتي و در نهايت نام گذاري مجدد مفهوم براي انطباق بهتر با آنچه 
صورت حلقهاندازه شد. اين فرايند به  يابد. مثال ما تنها يك تكرار وار ادامه ميگيري خواهد 

دهد تا منجر به پااليش تدريجي نام متغير و معيارهاي آن و به دسييت آوردن را نشييان مي
شته شود. گاهي اوقات مفهوم متغير نهايي با آنچه از ابتدا در نظر دا ايد، يك انطباق منطقي 
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ست، اما حداقل چيزي را اندازه مي صحبت ميگيرياندكي متفاوت ا يد، كند كه در مورد آن 
 .گيري آن هستيدكنيد كه در حال اندازهتنها به اين دليل كه در مورد چيزي صحبت مي

 تغييرپذيري ميان دو طيف
سئله در عملياتي شاره به اين موضوع دومين م ست. اين نكته ا سازي متغيرها ميزان دقت ا

د، تمايز انهاي مختلفي كه در يك متغير خاص تركيب شدهدارد كه شما تا چه ميزان ميان جنبه
ست يا  24شويد. آيا براي هدف شما مهم است كه فرد قائل مي توانيد ساله؟ يا مي 29ساله ا

ساله انجام دهيد؟ با عجله پاسخ ندهيد. اگر  29تا  22با قرار دادن اين افراد در گروه تحقيق را 
خواسييتيد نرخ ثبت نام و مشيياركت ر ي دهندگان را مطالعه كنيد، قطعاً بايد بدانيد آيا افراد مي

سن را  سال كافي براي ر ي دادن دارند يا خير. به طور كلي اگر بخواهيد  سن و  تحت مطالعه 
هاي كم و مطالعه تصيييميم بگيريد كه آيا تفاوت گيري كنيد، بايد با توجه به هدف و رويههانداز

صميمات را براي  شما بايد اين ت ست يا خير. در پيمايش  شما مهم ا سال براي  سن و  زياد در 
صاحبه سب اتخاذ كنيد. در مورد م شنامه منا س صميمات ميزاني كه طراحي پر هاي عميق، اين ت

 كند. ي جزئيات هستيد را تعيين ميشما در جستجو
اين موضيييوع براي سييياير متغيرها نيز كاربرد دارد. اگر بخواهيد وابسيييتگي سيييياسيييي را 

كار اسيييت يا گيري كنيد، آيا براي تحقيق شيييما مهم اسيييت كه فرد دموكرات محافظهاندازه
سنجش تعلق مذهبيدموكرات آزادي ست؟ در  شخص كافي ا شناختن حزب  ا ، آيخواه؟ يا تنها 

ست فرقه او را هم بدانيد؟ آيا تنها  ست؟ يا الزم ا ست كافي ا ستان ا شخص پروت ستن اينكه  دان
ست يا خير؟ و يا آگاهي از اينكه وي هرگز ازدواج نكرده يا جدا  بايد بدانيد كه فعالً فرد مت هل ا

 كند؟شده تفاوتي ايجاد مي
س سؤاالت وجود ندارد. پا سخ كلي براي اين  ها به اهداف تحقيق مورد نظر و خالبته، هيچ پا

صي را انجام مي سنجش خا ستگي دارند. با اين وجود من راهنماي خوبي اينكه چرا ما  دهيم، ب
شما ارائه مي سنجش نياز را به  سطحي از جزئيات در  ستيد كه به چه  كنم: هر گاه مطمئن ني

سطح جزئي صاحبه عميق بيان تر انجام دهيد. وقتي فرد مورد مطاداريد، كار خود را در  لعه در م
در "هاي خود ثبت كنيد، نه اين عبارت كه را در يادداشيت "44"سياله اسيت،  44كند كه مي

سوم زندگي شه مي. وقتي در حال تحليل داده"دهه  ستيد، همي را  هاي جزييتوانيد ويژگيها ه
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گيري ده و اندازهتوانيد متغيرهايي كه در حين مشييياهتر تركيب كنيد، اما نميدر طبقات عمومي
 ايد را از هم جدا كنيد.بندي كردهبه صورت كلي دسته

 اي در خصوص ابعادنكته
 ايم. وقتي محققانهاي مفاهيم بحث كردهما قبالً در مورد ابعاد به عنوان صييفات يا ويژگي

 پردازند، اغلب به اين نكته كه معيارهاي در نظربه خلق معيارهاي عملياتي براي متغيرها مي
ستند پي مي شفافيت كافي ه شده فاقد  شوند كه در برند يا بدتر اينكه هرگز متوجه نميگرفته 

 اند. به مثال زير توجه كنيد.مورد ابعاد متغير مورد عالقه به شفافيت كامل دست نيافته
د خواهيد احساس افرافرض كنيد در حال مطالعه نگرش افراد نسبت به دولت هستيد و مي

 را بررسي كنيد. برخي ابعادي كه ممكن است به بررسي آنها بپردازيد عبارتند از: در مورد رشوه

 گيري وجود دارد؟كنند در دولت رشوهآيا افراد فكر مي 

 گيري چقدر است؟كنند ميزان رشوهآنها فكر مي 

  گيري در دولت، چقدر مطمئن هستند؟در مورد قضاوت خود از ميزان رشوهآنها 

 گيري در دولت به عنوان يك مشكل اجتماعي چه احساسي دارند؟آنها در باره رشوه 

 دانند؟علت آن را چه مي 

 ناپذير است؟كنند اين امر اجتنابآيا فكر مي 

 كنند چه كارهايي بايد در اين زمينه انجام شود؟فكر مي 

 گيري در دولت انجام دهند؟اند چه اقداماتي براي حذف رشوهشخصاً مايل 

  كنند، ثابت قدم هستند؟كه در انجام آنچه بيان ميچقدر مطمئن هستند 

 
ست مي ساس افراد در مورد اين فهر شد. چگونگي اح شته با صورت ادامه دا تواند به همين 

گيري در دولت ابعاد بسياري دارد. ضرورتاً بايد مشخص كنيم كدام ابعاد در تحقيق ما مهم رشوه
ست به جاي آگاهي صورت ممكن ا ستند؛ در غير اين  شوه ه ساس افراد در مورد ر گيري، از اح

 گيري كنيد كه از نظر آنها چقدر رشوه گيري وجود دارد و بالعكس.اين موضوع را اندازه
ها )براي مثال پيمايش، تحقيق ميداني( را تعيين و در مورد آوري دادهزماني كه نحوه جمع

ه بعاد خاصييي از متغيرها كطيف تغييرپذيري مرتبط، درجه دقت مورد نياز بين دو سيير طيف و ا
 -مورد عالقه شما است، تصميم گرفتيد، با گزينه ديگري نيز مواجه خواهيد بود: گزينه رياضي 
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گيري مورد اسييتفاده را مشييخص كنيد. براي بحث در منطقي. به عبارت ديگر بايد سييطح اندازه
 ا بيندازيم.ها و روابط آنها با متغيرهاين رابطه بهتر است مجدداً نگاهي به ويژگي

 

 تعريف متغيرها و صفات
 پير، ؤنثمويژگي، كيفيت يا صفت يك چيز است.  خصيصه به معناياگر به ياد داشته باشيد، 

شجو يا  سوي ديگر، متغير مجموعهمثالدان ستند. از  ستاي منطقي از ويژگيهايي از آن ه . ها ا
 ت.تشكيل شده اسمذكر  و مؤنث ها يا صفات، متغيري است كه از خصيصهجنسيتبنابراين 

هاي مفهوم ند ياتي كردن ميفرآي ها و سيييازي و عمل يان ويژگي متغير به عنوان ب ند  توان
ضعيت وهاي تشكيل دهنده آنها درنظر گرفته شوند. بنابراين در ضمن مطالعه بيكاري، خصيصه

را در خود دارد. همچنين فهرسييت  بيكارو  شيياغلمتغيري اسييت كه دو خصيييصييه  اسييتخدامي
يز ن را خانه دار،هاي ممكن، نظير تواند تا حدي گسييترش يابد كه سيياير حالتها ميصييهخصييي

 شامل شود.
هاي تشكيل دهنده آن جامع باشد. هر متغير بايد دو ويژگي مهم داشته باشد. اوالً، خصيصه

هده را در يكي از  يد بتوانيم هر مشيييا با باشيييد،  كاربرد داشيييته  كه متغير در تحقيق  براي آن
صه صي شكيل دهنده آن طبقهخ علق به تسازي متغير بندي كنيم. به عنوان مثال مفهومهاي ت

سياسي  شتباه است، زيرا برخي افراد  دموكراتو  خواهجمهوريهاي به صورت خصيصهحزب  ا
كنند، و ها معرفي ميمورد مطالعه خود را با حزب سييبز، حزب اصييالح طلب و ديگر سييازمان

ما خواهند گفت كه به هيچ حزبي تعلق ندارند )مسييتقلند(. ما  بعضييي )اغلب درصييد بزرگي( به
صهمي صي ست خ يم. ما كامل كن فاقد تعلق حزبيو  سايرهاي ها را با افزودن گزينهتوانيم فهر

 اي قرار دهيم.را در طبقه بايد به هر ترتيب ممكن، هر مشاهده
صه صي صر بثانياً، خ شكيل دهنده متغير بايد دو به دو منح شاهدههاي ت شند. هر م اي ه فرد با

را به يكار بو  شاغلبندي شود. براي مثال الزم است بايد بتواند در يك و تنها يك خصيصه طبقه
شد. به عبارت  شته با صه را دا صي طريقي تعريف كنيم كه هيچ كس نتواند در يك زمان هر دو خ

بندي ار است را طبقهديگر بايد بتوان شخصي كه در شغلي مشغول و در عين حال در جستجوي ك
اي مواجه شويم كه در جستجوي )ممكن است با مستخدم تمام وقت كشتي به گل نشسته كرد

اي ها را به گونهشغل فريبنده و مهيج محقق اجتماعي است(. در اين مورد، ممكن است خصيصه
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سبت به شاغلتعريف كنيم كه  شغول  بيكار، ن شغلي م شد و هر كس كه در  شته با ارجحيت دا
 شود.گردد يا خير، شاغل محسوب است، صرف نظر از اينكه به دنبال شغل بهتري مي

 

 گيريسطوح اندازه
ت به اند، ممكن اسهايي كه متقابالً به عنوان جامع و منحصر به فرد عملياتي شدهخصيصه

شندروش صههاي ديگري نيز با يكديگر مرتبط با صي شكيل دهنده م. براي مثال، خ تغير هاي ت
سطوح اندازهمي سطح اندازهتوانند  گيري را گيري متفاوتي را منعكس كنند. در اين بخش، چهار 

 اي و نسبي.بررسي خواهيم كرد: اسمي، ترتيبي، فاصله
 

 هاي اسميمقياس

د بودن ر به فرهاي جامعيت و منحصهاي خود تنها ويژگيمتغيرهايي كه نسبت به خصيصه
شوند. جنسيت، مذهب، تعلق به حزب سياسي، محل تولد، هاي اسمي ناميده ميرا دارند، مقياس

صيلي و رنگ مو نمونه شته تح صهر صي ستند. خ شكيل دهنده ايهايي از اين مقياس ه ن هاي ت
صه -متغيرها  صي شكيل دهنده متغير  مؤنثو  مذكرهاي مانند خ سيتت تمايز از يكديگر م - جن

دهند( و سيياختارهاي مازاد هاي ممكن افراد را به طور كامل پوشييش ميهسييتند )و جنسيييت
 روند.ها به شمار مييا برچسبي براي ويژگي هاي اسمي صرفاً نامديگري ندارند. مقياس

كي شوند و به صورت فيزيگروهي از افراد را تصور كنيد كه با اين نوع متغيرها مشخص مي
ساس خصيصه اند. براي مثال فرض كنيد جمع بزرگي از افراد را بندي شدههاي عملي گروهبر ا

ايم: متولدين ورمونت در يك گروه، متولدين كاليفرنيا در بندي كردهبر اسييياس محل تولد گروه
ولد متها عبارتند از خصيييصييهمحل تولد؛ ر، و الي آخر. در اينجا متغير عبارت اسييت از گروه ديگ

گي گيرند، حداقل يك ويژو .... كليه افرادي كه در يك گروه قرار مي كاليفرنيا، متولد ورمونت
اند. اين امر كه ها متفاوتمشيييترك دارند و از نظر آن ويژگي، با افراد موجود در سييياير گروه

گيرند، اعضييياي هر گروه چقدر با يكديگر ارتباط دارند يا چگونه در ا در كجا شيييكل ميهگروه
سازماندهي مياتاق ست كه ها  ضوع ندارد. آنچه براي ما اهميت دارد اين ا شوند، ارتباطي با مو

سبت به  شتراك دارند و هر گروه، ن همه اعضاي يك گروه خاص، از نظر محل تولد با يكديگر ا
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سمي در مورد دو ، محل تولد متفاوتي دارد. چيزي كه ميهاساير گروه ساس متغير ا توانيم بر ا
 نفر بگوييم اين است كه آنها مثل هم هستند يا با يكديگر تفاوت دارند.

 

 هاي ترتيبيمقياس

صهمقياس صي سته از خ شاره به آن د ها را توان آنهاي متغيرهايي دارد كه ميهاي ترتيبي ا
صهبه طور منطقي رتبه شبندي كرد. خصي سبتاً بي تر هاي متفاوت متغيرهاي ترتيبي، متغيرها را ن
صب، پيچكنند. متغيرهاي طبقه اجتماعي، محافظهيا كمتر منعكس مي يدگي كاري، بيگانگي، تع

توان هايي از اين نوع هسييتند. با اسييتفاده از متغير ترتيبي، عالوه بر اينكه ميفكري و ... نمونه
شباهت دارند يا خير، ميگفت آيا دو نفر   "شتر يا كمتربي"توان گفت يكي از ديگري با يكديگر 

 تر، پيرتر و نظير آن.كارتر، مذهبيمثالً محافظه -است 
يك مثال كاربردي از مقياس ترتيبي اسييت. در مورد يك ماده  "سييختي"در علوم طبيعي، 

شه( )براي مثال الماس( مي شي ست، اگر اولي بتسختتوانيم بگوييم از ديگري )مثالً  واند تر ا
روي دومي خراش بيندازد. با تالش براي تراش انداختن روي مواد مختلف توسييط مواد ديگر ، 

م به توانيترين مرتب كنيم. ما هرگز نميترين تا سييختتوانيم چند ماده را از نرمسييرانجام مي
صرفاً ميطور مطلق بگوييم كه ماده ست؛  سخت ا سبي بيان كنتوانيم به اي چقدر  يم صورت ن

 تر است.تر و از كدام نرماين ماده از كدام مواد سخت
باره گروه ثال قبلي در باز ميبه م ماعي  يك گردهمايي اجت ندي افراد در  بارب  گرديم. اين 

صور كنيد از افراد مي ستند در يك گروه، ت شگاه ه صيل دان ساني كه فارغ التح خواهيم همه ك
اند در گروه گروه ديگر و كساني كه از دبيرستان فارغ التحصيل نشده كساني كه ديپلم دارند در

بندي افراد، جامعيت و منحصيير به فرد بودن را كه قبالً بحث سييوم قرار گيرند. اين روش گروه
صيالت كند. همچنين ميشد، ت مين مي سبي تح ساس ميزان ن سه گروه را منطقاً بر ا توانيم 

شترك( آنها مرتب صه م صي سمي )خ شترين تا كمترين كنيم. مي ر سه گروه را از بي توان اين 
كند. اي فيزيكي از مقياس ترتيبي ارائه ميبندي نمونهتحصيييالت رسييمي مرتب كرد. اين رتبه

ند را بشيييناسييييماگر دو نفر كه در يك گروه قرار گرفته ر توانيم تعيين كنيم كه يك نف، ميا
 گري دارد.تحصيالت رسمي بيشتر، كمتر يا مساوي با دي
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ضوع ميزان دوري يا نزديكي گروه شيد كه در اين مثال مو شته با هاي به اين نكته توجه دا
قدم با هم  2هاي دانشگاهي و دبيرستاني ممكن است تحصيالتي، بحث نامرتبطي است. گروه

از خط قرار داشييته باشييد. اين  ترقدم پايين 222فاصييله داشييته باشييند و گروه زير دبيرسييتان 
معني هسيييتند. با اين وجود، گروه دبيرسيييتان قطعاً بين گروه زير هاي واقعي كامالً بيهفاصيييل

 دبيرستان و گروه دانشگاه قرار دارد. 

 

 ايهاي فاصلهمقياس

شكيلبراي ويژگي صل واقعي كه آن ويژگيهاي ت ضي از متغيرها، فوا ز هم ها را ادهنده بع
اي هسييتند. براي اين منظور، فاصييله داراي مقياسدار هسييتند. اين متغيرها كند، معنيجدا مي

 دار بيان شود. هاي استاندارد معنيتواند در فاصلهها ميفاصله منطقي بين خصيصه
درجه با اختالف ميان  92درجه و 92براي مثال، در مقياس دماي فارنهايت، اختالف ميان 

درجه  72ارنهايت، دو برابر درجه ف 92درجه برابر اسيييت. با اين وجود حرارت  22درجه و 72
فارنهايت نيسييت، زيرا درجه صييفر در مقياس فارنهايت، قراردادي اسييت؛ درجه صييفر واقعاً به 

 42درجه در اين مقياس، به معني 42معناي فقدان حرارت نيست. به همين ترتيب، دماي منفي
صدق مي سيوس هم  سل سئله براي درجه  ست )اين م  ند. دركدرجه كمتر از فقدان حرارت ني

 مقابل، صفر مطلق در مقياس كلوين به معناي نبود كامل حرارت است(.
ياس لهيكي از مق فاصييي تداول در پژوهشهاي  ياساي م ماعي، مق هاي هاي علوم اجت

ستانداردي نظير آزمون ست كه كم و بيش مورد پذيرش قرار گرفتها ضريب هوش ا بر د. انهاي 
زاران نفري كه ساليان سال مورد آزمون ضريب هوشي اساس توزيع امتيازات به دست آمده از ه

صله امتيازي قرار گرفته صله امتيازي را مي 222تا  222اند، فا در  202تا  222توان برابر فا
تر از درصد باهوش 22، 222گيري كه شخصي با ضريب هوشي نظر گرفت. ليكن اين نتيجه

)شييخصييي كه در آزمون اسييت، نادرسييت خواهد بود  222شييخص ديگري با ضييريب هوشييي
توان فاقد هوش دانست، اگرچه ممكن است گيرد را نمياستاندارد ضريب هوشي امتياز صفر مي

شايد بتواند چند كالس احساس كنيم او نمي شد. هرچند  شگاه يا حتي دانشجو با ستاد دان تواند ا
 .درس بخواند ...؟(
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ها با توان در اين باره كه آند، ميشوناي مقايسه ميزماني كه دو نفر بر اساس متغير فاصله
ست )ترتيبي( صحبت كرد. به  شتر از ديگري ا سمي( و يكي از آنها بي يكديگر متفاوت هستند )ا

 از ديگري است. "چقدر بيشتر"توان گفت كه اولي عالوه مي

 

 هاي نسبيمقياس

اي هاي فاصيييلهبيشيييتر متغيرهاي علوم اجتماعي، از حداقل الزامات الزم براي مقياس
هاي نسيييبي، هاي نسيييبي نيز تا حدودي برخوردارند. در مقياسبرخوردار و از الزامات مقياس

صه صي شكيل دهنده متغير، عالوه بر كليه ويژگيخ شارهاي ت ساختاري كه قبالً به آنها ا ه هاي 
سن، طول دوره  ست.  سي ا صفر واقعي نيز دارند. مقياس دمايي كلوين چنين مقيا شد، نقطه 

سازمانسكونت در  ضور در مكاني خاص، تعداد  هايي كه فرد به آنها تعلق دارد، تعداد دفعات ح
هايي از مراسييم مذهبي در دوره زماني خاص، تعداد دفعات ازدواج و تعداد دوسييتان مجرد مثال

 اين متغيرها در تحقيقات علوم اجتماعي است.
توانيم افراد را بر اسيياس سيين گرديم. ميبار ديگر به مثال گردهمايي اجتماعي افراد باز مي

ها هم به همين صورت و ها و سه سالهها در يك گروه، دو سالهبندي كنيم. همه يك سالهگروه
الي آخر، هر كدام در يك گروه قرار گيرند. اين امر كه اعضيياي هر گروه، سيين واحدي دارند و 

اس اسيييمي را برآورده ها متفاوت اسيييت، حداقل الزامات براي مقيسييين هر گروه از بقيه گروه
كند. ترتيب چند گروه در طبقه بندي، از جوانترين تا پيرترين براي متغير سيين، الزامات الزم مي

، دهد تا مشيييخص كنيم كه يك نفر پيرتركند و به ما اجازه ميمقياس ترتيبي را نيز ت مين مي
ست. اگر بين گروه سن شخص ديگر ا صلهجوانتر يا هم  ساوي ايجها فا  اد كنيم، الزاماتهاي م

صله توانيم درباره اينكه كه يك نفر چقدر بزرگتر از ديگري ايم و ميكرده اي را ت مينمقياس فا
ه صفر هاي سن نشان دهنداست، نيز صحبت كنيم. سرانجام، با توجه به اينكه يكي از خصيصه

شده )كودكاني كه هنوز به دنيا نيامده سبي فراهم  شرايط مقياس ن ست،  توان ياند(، و مواقعي ا
گفت سن يك نفر دو برابر ديگري است. مثال ديگري از مقياس نسبي درآمد است كه از صفر 

 يابد.نهايت گسترش ميمطلق و اگر بنيانگذار مايكروسافت باشيد، تقريباً تا بي
سبي به ما امكان مي ساس متغير ن سه دو نفر بر ا ( آيا 2م )دهد تا نتيجه بگيريبنابراين مقاي

( چقدر با هم تفاوت دارند 4( آيا يكي بيشتر از ديگري است، )0آنها متفاوت )يا مشابه( هستند، )
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شكل 7و ) ست.  سبت يكي به ديگري چقدر ا شان  2-2( ن صويري ن صورت ت اين بحث را به 
 داده است.

 

 مقياس اسمي: جنسيت

  مرد زن   

 "دارد؟ مذهب براي شما چقدر اهميت"مقياس ترتيبي: مذهبي بودن 

 

از مهمترين 
مسائل 
 زندگي 

 بسيار مهم
تا حدودي 

 مهم

اهميت 
 چنداني ندارد

 

 زياد   كم  

 اي: ضريب هوشيمقياس فاصله

 222 222 222 222 92 

 مقياس نسبي: درآمد

      

22.222 
 دالر

72.222 
 دالر

42.222 
 دالر

02.222 
 دالر

22.222 
 دالر

 
 دالر2

اسمي،  -گیری توانید سطوح مختلفي از اندازهگیری. شما غالباً ميسطوح اندازه 0-0شکل 

 گذارد.را انتخاب کنید که اطالعات بیشتری در اختیار شما مي -ای یا نسبي ترتیبي، فاصله

 

 گيرياولين نكته درباره سطح اندازه

د، ابق آنچه گفته شيييها، مطبندي فيزيكي افراد در گردهماييبا توجه به اينكه اغلب گروه
بسياري  هايبراي شما امكان پذير نيست )اگر يكبار اين كار را امتحان كنيد احتماالً به مهماني

شما را به برخي نكات عملي در مورد تفاوتدعوت نمي شاره جلب شويد(، من توجه  هاي مورد ا
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يل دادهمي تدا در تحل كات اب ظاهر ميكنم. اين ن كه در بخش ها  حث قرار مو 7شيييود ) رد ب
 بيني كنيد.گيرد(، اما در مرحله سازماندهي پروژه تحقيق بايد آنها را پيشمي

ندازهروش قل سيييطوح ا ياز دارد كه از حدا به متغيرهايي ن يل كمّي  گيري هاي معين تحل
صي از اندازه سطح خا شند. با توجه به اينكه متغيرهاي تحقيق به  صي برخوردار با  -يري گخا

سب با آن برنامهمحدود مي -مانند ترتيبي شما بايد فنون تحليل خود را متنا يزي كنيد. رشوند، 
ه در گيري مورد اسييتفادتر، متناسييب با سييطوح اندازهشييما بايد نتايج تحقيق را به نحوي دقيق

بيني كنيد. براي مثال، ممكن است شما به طور منطقي نسبت به تعيين و گزارش متغيرها پيش
تحت مطالعه اقدام كنيد )جمع كردن سيين همه افراد و تقسيييم بر تعداد  ميانگين سيين جمعيت

آنها(، اما نبايد در پي گزارش ميانگين مذهب افراد باشيد، زيرا مذهبي بودن متغيري اسمي است 
ترين گرايش مذهبي را توانيد مُد يا معمولهاي نسيييبي نياز دارد )شيييما ميو ميانگين به داده

 گزارش كنيد(.
رفتار  گيريوانيد به طور همزمان با متغيرها به عنوان نماينده سطوح مختلف اندازهتشما مي
اي، هاي فاصييلهگيري اسييت كه پس از آن مقياسنسييبي باالترين سييطح اندازه كنيد. مقياس

گيري زهگيرند. با متغيري كه سطح انداترتيبي و سرانجام مقياس اسمي به ترتيب نزولي قرار مي
تري است توان مانند متغيري كه نمايانگر سطح پاييندهد، مينسبي( را نشان مي باالتري )مثالً

) مثالً ترتيبي(  رفتار كرد. براي مثال سن مقياسي نسبي است. اگر قصد داشته باشيد رابطه سن 
ه را مورد مطالع -مثالً خود ادراكي مذهبي: زياد، متوسييط، و كم  -و بعضييي متغيرهاي ترتيبي 

بايد با سن نيز به عنوان يك متغير ترتيبي رفتار كنيد. ممكن است افراد مورد مطالعه  قرار دهيد،
شود. را با جوان، ميانسال و پير مشخص و بيان كنيد كه هر گروه از چه طيف سني تشكيل مي

ستفاده قرار در نهايت، سن مي تواند براي اهداف خاص تحقيق به عنوان متغير اسمي نيز مورد ا
بندي كنيد. يا غير از آن گروه 1ن اسيييت افراد را به عنوان متولد دوران ركود بزرگگيرد. ممك

بندي بر اسييياس عالئم مقياس اسيييمي ديگر بر اسييياس تاريخ تولد و نه صيييرفاً سييين، گروه
 شناسي خواهد بود.ستاره

                                                 
1  .Great Depressionدر آمريکا آغاز شككد  2909هاي پيش از جنگ جهاني دوم که از سككال : دوره بحران اقتصككادي سككال

 .]م[
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گيري كه شما در پي آن هستيد، بر اساس كاربردهاي تحليلي كه براي بنابراين سطح اندازه
شخص مي يك ضي متغيرها ذاتاً به متغير در نظر داريد، م شت كه بع شود. البته بايد در نظر دا

سطح اندازه ستفاده در روشيك  ستند. اگر متغيري براي ا  هاي متنوع بهگيري خاص محدود ه
ستيابي به باالترين سطح مورد سطوح متفاوت اندازه شد، مطالعه بايد براي د شته با گيري نياز دا

توان احي شود. براي مثال، اگر از افراد مورد مطالعه سن دقيق آنها پرسيده شود، بعداً مينياز طر
 هاي ترتيبي يا اسمي سازماندهي كرد. بنديآنها را در گروه

سطح اندازه ست اين متغيرها را در باالترين  ضرورتاً الزم ني ئن گيري كنيد. اگر مطمباز هم 
توانيد از تر از مقياس ترتيبي نيازي نداريد، به سادگي ميهستيد كه به سن افراد در سطحي باال
و الي آخر مشييخص كنند. براي  49تا  42، 09تا  02افراد بخواهيد بازه سييني خود را مانند 

توانيد از روش دان اند ها، به جاي جسيتجوي اطالعات بسييار جزيي، ميارزش شيركت مطالعه
تفاده كنيد. با اين وجود، هرگاه اهداف تحقيق شما در ها اسبندي شركتبراي رتبه 1براد استريت

هاي گيري ممكن را مد نظر قرار دهيد. اگرچه مقياسمجموع روشن نباشد، باالترين سطح اندازه
به مقياسنسيييبي را مي ما نميتوان  به هاي ترتيبي كاهش داد، ا توان يك مقياس ترتيبي را 

سييطح  توان به مقياستر را نميسييطح پايينمقياس نسييبي تبديل كرد. به طور كلي، مقياس 
 اي يك طرفه است كه نبايد نسبت به آن بي توجهي نمود.باالتر تبديل كرد. اين راه جاده

شوند. گيري به كار گرفته ميهاي تحقيقاتي، نوعاً متغيرها در سطوح مختلف اندازهدر پروژه
يام بيلبي و دنيس بيلبي ثال، ويل با رويكردي طولي و 2999)  2براي م ند  ( تصيييميم گرفت

عه قرار دهند )لحظه ،نگرقانون ياي فيلم و تلويزيون را مورد مطال كار دن ناي اين  باره مع اي در
 هرتشكنند، دريافتند كه به آن اشاره مي "صنعت فرهنگ"بيانديشد(. مؤلفان در آنچه با عنوان 

ست. جالبكننده بهرهبيني )متغير ترتيبي( بهترين پيش سان ا شنامه نوي تر اينكه وري آينده نماي
سيله آژانس ساني كه به و شنامه نوي شده بودند، نآنها دريافتند نماي صلي و برتر معرفي  ه هاي ا

شغل  شاغلي با درآمد پيدا ميتنها  ست(، بلكه به احتمال زياد م سمي ا شغل يك متغير ا كردند )
ست مي شتر به د سبي(. آوردند ) درآمد يك متغيربي شهرت ن  به عبارت ديگر، محققان دريافتند 

ستقل كليدي براي پيشآژانس شنامه نويها )ترتيبي( متغير م شغلي نماي ست. بيني موفقيت  س ا
ومي هاي قمحققان همچنين دريافتند كه پيرتر بودن )نسييبي(، مؤنث بودن )اسييمي(، از اقليت

                                                 
1 . Dun & Bradstreet 

2 . William Bielby and Denis Bielby 
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سبي( عوامل نامس شتر )ن شتن تجربه بي سمي( و دا سنده ببودن )ا شغلي نوي سير  ه اعدي براي م
سالشمار مي شتر در  سوي ديگر، درآمد بي گيري هاي قبل )كه در طبقات ترتيبي اندازهآيند. از 

وفقيت موفقيت، م"شييود. به اصييطالح بيلبي، شييده بود(، منجر به موفقيت بيشييتر در آينده مي
 (.2999: 92) "آوردمي

 ساده يا چندگانه هاينشانه
سازي متغيرهاي علوم اجتماعي وجود دارد هاي بسياري براي عملياتيدر برخي موارد گزينه

شود. براي مواجهه با اين وضعيت نگاهي هاي درست ميكه باعث ايجاد ترديد در انتخاب گزينه
 اندازيم. گذرا به مباحث اطمينان و ثبات مي

سياري از متغيرهاي تحقيق اجتماعي، مقياس سبتاًب سيت هاي ن ستي دارند. جن شن و در  رو
معموالً موضوع مذكر و مؤنث بودن را به دنبال دارد و مهم نيست  كه شما چگونه اين متغير را 

شه( مي سمي را معموالً )البته نه همي سيم كنيد. يك متغير ا ساده تق شاهده  از  -توان با يك م
ها ها قصد داريد فرزند خواندهوادهاندازه خان سنجيد. در مطالعه -طريق نگاه كردن يا طرح سؤال 

و فرزندان شيييري را نيز همانند سيياير اعضيياي خانواده ]شييامل زوجين و فرزندانشييان[ در نظر 
بگيريد، ليكن معموالً آگاهي از تعداد فرزندان هر خانواده آسيييان اسيييت. براي بيشيييتر اهداف 

ست  شور ا ساكن همان ك شور، جمعيت  ساكن يك ك ه وانيد با مراجعه بتمي -تحقيق، جمعيت 
دارند.  هاي ساده و روشنيسالنامه آماري پاسخ آن را بيابيد. بنابراين بسياري از متغيرها شاخص

 آوريد.اگر بتوانيد بخشي از اطالعات را به دست آوريد، آنچه نياز داريد را نيزبه دست مي
ساده شاخص  شما اي وجود ندارد تا مقياس متغير مبا اين وجود، گاهي اوقات  ورد نظر را به 

كه هر يك  -ارائه دهد. همان طور كه پيشييتر در اين فصييل اشيياره شييد، بسييياري از مفاهيم 
داراي تفاسير متعددي هستند. در اين موارد شما  براي  -شوند هاي مختلفي را شامل ميشاخص

سپس مي شت.  شاهده نياز خواهيد دا سمتي رمتغيري خاص به چند م كه  اتوانيد اطالعات چند ق
ايد با يكديگر تركيب و مقياس مركبي براي متغير مورد پرسش ايجاد كنيد. فصل آوري كردهجمع

 كنيم. هاي انجام اين كار اختصاص دارد. در اين بخش به مثالي ساده اكتفا ميبه روش 8
صيلي"مفهوم  شجويان در را در نظر بگيريد. همه ما مي "عملكرد تح ضي دان دانيم كه بع

ها ممكن اسييت شييوند و مابقي خير. در مطالعه اين تفاوتدانشييكده خوب ظاهر مي هايدوره
سيم چه ويژگي صيلي ميبپر سطوح عالي عملكرد تح سياري از شوند )بها و تجربياتي منجر به 
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ضوع پرداخته سي اين مو يم؟ رتبه گيري كناند(. چگونه بايد عملكرد كلي را اندازهمحققان به برر
تواند نماينده عملكرد كلي اي براي عملكرد تحصيييلي اسييت، اما نميلقوههر دوره شيياخص با

ست: ميانگين رتبه شخص ا شكل تقريباً م شد. راه حل اين م شجو با  2مثالً (ها. به هر رتبهدان
اي تخصيص داده، جمع نمرات به دست آمده توسط هر دانشجو را بر رتبه الف، ب، ج، د، ه(نمره

سيم ميهاي گذرانده تعداد دوره ست خواهيم يافت. شده تق كنيم. در نتيجه به مقياس مركبي د
ها )مثالً تعداد واحد هر دوره يا درس( متفاوت باشييد، ارزش نمرات را به تناسييب اگر اعتبار دوره

گشييا هاي تركيبي در تحقيقات علوم اجتماعي گرهكنيم. معموالً سيياختن اين مقياستنظيم مي
 است.

 

 سازيهاي عملياتيچند نمونه از گزينه
سترس محقق علوم اجتماعي و هاي عملياتيبراي كنار هم گذاردن تمام گزينه سازي در د

شان دادن توان بالقوه اين گزينه شيوهن توان در هاي مختلفي كه ميها، نگاهي به چند نمونه از 
هاي مختلف براي اندازيم. وجود روشخصيييوص يك مسيييئله مشيييابه تحقيق اتخاذ نمود، مي

صتعملياتي شان دهنده فر ست كه تحقيق اجتماعي براي سازي متغيرها در هر مورد، ن هايي ا
شرايطي كه منجر به خالقيت و تصور ما ارائه مي ساده كردن موضوع، از شرح كليه  كند. براي 

 شود، خودداري شده است. اي خاص ميتر شدن گزينهمطلوب
هاي بررسي آنها ارائه شده است. بعضي راه هايي ازسؤاالت پژوهشي خاص ودر اينجا نمونه
شروع مي سادهبا مثالي  شد. مزيت اين مثال در  صل مطرح  ودن تر بكنيم كه قبالً در همين ف

 يكي از متغيرهاي آن براي عملياتي شدن است. 
 

 آيا زنان دلسوزتر از مردان هستند؟ .0

انتخاب كنيد. موقعيت مفروضي  الف. گروهي از افراد را با تعداد زن و مرد برابر براي مطالعه
سيد اگر با آن  سختي قرار گرفته به آنها ارائه كنيد. از آنها بپر شرايط  سي در  را كه ك
شرايط مواجه شوند، چه كاري خواهند كرد. براي مثال اگر با كودكي مواجه شوند كه 

كند، چه كاري خواهند كرد. هر گونه كمك و دلداري دادن به گم شيييده و گريه مي
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سوزي از كو سوزي در نظر بگيريد. حال ببينيد احتمال دل شاخص دل دك را به عنوان 
 سوي زنان بيشتر است يا مردان.

اهر به كنيد تا تظب. آزمايشيييي را تدارك ببينيد كه در آن مبلغي را به كودكي پرداخت مي
شدن كند. او را در يك پياده شاهده كنيد كه آيا مردان گم  شلوغ قرار داده و م ا يروي 

شنهاد مي شتر براي كمك پي شمارش كليه مردان و زناني كه زنان بي دهند. همچنين از 
ند، اطمينان يابيد، زيرا ممكن اسيييت تعداد يك گروه پياده از كنار كودك عبور كرده ا

اند را بيشييتر از ديگري باشييد. حال به سييادگي درصييد مردان و زناني كه كمك كرده
 محاسبه كنيد.

شي انجام دهيد كه در آن از افراد پرسيده ميج. نمونه ه شود باي از افراد را انتخاب و پيماي
سازمان سازمانچه  سوزانه هايي تعلق دارند. احتمال عضويت در  سات دل هايي كه احسا

كنند، براي مردان و زنان محاسيييبه و با يكديگر مقايسيييه كنيد. براي را منعكس مي
ر عكس يا ب -هاي بيشتري تعلق دارند بت به زنان به سازمانمحاسبه اينكه مردان نس

عه، درصيييد عضيييويت در  – يد: براي هر يك از افراد تحت مطال اين گونه عمل كن
هايي كه منعكس كننده دلسيوزي اسيت را مشيخص كنيد. آيا مردان ميانگين سيازمان

 درصد باالتري دارند يا زنان؟ 
 

شجويان جامعه .2 سي در آيا دان سابداري شنا شجويان ح سه با دان مقاي

 اطالع بيشتري از رويدادهاي جهاني دارند؟

الف. امتحان كوچكي درباره رويدادهاي جهاني آماده و آن را در سطحي قابل مقايسه، ميان 
سابداري برگزار كنيد. اگر مي سي و ح شنا شجويان جامعه  شتهدان  هاي جامعهخواهيد ر

سه كنيد، سابداري را مقاي سي و ح شجويان آن چيزي را  شنا شويد كه از دان مطمئن 
 پرسيد كه مرتبط با رشته تحصيلي آنها است. مي

ب. از مدرس يك دوره درسيييِ تحليل رويدادهاي جهاني اسييتفاده كنيد تا متوسييط نمرات 
 شناسي و حسابداري دراين دوره را براي شما تعيين كند. دانشجويان جامعه

ستي مبتني بر  س"ج. درخوا شهر نيويوركانتقال  سيد و به كالس "ازمان ملل به  هاي بنوي
ضا ميجامعه سابداري بدهيد. در هر كالس چند نفر نامه را ام سي و ح كنند و چند شنا
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شما مي شهر نيويورك نفر به  سازمان ملل هم اكنون در  شكيالت مركزي  گويند كه ت
 واقع شده است.
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ا محل بهتري براي مردم، كدام يک از دو شتتهر نيويورو و كاليفرنيا ر .9

 دانند؟زندگي مي

ستفاده از  سازمان مللالف. با ا صه آماري  شابه، نرخ مهاجرت به هر  خال شريات م يا ن
توانيد ايالت و مهاجرت از هر يك را بررسييي كنيد. به اين نكته توجه كنيد كه آيا مي

 .دهاي مستقيم از نيويورك به كاليفرنيا و بر عكس را پيدا كنيتعداد جابجايي
پرسييند كه اغلب از افراد مي  -گالوپ، هريس، روپر و ...  -ب. مراكز ملي نظرسيينجي 

دانند. برخي نتايج اخير را در كتابخانه يا تر ميكدام ايالت را براي زندگي مناسيييب
 هاي محلي جستجو كنيد.روزنامه

 ج. نرخ خودكشي در دو ايالت را مقايسه كنيد.

 

شتتما از كدام گروه هستتتند؟ علوم ترين مدرستتان دانشتتگاه محبوب .4

 اجتماعي، علوم طبيعي يا علوم انساني؟
شما برنامه شگاه  شجويان دارد، برخي الف. اگر دان سط دان سان تو اي براي ارزيابي مدر

 نتايج اخير را مرور كرده، متوسط نرخ هر يك از سه گروه را محاسبه كنيد.
شييته بازديد و نرخ حضييور در هر هاي مقدماتي در هريك از سييه رهاي دورهب. ازكالس

 گيري كنيد.كالس را اندازه
ج. در ماه دسييامبر ]آخرين ماه سييال[، تعدادي از اعضيياي هيئت علمي هر دانشييكده را 
انتخاب و از آنها بخواهيد تعداد كارت تبريك تعطيالت و هدايايي كه از دانشييجويان 

 شود.ه ميكنند را ثبت نمايند. ببينيد چه كسي برندخود دريافت مي
 

شنهاد پروژهنكته قابل توجه اين مثال ضوعات ها پي شمند در زمينه مو هاي تحقيقاتي ارز
هاي متعددي اسييت كه براي عملياتي كردن ذكر شييده نيسييت. بلكه هدف نشييان دادن روش

 متغيرها وجود دارد.
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 يابدسازي ادامه ميعملياتي
و  آوريهاي پيش نياز جمعكردن به عنوان فعاليت سيييازي و عملياتيدرباره دو كارِ مفهوم

هاي پرسشنامه را پيش از ارسال آن ها بحث كرديم. به عنوان نمونه، شما بايد مؤلفهتحليل داده
ش ماييابد. در يك پيهاي تحقيقاتي ادامه ميطراحي كنيد.  اين دو فرآيند در كليه مراحل پروژه

ست. اما، در روش سازي مقدم برعملياتي كردن ا ساختار يافته مفهوم  ساختاربزرگ   هاي كمتر 
صات مفاهيم مرتبط امري تفكيك ناپذير از يافته شخ شناخت و بيان م اي نظير تحقيق ميداني، 

 فرآيند مشاهده مستمر است.
ادگي داشيييته به عنوان يك محقق، همواره براي بررسيييي دوباره مفاهيم و تعاريف خود آم

باشييييد. هدف نهايي تحقيق اجتماعي روشييين كردن ماهيت زندگي اجتماعي اسيييت. اعتبار و 
طه مي چه در اين راب يت آن جه شييييوه مطلوب بار متو ماني براي اولين  چه ز كه  به اين يد،  آموز

ايد، بسييتگي ندارد؛ خواه اين نحوه نگاه كردن را از يك كتاب، رؤيا يا از نگريسييتن به آنها شييده
 رادر همسرتان آموخته باشيد.ب

 

 گيريمعيارهاي كيفيت اندازه
 دارد. اين فصل با اين بيان صريح آغاز شد كه يهاياين فصل با مباحث قبلي كتاب تفاوت

ندازهدانشيييمندان علوم اجتماعي مي گيري كنند. پس از آن توانند هر چيزي كه وجود دارد را ا
صد اندازه ست ق شتر چيزهايي كه ممكن ا شيدريافتيم كه بي شته با م، گيري و مطالعه آنها را دا

هايي گيري كنيم. فصل را با بحث در مورد سنجهدازهتوانيم آنها را انواقعاً وجود ندارند، ليكن مي
ند حتي چيزهايي كه وجود ندار -گيري چيزها ما در اندازهكه ميزان شكست و يا موفقيت نسبي 

 بريم.دهند، به پايان ميرا نشان مي -

 

 صحت و دقت
ندازه حگيري را ميا كه در ب مان طور  جام داد. ه قت ان فاوتي از د جات مت با در ث توان 

شاره به درستي تمايزات ايجاد شده بين خصيصهعملياتي شاره شد، دقت ا شكيل هاي تسازي ا
در دهه چهارم "از بيان اينكه  "سيياله 74"دهنده يك متغير دارد. توصيييف يك زن به عنوان 
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شييكل  "2989در تابسييتان "تر اسييت. اينكه گروه تبهكاران خياباني قرار دارد، جزئي "زندگي
 تر است.دقيق "2982در دهه "ت به گرفت نيز نسب

رسيييد كه معيارهاي جزئي بهتر از معيارهاي به عنوان يك قاعده كلي، منطقي به نظر مي
ستند. با  شكافانه و دقيق ني شرايطي بهتر از معيارهاي مو شند. معيارهاي كلي تحت هيچ  كلي با

ستن اينكه ز ست. اگر دان ضروري يا مطلوب ني شه  شكافي همي م ني در دهه چهاراين وجود، مو
كند، در اين صيييورت هر گونه تالش اش اسيييت، احتياجات تحقيق شيييما را برآورده ميزندگي

مازادي براي آگاهي از سيين دقيق او بيهوده اسييت. بنابراين عملياتي كردن مفاهيم تا حدودي 
ست، ميزان  شن ني شما رو شود. اگر نيازهاي  بايد از طريق درك ميزان جزئيات الزم مديريت 

 قت را افزايش دهيد.د
شتباه نگيريد. مثالً اگر بگوييم شخصي  و انگلند متولد ني"در هر صورت صحت را با دقت ا

اسييت، دقت  "متولد اسييتو ورمونت"اسييت، نسييبت به  "]بخش شييمال شييرقي اياالت متحده[
كمتري دارد. اولي، بخشييي از يك قاره و دومي ناحيه بالنسييبه كوچكي از آن اسييت. اما فرض 

صيفي كه دقت كمتري داردكنيد  شد. در اين حالت تو ستون با سؤال، واقعاً متولد بو ، فرد مورد 
 تر و انعكاس بهتري از دنياي واقعي است. صحيح

صحت و دقت ويژگي ست كه  شن ا ستند و نياز رو سنجش تحقيق ه هاي كيفي مهمي در 
ي را انجام داده و ارزياب هاييگيريبه توضيييح بيشييتري دارند. وقتي دانشييمندان اجتماعي اندازه

 كنند: پايايي و روايي.كنند، توجه خاصي به دو مالحظه فني معطوف ميمي

 

 پايايي 
به طور خالصيييه پايايي داللت بر اين امر دارد كه آيا فن خاصيييي، در كاربردهاي متعدد با 

وزن من  ريگييابد يا خير. فرض كنيد شما قصد اندازههدف مشابه، به نتايج يكساني دست مي
خواهيد كه وزن دانم(. به عنوان يك روش، از دو نفر متفاوت ميرا داريد )و من علت آن را نمي

پوند برآورد كند، نتيجه  422پوند و نفر دوم  222من را برآورد كنند. اگر نفر اول وزن من را 
 ت. گيريم كه روش مورد استفاده افراد در برآورد وزن من چندان قابل اطمينان نيسمي

. من كنيدگيري خود استفاده ميدر مقابل فرض كنيد از ترازوي حمام به عنوان روش اندازه
ار آوريد. ترازو در هر دو بگيرم و شما هر بار نتايج يكساني به دست ميدوبار روي ترازو قرار مي
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شان مي ساني را ن ستفادهوزن يك سبت به ا ست كه اين مقياس ]ترازو[ ن ز ا دهد و حاكي از آن ا
 برآورد افراد، روش قابل اعتمادتري )پاياتري( فراهم آورده است.

دهد، ضييامني براي صييحت نتايج نيسييت. در عين حال پايايي، آنقدر كه دقت را نشييان مي
شان دهد تا از اين بابت  2ام كه وزنم را فرض كنيد من ترازو را طوري تنظيم كرده پوند كمتر ن

د، اما وزن كنيا )با اطمينان( هر بار وزن يكساني را بيان مياحساس بهتري پيدا كنم. اگرچه شم
صر جديد كه  ست. اين عن شتباه ا شده ا صل ناميده مي 1اريبيگزارش  مورد بحث  9شود، در ف

 كند.قرار گرفته است. در اينجا فقط توجه داشته باشيد كه پايايي، صحت را تضمين نمي
انه متفاوت را مورد مطالعه قرار دهيم. در يكي خواهيم روحيه كارگران دو كارخفرض كنيد مي

ها، تقسيم كار شديدي نسبت به كارگران مشاغل تخصصي اعمال شده است. هر كارگر از كارخانه
جام مي تاژ طوالني را ان يك خط مون ند كلي  نهبخش كوچكي از فراي خا كار هد. در  ديگر، هر  د

 رسانند.ك، كل فرايند را به انجام ميهاي كوچدهد و تيمكارگر وظايف زيادي را انجام مي
 گيري كرد؟ يك اسيييتراتژي اين اسيييت كه كارگران را در هرچگونه بايد روحيه را اندازه

د، يا كننكارخانه مورد مشاهده قرار دهيم و به طور مثال توجه كنيم كه آيا آنها با هم شوخي مي
ز آنها بپرسيم كه چقدر كارشان را دوست توانيم اخندند و نظاير آن. ميزنند و زياد ميلبخند مي

سازماندهي موجود را ترجيح مي سيم كه  ساير كارخانهدارند و حتي بپر سازماندهي  ها دهند يا 
توانيم در مورد ايم، ميتر اسييت. با مقايسييه آنچه در كارخانجات مختلف مشيياهده كردهمطلوب

ه باشيد كه گيري كنيم. توجه داشتنتيجهكند، اينكه كدام فرايند مونتاژ روحيه بيشتري ايجاد مي
 ام.گيري كيفي را شرح دادهمن تنها يك رويه اندازه

 پردازيم. ممكن است، مشاهداتاكنون به بعضي مشكالت ذاتي اين روش از نظر پايايي مي
ست آنچه مي سات قرار گيرند. ممكن ا سا سير كما تحت تاثير برخي اح شتباه تف نيم. بينيم را ا

ست  سر همديگر ميممكن ا سر به  شاجره ببينيم كه كارگران  گذارند، اما فكر كنيم در حال م
شابهي از كارگران را  شيم. اگر بخواهيم گروه م ست در روز بدي آنها را ديده با ستند. ممكن ا ه
در چند روز پي در پي مشيياهده كنيم، ممكن اسييت هر روز، ارزيابي متفاوتي داشييته باشيييم. به 

ست در مورد روحيه عالوه، حتي اگر چن ساني را ارزيابي كنند، ممكن ا شاهده كننده رفتار يك د م
 كارگران نتايج متفاوتي به دست آورند.

                                                 
1 . Bias  
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شركت را از  سوابق  ست. فرض كنيد  ستراتژي ديگري براي ارزيابي روحيه ا روش كمّي ا
هاي رسيييده به اتحاديه كارگري در يك دوره زماني خاص بررسييي كنيم. نظر ميزان شييكايت

تواند نشييان دهنده روحيه باشييد: شييكايات بيشييتر به معني روحيه كمتر اهراً اين شيياخص ميظ
سنجش پاياتر به نظر مي ستراتژي  ست. اين ا شكايات، بايد به تعداد ا شمردن مكرر  سد: با  ر

 يكساني دست يابيم.
شكايت شك داريد كه تعداد  ضرورتاً نمياگر  شد، ها  سنجش روحيه با تواند معياري براي 

شما نگران روايي )اعتبار( هستيد، نه پايايي. در مبحث بعدي روايي را مورد بررسي قرار خواهيم 
تايج ن -داد. نكته مهم در اينجا آن است كه روش آخر، بيشتر شبيه مقياس ترازوي حمام است 

 دهد.باثباتي را به دست مي
سياري بر شكال ب شكالت مربوط به پايايي به ا اني كه كند. زموز ميدر تحقيق اجتماعي، م

ها باشيييد، بحث پايايي نگران كننده خواهد بود، زيرا آوري دادهگر منبع جمعتنها يك مشييياهده
شاهده ضميني در برابر ت ثير ذهنيت م زان توان با اطمينان گفت كه چه ميگر نداريم. نميهيچ ت

 كننده دارد.اهده از آنچه گزارش شده ريشه در موقعيت مشاهده شده و چه ميزان ريشه در مش
گر نيسييت. محققان پيمايشييي در طوالني با اين وجود ذهنيت تنها مربوط به يك مشيياهده

ها و رفتارهاي خاص خود، هاي مختلف به دليل نگرشاند كه مصييياحبه كنندهمدت دريافته
سخ سرمقاله گان دريافت ميهدهندسخهاي متفاوتي از پاپا ضع  كنند. اگر بخواهيم در مورد مو

ضوعات عمومي مطالعهروزنامه توانيم گروهي كد كننده ايجاد اي انجام دهيم، ميها در مورد مو
صدها مقاله و طبقه سفانه كد كنيم تا كار مطالعه  ضع را انجام دهند. مت  ساس موا بندي آنها بر ا

  كنند. ممكن است بخواهيم چند صدهاي مختلف، يك مقاله را به اشكال متفاوتي كد ميكننده
ساس مجموعه طبقات ايجاد  ستاندارد، مثالً بر ا ساس چند طرح كدگذاري ا شغل خاص را بر ا

سط وزارت كار يا اداره آمار طبقه شاغل را در طبقهشده تو شما همه م  بنديبندي كنيم. من و 
 يكساني قرار نخواهيم داد.

شان ميهر يك از اين مثال شكالت پايايي را ن شابهي نيزها، م شكل م  زماني رخ دهند. م
خواهيم اطالعاتي در مورد خودشان به ما ارائه دهند. گاهي اوقات از افراد دهد كه از افراد ميمي

دانند، مثالً: تا به حال چند بار در مراسم مذهبي شركت پرسيم كه پاسخ آن را نميسؤاالتي مي
كامالً نامربوط  پرسييييم كه آن راايد؟ گاهي اوقات در مورد چيزهايي از افراد سيييؤال ميكرده
دانند: آيا از روابط جاري بين چين و آلباني راضي هستيد؟ در اين گونه موارد، افراد در دفعات مي
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سازند. گاهي اوقات ها را در همان زمان ميدهند، زيرا اين پاسخهاي متفاوتي ميمختلف، پاسخ
ن، در ي روشن درباره آكنيم كه حتي فردي با ديدگاهما مسائل را به قدري پيچيده توصيف مي
 يابد.شود به تفسير متفاوتي دست ميدومين باري كه سؤال براي او مطرح مي

هاي پايا )قابل اعتماد( ايجاد كرد؟ اگر طرح تحقيق شما نيازمند توان مقياسپس چگونه مي
سيد كه به احتمال زياد ست، بايد تنها چيزهايي را از افراد بپر سيدن اطالعات از افراد ا سخ پ پر ا

شد. البته آن را مي صريح با شفاف و  سيد و منظورتان  دانند. راجع به چيزهاي مرتبط از آنها بپر
كنند. خوشيييبختانه، محققان ها كليه مشيييكالت موجود در زمينه پايايي را حل نمياين روش

 اند.هاي مورد استفاده ايجاد كردههاي مختلفي براي كنترل پايايي مقياساجتماعي روش

 

 آزمون مجدد -آزمون  روش

زمون آ گاهي اوقات بهتر است سنجش يكساني را بيش از يك بار انجام دهيم. اين روش را
نامند. اگر انتظار نداشته باشيد كه اطالعات به دست آمده تغيير كنند، بايد در مي آزمون مجدد -

سخ ست آوريد. اگر پا ساني را به د سخ يك گيري يي روش اندازهها تغيير كنند، پاياهر دو بار، پا
 متناسب با درجه تغيير، كاهش خواهد يافت. به يك مثال توجه كنيد.

( در تحقيق پيرامون ارزيابي 2992) 1جفري سيكز، دبليو. مارك كروشيات و جفري نيومن
هاي پيشيييگيرانه اسيييت، تالش كردند تا ( كه بخشيييي از درمانHHA) 2خطرات سيييالمتي

هاي مختلف را شيناسيايي كنند، تا پزشيكان پيش زمينه هاي مرتبط با الگوي زندگي وريسيك
هاي مناسييبي تجويز كنند. با آگاهي از شييرايط زندگي بتوانند از اين طريق به بيماران توصيييه

شكان مي شاوره بيماران، پز ساس توانايي بالقوه آنها براي بقا و نحوه بهبود به آنها م توانند بر ا
شديدي ب ستگي  صحت اطالعات جمعدهند. البته اين هدف ب شده از هر يك از افراد ه  آوري 

 تحقيق دارد.
سنجش پايايي اطالعات خود از  شنامه  024سكز و همكارانش براي  س ستند تا پر نفر خوا

ها و رفتار آنها بود، تكميل كنند. سييه ماه بعد، پرسييشيينامه پيگيري اي را كه در مورد ويژگياوليه
ت قبلي مجدداً طرح و نتايج دو پيمايش با يكديگر مقايسه براي همان افراد ارسال و همان سؤاال

 درصد افراد هر دو بار اطالعات يكساني را گزارش داده بودند. 22شده بود. مجموعاً تنها 

                                                 
1 . Jeffrey Sacks, W. Mark Krushat and Jeffrey Newman 

2 . Health Hazard Appraisal 



  404گيري/ سازي و اندازهسازي، عملياتيمفهوم فصل پنجم:

 

 كنند:سكز و همكارانش چنين گزارش مي
درصد افراد قد متفاوتي را در پرسشنامه پيگيري گزارش كردند. سن اعالم  22تقريباً 

سن يكي از والدين در طول شده  سه نفر از افراد در پرسشنامه پيگيري تغيير كرد.  والدين 
شروبات  2سال تغيير كرد. از هر  02سه ماه،  شته دخانيات و م ساني كه در گذ نفر از ك

  442آورد )اش را به ياد نميكردند، يك نفر الگوي مصيييرف گذشيييتهالكلي مصيييرف مي
:2992.) 

 
ضي آزمودني شتن بيماري قلبي، ها اطالعبع شنامه قبلي مبني بر دا س شده در پر ات ارائه 

ديابت، نفخ، سابقه دستگيري و فكر خودكشي را در پرسشنامه پيگيري اظهار نكردند. فردي در 
شنامه دوم مادرش زنده بود.  س ست داده، اما در پر شنامه اول گفته بود كه مادرش را از د س پر

شنامه اول گفته بود س شنامه دوم  يكي ديگر در پر س ست داده، اما در پر كه تخمدانش را از د
مشكلي نداشت. در مورد ديگر، كسي در پرسشنامه اول تخمدان داشت، اما در پرسشنامه دوم 

ست داده بود  شخص چنين گفته بود كه -آن را از د ست  22اين  ست تخمدانش را از د سال ا
ست. يكي ديگر از آزمودني سن خود را داده ا سه ماه بعد  22ها بار اول  سال اعالم كرده، اما 

توانند بر سالمت سال داشت )اين ترديد و سؤال وجود دارد كه آيا پزشكان و مشاوران مي 22
ان آزمون مجدد نشييي -اي دارند، ت ثير بگذارند(. بنابراين روش آزمون بيماراني كه چنين حافظه

 بل اعتماد نيست.ها پايايي چنداني ندارد و قاآوري دادهداد اين روش جمع

 

 آزمون 1روش دو نيمه كردن

به عنوان يك قاعده كلي، بهتر اسييت هر مفهوم اجتماعي سيياده يا پيچيده نظير تعصييب، 
سبيگانگي يا طبقه اجتماعي را بيش از يك بار اندازه ي گيري كنيم. اين رويه، زمينه را براي برر

ايد كه به مؤلفه تهيه كرده 22ي اي حاوكند. فرض كنيد پرسييشيينامهبيشييتر پايايي فراهم مي
سنجد. با استفاده از روش دو نيمه كردن آزمون، به طور اعتقاد شما تعصب نسبت به زنان را مي

دهيم. هر مجموعه بايد مقياس تايي تخصيييص مي 2تصييادفي اين ده مؤلفه را به دو مجموعه 
سبت به زنان ارائه كند و هر دو مجموعه بايد  صب ن سبي براي تع سخمنا ق ها را به يك طريپا

                                                 
1 . Split-Half Method 



 تحقيق در علوم انساني كاربردي شناسي/ روش409

 

تماالً بندي كنند، احها افراد را به صيييورت متفاوتي طبقهبندي كنند. اگر دو مجموعه مؤلفهطبقه
 بايد از نظر پايايي مشكلي در مقياس متغير شما وجود داشته باشد. 

 

 هاي استاندارداستفاده از مقياس

عات جمع يايي اطال پا نان از  فاده از آوري شيييدروش ديگر براي اطمي ه از افراد، اسيييت
ست. براي مثال اگر بخواهيد مقياس شده ا شين ثابت  ست كه پايايي آنها در تحقيقات پي هايي ا

 توانيد از راهنماي اسرول پيروي كنيد. ناهنجاري را اندازه بگيريد، مي
هاي كند. براي مثال آزمونها، پايايي آنها را تضمين نميبا اين وجود استفاده زياد از مقياس

صيلي صيتي چند مرحلهSTAs) 1ارزيابي موفقيت تح شخ ست  سال( و فهر سوتا،  ها در اي مين
ن در اند. ليكهاي مربوط به خودشان به عنوان استانداردهاي تعيين شده مورد پذيرش بودهحوزه
ته و اند تا بتوانند با حذف موضوعات تاريخ گذشهاي اخير، نياز به تغييرات بنيادين پيدا كردهسال

 ها و عبارات، تغييرات جامعه را منعكس كنند.اريبي در واژه

 

 قابليت اطمينان دستياران تحقيق

 گيري ناشي از دستياران تحقيق،ايم، ممكن است عدم پايايي اندازههمان طور كه قبالً ديده
كنترل هاي متعددي براي ها و كدگذاران، باشيييد. در اين گونه موارد، راهنظير مصييياحبه كننده

نان  يت اطمي قابل عدم  ظت از تحقيق در برابر  حاف ثال براي م به عنوان م يايي وجود دارد.  پا
را با  گانهدهندسييختواند يك نمونه فرعي از پاها، ناظر تحقيق ميدر پيمايش مصيياحبه كننده

 تماس تلفني دعوت و صحت بخشي از اطالعات را كنترل كند.
كرار نيز استفاده كرد. اگر شما نگران هستيد كه سرمقاله توان از تهاي ديگر ميدر موقعيت

ست به طور قابل اعتمادي طبقهروزنامه شاغل ممكن ا شد، ميها يا م شده با ر توانيد هبندي ن
يك را به طور مستقل و به وسيله چند نفر، كدگذاري كنيد. سپس آن مواردي كه به طور مشابه 

 شوند.تر قرار گرفته و مجدداً حل مياند، مورد ارزيابي دقيقبندي نشدهطبقه
شخص بودن، آموزش و تمرين مي شفافيت، م تواند مانع عدم اطمينان زياد و نگراني سرانجام، 

سرمقاله ضع  صرف كنيم تا در خصوص نحوه ارزيابي موا شما زماني را  ق ها به توافشود. اگر من و 

                                                 
1 . Scholastic Assessment Tests 
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اتفاق  ها و مطالعه بعضي از آنها بهبا بحث و گفتگو درخصوص موضع سرمقاله -شفافي دست يابيم 
 کنیم. بندياحتماالً قادر خواهيم شد آنها را در روشي مستقل از هم طبقه -يكديگر 

صلپايايي اندازه ست و ما در ف ضوعي بنيادي در تحقيق اجتماعي ا رو  هاي پيشگيري، مو
 زديك به كاملباز هم به آن خواهيم پرداخت. ذكر اين نكته ضييروري اسييت كه حتي پايايي ن

به  كنند. حالگيري ميكنيم را اندازههاي ما آنچه واقعاً فكر ميكند كه مقياستضيييمين نمي
 پردازيم.موضوع روايي )اعتبار( مي

 

 روايي )اعتبار(
ندازه كافي در كاربردهاي معمول، روايي به درجه اي اشييياره دارد كه مقياس تجربي به ا

كند. همان طور كه گفته شد، مفاهيم اغلب معناي نعكس ميمعناي واقعي مفهوم مورد نظر را م
واقعي ندارند. پس چگونه اطمينان داشييته باشيييم كه يك مقياس خاص، به اندازه كافي معناي 

توان به طور قطع در اين رابطه اظهار نظر كند يا خير؟ البته نميمفهوم مورد نظر را منعكس مي
يده كه قبالً د مان طور  مكرد. ه ماعي، مبتني بر ايم، ت ماعي، اعم از تحقيق اجت ندگي اجت ام ز

ست كه آنها منعكس ميتوافق ستفاده و مفاهيمي ا صطالحات مورد ا كنند. براي هاي ما روي ا
ندازه هاي ما با معاني مورد توافق براي مفاهيم تناسيييب دارد يا خير، گيريسييينجش اينكه ا

 معيارهاي متعددي وجود دارد. 
هاي تجربي خاص، شييود. مقياستحت عنوان روايي صييوري ناميده مي اولين معيار روايي

ممكن است با توافقات متداول و تصاوير ذهني فردي ما درباره مفهومي خاص، همخواني داشته 
شكايت شما در مورد اينكه تعداد  ست من و  شد. براي مثال ممكن ا شته با صله بيا ندا ه هاي وا

سنجش روحيه م شيم. هرچند اتحاديه كارگري، براي  شته با ست يا خير، اختالف نظر دا سب ا نا
 رتباطاهاي رسيييده به اتحاديه كارگري، به نوعي با روحيه كامالً توافق داريم كه تعداد شييكايت

اعتبار دارد، صرف نظر از اينكه به اندازه كافي  از جهت صوريدارد. اين يعني مقياس مورد نظر 
شد. اگر من پ شد يا نبا شنهاد ميقابل اعتبار با ساس تعداد كتابي هايي كه دادم كه روحيه را بر ا

تري گيرند، اندازه بگيريم، قطعاً شييما اعتراض جديكارگران در سيياعت بيكاري از كتابخانه مي
 كرديد: اين مقياس حتي اعتبار صوري چنداني هم ندارد.مي
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سياري از توافقات رسمي كه بعضي مفاهيم را ت شاره عريف ميثانياً، پيش از اين به ب كنند، ا
دار و وضيييعيت اشيييتغال را تعريف ام. براي مثال، اداره آمار مفاهيمي مانند خانواده، خانهكرده

كنند، آيد اين تعاريف در مطالعاتي كه از اين مفاهيم اسيييتفاده ميعملياتي كرده و به نظر مي
 اعتبار عملي دارد. 

ت، كنند. نخسها را بيان ميار مقياسهاي خاص سنجش اعتبسه نوع ديگر اعتبار نيز روش
يروني شود، مبتني بر بعضي معيارهاي بكه گاهي اعتبار پيشگو خوانده مي وابسته به معيارروايي 

 بيني موفقيتاسيييت. براي مثال اعتبار امتحانات دانشيييكده بر اسييياس قابليت آنها در پيش
راد يز بر اساس رابطه بين نمرات افشود. اعتبار آزمون كتبي رانندگي ندانشجويان نشان داده مي

سوابق بعدي آنها در رانندگي تعيين مي صيليشود. در اين مثالدر امتحان و  و  ها، موفقيت تح
 توانايي رانندگي معيار هستند.

كه  هايي  تار باره رف يد، در يابي كن يار را ارز به مع ته  بار وابسييي كه درك خود از اعت براي اين
 شوند، چه نظري داريد:هاي زيرين استفاده هر يك از نگرش توانند براي اعتباردهي بهمي

 بسيار مذهبي است
 كنداز تساوي زن و مرد حمايت مي

 كندهاي شبه نظامي راست حمايت مياز گروه
 نگران حفظ محيط زيست است

ضي اعتبار دهنده سم مذهبي، ر ي بع ضور مرتب در مرا هاي ممكن به ترتيب عبارتند از: ح
 . 1نامزدهاي زن، عضويت در انجمن ملي سالح آمريكا، عضويت در باشگاه سيرادادن به 

گاهي اوقات يافتن معيارهاي رفتاري كه مانند موارد فوق، مسيييتقيماً براي اعتباردهي به 
ست. در اين گونه موارد، اغلب مي شوار ا شوند، د ستفاده  ستفاده از آزموني معيارها ا توانيم با ا

ر توانيم در نظر بگيريم كه متغيرا به صيييورت تقريبي مشيييخص كنيم. ميمتفاوت، آن معيارها 
سازه بر  شود. روايي  شد تا به ديگر متغيرها مربوط  سش از لحاک نظري چگونه بايد با مورد پر

 روابط منطقي بين متغيرها استوار است. 

                                                 
1 . Sierra Club 
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به  ها و پيامدهاي رضييايت از ازدواج را داريد.براي مثال فرض كنيد قصييد مطالعه ريشييه
گيري ميزان رضايت از ازدواج، معياري را ايجاد و اعتبار آن عنوان بخشي از تحقيق، براي اندازه

 كنيد.را ارزيابي مي
صي در مورد چگونگي ارتباط  شخ سعه معيارهاي خاص خود، انتظارات نظري م عالوه بر تو

 ه طور منطقي انتظاربا ديگر متغيرها ايجاد خواهيد كرد. براي مثال، ب رضيييايت از ازدواجمتغير 
سعي در  ضي، با احتمال كمتري  شوهرهاي نارا سبت به زن و  ضي، ن شوهرهاي را داريد زن و 
شد،  شيوه مورد انتظار آن مرتبط با شما با وفاداري به  شند. اگر مقياس  شته با فريب يكديگر دا

سازه شما خواهد بود. با اين وجود اگر زوجاين امر گواهي بر اعتبار  ضي به ههاي مقياس  اي را
هاي ناراضيييي به يكديگر خيانت كنند، اين امر اعتبار مقياس شيييما را به احتمالي برابر با زوج
 چالش خواهد كشيد.
شواهدي دال بر اينكه آيا مقياس بنابراين آزمون سازه بدون ارائه دليل محكم،  هاي اعتبار 

دهد. ند يا خير، ارائه ميكگيري ميشيما كيفيتي كه قصيد سينجش آن را داريد، به خوبي اندازه
هاي اعتبار آوري كمتري در مقايسيييه با آزمونهاي اعتبار سيييازه الزاماگرچه من معتقدم آزمون

مرتبط با معيار دارند، اينكه چه نوع آزموني، براي متغير خاصيييي در موقعيتي خاص )سيييوابق 
ست. تمايز ق ست، محل اختالف نظر ا سب ا شويي( منا شدن ميان دورانندگي، وفاداري زنا  ائل 

نوع آزمون اعتبار از اهميت كمتري نسيييبت به درك منطق اعتباردهي مشيييترك آنها برخوردار 
ي هايهاي ما بايد به روشايم، پس مقياسگيري متغيرهايي موفق بودهاسيييت: اگر ما در اندازه
 ها ارتباط داشته باشند. منطقي با ديگر مقياس

شاره به م يزاني دارد كه يك مقياس، دامنه معاني درون يك مفهوم سرانجام، اعتبار محتوا ا
تواند تنها به عمليات جمع دهد. براي مثال يك آزمون اسيييتعداد رياضيييي، نميرا پوشيييش مي

محدود باشييد، بلكه بايد تفريق، جمع، تقسيييم و ... را نيز پوشييش دهد. اگر بخواهيم تعصييب را 
هاي قومي نواع تعصب از قبيل تعصب نسبت به گروهما تمام ا گيريگيري كنيم، آيا اندازهاندازه

 كند؟هاي مذهبي، زنان، سالخوردگان و ... را منعكس ميو نژادي، تعصب نسبت به اقليت
يايي و روايي را نشيييان مي 2-0شيييكل  پا فاوت بين  دهد. اگر تصيييويري گرافيكي از ت

ايايي كنيد كه پحظه ميگيري را مانند شيييليك پياپي به مركز هدف در نظر بگيريم، مالاندازه
ايي تابعي است، زيرا پاي "الگوي فشرده"صرف نظر از اينكه تير به كجا شليك شود، شبيه يك 

ها در اطراف مركز هدف از ثبات اسييت. از طرف ديگر، روايي تابعي از سييازمان يافتن شييليك
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ت و يع شده اساست. در فقدان پايايي،نقاط دور از يكديگر به طور تصادفي در اطراف هدف توز
مند دردوري از هدف)مركز( اسييت. مقياسييي كه نه قابل اعتماد و نه فقدان روايي خطايي نظام
  اي نيز نخواهد داشت.معتبر باشد، احتماالً فايده

 

 
 ، "نه روا و نه پایا"،  "پایا ولي نه روا". نمایي از روایي و پایایي. از چپ به راست: 0-0شکل 

گیری آنچه برای آن طراحي گیری خوب باید دارای روایي )اندازهاندازه . یک روش"روا و پایا"

 ها( باشد.گیریشده است( و پایایي )ثبات در اندازه

 

 كند كه چه چيز معتبر است؟چه كسي تعيين مي
به  غاز شيييد كه تعيين واقعي بودن هر چيزي  با ذكر اين نكته آ ما در مورد روايي  بحث 

ستگي دارد.  ضي روشتوافقات ما ب ساس بع ستيابي به توافق بين محققان علومبر اين ا  هاي د
ها را مورد مطالعه قرار داديم. براي بررسيييي روايي راه گيرياجتماعي در مورد معتبر بودن اندازه

 ديگري نيز وجود دارد.
گاهي اوقات اين انتقاد بر محققان علوم اجتماعي وارد اسييت كه به طور ضييمني خود را در 

پندارند. براي مثال، آنها اغلب در جسييتجوي شييناخت باالتر از افراد مورد مطالعه ميجايگاهي 
شما فكر ميانگيزه ستند.  شگران اجتماعي خود از آنها آگاه ني ستند كه كن د اتومبيل كنيهايي ه
دانيم كه مي ايد. اما مارا به خاطر عملكرد عالي و ظاهر زيباي آن خريده "1بروپو بالستو"جديد 

 ايد.كار را در تالش براي رسيدن به موقعيت اجتماعي باالتر انجام داده اين

                                                 
1 . Burpo-Blasto 
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ود را است )زيست شناس خ اين حس ضمني برتري مبتني بر نگرشي كامالً اثبات گرايانه
دانند(، اما اين حس با رويكرد كيفي و اي كه روي ميز آزمايشيييگاه قرار دارد برتر مياز قورباغه

شتر محققان ساني كه بي صل  ان ضوع را در ف ست. اين مو ضاد ا به طور  22اجتماعي دارند در ت
 تر بررسي خواهيم كرد.عميق

شناسي در تالش براي آگاهي از درك مردم عادي نسبت به دنياي خود، متخصصان روش
مردمي معتقدند كه محققان علوم اجتماعي بايد توجه بيشيييتري به فرآيندهاي اجتماعي طبيعي 

شترامفهوم شته باشند. رفتاري كه ممكن است در پارادايم محقق نامعقول سازي و ا ك معاني دا
 تواند از منظر پارادايم كنشگر اجتماعي منطقي باشد.به نظر برسد، مي

درنهايت، محققان اجتماعي بايد هم به همكاران تحقيق و هم به افراد مورد مطالعه به عنوان 
مفاهيم مورد مطالعه نگاه كنند. گاهي اوقات، يك  گيريمنبع توافق بر مفيدترين معاني و اندازه

 منبع و گاهي منبع ديگر مفيدتر خواهد بود. اما هيچ يك نبايد مورد غفلت قرار گيرد.

 

 توازن ميان پايايي و روايي
شند. قطعاً ما تمايل داريم كه مقياس شته با ستفاده همزمان پايايي و روايي را دا هاي مورد ا

شييي ميان معيار پايايي و روايي وجود دارد كه ما را وادار به موازنه ميان ليكن به طور معمول تن
 كند.آنها مي

هاي مختلف را به ياد آوريد. استراتژي غرق شدن در مثال سنجش روحيه كارگران كارخانه
تاژ، مشييياهده آنچه اتفاق مي با كارگران مقياس كار روزمره خط مون افتد و صيييحبت كردن 

آيد. روشن است كه در روش اول درك ها به نظر ميمارش تعداد شكايتمعتبرتري نسبت به ش
 آوريم.بهتري از باال يا پايين بودن روحيه افراد به دست مي

شكايت شمارش تعداد  ستراتژي  شاره كرديم، ا شترياما همان طور كه قبالً ا  ها پايايي بي
تر كند. بيشيييا منعكس ميگيري در تحقيقات ردارد. اين موقعيت چالشيييي جدي در بحث اندازه

ندازه يان دقيق منظور ما از آن گيري ميمفاهيم واقعاً جالبي كه ما ا ياتي دارند كه ب كنيم، جزئ
 "غناي معنا"گويند كه چنين مفاهيمي از سييازد. گاهي اوقات محققان ميمفاهيم را دشييوار مي

ه ناهنجاري، هنوز معناي آن ها و مقاالت متعدد درباربرخوردارند. براي مثال عليرغم وجود كتاب
 به روشني مشخص نيست. 
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سد اندازهلذا در اغلب موارد، به نظر مي ها و تعاريف عملياتي قابل اعتماد، بار معنايي گيرير
شكايت در اتحاديه كارگري مفاهيم را كاهش مي شتر از عدم وجود  دهد. روحيه مثبت چيزي بي

ست كه ب شتر از آن چيزي ا ست. ناهنجاري بي سرول اندازه 2ا ا سط ا شده تو گيري مؤلفه ارائه 
شود. از اين رو به هر ميزان كه تنوع و غناي بيشتري را براي مفهوم قائل شويم، زمينه بيشتري 

هاي خاص وجود خواهد داشت و در نتيجه براي عدم توافق در مورد نحوه كاربرد آن در موقعيت
 يابد.قابليت اعتماد آن كاهش مي

تا  حدودي اسيييتمرار دو نگرش كامالً متفاوت در تحقيق اجتماعي را توضييييح اين معما 
ها از يك سيييو و گرا و سييياختار يافته نظير پيمايش و آزمايشهاي كمّي، قانوندهد: روشمي

هاي كيفي و فردگرايانه مانند تحقيق ميداني و مطالعات تاريخي از سيييوي ديگر. به طور روش
يان داشيييت ككلي مي يايي بيشيييتر و روشه روشتوان اينطور ب پا هاي دوم روايي هاي اول 

 بيشتري دارند.
شيد. اگر شما بايد از جنبه شته با ستمر و اجتناب ناپذير آگاهي دا هاي مختلف اين معماي م

شد، آن را به چند روش توافق روشني در مورد چگونگي اندازه شته با گيري يك مفهوم وجود ندا
هوم مورد نظر چند بُعدي باشد، همه آن ابعاد را بسنجيد. به اين گيري كنيد. اگر مفمختلف اندازه

نكته بسيار مهم توجه داشته باشيد كه يك مفهوم، غير از معناي مورد نظر ما معنايي ندارد. تنها 
هايي توجيه براي دادن يك معني خاص به هر مفهوم، مطلوبيت آن اسيييت. مفاهيم را به روش

 ي اطراف توسط ما كمك كند.اندازه بگيريد كه به درك دنيا
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه

 گيري به محققان اجازه سييازي، عملياتي سييازي و اندازهفرايندهاي به هم مرتبط مفهوم
صد مطالعه آن را دارند به اندازهمي گيري مؤثر دهد تا از يك ايده عمومي در مورد آنچه ق

 و تعريف شده در دنياي واقعي، حركت كنند.

 

 گيري كنيدكه وجود دارد را اندازههر چيزي 

  ادراكات، تصاوير ذهني هستند كه ما از آنها به عنوان ابزارهايي براي گردآوري مشاهدات
ستفاده مي شتراكاتي با يكديگر دارند، ا ها بكنيم. از اصطالحات و برچسو تجربياتي كه ا

 كنيم.براي اشاره به اين ادراكات استفاده مي

 ا هسييتند؛ آنها معاني مورد توافق را كه به اصييطالحات اختصيياص همفاهيم همان سييازه
ياي واقعي وجود ندارند، در نتيجه نميدهيم، منعكس ميمي وان تكنند. مفاهيم ما در دن

گيري كنند را اندازهتوانيم آنچه ادراكات ما خالصه ميآنها را مستقيماً اندازه گرفت، اما مي
 كنيم.

 

 سازيمفهوم

 سنجشسازي فمفهوم شاهدات و  ست كه با توجه به هدف تحقيق، رآيند تعيين م هايي ا
 دهد.معنايي مشخص به مفاهيم مي

 شاخصمفهوم ست از مشخص كردن  شريح ابعاد آن. سازي عبارت ا هاي يك مفهوم و ت
گيري تعاريف عملياتي بيانگر آن اسيييت كه چگونه متغيرهاي مرتبط با يك مفهوم اندازه

 شود.مي

 

 مطالعات توصيفي و تشريحي تعاريف در

  تعاريف دقيق در مطالعات توصيييفي اهميت بيشييتري از مطالعات تفسيييري دارند. ميزان
 جزئيات مورد نياز بستگي به نوع و هدف تحقيق دارد.
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 سازيهاي عملياتيگزينه

 سترش يافته مفهومعملياتي شكل گ ست كه دقيقاً رويهسازي  ستسازي ا فاده هاي مورد ا
 كند.هاي متغير را مشخص ميگيري خصيصهاندازهبراي 

 هاي به هم مرتبط اسيييت: تعيين دامنه اي از گزينهسيييازي شيييامل مجموعهعملياتي
تغييرپذيري كه براي اهداف تحقيق مناسييب اسييت، تعيين اينكه متغيرها را با چه دقتي 

ي هاگيري كنيم، مشييخص كردن ابعاد مرتبط متغيرها، تعريف روشيين خصيييصييهاندازه
 گيري.گيري در مورد سطح مناسب اندازهمتغيرها و روابط آنها و تصميم

 ندازه نه ا ياز يكي از سيييطوح چهارگا به اطالعات مورد ن با توجه  يد  با گيري را محققان 
صله سمي، ترتيبي، فا سبي. مناسبانتخاب كنند: ا ري به هدف گيترين سطح اندازهاي و ن

 ما بستگي دارد.

  سطوح مختلفي اندازهمفروض را ميگاهي اوقات متغير صورت توان در  گيري كرد. در 
گيري مناسييب براي آن متغير اسييتفاده كند. در اين ترديد محقق بايد از باالترين سييطح اندازه

 تواند اطالعات بيشتري را به دست آورد.صورت مي

 سر مراحل پروژه تحقيق سازي با طراحي مطالعه آغاز ميعملياتي سرا از جمله شود و در 
 يابد.ها ادامه ميتحليل داده

 

 گيريمعيار كيفيت اندازه

 ها شامل صحت، دقت، پايايي و روايي است.معيار كيفيت مقياس 

  در حالي كه پايايي به معني گرفتن نتايج پايدار از يك مقياس اسيييت، روايي به گرفتن
 كند.ميگيري را منعكس نتايجي اشاره دارد كه دقيقاً مفهوم مورد اندازه

 آزمون مجدد، دو نيمه كردن  -هاي آزمون ها را با روشتوانند پايايي مقياسمحققان مي
هاي استاندارد و بررسي كار انجام شده توسط دستياران تحقيق، آزمون، استفاده از مقياس

 آزموده و بهبود دهند.

 ار سازه و ار، اعتبمعيار ارزيابي روايي يك مقياس شامل اعتبار صوري، اعتبار مرتبط با معي
 اعتبار محتوا است.
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 هاي خاص و قابل اعتماد، غناي معنايي مفاهيم كلي رسد كه ساختن مقياساغلب به نظر مي
ست. يكي از بهترين راهرا كاهش مي شكل اجتناب ناپذير ا ستفاده از چندحلدهد. اين م  ها، ا

 دهد.ر ميهاي مختلف مفهوم را مورد توجه قرامقياس مختلف است كه جنبه

 

 اصطالحات كليدي
 

 ايمقياس فاصله سازيمفهوم

 مقياس اسمي اعتبار سازه

 مقياس ترتيبي اعتبار محتوا

 مقياس نسبي اعتبار مرتبط با معيار

 پايايي بُعد

 مشخصات اعتبار صوري

 روايي شاخص

 

 سؤاالت و تمرينات مروري

ماعي نظير آزادي .2 خاصيييي از علوم اجت يا مفهوم  به خواهي  گانگي را انتخاب و آن را  بي
نه عه قرار داد. گو طال يك پروژه تحقيق مورد م كه بتوان آن را در  يد  اي مشيييخص كن

ي سازهايي كه مورد استفاده قرار خواهيد داد و ابعادي كه در مفهوممطمئن شويد شاخص
 ايد.گيرند را مشخص كردهمورد استفاده قرار مي

ا اي ياسييمي، ترتيبي، فاصييله -گيري حي از اندازههر يك از متغيرهاي زير با چه سييط .0
 شوند؟توصيف مي -نسبي 

 الف. نژاد )سفيد، آمريكايي آفريقايي تبار، آسيايي و ...(
 بندي نهايي يك مسابقه )اول، دوم، سوم و ...(ب. رتبه

 پ. تعداد فرزندان خانواده 
 هات. جمعيت ملت

 موافق، موافق، مخالف، بسيار مخالف( اي )بسيارها درباره انرژي هستهث. ديدگاه
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 ج. محل تولد )شمال شرقي، ميدوست و ...(
سيار آزاديچ. جهت سي )ب سيا كار، خواه، تا حدودي محافظهخواه، تا حدودي آزاديگيري 

 كار(بسيار محافظه

صب را مفهوم .4 ستجوي اينترنتي مورد عالقه متغير تع ستفاده از موتور ج سازي كنيد. با ا
را جستجو كنيد. پس از مرور چند وب سايت حاصل از جستجو، فهرستي از  بتعصخود، 

شند  ساير تحقيقات مورد مطالعه قرار گرفته با ست در  شكال مختلف تعصب كه ممكن ا ا
 را تهيه كنيد. 

  "صحيح"و  "حقيقت"را كشف كنيم. در يك دايره المعارف خوب و معتبر،  واقعيتبياييد  .7
سپس همان ت ستجو كنيد،  ستفاده را ج صطالحات كليدي مورد ا عاريف را كپي كنيد. به ا

در آن تعاريف توجه كنيد )مثالً واقعيت(، تعاريف آن اصييطالحات را جسييتجو كنيد و آن 
مه  كه ديگر هيچ كل يد  مه ده جا ادا تا آن ند را  يد. اين فرآي قاً كپي كن عاريف را نيز دقي ت

 ايد، صحبت كنيد.هجديدي ديده نشود. راجع به آنچه از اين تمرين آموخت

 

 منابعي براي مطالعه بيشتر
Bohrnstedt, George W. 1983. Measurement. Pp. 70-121 in handbook of 

survey research, edited by Peter H. Rossi, James D, Wright, and B. 

Anderson. New York: Academic Press.  

 كند.گيري را ارائه ميمنطقي و آماري پيرامون قابليت اعتماد و اعتبار اندازه هاياين مقاله زمينه
Grimes, Michael D. 1991. Class in twentieth-century American 

Sociology: An Analysis of Theories and Measurement Strategies. New 

York: Praeger.  

با بررسيييي طيفي از  نده اين كتاب  ماعي و ديدگاهنويسييي قه اجت هاي نظري در مورد طب
سب اندازهروش سيار خوبي از مفهومگيري براي آن نظريههاي منا ازي سها، نگاه بلند مدت و ب

 كند. ارائه مي
Lazarsfeld, Paul F., and Morris Rosenberg, eds. 1955, The Language of 

Social Research, Section I. New York: Free Press of Glencoe.  

هاي خاص در گيرياين كتاب مجموعه كالسييييك بسييييار خوب و متنوعي از نحوه اندازه
هاي گيريمقاله بررسييي مفيد و خواندني از اندازه 27تحقيقات اجتماعي پيشييين اسييت. اين 
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هاي مفهومي در واقعي است كه توسط محققان علوم اجتماعي انجام شده است. همچنين بحث
 كند.گيري را به طور عمومي ارائه ميهمورد انداز

Miller, Delbert. 1991. Handbook of Research Design and Social 

Measurement. Newbury Park, CA: Sage.  

شاخص، طيف گسترده8اين كتاب، به ويژه در بخش  ستفاده در اي از  هاي عملياتي مورد ا
بعضي موارد، چارچوب مورد استفاده در پرسشنامه دهد. در تحقيقات اجتماعي پيشين را شرح مي

هاي عالي از متغيرهاي ها يكسييان نيسييت، اما مثالارائه شييده اسييت. اگرچه كيفيت اين نمونه
 كند.ممكن ارائه مي

Silverman, David. 1993. Interpreting Qualitative Data: Methods for 

Analyzing Talk, Text, and Interaction, Chapter 7. Newbury Park, CA: Sage. 

اين فصييل از كتاب سيييلورمن به بحث و بررسييي درباره روايي و پايايي به ويژه در تحقيق 
 پردازد.كيفي مي

U.S Department of Health and Human Services. 1992. Survey 

Measurement of Drug Use. Washington, DC: U.S Government Printing 

Office.  

سترده ستفاده براي اندازهاي بر روشمرور گ ستفاده از مواد مخدر هاي مورد ا گيري ميزان ا
 مختلف ارائه شده است.

 

 منابع اينترنتي براي مطالعه

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
صي  .4 شخي صل را انجام دهيد، آزمون ت  :Sociology Nowقبل از اينكه مرور پاياني ف

Research Methods سايي حوزه شنا شما در  هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به 
باره اين ابزار برخط و نيز  تداي كتاب، اطالعاتي در هد كرد. در اب يد كمك خوا تمركز كن

 آموزش نحوه دسترسي به منابع گسترده آن را خواهيد يافت.

سييياس بر ا Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .9
نتايج آزمون خود اسييتفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و سيياير منابع 

 براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 



 تحقيق در علوم انساني كاربردي شناسي/ روش472

 

وقتي مرور خود را به پايان رسييانديد از پس آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به فصييل  .9
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.

 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعيويرايش يازدهم روشوب سايتي براي كار با 

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير برويد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه براي 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

هاي آزمايشي به همراه بازخورد شما در اين سايت به موارد زير دست خواهيد يافت: آزمون
صل، پروژهآنها، تمارين اينترنتي، فلش كارت صطالها، نرم افزار آموزشي ف صيلي، ا حات هاي تف

هاي هاي اجتماعي در فضاي مجازي، داده، پژوهشInfoTrac College-Editionجستجوي 
اي بر آموزش كار با نرم افزارهاي مختلف هاي سايت، مقدمهسراسري، لينكپيمايش اجتماعي 

 .NVioو  SPSSها از قبيل تحليل داده

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ي احتماالً هاي اينترنتتوجه داشييته باشيييد كه اينترنت ماهيتي پويا اسييت. ليكن اين پايگاه
ن وب هاي بيشتر بررسي كنيد. ايرا نيز براي لينككتاب  ثابت خواهند بود. همچنين وب سايت

هايي براي يادگيري بيشيييتر درباره ها در حال حاضييير )زمان انتشيييار كتاب(، زمينهسيييايت
 كنند.گيري فراهم ميسازي و اندازهسازي، عملياتيمفهوم

 خالصه آماري اياالت متحده، اداره سرشماري
http://www.census.gov/prod/www/statistical-abstract-us.html  

. كننددر اين سايت اطالعات جامعي درباره مردم آمريكا وجود دارد: آنها چگونه هستند و چه مي
 كند.رها ارائه ميها و رفتاگيري ويژگيهاي فراواني از نحوه تعريف و اندازهاين پايگاه مثال

 رمزنامه عمومي پيمايش اجتماعي، دانشگاه ميشيگان
http://www.icpsr.umich.edu/GSS/ 

اين پايگاه يك منبع غني براي تحقيق اجتماعي است. رمزنامه پيمايش اجتماعي سراسري 
سياري را كه در طول زمان م آنها  سازياند، معرفي و عملياتيورد مطالعه قرار گرفتهمتغيرهاي ب

 دهد.را نشان مي

http://www.census.gov/prod/www/statistical-abstract-us.html
http://www.icpsr.umich.edu/GSS/
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 علوم اجتماعي، دانشگاه كلرادو هايآرشيو داده
http://socsci.colorado.edu/LAB/dataarchives.htm 

 كند.متغيرهاي تعريف و مطالعه شده توسط محققان را ارائه ميهاي بسياري از اين پايگاه مثال
 

http://socsci.colorado.edu/LAB/dataarchives.htm
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 مروري بر فصل

ستفاده از  سب و معتبر شاخصمحققان معموالً نيازمند ا سنجش منا هاي چندگانه براي 
ها معيارهاي مركب مفيدي هستند شناسيها و گونهها، مقياسمتغيرها هستند. شاخص

 شوند.چندگانه متغيرها ساخته مي هايكه از شاخص
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 مقدمه
اشيياره گرديد، بسييياري از مفاهيم علوم اجتماعي داراي معاني  2همان طور كه در فصييل 

پيچيده و گوناگوني هستند. ساختن معيارهايي براي به تصوير كشيدن اين مفاهيم امري چالش 
انگيز اسيييت. در بحث اعتبار محتوا، بيان كرديم كه اين نوع اعتبار به بررسيييي اين موضيييوع 

 ايم يا خير؟ مه ابعاد يك مفهوم را در نظر گرفتهپردازد كه آيا همي
براي پوشييش كامل ابعاد مختلف يك مفهوم، معموالً به مشيياهدات مختلفي درباره آن نياز 

هاي ( براي آماده كردن سؤاالت الزم از مصاحبه2999002داريم. بر اين اساس، بروس برگ )
كند. همچنين محققان مي اسييتفاده "با هدف كسييب اطالعات مطلوب هماهنگ شييده"عميق 

سياري را آماده كنند.   سؤاالت ب ضافه"بايد  ضروري برابري سؤاالت ا سؤاالت  اي كه تقريباً با 
 ."كرده اما از نظر ادبيات تا حدودي متفاوت است

نيز كاربرد دارند. فرض كنيد در حال طراحي  هاي كمّيهاي چندگانه در خصوص دادهنشانه
توان براي متغير مورد عالقه در پرسييشيينامه يك ه گاهي اوقات مييك پيمايش هسييتيد. اگرچ

صه واحد ايجاد كرد،  شخ سيت: "م ست متغيرهاي ديگر "مرد □زن  □مثالً جن ، اما ممكن ا
شته  صه نياز دا شخ ستفاده از چند م سب آنها، به ا سنجش منا شته و براي  شفافيت الزم را ندا

 باشيم. 
ها و تبديل به يك ي خاصييي را براي تركيب شيياخصهاهاي كمّي، روشگران دادهتحليل

ند. اين فصيييل به بحث درباره سييياخت دو نوع مقياس تركيبي مقياس واحد ايجاد كرده  -ا
توانند در هر شكلي از ها ميسپردازد. اگرچه اين مقيابراي متغيرها مي -ها ها و مقياسشاخص

فاده از آنها بيشييتر در تحقيق پيمايشييي و تحقيقات اجتماعي مورد اسييتفاده قرار گيرند، اما اسييت
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ات شناسي در تحقيقهاي كمّي متداول است. بخش كوتاهي از انتهاي فصل به گونهشديگر رو
 پردازد. كيفي و كمّي مي

ستفاده از مقياس شمندان ا ست. اوالً دان هاي تركيبي در تحقيق كمّي به چند دليل متداول ا
هاي ساده و روشني براي يرهايي را مطالعه كنند كه شاخصخواهند متغعلوم اجتماعي اغلب مي
شاخص سن كفايت ميآنها وجود ندارد.  ساده براي متغيرهايي نظير  سكنند. ميهاي  ن توانيم 

سيدن دهندسخپا سادگي با پر سال داريد؟"گان پيمايش را به  ه طور تعيين كنيم. ب "شما چند 
با نگاه كردن به گزارش روزنامه مشخص كرد. با اين توان صرفاً مشابه تيراژ يك روزنامه را مي

توانند پيش از آنكه واقعاً تحقيق را انجام وجود، در مورد مفاهيم پيچيده، محققان به ندرت مي
شاخص واحدي ايجاد كنند. اين امر به ويژه در مورد نگرش صداق دارد. براي مثال، دهند،  ها م

يك مشييخصييه واحد در پرسييشيينامه ميزان تعصييب،  تواند با ايجادمحقق پيمايش به ندرت مي
 گان را تعيين كند. به احتمالدهندسييخگيري سييياسييي و از خود بيگانگي پامذهبي بودن، جهت

ستفاده مي صه ا شخ شد. زياد محقق از چندين م شانگر اين متغير با كند كه هر يك تا حدودي ن
صه شخ سياري از پااحتماالٌ اين م گان از اعتبار و اعتماد كافي دهندسخها به تنهايي در مورد ب

 كنند.هاي تركيبي اين مشكل را حل ميبرخوردار نيست. مقياس
ير سازي شده براي يك متغثانياً ممكن است محققان بخواهند از يك مقياس ترتيبي ساده

سخ ستفاده و به طور مثال پا سيخاص )مثالً بيگانگي( ا صورت چند طبقه ترتيبي از ب ار ها را به 
تا بسيار پايين سازماندهي كنند. يك مشخصه منفرد ساده ممكن است طبقات كافي براي  باال

پوشش اين دامنه از تغييرات را نداشته باشد. با اين وجود، شاخص يا مقياسي متشكل از چندين 
 تواند دامنه مورد نياز را فراهم سازد. مشخصه مي

شاخص ستند. اگر يك براي تحليل دادهها، ابزارهاي كارآمدي ها و مقياسدر نهايت،  ها ه
شاخص تقريبي به ما مي ساده، تنها يك  صه انفرادي  شخ ستفاده از م صه مدهد، ا انه چندگشخ

تري را فراهم آورد. به طور مثال اگرچه بررسيييي تنها يك تر و دقيقتواند شييياخص جامعمي
صي از جهتسرمقاله روزنامه مي شاخ سي آن روزنامه ارائتواند  سيا سيگيري   ه كند، ليكن برر

هاي چندين سييرمقاله احتماالً ارزيابي بهتري را به دسييت خواهد داد. با اين وجود بررسييي داده
ها )به ويژه ها و مقياسبه طور همزمان پيچيدگي زيادي را به همراه دارد. شييياخصچندگانه 

تا با حفظ تقريبي سييازند ها هسييتند: ما را قادر ميها( ابزارهاي كارآيي براي كاهش دادهمقياس
 هاي منفرد، چند شاخص را در يك امتياز عددي خالصه نماييم. جزئيات خاص تمام شاخص
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 هادر برابر مقياس اهشاخص
ياسو  شييياخصاصيييطالحات  يات تحقيق  مق به طور غير قطعي و متغير در ادب معموالً 

ستفاده قرار مي شابهي دارند، اما در اين كتاب گيرند: هر دو معيار ويژگياجتماعي مورد ا هاي م
شد. با اين وجود گرايش فزايندهميان آنها تفاوت صطالحهايي قائل خواهيم  ستفاده از ا  اي به ا

در ادبيات تحقيق وجود دارد كه البته در اينجا با هم  سو مقيا مقياس براي اشيياره به شيياخص
 تفاوت دارند.

شاخص شتراك آنها را در نظر بگيريد.  ها معيارهاي ترتيبي متغيرها ها و مقياسابتدا وجوه ا
ي، مذهبي بودن، بيگانگهستند. هر دو واحد تجزيه و تحليل را بر اساس متغيرهاي خاصي نظير 

صادي -موقعيت اجتماعي صب يا بلوغ فكرياقت ياز يك كنند. به طور مثال امتبندي ميرتبه ، تع
نفر در شاخص يا مقياس مذهبي بودن، شاخصي براي نمايش ميزان مذهبي بودن او نسبت به 

 ساير افراد است. 
ها، معيارهاي تركيبي متغيرها هسييتند. يعني اين سيينجش ها و مقياسهمچنين شيياخص

ست مبتني بر بيش از يك داده شاخصدهندسخ. بنابراين، امتياز پاا  يا مقياس گان پيمايش در 
سخ سيله پا شنامه تعيين ميمذهبي بودن به و س سؤال پر شده به چندين  ه هر شود كهاي داده 

شانه ضي از ن شان مييك بع شي هاي مذهبي بودن را ن ضريب هو شابه، نمره  دهند. به طور م
سخ شده به تعديك نفر مبتني بر پا ست. جهتهاي داده  سؤاالت پرسشنامه ا گيري اد زيادي از 

سي يك روزنامه مي سرمقالهسيا ست  سيا سي كه  شاخص يا مقيا سيله نمره  هاي تواند به و
 كند، نشان داده شود. روزنامه نسبت به موضوعات سياسي مختلف را منعكس مي

 د بود. درها سودمند خواهها و مقياسهاي مشترك، تمايز ميان شاخصعليرغم اين ويژگي
يابد، ميان آنها تمايز اين كتاب بر اسيياس روشييي كه به هر يك از آنها امتيازي تخصيييص مي

هاي تخصييييص داده شيييده به هر يك از ايجاد خواهيم كرد. به سيييادگي با جمع كردن نمره
صه صي ساخت. براي مثال ميها ميخ شاخص  صب را با جمع كردن امتياز توان يك  توانيم تع

گيري كنيم. به اين كند، اندازهه  با آن موافقت ميدهندسيييخآميزي كه هر پاعبارات تعصيييب 
سخ صيص نمره به الگوي پا سئله كه برخي از موارد به ميزان ترتيب با تخ شخيص اين م ها و ت

سازيم. يكنند، مقياس را متري متغير را منعكس ميتر و بقيه موارد به صورت جدينسبتاً ضعيف
 زنان"در مقايسيييه با جمله  "زنان با مردان تفاوت دارند"ا اين جمله كه براي مثال موافقت ب
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شند شته با سيتي كمتري را متبادر مي"نبايد حق ر ي دا شرايط تبعيض جن ها به ياسكند. مق، 
صه صي شديد ميان خ سخ از تفاوت  سايي الگوهاي متمايز پا شنا شابمنظور  ه هاي متغيرهاي م

 كنند. استفاده مي
يد از افراد اادهاكنون مثال سييي باره تبعيض جنسييييتي را در نظر بگيريد. تصيييور كن ي در

خواهيد كه موافقت يا مخالفت خود را با يكي از دو جمله فوق بيان كنند. ممكن است برخي مي
ضي شده است بع با هر دو موافق و بعضي با هر دو مخالف باشند. اما فرض كنيد به شما گفته

توانيد حدس بزنيد كه آنها با كدام اند: آيا ميه ديگر مخالف بودهبا يك جمله موافق و با جمل
ام كه فرد مورد سيييؤال با اين جمله اند؟ من حدس زدهجمله موافق و با كداميك مخالف بوده

موافق اسيييت كه زنان با مردان تفاوت دارند، اما با ممانعت از حق ر ي زنان مخالف اسيييت. از 
دادن زنان باشييد و ادعا كند كه تفاوتي ميان زن و مرد  سييوي ديگر اينكه كسييي مخالف راي

 رسد. دار به نظر نميوجود ندارد چندان معني
سته سخي كه از افراد خوا سئله را در نظر بگيريد. دو پا ايم، منجر به ايجاد چهار حال اين م

رچه شود: موافق/ موافق، موافق/ مخالف، مخالف/ موافق، و مخالف/ مخالف. اگالگوي فني مي
دار هسييتند و يا احتمال وقوعشييان بيشييتر اسييت. در حالي كه معتقديم كه تنها سييه الگو معني

الگوي ها افراد را بر اسيياس كنند، مقياسآنها امتيازدهي  پاسييخافراد را بر اسيياس ها شيياخص
و امتياز  ها چيستكنيم كه منطق الگوي پاسخكنند: ما مشخص ميبندي ميرتبه هايشانپاسخ

 آنها دقيقاً به چه چيزي شبيه است؟  فراد بر اساس الگوي پاسخا
كند. فرض كنيد نمايش تصييويري تفاوت ميان شيياخص و مقياس را ارائه مي 8-2شييكل 

سي مي سيا سي ايجاد كنيم كه بين افرادي كه از نظر احزاب  سيا سي براي فعاليت  خواهيم مقيا
سي چند سيا شاركت  ساني كه م ستند، ك سيار فعّال ه ساني كه ميانهب ستند اني ندارند و ك رو ه

 تمايز قائل شود. 
دهد. شش فعاليت مختلف سياسي در ها را نشان ميمنطق مقياس 8-2بخش اول شكل 

سبت به برخي چيزهاي خاص  شما ن ست من و  ست. اگرچه ممكن ا شده ا شان داده  شكل ن
 هايان مشيييابهي از فعاليتفعاليت تقريباً ميز 8توان پذيرفت كه اين موافق نباشييييم، اما مي

 كنند. سياسي را منعكس مي
ستفاده از اين  سي كه فرد  8با ا سيا مشخصه، از طريق تخصيص يك نمره به هر فعاليت 

شاركت مي شما به يك كند، ميدر آن م سي ايجاد كنيم. اگر  سيا سي براي فعاليت  توانيم مقيا
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گيرد. ايد، جمعاً دو نمره به شما تعلق ميهو يك دادخواست را امضا نمود م مور دولتي نامه نوشته
شته سعي در تغيير ر ي افراد دا شاگر من به نامزد انتخاباتي كمك مالي كرده و  ما ام، به اندازه 

 گيريم كه من و شييما به يك ميزان فعاليتگيرم. با اسييتفاده از اين ديدگاه نتيجه ميامتياز مي
 ي انجام داده باشيم. ايم، حتي اگر كارهاي متفاوتسياسي داشته

كند. در اين مورد اقدامات انجام منطق ايجاد مقياس را توصيف مي 8-2بخش دوم شكل 
شان ميشده درجات مختلف فعاليت ضوح ن سي را به و سيا ساده تا هاي  دهند و از ر ي دادن 

شدن مرتب مي سي  سيا توان يك الگوي فعاليت فرض شوند. به عالوه در اين مورد ميكانديد 
شته شاركت مالي دا ساني كه م ساني كهاند، احتماالً ر ي هم دادهنمود. براي مثال همه ك  اند. ك

ر اند. اين امكردند، احتماالً هم كمك مالي كرده و هم ر ي دادهدر تشييكيالت انتخاباتي كار مي
ه در گيرند كآل قرار ميالگوي اقدام ايده 2بيانگر آن اسيييت كه بيشيييتر افراد تنها در يكي از 

هاي ها در ادامه اين فصييل، روشبخش زيرين شييكل نشييان داده شييده اسييت. بحث مقياس
 كند. دهند، تشريح مياي كه اغلب خود را نشان ميشناخت افراد به گونه

شيد، مقياس ست حدس زده با شاخصهمان طور كه ممكن ا ستند، زيرا ها عموماً فراتر از  ها ه
 گيرد. كنند را در نظر ميگيري شده منعكس ميمقياس شدتي كه موارد مختلف از متغيرهاي اندازه
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 گیری متغیرهایي نظیر فعالیتآنها برای اندازهها. هر دوی ها و مقیاس. شاخص6-0شکل 

ها ها شدت این مشخصههای متغیر و مقیاسها تعداد مشخصهروند. شاخصسیاسي به کار مي

 دهند.را نشان مي

 

 منطق ايجاد شاخص
هاي سيييياسيييي كه افراد در اينجا انواع فعاليت

جام مي به طور كلي ان مده اسييييت.  ند آ ده
فعاليت سيييياسيييي  درجههاي مختلف فعاليت

شان مي  شاخصدهند. براي ايجاد يكساني را ن
سي، مي سيا ساس فعاليتفعاليت   هايتوان بر ا

 سياسي افراد امتيازي تخصيص داد.
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 منطق ايجاد مقياس
د، آمده دهنهاي سياسي كه درجات سياسي مختلفي را نشان ميدر اينجا انواع فعاليت

ميزان فعاليت سييياسييي باالتري را در مقايسييه با ر ي دادن اسييت: مثال كانديد شييدن 
رسييد كه هر كس فعاليت دشييوارتري را دهد. به عالوه محتمل به نظر مينشييان مي

اسييت. به منظور ايجاد مقياسييي براي  تر را نيز انجام دادهدهد، اقدامات سييادهانجام 
ز يرين به افراد امتياتوانيم مطابق هر يك از الگوهاي آرماني زفعاليت سيييياسيييي، مي

 دهيم.

نوشتن نامه 
به يك 

 م مور دولت

امضا 
دادخواست 

 سياسي

كمك مالي 
به  نامزد 
 انتخاباتي

 

نوشتن نامه 
سياسي به 

 سردبير
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شكل  شاخص 8-2همچنين مانند  سبت به امتياز  شتري را ن ها امتياز مقياس اطالعات بي
شان مي شيد كهن شته با شتباه به معني  مقياسعبارت  دهد. همچنين دقت دا معموالً به طور ا

تنها معياري را به جاي شيياخص، رود كه صييرفاً شيياخص هسييتند. اينكه معيارهايي به كار مي
صوص مقياس وجود دارد مقياس بناميم، تغييري ايجاد نمي شتباه ديگر نيز درخ صور ا كند. دو ت

شيد. اوالً، اگرچه تركيب چندين داده شود، اما منتهي به ايجاد مقياس مي كه بايد از آن مطلع با
شاهدات تحت مطالعه گدر اغلب موارد به نمونه  صي كه از م ستگي دارد. موارد خا شده ب رفته 

شخص مي سي ايجاد كنند كه در نمونه ديگر نميم ن رو به توانند. از ايتوانند در يك نمونه مقيا
دهد زيرا از كنيم كه مجموعه خاصييي از موارد، يك مقياس را تشييكيل ميسييادگي فرض نمي

 است.  روش مطالعه قبلي استنتاج شده
ستفاده از روش شرح داده خواهد  -بندي خاص اسهاي مقيثانياً، ا نظير مقياس گاتمن كه 

دهد تا مشييخص ها تنها به ما اجازه ميشكند. اين روخلق يك مقياس را تضييمين نمي -شييد 
 دهند يا خير؟اي از موارد تشكيل مقياس ميكنيم آيا مجموعه

شان مي سي گزارش يك تحقيق علوم اجتماعي واقعي ن شاخصبرر ا هدهد كه محققان از 
شتر از مقياس ستفاده ميبه مراتب بي ست كه مباحث اندكي ها ا كنند. در عين حال جالب توجه ا

شناسي ارائه شده است، در حالي كه مباحث بسياري در خصوص ايجاد شاخص در ادبيات روش
رسد اين تناقض دو علت داشته باشد. اوالً استفاده از درباره ايجاد مقياس وجود دارد. به نظر مي

ست زيرا غالباًًً ايجاد مقياس برها معمولخصشا ساس داده تر ا شوار و يا غيرا  هاي موجود د
ست. شند و لذا توصيف رسد روشثانياً به نظر مي ممكن ا ساده با شاخص، قطعي و  هاي ايجاد 

 چنداني درباره آنها ارائه نشده است. 
شاخص ساختن  سادهبا اين وجود  ست. ناتواني كلي در روشها نيز كار  ساختاي ني ن هاي 
شاخص شدهشاخص منجر به ايجاد  سيار بدي در تحقيقات اجتماعي  ست. با در نظر  هاي ب ا

صل به روش ضوع، بيش از نيمي از اين ف شتن اين مو صاص يافته دا شاخص اخت ساخت  هاي 
ست. درك قطعي منطق اين فعالي شاخصا ساخت  شما در  ها كمك خواهد كرد. در واقع، ت به 

 تواند به خوبي تبديل به يك مقياس شود. شاخصي كه با دقت ساخته شده باشد، مي
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 ساخت شاخص
هاي ممكن، پردازيم: انتخاب مشخصهحال به مرور چهار گام اصلي در ساخت شاخص مي

سنجي آنها. اين بحث را با بررسي نحوه ها و اعتباربررسي روابط تجربي آنها، امتيازدهي شاخص
كنيم كه نتايج جالبي در خصوص جايگاه زنان در كشورهاي مختلف را ايجاد شاخصي دنبال مي

 دهد.نشان مي

 

  انتخاب مشخصه
هايي براي شاخص مركبي است كه به منظور گام اول در ايجاد شاخص، انتخاب مشخصه

 سنجش برخي متغيرها ايجاد شده است. 

 

 تبار صورياع

ها در يك شيياخص، اعتبار صييوري )يا اعتبار منطقي( اولين معيار براي انتخاب مشييخصييه
ها گيري كنيد، هر يك از مشخصهكاري سياسي را اندازهاست. براي مثال اگر بخواهيد محافظه

خواهي( باشييد. گرايش به كاري )يا مخالف آن آزاديبايد از نظر ظاهري نشييان دهنده محافظه
سي مي احزاب صهسيا شخ صه ديگر ميتواند يكي از اين م شخ شد. م  تواند از افراد بخواهدها با

كار را ت ييد يا رد كند. در ساخت شاخصي براي مذهبي هاي سرشناس محافظهكه ديدگاه چهره
هايي مانند حضور در مراسم مذهبي، پذيرش باورهاي ديني خاص، بودن ممكن است مشخصه

 هايي براي مذهبيرسد هر كدام از آنها شاخصنظر بگيريد كه به نظر مي و ميزان عبادات را در
 كند. بودن ارائه مي

 

 تك بعدي بودن

گيري، به ضييرورت تك بُعدي بودن سييازي و اندازهشييناسييي در مورد مفهومادبيات روش
كند. بر اين اسيياس يك معيار مركب تنها بايد يك بُعد از سيياختار شيياخص و مقياس ت كيد مي

د، نبايد در دهنهايي كه بنيادگرايي مذهبي را نشان ميكند. بنابراين، مشخصهفهوم را منعكس م
كاري سييياسييي قرار بگيرند؛ حتي اگر دو متغير از نظر تجربي با يكديگر مرتبط مقياس محافظه

 باشند. 
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 عمومي يا تخصصي

جش آنها شما قصد سناگرچه معيارها بايد بُعد يكساني را منعكس كنند، ولي ابعاد كلي كه 
ه در هايي كرا داريد، ممكن است جزئيات بسياري داشته باشند. در مثال مذهبي بودن، شاخص

شاره شد  انواع مختلف مذهبي  -شركت در مراسم مذهبي، عقايد و مانند آن  -گذشته به آنها ا
خاب را انتهايي دهند. براي تمركز بر شركت در مراسم مذهبي، بايد مشخصهبودن را نشان مي

سم مذهبي و آيين شان دهد: حضور در مرا اي هكنيد كه به طور ويژه اين نوع مذهبي بودن را ن
سم اعتراف به گناه، جشن تكليف، طواف به دور كعبه و مانند آن. اگر بخواهيد  ديگري نظير مرا

صهتري اندازهمذهبي بودن را به روش كلي شخ ا به ر هاگيري كنيد، بايد مجموعه متوازني از م
هاي مورد كار گيريد كه هر يك نوعي از مذهبي بودن را نشان دهند. سرانجام ماهيت مشخصه

 استفاده شما تعيين كننده عمومي يا تخصصي بودن سنجش متغير است.

 

 تغييرپذيري 

براي شاخص، بايد ميزان تغييرپذيري ميان آنها را در نظر بگيريد. به  هامشخصه نتخابدر ا
شان دهنده محافظهطور مثال اگ شيد ر يك مشخصه ن شته با ست، بايد توجه دا سي ا سيا كاري 

شي از پا صه به عنوان محافظهدهندسخكه چه بخ شخ شناخته ميگان به اين م ر شوند. اگكار 
كار نشان داد كار نشناخت يا همه را محافظهگان را محافظهدهندسخاي هيچ يك از پامشخصه

آن مشييخصييه  -گراي تندرو شييناخته نشييود به عنوان راسييت به عنوان مثال اگر هيچ كس -
 تواند براي ايجاد شاخص چندان مناسب باشد.نمي

ضمين تغييرپذيري دو گزينه پيش رو داريد. اوالً مي خاب توانيد تعدادي مشخصه انتبراي ت
و نيمي كار كنيد كه افراد را به عنوان متغير به دو دسته مساوي تقسيم كند، مثالً نيمي محافظه

هاي افراد را توجيه كند، ممكن تواند ويژگيخواه. از آنجا كه هيچ پاسييخي به تنهايي نميآزادي
 كار پاسخ دهد داراي اين ويژگي باشد.ها به صورت محافظهاست فردي كه به همه مشخصه
هايي است كه داراي تغييرپذيري متفاوت باشند. يك مشخصه گزينه دوم انتخاب مشخصه

كار معرفي كند، در حالي كه مشييخصييه ديگر ها را محافظهحدود نيمي از آزمودني ممكن اسييت
شيد كه اين گزينه براي گان را محافظهدهندسختعداد كمي از پا شته با كار تلقي نمايد. توجه دا

 بندي، ضروري و براي ايجاد شاخص نيز منطقي است.مقياس
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 بررسي روابط تجربي 
هايي اسيييت كه براي  ابط تجربي ميان مشيييخصيييهگام دوم ايجاد شييياخص بررسيييي رو

مراجعه كنيد(. رابطه  27گيرند )براي توضيييحات بيشييتر به فصييل گيري مد نظر قرار مينتيجه
به عنوان مثال در  -شييود كه مصيياحبه شييوندگان به يكي از سييؤاالت تجربي زماني ايجاد مي

ها را دهي آنها به ساير پرسشكنند تا نحوه پاسخدهند و به ما كمك ميپاسخ مي -پرسشنامه 
بيني كنيم. اگر دو مشييخصييه به صييورت تجربي با يكديگر مرتبط باشييند، به طور منطقي پيش
ساني را منعكس ميمي ست هر دو را در توان گفت كه هر يك از آنها متغير يك كنند و ممكن ا

صه شخ ستفاده كنيم. وجود دو نوع رابطه تجربي ميان م شاخص ا ست: دوپها امكانيك   ذير ا
 متغيري، چند متغيري. 

 

 روابط دو متغيري 

به زبان سييياده شيييامل رابطه ميان دو متغير اسيييت. فرض كنيد  رابطه دو متغيرييك 
سازمان ملل را اندازهدهندسخخواهيم نظر پامي م. گيري كنيگان  درباره نقش اياالت متحده در 

 كنيدآيا شييما فكر مي"تواند پرسييش زير باشييد: يك شيياخص از سييطوح مختلف حمايت مي

 "ت؟اس □بسيار پايين  □متناسب  □مشاركت اياالت متحده در سازمان ملل بسيار باال 
د آيا اياالت متحده باي"پرسش باشد كه تواند اين شاخص ديگر حمايت از سازمان ملل مي

صلح شديداً موافق با نيروي نظامي در اقدامات  شاركت كند؟  سازمان ملل م س □طلبانه  يار ب

  ".□شديداً مخالف  □بسيار مخالف  □موافق 
رسد هر يك از اين سؤاالت به نوبه خود، درجات مختلفي از نقش اياالت متحده به نظر مي

را در سازمان ملل منعكس كنند. با اين حال، برخي از مردم بر اين باورند كه اياالت متحده بايد 
كمك مالي بيشتري ارائه دهد اما نبايد دخالت و تدارك نظامي داشته باشد. ممكن است ديگران 

توقف هاي مالي بايد متوان نيروهاي نظامي بيشتري را ارسال كرد، اما كمكقد باشند كه ميمعت
 شود. 

با اين وجود اگر هر دو مشخصه مقاديري از يك موضوع يكسان را بازگو كنند، بايد انتظار 
داشته باشيم كه پاسخ هر دو مشخصه عموماً با يكديگر همبستگي داشته باشند. به طور خاص 

ي كه با حمايت نظامي موافقت دارند، در مقايسييه با كسيياني كه با حمايت نظامي مخالفت آنهاي



  424/ شناسيها و گونهها، مقياسششم: شاخصفصل 

 

شند. برعكس، كساني كه دارند، احتماالً بايد طرفداري بيشتري از كمك شته با هاي مالي هم دا
ستند، به احتمال  ساني كه با آن مخالف ه سه با ك ستند نيز در مقاي شتيباني مالي موافق ه با پ

ه در گوييم كطرفدار حمايت نظامي هم باشييند. اگر اين انتظارات برآورده شييود، مي بيشييتر بايد
 اينجا ميان دو مشخصه يك رابطه همبستگي دو متغيري وجود دارد. 

خواهيم ميزان موافقييت نيييد ميتوان مطرح كرد. فرض كمثييال ديگري را نيز مي
اده ست ما از دو پرسش زير استفدهندگان با حق سقط جنين زنان را تعيين كنيم. ممكن اپاسخ

ه اند بايد حق سقط جنين را داشتكنيد زناني كه بر اثر تجاوز باردار شده( آيا احساس مي2كنيم: 
كنيد اگر ادامه بارداري براي زندگي زني  تهديد جدي محسوب شود، ( آيا احساس مي0باشند؟ 

 بايد حق سقط جنين داشته باشد؟ 

سلماً عده ستند؛ بقيه نيز نددهسخاي از پام گان با مورد اول موافق و با مورد دوم مخالف ه
ضي از عقايد كلي مردم  صه به بع شخ دقيقاً برعكس اين حالت را دارند. با اين حال اگر هر دو م

گان به اين دو مورد بايد رابطه دهندسييخراجع به موضييوع سييقط جنين اشيياره داشييته باشييد، پا
، در ساني كه با حق سقط جنين به دليل تجاوز موافق هستندبيشتري با يكديگر داشته باشند. ك

مقايسه با كساني كه با سقط جنين در بارداري ناشي از تجاوز مخالف هستند، با احتمال بيشتري 
 كنند. اين موردكند نيز حمايت مياز سيييقط جنين هنگامي كه بارداري حيات زن را تهديد مي

 مثال ديگري از روابط دو متغيري است. 
صه شخ شاخص مديي كه براي نتيجههاشما بايد تمام روابط دو متغيري ميان م  گيري اين 

گيرند را بررسي نماييد كه آيا ميان دو زوج مشخصه رابطه نسبتاً محكمي برقرار است نظر قرار مي
رجوع كنيد(  28توان از جدول درصدها، ضرايب همبستگي )به فصل يا خير. براي اين منظور مي

شدت ارتباط مييا هر  ستفاده نمود. با اين وجود نحوه ارزيابي ما از  شتواند ماهرانهدو ا د. تر نيز با
 بررسي شده است.  "هاي علت و معلولنشانه"برخي از اين نكات تيز بينانه در 

 

 هاي علت و معلولنشانه

 نوشته كنث بولن 
 دانشكده جامعه شناسي، دانشگاه كاروليناي شمالي، چپل هيل

با يكديگر رود كه شييياخصاگرچه اغلب چنين انتظار مي به  هاي مربوط به متغيري مشيييا
 همخواني داشته باشند، اما مطابق بحث زير اين امر همواره برقرار نخواهد بود.
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ضرورتاً شاخص شته  "اثر"ها تنها زماني كه  ستگي دا شند، بايد با يكديگر همب يك متغير با
توانيم از افراد بخواهيم موافقت يا مخالفت نجش عزت نفس ميباشييند. به عنوان مثال، براي سيي

. "من از خودم راضي هستم"( 0و  "من انسان خوبي هستم"( 2كنند: خود با عبارات زير را بيان 
ست، در حالي كه فردي با  شد با هر دو عبارت موافق ا فردي كه از عزت نفس بااليي برخوردار با

ازتاب ب"ها وابسته يا كند. مادامي كه شاخصدو جمله مخالفت ميعزت نفس پايين احتماالً با هر 
صورت  "دهنده شد. به  ستگي مثبتي ميان آنها برقرار با شند، ما انتطار داريم كه همب عزت نفس با

شاخصكلي شند و تر،  ستند، بايد با يكديگر در ارتباط با سته ه سان واب هايي كه به متغيرهاي يك
 ر است كه معيارها معتبر باشند. اين امر تنها در صورتي ميس

يجه و نت "ت ثير"يك متغيرند و نه  "علت"ها شود كه شاخصاما اين سخن شامل مواردي نمي
شاخص ست  شرايط ممكن ا شند و يا هيچگونه آن. در اين  شته با ستگي مثبت يا منفي دا ها همب

هاي اخصو نژاد به عنوان ش توانيم از جنسيتهمبستگي بين آنها وجود نداشته نباشد. براي مثال مي
استفاده نماييم. سفيد پوست نبودن يا زن بودن، احتمال تجربه تبعيض نژادي را  اعمال تبعيضمتغير 

دهد، لذا جنسيييت و نژاد، متغيرهاي مناسييبي هسييتند. اما نبايد توقع داشييته باشيييم كه افزايش مي
 جنسيت و نژاد با يكديگر همبستگي داشته باشند. 

توانيم ميزان تعامل اجتماعي افراد را با سيييه شييياخص ارزيابي كنيم: اينكه مي مثال ديگر
گذراندن اوقات فراغت با دوسيييتان، گذراندن اوقات فراغت با خانواده، و گذراندن اوقات فراغت با 

شاخص شته همكاران. اگرچه هر يك از اين  ستند، ولي نبايد با يكديگر رابطه مثبتي دا ها معتبر ه
تواند با گذراندن وقت با خانواده رابطه طور مثال گذراندن اوقات فراغت با دوسيتان، ميباشيند. به 

 و منش  ميزان تعامل اجتماعي افراد است.  "علت"معكوسي داشته باشد. در اينجا اين سه شاخص، 
هايي كه اخيراً تجربه توان در موقعيتبه عنوان آخرين مثال، ميزان فشيييار رواني افراد را مي

ند توانيابي نمود. اگرچه اين حوادث ميارزنظير طالق، مرگ همسر يا از دست دادن شغل  ،اندهكرد
ميزان اضييطراب فرد را نشييان دهند و شيياخصييي براي آن باشييند، اما ميان خود آنها هيچگونه 

 همبستگي وجود ندارد. 
صورتي مي صه اينكه در  شاخصخال ستگي و ارتباط متوانيم ميان  شته  ثبتها، انتظار همب دا

شاخص شيم كه آن  سته و با شند. اما اگر متغير ما  "اثر"يا  "بازتاب"ها واب و نتيجه يك متغير با
شاخص سته به  شد واب شاخص -ها با شند  "علت"ها اگر  شاخص  -با ست اين  ها داراي ممكن ا

ش ستفاده از ارتباط بين  شند. بنابراين پيش از ا ستگي با ها به خصارابطه مثبت، منفي يا فاقد همب
 .ها، علت يا اثر متغير مورد نظر هستندمنظور اعتبارسنجي آنها، بايد تعيين كنيم كه آن شاخص
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شيد: احتمال به مشخصه شته با ستند، توجه دا سته ني هايي كه به طور تجربي با يكديگر واب
ه با چند اي كگيري كنند. بهتر است هر مشخصهها متغير يكساني را اندازهندارد كه اين شاخص

 شاخص ديگر ارتباط و همبستگي ندارد را كنار بگذاريد. 
دهنده مشكلي جدي يان دو مشخصه نشان در عين حال، وجود همبستگي و رابطه شديد م

اسييت. اگر بين دو مشييخصييه رابطه محكمي وجود داشييته باشييد، در اين صييورت تنها يكي از 
گيرد؛ زيرا همان مشخصه نتايج حاصل از مشخصه ديگر را نيز ها در شاخص قرار ميمشخصه

م )اين ص بيفزاييدهد، بدون اينكه نياز باشد مشخصه ديگري را به شاخبه طور كامل نشان مي
 مشكل در بخش بعدي به طور كامل توضيح داده خواهد شد(.  

در اينجا مثال ديگري در خصييوص بررسييي روابط همبسييتگي دو متغيري در ايجاد يك 
پزشكان  "نگرش علمي"شود. چند سال قبل پيمايشي به منظور بررسي ت ثير شاخص ارائه مي
ا بر روي اعضاي هيئت علمي يك دانشكده پزشكي رهاي پزشكي از بيماران بر كيفيت مراقبت

سبت به  شكان با گرايش علمي تحقيقاتي ن انجام دادم. هدف اوليه اين بود كه تعيين كنم آيا پز
 كنند يا خير؟ رفتار مي ترساير پزشكان با بيماران خود به صورت غيرشخصي

لمي ا براي نشيييان دادن نگرش عپرسيييشييينامه اين پيمايش چندين شييياخص ممكن ر
سخ شاخص گرايش پا صه به طور خاص براي  شخ سه م شت. از ميان آنها  دهندگان در بر دا

 علمي پزشكان در نظر گرفته شده است: 
ساس مي .2 شكي اح شكده پز ضو هيئت علمي دان كنيد كه در كدام يك از شما به عنوان ع

ن اپزشييكي، سييهم بيشييتري داشييته باشيييد: به عنو آموزشتوانيد در هاي زير ميموقعيت
 پزشك درماني يا پزشك محقق؟ 

براي ارتقاي دانش پزشكي خود بر اين عقيده هستيد كه عالئق پزشكي مطلوب شما ابتدا  .0
شكي نهفته  سي پز سا ساز و كارهاي ا ستقيم با بيماران يا درك  در گرو مديريت و رابطه م

ست: آنهايي كه تمايل  شاخص تمايز ميان دو گروه از افراد ا ست؟ ]هدف از اين  شتريا  بي
بت ند و آنبه مراق ماران دار هاي هاي پزشيييكي كلي از بي ند به فرآي كه بيشيييتر  هايي 

 ها عالقه دارند[.شناختي اين مراقبتزيست

ي مند به مقاالتي هستيد كه ارزيابي اثربخشدر زمينه تحقيقات درماني، آيا به طور كلي عالقه .4
به كشييف اصييول بنيادين تحت آن كنند يا به مقاالتي كه هاي متفاوت را گزارش ميدرمان
پردازند؟ ]در واقع در اين شاخص نيز به طور مشابه در پي يافتن و تمايز ميان دو ها ميدرمان
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ساني كه به كليه مراحل مراقبت شكي عالقهگروه بودم: ك ساني كه بي هاي پز شتر دارند و ك
 (.42-04: 2942ها عالقه دارند[ )بابي، شناختي اين مراقبتبه فرآيند زيست 

 
وم هاي دگاني كه پاسخدهندسختوان نتيجه گرفت پاها ميدر مورد هر يك از اين مشخصه

ي گيراند، داراي جهتهاي نخسييت را برگزيدهاند، نسييبت به آنهايي كه پاسييخرا انتخاب كرده
سه ستنتاج مقاي ستند. اگرچه اين ا شتري ه شي بي ست، اما نبايد بعلمي و پژوه  هاي منطقي ا

مند و اند، در هر صورت دانشگاني كه پاسخ دوم را انتخاب كردهدهندسخاشتباه تصور كنيم كه پا
سبت به كساني كه گزينه اول را انتخاب علمي و  اند، گرايشكرده پژوهشگر هستند. آنها تنها ن

 پژوهشي بيشتري دارند. 
سخ شدن اين مطلب، توزيع پا شن  صه را مورد براي رو شخ دهيم. در ارزيابي قرار ميها در هر م

صه اول  شخ شكي  -مورد م شاركت در آموزش پز شترين م سخ -بي سوم پا شانتنها يك  ده دهنها ن
توانند اند كه ميگان است. به اين ترتيب تقريباً يك سوم افراد گفتهدهندسخگرايش علمي و پژوهشي پا

مشخصه  باشند. در پاسخ به به عنوان يك پژوهشگر پزشكي سهم بيشتري در آموزش پزشكي داشته
ورت اند، بدين صحدوداً دو سوم افراد پاسخ علمي و پژوهشي را انتخاب كرده -گرايش پزشكي  -دوم  

شته شتري دارند تا كه بيان دا سي پزشكي عالقه و تمايل بي سا ساز و كارهاي ا اند به فعاليت در زمينه 
سوم فعاليت آموزشي در زمينه مديريت و مراقبت كامل بيمار سخ به مشخصه  هاي تاولوي -ان. در پا

 اند.مدار را انتخاب كردهدرصد افراد پاسخ پژوهش 92حدود  -مطالعاتي 
شنامه به ما نمي س صه پر شخ سه م پژوه در نمونه وجود دارد، گويد كه چه تعداد دانش اين 

 رد را به طورها با مجموعه معيارهايي كه دانش پژوه بودن يك فزيرا هيچ كدام از اين مشخصه
صه شخ ستفاده از اين م شان دهد، ارتباط ندارند. ا شكل مطلق ن ها با اين هدف، ما را با يك م

كند و به ما سيه برآورد مختلف درباره تعداد دانشيمندان موجود در نمونه آماري جدي مواجه مي
 دهد.را نشان مي

سه معيار مستقل درباره گرايش علمي پاليكن اين مشخصه كي گان علوم پزشددهنسخها 
گرا گرا و غير علمگان را به دو دسييته علمدهندسييخدهد. هر مشييخصييه پادر اختيار ما قرار مي

هاي ديگر نيز وجود خواهد داشيييت. د. در هر دسيييته، افراد مختلفي با گرايشكنتقسييييم مي
ست، علمدهندسخپا صه نخ شخ سيدهگاني كه در م صهگرا به نظر ر شخ  هاي ديگر ايناند در م

شابهي را اندازه ميطور نبوده صه ابعاد كلي م شخ د، بايد گيراند. با اين وجود به ميزاني كه هر م
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ه گاني كه در يك مشخصدهندسخهاي مختلف نوعي همبستگي وجود داشته باشد. پاميان گروه
شدعلم شخيص داده  سبت به آنهايي كه اين طور نبودههگرا ت شتري دارداند، ن كه  اند، احتمال بي

هاي بعدي نيز به همين صورت تشخيص داده شوند. به عبارت ديگر بايد به دنبال در مشخصه
 هاي دريافتي در دو مشخصه معين باشيم.نوعي همبستگي و ارتباط ميان پاسخ

سخ 8-0شكل  شان ميرابطه ميان پا صه را ن شخ سه م صوص  سه جدول دو ها در خ دهد. 
. ممكن است ها در هر زوج مشخصهان دهنده نحوه توزيع پاسخمتغيري ارائه شده در اين نمودار، نش

شتيباني مي شكل از اين عقيده پ شده در  شان داده  سه رابطه دو متغيري ن سي  سه كند كبرر ه هر 
سيينجند. يافتن چرايي اين ادعا را با بررسييي را مي گرايش علميمشييخصييه، متغير واحدي با عنوان 
دهد، اعضاي هيئت كنيم. همان طور كه جدول نشان ميغاز مياولين ارتباط دو متغيري در جدول آ

 اند، در خصوص عالئق پزشكيدر مشخصه نخست پاسخ داده "پزشك محقق"علمي كه به گزينه 
 22را انتخاب كرده بودند ) "پزشك درماني"خود نيز، نسبت به كساني كه در مشخصه اول گزينه 

درصد(،. در واقع  94گزينند )را بر مي "اي اساسيساز و كاره"درصد(، با احتمال بيشتر مشخصه 
شكاني"حدود نيمي از  شكي را انتخاب كرده "پز  ند با هدف ما ارتباطي ندارند. اين امراكه عالئق پز
طه شوند. قدرت اين رابمحسوب مي "گراعلم"دهد كه آنها در تمايالت پزشكي كمتر تنها نشان مي

 الصه شود.درصدي خ 48تواند در يك اختالف مي
تگي شود. قدرت همبسگيري كلي مشابهي نيز در ساير روابط دو متغيري مشاهده مينتيجه

عاتي و تمايالت پزشيييكي را ميبين اولويت درصيييدي و  49توان در يك اختالف هاي مطال
هاي آموزشييي را با يك اختالف هاي پژوهشييي و نقشهمچنين ميزان همبسييتگي بين اولويت

فاوتي بندي متنمود. بنابراين به طور خالصه هر مشخصه به تنهايي دستهدرصدي خالصه  02
هاي به دسيييت آمده از هر كند. در عين حال پاسيييخايجاد مي "گراغير علم"و  "گراعلم"از 

 ها همبستگي دارد. تري با پاسخ ساير مشخصهمشخصه با درجات شديدتر يا ضعيف
صه شخ سه م صوري  هر  ساس اعتبار  شدهابتدا بر ا هر يك به نحوي گرايش  -اند انتخاب 

دهد. با بررسيييي روابط دو متغيري موجود ميان زوج علمي اعضييياي هيئت علمي را نشيييان مي
صه شخ ست آوريم كه همگي اين ها ميم شواهدي براي اثبات نتيجه مورد انتظار خود به د توانيم 
حال اثبات عقيده فوق تركيب اين د. در عين پردازنها اساساً به ارزيابي موضوع واحدي ميمشخصه

شاخص تركيبي را توجيه نمي صه در يك  شخ صهسه م شخ ر يك ها دكند. پيش از تركيب اين م
 شاخص واحد، بايد روابط چند متغيري ميان متغيرهاي گوناگون را نيز مورد بررسي قرار دهيم.
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 بيشترين سهم مشاركت                              الف

 
عالئق 
 پزشكي

 محققي درماني 

 %24 %79 مديريت كلي بيماري

 %94 %22 ساز و كارهاي اساسي

  
222%  

(089) 

222%  
(229) 

 

 ارجحيت مطالعاتي                              ب

 
عالئق 
 پزشكي

 منطقي اثربخشي 

 %42 %89 مديريت كلي بيماري

 %42 %40 ساز و كارهاي اساسي

  
222% 

(49) 

222% 
(479) 

 

 ارجحيت مطالعاتي                              ج

 
عالئق 
 پزشكي

 منطقي اثربخشي 

 %87 %92 مديريت كلي بيماري

 %48 %22 ساز و كارهاي اساسي

  
222% 

(49) 

222% 
(479) 

 

 

علمي. اگر چندین شاخص، معیارهای  های گرایش. روابط دو متغیری میان مشخصه6-2شکل 

 یکسان باشند، به طور تجربي باید با یکدیگر همبستگي داشته باشند.یک متغیر 
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 هاروابط چند متغيري ميان شاخص

( 0( بيشييترين سييهم آموزشييي، و 2شييوندگان نمونه را بر اسيياس مصيياحبه 8-4شييكل 
هاي موجود در بندي كرده اسييت. شييمارهگروه مختلف دسييته 7هاي مطالعاتي آنها در اولويت

شان ميدهندسخپا پرانتزها تعداد ساس گان هر گروه را ن نفر از اعضاي هيئت  88دهد. بر اين ا
شك درماني بهتر مي شاركت كنند، اين رعلمي كه گفته بودند به عنوان پز ا توانند در آموزش م

دهند. هر يك از چهار گروه ها را ترجيح مياند كه مقاالت پيرامون اثربخشيييي درمانهم گفته
مند به ساز و كارهاي اساسي هستند نيز در شكل نشان داده شده است. قهدرصد افرادي كه عال

مند به درصد آنها عالقه 04نفر از اعضاي هيئت علمي مذكور،  88لذا به عنوان نمونه در ميان 
 مطالعه ساز و كارهاي اساسي پزشكي هستند.

روه موجود است. گ علمي اتچيدمان اين چهار گروه مبتني بر نتايج قبلي بر گرفته از گرايش
گرايي و بيشيترين سيهم آموزشيي و در گوشيه باالي سيمت راسيت جدول، مبين كمترين علم

شترين  سمت چپ جدول، مبين بي شه پايين  ست. احتماالً گروه موجود در گو اولويت مطالعاتي ا
 هاي مورد نظر است. گرايي در قالب مشخصهعلم

كارهاي اسيياسييي نيز به عنوان شيياخص توجه داشييته باشيييد كه اظهار تمايل به سيياز و 
ست. لذا همان طور كه انتظار ميعلم رود، احتمال اينكه گروه موجود گرايي مد نظر قرار گرفته ا

شتر ) سخ را انتخاب كند بي سمت چپ اين پا شه پايين  صد( و اين احتمال در مورد  99در گو در
دهندگاني كه به سييخدرصييد( اسييت. پا 04گروه موجود در گوشييه باالي سييمت راسييت كمتر )

صه شخ سخم شي و اولويت مطالعاتي پا سهم آموز ساز و هاي مركب دادههاي  سخ به  اند، در پا
 درصد در هر دو مورد( هستند. 29كارهاي اساسي داراي رتبه متوسطي )

آموزد. اوالً بايد به اين نكته توجه نماييم كه روابط اين جدول چندين مطلب را به ما مي
 پذيرند. به عنوان مثالها به صورت جدي از مشخصه سوم ت ثير نميمشخصه اصلي ميان زوج

شكي در يك اختالف  شي و عالئق پز سهم آموز شترين  صدي  48ديديم كه رابطه بين بي در
دهندگاني كه يابيم كه تنها در خصوص پاسخدر مي 8-4خالصه شده است. با توجه به شكل 

ها دارند، رابطه بين بيشترين سهم آموزشي و عالقه تمايل بيشتري به مطالعه اثربخشي درمان
شكي  صلي پز ست ) 42ا صد ا صد منهاي  29در صد: رديف اول(. اين رابطه ميان  04در در

بيشييترين عالقه به مقاالت در بر دارنده منطق پزشييكي درماني نيز به طور مشييابهي صييدق 
صد منهاي  99كند )مي صلي ميان  29در صد: رديف دوم(. روابط ا شي و عالئق در سهم آموز
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كه  گانيدهندسخضرورتاً يكسان و مشابه است، حتي اين رابطه بين پا 8-0پزشكي در شكل 
 كند.اند نيز صدق ميگرا تشخيص داده شدهگرا يا غيرعلمهاي مطالعاتي علمدر قالب اولويت

اشيد كه داشته بتوانيم به نتيجه مشابهي دست يابيم. به خاطر نيز مي 8-4هاي شكل از ستون
درصدي خالصه گرديد.  49رابطه اصلي ميان ترجيحات مطالعاتي و عاليق پزشكي با يك اختالف 

 42بينيم كه رابطه بين دو مشخصه ديگر مي 8-4با نگاهي به مشخصه پزشك درماني در جدول 
 آيد.ستون دوم جدول به دست مي "محققان"درصد اختالف دارد. رابطه مشابهي نيز ميان 
شن شاهدات هنگامي رو شيم به دنبال آن چه مي تراهميت اين م شته با شود كه در نظر دا

شكل  ست. در  سبت به داده 8-7چيزي اتفاق افتاده ا ضي، مطالب كامالً متفاوتي را ن هاي فر
-7كنيد، شكل كند. همان طور كه مالحظه ميبيان مي 8-4هاي واقعي موجود در شكل داده

واقعي ميان نقش آموزشييي و عاليق پزشييكي وجود دارد، حتي  ايبطهدهد كه رانشييان مي 8
شوند. در هر يك از سطرهاي هاي مطالعاتي نيز در اين جدول نشان داده ميهنگامي كه اولويت

سبت به  "محققان"جدول  سي را  "پزشكان"ن سا ساز و كارهاي ا شتري عالقه به  با احتمال بي
اي بين شود كه هيچ رابطههاي جدول مشاهده ميه ستوندارند. در عين حال با مالحظابراز مي

 ه احسيياسدهندسييخاولويت مطالعاتي و عاليق پزشييكي وجود ندارد. اگر بدانيم كه چرا يك پا
تواند نقش آموزشي بهتري داشته باشد، آگاهي از كند به عنوان پزشك درماني يا محقق ميمي

س هاياولويت شخص به ارزيابي ما ن يزي گرايي او چگرايي يا عدم علمبت به علممطالعاتي آن 
شكل نمي شد، نتيجه مياز داده 8-7افزايد. اگر چيزي نظير  شده با صل  گيريم هاي واقعي حا

كه اولويت مطالعاتي نبايد در كنار نقش آموزشي در شاخص واحدي منظور شود، زيرا سهمي در 
 شاخص تركيبي نخواهد داشت.
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 كارهاي اساسي مندان به ساز ودرصد عالقه

 بيشترين سهم آموزشي                              

 
ترجيحات 
 مطالعاتي

 محقق پزشك 

 هاي اثربخشدرمان
04% 

(88) 

29% 
(20) 

 هامنطق درمان
29% 

(029) 

99% 
(242) 

گرایي. معیارهای مشابه این متغیرها های علم. روابط سه متغیری میان مشخصه 6-9شکل 

 تواند در یک تحلیل چند متغیری نیز همبستگي داشته باشند.تحلیل دو متغیری ميهمانند 

 
 مندان به ساز و كارهاي اساسيدرصد عالقه

 بيشترين سهم آموزشي                              

 
ترجيحات 
 مطالعاتي

 محقق پزشك 

 هاي اثربخشدرمان
22% 

(88) 

94% 
(20) 

 هامنطق درمان
22% 

(029) 

94% 
(242) 

تواند گرایي. روابط فرضي ميهای علم. روابط سه متغیری فرضي میان مشخصه 6-4شکل 

 کنند.حاکي از آن باشد که هر سه معیار به طور مؤثر در یک شاخص مرکب مشارکت نمي

 
شتري مورد  ست. اگر تعداد بي شده ا ستفاده  شنامه ا س صه پر شخ سه م در اين مثال تنها از 

ستفاده قرار  شامل چهار، پنچ و يا گيرد، جداول چند متغيري پيچيدها شد كه  شكيل خواهد  اي ت
حتي تعداد بيشتري متغير است. هدف از اين مرحله در تشكيل ساختار هر شاخص، درك تعامل 
شود. اين نوع  شاخص گنجانده  ست كه بايد در آن  همزمان متغيرها به منظور تعيين چيزهايي ا

پذيرند. به آساني صورت مي microcaseو  SPSSهايي نظير ه از برنامهها با استفادتحليل داده
 شوند. ها معموالً به صورت جداول متقاطع نشان داده مياين نوع تحليل
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 امتيازدهي به شاخص
را براي شيياخص انتخاب كرديد، بايد براي هر گروه از  هاهنگامي كه بهترين مشييخصييه

بدين طريق يك معيار مركب متشييكل از چندين  اختصيياص دهيد و ايهاي خاص نمرهپاسييخ
 شود.ايجاد كنيد. در اين مرحله دو تصميم اساسي اتخاذ مي مشخصه

صميم شاخص ت گيري كنيد. يكي از مزاياي عمده اوالً بايد در مورد دامنه مطلوب امتيازات 
 گيري متغيرهاي گوناگوناست كه براي اندازه اي، دامنههاي آنيك شاخص نسبت به مشخصه

سيار ب"تواند در سه درجه كاري سياسي ميدهد. همان طور كه پيشتر ذكر شد، محافظهارائه مي
گيري شييود. سييپس بايد اندازه "خواهبسيييار آزادي"و  "كارنه چندان محافظه"، "كارمحافظه

 اي خود گسترش يابد؟همشخص نمود كه هر شاخص تا چه ميزان نسبت به كران
صوص تغييرپذيري مطرح مي شي در خ س  شود. تقريباٌ در اغلبدر اين مرحله بار ديگر پر

شد، موارد كمتري در هر سر طيف يافت پذير شاخص گستردهموارد، هر اندازه حدود امكان تر با
بي حدود آن ارزيا ترينكاري سيييياسيييي را تا نهاييخواهند محافظهشيييود. محققاني كه ميمي

ست چيزي را در آن مقوله نيابند. در برخي مواقع درجه ضافي معنا وبندينمايند، ممكن ا  هاي ا
 افزايند.مفهومي به نتايج نمي

ضات مرتبط با  صميم، تعار شاخص2از اين رو اولين ت ( تعداد كافي 0و  ها( دامنه ارزيابي 
يد كه به نوعي ميان اين گيرد. شييما ناگزير هسييتموارد در هر بخش از شيياخص را در نظر مي

 تعارضات، هماهنگي و توافق برقرار نماييد.
 هاي خاص ارتباط دارد. درتصميم دوم به نمرات واقعي تخصيص يافته به هر گروه از پاسخ

صه شخ شاخصابتدا بايد تعيين كنيد كه به م صاص وزن هاهاي  سان يا متفاوتي اخت هاي يك
ندارد، ليكن بر اسياس تجربه شيخصيي خود پيشينهاد دهيد. اگرچه هيچ قانون قطعي وجود مي
صهمي شخ ست هم كنم كه م شوند، مگر اينكه دليل منطقي براي ها بهتر ا وزن درنظر گرفته 

صهوزن شخ شد. به عبارت ديگر، وزن متفاوت م شته با ها نياز به دليل و هاي متفاوت وجود دا
 اثبات دارد؛ زيرا هم وزن بودن يك هنجار است.

رتباط هاي انتخابي اهن تصييميم بايد با مطالب پيشييين در رابطه با تعادل مشييخصييالبته اي
صي تركيب جنبه شاخ شد. اگر  شته با شان دهد، بايد به دا هاي مختلفي از يك متغير خاص را ن

ست فكر  صاص دهيد. با اين حال در برخي موارد ممكن ا ساني اخت شاخص وزن يك هر جنبه و 
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ساً خصي سا شان ميكنيد كه دو مشخصه ا دهند و مشخصه سوم خصوصيت صه يكساني را ن
شان ديگري را منعكس مي ساوي ن صورت م شاخص به  سط  كند. اگر بخواهيد هر دو جنبه تو

شاخص تركيب كنيد. به عنوان شوند، مي داده سان در  صه مختلف را با وزن يك شخ توانيد دو م
صه 0توانيد حداكثر امتياز نمونه مي شخ را به هر يك از  2متفاوت و حداكثر امتياز  هايرا به م
 هاي مشابه اختصاص دهيد.مشخصه

شييود، ليكن پژوهشييگران ها اين گونه در نظر گرفته مياگرچه منطق امتيازدهي به پاسييخ
يازدهي مختلفي را تجربه كرده و وزنروش به جنبههاي امت هاي مختلف را هاي داده شيييده 

دهند. نهايتاً نحوه توزيع موارد ايجادي را مورد مالحظه قرار ميارزيابي و در عين حال، دامنه و 
ر كند. البته دروش امتيازدهي انتخاب شييده نوعي هماهنگي بين تقاضيياهاي مختلف ايجاد مي

هاي گيري، راه براي تجديد نظر بر اسيياس بررسيييهاي پژوهشييي نظير تصييميمبيشييتر فعاليت
شاخص كه به طو ست. اعتبار  شوده ا شين گ ست پي صر مورد بحث قرار گرفت، ممكن ا ر مخت

هاي كامالً متفاوت هاي خود در جهت ايجاد شيياخصپژوهشييگر را به سييمت باز آزمايي تالش
 سوق دهد.

صميم گرفتم كه به  شكي، ت شكده پز ضاي هيئت علمي دان در مثال مربوط به پيمايش اع
جداگانه در نظر گرفته بودم ها امتياز مساوي بدهم، زيرا آنها را در هر بخش به صورت مشخصه

صه و متغير كلي يعني و هر يك از آنها جنبه شخ شان را ن گرايش علميهاي متفاوتي از آن م
و براي پاسخ غير  2گان، براي پاسخ علمي نمره دهندسخها، پادادند. در هر يك از مشخصهمي

، وع صفر، يك، دوگان در مجمدهندسخكردند. سپس هر يك از پاعلمي امتياز صفر دريافت مي
سه امتياز گرفته بود. اين روش امتيازدهي، امكان در نظر گرفتن دامنه كاربردي اختالف  -ها يا 

ها در هر بخش سازد و اغلب موارد كافي براي تحليل دادهرا فراهم مي -ها چهار مقوله شاخص
 دهد.را در اختيار قرار مي

از مطالعه يك ايسييتگاه كاري آورده  هاصدر اينجا مثال ديگري در مورد امتيازدهي شيياخ
ست. يكي از متغيرهاي كليدي،  شي از كارشده ا سردگي نا شكل از اف صي مت شاخ ست كه با   ا

شود هنگامي كه به خود گيرد. از كارگران پرسيده ميچهار مشخصه زير مورد سنجش قرار مي
 انديشيد چه احساسي داريد:و شغلتان مي

 "كنممي احساس افسردگي و نااميدي". 

 "كنمدليل احساس خستگي ميبي". 
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 "ام استراحت كافي كنمكنم استراحتم كافي نيست و هنوز نتوانستهاحساس مي". 

 "كنم بيش از حد معمول تحريك پذير و عصبي هستماحساس مي". 
هاي زير را كدگذاري هر يك از مشخصه"پژوهشگران تحقيق، امي هارتون و جيمز بارون،

آنها توضييييح دادند كه  ".2و هرگز:  4، به ندرت: 0، گاهي اوقات: 7اوقات: نمودند:. اغلب 
 گيري خواهند كرد:را اندازه كاري عزت نفسديگر يعني  چگونه متغير

كارگران  ها از  به موجب آن كه  هار مشيييخصيييه بود  كاري مبتني بر چ عزت نفس 
سيدند موقعيت كاري خود را چگونه ميمي ضي؛ مبينندپر ضي/ نارا و  وفق/ ناموفق؛ مهم: را

ه دهم. دامندهم/ كار را به خوبي انجام نميت ثيرگذار/ بي اهميت، كار را به خوبي انجام مي
شاخص از امتياز  ست كه عدد  4تا  2هر  ضي  2ا نمايانگر درك كارگر از كار مبني بر نارا

 (.2994:249بودن، عدم موفقيت در كار، مهم نبودن و انجام كار به طور نامناسب است )
 

شاخصاگر به دقت در ادبيات تحقيقات اجتماعي بنگريد، مثال سياري از  شابه ب هاي هاي م
هي گيرند. گاتجمعي خواهيد يافت كه براي سيينجش متغيرهاي مختلف مورد اسييتفاده قرار مي

بهترين دانشييگاه در اياالت "ها بحث برانگيز اسييت، مانند مورد اوقات رويه سيياختن شيياخص
 ."ست؟متحده كدام ا

 

 بهترين دانشكده در اياالت متحده كدام است؟

اي با هاي جهاني هر سييياله گزارش ويژهاخبار مجالت خبري اياالت متحده و گزارش
ضوع رتبه شكدهمو شگاهبندي دان شر ميها و دان شورها منت ها بر بندي آنكنند. رتبههاي ك

ست: هزينه  شده ا ساخته  صه  شخ ست كه از چند م صي ا شاخ ساس  شي براي هر ا آموز
ضيان(، معدل  شدگان از ميان متقا صد پذيرفته  صيلي، گزينش )در شجو، نرخ فارغ التح دان

 هاي كيفي مشابه.(، و شاخصSATدانشجويان سال اول )
ست مي شگاه هاروارد رتبه اول را به د شگاهعموماً دان ستون آورد و دان هاي ييل و پرين

بهترين "در مورد  2999اين وجود گزارش سيييال گيرند. با هاي بعدي قرار ميدر جايگاه
شگاه شوك زده نمود. "هاي آمريكادان شجويان آتي و والدين آنها را  صيالن، دان ، فارغ التح

صعود  2999به رتبه اول در سال  2999انستيتو تكنولوژي كاليفرنيا از رتبه نهم در سال 
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كردند اما در حال از مي كرد. در حالي كه هاروارد، ييل و پرينسيييتون همچنان خوب كار
دست دادن جايگاه خود بودند. چه اتفاقي در انستيتو تكنولوژي كاليفرنيا رخ داد كه منجر به 

 چنين تحولي در كيفيت آن شده بود؟
هاي جهاني يافت، نه در انسيييتيتو تكنولوژي پاسيييخ را بايد در اخبار آمريكا و گزارش
تغيير داد و اين امر  2999ندي را در سييال بكاليفرنيا. مجله خبري سيياختار شيياخص رتبه

 ها شد.بندي دانشگاهمنجر به تفاوت بزرگي در رتبه
بندي را ( در مورد اينكه چگونه روش امتيازدهي متفاوت، رتبه2999بروس گاتليب )

 دهد، اين مثال را ارائه كرد.تغيير مي
شي براي آموزانستيتو تكنولوژي چگونه به رتبه اول صعود كرد؟ متغير هزينه 

شجو، مدت شگاههاي متمادي به عنوان يكي از متغيرهاي رتبههر دان ها بندي دان
ستيتو تكنولوژي از قديم از نظر اين متغير، در رتبه سبود و ان ت. اما هاي باال بوده ا

تا امسيييال، اخبار اياالت متحده فقط رتبه دانشيييگاه را از منظر اين متغير در نظر 
به جاي اينكه مقدار هزينه دانشييگاه را نسييبت به   -و غيره اول، دوم -گرفت مي

شگاه ستيتو تكنولوژي هاي ديگر در نظر بگيرد. فرقي نميدان دالر يا  2كرد كه ان
ندي بدالر بيشتر از هاروارد هزينه كند. دو دانشگاه ديگري كه در رتبه 222.222

چهارم به سييوم( و امسييال باالتر آمده بودند انسييتيتو تكنولوژي ماسيياچوسييت )از 
اين سيييه  دانشيييگاه جان هاپكينز )از چهاردهم به هفتم( بودند. هزينه آموزشيييي

هاي دشوار، قوي بودند. دانشگاه به ازاي هر دانشجو باال بود و هر سه نيز در درس
شگاه شجو دان شي هر دان ها مجازند تا بودجه تحقيقاتي خود را به ازاي هزينه آموز

سبه كنند، اگرچه  شجويان از پژوهشمحا ستادان بيرون از هاي هزينهدان بري كه ا
 برند.دهند، منفعت مستقيمي نميكالس انجام مي
، "هابهترين دانشگاه"در گزارش دو سال پيش خود در خصوص  1اخبار آمريكا

شگاه شاره قرار داد كه رتبه دان سرانه هزينه  هااين نكته را به دقت مورد ا ساس  بر ا
هاي جو، به جاي مبلغ واقعي تعيين شيييده اسيييت، زيرا هزينهآموزشيييي هر دانشييي
هاي پزشييكي، به طور قابل هاي تحقيقاتي وسيييع و دانشييكدهمؤسييسيياتي با برنامه

                                                 
1  .U.S. Newsپردازد.ها ميها، مدارس و بيمارستانبندي دانشگاه: سازماني در آمريکا که به رتبه 
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هاي مورد بررسييي اسييت. به عبارت ديگر، دو سييال توجهي بيش از سيياير دانشييگاه
، ادانسييت كه به مؤسييسييه تكنولوژي كاليفرنيپيش، مجله اين را غير منصييفانه مي

هاي مجلل انستيتو تكنولوژي ماساچوست و جان هاپكينز به خاطر داشتن آزمايشگاه
 شود، اعتبار دهد.كه واقعاً منجر به بهبود آموزش دانشجويان نمي

پرسييد كه چگونه جايگاه گاتليب هر يك از تغييرات شيياخص را بررسييي كرده و مي
سال  ستيتو تكنولوژي كاليفرنيا با رتبه نهم در  شده چنين 2999ان ، با فرمول تجديد نظر 

 2999كند كه مؤسسه تكنولوژي كاليفرنيا در سال گيري ميتغييري كرده است. او نتيجه
ست. به عبارت ديگر بهبود ظاهري تابعي از چگونگي  هم با اين روش در مكان  اول بوده ا

 تخصيص نمره به شاخص است.
ابزارهاي ارزشيييمندي براي درك ها ها و شييياخصهاي تركيبي مانند مقياسمقياس

ساخته مي ستند. در عين حال بايد بدانيم كه اين معيارها چگونه  ساختجامعه ه  شوند و 
 آنها چه كاربردي دارد.

ستگي دارد كه  سئله ب ست؟ اين م شگاه اياالت متحده واقعاً كدام ا بنابراين بهترين دان
يد. هيچ  "بهترين" نه تعريف كن عاً بهتريني"را چگو ها مي "واق ندارد، تن م توانيوجود 

 هاي اجتماعي گوناگوني ارائه دهيم.ساخت
 منبع:

U.S. News and Report, "America's Best Colleges, "August 30, 1999, 

Bruce Gattileb, "Cooking the School Books: How U.S. News Cheats in 

Picking its' Best American Colleges, ' "Slate, August 31, 1999 

(http://slate.msn.com/default.aspx?id=34027). 
 

 هاي مفقودبررسي داده
ها مواجه خواهيد شد. به ها، همواره با مشكل فقدان دادهآوري دادهصرف نظر از روش جمع

ها، ممكن اسييت دريابيد كه يك گيري سييياسييي روزنامهعنوان مثال، در تحليل محتواي جهت
اي ننوشييته اسييت. در طراحي در مورد موضييوع مد نظر شييما سيير مقاله روزنامه خاص هرگز

هاي زماني مختلف، آزمايشييي متشييكل از چند آزمون مجدد بر روي موضييوع تحقيق در بازه
هاي مورد نظر نباشيند. در ها قادر به مشياركت در بعضيي از بخشممكن اسيت برخي آزمودني
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شتر پيمايش صاحبه هاي واقعي، پارهبي سخ نمياي از م سؤاالت پا هند )يا دشوندگان به برخي 
هاي از دسييت رفته در تمامي مراحل تحليل كنند(. اگرچه دادهرا انتخاب مي "دانمنمي"پاسييخ 

شكل ايجاد ميداده شاخص ايجاد اختالل ميها م ساختار  كنند. لذا كنند، اما به طور خاص در 
 است. چندين راهكار براي مقابله با اين مشكل ارائه شده

توانيد اين موارد را از روند هاي مفقود نسيييبتاً كم باشيييد، مياوالً اگر تعداد موارد داراي داده
شكده  ضاي هيئت علمي دان شاخص و تحليل خود خارج كنيد )من اين كار را در مثال اع ساختن 

يا موارد موجود براي   تحليلپزشيييكي انجام دادم(. نكته قابل توجه در مثال فوق اين بود كه آ
گان  براي دهندسييخها در جايي كه شيياخص با حذف برخي پاكند و حذف مابقي دادهكفايت مي

اي نخواهد شيييد كه نماينده جامعه نباشيييد. اين امكان از رود، باعث ايجاد نمونهتحليل به كار مي
 ود.شموارد موجود و مفقود در شاخص بررسي مي -روي ساير متغيرهاي مربوط  -طريق مقايسه 

هاي مفقود را نيز به عنوان يك پاسييخ موجود ثانياً گاهي اوقات اين اختيار را داريد كه داده
ر گان  خواسته باشد كه مشاركت خود ددهندسخدر نظر بگيريد. به طور مثال اگر پرسشنامه از پا

مشييخص نمايند، در اين صييورت ممكن اسييت برخي  "خير"و  "بله"هاي مختلف را با فعاليت
سخ بعضي از فعاليت افراد به سؤاالت را خالي بگذارند، در اين  "مثبت"ها پا سخ برخي  داده و پا

 در نظر گرفته و امتيازي را كه به "خير"ها را به منزله پاسخ توانيم جاي خالي پاسخصورت مي
 گيرد به آنها اختصاص دهيم.هاي منفي تعلق ميپاسخ

ود انجام داد كه تفسيري از معناي آنها به دست هاي مفقتوان تحليل دقيقي از دادهثالثاً مي
ساختن معياري براي محافظه ست دريابيد دهد. به عنوان مثال در  سي افراد، ممكن ا سيا كاري 

كارانه دهند، به اندازه افرادي كه پاسخ محافظهگاني كه به سؤاالت خاصي پاسخ نميدهندسخپا
اي كه ر هسييتند. در مثال ديگر، در مطالعهاكهاي ديگر محافظهاند، در مشييخصييهانتخاب كرده

اخيراً براي سييينجش باورهاي مذهبي افراد انجام گرفت، افرادي كه به برخي اعتقادات مذهبي 
سخ  صه داده  "دانمنمي"پا شخ سخ به م سخي حاكي از بودند، در پا هاي اعتقادي ديگر نيز پا

بايد اين مثال: نكتهبه آن باورهاي مذهبي داده بودند ) "اعتقاديبي" ها را به عنوان شيييما ن
ها مي كه تن يد، بل عات خود در نظر بگير طال ماي تجربي در م يك راهن به عنوان  ها را  يد آن توان

ستاي تحليل داده شنهاد كلي در را هاي مفقود ها به كار بنديد(. هنگامي كه بتوان تحليل دادهپي
 ا نيز به تناسب امتيازي قائل شد.توان براي آنهرا به عنوان يك تفسير در نظر گرفت، مي
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هاي مفقود وجود دارد. اگر در يك مشخصه، راهكارهاي ديگري نيز جهت حل مشكل داده
توانيد ارزش متوسط را اختصاص هاي مفقود ميداشتن چندين ارزش ممكن باشد، در مورد داده

يد امتياز دهيد؛ به عنوان مثال مي اختصييياص  7، و 4، 0، 2، 2را در ميان امتيازهاي  0توان
سن نيز مي سته مانند  شابهي عمل كنيد و مقدار دهيد. براي يك متغير پيو صورت م توانيد به 

 27هاي مفقود انتخاب كنيد )براي اطالعات بيشيييتر به فصيييل ميانگين را در خصيييوص داده
د. همه يهاي مفقود به صورت تصادفي امتياز دهتوانيد به دادهمراجعه نماييد(. در مواردي نيز مي

ستند، زيرا از خلوص و اعتبار كارانه ها، راهكارهاي محافظهاين راه شكل ه اي جهت حل اين م
ضيه داريم، احتمال ايجاد رابطه بين اين داده صد آزمون فر سته و در مواقعي كه ق ها شاخص كا

 دهند.با متغيرهاي ديگر را كاهش مي
شيد، گاهي اوقات ممكن است مشكل اگر شاخصي را بدون تعداد زيادي مشخصه ساخته با

هاي مفقود را با استفاده از قياس مبتني بر مشاهدات حل كنيد. فرض كنيد شاخص شما از داده
شاهده داريد. اگر  ضوع خاص تنها چهار م شما در مورد يك مو شده و  شكيل  صه ت شخ شش م

 براي آن در نظر توانيد در شاخص امتياز شش راموردي هر چهار امتياز ممكن را كسب كند، مي
بگيريد؛ اگر موردي دو امتياز كسيب كرده )يعني نمره متوسيط چهار امتياز ممكن(، در شياخص 

صاص مي صورت گرفته( را به آن اخت شاهده  شش م سط در  سه )يعني نمره متو توانيد امتياز 
 دهيد.

 انتخاب راهكاري خاص براي اين منظور، بستگي زيادي به موقعيت و شرايط پژوهش مورد
به عنوان نظر دارد، از اين رو نمي به صيييورت منطقي  ها را  بهترين "توان يكي از اين راهكار

هاي بندي كرد. كنار گذاشييتن كليه دادههاي فوق را رتبهممكن پيشيينهاد داد يا روش "راهكار
تهمفقود مي ياف تايج و  ندگي ن ماي بار و ن ند اعت ما هتوا هد، ا ت ثير قرار د حت  اي پژوهش را ت

هاي مفقود در اين موارد ممكن اسييت ماهيت و طبيعت نتايج را تحت اص امتياز به دادهاختصيي
سبت ثير قرار دهد. مطمئن شاخص بيش از ترين و منا ساختن  ست كه براي  ترين راهكار اين ا

شاخص ستفاده و ببينيم آيا با هر يك از  سانييك راهكار واحد را ا شده به نتايج يك  هاي ايجاد 
 ها است.ير. به هر حال هدف نهايي تحليل شما، درك دادهرسيم يا خمي
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 هااعتبارسنجي شاخص
ها به منظور ايجاد هاي انتخاب و امتيازدهي به مشيييخصيييهتا اين مرحله درباره كليه گام

شيياخصييي براي سيينجش برخي متغيرها صييحبت كرديم. اگر هر يك از اين مراحل متوالي به 
ش شوند، احتمال اينكه  ستي انجام  شد، افزايش ميدر شان دهنده متغيرها با يابد. با اخص واقعاً ن

اين حال، براي موفقيت بيشييتر بايد ثابت كنيم كه شيياخص داراي اعتبار اسييت. در ادامه روند 
هد؛ اين دكنيم كه شاخص براي برخي متغيرها معياري ارائه مياساسي اعتبارسنجي، فرض مي

 كنند. شيياخصبندي ميا مطابق آن متغير رتبهامتيازهاي اختصيياص يافته در شيياخص موارد ر
اخص كند. اگر شبندي ميكاري آنها رتبهكاري سياسي، افراد را بر اساس ميزان محافظهمحافظه

شود، افرادي كه امتياز محافظه سب كردهدر انجام اين كار موفق  شاخص ك د، انكاري را در اين 
يز هاي پرسشنامه نپاسخ به ساير مشخصهكاري نظير هاي مربوط به محافظهدر مابقي شاخص

كار شييناخته شييوند. چندين راهكار مختلف براي اعتبارسيينجي يك شيياخص وجود بايد محافظه
 دارد.

 

 تحليل مشخصه

خصه تحليل مشنخستين گام در اعتبارسنجي شاخص، ارزيابي اعتبار دروني آن است كه 
صه شخ شها، درجهنام دارد. در تحليل م شاخص با م صهاي كه  هاي منفرد درون خود مرتبط خ

دهيد. حال نحوه كند( را مورد بررسييي قرار ميبيني ميرا پيشها اي كه پاسييخاسييت )يا درجه
 كنيم.انجام اين كار را بررسي مي

در شاخص گرايش علمي اعضاي هيئت علمي دانشكده پزشكي، امتيازهاي تخصيص داده 
رار ت از بيماران( تا سه )بيشترين عالقه به تحقيق( قشده در بازه صفر )بيشترين عالقه به مراقب

ند به مگان عالقهدهندسخكنيم: پاهاي اين شاخص را بررسي ميداشتند. حال يكي از مشخصه
ساز و كارهاي  شتر  شناخت بي شتر بيماران، يا  ارتقاي دانش خود از طريق مراقبت و مديريت بي

ن گرايش علمي و پژوهشي مورد توجه قرار گرفتند. اساسي بودند. افراد گروه دوم بيشتر به عنوا
دهد كه چگونه بايد همبسيييتگي بين شييياخص و جاهاي خالي در جدول به ما نشيييان مي

 هاي انفرادي را بررسي كنيم.مشخصه
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 شاخص گرايش علمي
 2 2 0 4 

اند به ساز و كارهاي اساسي درصد افرادي كه گفته
 عالقه بيشتري دارند

    

 ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟

 
شاپيش اگر كمي به جدول دقت كنيد، در خواهيد يافت كه دو عدد از خانه هاي جدول را پي

را به عنوان  "ساز و كار اساسي"گان بايد دهندسخدر شاخص، پا 4دانيم. براي كسب امتياز مي
. مربوط به گرايش علمي را انتخاب كنند هايپاسخ بيان كنند و در دو مشخصه ديگر نيز پاسخ

سه امتيازي 222بنابراين  صد  سخ در سي"ها پا سا د. به همين انرا انتخاب نموده "ساز و كار ا
صفر امتيازي سخ ترتيب، همه  صه پا شخ را  "مراقبت و مديريت كلي بيماران"ها بايد به اين م

صد اين پا صفر در شند. پس  سخ دهندسخداده با سيساز و "گان پا سا را انتخاب  "كارهاي ا
 دهد.اند. جدول ذيل نحوه جايگذاري اطالعات به دست آمده را نشان ميكرده

 
 شاخص گرايش علمي

 2 2 0 4 
اند به ساز و كارهاي اساسي درصد افرادي كه گفته

 عالقه بيشتري دارند

    
22 ؟؟ ؟؟ 2

2 
 

و  انتظار داشت كه يك امتيازياگر مشخصه منفرد، بازتاب خوبي از كل شاخص باشد، بايد 
ها امتيازي 0بين صييفر تا صييد درصييد قرار گيرند. تعداد بيشييتري از  ايها در دامنهدو امتيازي

سبت به يك امتيازي سخ ن سي"ها بايد پا سا شند. اين نتيجه د "ساز و كار ا ر را انتخاب كرده با
ضمين نمي شاخص ت ساختار  شكيل  سير ت سؤالي م ست شود؛ ليكن اين  ه ما در ك -تجربي ا

 شود.دهيم. حال ببينيم تحليل مشخصه چگونه محقق ميتحليل مشخصه به آن پاسخ مي
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 شاخص گرايش علمي 
 2 2 0 4 

اند به ساز و كارهاي اساسي درصد افرادي كه گفته
 عالقه بيشتري دارند

    
2 28 92 222 

ساس فرض خود، همان طور كه مالحظه مي سبمبني بر اينكه دو امتيازيكنيد، بر ا ت ها ن
ها امتيازي 0ها گرايش علمي بيشييتري دارند، دريافتيم كه درصييد بيشييتري از به يك امتيازي

سخ   92) صد( پا سي"در سا درصد  28اند، در حالي كه تنها را انتخاب نموده "ساز و كارهاي ا
 اند. ها اين پاسخ را انتخاب كردهيك امتيازي

شاخص نيز نتايج مشابهي را به دست مي تحليل مشخصه دو يل دهد كه در ذمؤلفه ديگر 
 ارائه شده است.

رسد هر يك، رسند. به نظر ميها مؤلفه مناسبي در شاخص به نظر ميهر يك از مشخصه
 كنند.كند را منعكس ميگيري ميوضعيتي مشابه با آنچه كل شاخص اندازه

 
 شاخص گرايش علمي

 2 2 0 4 

اند به عنوان محقق پزشكي كه گفته درصد افرادي
 توانند بهتر بياموزندمي

    

2 7 27 22

2 
اند مطالعه درباره ماهيت درصيييد افرادي كه گفته

 دهندكار را ترجيح مي

 
2 

 
92 

 
94 

 
22

2 
 

كه شامل تعداد زيادي مشخصه است، اين مرحله راهي براي آزمودن  ايدر شاخص پيچيده
كند. اگر مشخص شده باشد كه يك ها در شاخص فراهم ميمناسب سهم هر يك از مشخصه

شاخص دارد، مي ضعيفي با  صه خاص، رابطه  شخ صهم شخ ها توان فرض كرد كه نقش بقيه م
مشخصه را از شاخص كنار گذاشت. برد و بايد آن سهم اين مشخصه را در شاخص از بين مي

 به قدرت شاخص نيفزايد، بايد آن را از شاخص خارج كرد. اياگر مشخصه
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اگرچه تحليل مشييخصييه، آزمون اوليه مهمي براي اعتبارسيينجي شيياخص اسييت، اما كافي 
ط گيري كند، بايد بقيه معيارهاي مرتبنيست. اگر شاخص، متغير خاصي را به طور مناسب اندازه

كه در  هاي ديگريبيني كند. جهت ارزيابي اين موضيوع بايد مشيخصيهمتغير را نيز پيشبا آن 
 اند را نيز مورد بررسي قرار دهيم.شاخص قرار گرفته

 

 بيشترين   كمترين شاخص گرايش علمي

 2 2 0 4 

درصدي كه به مطالعه مستندات علمي در مكاتب 
 مند هستندپزشكي عالقه

47 70 78 82 

گويند اعضيياي هيئت علمي بايد ميدرصييدي كه 
 به عنوان پزشك محقق تجربه داشته باشند

74 82 82 99 

دهند وظايف اعضييياي درصيييدي كه ترجيح مي
 هيئت علمي تنها شامل تحقيقات علمي شود

2 9 40 88 

درصييدي كه در تحقيقات حين سييال تحصيييلي 
 كنندپيش مشاركت مي

82 48 97 99 

 

 اعتبار خارجي

شاخص به عنوان محافظه افرادي كه در شدهيك  شناخته  اند، بايد در معيارهاي ديگر، كار 
سخ صه هايي كه بهنظير پا شخ شنامه ميم س شدهند، نيز محافظههاي ديگر پر شناخته  وند. كار 

امل توانيم شخصي را به طور ككنيم، زيرا نميكاري نسبي صحبت ميالبته ما در مورد محافظه
شاخص محافظه كارمحافظه شده بدانيم. لذا افرادي كه در اين  شخيص داده  ، در اندكارترين ت

شاخص  سند. همچنين افرادي كه در اين  سؤاالت ديگر نيز بايد همينطور به نظر بر سخ به  پا
هاي ديگر همينطور اند نيز بايد در پاسييخ به مشييخصييهكار تشييخيص داده شييدهكمتر محافظه

ه بندي آنها در پاسخ بگان در اين شاخص بايد ردهدهندسخبندي پامشخص شوند. در واقع گروه
 بيني كند.كاري سياسي پيشسؤاالت ديگر را نيز نسبت به محافظه

شنامه، آزمودن اعتبار خارجي  س سؤاالت موجود در پر در مثال مربوط به گرايش علمي، برخي 
صه 8-2كند. جدول مي پذيرشاخص را امكان شخ شان مي هابرخي از اين م دهد كه نكاتي در را ن
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مربوط  هايآورد. ابتدا بايد بدانيم كه شاخص به درستي پاسخمورد اعتبارسنجي شاخص فراهم مي
صه شخ سنجي را پيشبه م سخ. به عبارت ديگر ردهكندبيني ميهاي اعتبار مي در هاي علبندي پا

ص اسيييت. به اين ترتيب، بندي انجام شيييده توسيييط خود شييياخميان چهار گروه، مانند همان رده
سبت به رديف شتري ن ست آمده گرايش علمي بي صدهاي به د هاي موجود در جدول را گزارش در

د. به دهبه طور كلي توصيف متفاوتي از گرايش علمي ارائه مي دهند. در عين حال هر مشخصهمي
ول علمي در طدهد كه اكثريت اعضاي هيئت عنوان مثال، آخرين اعتبارسنجي مشخصه نشان مي

اند. اگر اين مشييخصييه تنها نشييانه گرايش علمي افراد باشييد، سييال گذشييته مشييغول پژوهش بوده
ضاي هيئت علمي علممي ستند. با اين وجود افتوانيم نتيجه بگيريم كه تقريباً همه اع رادي كه گرا ه

ن ري در اياند، نسييبت به افرادي كه امتياز كمتكارتر تشييخيص داده شييدهدر اين شيياخص محافظه
شتري مشغول كارهاي پژوهشي بودهزمينه كسب كرده سناند، با احتمال بي جي اند. مشخصه اعتبار

صوير مي صيف متفاوتي را به ت ضاي هيئت علمي گفتهسوم تو شد: فقط اقليت محدودي از اع اند ك
رئه سخ را ادهند. با اين وجود درصدي كه اين پاهاي محدود كامالً پژوهشي را ترجيح ميكه فعاليت

 اند، با امتيازهاي اختصاص يافته به شاخص مطابقت دارند.داده
 

 هاي ضعيفشاخص ضعيف در برابر اعتبارسنج

 اي خارجيهسازد، گاهي اوقات با شكست مشخصهتقريباً هر پژوهشگري كه شاخص مي
شاخص مواجه مي سنجش اعتبار  صهدر  شخ شان دهنده روابطشود. اگر تحليل م  هاي داخلي ن

صه شخ شتباهي در متناقض بين م شد، نكته ا شاخص با شاخص با خود  شكيل دهنده  هاي ت
شاخص قادر به پيش شت. با اين حال اگر  صهشاخص وجود خواهد دا شخ هاي اعتبار بيني م

خارجي نباشد، نتيجه به دست آمده از آن ابهام بيشتري خواهد داشت. در اين شرايط بايد يكي 
سؤال را به 2انتخاب كنيم:  از اين دو گزينه ممكن را شاخص، متغير موجود در  ( اين گزينه كه 

اند هاي اعتباري متغير را به درستي ارزيابي نكرده( اينكه مشخصه0كند؛ يا درستي ارزيابي نمي
 اند.به دست نياورده و در نتيجه آزمون مناسبي براي شاخص

االً با گزينه دوم مواجه خواهيم با كار آگاهانه و طوالني مدت بر روي ساخت شاخص، احتم
شاخص  هاي متغير را دركنيد كه بهترين نشانگرشد كه گريزناپذير است. شما نوعاٌ احساس مي

هاي اعتباري، معيارهاي درجه دو هستند. با اين حال بايد ايد؛ بنابراين مشخصهخود به كار برده
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سنجش قدرتمندي براي متغير  شاخص، معيار  شخيص دهيد كه  ست؛ لذا اين امر ت مورد نظر ا
 اي كه حتي به صورت ضعيف با متغير مرتبط است، برقرار باشد.بايد با هر مشخصه

شييود، بايد پيش از آنكه تصييميم بگيريد هنگامي كه اعتبار خارجي با شييكسييت مواجه مي
هاي اعتباري ناكارآمد هسييتند، شيياخص را بازآزمايي كنيد. يكي از راهكارهاي اين مشييخصييه

هاي انفرادي موجود در هاي اعتباري و مشييخصييهمقصييود آن اسييت كه رابطه بين مشييخصييه
هاي هاي شاخص با مشخصهشاخص را بررسي و ارزيابي كنيد. اگر دريافتيد كه برخي مشخصه

اعتباري در ارتباط بوده و برخي ديگر اين طور نيسييتند، درك خود را از اين شيياخص به موازات 
 ايد.بهبود داده امتداد حالت اوليه آن

ست كه  شكلي جدي ا سئله وجود ندارد؛ اين م سب م صي براي حل منا شخ ستورالعمل م د
شييما در  پژوهشييگران بايد براي ادامه كار در برابر آن آموزش ببينند. نهايتاً مطلوبيت تصييميم

تدا شود. شايد در ابهاي بعدي تعيين ميپذيرش يك شاخص، از طريق سودمندي آن در تحليل
ست صها شخ سب بوده و م شاخص منا ستند، اما در ادامه نباط كنيد كه  هاي اعتباري ناكارآمد ه

شييويد كه متغير مورد سييؤال )همان طور كه در شيياخص مورد سيينجش قرار گرفته متوجه مي
رود با متغيرهاي ديگر ارتباط ندارد. پس ممكن اسييت تصييميم كه انتظار مي اياسييت(، به گونه

 را طراحي كنيد. بگيريد كه شاخص جديدي
 

 اي از ساخت شاخصوضعيت زنان: نمونه
هاي خاصيييي از تحقيق ، بحث ما در مورد سييياخت شييياخص در زمينههادر اغلب بخش

پيمايشيييي متمركز بوده اسيييت، ليكن انواع ديگر پژوهش نيز وجود دارند كه به نوعي متكي بر 
 2992ن ملل متحد در سييال هاي تركيبي هسييتند. به عنوان مثال، هنگامي كه سييازماارزيابي

ميالدي تصميم به بررسي وضعيت زنان در سطح جهان گرفت، دو نوع شاخص را براي اين كار 
 انتخاب كرد تا دو جنبه متفاوت را منعكس كنند. 

( زنان و مردان را بر اساس سه مشخصه با يكديگر مقايسه GDI) 1شاخص توسعه جنسيتي
صيالت و دمي شاخصكرد: اميد به زندگي، تح ضعيت رآمد. اين  شان دادن و ها عموماً جهت ن

گيرند. كشييورهاي حوزه اسييكانديناوي مانند نروژ، سييوئد، زنان در جهان مورد اسييتفاده قرار مي
 اند.ها را در اين معيار به دست آوردهفنالند و دانمارك باالترين رتبه

                                                 
1 . Gender Development Index 
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سيتي شاخص اقتدار جن ضوعات GEM) 1شاخص دوم  شتر با مو قدرت ارتباط ( بود كه بي
 داشت و از سه مشخصه تشكيل شده بود:

 هاي مجلس كه توسط زنان اشغال شده است.نسبت صندلي 

 اي و فني كه در اختيار زنان است.نسبت مناصب اداري، مديريتي، حرفه 

 معيار دسترسي زنان به مشاغل و دستمزدها 

سكانديناوي حائز باالترين رتبه شورهاي ا شدند،در اينجا نيز ك شورهاي دي ها  گري البته ك
مانند كانادا، نيوزيلند، هلند، اياالت متحده و اتريش نيز وضييعيت مشييابهي داشييتند. در اختيار 
شتن دو معيار متفاوت از چگونگي وضعيت جنسيت در مقايسه با يك معيار، به محقق امكان  دا

ن ن، فرانسييه و ژاپتري ايجاد كند. براي مثال در كشييورهايي نظير يونادهد تا تمايزات قويمي
زنان از نظر شاخص توسعه جنسيتي در وضعيت نسبتاً خوبي قرار دارند، اما از نظر شاخص اقتدار 
جنسيييتي رتبه خوبي ندارند. بنابراين، در اين كشييورها اگرچه زنان از نظر درآمد، تحصيييالت و 

ستيابي به ق سبي دارند، اما هنوز از نظر د سبتاٌ منا ه ناديده درت در جامعاميد به زندگي وضعيت ن
شييوند. با وجود آنكه شيياخص توسييعه جنسيييتي در كشييورهاي پيشييرفته نسييبت به گرفته مي

شان مي سيتي ن شاخص اقتدار جن ست، ولي امتيازات  شورهاي فقير باالتر ا سك تيابي دهد كه د
زنان به مناصييب دولتي، ارتباط كمتري با ثروت ملي دارد. بر اين اسيياس، برخي كشييورهاي در 

ل توسييعه با تعداد زيادي فقير در شيياخص اقتدار جنسيييتي وضييعيت بهتري از كشييورهاي حا
 پيشرفته، صنعتي و ثروتمند دارند. 

پژوهشييگران سييازمان ملل متحد با بررسييي ابعاد مختلف متغيرهاي اين مطالعه، يكي از 
 هاي ايند. يافتهگيرد را مورد توجه قرار دادنهاي درآمد زنان كه عموماً مورد غفلت قرار ميجنبه

 ( ارائه شده است:299802) 2پژوهش در روابط جمعيتي بين الملل
دهد كه زنان همه سيياله نقش گزارش برنامه توسييعه سييازمان ملل متحد نشييان مي

كنند، كارهاي بدون مزد و با كمرنگي معادل يازده تريليون دالر در اقتصيياد جهاني ايفا مي
اند. اين حاكم بر بازار در اين عدد دخالت داده شيييده هايمزد ناچيز زنان نسيييبت به قيمت

دهد، بلكه به اذعان كار زنان، نه تنها قدرت خريد آنها را كاهش مي "دسيييت كم گرفتن"

                                                 
1 . Gender Empowerment Measure 

2 .Population Communications International 
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ساني سعه ان سب آنها را 2992سال  1گزارش تو ضعيت اجتماعي نامنا ، در اغلب موارد و
دهد. عتبارات را تحت ت ثير قرار ميتنزل داده و توانايي آنها در تملك دارايي و اسييتفاده از ا

اگر كار زنان در آمارهاي ملي دقيقاً "گويد: محبوب الحق نويسيينده اصييلي اين گزارش مي
. "بيان شييود، اين افسييانه كه مردان نان آوران اصييلي جوامع هسييتند از بين خواهد رفت

شان مي سازمان ملل متحد ن سعه  ساعات كاري زنان گزارش برنامه تو تقريباً در دهد كه 
اغلب كشييورها بيش از سيياعات كاري مردان اسييت و شييامل مشيياغل بدون دسييتمزد و با 

ستمزد مي سعه، زنان تقريباً د شورهاي در حال تو شاغل را در  24شود. در ك صد كل م در
كنند. در هاي بدون دسييتمزد مياختيار دارند و دو سييوم زمان كاري خود را صييرف فعاليت

و  -دهند درصييد از كل كارها را انجام مي 22طور ميانگين  كشييورهاي صيينعتي زنان به
دو سييوم زمان كاري خود را  صييرف  -مانند همتايان خود در كشييورهاي در حال توسييعه 

كنند. مردان در كشورهاي صنعتي براي دو سوم زمان كاري هاي بدون دستمزد ميفعاليت
 كنند.خود مزد دريافت مي

يد، همان طور كه مالحظه مي به منظور برآوردن انواع مختلف ها ميشييياخصكن ند  توان
شاخصاهداف، از داده ساخت  شوند. حال توجه خود را از  شكيل  سي و هاي متنوعي ت ها به برر
 كنيم.بندي معطوف ميهاي مقايسارزيابي روش

 

 ساخت مقياس
ي بندهاي مناسب، موارد مختلف را بر اساس متغيري خاص به صورت ترتيبي رتبهشاخص

شاخصمي سناتوري كه كنند. همه  ستند:  ستوار ه كارها به ر ي از محافظه 4ها بر اين فرض ا
سناتوري كه  سه با  ست آورده در مقاي سب كرده طبيعتاً محافظه 7د ست. ر ي از آنها ك كارتر ا

شاخص شانهيكي از نقاط ضعف عمده  ست كه تمام ن هاي يك متغير از اهميت و قدرت ها آن ا
سان برخو سناتور اول، هفت ر ي را از ر ي دهندگان محافظهيك ست  ستند. ممكن ا ار كردار ني

سناتور دوم، چهار ر ي را از ر ي دهندگان كامالً ميانه شايد  شد، درحالي كه  سب كرده با رو ك
ي گيركار به دست آورده باشد )سناتور دوم ممكن است هفت ر ي ديگر را از نظر جهتمحافظه

 انسته و بر عليه آنها ر ي دهد(.خواه دبسيار آزادي

                                                 
1. Human Development Report 
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تري را ارائه بندي مطمئنها، رتبهها با توجه به سيياختارهاي شييدت در ميان مشييخصييهمقياس
شييوند، ممكن اسييت شييدت متفاوتي كنند. چندين مشييخصييه كه در يك معيار واحد تركيب ميمي

دادن  دارد. براي نشانبندي وجود هاي بسياري براي مقياسنسبت به آن متغير داشته باشند. روش
بندي را بررسييي و روشييي به نام مغايرت معنايي را نيز هاي موجود، چهار رويه مقياسگسييتره روش

ستند، منطق مقياسكنيم. اگرچه اين مثالمعرفي مي شنامه متمركز ه س د منطق بندي ماننها بر پر
 د.گيرهاي پژوهشي نيز مورد استفاده قرار ميساختن شاخص، در ساير روش

 

 مقياس فاصله اجتماعي بوگاردوس

خواهيد تمايل شيييهروندان آمريكايي درباره تماس با مجرمان جنسيييي را فرض كنيد مي
 توانيد سؤاالت زير را مطرح كنيد:بررسي كنيد. شما مي

 آيا تمايل داريد به مجرمان جنسي اجازه زندگي در كشور شما داده شود؟ .2
 اجازه زندگي در جامعه شما داده شود؟آيا تمايل داريد به مجرمان جنسي  .0

 آيا تمايل داريد به مجرمان جنسي اجازه زندگي در همسايگي شما داده شود؟ .4

 آيا تمايل داريد به يك مجرم جنسي اجازه داده شود تا در واحد كناري شما زندگي كند؟ .7

 دهيد با يك مجرم جنسي ازدواج كند؟آيا شما به فرزند خود اجازه مي .2

 
. با يابنددر قالب ارتباط نزديك با مجرمان جنسييي با همين روند افزايش مي اين سييؤاالت

يد توانشييروع سييؤاالت از توجه اصييلي به معيار تمايل به نزديكي با مجرمان جنسييي، شييما مي
سييؤاالتي كه نمايش دهنده درجات متفاوتي از شييدت اين متغير اسييت را تهيه كنيد. اين نوع 

صه شخ صله اجتمام سط اموري بوگاردوسها معيار فا شده تو شان 1عي بوگاردوس )تهيه  ( را ن
بندي يك روش سيينجش براي تعيين ميزان تمايل افراد به مشيياركت در دهند. اين مقياسمي

 با ساير اقشار مردم است. -با درجه نزديكي متفاوت  -روابط اجتماعي 
سختفاوت ساختاري ميان مشخصههاي روشن اين پا ست. فرضاً اگر ها ها حاكي از وجود  ا

شخصي نسبت به پذيرفتن نوع خاصي از ارتباط تمايل داشته باشد، بايد همه مراتب پيش از آن 
شدت كمتري برخوردارند  - شخصي قبول  -مراتبي كه از  را نيز قبول كند. به عنوان مثال اگر 

                                                 
1 . Emory Bogardus 
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ر د داشته باشد كه يك مجرم جنسي در محله او زندگي كند، طبعاً نسبت به زندگي آن شخص
سي در  شد كه مجرم جن ضي نبا ست را شت، اما ممكن ا شور خود نيز تمايل خواهد دا شهر و ك
همسايگي او زندگي كند و يا با او فاميل شود. اين همان ساختار منطقي شدت ذاتي موجود بين 

 ها است.مشخصه
توان انتظار داشييت كه تعداد بيشييتري از مردم به همشييهري بودن با از لحاک تجربي مي

نين افرادي رضيييايت دهند، اما تعداد كمتري ازدواج با آنها را بپذيرند. بنابراين به دو گزينه چ
)مانند ازدواج  "هاي سختمشخصه")مانند زندگي در اياالت متحده( و  "هاي آسانمشخصه"

صهبا ديگر نژادها( مي شخ سيم. اكثر مردم م صهر شخ شتر از م سان را بي سخت هاي آ هاي 
صي يكي از روابط موجود در مقياسپذيرند. بر مي شخ ساس انتظارات منطقي، اگر  را رد  بنديا

 تر از آن را نيز رد خواهد كرد.هاي سختكند، طبيعي است كه همه مشخصه
يك  بندي را به عنوانمقياس فاصييله اجتماعي بوگاردوس به خوبي تاثير اقتصييادي مقياس

اينكه فرد چند نوع رابطه با مجرمان جنسييي را  دهد. با آگاهي ازها، نشييان ميابزار كاهش داده
قبول دارد، خواهيم دانسيييت كه روابط مورد قبول فرد، كدام هسيييتند. بنابراين يك عدد منفرد 

 ديگر را به دقت و بدون از دست رفتن اطالعات خالصه كند. ايمشخصه داده 8يا  2تواند مي
سپ و ملوين ري ستفان  صله ( به يك عن2998) 1موتوكو لي، ا ضمني در مقياس فا صر 

صله اجتماعي از ديدگاه گروه  شتند كه بايد به فا اجتماعي بوگاردوس توجه كردند: آنها اظهار دا
صميم گرفتند جداول را تغيير داده و يك  شگران ت اكثريت يك جامعه نيز توجه نمود. اين پژوه

صييورت كه براي سيينجش فاصييله اجتماعي طراحي كنند: بدين  "فاصييله اجتماعي معكوس"
سؤاالت خود را چنين طراحي كردند  صله اجتماعي را از منظر گروه اقليت جامعه بنگرند. آنها  فا

(29 :2998:) 
صي از اين گروه و نه گروهي از نژاد آمريكايي قفقازي را كه مي سيد، نه افراد خا شنا

 اسخ دهيد.پ بدترين و نه بهترين آنها را در نظر بگيريد. سپس با بله و خير به سؤاالت زير
 . آيا آنها مخالف شهروندي شما در اين كشور هستند؟ بله/خير2
 . آيا آنها مخالف زندگي شما در محله خودشان هستند؟ بله/خير7
 . آيا آنها مخالف زندگي شما در همسايگي خودشان هستند؟ بله/خير4

                                                 
1 . Motoko Lee, Stephen Sapp, and Melvin Ray 
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 يرخ. آيا آنها مخالف اين هستند كه شما دوست صميمي و نزديكشان باشيد؟ بله/0
 . آيا مخالف اين هستند كه شما از طريق ازدواج با آنها فاميل شويد؟ بله/خير2

 
هاي مورد موافقت در كنار مقياس اوليه محققان دريافتند كه با آگاهي از تعداد مشييخصييه

درصد  9/99ها مورد موافقت آنها بوده است: اين امر توان دريافت كه كدام مشخصهاقليت، مي
 است.مواقع محقق شده 

 

 مقياس ترستون
سب  سنجش منا صله اجتماعي بوگاردوس براي متغير مورد  ساختار ذاتي مقياس فا اغلب، 

صه ظاهر مي شخ ساختار منطقي در ميان چند م ست. در واقع به ندرت چنين  شود. مقياس ني
ستون سط لوئيس تر ستون ) تو شده( تالش براي ايجاد قالبي جهت توليد گروهي از  1تر تهيه 

هاي يك متغير است كه حداقل يك ساختار تجربي در ميان خود دارند. صد مشخصه كه نشانه
شود. سپس از هاي متغير مورد نظر هستند، به گروهي از داوران داده ميتصور مي شود شاخص

 24تا  2شيود تا قدرت هر مشيخصيه در نشيان دادن متغير را با نمراتي از داوران خواسيته مي
شخص كنند. براي مثال سته مي م شد، از داوران خوا صب با ه شود تا باگر متغير مورد نظر تع

هاي حد وسط و به مشخصه 24ها نمره ترين مشخصه، به قوي2نمره  ترهاي ضعيفمشخصه
 نيز نمراتي در اين بازه داده شود.

وقتي داوران اين كار را انجام دادند، پژوهشگران نمرات اختصاص يافته به هر مشخصه را 
ها بيشييتر مورد توافق داوران بوده اسييت. كنند كه كدام مشييخصييهبررسييي و مشييخص مي

ست، به عنوان مشخصهمشخصه شته هايي كه مورد پذيرش داوران نبوده ا هاي مبهم كنار گذا
اند، يك يا تعداد بيشييتري هايي كه داوران درباره آنها توافق كردهشييوند. از ميان مشييخصييهمي

 شود.انتخاب مي 24تا  2مره هر مقياس از براي نشان دادن ن
اند، در يك پرسشنامه پيمايش گنجانده شدههايي كه با اين شيوه انتخاب سپس مشخصه

رسند، ، متعصب به نظر مي2هايي با توان گاني كه در مشخصهدهندسخرود پاشود. انتظار ميمي
ان در گدهندسيخاگر بعضيي پا هايي با توان كمتر نيز متعصيب شيناخته شيوند؛ ودر مشيخصيه

                                                 
1 . Louis Thurstone 
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ز هايي با توان باالتر نيرود در مشخصهمتعصب به نظر نرسند، انتظار مي 8اي با توان مشخصه
 متعصب به نظر نرسند. 

رفه به شده باشد، ص گذاريهاي مقياس ترستون به طور مناسبي توسعه يافته و نمرهاگر گزينه
كه در مقياس فاصله اجتماعي بوگاردوس وجود دارد، در ها، مقياس و اثربخشي ناشي از كاهش داده

هد داشيييت. مي پااين مقياس نيز وجود خوا به هر  ياز خاص داد )توان دهندسيييختوان  ه يك امت
هاي داده شيييده به چند گزينه ترين گزينه مورد قبول( و آن نمره به طور مناسيييب پاسيييخسيييخت

 8ه اي كه نمرهدهندسخهمانند مقياس بوگاردوس پاپرسشنامه را منعكس خواهد كرد. در اينجا نيز 
 شود.تر در نظر گرفته مييا كمتر گرفته، متعصب 2گرفته است، نسبت به فردي كه نمره 

ستفاده قرار مي ستون امروزه كمتر مورد ا صلي اين امر نياز به حدود مقياس تر گيرد. علت ا
صه 22تا  22 شخ ست كه داور براي امتيازدهي به م صرف زمان و انرژي زيادي ها ا منجر به 
سي دارد، مي ستگي به تجربه آنها درباره متغير تحت برر ضاوت اين داوران ب شود. از آنجا كه ق

شان هاي ناي باشند. عالوه بر اين، معنايي كه توسط مشخصهالزم است آنها پژوهشگران حرفه
صهكنشود، در طول زمان تغيير ميدهنده يك متغير خاص ارائه مي شخ اي كه در حال د. لذا م

حاضر ارزش خاصي دارد، ممكن است در آينده ارزش متفاوتي داشته باشد. براي اينكه مقياس 
 روز شود.ترستون كارا و مؤثر باشد، بايد به طور متناوب به

 

 مقياس ليكرت
شنامه س ست تا كنون با پر شامل طبقهممكن ا سخهايي كه  صورت بندي پا امالً ك"ها به 

ست و  "كامالً مخالفم"و  "مخالفم"، "موافقم"، "قممواف شده  مقياس ليكرتا نام دارد، مواجه 
باشيييد. اگر چه رنسيييس ليكرت اين چارچوب پرسييشيينامه پر كاربرد را خلق كرد، اما اين نام از 

 لحاک فني تناسب معنايي ندارد.
سخ شفاف طبقات پا ست. اگر به پا هاارزش ويژه اين چارچوب، مرتب كردن   گاندهندسخا

صورت داوطلبانه ارائه دهند، مثالً بگويند  سخ مورد نظر را به  شان پا شود تا خود اين اختيار داده 
سبتاً موافقم" سيار موافقم"، "ن سو ...، محقق نمي "واقعاً موافقم"يا  "ب بي تواند ميزان توافق ن
 كند.ليكرت اين مشكل را حل ميگان مختلف را مورد قضاوت قرار دهد. چارچوب دهندسخپا
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با اين وجود، ليكرت افكار بيشتري را در ذهن داشته است. او روشي ابداع كرد كه به وسيله 
 هاي مختلف استفاده كرد. بهتوان از چارچوب پرسش براي تعيين شدت نسبي مشخصهآن مي

ساده فرض كنيد مي سبت به زنان را ارزيابي كعنوان مثالي  صب ن اين كار  نيم. برايخواهيم تع
د. دهنكنيم كه هر يك از آنها اين نوع تعصييب را بازتاب ميعبارت تهيه مي 02اي از مجموعه

. عبارت "توانند به خوبي مردان رانندگي كنندزنان نمي"تواند اين جمله باشيييد: يكي از آنها مي
ست جمله  شد. مقياس ليكرت تف "نبايد به زنان حق ر ي داد"ديگر ممكن ا شدت مبا يان اوت 

 كند. مشخصه ديگر را نيز تثبيت مي 29دهد، همان طور كه شدت را نشان مي هااين مشخصه
عبارت موافق هستند يا خير. امتياز داده  02پرسيم كه با اين فرض كنيد از افراد يك نمونه مي

صه شخ سادگي در بازهشده به هر يك از م سبت به زنان به  صب ن صفر تا هاي تع قرار  02اي از 
ساني كه گيرد. مقياس ليكرت پا را از اين گام فراتر ميمي شاخص را براي ك سط امتياز  گذارد و متو

سبه ميبا هر يك از عبارت ستند، محا ساني كه معتقدند زنان كند. ميها موافق ه توان گفت همه ك
آورند دست مي را براي شاخص متوسط به 2/2تري هستند، امتياز نسبت به مردان، رانندگان ضعيف

را  2/29فاصله دارد(. كساني كه براي زنان حق ر ي قائل نيستند، متوسط امتياز  02)با حد ممكن
 دهد. كه درجه تعصب بيشتري در آن پاسخ را نشان مي -كنند كسب مي

تواند براي شييكل دادن يك گان ميدهندسييخدر نتيجه تحليل اين مشييخصييه، امتيازات پا
تر بودن زنان در رانندگي، امتياز براي موافقت با ضييعيف 2/2امتيازدهي شييود: مقياس مجدداً 

ه هاي ديگر كامتياز براي اين عبارت كه زنان نبايد ر ي دهند و امتيازاتي براي پاسيييخ 2/29
صه شخ شاخصمنعكس كننده چگونگي ارتباط آن م شاخص  ها با  ست. اگر امتياز  ساده اوليه ا

ممكن اسييت در انتخابات رياسييت جمهوري به يك زن ر ي "ت متوسييط كسيياني كه با عبار
 22باشد، مقياس به كساني كه با اين عبارت مخالفت كنند امتياز  22اند ، مخالفت كرده"دهم

 خواهد داد.
شود. علت آن معلوم نيست؛ شايد بسيار مقياس ليكرت امروزه به ندرت در عمل استفاده مي

ود چارچوب مشييخصييه ارائه شييده توسييط ليكرت، يكي از رسييد. با اين وجپيچيده به نظر مي
ستفاده در طراحي پرسشنامهترين قالبمتداول ست. اين مقياس نوعاً هاي مورد ا هاي همزمان ا

طبقه پاسييخ،  2گيرد. به عنوان مثال با هاي سيياده مورد اسييتفاده قرار ميدر ايجاد شيياخص
صمي 2تا  2يا از  7تا  2امتيازاتي از  شوند كه جهتتوانند تخ صهيص داده  شخ ها را گيري م
سبه مي سيار موافقم"را به گزينه  2)براي مثال امتياز  كندمحا صه "ب شخ هاي مثبت و گزينه م
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سيار مخالفم" صه "ب شخ سپس به هر پام صاص دهيد(.  ي اي كله نمرهدهندسخهاي منفي اخت
ها ايش به تك تك مشخصههشود كه نشان دهنده جمع امتيازاتي است كه براي پاسخداده مي

 دريافت كرده است.
 

 مغايرت معنايي
شنامه ميدهندسخمغايرت معنايي مانند چارچوب ليكرت از پا س صلهگان پر  خواهد تا در فا

صيف كننده ستفاده از تو ضاد با ا زنند به هايي كه بين اين دو موقعيت پل ميبين دو موقعيت مت
 شرح زير است:انتخاب بپردازند. نحوه عملكرد آن به 

فرض كنيد قصيييد ارزيابي ت ثير بيانيه تقدير از يك قطعه موسييييقي بر تقدير گروهي از 
يقي هايي از موسنسبت به اين قطعه را داريد. شما به عنوان بخشي از مطالعه، قسمت هاآزمودني

ك يخواهيد احساسات خود را در مورد آن قطعه بيان كنند. منتخب را پخش و سپس از افراد مي
 راه مناسب براي رسيدن به احساس افراد استفاده از چارچوب مغايرت معنايي است.

در ابتدا بايد ابعادي را تعيين كنيد كه افراد هر قطعه را از آن لحاک ارزيابي كنند. سييپس به 
گيرند. دو اصييطالح متضيياد نياز داريد كه در دو سيير طيف  مربوط به هر يك از ابعاد قرار مي

ست كه آيا آزمودنيفرض كنيد ي ساده ا سئله  شما اين م عه ها از آن قطكي از ابعاد مورد عالقه 
غير "و  "لذت بخش"تواند عبارات اند يا خير. دو اصيييطالح متضييياد در اين مورد ميلذت برده

يا  "پيچيده"باشييد. به همين صييورت ممكن اسييت بخواهيد نظر آنها را در مورد  "لذت بخش
 بودن و ... بدانيد. "ناهماهنگ"يا  "هماهنگ"بودن،  "ساده"

زماني كه ابعاد مرتبط با موضييوع را تعيين و اصييطالحات نمايشييگر دو سيير طيف را پيدا 
ها، آنها را براي هر قطعه توانيد صيييفحات مدرجي آماده كنيد تا هر يك از آزمودنيكرديد، مي

 چگونه باشد.تواند دهد كه اين صفحه مينشان مي 8-2موسيقي تكميل كنند. تصوير 
شان مي ساس خود را درباره آن قطعه ن صفحه مدرج اح دهد: براي آزمودني روي هر خط 

ذت ل "بسييييار"لذت بخش بوده يا  "تا حدودي"مثال لذت بخش بوده يا غير لذت بخش و يا 
سخبخش و غيره. براي جلوگيري از يك الگوي جهت صه دار در پا شخ ست به اين م ها بهتر ا

را كه احتماالً با هم مرتبط هسيييتند، تغيير داد. براي مثال توجه كنيد كه جاي اصيييطالحاتي 
در سييمت  "مدرن"و  "هماهنگ"هاي در سييمت چپ و واژه "سيينتي"و  "ناموزون"هاي واژه
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اند، امتياز كسب كرده "ناموزون"راست صفحه قرار دارند. به احتمال زياد، قطعاتي كه از گزينه 
 دريافت خواهند كرد. "سنتي"ان متضاد گزينه را هم به عنو "مدرن"امتياز 

تري نسييبت به ديگر تر و قويچارچوب ليكرت و چارچوب مغايرت معنايي سيياختار سييخت
سييازي و ها براي شيياخصتر اشيياره كردم اين چارچوبها دارند. همان طور كه پيشچارچوب
 كنند.هاي مناسبي توليد ميبندي، دادهمقياس
 

  بسيار زياد تاحدودي هيچكدام تاحدودي بسيار زياد 

 بخشلذت      بخشغيرلذت

 ساده      پيچيده

 ناموزون      موزون

 سنتي      مدرن
قي منتخب. مغایرت معنایي از مغایرت معنایي: احساسات نسبت به موسی 6-5شکل 

 متضاد توصیف کنند.خواهد تا چیزی یا کسي را در قالب عبارات دهندگان ميپاسخ

 

 مقياس گاتمن
د كنند. مقياس گاتمن، ماننلوئيس گاتمن اسييتفاده مي امروزه پژوهشييگران اغلب از مقياس

ست كه بعضي مشخصهمقياس هاي هاي بوگاردوس، ترستون و ليكرت مبتني بر اين واقعيت ا
ر داشته تغيها قدرت بيشتري در نشان دادن ممورد بررسي ممكن است نسبت به ساير مشخصه

 باشند. براي مشاهده اين الگو به مثال زير توجه كنيد.
گيري علمي اعضاي هيئت علمي دانشكده پزشكي، شاخصي در مثال پيشين درباره جهت

ضرورتاً يك مقياس گاتمن را  شاخص،  سه مشخصه موجود در  ساس  شد. بر اين ا ساده ايجاد 
 تشكيل دادند.

شاخص آغاز مي هاييساخت مقياس گاتمن با گام ساختن  شابه با   شود. كار را با بررسيم
كنيد. سپس روابط دو متغيري و شايد چند هاي موجود در تحليل آغاز مياعتبار صوري مشخصه

صه شخ سي ميمتغيري ميان آن م صهها را برر شخ سبتاً كنيد. همچنين به م و  "سخت"هاي ن
 كنيد.مي نمايشگر متغير مورد بررسي نيز توجه "آسان"نسبتاً 
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هاي افراد درباره حق زنان براي سييقط جنين صييحبت پيشييتر، هنگامي كه درباره ديدگاه
شرايطي بحث كرديم كه ميمي توانند نظرات افراد را تحت ت ثير قرار دهند: آيا كرديم، در مورد 

ر يزن مت هل است، آيا سالمتي او با خطر مواجه شده و نظاير آن. اين شرايط متمايز كننده تصو
 دهند.بسيار خوبي از مقياس گاتمن ارائه مي

كه در سه موقعيت متفاوت  0222درصد افرادي از نمونه پيمايش اجتماعي سراسري سال 
 اند، به شرح زير است:از حق سقط جنين حمايت كرده

 

  :درصد 99 سالمتي آن زن به شدت در خطر است 

  :درصد 92   بارداري در اثر تجاوز 

  :درصد 49     زن مت هل نيست 
 

ها در ميزان حمايت از حق سييقط جنين، موضييوعاتي را درباره سييطوح متفاوت اين تفاوت
دهد. براي مثال اگر شييخصييي براي مادري كه حمايت بيان شييده در هر مشييخصييه نشييان مي

شاخص قدرتمندي براي حمايت كلي از  سالمتي شود  سقط جنين قائل  ست، حق  او در خطر ا
ين كند. قائل شدن حق سقط جنزيرا تقريباً هر كسي با آن موافقت ميحق سقط جنين نيست، 

تري براي حمايت عمومي از حق سقط جنين به اند، شاخص قويبراي كساني كه ازدواج نكرده
 اند.كمتر از نيمي از افراد نمونه چنين شرايطي داشته -آيد نظر مي

از متغير را نشييان تري ويمقياس گاتمن بر اين ايده اسييتوار اسييت كه هر كس شيياخص ق
شاخص ضعيفدهد،  كنيم كه هر كس از تر را نيز ارائه خواهد داد. در اين مثال، فرض ميهاي 

حق سييقط جنين زنان مجرد حمايت كند، از اين حق براي زناني كه در اثر تجاوز باردار شييده و 
هد كرد. جدول  زناني كه سيييالمتي ها در خطر اسيييت نيز حمايت خوا عداد  با 8-0آن ئه ت ارا

 آزمايد.اند اين فرض را ميگاني كه هر يك از الگوهاي ممكن پاسخ را ارائه كردهدهندسخپا
دهند: الگوهايي ناميم را نشييان ميچهار الگوي پاسييخ اول در جدول آنچه انواع مقياس مي

گاني كه از حق سييقط دهندسييخدهند. با مشيياهده تعداد پاكه سيياختار يك مقياس را شييكل مي
شيييود افرادي كه تنها دو اند )رديف اول(، مالحظه مينين در هر سيييه موقعيت حمايت كردهج

اند؛ و كسيياني كه تنها يك پاسييخ را اند )رديف دوم(، دوتاي آسييانتر را برگزيدهانتخاب داشييته
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اند )يعني حالتي كه سييالمتي زنان در اند )رديف سييوم( به آسييانترين آنها راي دادهانتخاب كرده
اسييت(. در نهايت افرادي نيز وجود دارند كه با حق سييقط جنين در هر شييرايطي مخالفت خطر 

 دارند )رديف چهارم(.
 

 هاتعداد نمونه زنان مجرد اثر تجاوز سالمتي زنان 

 + + + 844 
 + + - 824 

 282 - - + هاانواع مقياس
 - - - 274 
 2228 جمع كل=   
 - + - 70 

 2 + - + انواع تركيبي
 - - + 0 
 - + + 7 
 24 جمع كل=   

 +  : موافق حق سقط جنين
 : مخالف حق سقط جنين   -

 بندی حمایت از امکان سقط جنینمقیاس  6-2جدول 

 
سخي را ارائه مي سي گزينهبخش دوم جدول، الگوهاي پا ساختار مقيا ها را نقض دهد كه 

ساختار مي شترين انحراف از  شان ميكند. دو الگوي آخر، بي ساني كه تنمقياس را ن ها دهند: ك
 اند.ترين گزينه را پذيرفته و كساني كه تنها آسانترين گزينه را رد كردهسخت

گاني كه هر الگوي پاسخ دهندسخآخرين ستون جدول )اولين ستون از سمت چپ( تعداد پا
ا يكي از انواع درصييد(، ب 99يا  2298دهد. اكثريت بزرگ آنها )اند، نشييان ميرا انتخاب كرده

اس ها، يك مقيدهد كه گزينهشيييوند. ليكن وجود انواع تركيبي نشيييان ميمقياس، منطبق مي
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هايي يك مقياس گاتمن را به دهند )اين كه چنين دادهگاتمن كامل و عالي را شيييكل نمي
 صورت عالي شكل دهند، بسيار نادر است(. 

هاي لي تشكيل مقياس، كاهش دادههمان طور كه پيش از اين ذكر شد، يكي از وظايف اص
ها به شكل خالصه ارائه ها روشي براي نشان دادن دادهمورد نياز، به صورت كارا است. مقياس

صلي موجود در آنها نيز حفظ شود. در بحث قبلي، مي كنند، در حالي كه تا حد امكان اطالعات ا
نه كه گزي ماني  به جهتز يك شييياخهاي مربوط  لب  قا ص شيييكل گرفت، گيري علمي در 

سخ علمي امتيازي را دريافت دهندسخپا شابه گان به ازاي هر پا سه گزينه م شتند. اگر به اين  دا
ادر به گان ما را قدهندسخبه عنوان يك مقياس گاتمن امتياز داده شود، نمره مقياس بعضي از پا

 هاي اوليه آنها به هر سه گزينه با دقت باال خواهد ساخت.باز توليد پاسخ
گاني كه بر انواع مقياس دهندسييخر مثال حاضيير پيرامون حمايت از حق سييقط جنين، پاد

 تواند به آنهاكنند كه در سيياخت يك مقياس ميمنطبق هسييتند، همان امتيازي را كسييب مي
   اندتخصيييص داده شييود. افرادي كه هر سييه گزينه حمايت از حق سييقط جنين را انتخاب كرده

ترين مشييخصييه را رد ه دو مشييخصييه آسييانتر را انتخاب و سييختو افرادي ك 4)+ + +( نمره 
هاي توانيم همه پاسخخواهند گرفت. براي هر يك از چهار مقياس مي 0+ +( نمره  -اند )كرده

 بيني كنيم. آنها پيش گان را بر اساس نمرهدهندسخپا
 تركيبي دهد. اولين نوع در عين حال انواع مركب موجود در جدول، مشييكلي را نشييان مي

شان ميمي 2( نمره -+  -) سقط جنين را ن به  2دهد. اما اگر گيرد و انتخاب يك، گزينه حق 
صيص داده  ه در اين گروه تنها دهندسخپا 70بيني كرد كه توان پيششود، ميعنوان امتياز تخ

اند )موافقت با حق سقط جنين در شرايطي كه سالمت زن ترين مشخصه را انتخاب كردهآسان
ست(. براي هر يك از اين پا صور كنيد گان دو خطا در نظر ميدهندسخباردار در خطر ا گيريم: ت

+( بود. بنابراين نمرات مقياس با هدف كمينه كردن  - -( پاسييخ آنها )-+  -به جاي پاسييخ )
 شود.هاي اصلي ايجاد شود، تخصيص داده ميتواند در بازسازي پاسخخطاهايي كه مي

دهد. ت مقياس و شيياخص هر يك از الگوهاي پاسييخ مثال را نشييان مي، نمرا8-4جدول 
شيييود. اين كمترين ه يك خطا ايجاد ميدهندسيييختوجه كنيد كه در انواع تركيبي براي هر پا

توان براي يك الگوي تركيبي انتظار داشيييت. به طور مثال در اولين نوع خطايي اسيييت كه مي
بيني ه اين گروه پيشدهندسييخپا 70ه را براي تركيبي، به اشييتباه انتخاب آسييانترين مشييخصيي

 خطا خواهد شد. 70كنيم كه منجر به مي
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د، دهنهاي تجربي يك مقياس گاتمن را شكل مياي از پاسخاي كه در آن مجموعهگستره
اي هر شود. در اين مثال برهاي اصلي با نمرات مقياس تعيين ميبه وسيله دقت بازسازي پاسخ

شنامه براي دهندسخپا 2.879يك از  س سخ پر سه نوع برگ پا سخ، پيش 7.974ه،  بيني پا
شان مي 8-4خواهيم كرد. جدول  شده ن صيص داده  ستفاده از نمرات مقياس تخ دهد كه با ا

صد پيش 24 شت. در شتباه خواهيم دا ضريب تكثيرپذيري خوانده ميبينيا صحيح،  شود: هاي 
سخ صد پا صلي كه ميدر صه كردن تواند با آگاهي از هاي ا نمرات مقياس، باز توليد و براي خال

سخ ستفاده قرار پا ضريب تكثيرپذيري برابر باها مورد ا ضر  گيرد. در مثال حا
4947
 9/99يا  4894

 درصد است.
مل ) كا پذيري  لت تكثير حا عه از درصيييد( نمي 222جز در  يك مجمو كه  فت  توان گ

ها دهند. تقريباً همه اين مجموعه مشخصهگاتمن ميها به طور مطلق تشكيل مقياس مشخصه
 92يا  92زنند. با اين وجود به عنوان يك راهنماي كلي، ضيييريب يك مقياس را تقريب مي

گيرند. اگر قابليت تكثيرپذيري درصييد اسييتانداردهايي هسييتند كه معموالً مورد قبول قرار مي
سطحي كه تعيين كرده شده از  شاهده  شود، م شتر  صميم خواهيد گرفت كه به ايد بي احتماالً ت

 ها به عنوان يك مقياس نمره داده و از آن استفاده كنيد. مشخصه
صميم ست. به عالوه درجه باالي قابليت البته ت گيري در مورد معيار در اين زمينه اختياري ا

اقعي وتكثيرپذيري تضمين كننده آن نيست كه مقياس ساخته شده مفهوم مورد نظر را به طور 
 ك چيزيگيري كند. اين قابليت باعث افزايش اطمينان از اين موضوع است كه همه اجزا، اندازه

شيد كه وقتي تعداد مشخصهرا اندازه مي شته با ضريگيرند. همچنين توجه دا ست،  ب ها اندك ا
 قابليت تكثيرپذيري با احتمال زياد افزايش خواهد يافت.

سييياختار  گاتمن اين اسيييت كه: اين مقياس مبتني بر يك نتيجه قابل توجه درباره مقياس
شده داده شاهده  ستي م ست كه اغلب به در ست. اين نكته مهمي ا سي ا هاي واقعي مورد برر

ست اي از مشخصهشود. بيان اين موضوع كه مجموعهدرك نمي هاي پرسشنامه )كه ممكن ا
د، منطقي دهنگاتمن را ميتوسط محقق قبلي ايجاد و استفاده شده باشد(، تشكيل يك مقياس 

هاي مورد تحليل، يك مقياس را اي از دادهتوان گفت كه آنها درون مجموعهنيسيييت. تنها مي
دهند. بنابراين قابليت سيينجش، موضييوعي تجربي و وابسييته به نمونه اسييت. اگرچه شييكل مي

اي از نمونهتواند به عنوان مثال يك مقياس گاتمن را در ميان ها مياز مشييخصييه ايمجموعه
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گان پيمايش شكل دهد، ولي تضميني وجود ندارد كه اين مجموعه چنين مقياسي را دهندسخپا
هاي پرسييشيينامه به اي از مشييخصييهدر نمونه ديگري نيز شييكل دهد. به اين ترتيب، مجموعه

اي از مشيياهدات تجربي ممكن دهد، اما مجموعهخودي خود هرگز يك مقياس را شييكل نمي
 را انجام دهد.است اين كار 

ها، همانند پردازيم. مقياسبندي ميسيييازي و مقياسبحث شييياخص گيري ازحال به نتيجه
ها، معيارهاي تركيبي از يك متغير هسييتند كه نوعاً معناي متغير را به فراتر از آنچه يك شيياخص

شان مي ساده ن سترانند. مقياسدهد، ميشاخص  شاخصگ ر ها دگيري متغيرها در پي اندازهها و 
ساختار شدتي كه ممكن ها بر خالف شاخصسطح ترتيبي هستند. با اين وجود، مقياس ها از هر 

شانه ست در ميان ن شد، بهره ميا شته با ساختگيرند. در گسترههاي فردي وجود دا ار اي كه چنان 
هاي به دسييت آمده از افراد يا ديگر واحدهاي تحليل با منطق آن شييود و دادهشييدتي يافت مي

 .ايمتوان اطمينان داشت كه يك معيار ترتيبي ايجاد كردهساختار شدت انطباق دارند، مي
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 نمرات مقياس نمرات شاخص تعداد موارد الگوي پاسخ

خطاي 
 مقياس كلي

 2 4 4 844 + + + انواع مقياس

- + + 824 0 0 2 

- - + 282 2 2 2 

- - - 274 2 2 2 

 70 0 2 70 -+  - انواع مركب

 +- + 2 0 4 2 

 +- - 0 2 2 0 

 + +- 7 0 4 7 

 24خطاي مقياس كلي=  

 تعداد خطاها
 = ضريب قابليت تكثير 2 -

  هاتعداد پاسخ
24 

- 2 = 
24 

 - 2= 
7974 4  ×2879  

99.9%  =2.999                          = 
 نمره مقیاس و شاخص  6-9جدول 

 
 هايدهد. ليكن روشجدول روش متداولي براي امتيازدهي به انواع مركب را نشان مياين 

 گيرند.ديگري نيز مورد استفاده قرار مي

 

 هاگونه شناسي

سي شنا ساخت و تحليل گونه  صل را با بحث كوتاهي درباره  سانيم. ربه پايان مي هااين ف
ارائه معيارهاي ترتيبي براي متغيرهاي ها به منظور ها و مقياسهمان طور كه گفته شد، شاخص

م اي تخصيص دهيرا به گونه شوند. ما سعي داريم تا نمرات مقياس يا شاخصخاص ساخته مي
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كه درجه بااليي از تعصب، مذهبي بودن، محافظه كاري و ... را نشان دهد. در اين موارد با يك 
 بُعد مواجه هستيم.

واهد فصييل مشييترك دو يا چند متغير را از طريق خبا اين حال در اغلب موارد، محقق مي
 شناسي نام دارد، خالصهكه گونه -يك متغير اسمي  - هااز طبقات يا گونه ايساختن مجموعه

ست بخواهيد جهت سي روزنامهكند. براي مثال ممكن ا سيا ساس گيري  ها را به طور مجزا بر ا
رسي قرار دهيد. چهار بخش موجود ميزان توجه به موضوعات داخلي و سياست خارجي مورد بر

 دهد.اين گونه شناسي را نشان مي 8-7در جدول 
 

  سياست خارجي

 كارمحافظه خواهآزادي

 سياست داخلي كارمحافظه الف ب

 خواهآزادي ج د

 هاشناسي سیاسي روزنامهگونه  6-4جدول 

 

سييياسييت خارجي در جدول، هم در سييياسييت داخلي و هم در  "الف"هاي خانه روزنامه
هاي خواه هسيييتند. روزنامهاز هر دو نظر آزادي "د"هاي خانه كار هسيييتند؛ روزنامهمحافظه

 خواه هستند.كار و از جهت ديگر آزادياز يك نظر محافظه "ج"و  "ب"هاي خانه
يا مقياس، مرتباً به گونه شيييناسيييي خواهيد رسييييد.  در تالش براي ايجاد يك شييياخص

كند، اكنون دو متغير را نشان كرديد يك متغير واحد را منعكس ميمياي كه احساس مشخصه
شته گيري سياسي روزنامهدهد. ممكن است سعي در ايجاد شاخصي ساده براي جهتمي ها دا

هاي داخلي و خارجي بايد به طور جداگانه يابيم كه سياستدر مي -به طور تجربي -باشيم، اما 
 در نظر گرفته شوند.

شناسي دقت داشته باشيد. معموالً زماني ادي بايد به دشواري ذاتي تحليل گونهدر هر رويد
 شود، مشكلي وجود نخواهد داشت. در مثالكه گونه شناسي به عنوان متغير مستقل استفاده مي

صد روزنامه شما در ست  شين ممكن ا هاي هر خانه كه معموالً از نامزدهاي دموكرات حمايت پي
ي توانيد به آساني ت ثير سياست خارجي و داخلي را بر پشتيبان؛ سپس ميكنند را حساب كنيدمي

 سياسي بررسي كنيد.
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ست. اگر بخواهيد از علت ليكن تحليل گونه شوار ا سيار د سته ب سي به عنوان متغير واب شنا
شواري مواجه خواهيد ها در خانهقرار گرفتن روزنامه شويد، با د سي آگاه  شنا هاي متفاوت گونه 

شكار ميبود. ا ساخت و خواندن جداول، مورد مالحظه ين امر زماني آ شما را در  شود كه روش 
هاي سييياسييي را مشيييخواهيد ت ثير اندازه جامعه بر خطقرار دهيم. براي مثال فرض كنيد مي

ساني مي ساده به آ شهري كهتوانيد درصد روزنامهبررسي كنيد. با يك بُعد  در  هاي روستايي و 
 اند را تعيين كنيد.خواه امتياز گرفتهكار يا آزاديشما به عنوان محافظه شاخص يا مقياس

هاي شييهري نمونه خود را در ميان توانيد توزيع روزنامهشييناسييي ميدر عين حال، با گونه
هاي روستايي نمونه تكرار و نشان دهيد. سپس رويه را براي روزنامه "الف، ب، ج، د"هاي خانه

كار در دو هاي روستايي )محافظهدرصد روزنامه 92قايسه كنيد. فرض كنيد دو توزيع را با هم م
اند. همچنين فرض قرار گرفته "الف"هاي شهري در خانه درصد روزنامه 42بعُد( در مقايسه با 

صد روزنامه 2كنيد تنها  سه بادر ستايي، در مقاي صد از روزنامه 72هاي رو شهري، در در هاي 
كه   "ب"گيري از بررسي خانه اند. اين نتيجهر بعد داخلي( قرار گرفتهكار د)محافظه "ب"خانه 

هاي روستايي هستند، نادرست كارتر از روزنامههاي شهري در موضوعات داخلي محافظهروزنامه
صد روزنامه 92خواهد بود، زيرا  سه با در ستايي در مقاي صد روزنامه 42هاي رو شهري در هاي 

ستند.  سبي روزنامهداراي اين ويژگي ه ستايي در خانه پراكندگي ن مركز به دليل ت "ب"هاي رو
سير چنين داده "الف"آنها در خانه  ست، تف شخص ا ست. همان طور كه م شوار ها سيار د ايي ب
 خواهد بود. 

غير كنيد، به ويژه اگر متدر واقعيت، احتماالً اين مسئله را به صورت دو بُعد مجزا بررسي مي
 بيشتري نسبت به اين مثال داشته باشد.وابسته طبقات پاسخ 

ه ها اجتناب كرد؛ گونتصييور نكنيد كه در تحقيق اجتماعي هميشييه بايد از گونه شييناسييي
سي اغلب يكي از راه سب براي درك دادههاشنا سي ي منا ست. به عنوان مثال، براي برر ها ا

ن و تنبيه سقط جني شناسي شامل حقتوانيد از يك گونهتر مخالفت با حق سقط جنين ميدقيق
هاي اقتصادي و اجتماعي تواند بر اساس آزادياعدام استفاده كنيد. طرفداري از آزادي فردي مي

شواري شود. با اين وجود، بايد به د سي  سيبرر شنا ستفاده از گونه  ي ها به عنوان متغيرهاهاي ا
 وابسته توجه داشته باشيد.
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه

 صه شخ صوير ميهاي منفرد بم شند، از اعتبار كه ندرت كليه ابعاد يك مفهوم را به ت افي ك
ا فراهم بندي ترتيبي ربراي اسيييتفاده برخوردارند و يا طيف تغييرپذيري مطلوب براي رتبه

شاخصآورند. معيارهاي تركيبي نظير مقياسمي شكالت را با در نظر گرفتن ها و  ها اين م
 كنند.ميچند شاخص در يك معيار خالصه، رفع 

 
 هاها در برابر مقياسشاخص

  ته ها در نظر گرف هاي ترتيبي متغير يار به عنوان مع ياس هر دو  چه شييياخص و مق اگر 
 سازند.ها برآورده ميها نوعاً اين هدف را بهتر از شاخصشوند، مقياسمي

 شاخص شانهدر حالي كه  ساده ن ستند، مقياسها مبتني بر تجميع  ها از هاي يك متغير ه
 گيرند.هاي يك متغير بهره ميساختارهاي شدت منطقي و تجربي موجود ميان نشانه

 
 ساخت شاخص

 هاي ممكن، بررسي هاي اساسي براي ساخت يك شاخص عبارت از انتخاب مشخصهگام
 روابط تجربي آنها، نمره دادن به شاخص و اعتبارسنجي آن، است.

 صوري، تك بعدي شامل اعتبار  صه  شخ صي بودن بُعد  معيار انتخاب م ص بودن، درجه تخ
 ها است.مورد سنجش و ميزان تغييرپذيري موجود ميان مشخصه

 هاي واقعي يك متغير باشييند، بايد ارتباطي تجربي با متفاوت نشييانه مشييخصييه اگر چندين
يكديگر داشته باشند. در ساخت يك شاخص، محقق بايد روابط دو متغيري و چند متغيري 

 رسي كند.ها را برميان مشخصه

 صميم شاخص عبارت از ت ساوي نمره دادن به  گيري درباره طيف نمرات مطلوب و تعيين م
 ها است.يا متفاوت بودن وزن مشخصه

 صهروش شخ هاي دهد تا عليرغم وجود دادهها اجازه ميهاي گوناگوني وجود دارند كه به م
 مفقود از آنها استفاده شود.
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 سنجي داخ صه، نوعي اعتبار شخ صهتحليل م شخ ساس روابط ميان م ر هاي منفرد دلي بر ا
معيارهاي تركيبي و خود معيار اسييت. اعتبارسيينجي خارجي به رابطه ميان معيار تركيبي و 

 اشاره دارد. -هايي كه در معيار  وارد نشده نشانه -هاي متغير ساير نشانه

 

 ساخت مقياس

 وگاردوس، اين مقياس، ابزاري بندي عبارتند از: مقياس فاصله اجتماعي بچهار روش مقياس
صي از مردم  ست كه فرد مايل به برقراري ارتباط با طبقه خا سنجش درجه متغيري ا براي 

شانه شدت ن شي كه از داوران براي تعيين  ستون، رو ست؛ مقياس تر ستفا اده هاي مختلف ا
ستانكند؛ مقياس ليكرت، يك روش اندازهمي سخ ا ستفاده از طبقات پا ارد دگيري مبتني بر ا

شدت تجربي ميان  ساختار  ستفاده از  شف و ا شي براي ك ست؛ و مقياس گاتمن، رو شده ا
ترين روش سيينجش در هاي متغيري خاص اسييت. مقياس گاتمن، احتماالً معمولنشييانه

 تحقيقات اجتماعي امروزي است.

 ست كه از پاسخ يان بندي مخواهد به رتبهدهندگان ميمغايرت معنايي، چارچوبي پرسشي ا
 اقدام كنند. "بسيار منفي"تا  "بسيار مثبت"دو سر طيف از 

 
 هاگونه شناسي

 شود. شناسي يك معيار تركيبي اسمي است كه اغلب در تحقيقات اجتماعي استفاده ميگونه
توانند به طور مؤثر به عنوان متغير مسييتقل مورد اسييتفاده قرار گيرند، اما مي هاشييناسيييگونه

 شوند، تفسير آنها دشوار خواهد بود.هنگامي كه به عنوان متغير وابسته استفاده مي
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 اصطالحات كليدي

 مقياس ليكرت مقياس فاصله اجتماعي بوگاردوس

 مغايرت معنايي اعتبار بيروني

 مقياس ترستون مقياس گاتمن

 شاخص گونه شناسي

  تحليل مشخصه

 سؤاالت و تمرينات مروري

 تفاوت مقياس و شاخص را از نگاه خود تشريح كنيد. .2

ا داريد. سه هها و دانشگاهبندي كيفيت دانشكدهفرض كنيد قصد ايجاد شاخصي براي رتبه .0
 بريد.تواند در چنين شاخصي قرار گيرد، نام اي را كه ميمشخصه داده

 اي را بر اساساي ايجاد كنيد كه نگرش افراد درباره انرژي هستهسه مشخصه پرسشنامه .4
 گيري كند.مقياس گاتمن اندازه

سي براي ديدگاه .7 شنا سقط جنين، همان گونه كه در فصل بحث يك گونه  هاي مخالفت با 
 شد، بسازيد.

هاي صييادي نظير هزينهگيري متغيرهاي اقتها براي اندازهاقتصيياددانان اغلب از شيياخص .2
( مراجعه http://www.bls.gov)كنند. به وب سيييايت اداره آمار كار زندگي اسيييتفاده مي

دگي را هاي زنكرده و پيمايش شاخص بهاي مصرف كننده را پيدا كنيد. بعضي ابعاد هزينه
 گيرد، بيان كنيد.كه در اين معيار قرار مي

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.bls.gov/
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 منابعي براي مطالعه بيشتر
Anderson, Andy, B, Alexander Basilevsky, and Derek P. J. Hum. 1983. 

Measurement: Theory and Thechniqes. pp. 231-87. in Handbook of survey 

research, edited by H. Rossi, James D. Wright, and Andy. B. Anderson. 

New York: Academic Press.  

 هاي مركب تجزيه و تحليل شده است.گيري در چارچوب شاخصمنطق اندازه
Bobo, Lawrence, and Frederick C. Licari. 1989. Education and 

Political Tolerance: Testing the Effects Cognitive Sophistication and 

Target Group Effect. Public Opinion Quarterly 53:285-308.  

تلف در هاي مخگيري گرايش به گروههاي مختلفي براي تعيين شيوه اندازهمولفين از روش
 اند.جامعه استفاده كرده

Indrayan, A., M. J. Wysocki, A. Chawla, R. Kumar, and N. Singh. 1999. 

Three-Decade Trend in Human Development Index in India and Its Major 

States. Social Indicators Research 46 (1): 91-120.  

مولفين از تعدادي شيياخص توسييعه انسيياني براي مقايسييه وضييعيت اياالت مختلف در 
 اند. هندوستان استفاده كرده

 Lazarsfeld, Paul, Ann Pasanella, and Morris Rosenberg, eds. 1972. 

Continuities in the Language of Social Research. New York: Free Press. 

يد. مجموعه 2مخصيييوصييياً بخش  باحث مفهومي و كتاب را مالحظه كن عالي از م اي 
سازي و هاي تركيبي با تاكيد بيشتري بر مفهومهاي عيني ارائه شده است. ساخت شاخصمثال
 گيري ارائه شده است.اندازه

McIver, John P., and Edward G. Carmines. 1981. Unidimensional 

Scaling. Newbury Park, CA: Sage. 

در اين كتاب روشيييي عالي براي اسيييتفاده از مقياس ترسيييتون، ليكرت و گاتمن به طور 
 تر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.عميق

Miller, Delbert. 1991. Handbook of Research Design and social 

Measurement. Newbury Park, CA: Sage.  

شمندي از مقياس ست. مثالمجموعه ارز شده ا ستاندارد ارائه  سبتاً ا ي هاهاي پر كاربرد و ن
ست كه مي 7زيادي در بخش  شده ا ستقيماً در مطالعات به كار گرفته كتاب ميلر ارائه  تواند م

ين هاي مختلف همچناي را پيشنهاد دهد. مطالعه مثالهاي اصالح شدهشود يا حداقل شاخص
 هاي تركيبي را به شما خواهد داد.درك بهتري از منطق شاخص
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 منابع اينترنتي براي مطالعه

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
 :Sociology Nowقبل از اينكه مرور پاياني فصل را انجام دهيد، آزمون تشخيصي  .22

Research Methods هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به شما در شناسايي حوزه
تمركز كنيد، كمك خواهد كرد. در ابتداي كتاب، اطالعاتي درباره اين ابزار برخط و نيز 

 آموزش نحوه دسترسي به منابع گسترده آن را خواهيد يافت.

اسيياس بر  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .22
ساير منابع  ستفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و  نتايج آزمون خود ا

 براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

وقتي مرور خود را به پايان رسانديد از پس آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به فصل  .20
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.

 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعيويرايش يازدهم روش وب سايتي براي كار با

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير برويد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه براي 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

هاي آزمايشي به همراه بازخورد آنها، وندر اين سايت به موارد زير دست خواهيد يافت: آزم
هاي تفصيييلي، اصييطالحات ها، نرم افزار آموزشييي فصييل، پروژهتمارين اينترنتي، فلش كارت

هاي هاي اجتماعي در فضيياي مجازي، داده، پژوهشInfoTrac College-Editionجسييتجوي 
 رم افزارهاي مختلفاي بر آموزش كار با نهاي سايت، مقدمهپيمايش اجتماعي سراسري، لينك

 .NVioو  SPSSها از قبيل تحليل داده

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ي احتماالً هاي اينترنتتوجه داشييته باشيييد كه اينترنت ماهيتي پويا اسييت. ليكن اين پايگاه
ن وب هاي بيشتر بررسي كنيد. ايكتاب را نيز براي لينك ثابت خواهند بود. همچنين وب سايت
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ها، هايي براي يادگيري درباره شيياخصها در حال حاضيير )زمان انتشييار كتاب(، زمينهسييايت
 د.آورنها فراهم ميها و گونه شناسيمقياس

 گيري شاخص بهاي مصرف كننده، اداره آمار كاراندازه
http://www.bls.gov/cpi/cpigm697.htm 

صرف كننده دولت فدرال  ست1(CPI)شاخص بهاي م هاي تركيبي ه مقياس، يكي از آن د
ت ثير مي براي مثال تعيين كننده افزايش در  -گذارد اسيييت كه بر زندگي بسيييياري از افراد 

 كند.هاي مقياس بحث ميهاي زندگي است. اين سايت در مورد بعضي  جنبههزينه
 پايايي و روايي، دانشگاه آريزونا

http://seamonkey.ed.asu.edu/˜alex/teaching/assessment/reliability.html 
 اي پيرامون اين دو جنبه كيفيت سنجش خواهيد يافت.در اين سايت بحث گسترده

 ، توماس آكنر"هاها و مقياسشاخص"
http://faculty.ncwc.edu/toconnor/308/308lect05.htm 

شاخص سيار خوبي درباره  صفحه اينترنتي بحث ب ها به طور عمومي دارد. ها و مقياساين 
ع مورد كند كه براي پيگيري موضوهاي گويايي ارائه و پيوندهاي بسيار مناسبي معرفي ميمثال

 بحث مفيد است.
 

 
 

                                                 
1 . Customer Price Index  

http://seamonkey.ed.asu.edu/alex/teaching/assessment/reliability.html
http://faculty.ncwc.edu/toconnor/308/308lect05.htm




 

 هفتم فصل 
 

 

 

 
 

 گيرينمونه منطق
 

 

 مروري بر فصل

شمندان علوم اجتماعي جهت مطالعه  صل، با نحوه انتخاب گروهي از افراد توسط دان در اين ف
 .شويدآشنا مي -شوند مطالعه نميو كشف چيزهايي درباره صدها ميليون نفري كه  -
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 مقدمه
ستفاده از آن ، گيرينمونهمتداول كي از كاربردهاي ي سدر نظرسنجيا سيا  يهاي انتخابات 

قت دنسييبت به  برخياسييت. در حالي كه  و آزمون مجدد آن به وسيييله نتايج واقعي انتخابات
را با  احزاب بالتكليفي ،انتخابات سييياسييي نظرسيينجي برخي معتقدندند، ترديد دارگيري نمونه
 برد.از بين ميبيني پيش

 اعتقاد داشتند عموماً  ناظران انتخاباتي ،آمريكا 0227در انتخابات رياست جمهوري سال 
فهرستي  1. مركز نظرسنجي رُپرخواهد بودرقابت بسيار نزديك سال قبل آنها،  7همانند تجربه 

نتايج  4-2 جدول هاي به عمل آمده در ميان طرفداران سياسي نامزدها را ارائه داد.از نظرسنجي
عليرغم وجود برخي  .دهدخابات را نشان ميپيمايش انجام شده ظرف چند روز پيش از انت

تايج نها ارائه شده است، به طور جالب توجهي با تصوير كلي كه توسط اين نظرسنجي ها،تفاوت
 واقعي انتخابات همخواني دارد.

تند توانسميسسات با چند نفر مصاحبه كرده بودند كه ؤحال به نظر شما هر يك از اين م
 0222ز كمتر اغالباً بيني كنند؟ دهنده را با اين دقت پيش ي يليون رم 222نظر و رفتار بيش از 

 را نگيزا اين نتايج شگفت بهمحققان اجتماعي نحوه دستيابي در اين فصل قصد داريم  !نفر
بوش  يت عمومي جرجلبوقبه نمودار مگيري، به عنوان مثالي ديگر از قدرت نمونه.بررسي كنيم

 يهاداده .(4-2)شكل نگاه كنيددر اياالت متحده  0222سپتامبر  22قبل و بعد از حمالت 
 دهند.نشان ميرا مشابهي الگوي  ،سسات مختلف انتخاباتيؤتوسط مگزارش شده 

                                                 
1 . Roper center 
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با  است. هاهدمش رب ، مبتنيتحقيقات اجتماعيساير انتخابات سياسي نيز مانند نظرسنجي 
توانند تمام عوامل و عناصري عي نميمحققان اجتمااين وجود، ناظران انتخابات سياسي مانند 

تحقيق  يكليدبخش  بنابراين بستگي دارد را مشاهده كنند. آنها ي مورد عالقههاهكه به پديد
چه  وقرار گيرد مشاهده مورد گيري در مورد اينكه چه چيز بايد از تصميم اجتماعي عبارت است

كدام  ،قرار دهيدمطالعه ن را مورد ي دهندگا خواهيد رب اگر المثبه طور نشود؟  چيز مشاهده
 دسته بايد بررسي شوند.

 
 كِري بوش تاريخ آغاز نوع نظرسنجي

Fox/OpinDynamics 09 22 22 اكتبر 
TIPP 09 74 24 اكتبر 

CBS/NYT 09 79 20 اكتبر 
ARG 09 22 22 اكتبر 
ABC 09 79 22 اكتبر 

Fox/OpinDynamics 09 22 79 اكتبر 
Gallup/CNN/USA 09 22 79 اكتبر 

NBC/WSJ 09 79 22 اكتبر 
TIPP 09 79 22 اكتبر 

 Harris 09 79 20 اكتبر 
Democracy Corps 09 22 79 اكتبر 

Harris 09 79 22 اكتبر 
CBS 09 79 22 اكتبر 

Fox/OpinDynamics 42 20 79 اكتبر 
TIPP 42 79 22 اكتبر 

Marist 42 22 22 اكتبر 
GWU Battleground 2004 42 79 20 اكتبر 

Actual vote 0 47 00 نوامبر 

 ایاالت متحده  0114نتایج نظرسنجي نامزدهای انتخاباتي سال  7-0جدول 

 بر اساس نظرسنجي انتخاباتي ایوا
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اند و گاني كه هنوز تصميم نگرفتهدهندرايهاي خام برگرفته از منبع زير است. منبع: داده
 ام.به هر يك از نامزدها اختصاص دادهساير آرا را به طور متناسب 

Roper Center, Election 2004:  

(http://www.ropercenter.uconn.edu/elect_2004/pres_trial_heats.html), Accessed 

November 16, 2004.  
 

 
دهد که چگونه رای های خام. این نمودار نشان ميمقبولیت عمومي بوش: داده 7-0شکل

ان کند. این شکل همچنین تاثیر یک بحرهای مستقل، تصویر مشابهي از واقعیت را ایجاد ميگیری

 دهد. منبع:نشان مي ملي بر مقبولیت رئیس جمهور را
http://www.pollkatz.homestead.com/files/MyHTML2.gif 

 
يند انتخاب واحدهاي آفرگونه اگرچه هرنام دارد.  گيرينمونهانتخاب مشاهدات فرآيند 

به طور مثال، مصاحبه با ده نفر از رهگذران  -در نظر گرفت گيري نمونه نوعي توانمي را مشاهده

 سپتامبر 22بعد از حمالت  

ن 
یزا
م

قم
لبو

ت
ی

 

 سپتامبر 22قبل از حمالت  

http://www.ropercenter.uconn.edu/elect_2004/pres_trial_heats.html
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جامعه ل گيري به كنتايج حاصل از نمونهپذيري تعميم در كليدي اما نكته -در خياباني شلوغ 
 .است انتخاب تصادفيكه اين امر ناظر بر بحث است 

اين . اختصاص دارد گيري احتماليمنطق و روش نمونهبه از اين فصل اي عمدهبخش 
ل اگرچه تحقيقات اجتماعي در كتر است. موضوع نسبت به ساير مباحث كتاب، دشوارتر و دقيق

ي نفگيري بيشتر علم است. اگرچه اين موضوع تا حدودي اما نمونه ،از علم و هنر است تركيبي
در واقع ساختار منطقي اين بحث، درك  .چندان دشوار نيستگيري است، اما درك منطق نمونه

 كند.تر ميسازي سادهدر مقايسه با بحث مفهوم آن را
اهي گ اما ،علوم اجتماعي است ي درتحقيقات امروز و محور احتمالي مركزگيري نمونهاگرچه 

و را دارند ها منطق خاص خود اين روش .شودمينيز استفاده احتمالي  هاي غيرروشاز اوقات 
 . داشته باشند كاربردهاي زياديدر تحقيقات اجتماعي توانند مي

اريخچه تبا مرور مختصري بر  ،گيري صحبت كنيمدو روش اصلي نمونه بارهقبل از اينكه در
همان طور كه خواهيد ديد، ناظران انتخاباتي  .، مباحثي را براي شما ارائه خواهيم كردگيرينمونه

 صول پيرويبيني كردند، تا حدودي از اين ارا به درستي پيش 0222كه نتايج انتخابات سال 
هايي كه ناظران قبلي در آن گرفتار اند كه چگونه از گرفتاري در دامكرده بودند. محققان آموخته

 اند، پيشگيري كنند. شده

 

 گيريتاريخچه نمونهمروري بر 
هاي سياسي توسعه يافته است. اين گيري در تحقيق اجتماعي همگام با نظرسنجينمونه
ه است ك معدودي هايفرصت هاي سياسي يكي ازكه نظرسنجي شوداز آنجا ناشي ميموضوع 

 .كنندتخمين خود را درك ميمحققان دقت 

 آلف لندون
توسط  هاي انجام شدهبينيپيش؟ اگر با تاريخ آمريكا آشنايي داريد؟ آيا يستك 1آلف لندون

ت ي دايجساررآلف لندون رئيس جمهور آمريكا بود. ليتدقت داشت،  2اري دايجسترليت نظرسنجي
 2902. در سال يافتانتشار مي 2992 تا 2949هاي بود كه بين سال يمعروف خبري لهجم

                                                 
1 . Alf Landon 
2 . Literary Digest 
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از آنها  اين سؤال را مطرح كرد كه و ارسالايالت  8پستي براي مردم  كارت تعدادي دايجست
ي ر به كدام يك  ،وارن هاردينگ و جيمز كاكس ،بين دو نامزد انتخابات رياست جمهوري

ده بود. شاي تلفن و فهرست اسامي دارندگان اتومبيل انتخاب راهنم از دفترچه نام افرادهند. دمي
نتخاب بيني كرد كه هاردينگ ادرستي پيشه ها، مجله ليتراري دايجست بت پاسخبازگشپس از 

حجم نظرسنجي خود را ليتراري هاي بعدي انتخابات رياست جمهوري، خواهد شد. در دوره
را به درستي  2940و 2909، 2907هاي انتخابات رياست جمهوري سال نتايجگسترش داد و 

 .بيني كردپيش
خود را به اجرا درآورد: اين مجله  هاينظرسنجي يكي از بزرگترين 2948 سال دايجست در

از فهرست اسامي مندرج در دفترچه تلفن و فهرست اسامي دارندگان اتومبيل ده ميليون نام 
. بيش از دو ميليون نفر به مجله پاسخ را براي آنها ارسال كردنجي هاي نظرسانتخاب و برگه

درصد به آلف لندون، نامزد حزب  24مشخص شد كه با شگفتي ها، دادند. پس از استخراج پاسخ
نويسندگان گزارش اين موسسه  روزولت راي خواهند داد.فرانكلين درصد به  74خواه و جمهوري

 بيان كردند كه: 
عاي  نداما اد ما از نداريم نيچ بارت .  قت "ع عادهد در  يراحت بهكه  "خارق ال

به كار منظرسييينجي فاده رود، يها  گيري ر يهاي هر از محدوديتما  .يماهنكرداسيييت
روش آن علمي باشد، و نيز آوري شده باشد چند نمونه بزرگي براي آن جمع ، هرآزمايشي

يالت در روز انتخابات  تمامي چهلمعجزه خواهد بود كه اين آگاهيم.  كامالً و هشيييت ا
ست )ليتراري دايجست، همان گونه رفتار كنند كه در نظرسنجي پيش شده ا : الف 8بيني 

2948.) 
 

گيري آزمايشي را بهتر از قبل هاي ر يمحدوديتايجست نويسندگان د دو هفته بعد،
انتخاب شد. لندون درصد آرا براي دومين بار به رياست جمهوي آمريكا  82روزولت با  دريافتند:

 را به خود اختصاص دادند. نتخاباتي كارت ا 204هشت و روزولت 
قين ناشي له به يئبخشي از مس ند.شوكه شدمنتظره اتفاق غير دايجست از اين نويسندگان 
. بازپس فرستاده شده بودندبه دفتر مجله ها پرسشنامه كلدرصد  00تنها  از اين بود كه

 مجله از خود پرسيدند: نويسندگان
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شيكاگو چرا  سال كرده در  شنامه ار س ست براي آنان پر از بين هر پنج نفري كه دايج
از اين يك  يو چرا بخش اعظم ... ؟متحمل شييدرا دادن يك نفر زحمت پاسييخ  تنهابود 

خواهان جمهوري دادند؟خواه تشييكيل ميرا طرفداران حزب جمهوريه دهندسييخپاپنجم 
سبت به دموكر شتند. آيا طرفداران جمهورياتن شتري دا  خواهها همواره با ما همكاري بي

يادارامكانات پسيييتي به  دسيييترسيييي بيشيييتري دموكرات حزب طرفداران  رفتار ند؟ آ
 (.2948: ب 4)ليتراري دايجست  كند؟ييد نمي هاي قبل از انتخابات را تنظرسنجي

 
يري گدر اصطالح فني، چارچوب نمونه كهبهتري براي اين موضوع وجود دارد  هدر واقع توجي

 تلفن و مالكان گيري متشكل از مشتركانشود. در مورد دايجست، چارچوب نمونهناميده مي
راد اي از افي نامتناسب نمونهاگيري به گونهاين طرح نمونه، 2948در نمونه سال . است اتومبيل
 كردهاب مريكا، انتخآقتصادي تاريخ ا هايبدترين بحراناز  يكي به خصوص در پايان را ثروتمند

 وسازينبه برنامه  غالباًًً و فقرا بودند كه  فقرا را كامالً از قلم انداخته بودگيري بود. اين نمونه
نظرسنجي دايجست ممكن بود تمايل دارندگان تلفن  ي دادند. ر "طرح نو" تحت عنوانروزولت 

 داد.ايل جامعه را به عنوان يك كل نشان نميرا به درستي نشان دهد يا نشان ندهد، اما قطعاً تم

 1يوس اي. داموت

مركز جديد نظرسنجي بود كه نام آن با يك شاهد ظهور  2948انتخابات رياست جمهوري 
، جورج گالوپ به درستي ليتراري دايجستمجله  خالف . بره استافكار عمومي مترادف شد

نوع به  2948موفقيت گالوپ در  بيني كرد كه روزولت بر لندون پيروز خواهد شد.پيش
فصل مورد بحث قرار خواهد گرفت. ادامه كه در  بوداين مركز مربوط  "ايگيري سهميهنمونه"

هي از مبتني بر آگا ،ايگيري سهميهكه نمونه شوددر اين مرحله تنها به اين نكته اكتفا مي
 نسبتي از جمعيت را مردان وچه  مثالً: شوداز آن گرفته مي هاي جمعيتي است كه نمونهويژگي

در است.  گونهنسبت درآمدهاي مختلف، سن و ... چ ؛دهندچه نسبت را زنان تشكيل مي
باق ها انطاي از ويژگيشوند كه با مجموعهاي انتخاب ميبه گونهافراد  اي،سهميه گيرينمونه

، سياهان، قعي ثروتمندانروستايي، تعداد وامردان پوستان،  : تعداد واقعي فقرا، سفيدداشته باشند
مورد  موضوع اب هر چيزها مبتني بر متغيرهايي هستند كه بيش از . سهميهغيره زنان شهري و

                                                 
1 . Thomas E.Dewey 
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 بود.رآمد دگيري مبتني بر سطوح مختلف نمونه در مورد نظرسنجي گالوپ، بررسي ارتباط دارند.
ر متناسب انتخاب شده هر سطح درآمدي افراد به طواز  اي بود كهنمونه به گونهرويه انتخاب 

 بودند.
  هايسييالدر انتخابات رياسييت جمهوري  "افكار عمومي مردم امريكا" سييسييهؤگالوپ و م

 خاباتانت و برندگاناي استفاده گيري سهميهبه بهترين نحو از نمونه 2977و  2972، 2948
اشتباه  بهگالوپ و بسياري از مراكز نظرسنجي ، 2979 سال بيني كردند. دررا به درستي پيش

شييرمندگي آنها از اين اشييتباه تا . بيني كردندرا پيش هري ترومن س اي. دوي، بروماتپيروزي 
شان مي شادمان ن صوير مشهوري كه ترومن را  شت. ت در حالي كه  -داد شب انتخابات ادامه دا

سر مي شعار  شكبارش  صه را بر او تنگ كن !هري"دادند خيل طرفداران ا  اي راو روزنامه "عر
 ."كنددوي بر هري غلبه مي"باالي سرشان گرفته بودند كه روي آن نوشته شده بود 

 اين علل،يكي از گرديد.  2979هاي سال عوامل بسياري منجر به شكست نظرسنجي
مراكز نظرسنجي طي مبارزه انتخاباتي از اوايل ماه اكتبر  هاي نظرخواهي بسياري ازتوقف فعاليت

 ي دهندگان در حين مبارزات انتخاباتي هنوز تصميم قطعي نگرفته همچنين بسياري از ر .دبو
 بودند و اين گروه به شكل نامتناسبي در زمان انتخابات به ترومن راي دادند.

 همعال جك نماينده آنهان بود كه نمونه ايبيني انتخابات عامل شكست گالوپ در پيش اما
سسه ؤعامل شكست م -ثر واقع شده بود ؤمهاي قبل كه در سال -اي گيري سهميهنمونه نبود.

 همعاهاي كل جويژگي ازمحقق  اين روش نيازمند آن است كه. گرديد 2979سال گالوپ در 
ر ي دهندگان آگاه باشد(. د بايد از ويژگي ر انتخاباتمورد  دربه عنوان مثال باشد )داشته  اطالع

هاي سرشماري به دست داده عمدتاً ازاطالعات اين قبيل هاي سياسي سراسري، نظرسنجي
منجر به مهاجرت بسياري از روستائيان جنگ جهاني دوم ، 2979با اين وجود در سال آيد. مي

 2972چهره جمعيت امريكا را در مقايسه با سرشماري اساساً و همين امر به شهرها شده بود 
ن بيشتر نشيناشهر از سوي ديگر،بود. ساخته دگرگون  كه نظرسنجي گالوپ بر آن متكي بود،

 جيظرسنرو سهميه بيش از حد روستاييان در ن از اين ،هنددي  ها رتمايل داشتند به دموكرات
 ها كمتر از مقدار واقعي تخمين زده شود.تعداد آراء دموكرات تاموجب شد 
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 گيريدو روش نمونه
هاي روشگروهي از  بررسي، شماري از محققان دانشگاهي سرگرم 2979سال در 

 "نه تصادفينمو"انتخاب يك  ستلزمبودند. اين شيوه در اصل، مت احتماالمبتني بر گيري نمونه
وش ر. به طور كلي شودگيري مياز آن نمونهي است كه اعهماج كليه افراد از فهرستي حاوي نام

تر از فنون بسيار دقيق ،مورد استفاده قرار گرفت 2979سال  گيري احتمالي كه در نمونه
 اي بود.ري سهميهگينمونه

در  جامعه و معرف عظيمهاي روش غالب براي انتخاب نمونه ،گيري احتماليامروزه نمونه
سنجي نظيراجتماعي  اتتحقيق ست.نظر سي ا سيا ر دگيري احتمالي نمونهدر عين حال،  هاي 

ش از پي. در ادامه، ندارد يتيا مطلوبپذير نيسيييت امكان  اتيهاي تحقيقبسيييياري از موقعيت
گيري غير تشييريح برخي فنون نمونه به داابتگيري احتمالي، بازگشييت به منطق و فنون نمونه

 يم.پردازاحتمالي و نحوه استفاده از آنها در تحقيقات اجتماعي مي

 

 گيري غيراحتمالينمونه
ورد هاي احتمالي متوان انواع نمونهشود كه نمياجرا مي شرايطيدر  اجتماعي غالباً  اتتحقيق

ي در اقصد انجام مطالعههاي وسيع اجتماعي را انتخاب كرد. فرض كنيد استفاده در پيمايش
ي شما تواناينه خانمان وجود دارد و ستي از افراد بينه فهر :داريدخانماني بيرابطه با موضوع 

آيد كه خواهيم ديد، مواقعي پيش ميهمان طور كه عالوه ه ب. را داريدفهرست تهيه اين 
، رايطشپذير هم باشد، مناسب نيست. در بسياري از اين  گيري احتمالي حتي اگر امكانونهنم

 كند.ضرورت پيدا مي گيري غيراحتمالينمونه
هار  نه روشما در اين بخش چ مالي گيري نمو يه بر " كنيم:را بررسيييي ميغير احت تك

سترسآزمودني ضاوتي"يا  "گيري هدفمندنمونه" ،"هاي در د و  "گيري گلوله برفينمونه"، "ق
هاي بحث را با توضيييح مختصييري درباره كسييب اطالعات گروه. "ايگيري سييهميهنمونه"

 رسانيم.اجتماعي از طريق خبرگان به پايان مي

 

 دسترس  درهاي آزمودني رب يهتك
 ،ديگر يهامتوقف كردن عابران در كنار خيابان يا جا انندم ،دسترس درهاي آزمودني بر يهتك

 شود. واضح استبا اين وجود به ميزان زيادي از آن استفاده مي ؛است زيادي برخوردارريسك  از
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قابل  يزمانجامعه ندارد. اين روش تنها نمايندگي نمونه نسبت به روي  يكنترل ،اين روشكه 
هاي خاصي از نقطه مشخصي توجيه است كه محقق بخواهد مشخصات افرادي كه در زمان

 باشد.ن امكان پذيرهايي با ريسك كمتر شوراستفاده از يا  ،مورد مطالعه قرار دهد را كنندعبور مي
اي تعميم بايد برمحققان ، استقابل توجيه  ،كه استفاده از اين روش، به داليل عمليزماني حتي 

د. همچنين، بايد نهاي گردآوري شده خود هوشياري و احتياط فراوان به خرج دهنتايج داده
 د.نآگاه ساز است، را از مخاطراتي كه با اين روش همراه خوانندگان

انجام  يهاي درستحقيقات پيمايشي را در ميان دانشجويان كالس محققان دانشگاهي غالباً 
دهند. علت محبوبيت اين روش، سادگي و كم هزينه بودن آن است، اما اين روش به ندرت مي

آزمون پيش شايد اين روش براي  .شددهد كه ارزش كلي داشته بااطالعاتي به دست مي
ويان توان نتايج مطالعه را به كل دانشجگيري نميپرسشنامه سودمند باشد، اما با اين روش نمونه

 تعميم داد.
 ،بررسي دانش و عقايد دانشجويان پزشكي و پزشكانزير در خصوص گيري طرح نمونهبه 

 درباره تغذيه و سرطان توجه كنيد:
 همعاج ،ه مينسيوتا در مينياپوليسكدچهارم رشيته پزشيكي دانشيدانشيجويان سيال 

پزشييكان از همه پزشييكاني تشييكيل  همعاند. جهددانشييجويان اين تحقيق را تشييكيل مي
شوشمي ساني رويه" يد كه دوره آموز تحت نظر بخش  "هاي خانوادگيمرور و به روز ر

شكيآموزش ستمر پز سوتا هاي م شگاه مين شند  دان سون)را گذرانده با ستيفن و  كوپر يييي ا
 .(2992: 740تئولوجيدز 

 
ج مقايسه كند؟ اين نتاي، نتايج اين مطالعه چه چيزي را بيان ميهابا توجه به اين شرايط و ويژگي

ا در رحتي در مينسوتا يا و  هدانشجويان پزشكي و پزشكان خانواده در اياالت متحد ميان يداريمعن
زد  توان حدس؟ مياندهپزشكان در اين دوره آموزشي شركت كردكدام دسته از . گذارداختيار ما نمي

ا مطلب را باين توان دادند، اما نميا بيش از پزشكان ديگر به آموزش مداوم خود اهميت ميهكه آن
بايد دقت ما اسودمندي باشند، بينش   توانند منشچنين مطالعاتي ميبا وجود آنكه اطمينان بيان كرد. 

 آنها افراط نشود.تعميم كه در رد ك
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 گيري هدفمند يا قضاوتينمونه
ف اهداو  آنصر ا، عنهمعااز ج و شناخت اساس آگاهي نمونه را بر استالزم  در مواقعي

شود. به قضاوتي گفته ميهدفمند يا گيري گيري، نمونهمطالعه انتخاب كنيد. به اين نوع نمونه
پرسشنامه خود، طيف وسيعي از پاسخگويان را انتخاب ر طرح اوليه دعنوان مثال ممكن است 

ي مطالعه معرف هايافتهممكن است اگرچه  را بيازماييد. تاالؤوسيع س بكارگيري يتكنيد تا قابل
ا ردر پرسشنامه شما  مشكل پنهانثر هر ؤاجراي آزمون به طور ماما د، باشن همعاداري از جيمعن

طالعه م به صورت توان آن راخواهد بود و نميپيش آزمون  سازد. اما اين كار بيشتر يكمي آشكار
 .در نظر گرفت نهايي

ه داشتبزرگ را  همعاجيك از  يمجموعه كوچك زير قصد مطالعهدر برخي موارد ممكن است 
شوند، اما شمارش همه آنان مجموعه به آساني شناخته مي كه بسياري از اعضاي آن زير باشيد
عه را مطال ياعتراض حركتياي مثال ممكن است بخواهيد رهبري ممكن است. برغير  تقريباً

رهبران  تمامگيري از و نمونه شناساييند، اما ايتؤكنيد؛ بسياري از رهبران به سادگي قابل ر
را اي كافي هداده توانيداي از آنان، مييا نمونه شناخته شدهرهبران  كليهميسر نيست. با مطالعه 

 آوري كنيد.ف خود جمعاهدابراي 
از  مقايسه كنيد.را با يكديگر راست و چپ  حممكن است بخواهيد دانشجويان طرفدار جنا

توانيد گيري كنيد، ميرا شمارش و از آنها نمونه دانشجو آنجا كه ممكن است نتوانيد اين دو دسته
 اعضاي آنانرجوع و از  ،مريكا براي آزاديآگروه سبز و جوانان  انندم، اين دو جناح ي ازبه بخش

اي توصيف خوبي از كل دانشجويان طرفدار جناح چپ و چند چنين نمونه هر .گيري كنيدنمونه
 اي كلي كفايت كند.ف مقايسهاهداممكن است براي اما ، نخواهد بوداست ر

 اولدمواردي كه با رفتارها و هنجارهاي مت - "انحرافيموارد "به مطالعه  محققان ميداني غالباً 
ا و رفتارها همتعارف نگرش از الگوهاي نسبتاً يشناخت بيشترتا  مند هستندعالقه - مطابقت ندارد

ذب ج افرادي كه ظاهراً بررسي توانيد با تجمع دانشجويي، مييك در  براي مثال، .كسب كنند
رز اند، از ماهيت طدر اين تجمع شركت نكرده اند يا دانشجوياني كه اصالًجمع نشدهتاحساسات 

 تفكر و ذهنيت دانشجويان شناخت عميقي به دست آوريد.
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 گيري گلوله برفينمونه
ري گيگيري غير احتمالي، كه برخي آن را شيييكلي از نمونهنمونههاي از روشديگر يكي 

صادفي مي ستگيري گلوله برفي دانند، نمونهت ستفاده ميا ه يافتن شود ك. از اين روش زماني ا
، كارگران مهاجر يا مهاجرين هاخانمانبي مانند ،راحتي امكان پذير نباشييد افراد مورد مطالعه به

ها را بر اساس تعدادي از اعضاي جامعه مورد گيري گلوله برفي، محقق دادهدر نمونهغيرقانوني. 
اعضياي اسيتقرار اگر اطالعات الزم درباره محل خواهد آوري و سيپس از آن افراد مينظر جمع

 ،دنيآزمويك  گيرد كه گلوله برف از آنجا نش ت ميقرار دهند.  اودر اختيار  ،رنددارا  همعاديگر ج
اين روش نيز از  هاي حاصييل ازنمونه كند. از آنجا كههاي ديگر را به شييما معرفي ميآزمودني

 شود.اكتشافي از آن استفاده ميبه منظور مطالعات  ، عمدتاًاندبا ترديد مواجهلحاک معرف بودن 
 داريد.سييازمان اجتماعي در طول زمان را يك الگوي اسييتخدام  مطالعهيد قصييد فرض كن

صاحبه با از طريقتوانيد مي ساني كه اخيراً م شده ك ستخدام  س ،اندا يد شروع كنيد و از آنان بپر
توانيد با افراد نام برده مصيياحبه و از آنها ميسييپس  ند.ارا به گروه معرفي كرده هاچه كسيياني آن

گروه سياسي كه ساختار منسجمي  يك در مطالعه كسي آنها را معرفي كرده است.بپرسيد چه 
سيد يم ،ندارد شركت كنندگان آن بپر گروه  ضوعنفوذترين  با ،به عقيده اوكه توانيد از يكي از 

ه مصاحبه و در جريان مصاحب ،اندا معرفي كردههتوانيد با افرادي كه آنمي سپسست. اچه كسي 
هر يك از  كه ،هابه عقيده ايشان با نفوذترين فرد كيست. در هر يك از اين مثالا بپرسيد هاز آن

نه گلوله نمو"د، نمونه شما كنميمعرفي براي مصاحبه را  يديگريا افراد  فرد مصاحبه شوندگان
 خواهد بود. "برفي

 

 ايگيري سهميهنمونه
 سال ز آبروريزياي روشي است كه به جورج گالوپ كمك كرد تا اگيري سهميهنمونه

مانند هاي، گيري سهميه. نمونهاتفاق ديگري افتاد 2979هر چند در  - بپرهيزد 2948
به اين  اي متفاوتتوجه دارد، اما اين دو روش به گونه نمايندگيله ئگيري احتمالي، به مسنمونه

 پردازند.له ميئمس
هدف را  همعاهاي جويژگيشييود كه مي ي آغازاي با ماتريس يا جدولگيري سييهميهنمونه

صيف مي سبت از ج ،توجه به هدف مطالعه كند. باتو س انمردرا  همعابايد بدانيد چه ن بت و چه ن



 شناسي كاربردي تحقيق در علوم انسانيروش /720

 

لي، گوناگون سني، سطوح تحصيطبقات در  يچه نسبت يتهر جنسدر و  دهندتشكيل مي انزن را
ممكن ي، مل در سطح ايسهميه اينمونه به دست آوردنقومي و ... قرار دارند. براي  هايگروه

ست نيازمند آگاهي  سبت ا شور، ن شرق ك سبت جمعيت  شور، ن شين ك شهرن سبت جمعيت  از ن
اين بات تركي ساير، متعلق به طبقه كارگر و ... و انسال، سفيد پوست 02زير نسبت افراد  ،مردان
 .جامعه باشيد چنيني

، موديدني كه چنين ماتريسييي تهيه و براي هر خانه ماتريس، سييهمي نسييبي تعيين هنگام
صي كه اطالعات را  شخا صات يك خانه معين جدول را دارند كليهاز ا شخ كنيد. آوري ميجمع ،م

صاص اخت همعاوزني متناسب با سهم آنان از كل ج ،سپس به افرادي كه در خانه معيني قرار دارند
كل ماتريس  هايصر نمونه وزني تعيين كنيد، دادهاعن كليهبه اين ترتيب براي  زماني كهدهيد. مي

 د.اشب امعهقابل قبولي از كل جو نماينده بايد معرف 
اما چند مشيييكل  ،كندگيري احتمالي عمل مينمونه هماننداي گيري سيييهميهاگرچه نمونه

ست اينكه  سهميهذاتي دارد. نخ سبت چارچوب  ايد كنند( بختلف ارائه ميهاي مهايي كه خانه)ن
براي اين منظور كار دشواري است. شكست  "به روز"دستيابي به اطالعات  اغلب باشند و قيقد

ياسيييت جمهوري گالوپ در پيش بات ر به اين  2979بيني پيروزي ترومن در انتخا تا حدي 
 ،برآورد شييده باشييد دقيقاً همعانسييبت آن از جحتي اگر ممكن اسييت،  ثانياًد. بوله مربوط ئمسيي

شد. مثالًداراي انحراف صر نمونه براي يك خانه معين ماتريس انتخاب عنا ست به با  ممكن ا
به كند. مصاح ،ندهست خاصي اي دستور داده شود با پنج نفر كه داراي مشخصاتمصاحبه كننده

ست  صاحبه زيراشود؛ نتايج گيري جهت باعثاين كار ممكن ا صاحبه با گروگران م ي از هاز م
 كنند. افراد اجتناب مي

اي گيري احتمالي و سيييهميههاي نمونههايي براي تركيب روشهاي اخير تالشدر سيييال
سيت. درحال حاضير توصييه هنوز مشيخص نشيده ا اقداماتصيورت گرفته اما اثربخشيي اين 

ستمي صيف آماري ا شما تو سهميهنمونه ازبا احتياط ، شود كه اگر هدف  ستفاداي گيري  ه ا
  كنيد.

در  آميزي تواند به طور موفقيتاي گاهي اوقات ميگيري سهميهدر عين حال، منطق نمونه
ستفاده قرار گيرد. به طور مثال در مطالعه گروپروژه سميههاي تحقيقات ميداني مورد ا ، هاي ر

ست عالقه سيممكن ا سيا سازماندهي  شيد. در مطالعه  صاحبه با رهبران و پيروان با  مند  به م
ا كار گروه مصاحبه كنيد. برو و محافظهدانشجويان، ممكن است بخواهيد با اعضاي فعال، ميانه
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ستفاده از نمونه شويد با دست يابيد و مطمئن مي توانيد به نمايندگي نمونهاي ميگيري سهميها
 ايد.تر و الي آخر مصاحبه انجام دادهمردان و زنان، جوانان و افراد مسن

 

 گانخبرانتخاب 
 -اجتماعي  هايمجموعههرگاه تحقيق ميداني نيازمند تالش محققان براي شناخت برخي 

ساكنان محله تبهكار جوانان نظير شد، – يا  شناخت با شتر از  اين  ضاي همكاري با اعطريق بي
عه قرار مي يد. در حالي كه محققان اجتماعي از به دسيييت مي ،گيرندگروهي كه مورد مطال آ

 ودهند گويند كه درباره خود به محقق اطالعات ميي سييخن ميافرادبه منزله  گاندهندسييخپا
، به دسيييت آوردگان دهندسيييخركبي از گروه پامكه تصيييوير  دهندرا مي به محقق اين امكان

 توانند به طور مستقيم درباره خود گروه صحبت كنند.به خوبي ميكه افرادي هستند خبرگان 
به د. نبسياري دار محققان اجتماعي نيز اهميت ساير براي ،شناسان انسانخبرگان عالوه بر 

 سازي محليبرنامه خانهيك هاي اجتماعي غيررسمي در خواهيد درباره شبكهمياگر  عنوان مثال
آن  شما در پي از اطالعاتي كهكنيد كه  مصاحبهافرادي با ، بهتر است اطالعاتي به دست آوريد

 در يافتن آن به شما كمك كنند.وانند تميو  هستيد، آگاهي دارند
اردوگاه ماهيگيري ماهي  يك درباره به مطالعه( تصييميم 2992) 1وقتي جفري جانسييون

ه عنوان بچند معيار ارزيابي كرد. از منظر بالقوه را خبرگان ، در كاروليناي شييمالي گرفت آالقزل
ه اردوگاه ارتباط داشييت ياعضيياسيياير با  داد كه مرتباًآيا موقعيت شييغلي به آنان امكان مي مثال

شده شند يا منزوي  سيع كه دريافت اواند؟ )با سيار و شتي ب وابط تر از حوزه رحوزه روابط نجار ك
درباره اردوگاه محدود به شيييغل خاص آنان بود، يا  آنها آيا اطالعات .فرمانده كشيييتي اسيييت(

 براي تعيين ميزانعيارهاي ديگر گرفت؟ اين معيار و مهاي زيادي از عمليات را در بر ميجنبه
 فايده خبرگان مختلف به او كمك كرد. 

به انتخاب خبرگ معموالًشيييما  يل  ما يداني ت تا حد دار ندي ودكه  تحت هاي گروه همان
شندمطالعه سي عقايد . در غير اينتان با شاهده و برر ست م  گمراه كننده هانآ صورت، ممكن ا
شد.  صاحبه با پصرفاً  به طور مثالبا شكانم ه را به ما ارائ درمانگاهديد جامعي از نحوه كار  ،ز

اي كه زنان از ديد خارجيان مخفي نگه ر جامعهد يشييناسيي انسيياناگر  راسييتا،. در اين دهدنمي

                                                 
1 . Jeffrey Johnson 
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ن چنيمآورد. هخواهد به دست  را يدارجهتبا مردان مصاحبه كند، ديدگاه  تنها ،شوندداشته مي
باط تر ارتراحت ،كنندكه انگليسيييي صيييحبت مي خبرگانيبا در اياالت متحده ن ااگرچه محقق

در كشيييورهاي ها عضييياي بسيييياري از جوامع و زيرگروهااما اين افراد نماينده  ،كنندبرقرار مي
 نيستند.زبان انگليسي 

د در گروه خومعموالً ند، هسييتي بيرونمايل به همكاري با محققان  خبرگانين ااز آنجا كه 
 با اين .شييوند. گاهي اوقات اين امر آشييكار اسييتيا ناهمگون تلقي ميقرار دارند  "حاشيييه"در 

 برد.ا پي ميهاي بودن آندر جريان تحقيق به حاشيه تنهامحقق  يگاهوجود 
سون سايي كرد كه به نظر مي جفري جان شنا ن رسيد در جريادر مطالعه خود، ماهيگيري را 
كرد. اما هر قدر مي به او كمك همكاري و تحقيق جانسييونبا  او . به عالوهامور گروه قرار دارد

سون  شتر جان شتر دريافت كه اين مرد بي شيهيك با اين ماهيگير كار كرد، بي ضو حا  همعااي جع
 است. انماهيگير

گرفت از نيروي دريايي مستمري مي ثانياًجنوبي بود.  هاييك يانكي در شهر ابتدااو 
نابراين ] ند[ نمي "ماهيگير واقعي"يك  رااو  همعاافراد جسييياير ب ثاً ...دانسيييت او در  ثال

او قايق خود را در يك خواه فعال بود. نهايتاً دموكرات، يك جمهورياكثر با حداي دهكده
   .(2992: 28)  كرددور بود، مستقر مي محليلنگرگاه دور افتاده كه از بندرگاه 

 
اي ، بلكه موقعيت حاشيهودشگيري نظرات ميباعث جهتان نه تنها خبرگاي بودن حاشيه

 صدقهاي اجتماعي كه رو دسترسي شما( به بخش آنان ممكن است دسترسي اين افراد )و از اين
 ، محدود سازد.آن را داريدمطالعه 

دارد  گيري غير احتمالي وجودهايي كه درباره نمونهبايد شما را نسبت به نگراني مطالباين 
ر به زي جملهشود، آگاه سازد. مطلب را با از آن استفاده ميهاي تحقيق كيفي در طرح و معموالً
 رسانم. پايان مي

هاي غني در ممكن اسييت. داده "هايترين دادهغني" آوريهدف كلي شييما جمع
آوري شيييده طي يك دوره ي از اطالعات جمعمتنوعبهترين حالت، يعني طيف وسييييع و 

سبتاً  وبهترين حالت، از طريق ارتباط رو در رو  را در هاطوالني. همچنين اين داده زماني ن
:  28الفلند  و )الفلند آوريداجتماعي به دسييت مي يمكان يا موقعيتدر ور شييدن با غوطه
2992.) 
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ايي هاي تحقيقات كيفي كاربردهگيري غير احتمالي به ويژه در پروژهبه عبارت ديگر، نمونه

هاي آن، خصوصاً نسبت به دقت و نمايندگي جامعه، مطلع و دارد. اما محققان بايد از محدوديت
 آگاه باشند. 

شييود، انتخاب و اسييتفاده از خبرگان نوعي نيرنگ به حسيياب همان طور كه مالحظه مي
توانيد به پايگاه اينترنتي برنامه آيد. براي مشييياهده برخي كاربردهاي عملي اين شييييوه ميمي

 ( كانادا در آدرس ذيل مراجعه كنيد:CASL) 1پذيرش اجتماعي و معيشت ماندگار
http://iisd.ca/casl/CASLGuide/KeyInformEx.htm.  

 

 گيري احتماليو منطق نمونه نظريه
 تواندگيري غيراحتمالي براي برخي مقاصيييد مناسيييب اسيييت، اما نميبا وجود آنكه نمونه

شود كه نمونه ضمن آن  صيف  مت صد تو ست. اگر محققان ق شده، نماينده كل جامعه ا شاهده  م
براي مثال درصييد جمعيتي كه بيكار هسييتند،  -آماري دقيق جامعه بزرگي را داشييته باشييند 

كنند قرباني تجاوز بايد حق سقط جنين داشته دهند، يا احساس مي ر ي Xخواهند به نامزد مي
 آورند. مي گيري احتمالي رويبه نمونه -باشد 

ما هاي آماري پيچيده است، اگيري احتمالي مستلزم آشنايي با روشاگرچه استفاده از نمونه
 -از هر جهت يكسييان بودند  جامعهاعضيياي  تماماگر اي اسييت. درك منطق آن كار سيياده

ناختي، نگرشويژگي يت شييي ها و تايها، تجربهاي جمع تار به روش - غيره، رف يازي  هاي ن
نداشيييت. در نمونه يل  اين گونه موارد، هرگيري دقيق وجود  ند واحد تحل اي براي نمونههمان

 كرد.كفايت مي همعاهاي كل جمطالعه ويژگي
ز اگون و مناه با يكديگردهند واقعي را تشيييكيل مي همعاجهر افرادي كه البته در واقع، 

سياري  شكل جهات ب ساده 4-0تفاوت دارند.  صوير  شان  ي راناهمگون چنين جامعهاي از ت ن
ضو اين ج 222دهد: مي شان  در ادامه. تفاوت دارندكوچك از لحاک جنس و نژاد  همعاع براي ن

 كنيم.كوچك فرضي استفاده مي همعاگيري، از اين جهاي گوناگون نمونهدادن جنبه
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ها و پویایي جامعه بزرگتر گیری بازتاب ویژگينفری. معموالً هدف نمونه 011ای جامعه 7-2شکل 

 عضو دارد. 011کنیم جامعه ما تنها تر فرض مياست. به منظور تصویر ساده

 
بخشي از ثمر اگر قرار باشد توصيف گيري احتمالي به صورت زير است:ايده اصلي در نمونه

ست  همعاكل ج شد كه در تنوعي بايد داراي همان ضرورتاً  ه،معااي از افراد ج، نمونهآيدبه د با
بهتر اسييت به بعضييي  رسييد، سيياده نيسييت.كه به نظر مي وجود دارد. اين امر، چندان عهماج

خواهيم ته به اين نكنگاهي بياندازيم. سپس شوند، مرتكب ميمحققان در اين راه كه  ياشتباهات
ه ك ايمونهرا براي انتخاب نبخشيييي  گيري احتمالي روش رضيييايتكه چگونه نمونه پرداخت

 .دهدجامعه اصلي باشد، ارائه مي معرف



 724گيري/ فصل هفتم: منطق نمونه

 

 
ای در دسترس. آسان اما فاقد نمایندگي. انتخاب و مشاهده ساده کساني که نمونه 7-9شکل 

رسد که این نمونه ای است اما بعید به نظر ميبه آساني در دسترس هستند، روش ساده

 بازتاب واقعي کل جامعه باشد.

 

 گيريآگاهانه و ناآگاهانه در نمونه بيريا
ست. براي ابسيار ساده و آسان موضوعي  ،گيريكه نمونه آيدشايد چنين به نظر  اول در نگاه

حوطه مسادگي با نخستين صد دانشجويي كه در ه توانيد باي از صد دانشجو، ميانتخاب نمونه
ار محققان ناآزموده به ك گيري را غالباًمصاحبه كنيد. اين روش نمونه ،دهستن مشغول قدم زدن

 دهد.ات در نمونه را افزايش ميانحرافريسك ايجاد اين روش  .گيرندمي
گيري، يعني واحدهاي انتخاب شده نمونه يا نماينده جامعه بزرگتري اريبي در رابطه با نمونه

ا به راند، نيستند. اين نوع اريبي عمدي نيست. در واقع، زماني كه افراد كه از آن انتخاب شده
 كنيد، اين اتفاق اجتناب ناپذير است. صورت تجربي انتخاب مي

كند، چه اتفاقي رخ انتخاب را  دسترسدر افراد  ،محقق اگر دهد كهنشان مي 4-4شكل 
، به دليل نزديك بودن دهندكوچك ما را تشكيل مي همعادرصد ج 22، ه زناناگرچ .خواهد داد

 سیاه پوست                                          د پوستسفی                                    
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 همعادرصد ج 20 اگرچهدهند و تشكيل نمونه را رصد د 42 (پايينسمت راست گوشه محقق ) به
 شود.پوست ديده نمي دهند، در نمونه انتخاب شده حتي يك نفر سياهرا سياهان تشكيل مي

 سر، مشكالتدردگيري به اصطالح راحت و بينمونهمشكالت ذاتي اين شيوه عالوه بر 
در حقق مكي از اين مسايل عبارت است از آنكه شايد تمايالت ي .تواند ايجاد شودديگري نيز مي

 همعااين نمونه معرف واقعي ج و ثير بگذارد ت ،اي كه بر اين روال انتخاب شده استنمونه
 ،آينديم "شوخ"دانشجويان نخواهد بود. فرض كنيم شما از مصاحبه با دانشجوياني كه به نظر 

اهانه . بنابراين احتمال دارد آگمسخره كنند شما را ايد آنهاشكنيد اندكي دلهره داريد و احساس مي
ه احساس كنيد دانشجوياني كه هم شايديد. كنيا ناآگاهانه از مصاحبه با چنين افرادي اجتناب 

ه با آنان رند و از مصاحبارتباطي ندامقاصد تحقيقاتي شما  ابينند بمي "سياه يا سفيد"چيز را 
 كنيد. يخوددار

 زا از دانشجويان را براي مصاحبه انتخاب كنيد، شايد "يمتعادل"اهيد گروه حتي اگر بخو
و هميشه  يداطالع نداشته باش ،كنندكه چنين تعادلي را ايجاد مي يمختلف نسبت دقيق دانشجويان

 د.ي كنيياانواع مختلف را شناس رويپياده نحي اهنآبا تماشاي  تنهانتوانيد 
ي مجدانه تالش ،شونددانشجويي كه وارد كتابخانه دانشگاه ميحتي اگر براي مصاحبه با ده 

جويان ؛ زيرا دانشيا خير باشد همعامعرف كل ج شدهنمونه انتخاب  كه به خرج دهيد، معلوم نيست
گيرد كنند. نمونه شما بيشتر كساني را در بر مياز كتابخانه ديدن مي اوتيفتم تناوبمختلف با 

 كنند.بازديد ميخانه كتاب ازكه به دفعات بيشتري 
 هاي راديويي ياكه شبكه -يا ر ي گيري آزمايشي  "نظرسنجي عمومي"به طور مشابه 

نيز  -هاي معيني تماس گرفته و نظر خود را ثبت كنند خواهند تا به شمارهها از مردم ميروزنامه
ست كه ظرسنجي آن احداقل ايراد اين نوع نتواند با اطمينان كامل نماينده جامعه كلي باشد. نمي

شود كه له همچنين موجب ميئاز نظرسنجي آگاه نخواهند بود. اين مس همعاهمه اعضاي ج
 ردممكنند و از هايي را براي خوانندگان منتشر ميهايي كه فرمها و روزنامههاي مجلهنظرسنجي

حتي آن  عالوه بر. آنها را تكميل و به دفتر نشريه ارسال كنند، از اعتبار ساقط شود تاخواهند مي
ها را تكميل نخواهند كرد، به خصوص هايي آگاهي دارند، فرمهمه كساني كه از چنين نظرسنجي

شرايط  د. اينوشآنها تحميل هايي از قبيل خريد تمبر، پاكت و هزينه تلفن نيز بر اگر هزينه
 اينترنتي نيز صادق باشد.هاي نظرسنجيخصوص تواند در مي
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 كي از مديرانخطاهاي اين مطالعات در ارائه بيطرفانه عقايد توسط يجالب توجه اينكه 
ها ( كه براي سازمان2998، به نام فيليپ پرينلي )1شركت پست و تلفن آمريكا خدمات ارتباطات

هزينه كه  انتقاد اين پاسخ به برايو ا. شناسايي شد ،ردكتسهيالت فراخوان نظرسنجي فراهم مي
ها الؤمند از طريق تلفن خود به سهاي عالقهگروهتنها شود اعث ميپنجاه سنتي تماس تلفني ب

 تنها اگر .، تالش بسياري نمودكنندگيري را پر نميو ساير افراد بيهوده صندوق راي دهندسخپا
اين نظرسنجي هم  !توانيم به افكار عمومي پي ببريممند توجه كنيم، نميهاي عالقهبه گروه

عتبر مرا ها پنجاه سنت هزينه كنند و هم افرادي كه اين نظرسنجي افرادي كه مايل نيستند
مطابق  انتخاباتروز گيرد. هر دو گروه ممكن است نظراتي داشته باشند و در ناديده ميدانند، نمي

شود كه همگان آن مي از كيد پرينلي مبني بر اينكه هزينه پنجاه سنت مانع كنند. ت نظر خود عمل
وتمندان ثرتنها به معناي آن است كه  ،دهندسخنظرسنجي از طريق راديو و روزنامه پابه درخواست 

 ها شركت كنند.گونه نظرسنجي توانند در اينمي
گيري حد و مرزي ندارد و هميشه هم آشكار نيست. ناخواسته در نمونه بيرياامكان 

 اع شده است.گيري، فنون متعددي ابددر نمونه اريبيخوشبختانه براي اجتناب از 

 

  انتخاب و احتمال نمايندگي

معناي علمي دقيقي ندارد، اما حاوي معناي متعارفي است كه  "نمايندگي"اگرچه اصطالح 
ق با توجه به هدفي كه در تحقي گيري تبديل كرده است. آن را به مفهوم مفيدي در بحث نمونه

مجموع هاي نمونه با ويژگيكه مجموع است خود  همعاجنماينده هر نمونه زماني  ،داريم
را زنان تشكيل ه معادرصد ج 22داشته باشد. براي مثال اگر  زياديشباهت  همعاهاي جويژگي

در تا نمونه معرف جامعه باشد.  دنباش "درصد 22نزديك به "بايد  نيز نمونه در دهند، آنگاه زنان
 بحث خواهد شد.اشد، به صورت تفصيلي بايد چقدر ب "نزديك بودن"اينكه  ادامه راجع به

هايي كه به اهداف اصلي تحقيق ارتباط دارند، نماينده جامعه باشد و نمونه بايد در ويژگي
است در  ممكناگرچه هاي جامعه برقرار باشد، نيست. نيازي به آنكه نمايندگي در كليه ويژگي

 اطالع نداشته باشيد.  اهداف تحقيق اب مرتبط هايويژگيابتدا از 
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ت كه اس همعاهر نمونه زماني معرف يك ج"گيري احتمالي اين است كه نمونه اصل اساسي
ي زوده )ب "شانس يكساني براي انتخاب شدن در نمونه داشته باشند همعاهمه اعضاي آن ج

هايي مونهن .گذارد(ثير مي ت نمايندگي آن "ميزان"ر بخواهيم ديد كه حجم نمونه انتخاب شده نيز 
گيري يا روش نمونه (EPSEM1) ، روش انتخاب با احتمال يكساندارندبرخورچنين كيفيتي از كه 

اين اصل كه اصل اساسي و مبناي  گستردگي دربارهادامه . در شوندهم شانس ناميده مي
 گيري احتمالي است، بحث خواهد شد.نمونه

روش  ابهايي كه حتي نمونه -ها يد كه نمونهداشته باشاين اصل اساسي، توجه عالوه بر 
هستند كه نمونه از آن انتخاب  ايهمعامعرف ج ندرت دقيقاًه ب - اندانتخاب شده EPSEMدقيق 

 دارد. عمدهگيري احتمالي دو مزيت ، نمونهوجودشده است. با اين 
اير سمعموالً بيش از اما نيستند،  همعاج نماينده چند هرگز دقيقاً هاي احتمالي، هرنمونه اوالً

پيش مورد بحث قرار بخش هايي كه در از اريبي در آنها هستند، زيراداراي نمايندگي ها نمونه
 همعا. در عمل نمونه احتمالي بيش از نمونه غير احتمالي معرف ج، پيشگيري شده استگرفت

 .خواهد بود
دهد به ما اين امكان را مي تامتياز دوم كه اهميت بيشتري دارد، اين است كه نظريه احتماال

اي از طريق شانس و تصادف نمونه را برآورد كنيم. چه بسا محقق غيرحرفهنمايندگي كه دقت 
اگرچه غير هم شانس بودن با اين  باشد. يبزرگ همعامعرف ج كامالً اي را انتخاب كند كهنمونه

از  ديگر از طرفتوانيم احتمال نمايندگي آن را تخمين بزنيم. مسئله در تضاد است و ما نيز نمي
. به رآورد كردب با دقتموفقيت يا شكست نمايندگي نمونه را توان گيري احتمالي ميطريق نمونه

 شود. زودي خواهيم ديد كه اين تخمين چگونه حاصل مي
كه نمونه معرف جامعه دهد مياطمينان  به ماگيري احتمالي نمونه گفته شد، كه همان طور

 گيري احتماليتشريح خواهد شد، نمونه يهاي بعدمتاست. همان گونه كه در قسمورد مطالعه 
مفاهيم مهم و  اين ايده بايد ابتدا بعضيبيشتر يند انتخاب تصادفي تكيه دارد. براي تبيين آبر فر

 تشريح شود. امعهعنصر و ج نظيراساسي 

                                                 
1 . equal probability of selection method 

 ها برگرفته از کتاب بسكككيار عالي لسكككلي کيش و همکارانش با عنوان کنم که اين بخش. در اينجا به اين مسكككئله اشكككاره مي

ابع در ام ليکن کتاب او يکي از بهترين منگيري پيمايشككي اسككت. اگرچه من برخي از موارد قراردادي کيش را تغيير دادهنمونه

 اين خصوص است.
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شود و مبناي تحليل را فراهم آوري ميجمع آن درباره واحدي است كه اطالعات عنصر 

دهاي واح با اين وجود،ند. هستخاصي  افراديا ، مردم صراعن عموماً سازد. در تحقيق پيمايشيمي
تماعي هاي اجها، باشگاهصر تحقيق اجتماعي را تشكيل دهند: خانوادهاعنتوانند مينيز  يديگر

 واحدهايان هم صر غالباً ايك تحقيق باشند. در هر تحقيق معين، عن صراتوانند عنها مييا شركت
 .اندبكار گرفته شدهها تحليل دادهكه قبالً در انتخاب نمونه و ند هستتحليل 

اي به كار برده شد كه قصد داريم ويژگي يا براي گروه يا مجموعه "عهماج"تا كنون واژه 
كه از لحاک  است صر مورد مطالعهاعن اي ازمجموعه همعااي را به آن تعميم دهيم. جخصيصه

هدف مطالعه باشد، تشريح  هاآمريكايياند. از آنجا كه ممكن است واژه مبهم شدهنظري مشخص 
كه  و زماني )براي مثال شهروندان و ساكنين( هاآمريكاييتواند شامل تعريف عنصر جامعه مي

بزرگساالن "هاي چه دوراني؟( باشد. عبارت خالصه مطالعه به آن اختصاص دارد )آمريكايي
جامعه كاربردي، نيازمند تعريف مشخصي از بزرگسالي و محدوده نيويورك  به عنوان "نيويوركي

بايد نشان دهيم كه آيا منظور ما شامل  "آموزان كالجدانش"است. براي مشخص كردن عبارت 
التحصيل يا در حال  آموزان تمام وقت و پاره وقت، داوطلب كنكور يا غير داوطلب، فارغدانش

 شود. تحصيل و ... مي
شود. از آن انتخاب ميواقعاً صري است كه نمونه امورد مطالعه عبارت از مجموعه عن همعاج

 تا اين تعريف نظري رامحقق در موقعيتي قرار ندارد  له اجرايي اين است كه معموالً ئيك مس
شانس برابر براي انتخاب شدن در نمونه را دارند. حتي در  همعاكل اعضاي جكه تضمين كند 

ها كامل اين فهرست ، معموالًشته باشدوجود داگيري به منظور نمونهعناصر از  يجايي كه فهرست
ف حذفهرست اسامي از انگاري  ان به دليل سهلآموز ي از دانشهميشه تعداد نيستند. مثالً

 دهند كه نامشان در دفترچه تلفن ثبت نشود.برخي از دارندگان تلفن نيز تقاضا مي شوند.مي
هاي قبلي بيش از آنچه در مثال مورد مطالعه خود را جامعه دهندح ميترجيغلب امحققان 

ايالت  79 بهنمونه خود براي انتخاب هاي نظرسنجي سراسري محدود كنند. شركت بيان شد،
ظر نت آالسكا و هاوايي به داليل اجرايي صرفگيري از اياالو از نمونه كنندمجاور بسنده مي

 تنها ، ممكن استكنداستادان رشته روانشناسي مطالعه قصد دارد درباره محققي كه  .كنندمي
هاي بخشر دبرگزيند و استادان اين رشته  را كنندمي فعاليتاستاداني كه در بخش روانشناسي 

ات را بايد اين تغيير ،ديتغيير ده جامعه مورد مطالعه را به اين ترتيب هگارند. هكحذف را ديگر 
 د.يف كنبراي خواننده شفا
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 انتخاب تصادفي 
ارت است عبرا بيان كنيم كه گيري هدف نهايي نمونهتوانيم مي، تعاريف موجودبا توجه به 

كه اين  ايهمعاصر، كل جابه نحوي كه توصيف آن عن همعجاصر ااي از عناز انتخاب مجموعه
اين  گيري احتمالي امكان دستيابي بهبه دقت توصيف كند. نمونه را انداز آن انتخاب شده صراعن

 سازد.هايي براي برآورد درجه موفقيت احتمالي فراهم ميو روش دهدافزايش ميهدف را 
كليد اصلي اين فرآيند است. در انتخاب تصادفي، هر عنصر، مستقل از  "انتخاب تصادفي"
كه س . پرتاباشتخواهد دشدن فرآيند انتخاب، فرصت يكساني براي انتخاب دهاي رويداساير 

ر يا شي "ظاهر شدن"احتمال : در صورت سالم بودن سكه در اين رابطه استترين مثال متداول
 "خط"يا  "شير"احتمال پيشامدهاي قبلي، خط مستقل از حاالت قبلي است. بدون توجه به 

 ت. اس در اين زمينه مثال ديگرينيز جفت تاس سالم پرتاب يك  .درصد است 22بر راببودن 
 هايهاي انتخاب تصادفي با وجود سودمندي، به ندرت مستقيماً در روشين گونه روشا

ا د. محققان اجتماعي عموماً بنگيرميانتخاب تصادفي در تحقيقات اجتماعي مورد استفاده قرار 
گيري را انتخاب واحدهاي نمونه ،يكامپيوترهاي رنامهباستفاده از جداول اعداد تصادفي يا 

ري گيگيري عنصر يا مجموعه عناصري است كه در مراحل مختلف نمونهواحد نمونهكنند. مي
از رايانه براي  خواهيم ديد كه چگونه ،9فصل  بحث تحقيق پيمايشي،در شود.  در نظر گرفته مي

اي را رايانهروش كنند. اين استفاده ميبه منظور مصاحبه هاي تلفن انتخاب تصادفي شماره
 نامند.مي "م تصادفيگيري ارقاشماره"

ريبي ااين روش،  دراوالً  :كنندهاي انتخاب تصادفي استفاده ميمحققان به دو دليل از روش
نتخاب امبتني بر ذهنيات خود  را هاشود. محققي كه نمونهآگاهانه يا ناآگاهانه محقق كنترل مي

تخاب تصادفي ان يد كنند. يت او را  اتو فرضي هايي را برگزيند كه انتظارممكن است نمونه ،كندمي
سازد و يم پذيرامكاننظريه احتمال را  كاربرد ،انتخاب تصادفي ثانياً كند. اين خطر را برطرف مي

ها در اختيار از برآورد دقيق نمونهه ا استفادب هعامهاي جتخمين ويژگينظريه احتمال مبنايي براي 
 .پردازيممي تري به نظريه احتمالحال با نگاه جزئي. گذاردمي
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 گيريگيري و تخمين خطاي نمونهنمونهتوزيع نظريه احتمال، 
-هاي نمونهروشاي از رياضيات است كه ابزارهايي جهت استفاده از شاخه احتمالنظريه 

دهد. رار ميق محققانجامعه و تحليل نتايج به صورت آماري، در اختيار  معرف گيري و توليد نمونه
ازد. سفراهم مي همعااحتمال پايه و اساسي براي تخمين پارامترهاي ج ظريهنتر، دقيقبه عبارت 

 شهر يك ياست. ميانگين درآمد خانوارها همعاجاز  مشخصي پارامتر شرح مختصري از متغير
ان محققهمچنين توزيع سن جمعيت شهر نيز پارامتر ديگري است. زماني كه پارامتر است. 

ند. كنتخمين پارامترهاي جامعه استفاده مي مشاهده نمونه براي دهند، ازميتعميم  اي رانمونه
ا همقادير پارامترها را تخمين بزنند و دقت اين تخمين تاكند ن كمك ميمحققانظريه احتمال به 

ارزيابي كنند. به عنوان مثال نظريه احتمال كمك در جامعه را  در خصوص نمايندگي پارامترها
ميليون  222دهنده، رفتار راي 0222اي متشكل از ها به كمك نمونهنظرسنجي تاكند مي

 بيني را نيز محاسبه كنند.خطاي احتمالي اين پيشحاشيه بيني و دهنده را پيشي ر
اين ابزارهاي جادويي را در اختيار محقق  ،گيرياحتمال به كمك مفاهيم توزيع نمونه نظريه

جامعه فراهم  هايتواند تخميني از پارامترمي همعااز جه بر گرفتساده  دهد. يك نمونهقرار مي
يين نظريه احتمال تبمتفاوت ارائه خواهند داد.  ها نيز برآوردي مشابه و يا كميساير نمونه كند.

ونگي مشاهده چگشود. براي گيري حاصل ميهايي است كه از طريق نمونهتوزيع تخمين كننده
 ضوعكنيم كه ده شروع مي ايهمعاابتدا از ج .كنيمل شروع مينظريه احتمال، با دو مثاعملكرد 

 .شودرا شامل مي

 

 نمونه ده تاييگيري توزيع نمونه

راي د. بنند و هر يك از آنان مقدار معيني پول در جيب دارهست يگروهعضو نفر  22 دفرض كني
 و دالرنفر ديگر يك دالر، نفر بعد د ،پولي نداردهيچ  هانآكنيم يكي از تر كردن مطلب، فرض ميساده

 .دهدرا نشان ميجامعه اين ده نفر  4-7و ... تا نفر دهم كه نه دالر دارد. شكل 
هدف ما تعيين ميانگين پول در اختيار هر نفر است: به ويژه ميانگين تعداد دالرهايي كه هر 

مع بزنيد، مجموع آن نشان داده شده است را ج 4-7نفر دارد. اگر مجموع پولي كه در شكل 
                                                 

  م.کنگيري احتمالي ارائه داد، قدرداني ميدر اينجا از حنان سلوين به خاطر پيشنهادي که در خصوص روش معرفي نمونه 
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دالر خواهد شد. هدف ما در ادامه تمرين اين است كه بدون مشاهده  2/7دالر و ميانگين آن  72
هايي از واقعي تمام پول ده نفر، ميانگين را تخمين بزنيم. اين كار را با انتخاب تصادفي نمونه

 دهيم.انجام ميها نمونه جامعه و تخمين ميانگين كل جامعه با استفاده از ميانگين
ين ده از ميان ا اي راهنفر نمونه تك تنها -به طور تصادفي  -بايد كنيد براي شروع فرض 

 4-7بنابراين ده نمونه ممكن، متشكل از ده عضو نشان داده شده در تصوير  نفر انتخاب كنيم.
 خواهد بود. 

 
چه بیشتر موضوع،  تر شدن هردالر. برای ساده 3-1جامعه ده نفری با دارایي  7-4شکل 

 گیریم.را در نظر مي -دالر  3تا  1از  -نفر با مقادیر متفاوت پول  01ای متشکل از جامعه

هاي كه نمونهاز آنجا است.  "نمونه"انگر ده نش ،4-2 نمودارروي  نشان داده شده ده نقطه
ه بر اساس ك ندهست "ييهاميانگين"اند، اين نقاط نشان دهنده از يك نفر تشكيل شده تنهاما 

 گيرينمونه توزيع ،هاي روي نمودار. توزيع نقطهتوانيم به ميانگين جامعه كلي دست يابيمآنها مي
ترسي آن كه دسنيست، زيرا احتمال  ايده جالبيانتخاب نمونه يك نفري  مسلماً شود. ناميده مي

  .، باال استيمبدهدست  ازرا  2/7ميانگين واقعي به 
كنيد، مشاهده مي 4-8در شكل  باشد. همان طور كهدو نفر تصور كنيد نمونه ما شامل حال 
نمونه  72شود. اكنون تر مينمونه بزرگتر باشد، برآوردهاي ما به واقعيت نزديكاندازه هر قدر 

، [هفت دالر و هشت دالر]و ... [ صفر دالر و دو دالر]، [صفر دالر و يك دالر]ممكن داريم: 
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صفر ]ها ميانگين يكساني دارند. براي مثال . به عالوه، برخي از اين نمونه[ر و نه دالرهشت دال]
كه ميانگين همه آنها سه  [دو دالر و چهار دالر]و  [يك دالر و پنج دالر]و  [دالر و شش دالر

معرف اين سه  ،دناي كه باالي ميانگين سه دالر قرار دارسه نقطه 4-8دالر است. در شكل 
 ند.هست نمونه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2تايي. توجه داشته باشيد كه صرفاً با افزايش اندازه نمونه تا  2گيري از نمونه توزيع نمونه 7-6شكل 

دالر بر  9دالر يا  1كند. ما هرگز به عدد هاي حاصل تا حدودي تخمين بهتري از ميانگين ارائه ميبرابر، نمونه

 قرار دارند. 5/4ميانگين خوريم و برآوردها حول مقدار واقعي نمي

های تک عضوی. در این مثال ساده میانگین پولی که افراد گیری از نمونهتوزیع نمونه 7-5شکل 

ما  "تخمین"نمونه یک نفری انتخاب کنیم،  11( اسیت. اگر 11دالر تقسییم بر  45دالر ) 5/4دارند 

 از میانگین در کل صفحه گسترده خواهد شد.
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مانند زماني كه اندازه نمونه  - به صورت يكنواخت نمونه 72كنيد، اين چنانكه مالحظه مي
متراكم دالر  2/7ي در اطراف مقدار حقيقي ودبلكه تا حد .اندتوزيع نشده -تنها يك نفر بود 

( به اندازه چهار دالر از [هشت دالر و نه دالر]و  [دالر و يك دالرصفر )]اند. تنها دو نمونه شده
 ارائهدالر  2/7ها برآورد درستي از نمونه اين، در حالي كه پنج تا از انحراف دارندمقدار واقعي 

 دالر با ميانگين واقعي فاصله دارند. 2/2هشت نمونه ديگر تنها )به عالوه يا منهاي(  .دهندمي
كنيد برآوردهاي ما از يم. تصور مياكردههاي بزرگتري انتخاب نمونه دحاال فرض كني

 8و  2، 7، 4هاي گيري نمونهتوزيع نمونه 4-4د؟ شكل بوميانگين به چه صورتي خواهد 
 دهد.را نشان ميعضوي 

 دنمونه بزرگتر شود، توزيع برآور اندازه هر قدر .آشكار استگيري كامالً بهبود توزيع نمونه
ت. انتخاب نمونه ده نفري اس ،كننده در اين روش مورد محدودتنها شود. البته مي بهترميانگين 

مقدار ميانگين وجود خواهد داشت و  )انتخاب همه افراد( يك نمونه ممكن تنهادر اين حالت، 
 هايامعهگيري از جنمونهاصل در  اين به زودي خواهيم ديد كهرا ارائه خواهد داد.  2/7حقيقي 

اي كه هاز جامع يترتخمين دقيق ،. هر چه نمونه انتخاب شده بزرگتر باشدبرد داردواقعي نيز كار
 .داداز آن استخراج شده ارائه خواهد 
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های نمونه . با افزایش اندازه نمونه، تعداد خوشه6و  5، 4، 9توزیع نمونه با اندازه  7-7شکل 

گیرند. احتمال بروز خطای برآوردها در دو سر طیف واقعي قرار ميبیشتر و بیشتر حول میانگین 

 های نزدیک به مقدار واقعي در حال افزایش است.یابد و درصد نمونهتوزیع کاهش مي
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 يگيرنمونه يخطا تخمينو گيري توزيع نمونه

 به كاربرد وگرديم مي ي بسيار بزرگتر بازاهمعاج گيري درتري از نمونهگرايانهحال به شرايط واقع
و التي دانشجويان يك دانشگاه اي همعابررسي جقصد فرض كنيد  پردازيم.ميگيري مفهوم توزيع نمونه

. جمعيت اريمرا دمسئوالن دانشگاه  پيشنهادينامه دانشجويي درصد موافقان و مخالفان با آيين تعيين
ام نگيري اين فهرست چارچوب نمونه .در فهرستي قيد شده است هانفر و نام آن 02222دانشجويان 

ل به منظور تخمين ك دهند.نمونه را تشكيل مي صراتك دانشجويان دانشگاه ايالتي عن . تكدارد
متغير مورد نظر كنيم. دانشجو را انتخاب مي 222اي متشكل از دانشجويان، به طور تصادفي نمونه

 خالفتمو  موافقتاست: ي ايك متغير دو جملهكه  نامهنگرش دانشجويان در مورد آيين از عبارت است
ود، اما ردرآمد نيز به كار ميمتوسط  نظير متغيرهاساير گيري احتمالي براي بررسي منطق نمونه)

 دارد(.اي تمركز اين مثال بيشتر روي توزيع دوجمله تر است.پيچيده آن كميمحاسبات 
درصد موافقت تا  2از  -ه را معاتمام مقادير ممكن اين پارامتر ج 4-9شكل محور افقي 

آن است كه بيانگر  - درصد 22 - دهد. نقطه مياني محورنشان مي -درصد موافقت  222
 كنند.ييد و نيم ديگر آن را رد مي نامه مذكور را تنيمي از دانشجويان آيين

  اختصاصبراي انتخاب نمونه، در فهرست اسامي دانشجويان به هر دانشجو يك شماره 
صادف انتخاب ميمي شماره به ت صد  صادفي  صد دهيم و از جدول اعداد ت سپس با  كنيم. 

كنيم و نگرش آنان در مورد مصيياحبه مي ،دانشييجويي كه شييماره آنان انتخاب شييده اسييت
؟ ندهسييت مخالف يا موافقنامه با آيينآيا  شييويم:را جويا مينامه رفتاري دانشييجويان آيين

توصيييف ند. باشييدانشييجو مخالف  20انشييجو موافق و د 79در اين عمليات  دفرض كني
صر متغير در نمونه، آماره نام دارد.  سياه كوچك در  اين آماره را با قرارمخت دادن يك دايره 

 .ايمدادهدرصد است، نشان  79دهنده كه نشان xاي بر روي محور نقطه

 

 
 نامه دانشجوييدرصد دانشجويان موافق با آيين

های پذیر منتج از مطالعه. فرض کنید با حرکت به سمت مثالهای امکاننمونهبازه  7-8شکل 

درصد کل  51نامه را بررسي کنیم. فرض کنید خواهیم نگرش دانشجویان درباره آیینواقعي مي

 دانند.در صورتي که محققان نمي -درصد مخالف هستند  51دانشجویان موافق و 



 709گيري/ فصل هفتم: منطق نمونه

 

قبلي  به همان شيوه نمونه ديگري مركب از صد دانشجوي ديگر را دقيقاً داكنون فرض كني
 22م شايد ه دون. در نموي را بررسي كنيمنامه دانشجويانتخاب و موافقت يا مخالفت آنان با آيين

ر در محل مناسب بر روي محو يدايره سياه كوچك ديگر حالند. باشدانشجو با آيين نامه موافق 
x ر بار ديگر اين فرآيند را تكرار كنيم، ممكن است دريابيم كه در سومين نمونه دهيم. اگقرار مي

 نامه هستند.دانشجو موافق آيين 20
اري نامه رفتموافقت دانشجويان با آييندرصد اي مختلف، كه سه آماره نمونه 4-9در شكل 

ري گينمونهه شده است. قاعده اصلي ائرا، دهدرا نشان ميدانشجويي در سه نمونه تصادفي 
دهد. مي آن ارائهپارامتر كل جامعه برآوردي از از استخراج شده  يهاتصادفي اين است كه نمونه

فتاري نامه رهاي تصادفي برآوردي از درصد دانشجويان موافق با آيينبنابراين، هر يك از نمونه
نون ايم و اكاب كردهما سه نمونه انتخليكن دهد. ه ميئارا را دانشجويان همعاكل ج از دانشجويي

 .در اختيار داريم سه برآورد مختلف

 
 نامه دانشجوييدرصد دانشجويان موافق با آيين

نتایج حاصل از سه مطالعه فرضي. با توجه به حجم گسترده دانشجویان، سه نمونه  7-3شکل 

بازتاب کامل ها ایم. توقع نداریم این نمونههای قابل مالحظه انتخاب کردهمتفاوت با اندازه

 نگرش تمام دانشجویان باشند، اما منطقاً باید نزدیک به آن باشند.

 
 ار از دانشييجويان يهاي صييد نفرنمونهتعداد بيشييتري اين مشييكل، بهتر اسييت  حلبراي 

ال و جاي آماره نمونه جديد را روي ؤدرباره موافقت يا مخالفت با آيين نامه سييآنها انتخاب و از 
 خواهيم شييد كهها، متوجه تعداد زيادي از اين نمونه اسييتخراجپس از . كنيم نمودار مشييخص

نه به نموبرخي از نمو ثال مربوط  ند م يد، همان جد هاي تكراري نهاي  ئهه ده نفري، برآورد  ارا
به اين نمودار  دهد. غالباًگيري صييدها نمونه را نشييان ميتوزيع نمونه 4-22دهد. شييكل مي

 د.شواطالق مي منحني نرمال
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گیری. اگر مجبور به انتخاب تعداد زیادی نمونه باشیم، باید انتظار توزیع نمونه 7-01شکل 

درصد( متمرکز شوند. با این وجود برخي  51ها حول محور مقدار واقعي )داشته باشیم که خوشه

 گیرند.ها از مقدار هدف فاصله مينمونه

 
، دامنه برآوردهايي كه عمليات يتخابهاي انكه با افزايش تعداد نمونهسازد خاطر نشان مي

 همعااست. به عبارت ديگر با حدس زدن درباره پارامتر ج افزايش يافته دهد،ارائه ميگيري نمونه
قواعد  4-22يري شكل گ. اما نظريه احتمال، در ارتباط با توزيع نمونهايمرا افزايش دادهمشكل 
 دهد.يم ارائه را مهمي

ز كه ا ييهاانتخاب شوند، آماره عهمااز ج هاي تصادفي مستقلنمونهتعداد زيادي اگر  اوالً
شوند. توزيع مي همعااي در اطراف پارامتر جشدهشناخته به شيوه  ،آيندها به دست مياين نمونه

بيشتر آنها در اطراف اما دهد، دامنه وسيعي از برآوردها را نشان مي 4-22 بنابراين هر چند شكل
درصد  22 اً كند كه مقدار واقعي حدودنظريه احتمال بيان ميلذا ستند. همتمركز درصد  22

 است.
ر هاي نمونه در اطراف مقداتجمع آمارهنزديكي دهد تا ميزان ه ميئنظريه احتمال فرمولي اراثانياً 

، يريگميزان خطاي نمونهتوانيم ميبرآورد شود. به عبارت ديگر به كمك نظريه احتمال   ،واقعي
را محاسبه كنيم. اين فرمول شامل سه گيري خاص، ميزان خطاي مورد انتظار در يك طرح نمونه

 گيري(:ي براي خطاي نمونهمعيار) دراستاندانمونه و خطاي  اندازهعامل است: پارامتر، 
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درصد كل دانشجويان  82اگر  .اي هستندتوزيع دو جملهبا  امعهپارامترهاي ج  Pو Qنمادهاي 
كه درصد  72درصد و  82به ترتيب عبارتند از  Qو   P درصد آن را رد كنند، 72ييد و  نامه را تآيين

برابر است  nنماد  است. P=1-Qو  Q=1-P كه شوديادآور مي شوند.نشان داده مي 7/2و  8/2 با
 دهد.را نشان مي انحراف استاندارد sبا تعداد موارد موجود در هر نمونه و 

ي ج دفرض كن عاپارامتر  باره آيين هم يان در به نظر دانشيييجو ثال مربوط  تار در م مه رف نا
شجويي صد  22 ،دان صد  22موافق و در شدر شيد مخالف با شته با در هر نمونه كه ند. به ياد دا

 يا 22/2برابر ، خطاي معيار قرار گيرنديم. وقتي اين اعداد در فرمول اهصيييد نفر را انتخاب كرد
 درصد است. 2

ستاندارد ا انحرافدر نظريه احتمال،  شمندي ا شان ميطالعات ارز پراكندگي زيرا  دهدرا ن
)اگر با انحراف معيار در آمار آشيينا كند منعكس مي ه رامعابرآوردهاي نمونه در اطراف پارامتر ج

ي گيرتوزيع نمونهدر اين مورد، انحراف معيار اسييتاندارد باشيييد، متوجه خواهيد شييد كه خطاي 
هاي خاصي از برآوردهاي نمونه در درون دهد كه نسبتنظريه احتمال به ويژه نشان مي .است(

صي از بازه شخ ستاندارد  انحرافهاي م ساوي يك خطاي  -ا ستانداردكه هر كدام م ست ا  - ا
بازه در ( برآوردهاي نمونه 4724/2درصييد ) 47 گيرند. تقريباًقرار مينسييبت به پارامتر جامعه 

ستاندارد يك انحراف صد ديگر در  47و  همعاباالتر از پارامتر ج ا ستاندارد انحراف بازه يكدر  ا
 47دانيم كه درصييد اسييت؛ بنابراين مي 2 اسييتاندارد انحرافگيرد. درمثال ما، تر قرار ميپايين

صد نمونه شجويان برآوردهايي بيندر صد )پارامتر( و  22 هاي ما از موافقت دان صد  22در در
ستاندارد)يك خطاي  ست مي ا شتر از پارامتر( به د صد ديگر از نمونه 47دهد؛ بي ها برآوردي در

ستاندارددرصد )يك خطاي  72و  22بين  ر د. به اين ترتيب، ما دكننارائه ميكمتر از پارامتر(  ا
درصد پارامتر را  2 ها برآوردي بين درصد( از نمونه 89دو سوم ) دانيم كه تقريباًمجموع مي

 د.كرخواهند ايجاد 
يان مي به عالوه نظريه احتمال ي دو فمنمثبت و ها در ميان درصيييد نمونه 92 كند كهب

سه مثبت و منفي  ها در فاصلهدرصد نمونه 9/99گيرد و واقعي قرار مياستاندارد از مقدار  انحراف
نابراين شيييوند.خطاي معيار واقع مي دانيم كه تنها يك نمونه از هزار نمونه مثال، مي ايندر  ب
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موافقت خواهند نامه رفتاري دانشجويان آيين بادرصد  82درصد يا بيش از  42برآوردي كمتر از 
 .داشت

سبت نمونه سه خطاي ن صله يك، دو يا  ستانداردهايي كه در فا  ،وندشپارامتر واقع مياز  ا
صادفي، از قبيل نمونهگبراي هر روش نمونه شد گيرييري ت صيف  شروهتو ست، م ط بر ، ثابت ا

 ستاندارداها به تعداد زياد انتخاب شوند. اندازه خطاي ، نمونههگيري توصيف شدآنكه مانند نمونه
ج ،در هر مورد معين پارامتر  عاتابعي از  ندازه و  هم به رابطه انحراف نمونه اسيييت. ا گاهي  با ن

ستاندارد ضرب آنشويم كه افزايش ي، متوجه ما صل  ست. ب Qو   Pتابع افزايش حا عالوه ه ا
شيد در موقعيتي كه ج شته با سيم  همعاتوجه دا ساوي به دو نيمه موافق و مخالف تق به طور م

سد. اگركميت به حداكثر مي اينشود،  شد،  =2/2P ر    =8/2P شود. اگرمي =02/2PQ با
گاه باشيييد، باشيييد،   =99/2Pاگر  و =28/2PQباشيييد،  =9/2Pاگر  ؛=07/2PQ آن
2299/2PQ=  .رسيم كه اگر مطلب به جايي ميبا ادامه خواهد بودP  صفر يا يك باشد برابر

 انحرافند(، بپذيرنامه رفتاري را درصييد دانشييجويان آيين 222درصييد يا  2)به عبارت ديگر 
ستاندارد ضاي ج ا ساني به آيين همعاصفر خواهد بود. اگر همه اع شتهنگرش يك  نامه مذكور دا

خواهند  ادايجيك برآورد واحد  ها دقيقاًباشند )يعني تفاوتي وجود نداشته باشد(، آنگاه همه نمونه
 د.كر

د، نمونه افزايش ياباندازه وقتي  .نمونه اسييتاندازه  معكوس همچنين تابع اسييتاندارد انحراف
ها نه افزايش يابد، تجمع نمونهيابد. به عبارت ديگر هرگاه حجم نموكاهش مي اسييتاندارد انحراف

ديگري نيز در اين فرمول مشييهود اسييت: به كلي شييود. قاعده در اطراف مقدار واقعي بيشييتر مي
ر يابد. دبه نصف كاهش مياستاندارد موجب فرمول جذر، اگر حجم نمونه چهار برابر شود، خطاي 

د؛ براي كننايجاد ميدرصييد  2به مقدار  اسييتاندارديهاي صييد نفري خطاي مثال حاضيير، نمونه
 افزايش دهيم. 722درصد، بايد حجم نمونه را به  2/0به  استانداردخطاي  هشكا

خصيييوص انتخاب تعداد زيادي  احتمال در ثابت شيييدههمه اين اطالعات از طريق نظريه 
صادفي به دست مي شيد، ميآيد )نمونه ت ضيه مار اين قدر آدانيد كه اگر درس آمار را گذرانده با

يار هاي تصادفي بسمعلوم باشد و نمونه همعااگر پارامتر ج .معروف است( "حد مركزي قضيه"به 
مشخصي  هايها در فاصلهبيني كنيم كه چه تعداد از نمونهتوانيم پيشزيادي انتخاب شوند، مي

 گيرند. از پارامتر قرار مي
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 و ندكگيري احتمالي را تشيييريح مييد كه اين بحث تنها منطق نمونهداشيييته باشيييتوجه 
پارامتر براي ما معلوم  د. معموالًدهشيييرح نميرا گيرد مي در پيشحقق م كه واقعاً ايشييييوه
عداد ت در عملمحققان  عالوه معموالًه ب .گيري تخمين پارامتر اسيييتتنها دليل نمونه :نيسيييت

يادي نمونه انتخاب نمي ندز به انتخاب يك نمونه ، بلكه كن ها  فا ميتن با اياكت ند.  ، وجودن كن
 هاي معمول در تحقيقمبناي اسيييتنتاج درباره موقعيت ،بحث پيشيييين ما درباره نظريه احتمال

اي خواهد داشييت، چه نتيجه ،هرگاه بدانيم كه اگر هزاران نمونه انتخاب كنيم اسييت.اجتماعي 
 يم.داشته باشهايي انتخابي فرض توانيم درباره يك نمونهمي

 

 اطمينان مينان و فاصلهسطح اط

هاي تعداد زيادي از نمونهدرصد از  89كند مشخص ميحتمال ا نظريهعليرغم آنكه 
توانيم ، ميدهدواقعي جامعه ارائه ميپارامتر از  استاندارد انحرافيك  فاصلهدر  يبرآورد ساختگي،

درصد احتمال دارد كه هر نمونه تصادفي در  89گيريم كه باين منطق را معكوس كنيم و نتيجه 
 رهنمون استاندارد اين مشاهدات ما را به دو جزء كليدي در برآورد انحرافن دامنه قرار گيرد. اي

 در قالبدست آمده از نمونه را ه هاي بما دقت آماره سازد: سطح اطمينان و فاصله اطمينان.مي
. ا خيرگيرند يمشخصي از پارامتر قرار مي فاصلهها در يا آمارهكه آ دهيمنشان مي سطح اطمينان

نامه درصد با آيين 22)به طور مثال، درصد اطمينان داريم كه آماره نمونه  92گوييم مثالً مي
. هر قدر دگيرقرار ميجامعه پارامتر درصد از  2فاصله در اند( دانشجويي جديد موافقت كرده

براي  .يابدافزايش مي تر شود، بديهي است كه اطمينان ماوسيعآماره خاصي اطمينان  فاصله
مقدار واقعي قرار انحراف استاندارد از سه  فاصلهدر  رهماآكه داريم  درصد اطمينان 9/99مثال 

 .ددار
 ،مشخصي مطمئن باشيمه از قرار گرفتن پارامتر در بازهر چند ممكن است در سطح خاصي 

 ،لهئپارامتر آگاهي يابيم. براي حل اين مسواقعي توانيم از مقدار ندرت ميه ه ذكر شد، بچچنانا ام
كنيم؛ يعني هرگاه مقدار واقعي را در برآورد نمونه خود را در فرمول ياد شده، جانشين پارامتر مي

 كنيم.جانشين آن مي را زنيماختيار نداشته باشيم، بهترين مقداري كه حدس مي
رد موي و درجه خطا همعاتوانيم پارامتر جاست كه مي آنها و برآوردها جه اين استنباطنتي

كه  شبا طرح اين پرسبرآورد كنيم. بنابراين  همعاانتظار را بر اساس يك نمونه انتخاب شده از ج
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ل صد اي تصادفي شامنمونه، "نامه رفتاري موافق هستند؟آيينبا چند درصد از كل دانشجويان "
ه بهترين ك اين گونه بيان كنيمتوانيم پس ميسكنيم. ميدانشجو را انتخاب و با آنان مصاحبه 

درصد اطمينان  92نامه هستند و درصد كل دانشجويان موافق آيين 22برآورد ما اين است كه 
هستند. دامنه ( موافق آن استاندارد دو انحرافمثبت و منفي درصد ) 82تا  72داريم كه بين 

درصد، فاصله اطمينان  89نامند )در سطح اطمينان مي ندرصد را فاصله اطمينا 82تا  72بين 
 .درصد خواهد بود( 22تا  72بين 

فراهم  را در مطالعات نمونه مناسباندازه تعيين ي براي ح و فواصل اطمينان مبنايومنطق سط
توانيد مي، براي خودتان را تعيين كرديدقابل پذيرش گيري خطاي نمونه ميزانهرگاه  كند.مي

درصد  92خواهيد اگر ميبه عنوان مثال كنيد.  مورد نياز براي نمونه را محاسبه مواردتعداد 
پارامتر  از درصد 2در فاصله مثبت و منفي  هاي تحقيق شما دقيقاًاطمينان داشته باشيد كه يافته

راهنماي  F)ضميمه  انتخاب كنيد را هار صد مورداي شامل چبايد نمونهحداقل ، قرار دارند همعاج
 دهد(.خوبي در اين زمينه ارائه مي

است. انتخاب تصادفي به محقق امكان  بدين صورت گيري احتماليمنطق اصلي نمونه
 ليهكنظريه احتمال برآورد كند. گيري از بهرههاي حاصل از هر نمونه را با دهد كه دقت يافتهمي

شوند، بايد سطح اطمينان و فاصله ه ميگفتگيري درباره دقت و صحت نمونههايي كه گزاره
بين دو  همعادرصد مطمئن است پارامتر ج xبگويد كه  بايداطمينان را مشخص كنند. محقق 

گيري را با استفاده از متغيري كه بر مبناي من منطق خطاي نمونهمقدار مشخص قرار دارد. 
 نندابراي محاسبه خطاي استاندارد ساير پارامترها ميان كردم. شود، بدرصد تجزيه و تحليل مي

 است.منطق اصلي مشابه اما  ،ميانگين، محاسبات متفاوتي نياز است
مورد مطالعه  همعاج اندازه ،هانمونه و دقت تخميناندازه يد كه در بحث به ياد داشته باش

 0222اي نمونهدقت  است. ممكن است ياثرعامل بي همعااندازه ج زيرا گيرد،مورد نظر قرار نمي
ه اي مشابكمتر از دقت نمونه، گاندهندرايورمونت در خصوص رفتار شهر ر ي دهندگان نفره از 

اين نمونه از شهر، نمونه نسبتاً بزرگتري در مقايسه با همين نمونه . اگرچه از سرتاسر كشور باشد
هاي محاسبه انحراف استاندارد روشكليه  است كهواقعيت آن دليل اين از سطح كشور است. 

نها اي تاي كه نمونه از آن انتخاب شده، بسيار بزرگ است و لذا هر نمونهكنند جامعهفرض مي
 .دهدصفر درصد كل را تشكيل مي
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 0222 پذير نيست. ممكن است نمونهامكانبه معناي واقعي مطمئناً اين موضوع در عمل 
 0222و نمونه اند ر ي داده 0222كه در انتخابات سال ند درصد از مردم شهر باش 89/2 ينفر
هر دو نسبت به صورت ناكارآمدي  دهد.نشان كشور را كل درصد از مردم  220/2 تنها ينفر

 توانند رويكرد مناسبي را براي جوامع بسيار بزرگ ارائه دهند. كوچك هستند و نمي
اين نسبت درصد كل جامعه باشد  2يا مساوي بزرگتر انتخاب شده  در صورتي كه نمونه

ضريب "ايد بشود، گيري ميدر مواقع نادري كه از جوامع بسيار بزرگ نمونه. شودنامربوط تلقي مي
 2ز اين نسبت كوچكتر ا. محاسبه شود تا فاصله اطمينان را تعديل نمايد "ه محدودمعاجاصالح 

كنيد با كاهش اين هده ميشود. همان طور كه مشاگيري در آن ضرب مياست و خطاي نمونه
شود. از طرف ديگر اگر نمونه شما نيمي از جامعه درصد به سمت صفر، ديگر تفاوتي ايجاد نمي

ا در يابد. در نهايت اگر كل جامعه رگيري به نصف تقليل ميباشد، به اين ترتيب خطاي نمونه
وانيد خطاي استاندارد را با تخواهد شد و مي 2خود بياوريد، نسبت نمونه به جامعه برابر  نمونه

گيري وجود ندارد كه با اين فرض كه هيچ خطاي نمونه -محاسبه نماييد  2ضرب آن در 
 ساز شود )چقدر آرماني است؟(.مسئله

تفاده از داشته باشيد. اوالً اس به دو نكته توجهگيري احتمالي بايد پيش از پايان بحث نمونه
. اي كه در اينجا ذكر شده است، چندان قابل توجيه نيستنظريه احتمال در پيمايش، به گونه

به ندارد. رد كاربهرگز  تقريباً پيمايشي گيري مفروضاتي دارد كه در شرايط نظريه توزيع نمونه
هاي مشخصي از خطاي استاندارد ها در فاصلهعنوان مثال اين قضيه كه نسبت معيني از نمونه

كند كه جامعه بسيار بزرگ و نامحدود است و تعداد گيرد، به طور رياضي فرض ميقرار مي
گيري به اين معني كه هر واحد نمونه -شود نامحدودي نمونه به صورت با جايگزيني انتخاب مي

حث ب ثانياً . تواند دوباره انتخاب شودو مي "شودمجدداً به جامعه بازگشت داده مي"انتخاب شده 
 هاي احتمالي يك نمونه حركت كرده استبه ويژگياز توزيع چندين نمونه  بحث فوق به سادگي

 كه بايد به آن توجه داشت.
درباره استفاده از نظريه  يروشن اندازكه چشمام داشتهين منظور عرضه دبرا اين نكات من 

با استفاده  هدقت برآوردهايي ك غالباً اجتماعي گيرد. محققان  ردر اختيار شما قراگيري احتمالي نمونه
سراسر  اين فصل واز  يهاي. چنانكه در بخشگيرندرا دست باال ميآيد از نظريه احتمال به دست مي

ست گيري ممكن اگيري و عوامل غير نمونهاين كتاب متذكر خواهيم شد، تغيير در فنون نمونه
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ما از اند ااب شدهبه عنوان مثال، كساني كه در نمونه انتخ چنين برآوردهايي را كاهش دهد.صحت 
  كنند، ميزان نمايندگي نمونه را كاهش خواهند داد.مشاركت امتناع مي

هاي شما هداد يتواند براي درك و ارزيابمي ،در اين بخشمورد بحث  ت، محاسباوجودبا اين 
هاي دبرآور ،كنندگونه كه برخي از محققان تصور مي ، اگرچه آنتارزشمند باشد. اين محاسبا بسيار

اعتبار  هانآ ترديديمعتبر باشند. ب ممكن است براي مقاصد عملي كامالًاما دهند، ارائه نمي را دقيقي
يك جنبه مهم  .خواهند داشت ،ترگيري كم دقتهاي نمونهروشحاصل از از برآوردهاي  بيشتري

هاي بر دادهرادر ب كند تات، به شما كمك ميبا منطق اساسي و زيربنايي محاسباآشنايي كه آن است 
 واكنش معقول نشان دهيد. ،دهندخود و آنچه ديگران گزارش مي

 

 گيريهاي نمونهمع و چارچوبواج
گرچه ا. اشاره داشت گيري در تحقيق اجتماعيالگوي نظري نمونهبه معرفي بخش قبلي 

درك  كنلي ،ضروري است انمحققبرداران تحقيق و يان، بهرهدانشجو آشنايي با اين نظريه براي
در اين بخش  .آن نيستتر از كم اهميتنيز شرايط نامطلوبي كه در ميدان عمل وجود دارد 

هاي شرايط ميداني خواهيم داشت كه در راستاي شرايط و فرضيات نظري نگاهي به يكي از جنبه
 گيري.هاي نمونهچارچوبو مع واج تجانسيا عدم تجانس  : آل استايده

صري است كه ااز عن يگيري فهرست يا شبه فهرستنمونهچارچوب  ، هربه طور خالصه
ليست  ،اي از ميان دانشجويان انتخاب شودشود. اگر نمونهانتخاب مياز ميان آنها نمونه احتمالي 

 گيري از يك جامعه پيچيده،نمونه واحداگر . دهدرا تشكيل ميگيري دانشجويان چارچوب نمونه
 در قالب يك كتابچه، نوار مغناطيسي -هاي سرشماري كباشد، فهرست بلو هاي سرشماريبلوك

ه شرح . در اينجا بدهدرا تشكيل ميگيري چارچوب نمونه -هاي كامپيوتري يا ساير اشكال فايل
. اندپردازيم كه در مجالت پژوهشي منتشر شدهگيري ميهاي نمونهچند گزارش درباره چارچوب

 :شخص شده استگيري مدر هر مثال چارچوب واقعي نمونه

 كالس دانش آموزان والدينهاي اين تحقيق از يك نمونه تصادفي از داده
ه ، بستتوم مدارس دولتي و محلي در ناحيه ياكيما، واقع در واشتتنگتن

 .(2992: 90)پترسن و مينارد انددست آمده
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صادفي از  282شامل اول نمونه تحقيق  تلفن  راهنماينام بود كه به طور ت
 .(2992 :070انتخاب شده بودند )تان  شهر البک در تگزاس

شيييامل احتمالي تصيييادفي هاي گزارش شيييده در اين مقاله ... از نمونه داده
ساكن در  سال به باال كه در خانوارهاي  ساالن هجده  ايالت  47بزرگ

. براي اين منظور مركز ه اسييتكردند، گردآوري شييدزندگي مي همجوار امريكا
نفر مصيياحبه  2927ا ب 2942ت پيمايشييي دانشييگاه ميشيييگان در پاييز تحقيقا

 .(2992 :472شخصي انجام داد )جكمن و سنتر 
 

اطالعات مناسبي براي توصيف عناصر  ،شوندانتخاب  شكل درستي هايي كه بهنمونه
د. آورنميفراهم  - و نه چيزي بيشتر از آن - دهدگيري را تشكيل ميكه چارچوب نمونهاي جامعه

چوب از يك چاركنم هستند، توصيه مي اولدمته پژوهشگراني كه داراي اين گرايش بسيار ب
ه توسط تعريف شد همعابا ج مشابه ايهمعاكنند و سپس درباره ج گيريگيري معين نمونهنمونه

 د.احكامي صادر نماين گيري، كه ممكن است مشابهت كامل با آن نداشته باشد،چارچوب نمونه
متداول  گيري كه در آن از داروهايگزارش زير از چارچوب نمونهبه بررسي به عنوان مثال 

 :پردازيم، ميكندبحث ميمريكايي آپزشكان در تجويز 
ست آوردن  سادگي به د شده به  امكان اطالعات درباره فروش داروهاي تجويز 

رينالدو وي. دنوزو، اسييتاد دانشييكده داروسييازي آلبني در دانشييگاه  اما. پذير نيسييت
مدت  به  با نظرسييينجي از  02يونيون شيييهر آلبني، واقع در نيويورك،  سيييال 

و نتايج نظرسنجي ارا دنبال كرده است.  هانسخهفروش داروي  مجاور،هاي داروخانه
 كند.به نام ام ام وي ام منتشر مي ي اين صنعتتجار خود را در مجله

 79 ازداروخانه  88، بر اسيياس گزارش 2992دهه  دردنوزو  پيمايشآخرين 
ريكا مآاين بخش  در صورتي كه محله در نيويورك و نيوجرسي صورت گرفته است.

صيت ويژه صو شدبرخوردار اي از خ سر را خود هاي يافته دتوان، مينبا سرا شبه  ور ك
 .(2992: 44)ماسكوويتس تعميم دهد 
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صر هاي منحاست كه نيويورك و نيوجرسي از چه ويژگيتوجه در اين عبارت آن نكته قابل 
ايالت ديگر متفاوت  79با به طور آشكاري ايالت دو به فردي برخوردارند؟ سبك زندگي در اين 

مريكا، آ يرقشو ساحلي پيشرفته،  ،كه ساكنان اين دو ايالت بزرگ ردتوان چنين فرض كاست. نمي
 ند.باشنت وورم يا نبراسكاپي، سيسيمشابه ساكنين مي دارويي داراي الگوي مصرف

تواند معرف الگوي تجويز دارو در دو ايالت نيويورك و مي پيمايش فوقآيا با اين وجود 
داروخانه  88محله و  79اين نيوجرسي باشد؟ براي معلوم شدن اين مطلب، بايد از نحوه انتخاب 

هاي نظرسنجي از داروخانه"در خصوص مرجع عبارت بايد  به عبارت ديگراطالع داشته باشيم. 
وجود  هاي مختلفيكه خواهيم ديد، براي انتخاب نمونه روشهمان طور  .هوشيار بود "اطراف

توان ميندر غير اين صورت  .ها را تضمين كردنهنمو نمايندگيتوان دارد كه با استفاده از آنها مي
 هاي مطالعه را تعميم داد.يافته

ترين ادهباشد. در سهماهنگي داشته تحت مطالعه جامعه  باگيري بايد چارچوب نمونهبنابراين 
. دهدرا تشكيل ميمورد مطالعه  جامعهاست كه از عناصري ستي فهرگيري چارچوب نمونه ،حالت

مورد مطالعه  همعاجبهتري براي  ها، معرفدر مقايسه با ساير روشگيري هاي نمونهچارچوب
ه ب سپس ؛شروع كنيمبا جامعه ذهني خود  شود ابتدا كار رااين موضوع باعث مي بود. خواهند

هاي موجود با بررسي و ارزيابي چارچوب گيري بپردازيم.هاي ممكن نمونهجستجوي چارچوب
تري براي مطالعه ما ارائه گيريم كه كدام چارچوب جامعه مناسببراي اهداف خود، تصميم مي

 دهد.مي
ها زيرا سازمان هاي افراد است،تر از مطالعه نقطه نظر و نگرشساده غالباً هاازمانسمطالعه 

گيري هستند. در چنين مواردي، فهرست اعضا چارچوب نمونه ي خودداراي فهرست اعضا نوعاً
شكيل مي سيار خوبي را ت ست نمونهب صادفي انتخاب كنيم، داده ايدهد. اگر از اين فهر هاي ت

اعضييا در  كليهنام اگر  - اعضييا دانسييت توان نماينده تماممياز آن نمونه را آوري شييده جمع
 .باشدثبت شده فهرست 

ستانسازمان شجويانهايي از قبيل مدارس ابتدايي، دبير شگاه ها، دان ضاي هياتها، دان  اع
ساها، كارگران كارخانه ضاي كلي شگاه، اع ضاي علمي دان صنفي يا اتحاديهها، اع ، هاانجمنهاي 

اي داراي فهرست كاملي از هاي حرفهنجمناهاي اجتماعي، خدماتي يا سياسي و اعضاي گروه
 گيري كرد.نمونه اهآن امعهتوان از جاعضا هستند و مي
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سازمان سازمانصدق مينيز هاي محلي البته مطالب فوق در مورد  هاي ايالتي و كند. اما 
 ي اسييقفيهال كليسيياامثبه طور سييتند. از اعضييا ني يداراي فهرسييت واحد كشييوري غالباً

شور ها()كاتوليك سر ك سرا ست  ،در  ضا كاملي ازفهر ا توان بميبا اين وجود  ي خود ندارند.اع
ستفاده كردپيچيده گيريطرح نمونه ترتيب  به اين .تري، از فهرست اعضاي كليساهاي محلي ا

 هاي انتخاب شييدهگيري و سييپس از فهرسييت اعضيياي كليسييااز كليسيياها نمونهابتدا كه 
 .(كنيمميدرباره اين شيوه بحث  يبعدهاي در بخش)هايي را استخراج كرد زيرنمونه

هاي اسيييامي وجود دارند كه به طور خاص با اهداف تحقيق ارتباط دارند. برخي فهرسيييت
 توانددهندگان را در اختيار دارند كه مينام ر ي هاي دولتي فهرسيييت ثبتبراي مثال سيييازمان

صاحبه هنگام سنجيم دهندگان مورد هاي پيش از انتخابات درباره رفتار ر يهاي عميق در نظر
 روز بودن آنها اطمينان حاصل كنيد.  البته بايد از به  -استفاده قرار گيرد 
افراد تحت پوشييش خدمات رفاهي، ها فهرسييت اسييامي دارندگان اتومبيل، اين سييازمان

يار را در اختغيره و التحصيييلي  دارندگان مدرك فارغ ي،غلدهندگان، دارندگان پروانه شييماليات
  فاهداها براي اين فهرستاما ها مشكل است، دسترسي به برخي از اين فهرستاگرچه  .دارند

 دهند.ميارائه  گيري بسيار خوبيهاي نمونهتحقيقات تخصصي چارچوب
شند، مينصر مطالعه ما اافراد عن اگر شگ ييگرصر داتوان به فهرست عنبا ها، اهاز قبيل دان

 هايانجمنياسييي، سييها، احزاب ها، اتحاديهانواع مشيياغل، شييهرها، مجالت علمي، روزنامه
 اي و ... رجوع كرد.حرفه

سنجي ستفاده ميراهنماي از  معموالً ،سريععمومي و هاي براي نظر سلمكنند. تلفن ا اً م
ستفاده از راهنماي تلفن  سان و كم هزينه ا ست آ دليل رايج بودن آن نيز همين ترديد بي و -ا

گيري اگر بخواهيد درباره مشييتركان تلفن اظهار نظر كنيد، دفترچه تلفن چارچوب نمونه .اسييت
د داشته باشيد كه در هر دفترچه تلفن نام مشتركان جدي توجهرود )البته خوبي به شمار مي نسبتاً

ش سامي م ست ا ساني كه مايل به درج نام خود در فهر ست. ب ،اندتركان نبودهو ك شده ا ه قيد ن
ست شتركان غيرمقيم در فهر سفانه  مت .افزايد(گيري ميها بر پيچيدگي نمونهعالوه درج نام م

ست  ،اغلب محققان شهر قلمداد مي ي يا رجامعه راهنماي تلفن را فهر از  يكيكنند. دهندگان 
از داشيييتن تلفن  موالًاعضييياي طبقه فقير معروش اريبي آن اسيييت. اين  عمده نقاط ضيييعف

بر يري گنمونهند؛ بسييياري از اعضيياي طبقه مرفه بيش از يك خط تلفن دارند؛ بنابراين امحروم
 اقشار متوسط يا باالي جامعه است.گيري به سمت داراي جهت عمدتاً ي تلفن،انمهرااساس 
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قاتي جهت نهذاتي در گيري طب ماي تلفننمو ته از راهن باً  ،هاي برگرف هانغال . اسيييت پن
سنجي صورت ميكه قبل از انتخابات  هاينظر شيوه  قيق از د گاهي اوقات كامالً ،گيرندبه اين 
 لحتماا باشييد:ي گيري ر گيري طبقاتي در انعكاس جهت اين امر شييايد علت .آيندآب در مي

به  باًگيري تقريجهتاين دو در واقع تر اسيييت. كم ،شيييركت كنند انتخابات اينكه افراد فقير در
دهند، به طوري كه نتايج نظرسييينجي تلفني ممكن اسيييت به نتيجه ورت همزمان رخ ميصييي

سيفانه محققان هرگز تا پس از پايان انتخابات از نتايج  نزديك باشيد. متبسييار انتخابات نهايي 
سنجي خود مطمئن ن شريه شونمينظر سنجي ن ست د. گاهي اوقات مانند نظر  ردليتراري دايج

 بنابراين كنند.نمي ر عملاظتنا گيري طبقاتي موردجهتبق اطمن ي دهندگا ، ر2948 سيييال
ند درجه خطاي مورد انتظار در آخرين نقطه ضيييعف اين روش آن اسيييت كه محقق نمي توا

 بيني كند.پيشرا هاي نمونه يافته
شه اخذ ماليات غالباً هاراهنماي خيابان ستفاده براي نمونه و نق ساده از خانوارها مورد ا گيري 

ان مثال به عنوباشند. اريبي داراي  ها نيز ممكن است ناقص يا احتماالًاما اين نمونه ،گيردقرار مي
 غير قانوني دراند، واحدهاي مسييكوني بندي شييدهمنطقه در بسييياري از مناطق شييهري كه دقيقاً

نمونه،  يها. درنتيجه اين واحدها امكان انتخاب شدن را ندارند و يافتهشونددفاتر رسمي ثبت نمي
 دارند، نخواهند بود.حد متوسط اين واحدها كه جمعيت بيشتر و افرادي فقيرتر از نمايانگر 

ر در برخي كشورهاي ديگاما شرايط كند، صدق مي هدرباره اياالت متحد فوق سيرااگرچه تف
را  امعهجدقيق ثبت نام هاي در ژاپن، دولت فهرسيييتبه عنوان مثال متفاوت اسيييت.  كامالً

خود از  روزبه عالوه شيييهروندان به موجب قانون، ملزم به ارائه اطالعات ه كند. بنگهداري مي
سكونتتغيير قبيل  ستند. در ،محل  صادفي هاي تنتيجه انتخاب نمونه تولد و مرگ در خانوار ه

سان همعاساده از ج ست اين گونه. خواهد بود مريكاآتر از ژاپن آ ستند هايفهر  يبا هنجارها م
 .مردم آمريكا در تضاد است

 

 گيريهاي نمونهمع و چارچوبوامروري بر ج
ه مباحث ب ، توجه اندكياجتماعي تحقيقاتمنابع مربوط به بسيييياري از  با توجه به اينكه در

ستگيري هاي نمونهو چارچوب امعهج شتري بر اين موضوعات ، شده ا لذا در اين كتاب تمركز بي
  شود.داده ميدر اين زمينه شرح هاي اصلي رويهاي از خالصهدر اين بخش . خواهيم داشت
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توان نمايانگر مجموعه عناصري دانست كه هاي حاصل از يك نمونه را تنها مييافته .2
 .دهندگيري آن را تشكيل ميچارچوب نمونه

ا ردر فهرست آمده باشد ام آنها بايد ن صري كهاعن كليه گيري غالباً هاي نمونهچارچوب .0
محقق گراني ن. بنابراين نخستين تقريباً اجتناب ناپذير استاز قلم افتادگي  شوند.نميشامل 

تواند )البته محقق مي استصورت امكان تصحيح آنها  ها و درميزان از قلم افتادگيارزيابي 
ناديده  بدون نگراني نيست راتصحيح قابل تعداد معدودي از قلم افتادگي كه به سادگي 

 .بگيرد(

اشند بدر نمايانگري چارچوب داشته مساوي  بايد سهمگيري صر هر چارچوب نمونهانعكليه  .4
. عميم دادت از آن تشكيل شده است،گيري كه چارچوب نمونه ايجامعهتا بتوان نتايج را به 

صري كه بيش از يك بار ظاهر شوند، ايك بار ظاهر شود. عن تنهاهر عنصر بايد  قاعدتاً
 بود. خواهد عناصرآن بيشتر نمايانگر نمونه  ،در مجموع ارند واحتمال انتخاب بيشتري د

هاي مع و چارچوبواعملي مربوط به ج تاين كتاب، درباره موضيييوعا ي ازدر بخش ديگر
 هاياز قبيل فهرسييت -گيري گيري بحث خواهد شييد. براي مثال شييكل چارچوب نمونهنمونه

شره شتكارت ،منت ستگاه خواننده لوح ، هاي ياددا شرده ياد سي ف ر باند تومي - نوارهاي مغناطي
ستفاده از  سادگي ا ستفاده از  تآن ميزان  سادگي ا ستثير بگذارد.  ست غالباًفهر ر ب ها ممكن ا

ست ظمالح شد: فهر شته با سان"ات علمي تقدم دا ست  "ترآ ست بر فهر شوارتر"ممكن ا  "د
 تر باشد. نبايد در خصوصسبهدف منا همعافهرست دشوارتر براي جحتي اگر  ،ترجيح داده شود

ضع  صبانه عمل اين موا ستبلكه كنيم، متع ضعف فهر ها را به هر محققي بايد امتيازها و نقاط 
 دقت سبك و سنگين كند و بهترين آنها را برگزيند.

 

 گيرينمونههاي طرحانواع 
م محققان علو معموالً بود.گيري تصيييادفي سييياده نمونهبر  مرحله، تمركز بيشيييتر تا اين
ه ند. چنانكدهميترجيح گيري را اين نوع نمونه ي،آمار هايروش استفاده از در صورتاجتماعي 

 و به ندرت وجود داردگيري براي انتخاب روش نمونه بسيييياريهاي به زودي خواهيد ديد، راه
 دهعم ليل. براي اين مطلب دو دمورد اسييتفاده قرار داد گيري تصييادفي سيياده رانمونه توانمي

ادفي گيري تصاستفاده از نمونهگيري، هاي نمونهترين چارچوببه استثناي ساده اوالًوجود دارد: 
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يري گممكن اسييت نمونه ثانياًامكان پذير نيسييت.  گيريهاي نمونهبراي سيياير چارچوب سيياده
گيري درباره نمونهبحث ه ب اكنونگيري موجود نباشييد. ترين روش نمونهتصييادفي سيياده دقيق

 ردازيم.پميگيري مورد استفاده هاي نمونهروشساير تصادفي ساده و 

 گيري تصادفي سادهنمونه
شد سبات نمونه ،همان طور كه گفته  ستفاده از محا ساس ا ساده پايه و ا صادفي  گيري ت

گيري تصييادفي نمونه اتي دررياضيييمحاسييبات كه از آنجا آماري در تحقيقات اجتماعي اسييت. 
ست، صيف راه پيچيده ا ساز بحث  ،هاي بكارگيري اين روش در عملبنابراين براي تو ي تبامحا

 .كنيمآن صرفنظر مي
ري گيشييد، محقق براي اسييتفاده از نمونهمناسييبي ايجاد گيري كه چارچوب نمونه هنگامي

ساده صادفي  ست نمرهابه هر يك از عن ،ت صاص  ايصر فهر  هكليدهد و در اين فرآيند مياخت
صر را  سپس گيرددر نظر ميعنا ستاز .  صادفي )پيو صر ا( براي انتخاب عنC جدول اعداد ت

ستفاده مي ضميمه .شودنمونه ا ستفاده از اين جداول در  ستفاده از جدول "اي با عنوان نحوه ا ا
 .ارائه شده است "اعداد تصادفي

  اشد،بقابل خواندن با ماشين ، وح فشرده يا نوار مغناطيسينظير ل ،گيرياگر چارچوب نمونه
داد اعحقيقت برنامه  انتخاب كند )در را نمونه تصيييادفي سيييادهتواند ميخودكار  به طوره رايان

كند، سلسله اعداد تصادفي خود را به گذاري ميگيري را شمارهصر چارچوب نمونهاعن ،ايرايانه
 .كند(صر انتخاب شده را چاپ مياآورد و فهرست عنوجود مي
زير ه د. توجه كنيد ككشمي به تصويرگيري تصادفي ساده را از نمونه يمثال 4ييي 22 شكل

تصييميم  Cاسييت. با نگاهي به پيوسييت گذاري شييده شييمارهما از يك تا صييد جامعه فرضييي 
ستفاده مي ستون اول ا شروع كنيم. در اين كرده گيريم از دور رقم آخر  سومين عدد از باال  و با 

. شودانتخاب مينمونه داراي عدد سي است به منزله نخستين فرد صورت، شماره شخصي كه 
ست و 84شماره  ست  "22". )اگر عدد الي آخر نفر بعدي ا شتدر فهر صي كه وجود دا شخ  ،

 .د(وششماره صد را دارد انتخاب مي
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 نحوه استفاده از جدول اعداد تصادفي

 موجود درجدول  ي نظيراعداد تصيييادفي از جدولاي از انتخاب مجموعه تحقيق اجتماعي، غالباً در
 است.ذيل تر است. نحوه استفاده از اين جدول به شرح مناسب الفپيوست 

ي اهمعاصد نفر )يا از واحدهاي ديگر( از جبه حجم نمونه تصادفي ساده  قصد انتخاب يك دفرض كني
 .عضو را داريد 992با 

ضاي جابتدا  .2 شماره همعااع س992تا  2اين مورد از  گذاري كنيد: دررا   222له انتخاب ئ. اكنون م
، نمونه شييما شييامل افرادي اسييت كه داراي هيدعدد تصييادفي اسييت. وقتي انتخاب را انجام د

ا ر اعضاضرورتي ندارد  دانيد،زماني كه مجموع تعداد را مي: نكته) شده هستندهاي انتخاب شماره
توانيد پس از انتخاب ه ميواررسييت آنها را داريد، همل اگر فهامث. به طور گذاري كنيدشييمارهواقعاً 
 .هاي انتخاب شده را از ميان آنها استخراج كنيد(ها از جدول، فهرست را بشماريد و شمارهشماره

 992 همعانياز در اعداد تصادفي انتخاب شده است. در مثال ما ج گام بعدي تعيين تعداد ارقام مورد .0
 همعاداد سه رقمي نياز داريد تا به هر نفر فرصت انتخاب بدهيد )اگر جعضو دارد، بنابراين شما به اع

شتيد(نفر  22902 صادفي در دامنهبنابراين مي .بود، به اعداد پنج رقمي نياز دا صد عدد ت  خواهيم 
 انتخاب كنيم. 992تا  222

توجه داشته باشيد اين جدول در چند صفحه و شامل  .رجوع كنيدالف اكنون به صفحه اول پيوست  .4
ست. اين جدول  ستون ا سطر و  شان دهنده مجموعه چند  صادفي ن صلهاعداد ت تا  22222 در فا

ستفاده از جدول بر جهتاست.  99999 خ پاس تاالؤانتخاب نمونه فرضي خود بايد به اين س ايا
 دهيد:

 آوريد؟ي به دست ميالف( چگونه اعداد سه رقمي را از اعداد پنج رقم
 كنيد؟ب( براي حركت در جدول به منظور انتخاب اعداد خود از چه الگويي استفاده مي

 كنيد؟ج( از كجا شروع مي
حال به  مهم اسيت.پيگيري آن و طرح چندين جواب قانع كننده دارد. ايجاد  تاالؤك از اين سييهر 

 .پردازيمادامه مثال مي
كه اعداد پنج رقمي را از جدول كنيم توافق مياعداد پنج رقمي،  براي ايجاد اعداد سيييه رقمي از .7

سمت چپ تنها انتخاب كنيم، اما در هر مورد  دهيم. اگر اولين ه قرار ميجد را مورد تواعداسه رقم 
دهيم: را مورد توجه قرار مي 227عدد  تنها - 22792-صيييفحه اول انتخاب كرديم  ازعدد را 
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سمت )مي سه رقم  ست، توانيم  سط، 792را سه رقم و اين  كه كليهنظر بگيريم  را در 279، يا 
 .ها نتيجه بخش خواهد بود(طرح

قم سمت از سه ربراي سهولت بيشتر بر استفاده اصل اين است كه طرحي تهيه و آن را دنبال كنيد. 
 كنيم.توافق ميچپ 
صورت كه بخواهيم روي جدهمچنين مي .2 ستون: به حركت كنيم اولتوانيم به هر  ها، طرف پايين 

ست يا چپ يا به طور مورب. باز هم اگر هر يك از اين  سمت را شهبه طرف باال، به  ها را دنبال نق
ه پايين ب كنيم. وقتيميها حركت از باال به پايين ستونبراي تسهيل كار خواهد بود. كارساز  ،كنيم

  .كنيمرسيم، از باالي ستون بعد شروع ميستون مي
شرو .8 سر مداد را روي جدول فرود آوريد و از همان ع كنيم؟ مياز كجا  شمانتان را ببنديد و  توانيد چ

رسيييد، ولي نتيجه دانم اين كار علمي به نظر نميشيييروع كنيد )مي قرار گرفت،جا كه نوك مداد 
شود، يا اگر مي .دهد(مي سيد كه كتابتان خراب  شمانتان را ببنديد و عدد را گم كنيتر دد يك عد، چ
سطر را به ذهن خود بياوريد. )ست ستون به ذهنتان مي مثالً"ون و يك  سطر پنجم از  با  .("0آيد 

 همان عدد شروع كنيد.

الف  آغاز كنيم. اگر به نخسييتين صييفحه پيوسييت 0م از سييتون پنجخواهيم با عدد فرض كنيد مي .4
ست. ما  49942 برابرعدد  ايننگاه كنيد،  صادفي را  499ا ايم و تا انتخاب كردهبه عنوان عدد ت

ست 99 ، 409، 289كنيم و اعداد دوم به طرف پايين حركت مي ونعدد ديگر بايد پيش رويم. از 
)صفحه دوم  0يم. در انتهاي ستون كنو ... را انتخاب مي 949، 729، 892، 489، 274، 929

 و ... 022 ،222ادامه مي دهيم:  4ستون ابتداي كنيم و تا را انتخاب مي 224 ، عددجدول(

رسيييم، ادامه مي 2. وقتي به سييتون جاي ديگري اسييتبينيد چقدر آسييان اسييت؟ اما مشييكل مي .9
عداد مي خاب مي 999، 044، 282، 249، 484، 429، 928دهيم و ا ما ... را انت كنيم. ا

شگاه  !كنيد اي ت ملحظهل سال آخر دان شجو وجود دارد. چگونه مي 992 تنهادر كالس  توانيم دان
سيديد  999عدد  صرفنظر كنيد. هرگاه به عددي ر ست: از آن  ساده ا را انتخاب كنيم؟ راه حل آن 

، و ... اگر 247، 299ادامه دهيد: مسير خود ست، از آن بگذريد و به اخارج  كه از دامنه اعداد شما
 آمد، 499اگر بار ديگر عدد  . مثالًشودصورت عمل مي همين به بيايد نيزبيش از يك بار  يعدد

 دفعه دوم از آن صرفنظر كنيد.

ين روال ادامه دهيد كه صد عدد تصادفي انتخاب كرده باشيد. به ا. تا زماني به است همينكل كار  .9
شماره  شخص  شامل  شما  ست خود مراجعه كنيد، نمونه  شماره 499فهر شخص  شخص 89،   ،

 و ... است. 409شماره 
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 مندماگيري نظنمونه
د، گيرد. چنانكه خواهيد ديندرت در عمل مورد استفاده قرار مي گيري تصادفي ساده بهنمونه

 گيري نيست و اگر به صورت دستي انجام شود، پركارآمدترين روش نمونههمواره اين روش 
ن . وقتي چنيدارد نياز صرابه فهرستي از عن گيري تصادفي ساده معموالًزحمت است. نمونه

 كنند.استفاده مي مندماگيري نظنمونهاز  باشد، محققان معموالًموجود فهرستي 
پس از انتخاب تصادفي اولين عنصر نمونه، عناصر ديگري كه مند، گيري نظامدر نمونه
اگر  .شوندبار با عنصر قبلي فاصله داشته است، به عنوان نمونه انتخاب مي Kموقعيت آنها 

ك يد، از هر ده نفر يشته باشهزارتايي نياز دا ايو شما نمونهباشد فهرست داراي ده هزار عنصر 
كنيد. براي اطمينان از اينكه هنگام استفاده از اين روش دچار نفر را براي نمونه خود انتخاب مي

 را به صورت تصادفي انتخاب كنيد. بنابراين در مثالاول نشويد، بايد عنصر شخصي گيري جهت
ري كه آن عنص .كنيدآغاز گيري را ك تا ده، نمونهقبل، بايد با انتخاب يك عدد تصادفي بين ي

 رظنند. از گيرمي قرار كه ده تا پس از آن قرار دارند، در نمونه يصراعالوه عنه شماره را دارد، ب
مند دو امگيري نظگويند. در نمونهمي مند با شروع تصادفيگيري نظامنمونه فني به اين روش

كه فاصله استاندارد ميان عناصر انتخاب  گيريفاصله نمونه: ندروبه كار ميمتناوباًًً اصطالح 
از  است عبارتكه  گيرينسبت نمونهاست و  22شده براي نمونه است: در مثال قبل فاصله 

 گيري. در مثال قبل نسبت نمونهاندانتخاب شدهجامعه كه  صراعننسبتي از 
10
 است. 1

 اندازه جامعه
 گيرينمونه= فاصله 

 اندازه نمونه
 اندازه نمونه

 گيري= نسبت نمونه
 اندازه جامعه
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توانیم از جدول اعداد گذاری افراد جامعه ميتصادفي ساده. با شماره نمونه 7-00شکل 

ای که نماینده کل جامعه باشد، استفاده کنیم. هر کسي که شماره تصادفي برای انتخاب نمونه

 انتخاب شده باشد، در نمونه حضور دارد.آن از جدول 
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گيري تصييادفي سيياده اسييت. اگر مند از نظر معنايي همان نمونهگيري نظامنمونهدر عمل 
مند نظام توان ادعا كرد نمونهگيري، واقعاً تصادفي شده باشند، ميفهرست عناصر قبل از نمونه

بحث پيرامون مزاياي نسبي دو  دراستخراج شده از آن در واقع يك نمونه تصادفي ساده است. 
شتر دوم به دليل سادگي بيروش  مند، اغلبگيري نظامتصادفي ساده و نمونهگيري نمونهروش 

 شييباهت بسييياري به يكديگرگيري . از لحاک تجربي، نتايج اين دو نمونهشييودترجيح داده مي
ند. يد،  با اين وجود دار عدي خواهيم د كه در بخش ب فاده از موارد برخيدر همان طور   اسيييت
 .خواهد بودگيري تصادفي ساده نمونه بهتر ازمند گيري نظامنمونه

ستبا ريسكمند گيري نظامنمونهاما  تواند صر در فهرست ميا. ترتيب عنهايي نيز همراه ا
ست نامند. اگر فمي "تناوبي"را چيدمان اين  كند. معموالًغير منطقي مند را گيري نظامنمونه هر

اي گيري مقارن گردد، ممكن است نمونهي باشد كه با فاصله نمونهشداراي الگوي چرخ صراعن
 سازد.تر ميباشد. دو مثال زير اين مطلب را روشن اريبيداراي  انتخاب شود كه كامالً

از فهرسييت را مند اي نظاماي درباره سييربازان جنگ جهاني دوم، محققان نمونهدر مطالعه
براي مطالعه انتخاب ها شييمارشنفر دهمين اب كردند. در اين فهرسييت، هاي نظامي انتخيگان

ها و ها، سپس سرجوخهگروهبانابتدا   :سازماني مرتب شده بود ي. اما فهرست در جدولندشدمي
شت.  ضو دا شده بودند. هر جوخه ده ع صفر، جوخه به جوخه رديف  در نتيجه دهمين سربازان 

. ها بودگروهبان تنها شاملمند انتخاب شده ام نمونه نظامرانجس. بوديك گروهبان نفر فهرست 
 ود.حتي يك گروهبان هم انتخاب نشاين احتمال نيز وجود داشت كه بنابر دليلي مشابه، البته 

ثال ديگر فرض در  يم ماني دكن پارت يك مجتمع آ نه ،در  ماننمو پارت خاب اي از آ ها را انت
گذاري به ترتيب شييمارهها آپارتمانكه كرده باشيييم از فهرسييتي انتخاب  را كنيم. اگر نمونهمي

ند )براي مثال شيييده و ...( اين خطر وجود دارد كه  020، 022، 227، 224، 220، 222ا
هاي هر طبقه يا مضربي از آن برابر باشد. آنگاه ممكن است گيري با تعداد آپارتمانفاصله نمونه

د. اشنبهاي نزديك به آسانسور هاي گوشه شمال غربي يا آپارتماننشامل آپارتما تنهاها نمونه
شند )مثالًاگر اين نوع آپارتمان شتركي با شد(، نمونه ها داراي ويژگي م  اجاره بهاي آنها باالتر با

هايي كه تعداد آنها در همه مند از خانهگيري نظام. همين خطر در نمونهاريبي خواهد شيييددچار 
 ه يكسان است نيز وجود دارد.هاي يك منطقبلوك

اهيت گيري كنيد، بايد ممند نمونهبه طور نظام يخواهيد از فهرسييتبنابراين هنگامي كه مي
 صيير با ترتيب خاصييي كنار يكديگر قرار گرفتهايد. اگر عننمايآن فهرسييت را به دقت بررسييي 
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شيدند، بايد شاب شته با صورتي  شود يا خير وي نمونه مياريبترتيب باعث  اينكه آيا  توجه دا در
هاي از بخش ي وجود داشيييته باشيييد براي برطرف كردن آن اقدام كنيد )مثالًاريبكه امكان 

 .گيري تصادفي ساده به عمل آوريد(ي، يك نمونهشچرخ
سبت به مند، گيري نظامنمونه معموالًبا اين وجود  ساده نمونهن صادفي  تري دارد، برگيري ت

سهولت سادگي و  ست كه دليل آن  شتر ا شكالت مربوط به بي  در چارچوب صراعنچيدمان . م
 شود.رفع مي ه سادگيب گيري معموالًنمونه

 

 بندي شدهگيري طبقهنمونه
 بندي جانشيييني. طبقهايمكرده را معرفيفهرسييت روي دو روش انتخاب نمونه از تا كنون 

 .آنها است روشي براي تعديله كها نيست؛ بلبراي اين روش
ان برآورد و امكتا حدودي نمايانگر هستند مند گيري نظامگيري تصادفي ساده و نمونهنمونه

شدهگيري طبقهسازند. نمونهخطاي موجود را فراهم مي ستيابي به درجه  بندي  شي براي د رو
. براي درك شييودميانجام گيري كاهش خطاي نمونهنمايندگي اسييت كه از طريق باالتري از 

 گيري بازگرديم.به نظريه اساسي توزيع نمونه يطور اجمالاين روش، بايد به 
يد، ميكه همان طور  گيري خطاي نمونه باعث كاهشدو عامل  گيريدر طرح نمونهدان

 ثانياًكوچك اسيييت.  هايتر از نمونهمبزرگ ك هايگيري در نمونهخطاي نمونهاوالً . شيييودمي
با  همعادرصيييد ج 99اهمگن اسيييت. اگر نجوامع همگن كمتر از  معواگيري در جخطاي نمونه

موافق باشند، بسيار بعيد است كه هر نمونه احتمالي تا حد زيادي معرف ميزان اين  يگزاره معين
ي گير، آنگاه خطاي نمونهباشييد 22اما چنانچه درصييد موافق و مخالف برابر موافقت نباشييد. 

 .افزايش خواهد يافت
شدهعامل دوم نظريه نمونه پايه بر شده يبندگيري طبقهنمونه ست گيري بنا  گيري ونه. در نما

بي تعداد متناسيياز انتخاب انتخاب كنيد،  همعا، به جاي آنكه نمونه خود را از كل جشييده يبندطبقه
 براي انتخاب نمونهبه عنوان مثال يابيد. اطمينان ميه معاهاي همگن جمجموعه از زير صيييراعن

هاي مختلف دانشييكده دوره سخود را بر اسييا همعابايد جابتدا يان، از دانشييجو ايشييده يبندطبقه
سبي از هر كالس  دهيسازمان سپس تعداد متنا شدها  -و  سوم و ار سال  سال دوم،  را  -تازه وارد، 

ن هما ايمعرف بودن نمونه بر حسيييب كالس دار نشيييده، يبندانتخاب كنيد. در يك نمونه طبقه
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حسب  رب شده يبند. در نمونه طبقهنيز وجود دارديرهاي ديگر متغبراي كه  استگيري خطاي نمونه
 .يابدتا حد صفر كاهش مي اين متغير مربوط به گيريكالس، خطاي نمونه

ر حسب بندي ب. عالوه بر طبقهامكان داردتر نيز بندي پيچيدههاي طبقهروشاستفاده از حتي 
توانيد بندي كنيد. به اين ترتيب مينيز طبقه ... و را بر حسب جنس، معدل همعاتوانيد جكالس، مي
و تعداد  2/4كه نمونه شما شامل تعداد مناسبي از دانشجويان سال دوم مرد با معدل  از اين نكته

 .، اطمينان داشته باشيدو ... است 7مناسبي از دانشجويان سال دوم زن با معدل 
اي همجموعه به زير همعادهي جبندي عبارت اسييت از سييازمانبنابراين كاركرد نهايي طبقه

  صييير هر زيراعناز  يها( و انتخاب تعداد مناسيييبن زيرمجموعهايمناهمگني با وجود همگن )
بندي همگن هسيييتند، ها، به همان ميزان كه از نظر متغيرهاي طبقهمجموعه مجموعه. زير

ه ب ورودسييال با  سيين به دليل آنكهممكن اسييت از نظر متغيرهاي ديگر نيز همگن باشييند. 
در مقايسييه با بندي شييده باشييد اي كه برحسييب سييال ورود طبقهدانشييكده ارتباط دارد، نمونه

بندي نشييده اسييت، از نظر سيين نمايندگي بيشييتري دارد. از آنجا كه به نظر اي كه طبقهنمونه
حسييب جنس  اي كه برنمونههاي شييغلي هنوز هم با جنسييبت ارتباط دارد، رسييد آرمانمي

 .ه خواهد بودمعاحسب آرزوهاي شغلي نيز بيشتر معرف ج بر ،ده باشدبندي شطبقه
در  اًجنسيييت غالب .دارد موجود بسييتگي متغيرهايبه  بندي معموالًانتخاب متغيرهاي طبقه

حسب كالس مرتب  بر . فهرست اسامي دانشجويان معموالًشده استفهرست اسامي مشخص 
. است هاي علمي مشخص شدهبه گروهها عضويت آنت علمي، ئد. در فهرست اعضاي هيشومي

سازمانبايگاني ست برهاي  شند.  هاي دولتي ممكن ا شده با سب مناطق جغرافيايي مرتب  ح
 شود.بق ناحيه تنظيم مياطم دهندگاني فهرست نام ر

قه خاب متغيرهاي طب ما در انت هاي موجود، بيش از هر چيز ا يان متغير ندي از م يد ب آن با
ارتباط داشيييته مورد نظر  توجه قرار دهيد كه به احتمال زياد با متغيرهاي متغيرهايي را مورد

 ر دسترسدبندي براي طبقه جنسيت با بسياري از متغيرها ارتباط دارد و غالباًاز آنجا كه باشند. 
 گيرد. تحصيالت نيز با بسياري از متغيرها ارتباط دارد، اما غالباًمورد استفاده قرار مي است، اكثراً

سترسبندي داي طبقهبر شهر،  ر د ست. محل جغرافيايي در  ستانني سياريا شور با ب از  ، يا ك
شهر بندي برچيزها ارتباط دارد. طبقه بقه طنمايندگي  معموالً ،حسب موقعيت جغرافيايي در هر 

ه شود كباعث ميكشور سطح بندي در بقهطدهد. اين افزايش مي را اجتماعي، گروه قومي و ...
 .باشد ها و نيز طبقه اجتماعي و قوميترف طيف وسيعي از نگرشمعنمونه 
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راي بغالب ، دو روش داشته باشيدكار سر و  همعاج رصاعن كليهاي از هرگاه با فهرست ساده
به  بنديبر اسيياس نوع متغيرهايي كه در طبقهبندي وجود دارد. يك روش اين اسييت كه طبقه

سبي زجم يهارا به گروه همعاصر جاعنروند، كار مي سهم ن ساس  سيم كنيد. بر ا وه هر گرا تق
صادفي يا نظ - صر آن گروه راا، تعدادي از عنهمعاجمعين از  صورت ت د، انتخاب كني - مندمابه 
ل اگر امثبه طور نمونه مورد نظرتان را تشيييكيل دهد. اندازه اي كه همان نسيييبت از به گونه

سال دوم مرد  شجويان  صد ايك  ،7معدل با دان شكيل ميدر شجويان را ت دهند و ز جمعيت دان
شجويان  ايخواهيد نمونهشما مي شكيل دهيدهزار نفري از دان سال 22، بايد ت شجوي مرد  دان

 انتخاب كنيد. 7دوم با معدل 
 يها را در فهرستگروه اين سپسبندي كنيد و است كه دانشجويان را گروه آنروش ديگر 

با فهرست را شروع كنيد و  7معدل با متوالي كنار هم قرار دهيد و از دانشجويان مرد سال اول 
وانيد تمييا كمتر به پايان رسانيد. آنگاه با شروع تصادفي،  2معدل با دانشجويان سال آخر زن 

ري گيفهرسييت، با نمونهچيدمان توجه به  مند انتخاب كنيد. بااز تمام فهرسييت يك نمونه نظام
اگر  نكته:( انتخاب كرد )0تا  2)با دامنه خطاي  مناسبيگروه تعداد  توان از هر زيرمند، مينظام

 .د(كنمي الرا ابطبندي ، طبقهگيري شودصورت تصادفي ساده نمونهين فهرست تركيبي به ااز 
ور همان طدهد. را نشان مي شده بنديبقهطمند گيري نظامنمونه از تصويري 4-20شكل 

س با . سپمرتب شده استحسب جنس و نژاد  كوچك بربسيار  همعاكنيد، اين جمشاهده ميكه 
 .94، ... و 04، 24، 4ايم: انتخاب كردهم هر شمارش را دهنفر  و شروع كرده 4عدد تصادفي 

تي به درسيي بنديكه متغيرهاي طبقه دهدبه ما اطمينان مي شييده يبندگيري طبقهنمونه
. دهديمافزايش را نيز متغيرهاي مرتبط با آنها ساير  اين امر نمايندگي .بود دنخواه همعاجمعرف 

ز ابيش از نمونه تصييادفي سيياده معرف تعدادي  شييده يبندبنابراين به طور كلي، نمونه طبقه
 اكنوناما فراواني دارد، محبوبيت و  مچناننمونه تصييادفي سيياده ه اگرچه. ها خواهد بودمتغير

 توان استفاده كرد.هاي بهتري نيز ميدانيد كه از روشمي
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مند با شروع تصادفي. این شیوه شامل دو بندی شده نظامگیری طبقه. نمونه7-00شکل 

شوند. این مثال ساده تنها از های همسان گردآوری ميمرحله است. ابتدا اعضای جامعه در الیه

ر را نیز توان بیش از یک متغیبندی استفاده کرده است، لیکن ميجنسیت به عنوان متغیر طبقه

بندی امین عنصر( در وضعیت طبقه 01امین عنصر )در این مثال هر  kرد. سپس هر به کار ب

 شود.شده در نمونه انتخاب مي

 

 مندگيري نظامبندي ضمني در نمونهطبقه
تر از ي  دقيقمعينمند تحت شييرايط گيري نظامنمونههمان طور كه پيش از اين ذكر شييد، 

 ،ترتيب فهرسيييتافتد كه اين امر زماني اتفاق مي. خواهد بودگيري تصيييادفي سييياده نمونه
شته باشد را بندي ضمنيطبقه  حسب كالس مرتب شود، . اگر فهرست دانشجويان برهمراه دا

سب كالساي طبقهنمونه ،مندگيري نظامآنگاه نمونه شده بر ح الي دهد، در حمي ئهارا را بندي 
 .ي نيستاهچنين نتيجقادر به كسب گيري تصادفي ساده كه نمونه

 

 نمونه

 شروع تصادفي
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شگاه هاوايي، پس از طبقه پيرامون يدر تحقيق شجويان دان سبندي دان شجويان بر ا اس دان
 ها همانحسب شماره كارت دانشجويي مرتب كردند. اين شماره برآنها را دانشكده،  هايكالس

شماره كارت بيمت مين شماره كارت  سه رقم اول  شجويان بود.  ش ،اجتماعي هاجتماعي دان انه ن
ست ايالتي  شده ا صادر  ستكه اين كارت در آن  شجوياننتيجه  . درا سب هر كالس بر دان  ح

دانشيييجويان بر اسييياس مناطق  . از اين رودگشيييتنمرتب  ،بودندشيييده  بيمهايالتي كه در آن 
 بندي شدند.طبقهنيز به صورت تقريبي جغرافيايي 

ب فهرسييت نامرتيك فيدتر از تواند براي شييما مصيير مياعن شييده بنابراين فهرسييت مرتب
از  ها پيشفهرسييتبرخي معتقدند كه  امدادهكيد قرار  به آن دليل مورد ترا ين مطلب اباشييد. 

صادفي  شكلمند بايد به گيري نظامنمونه شوندت ست ترتيباگر  تنها .تبديل  بروز باعث  فهر
 .ودآن اقدام ش مجددنسبت به سازماندهي  درباره آنها بحث شد، بايد مشكالتي شود كه قبالً

 

 گيري از دانشجويانمثال: نمونه
گيري ذكر شييده در عرصييه عمل، بحث را با نگاهي به يك براي درك بهتر اصييول نمونه

يق تحق اجراياين تحقيق، هدف دهيم. گيري واقعي از دانشجويان دانشگاه ادامه ميطرح نمونه
شي  سال  از طريقپيماي شنامه ار س ستي پر شجوياني بود كه  اينمونهبراي پ شكده  بهاز دان دان

 مراحل و تصميماتي كه براي انتخاب ،زير هايند. در بخشوارد شده بوددانشگاه هاوايي اصلي 
 .كنيمرا بررسي مي اندنمونه اتخاذ شده

 

 گيريمورد مطالعه و چارچوب نمونه همعاج

يانهگيري براي انتخاب نمونه عبارت بود از چارچوب نمونهدر اين تحقيق  بت اي ثفايل را
شگاه آن را نگهداري مي شجويان، آدرس فايل كرد. اين نام كه امور اداري دان سامي دان حاوي ا

اجتماعي و اطالعات گوناگون ديگري از قبيل رشيييته  ت ميندائمي، شيييماره كارت و محلي 
 تحصيلي، كالس، سن و جنس دانشجويان بود.

توان با هر هايي درباره كسيياني اسييت كه ميپروندهاي داراي هاي رايانهپايگاه دادهاگرچه 
ف مطالعه مناسييب اهدابسييياري از آنها براي اما تعريف قابل تصييوري، آنان را دانشييجو ناميد، 

به صيييورت محدودتري تعريف را مورد مطالعه  همعاجمحققان مجبور شيييدند نتيجه  نبودند. در



 724گيري/ فصل هفتم: منطق نمونه

 

در  مريكايي و خارجيآ روزانه نشيييجويدا 22002مورد مطالعه از  همعاد. تعريف نهايي جكنن
صيل و فارغ  صيل حال تح شكدهالتح شگاهها و بخشهمه دان شده بود كه هاي دان شكيل  ر د ت

اي ثبت نام كرده بودند. بنابراين، برنامه رايانهدر بخش مونائو  2989نيمسييال تحصيييلي پاييز 
 دانشييجوياني بود كه در اينمتمركز بر  گيري مورد اسييتفاده قرار گرفت صييرفاًكه براي نمونه

 .قرار داشتند تعريف

 

 بنديطبقه

شجويان را پيش از نمونه، طبقهگيرينمونهبرنامه  ساخت. از  پذيرگيري نيز امكانبندي دان
 اين امكان وجود داشتدر صورت لزوم حسب كالس كافي بود؛ اما  بندي برنظر محققان، طبقه

 بندي شوند.دانشكده، رشته و ... طبقهحسب جنس،  كالس بر هركه دانشجويان 

 

 انتخاب نمونه

 ،حسييب كالس مرتب شييدند، از تمام فهرسييت مرتب شييده كه دانشييجويان بر زماني
صورت گرفت. در ابتدا گيري نظامنمونه ست  2222نمونه اندازه مند  شد. براي به د نفر تعيين 

 يتنظيم شييد. برنامه عدد 141 گيريگيري براي نسييبت نمونهآوردن اين نمونه، برنامه نمونه
سپس دانشجويي  وانتخاب دانشجويي كه آن شماره را داشت  كرد. دايجا 27 و 2 تصادفي بين

 .تا با شماره اول اختالف داشت، انتخاب و اين روند تا انتها ادامه يافت 27كه شماره آن 
وي ر برنام و نشيياني پسييتي هر دانشييجو چاپ وقتي نمونه انتخاب شييد، به رايانه دسييتور 

هايي كه پرسشنامه در آنها بود چسباندند تا براي ها را روي پاكتبرچسب داده شد. اين برچسب
 گان ارسال كنند.دهندپاسخ

 

 اصالح نمونه

شنامه دبايطرح اوليه نمونه  س ست كردن پر شود. پيش از پ صالح  از  ها، محققان دريافتندا
توانند ها نمي، آنها بسيار سنگين استبيني نشده براي تهيه پرسشنامهپيش هايكه هزينهآنجا 

را به طور  هاپاكتنتيجه، يك سيييوم  دررا ت مين كنند. دانشيييجو  2222هاي پسيييتي هزينه
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ند. به اين ترتيب، نمونه نهايي براي كرد جراز نمونه خا)با شييروع تصييادفي( انتخاب و مند نظام
 كاهش يافت. نفر 444مطالعه به حدود 

در بسيييياري از موارد  منشيييان دهبيان كردم تا اصيييالح نمونه  را براي تاكيد برمثال اين 
ست كه محقق در ميانه راه  شجويان كناراز آنجا كه تحقيق را تغيير دهد.  برنامهضروري ا  دان

شد شته  شدند، از اينمند نظامبه طور  هگذا شجوي 444توان رو مي از نمونه اوليه حذف   دان
نمونه، دامنه خطاي اندازه مورد مطالعه دانسيييت. البته كاهش  همعامعرف ج اًمنطقباقيمانده را 

 .دهدمي گيري را افزايشنمونه

 

 اياي چند مرحلهگيري خوشهنمونه
شينهاي در بخش سبتاًدرباره روش پي ست عناي براي نمونهساده هاي ن صر اگيري از فهر

ي، اجتماع اتتحقيقبسييياري از اسييت. براي اجراي  رمانيآي شييرايطبه بحث پرداختيم. چنين 
يري گتوان به سييادگي آنها را براي نمونهكه نمي اسييتمعي واانتخاب نمونه از ج مندمحقق نياز

ست كرد شور يتجمعنظير  :فهر شهر، ايالت يا ك شور و  ؛يك  شجويان ك ين ا. در ...يا تمام دان
در اين موارد ابتدا گروهي از عناصيير تحت عنوان . بودخواهد تر گيري پيچيدهموارد، طرح نمونه

 شود.اي انتخاب ميها تشكيل و سپس از عناصر آنها نمونهخوشه
ست كاملي از عن هنگامي كه شكيل دهنده صر اگردآوري فهر ممكن يا غير هدف  همعاجت

اسييتفاده كرد. اعضيياي كليسيياها در اياالت  ايگيري خوشييهنمونهتوان از عملي باشييد، مي غير
ست. واجنوع ين امثالي از  همتحد صورت ج همعاصر جاعن غالباًبا اين وجود مع ا مع فرعي وابه 
ستي دار  معواشوند و اين جبندي ميگروه ستي از آنها تهيه توان عمالًد يا مينفرعي فهر  فهر
 ند كهتعلق داركليسييياهاي جداگانه  به ه، اعضييياي كليسييياها در اياالت متحدبراي مثالكرد. 

نهتوان مييا وجود دارد و ها آنفهرسيييتي از  لب نمو قا يت از  با تبع نابراين  يه كرد. ب ري گيته
 يبندليسيياها )براي مثال نمونه طبقهكاز هاي گوناگون توانند به شيييوهمحققان مياي، خوشييه

ستي كننگيري ( نمونهمندمگيري نظانمونه شده، سپس فهر ساي انتخد.  ضاي هر  كلي اب از اع
ز ، ابراي مطالعه هايي از اعضيياي كليسيياهاتهيه نمونه ه منظورآيد. آنگاه بشييده به دسييت مي

سا نمونهفهرست   ،ينگرگالك، ر :در اين زمينه ر. ك. يشود )براي مطالعه مثالگيري ميهر كلي
 (.2984همكاران،  و بابي
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ت فهرس اگرچهاست.  ها،شهر محلي، نظير معاوگيري از جنمونه ،ول ديگرتداك وضعيت مي
شهروندان در بلوك يواحد شهر وجود ندارد،  شهري يا بلوكاز جمعيت  شماري هاي  سر هاي 

د؛ كنن ها را انتخاباي از بلوكنمونه ندتوانابتدا ميمحققان اي سييكونت دارند. بنابراين جداگانه
صي كه در هر بلوك شخا ستي از ا شده زندگي فهر ساكنان هر  را كنندمي انتخاب  تهيه و از 

 د.كننگيري نمونه بلوك
 وكهر بل هايد، خانوارنگيري كنها نمونهاز بلوك دنتوانميمحققان ، يتردر طرح پيچيده

رح د. اين طكننگيري از اشخاص خانوارهاي انتخاب شده نمونهنهايتاً انتخاب شده را فهرست و 
ابتدا نيازي به در د، اما كنانتخاب ميرا افراد از  اينمونهاي در نهايت گيري چند مرحلهنمونه

 .نداردشهر جمعيت فهرست 
و  بنديفهرسييت: ي اسييتسيياسييا تكرار دو گاماي شييامل گيري خوشييهنمونهبنابراين 

االً آوري و احتمها( جمعگيري )كليسيياها، بلوكگيري. ابتدا فهرسييت واحدهاي اوليه نمونهنمونه
شييود. در اي از آن واحدها انتخاب ميشييود. سييپس نمونهبندي ميري طبقهگيبه منظور نمونه

شييوند. سييپس از بندي ميمرحله بعدي واحدهاي نمونه انتخابي اوليه فهرسييت و شييايد طبقه
  يابد.گيري شده و كار ادامه ميفهرست عناصر ثانويه نمونه

ساس  ست كردن خانوارها حتي بر ا شده،بلوكفهر ر بر و كاربندي هزينهيآفر هاي انتخاب 
  اشيون،ن. وينسنت ياندهدپيمايش را افزايش مي يهاتك خانه تكبه ه هزينه مراجعكه  - است

يد ردن تاب و ديو فادهگزارشيييي از برخي روش (0224)  1جنيفر اسييي از  هاي موفق اسيييت
ستي نامهپرسش اهش كها كامل نبودند، اما فهرست اند. اگرچههه كردئارابراي اين منظور هاي پ
 د. بو موفقيت آميز هاهزينه

ا ر ندسييته هاي ديگر غير ممكنبه روشمطالعاتي كه حتي اي گيري خوشييهروش نمونه
طلبد؛ مانند مثالي كه اي را ميشيييرايط خاص تحقيق غالباً طراحي ويژه .دسيييازپذير ميامكان

 ست.ارائه شده ا گيري از ايراننمونهتحت عنوان 
 
 
 

                                                 
1 . Vincent Iannacchione, Jennifer Staab and David Redden 
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 ايراندر گيري نمونه

ساير  محققان امااست  ،آمريكامبد  آن، اياالت متحده كشور  بارههاي اين كتاب دربيشتر مثالاگرچه 
محققان ممكن اسييت مجبور به ايجاد  .كننداسييتفاده ميگيري ي نمونهسيياسييهاي اروش نيز ازكشييورها 

از ( 0222: 02زدارمكي )آعبدالهي و تغييراتي متناسب با شرايط محلي كشور خود شوند. به عنوان مثال 
شور ايران را با توجه به تفاوت شگاه تهران، ك سي هاي فرهنگي دان سا سيم  9به ا منطقه فرهنگي زير تق

 كردند:

 تهران -1

 اراك، قم، يزد و كرمانمناطق مركزي شامل اصفهان،  -2

 هاي جنوبي شامل هرمزگان، خوزستان، بوشهر و فارساستان -3

 كهگيلويه و بويراحمد و ايالم ،بختياريو ال حمناطق مرزي غربي شامل لرستان، چهارم -4

 هاي غربي شامل آذربايجان غربي و شرقي، زنجان، قزوين و اردبيلاستان -5

 هاي شرقي شامل خراسان و سمناناستان -6

 هاي شمالي شامل گيالن، مازندران و گلستاناستان -7

 سيستان -8

 كردستان -9

قان  ناطق فرهنگي يكهر در محق نه ،از اين م خاب و از هر بلوك اي از بلوكنمو ماري انت هاي آ
 زنان ودرسييت دسييت آوردن تعداد ه شييرايط مناسييبي براي بشيييوه اين  .ندكرداي از خانوارها تهيه نمونه

هنگام آمارگيري در منزل براي جايگزيني خانوارهايي كه شيييرايطي همچنين  مردان موجود در خانوارها و
 شتند، فراهم ساخت. احضور ند

 منبع:
Hamid Abdollahyan and Thaghi Azadarmaki, Sampling Design in a 

Survey Research: The Sampling Practice in Iran, paper presented to the 

meeting of the American Sociological Association, August 12-16, 
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 گيرياي و خطاي نمونهطرح چند مرحله
ت. نمونه كم دقت اس ،اي كارايي بااليي دارد، اما بهاي اين كارآييگيري خوشهاگرچه نمونه

خطاي  يك شييود تنها در معرضانتخاب مي همعااي كه از فهرسييت جنمونه تصييادفي سيياده
 گيري قراراي در معرض دو خطاي نمونهاي دو مرحلهگيرد، اما نمونه خوشهگيري قرار مينمونه
 هاخوشييه همعاجنماينده گيري اي از خطاي نمونهتنها در دامنه ي اوليهانمونه خوشييهاوالً دارد. 
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اي از خطاي نهتنها در دام ،كه از خوشييه معيني انتخاب شييود يصييرانمونه عن ثانياً. خواهد بود
شه خواهد بود. بنابراين اگيري معرف همه عننمونه ست ل امثبه طور صر آن خو محقق ممكن ا

 نامتناسبداراي ارزش هاي شهري در نمونه انتخاب شده، بلوكاين ريسك را متحمل شود كه 
اه حل ر نامتناسب باشند. بهترين ارزش نيز داراي ها، خانوارهاباشند و عالوه بر آن در اين بلوك

س شهئاين م شده در آغاز كار و تعداد عنله در تعداد خو شده در اين اهاي انتخاب  صر انتخاب 
 ها نهفته است.خوشه

د؛ براي مثال، ممكن اسيييت ننمونه معيني هسيييت اندازهمحدود به انتخاب محققان  معموالً
، گسييتردهوجود اين محدوديت  مصيياحبه در يك شييهر باشيييد. اما با 0222محدود به اجراي 

 ،در يك سيير طيفانتخاب كنيد. را  حرطاي خود چندين توانيد براي طراحي نمونه خوشييهمي
، طيف ديگرسيير برگزينيد؛ در را عنصيير  0222توانيد يك خوشييه انتخاب و از درون آن مي
برگزينيد. البته هيچ يك از اين دو را خوشه انتخاب و از هر خوشه يك عنصر  0222توانيد مي

ها نهفته اسيييت. اي از انتخابطيف گسيييترده كران،شيييود، اما بين اين دو نمي حد توصييييه
 .كندارائه مي دستورالعملي كليبراي اين كار گيري خوشبختانه، منطق توزيع نمونه

نمونه و  اندازهد: افزايش شييوگيري ميخطاي نمونهباعث كاهش دو عامل به ياد داريد كه 
گيري چند طرح نمونهمختلف اين عوامل در سيييطوح  صييير مورد انتخاب.اي عننافزايش همگ

شباهت زيادي به ها شوند. اگر تعداد زيادي خوشه انتخاب شود و خوشهثر واقع ميؤاي ممرحله
گر . اخواهد بود هاخوشييه كليهها بهترين معرف اي از اين خوشييهباشييند، نمونه داشييته يكديگر

شواعن شه معيني انتخاب  شباهت زيادي به يكديگر اد و عننصر زيادي از خو شه  صر آن خو
 صر آن خوشه بهترين معرف همه عنصرهاي آن خوشه است.ااي از عنداشته باشند، نمونه

صييير درون هر اها افزايش يابد، تعداد عنكل نمونه، اگر تعداد خوشيييهاندازه ن بودن با معيّ
صر هر انعيندگي كمتر بهاي نماها به خوشهنمايندگي خوشه بايد كاهش يابد. بنابراين افزايش 

 سييئلهي براي حل اين منتوان از عامل همگ. خوشييبختانه ميآن خواهد بود خوشييه و برعكس
 استفاده كرد.
ر كل صابيش از عن ،دهندتشكيل ميرا  همعاجاز عيني مصري كه خوشه اعنهمگني  معموالً

ست همعاج ضاي . مثالًا ساي معين يك اع شتر شباهت كلي شباهت  يبي سه با  ضاي ادر مقاي ع
ر مقايسه با ي دبيشترشباهت ؛ ساكنان بلوك معيني در يك شهر با يكديگر دارند همه كليساها

بر اين اساس، تعداد نسبتاً كمي از عناصر مورد نياز است تا . دارند شهر آنساكنان  كليه شباهت
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ها وشهاد نسبتاً زيادي از خبه طور كافي نشان دهنده خوشه طبيعي معيني باشد، در حالي كه تعد
تفاوت زيادي هايي كه در خوشهها مورد نياز است. براي نشان دادن تنوع موجود در ميان خوشه

صيير يكسيياني وجود دارد، اين واقعيت با وضييوح بيشييتري اون هر يك از آنها عنر، اما ددارند
نماينده اعضاي خود كافي  اندازهها به ، تعداد زيادي از خوشهيقعاشود. در چنين مومشاهده مي
، در بسيييياري از موارد به دهدرخ نميهرگز در واقعيت افراطي اين موقعيت اگرچه خواهند بود. 

 ، يعني زماني كهكس آنع . در حالي كه اين شيييرايط براي وضيييعيتحقيقت نزديكتر اسيييت
 .رسدمين، چندان حقيقي به نظر ندشاب تشكيل شدهمتفاوت  صر كامالًاهاي يكساني از عنخوشه

دن تعداد كرحداكثر  اي عبارت اسيييت ازبنابراين دسيييتور العمل كلي براي طرح خوشيييه
ن اين ايمبايد با اين وجود صيير درون هر خوشييه. اهاي انتخاب شييده و كاهش تعداد عنخوشييه

اي گيري خوشيييهيي نمونهآتعادل ايجاد كرد. كار آن اجرايي هايراهنمايي علمي و محدوديت
زم است التنها ها، خوشه ييابتدابا انتخاب است. ه معاصر جاعن حداقل سازي فهرست مبتني بر

 نديبفهرسته را معاصر كل جانه عنو  دهندهاي انتخاب شده را تشكيل ميصري كه خوشهاعن
 است. در تضاد و تقابل يي آكاربا ها تعداد خوشهوجود افزايش اين  كنيد. با

تا آنجا كه  نمونه منعكس خواهند شيييد. در واقع، احتماالً اين دو محدوديت در طرح نهايي
براي برخورد با اين شيييرايط دسيييتورالعملي كلي ارائه  توانيد خوشيييه انتخاب خواهيد كرد.مي
شماري پنج خانوار انتخاب مي يرفعبه طور  همعا. محققان جشودمي سر ر كنند. اگاز هر بلوك 

ست  شود، بايد خانوار  0222با كل  درقرار ا صاحبه  و در هر  ادهبلوك را هدف قرار د 722م
 دهد.مي را نشاننمودار تصويري اين فرآيند  4-24شكل  .دكننخانوار مصاحبه  2بلوك با 

شهنمونهبراي تر هاي دقيقپيش از رجوع به روش صريح كنيم اي، گيري خو ه اين كبايد ت
صورت روش تقريباً ين ا طي آنكه اي البته رويه. شودمي كاهش ميزان دقت باعثناگزير  به 

ست. دقتي ظاهر ميبي شديم، طرح نمونهاوالً شود تا حدي پيچيده ا گيري چنانكه قبال متذكر 
نمونه در اندازه . از آنجا كه قرار داردگيري اي در هر مرحله در معرض خطاي نمونهچند مرحله

ضرورتاً ست، خاندازه از  هر مرحله  شتر از طاي نمونهنمونه كل كوچكتر ا گيري در هر مرحله بي
 گيري برخطاي نمونه ثانياًصييير خواهد بود. ااي از عنگيري تصيييادفي يك مرحلهخطاي نمونه

ساس  شده ميان عنتغييرپذيري ا شاهده  ر از صاكه آن عن هنگاميشود. نمونه برآورد مي صرام
ه برآورد شده بسيار خوش بينانگيري همگن انتخاب شوند، خطاي نمونه هاي نسبتاًميان خوشه

 اي بايد اين خطا را اصالح كرد.گيري خوشهخواهد بود و در طرح نمونه
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ای از گیری، با انتخاب نمونهای. در این شیوه نمونهای چند مرحلهگیری خوشه. نمونه7-09شکل 

فهرستي از عناصر )در این های شهری(. سپس کنیم )در این مورد، بلوکها کار خود را آغاز ميخوشه

 کنیم.های انتخاب شده را انتخاب ميای از عناصر هر یک از خوشهمورد، خانوارها( ایجاد و نمونه
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 ايهاي چند مرحلگيري خوشهبندي در نمونهطبقه
اي به صييورتي بحث كرديم كه گويي در هر مرحله از طرح گيري خوشييهتا اينجا، از نمونه
صادفي  ص برايبندي توان از فنون  طبقهدر واقع ميشود. ساده انتخاب مييك نمونه ت  الح وا

 بهبود نمونه انتخاب شده استفاده كرد.
ستند كه در نمونههمان روشلزوماً  ،موجودهاي اوليه گزينه  اي ازگيري يك مرحلههايي ه
ست ستفاده قرار مي هافهر شور، اي ازل در انتخاب نمونهامثبه طور گيرند. مورد ا ساهاي ك  كلي

ساها را بر ستي از كلي سب فرقه مذهبي، منطقه جغرافيايي،  ابتدا بايد فهر ساندازهح تايي يا ، رو
 بندي كنيد.هايي اجتماعي طبقهرياعشهري بودن و شايد با م

ود بندي موجبق متغيرهاي طبقهاطمها( گيري اوليه )كليسيياها، بلوكهرگاه واحدهاي نمونه
سنمونههاي روشتوان براي انتخاب نمونه از د، ميونش بنديو مرتبط گروه صادفي  اده گيري ت

د، يا يكنانتخاب معيني را واحد  از هر گروه يا طبقه، تعداد يدتواناسيييتفاده كرد. مي مندنظاميا 
شه يدتوانمي ست به هاي طبقهخو ست متوالي واحدي مرتب و از آن فهر شده را در فهر بندي 

 د.نيگيري كنمونه مندماطور نظ
ن مرحله آگيري همگن تركيب شيييوند، خطاي نمونه تها در طبقاي كه خوشيييهادازهنابه 

 .است تجانسايجاد بندي طبقهاز كاهش خواهد يافت. در اينجا نيز مانند قبل، هدف اصلي 
ستفاده نشوبندي طبقهاز گيري نمونهمختلف ح وندارد كه در سطوجود دليلي  از مرحله  د. پيشا

 موالً بندي كرد. اما معصر فهرست شده در خوشه انتخاب شده را طبقهاتوان عنگيري مينمونه بعدي
 .(به خاطر آوريدها را نسبي خوشه سنتجاگيرد )پيش فرض اين كار صورت نمي

 

   (PPS) 1اندازهمتناسب با  يگيري احتمالنمونه
اري از كه در بسي شودمياي معرفي گيري خوشهتري از نمونهدر اين بخش شكل پيشرفته

اب گيرد. در بحث قبل، درباره انتخمورد استفاده قرار مي گستردهگيري پيمايشي هاي نمونهطرح
ن وصر درامند از عنها و سپس انتخاب نمونه تصادفي يا نظاممند از خوشهنمونه تصادفي يا نظام

صحبت كرد شه  شيد كه اين  .ميهر خو شته با يجاد اگيري كلي نمونهطرح  شيوه نوعيتوجه دا

                                                 
1 . Probability Proportion Sampling 
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ه وجود دارد، به همان نسبت در نمونه معاجبا هر نسبتي كه در كل كه در آن هر عنصر  كندمي
 نيز وجود داشته باشد. 

صد انتخاب خانوارهايي فرض كنيد  شهرق شهر را داريم از يك  بلوك  2222. اگر در اين 
شد و ما ابتدا نمونه شته با ست كه هر اين نتخاب كنيم، به تايي از آنها ا222 ايوجود دا معنا ا

خانوار ساكن در هر  22اگر از هر سپس انتخاب شدن دارد. شانس  2/2يا  1000100بلوك 
شييانس انتخاب  2/2انتخاب شييده، يك خانوار را انتخاب كنيم، هر خانوار در بلوك خود  بلوك

حل امريك از هاي هر شيييدن دارد. براي محاسيييبه احتمال انتخاب يك خانوار در كل، احتمال
و شانس آن را دارد كه بلوك ا 101يعني هر خانوار  .كنيمضرب مي يكديگرگيري را در نمونه

شدن  شانس انتخاب 101 انتخاب شود و اگر آن بلوك انتخاب شده باشد، آن خانوار مشخص
1001101101 . در اين حالت، هر خانوار در مجموعدارد   .شدن دارد از شانس انتخاب 

 ست آمده است بايداي كه از آنها به دنمونه ،كه هر خانوار شانس برابري براي انتخاب داردآنجا 
 شهر باشد. يخانوارهاجامعه معرف 

تعداد  ها )كه بابلوكويژه تغييرپذيري در اندازه به  .داردنيز به دنبال  را اين روش خطراتي
نيمي از جمعيت شييهر در ده بلوك  د. فرض كنيسييتاسيياز لهئشييود( مسييخانوارها سيينجيده مي

تك  هايكنند و بقيه جمعيت در خانهمي هاي بلند آپارتماني زندگيسييياختمان شييياملمتراكم 
تدا نمونهبلوك ديگر شيييهر پراكنده 922اي در خانواده ند. وقتي اب ها لوكب 101خود را از  ا

 جمعيت در نمونه انتخاب كنيم، اين امكان وجود دارد كه هيچ يك از آن ده بلوك متراكم و پر
قد ل رما قرار نگيرد. هر  نههم در مرح به خرج دهيمه دوم نمو قت  ما معرف  ،گيري د نه  نمو

اي تشييكيل هاي تك خانوادهاز خانه تنها؛ زيرا نمونه نهايي ما نخواهد بود يخانوارهاي شييهر
 شده است.

شه شدهاي نمونههرگاه خو شده متفاوتي  هاي كامالًاز اندازه هگيري  شند، بهترانتخاب   با
ست از طرح نمونه شدها صالح  سب با  يگيري احتمالاي به نام نمونهگيري ا  (PPSاندازه )متنا

نمونه نهايي هر عنصيير  دركند و جلوگيري مي مشييكل فوقاسييتفاده كنيم. اين طرح از بروز 
 دارد. يكساني براي انتخاب شدنشانس 

شان ميگيري شيوه نمونه اين كه نامهمان طور  شه دهدن شانس هر خو شخص ،  براي م
سب با  شدن متنا شهري اندازه انتخاب  شانس انتخاب يك بلوك  ست. بنابراين   022با آن ا

صر ااما در هر خوشه تعداد ثابتي از عناست. خانوار  222 باخانوار دو برابر شانس انتخاب بلوكي 
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 فوقروش  دركه  به اين نكته توجه داشته باشيدشوند. مثال پنج خانوار در هر بلوك، انتخاب مي
 .شدن دارد انتخاب يكساني براي حتمالهر خانوار ا

شهر بلوك  و درصد خانوار  Aبلوك  د در. فرض كنيرا در نظر بگيريد يدو بلوك متفاوت 
B شييانس بلوك اندازه، متناسييب با  يگيري احتمالكنند. در نمونهده خانوار زندگي ميA  براي

 Aگيري كلي شانس بلوك در طرح نمونه چهبنابراين چناناست.  Bانتخاب شدن ده برابر بلوك 
. اين بدان معناسييت كه خواهد بود 2001تنها  B باشييد، شييانس بلوك 201براي انتخاب 

شييانس خانوارهاي و  201آنها برابر  براي انتخاب شييدن بلوك Aشييانس خانوارهاي بلوك 
 است. 2001 آنها برابر براي انتخاب بلوك Bبلوك 

شييانس يم، آنگاه زينگبر را خانوار 2 يانتخاب شييود و ما از هر بلوك انتخاب Aاگر بلوك 
اين قبيل موارد از آنجا كه در . خواهد بود 1005 در نمونه برابر Aخانوارهاي بلوك انتخاب 

ماالت  خانوار بلوك  شيييانس انتخاب كلي شيييوند،ميضيييرب  در يكديگراحت عادل Aهر    م
4001200051005201  .دارد 

انتخاب شييود، خانوارهاي آن شييانس بيشييتري براي  Bبلوك  از طرف ديگر اگر تصييادفاً
اين مقدار با شانس كم بلوك آنها براي انتخاب شدن  زماني كهاما  .105انتخاب شدن دارند: 

 Aدر مرحله اول تركيب شييود، شييانس انتخاب آنها نيز برابر شييانس انتخاب خانوارهاي بلوك 
4001200051052001خواهد بود:  . 

ثر و كارآمدي براي ؤروش ماين طرح به  ،ياطرح خوشييهبيشييتر در  اتاصييالحبا اعمال 
ضر  ليكند. شوتبديل مياي بزرگ شههاي خوانتخاب نمونه شناخت منطق براي در حال حا

 كافي است.آن  صليا
 

 دهي نامتناسب گيري و وزننمونه
شته  همعاصر جاگيري احتمالي اگر همه عندر نمونه شدن دا ساوي براي انتخاب  شانس م

 ،شيييديمدر مباحث پيشيييين متذكر همان طور كه . خواهد بود همعاباشيييند، آن نمونه معرف ج
ساوي باعث ايجاد گيري نمونه گوناگونهاي روش صر انتخاب براي شانس م  - شوندميعنا

 چند احتمال جزيي باشد.تركيب  حاصل ،احتمال انتخاب نهايي حتي اگر
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داراي احتمال انتخاب  همعااي اسيييت كه هر عنصييير جاما به طور كلي، نمونه احتمالي نمونه
شد  صي با شخ صر  -م شند. اگر روشمتفاوتي داراي احتمال انتخاب مختلف حتي اگر عنا هاي با

ر نمونه صورتي كه براي هر عنص باشد، درقرار گرفته استفاده مورد گيري احتمالي كنترل شده نمونه
 همعاج ايندهمنتواند اي ميوزني معادل عكس احتمال انتخاب آن تعيين كرده باشييييم، چنين نمونه

صر نمونه شانس انتخاب يكساني داشته باشند، به هر يك از آنها اعن مامتخود باشد. بنابراين هرگاه 
 نامند(.مي 1دهخود وزنرا اين نمونه . 2: وزني برابر شوداده ميدوزن يكساني 

ار اين ك كه هايي بيشتر از ديگران داده شودگاهي اوقات الزم است به بعضي از موارد وزن
سي گيري و وزندهي نام دارد. نمونهوزن سا شيوه ا سب به دو   اوالً وند. شميانجام دهي نامتنا

شما به طور نامتناسب از زير عداد ت يك از موارد گيري كنيد تا از هرها نمونههمعاج ممكن است 
ل شييهر يك چهارم ك حاشيييه نشييينانل ممكن اسييت امثبراي كافي براي تحليل فراهم كنيد. 

ط از نظر . در اين شرايباشيدآنها تر از ليلي دقيقمند به تحشما عالقهرا تشكيل دهند و  جمعيت
اي توانيد تعداد خانوارهنتيجه مي است. در اندكبسيار  براي مطالعه نمونهاندازه يك چهارم  شما

انوارهاي خشانس شهر انتخاب كنيد. به اين ترتيب،  ساكنخانوارهاي ساير تعداد  برابرحومه را 
 شهر سكونت دارند.نقاط  سايركه در  است يحومه شهر نامتناسب و بيشتر از كسان

سه شكلي  هيچ اي تحليل كنيد،تا زماني كه نمونه اين دو ناحيه را به طور جداگانه يا مقاي م
اين دو نمونه را  ،شيهركل واحد از ي خواهيد براي ايجاد تصيويرب. اما اگر وجود نخواهد داشيت

تعداد خانوارهاي  nت خود لحاک كنيد. اگر گيري نامتناسب را در محاسباتركيب كنيد، بايد نمونه
تقسيم بر  nبا نشين برابر حاشيهانتخاب شده از هر ناحيه باشد، آنگاه شانس انتخاب خانوارهاي 

نمونه براي هر دو  اندازه جمعيت كل شهر و از آنجاكه .خواهد بود يك چهارم جمعيت كل شهر

ست، بايد به  سان ا شيهناحيه يك شين حا nمعادلوزني ها ن
4
  و به بقيه خانوارها وزني معادل 1

n
4
به هر يك از خانوارهاي  4توان تنها با دادن وزن دهي را ميداده شيييود. اين روش وزن 3

 . در حومه شهر به كار گرفتانتخاب شده 
ر هي به مثال زيدگيري نامتناسييب بدون وزنبراي درك بيشييتر مشييكالت ناشييي از نمونه

صميم  2مجله بازرگاني هارواردكه  زماني. توجه كنيد شتركان خود در ت شي از م به انجام پيماي

                                                 
1 . Self Weighting 
2 . Harvard Buisiness Review 



 شناسي كاربردي تحقيق در علوم انسانيروش /787

 

 بايد نمونه بزرگتري از زنان رسيد، به نظر ميگرفتموضوع مزاحمت جنسي در محل كار زمينه 
نز كاليجي سي . دارندزنان بيشتر در معرض مزاحمت جنسي قرار  زيرا را مورد مطالعه قرار دهد،

 كنند:موضوع را چنين توصيف مي 1بالجت تيماتي و
 دننماينده بوما به صورت ديگري نيز نمونه را منحرف كرديم: براي اطمينان از 

وري يم، به طكرد پست اي رابراي همه مشتركان زن پرسشنامه پاسخ زنان، تقريباً
شنامه س سبت پر صد در برابر  89هاي مردان به زنان كه ن صد بود. اين  40در در

شد اريب شنامه 20ي باعث  س صد پر صد  77شده مربوط به مردان و  هاي پردر در
در حالي كه  - درصد جنسيت خود را مشخص نكردند( 7آنها مربوط به زنان باشد )

شتركان 94 صد از م صد آ 4هاروارد مرد و  مجله بازرگانيمريكايي آ در زن  نهادر
 .(2992 :49) هستند

 
شيدچند نكته توجه به دراين نقل قول  شته با شتري بهتر اوالً . دا ضيح بي ست تو رباره دا

شتركان زن تقريباً"عبارت  ش "همه م ستد. وداده  سندگان مطالعه فوق  بديهي ا همه  براينوي
شنامه  س شتركان زن پر سال نكردهم شده  شخص، اما ماندار سي و چرا حذف  ست كه چه ك ني

ست.  صطال هاآن ثانياًا ستتدامموارد توجه به  را با نمايندگيح ا به  ر علوم اجتماعيآن د فادهول ا
اي يا قابل مالحظه "تعداد كافي"خواهند از اين اسييت كه مي هانآ منظور ترديدياند. بكار نبرده

نيل ي قابل قبولي براكامالً زنان روش  گتري ازبزر نمونهو از اين رو  پاسخ دريافت كنند انزناز 
 است.خواسته اين به 

ستخراج گيري احتمالي عادي و از نمونه پوشيچشم ا باهآن ادر به قنمونه بيشتري از زنان، ا
كه  زماني دند. بنابراينشنفر(  982نفر( در مقايسه با مردان ) 920تعداد كافي از زنان )انتخاب 

صد زنان و  40به طور مثالكنند كه محققان گزارش مي صد مردان 88در درباره " قدندمعت در
شدت اغراق  سي در محل كار به  ستميزان مزاحمت جن سيم به اين نتيجه مي ،"شده ا كه ر

سخ زنان بر  ست از آنهاكافي اي نمونهپا سيار اين امر اگرچه . مبتني ا ستب ل ئسااما م مطلوب ا
 وجود دارد. نيزديگري 

                                                 
1 . G. C. Collins and Timothy Blodgett 
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شريااوالً  شتركان ن ست. در وارهم تپيمايش از م ساز بوده ا شكل  ، پيمايش اين  مورده م
جله ممشييتركان "توانند درباره آن صييحبت كنند اين اسييت كه بهترين چيزي كه محققان مي

 چنين با نگاهي سييياده . شيييايد بتوان"كنندچه فكر ميدرباره اين موضيييوع هاروارد بازرگاني 
سييفانه ميزان كل  سييت. متا هاشييركتمديران رده باالي معرف بخش  همعااين جانديشيييد كه 
اين ميزان پاسخگويي براي پيمايش مشتركان نشريه  هرچاگ .ه استدرصد بود 02پاسخگويي 

 گيري احتمالي اين تعداد پاسخ براي تعميم دادن بسيار اندك است.است، اما در نمونهكافي 
كند. هرگاه نيز ايجاد ميرا گيري نامتناسيييب مشيييكل ديگري طرح نمونه ،عالوه بر اين

صد پا 44ند كه كنمحققان فوق اظهار  شركت ساسيگان از دهندسخدر مزاحمت  در مقابلت 
زيرا اين  ،ستا اين رقم بسيار باالقطعاً  ،(2992 :49كنند )كالينز و بالجت، جنسي حمايت مي

در  يبيشييتربا احتمال كه  -شييود را شييامل مينمونه به طور نامتناسييب درصييد بااليي از زنان 
سه با مردان ستند. هايتساسيطرفدار چنين  مقاي محققان گزارش كنند مديران  زماني كهي ه

ادعاهاي مربوط به  درند كناحسيياس ميارشييد بيش از مديران مياني و مديران سييطوح پايين 
سي  ستمزاحمت جن شده ا ست. ها نيز ترديد يافته اين(، 2992 :92) مبالغه   چنانكهبرانگيز ا

ين ارند. اقرار دهاي پايين مديريت نامتناسبي در ردهنحو ه كنند، اكثر زنان بمحققان گزارش مي
سطوح مختلف مديريت را تبيين  شكار بين  صميامر به تنهايي تفاوت آ عدم ه كند. به طور خال

شييود كه گيري زياد از زنان، باعث سييردرگمي نسييبت به كليه نتايج پيمايش ميتوجه به نمونه
گان دهندسخدهي به پاحل اين مشكل، وزناهها را برحسب جنسيت تفكيك نكرده است. ريافته

 بر اساس جنسيت آنها است كه در بخش پيشين شرح داده شد. 
 تبديل شده يبرانگيزجنجال  موضوعبه  0227و  0222 هايسال يانتخاباتنظرسنجي 

ير سازبي و هاي حنتايج انتخاباتي خود را بر اساس وابستگي ،سسات نظرسنجيؤبعضي از م .بود
ن ايمورد دهي در اين كار را انجام ندادند. وزنديگر ي رخب ، در حالي كهدهي كردندها وزنمتغير

سنجي ساسها بر نظر شاركت جمهوريتفاوت  ا سنجي ها خواهان و دموكراتميزان م در نظر
در آنجا خواه اينكه چه ميزان دموكرات و جمهوري تعيين عالوهه ب -آزمايشييي و روز انتخابات 

و  سسات نظرسنجيؤانجام شد. اين موضوع احتماالً يكي از مباحث داغ بين م - دحضور داشتن
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ستمدار سالاسيا سنجي و بحث  1هاي آتي خواهد بود. آلن ريفمنن در  صوص براي نظر در خ
 :طراحي كرده است پايگاه اينترنتي زير را موضوعاين 

 http://www.hs.ttu.edu/hdfs3390/weighting.htm  

 گيري احتمالينمونهمروري بر 
  گيري در تحقيقات پيمايشييي كنترل شييدهكليدي نمونهروش اين فصييل به  اي ازبخش عمده
كليه حاالت مورد در همان طور كه مشيياهده شييد، . "گيري احتمالينمونه": شييد تخصيييص داده

 شوند. انتخاب مي بررسي، عناصر مورد مطالعه به صورت تصادفي و با احتمالي غير صفر از جامعه
ساس   ضوع بر ا ساده يا گيري احتمالي مينمونه ،تحقيقمو سيار   ،شكلمنهايت بيتواند ب
شد. گير و هزينهوقت صراثربخشبا اين وجود، بر با سم ترين روش براي انتخاب عنا . تطالعه ا
 :شودعلت زير ناشي ميدو امر از اين 

صر  انمحقق آگاهانه يا ناآگاهانهاريب و انحراف از  ،گيري احتمالينمونه اوالً در انتخاب عنا
( شده دهيو متعاقباً وزن شانس مساوي )يا نامساويه معاعناصر ج كليهكند. اگر جلوگيري مي
ا احتمال ب انتخاب شوداي كه با اين روش نمونهرت در اين صوباشند،  شدن داشته براي انتخاب

 .ه خواهد بودمعاجعناصر معرف كل زياد 
هيچ  هرچاگ. سيييازدپذير ميرا امكانگيري خطاي نمونهتخمين گيري احتمالي ، نمونهثانياً

شان نمونه ست، اما رو همعاج كل دهنده احتمالي به طور دقيق ن شده  هايشني انتخاب كنترل 
 دهد.د انتظار را ميرتا حدودي به محقق اجازه تخمين خطاي مو

مشاهداتي  انتخاب تحقيقات اجتماعي پرداختيم:بيشتر ي در ساسا ايلهئبه مسفصل در اين 
. اين موضييوع دهندايم را نشييان ميتر از موارد خاصييي كه مشيياهده كردهكه به ما چيزي كلي

ز آنچه بيش ا هاييو شخصيت شود كه محقق با عواملمشاهده مي انيميد ر در تحقيقاتبيشت
سر و كار دارد؛ نظير ن ست،  شاهده و ثبت آن ا سنجيقادر به م سي  هايظر كه به دنبال سيا

هرچه بيشتر . دكننحبهمصا گاندهند ي ر تمامبا  دننتوانميبيني نتايج انتخابات هستند، اما پيش
مشيياهده خواهيد كرد كه محققان اجتماعي چگونه با اين موضييوع در مسييير كتاب پيش رويم، 

 شوند.مواجه مي

                                                 
1. Alan Reifman 
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 ي فصلكليدنكات 

 مقدمه

 شاهد  ادهاييرويدو  افراد كه بتوانند آنها را به ي را انتخاب كننداتمحققان اجتماعي بايد م
اب انتخو  گيريمعموالً از طريق نمونهامر د. اين هنكه قابل مشيياهده نيسييتند، تعميم د

 شود.مي براي مشاهده انجام فرادا

 است. ضروريگيري براي انجام تحقيقات اجتماعي منطق نمونه درك 

 

 گيرينمونهمروري بر تاريخچه 

  گيري احتمالي استفاده كنيد، براي نمونه دقيق هاي آماريروشاز بهتر است گاهي اوقات
 تر است.احتمالي مناسب گيري غيرنمونهفنون  در مواقعياما 

 

 احتمالي گيري غيرنمونه

  ضوعات گيري نمونهشامل  گيري غير احتمالينمونهفنون سترس، نمونهاز مو گيري در د
ضاوت، نمونههدفمند يا مبتني بر  سهميهبرفي و نمونه گيري گلولهق ست ايگيري  به . ا

كه گروهعالوه  قاني  عه ميمحق طال ماعي را م ندهاي اجت گانممكن اسيييت از  ،كن  خبر
تضييمين خود را دارد اما هيچ يك خاص  هايكاربردفنون اسييتفاده كنند. هر يك از اين 

از آن انجام گيري هسييتند كه نمونه ايهمعاجنماينده هاي اخذ شييده كه نمونهكنند نمي
 است. شده

 

 گيري احتمالينظريه و منطق نمونه

 اي كه معرف نمونهانتخاب را براي ي مناسيييب شيييرايط ،گيري احتماليهاي نمونهروش
عاج ندفراهم مي ،بزرگ و مشيييخص اسييييتاي هم با . اين روشكن هه  ها در مواج

احتمالي مشييخص براي  همعاهاي آگاهانه و ناآگاهانه به هر يك از عناصيير جگيريجهت
 دهد.انتخاب تخصيص مي
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 انتخاب تصادفي است. ،گيري احتماليكليد نمونه 

 شده نمونهترين حتي دقيق شان دهنده كل ج به طور كامل، انتخاب  صكه  ايهمعان ر عنا
 .وجود دارد تا حدوديگيري همواره نخواهد بود. خطاي نمونه اند،از آن انتخاب شده

 لي گيري احتماهاي نمونههاي مربوط به هر پارامتر هدف، روشبيني توزيع نمونهبا پيش
 گيري را محاسبه كنند. نمونه ميزان خطاي مورد انتظار در تاكنند اين امكان را فراهم مي

 ود.شميبيان سطح اطمينان و فاصله اطمينان  وسيلهه خطاي مورد انتظار در نمونه ب 

 

 گيريو چارچوب نمونه همعاج

 شبه ،گيريچارچوب نمونه ست يا  ضاي ج فهر ستي از اع ستفاده منبع و  همعافهر مورد ا
ست. انتخاب نمونهبراي  ستقيم ه نمونه ب مايندگين ا ستااين  ربمبتني صورت م كه  مر ا

 .ه مورد نظر است يا خيرمعاگيري شامل تمام اعضاي جآيا چارچوب نمونه
 

 گيرينمونه يهاانواع طرح

 گيري استفاده كنند.نمونه هايطرحانواع مختلف توانند از محققان مي 

 سينمونه سا ساده ا صادفي  ست، احتمالي گيري نمونه روشترين گيري ت ه ل بعم اما درا
 .شودمي ندرت استفاده

  شامل انتخاب  مندنظامگيري نمونهk ضو چارچوب نمونه ست. اين روش امين ع گيري ا
 هاي جزئي، اين دو روش. عليرغم تفاوتگيري تصادفي ساده استتر از روش نمونهعملي

 از لحاک كاركردي معادل يكديگر هستند. 

 قه نديطب ند گروهآفر ،ب ندي اعضييياي جب عاي  قه هم تاً همگن، پيش از به طب هاي نسيييب
باعث بهبود نمونه ندگي نمونه از طريقگيري اسيييت كه  ماي هاي  ن كاهش ميزان خطا
 .شودميگيري نمونه

 
 اياي چند مرحلهخوشه گيرينمونه

 شهنمونه ست كه معموالً اي چند مرحلهگيري خو سبتاً پيچيده ا شي ن كه  هنگامياي رو
ضاي ست تمام اع شد همعاج فهر ستفاده قرار م ،موجود نبا معموالً گيرد. محققان يمورد ا
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ده تا به اندازه نمونه تعيين ش دنها و اندازه هر خوشه تعادل ايجاد كنخوشه دبايد بين تعدا
ست شهگيري چند مرحلهگيري در نمونهكاهش خطاهاي نمونه براي. يابند د  اياي و خو

 مود.بندي استفاده نتوان از طبقهمي

 نمونه( گيري احتمالي متناسب با اندازهPPSروش كارآمدي براي نمونه )اي گيري خوشه
 اي است.چند مرحله

 باشند، محقق بايد  نابرابربراي انتخاب شدن در نمونه داراي شانس  همعااگر اعضاي ج
 هعماكل ج نمايندهد تا نمونه انتخاب شده تخصيص دهمشاهدات  ههاي مختلفي بوزن

حتمال معكوس ا تواند با، ميشودداده ميتخصيص نمونه  و خاصي ازكه به عض يباشد. وزن
 باشد. برابر انتخاب آن

 

 اصطالحات كليدي

 گيرينرخ نمونه گيري متناسب با اندازهنمونه ايگيري خوشهنمونه

 گيري تصادفي سادهنمونه گيري احتمالينمونه فاصله اطمينان

 گيريواحد نمونه گيري هدفمند )قضاوتي(نمونه سطح اطمينان

 برفيگيري گلوله نمونه ايگيري سهميهنمونه عنصر

مال  با احت خاب  انت

 يكسان

 آماره انتخاب تصادفي

 بنديطبقه نمايندگي خبره

گتتيتتري نتتمتتونتته

 غيراحتمالي

 مطالعه جامعه  گيريخطاي نمونه

 مندنظامگيري نمونه گيريچارچوب نمونه پارامتر

 دهيوزن گيريفاصله نمونه جامعه
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 سؤاالت و تمرينات مروري

در س دوي، اموبيني كرد تكه پيش 2979سال بحث مربوط به نظرسنجي گالوپ در  .2
هايي كه كنيد. راه مرورهري ترومن را شكست خواهد داد انتخابات رياست جمهوري 

اي خود را اصالح كند تا دچار آن خطا گيري سهميهطرح نمونهبا آن توانست گالوپ مي
 مورد بحث قرار دهيد.را نشود 

انتخاب  9948تا  2 بازهاز ده عدد در  اينمونه تصادفي ساده الفپيوست  با استفاده از .0
 كنيد. در اين فرآيند هر مرحله را توضيح دهيد.

يسي زبان در آموزان كالس اول انگلاي از دانشاي چند مرحلهمراحل انتخاب نمونه خوشه .4
 هاي اياالت متحده را بيان كنيد. ها و دانشگاهدانشكده

ت توانيد مشكالهاي انجام شده در اينترنت را شرح خواهيم داد. آيا مي، پيمايش9در فصل  .7
اه حلي بيني كنيد. آيا رگيري، نمايندگي آن و غيره را پيشممكن مربوط به چارچوب نمونه

 رسد؟ به ذهنتان مي

( 0اي، گيري سهميه( نمونه2اده از ويرايش كالج اينفوتراك، مطالعاتي كه از با استف .2
اند را فهرست مند استفاده كردهگيري نظام( نمونه4اي و اي چند مرحلهگيري خوشهنمونه

 كنيد. از هر مطالعه شرح مختصري بنويسيد. 

 

 منابعي براي مطالعه بيشتر

Frankfort-Nachmias, Chava, and Anna Leon-Guerrero. 2000. Social 

Statistics for a diverse Society. 2nd ed. Thousnand Oaks, CA: Piane Forge 

Press. See Chapter 11 especially.  

اين كتاب آماري بيشييتر موضييوعاتي كه در اين فصييل مطرح نموديم را در قالبي آماري 

 كند. گيري احتمالي و تحليل آماري را اثبات ميدهد. اين كتاب روابط ميان نمونهپوشش مي

Kalton, Graham. 1983. Introduction to survey Sampling. Newburg 

Park, CA: Sage.  

پردازد. يگيري ماين فصيل، كالتون بيشيتر به جزئيات رياضيي نمونه در مقايسيه با مباحث

 باشد. البته مطالب اين كتاب به صراحت و قطعيت كتاب كيش نمي
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Kish, Leslie. 1965. Survey Sampling. New York: Wiely.  

ترين موضوعات تا موضوعات پيچيده و رياضي را به صورتي نظري اي از سادهكيش دامنه

گيري بدانيد، از مطالب بسيييار دهد. هر آنچه شييما بايد درباره نمونهي مورد بحث قرار ميو عمل

 ساده تا دشوار، در اين كتاب پوشش داده شده است. 

Sudman, Seymour. 1983. Applied Sampling pp. 145-94 in Hndbook of 

Survey Research, edited  by Peter H. Rossi, James D. Wright and Andy B. 

Anderson. New York: Academic Press.  
 گيري پيمايشي.راهنمايي عالي و عملي براي نمونه

 

 منابع اينترنتي براي مطالعه

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
 :Sociology Nowقبل از اينكه مرور پاياني فصل را انجام دهيد، آزمون تشخيصي  .24

Research Methods هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به شما در شناسايي حوزه
تمركز كنيد كمك خواهد كرد. در ابتداي كتاب، شييما اطالعاتي درباره اين ابزار بر خط 

 و نيز آموزش نحوه دسترسي به همه منابع عظيم آن را خواهيد يافت.

بر اسيياس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .27
ساير منابع  ستفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و  نتايج آزمون خود ا

 براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به فصل وقتي مرور خود را به پايان رسانديد، از پس  .22
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.

 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعيي كار با ويرايش يازدهم روشوب سايتي برا

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير برويد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه براي 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 
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هاي آزمايشي به همراه بازخورد آنها، در اين سايت به موارد زير دست خواهيد يافت: آزمون
هاي تفصيييلي، اصييطالحات ها، نرم افزار آموزشييي فصييل، پروژهتمارين اينترنتي، فلش كارت

هاي هاي اجتماعي در فضاي مجازي، داده، پژوهشInfoTrac College-Editionجستجوي 
اي بر آموزش كار با نرم افزارهاي مختلف هاي سايت، مقدمهري، لينكپيمايش اجتماعي سراس

 .NVioو  SPSSها از قبيل تحليل داده

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ي احتماالً هاي اينترنتتوجه داشييته باشيييد كه اينترنت ماهيتي پويا اسييت. ليكن اين پايگاه
ن وب هاي بيشتر بررسي كنيد. ايز براي لينككتاب را ني ثابت خواهند بود. همچنين وب سايت

گيري هايي براي يادگيري بيشتر درباره نمونهها در حال حاضر )زمان انتشار كتاب(، زمينهسايت
 د.آورنرا فراهم مي

 گيري احتمالي بيل تروخيم، نمونه
http://www.socialresearchmethods.net/kb/sampprob.htm/ 

 گيري پيمايشي، چارچوب شركت نمونه
http://www.worldopinion.com/the_frame/ 

 گيرياداره آمارهاي نيروي كار و سرشماري، نمونه
http://www.bls.census.gov/cps/bsampdes.htm 
 

 



 

 سومبخش 
 

 

 

 

 هاي مشاهدهروش

 

 

 هاآزمايش .7

 تحقيق پيمايشي .3

 ميداني كيفيتحقيقات  .01

 تحقيق غير مداخله جويانه .00

 تحقيق ارزيابي .00

هاي پس از بحث پيرامون ساختار بندي تحقيق، حال آماده پرداختن به موضوع روش
 در دسترس دانشمندان اجتماعي هستيم. ايمشاهده

به اين  9ها در رابطه با علوم طبيعي هستند. در فصل رسد كه آزمايشاغلب چنين به نظر مي
كنند. در ميان واهيم پرداخت كه دانشمندان اجتماعي چگونه از آزمايش استفاده ميموضوع خ

هايي كه ما بررسي خواهيم كرد، اين شيوه از بيشترين قابليت كنترل برخوردار است. درك روش
 آزمايش روشي مناسب براي افزايش درك شما از منطق كلي تحقيقات علوم اجتماعي است.

علوم  هايترين روشتحقيق پيمايشي، به عنوان يكي از متداولبه بحث پيرامون  9فصل 
ها به وسيله طرح سواالتي از آوري دادهاجتماعي اختصاص دارد. اينگونه تحقيقات شامل جمع

تواند به صورت رو در رو يا تلفني هايي كه ميهاي آزاد يا مصاحبهدر پرسشنامه –مردم است 
 انجام شود.
ها به هآوري دادترين اشكال جمعيداني كيفي شايد يكي از طبيعيدرباره تحقيق م 22فصل 

يعي. هاي اجتماعي در محيط طبكند: مشاهده مستقيم پديدهوسيله دانشمندان اجتماعي را تشريح مي
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همان طور كه مشاهده خواهيد كرد، برخي محققان از مشاهده صرف فراتر رفته و در موضوع مطالعه 
 تري از آن هستند.تر و درك كامله دنبال نگرشي عميقكنند، زيرا بمشاركت مي
شيوه جمع 22فصل  سه  هاي غير مداخله جويانه اختصاص دارد آوري دادهبه بحث درباره 

هاي پيرامون ما اسييت. به عنوان مثال، تحليل محتوي كه مزيت آنها دسييترسييي به برخي داده
شييناسييايي و شييمارش مصيينوعات  هاي اجتماعي از طريقآوري دادههاي جمعيكي از شيييوه

بدون هيچگونه تماسي با افراد، ها است. ها و نقاشيها، سخنرانيها، آهنگاجتماعي نظير كتاب
ستردهشما مي سي دامنه گ ستفاده كنياي از پديدهتوانيد از اين روش براي برر د. هاي اجتماعي ا

ون صيييحبت كردن با آنها را تجزيه و تحليل آمارهاي موجود شييييوه ديگري از مطالعه افراد بد
هاي خصييوصييي به طور منظم حجم عظيمي از ها و بسييياري از شييركتدهد. دولتنشييان مي

ندكنند كه شيييما اغلب ميآوري ميها را جمعداده يا حتي توا  بدون با اعمال تغييراتي جزئي 
منبع  ريخياز آنها براي پاسييخگويي به سييواالت اسييتفاده كنيد. نهايتاً اسييناد تااعمال تغيير 

 روند.ارزشمندي براي تجزيه و تحليل علمي اجتماعي به شمار مي
 پردازدهاي در حال رشد در علوم اجتماعي مي، تحقيق ارزيابي، به يكي از زمينه20فصل 

هاي اجتماعي در زندگي هاي تجربي و شبه تجربي براي بررسي پديدهكه شامل كاربرد مدل
حقيق ارزيابي براي بررسي اثربخشي يك برنامه بازپروري يا توانيد از تواقعي است. شما مي

هاي كارايي بوفه جديد در دانشكده استفاده كنيد. در اين فصل ما همچنين نگاهي به شاخص
 تر خواهيم داشت.اجتماعي به عنوان روشي براي ارزيابي فرآيندهاي اجتماعي گسترده

وجه داشت. اوالً، احتماالً شما متوجه پيش از پرداختن به مباحث فوق بايد به دو نكته ت
ايد. هاي علمي به طور تصادفي در زندگي روزمره خود استفاده كردهايد كه شما از اين روششده

گيريد. هر بار كه انگيزه يك نويسنده از شما برخي انواع تحقيق ميداني را هر روز به كار مي
د. شما حداقل گيريتحليل محتوي را به كار ميكنيد، در واقع شكلي از نوشتن متني را ارزيابي مي

به شما نشان خواهد داد كه  4ايد. بخش هاي نه چندان مهمي مشاركت داشتهبارها در آزمايش
هاي مشخص اي كه از افتادن در دامها را بهبود دهيد، به گونهچگونه استفاده خود از اين روش

 اجتناب كنيد.
ها براي كليه موضوعات و شرايط شده در اين فصل هاي تشريحثانياً، هيچ يك از روش

تحقيق مناسب نيستند. در هر فصل پيشنهاداتي درباره شرايط استفاده از يك روش مشخص 
توانم كليه موضوعات تحقيقي كه ممكن است زماني ارائه شده است. با اين وجود من هرگز نمي
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العه نماي كلي شما بايد همواره براي مطبيني كنم. به عنوان يك راهبراي شما جالب باشد را پيش
هاي مختلفي استفاده كنيد. با توجه به اينكه هر روش نقاط ضعف خاص خود هر موضوع از روش

هاي مختلف به رفع اين نقاط ضعف كمك خواهد كرد. اگر رويكردهاي را دارد، استفاده از روش
ار دست اي از تكرشما به گونهمختلف و مستقل براي موضوع نتايج يكساني را به دست دهند، 

 ايد. يافته
 





 

 فصل هشتم
 

 

 

 
 

 هاآزمايش

 

 

 مروري بر فصل

سي روابط علّي مي ست كه محققان را قادر به برر شاهده ا شكلي از م د. سازآزمايش، 
تحقيقات اجتماعي تحت شيييرايط كنترل شيييده در هاي بسيييياري در زمينه آزمايش

توانند تاثير رويدادهاي طبيعي بر ها مياند، ليكن آزمايشآزمايشيييگاه انجام شيييده
 پيشامدهاي دنياي اجتماعي را مورد مطالعه قرار دهند.

 





 

 فصل هشتم
 

 

 

 
 

 هاآزمايش

 

 مقدمه
پردازد كه به طور هاي تحقيقي مياين فصيييل به معرفي آزمايش به عنوان يكي از روش

صل، آزمايش به عنوان روش علمي  ست. در اين ف ساختار يافته در ارتباط ا شتر با علوم  كلي بي
( مشاهده 0( عمل و )2شود. آزمايش اساساً شامل )نظر گرفته ميمشاهده در علوم اجتماعي در 

نتايج آن عمل، اسيييت. در اين روش، معموالً محقق علوم اجتماعي گروهي آزمودني را انتخاب 
پردازد. در اين فصييل، كند؛ متغيري را بر آنها وارد سيياخته و به مشيياهده ت ثير آن عمل ميمي

 وم اجتماعي را بررسي خواهيم كرد.هاي آزمايش در علمنطق و برخي روش
باً از آزمايش اسيييتفاده ذكر اين نكته الزم اسيييت كه در پژوهش هاي غير علمي نيز غال

كنيم، سيييپس آن را شيييود. به عنوان مثال براي تهيه غذا ابتدا مقداري نمك اضيييافه ميمي
ثي كردن يك چشيييم. براي خنافزاييم و مجدداً آن را ميچشيييم و دوباره مقداري نمك ميمي

سيم قرمز آن را قطع مي شاهده ميبمب،  سپس كنند كه آيا منفجر ميكنند و م شود يا خير، 
 كنند و ....سيم ديگر آن را قطع مي

 هايكنيم، آزمايشهمچنين براي توسيييعه درك كلي خود از دنيايي كه در آن زندگي مي
شييوند: خوردن، راه رفتن، خته ميها از طريق آزمايش، آمودهيم. كليه مهارتمتعددي انجام مي

شجويان از طريق آزمايش مي صحبت كردن، دوچرخه شنا كردن و .... دان فهمند كه سواري، 
شگاه از طريق  ساتيد دان ست. ا شي به چه ميزان مطالعه نياز ا براي موفقيت در يك دوره آزماي

مادگيآزمايش مي به چه ميزان آ ئه موفقيت آميز درس  ند. در اين  فهمند كه براي ارا ياز دار ن
فصل درباره نحوه استفاده محققان اجتماعي از آزمايش براي افزايش شناخت كلي از دنيا بحث 
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هاي علوم اجتماعي، نقاط خواهيم كرد. در پايان خواهيم ديد كه آزمايش نيز مانند سييياير روش
 قوت و ضعف خاص خود را دارد.

 

 موضوعات مناسب براي آزمايش
ها به ويژه تر هسييتند. آزمايشبرخي موضييوعات و اهداف تحقيق مناسييبها براي آزمايش
سب براي پروژه شده، منا سبتاٌ محدود و تعريف  ضيات ن هاي تحقيقاتي برخوردار از مفاهيم و فر

سنتي علم، كه قبالً درباره آن بحث شد، مدل آزمايشي به ويژه براي  صوير  ساس ت هستند. بر ا
اي كند، برها ت كيد ميبه اينكه آزمايش بر يافتن علت آزمون فرض مناسيييب اسيييت. با توجه

 توصيفي است.  اهداف تبييني بهتر از اهداف
هاي كاهش تبعيض نژادي عليه سياه پوستان به عنوان مثال فرض كنيد قصد مطالعه روش

كنيم آشيينايي با نقش سييياهان در تاريخ آمريكا آمريكايي را داريم. براي اين منظور فرض مي
گيريم كه صحّت اين فرضيه را از طريق كاهش تبعيض نژادي خواهد شد  و تصميم مي باعث

صب گروهي از آزمودني سي كنيم. ابتدا بايد ميزان تع ستآزمايش برر سياه پو سبت به  ان را ها ن
علمي، ادبي،  هايگيري كنيم. سپس فيلم مستندي درباره نقش سياه پوستان در پيشرفتاندازه

سي و اجتماعي شان  سيا ها دهيم. در نهايت بار ديگر ميزان تبعيض آزمودنيآمريكا را به آنان ن
ستان را اندازه مي سياه پو سبت به  شود آيا فيلم واقعاً باعث كاهش تبعيض ن شخص  گيريم تا م

 شود يا خير؟نژادي مي
وده آميز بهاي كوچك نيز موفقيتروش آزمايش همچنين براي مطالعه كنش متقابل گروه

ست. در اين زمينه مي شكيل و به هر يك از آنها وظيفهتوان گروه كوچكي از آزمودنيا ي اها ت
قه نان خواسيييت براي افزايش عال يه عمومي را محول كرد، مثالً از آ يل نقل به وسيييا ندي  م

كنند. آنگاه شيييوه سييازماندهي و برخورد گروه با اين مسييئله را مشيياهده پيشيينهادهايي ارائه 
توان به طور نظام يافته ماهيت وظايف يا ها، مياي از اين آزمايشطي مجموعه كنيم. درمي

شييود را تغيير داد. با مشيياهده نحوه هايي كه براي اجراي موفقيت آميز كار پرداخت ميپاداش
ي توانيم مطالب زيادمتفاوت سازماندهي و فعاليت گروه در برخورد با هر يك از اين شرايط، مي

 گذارند، فرا بگيريم.هاي كوچك و عواملي كه بر آنها ت ثير ميتعامالت در گروهدرباره ماهيت 
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كنند هاي مختلفي به هيئت منصفه ارائه ميبه عنوان مثال گاهي اوقات وكال شواهد را به شيوه
 تا مشخص شود كدام شيوه، ت ثيرگذاري بيشتري دارد.

هاي الثانجام شود. اگرچه بيشتر م شود كه آزمايش بايد در آزمايشگاهاغلب چنين تصور مي
قان علوم  ندارد. محق ند، ليكن الزامي بر اين امر وجود  اين فصيييل نيز از اين ويژگي برخوردار

شبكه ارتباط جهانياجتماعي به طور فزاينده ستفاده ميبراي اجراي آزمايش 1اي از  كنند. به ها ا
ماعي در مواقعي ا قان علوم اجت مايش"ز عالوه محق فاده مي "طبيعي هايآز ند: اسيييت كن

هاي بعدي پيوندند. قسييمتهايي كه در مسييير عادي رويدادهاي اجتماعي به وقوع ميآزمايش
 پردازد.اين فصل به تشريح اين نوع تحقيق مي

 

 كالسيك آزمايش
ترين انواع آزمايش شيييامل سيييه جزء و هر جزء در علوم طبيعي و علوم اجتماعي،  متداول

ست: )شامل دو زوج عمد سته، )2ه ا ستقل و متغير واب آزمون و ( پيش آزمون و پس 0( متغير م
( گروه آزمايش و كنترل. در اين قسمت هر يك از اين اجزاء و نحوه قرار گرفتن آنها در كنار 4)

 هم براي اجراي آزمايش، تشريح خواهد شد.

 

 متغير مستقل و متغير وابسته
تغير شييود. ممسييتقل بر متغيري وابسييته بررسييي مياسيياسيياً در هر آزمايش، ت ثير متغيري 

ه تواند حاضر يا غايب باشد. بگيرد كه ميمستقل معموالً شكل محركي آزمايشي را به خود مي
اسييت كه دو ويژگي دارد: حاضيير يا غايب. در اين  "متغيري دو بخشييي"عبارت ديگر محرك 

 كند.غياب آن مقايسه ميافتد را با حالت محقق آنچه در زمان حضور محرك اتفاق مي
ايش فيلم نم"متغير وابسييته و  "تبعيض"در مثال مربوط به تبعيض عليه سييياه پوسييتان، 

متغير مسييتقل اسييت. محقق معتقد اسييت وجود  "مربوطه به نقش سييياهان در تاريخ آمريكا
تبعيض، يا حداقل بخشييي از آن، به دليل عدم آگاهي در مورد تاريخ سييياه پوسييتان آمريكايي 

هاي سييت. هدف از انجام آزمايش، بررسييي اعتبار فرضيييه محقق از طريق ارائه برخي محركا
ستند، به گروهي از آزمودني سب، نظير فيلم م ستقل همان منا ست. به عبارت ديگر، متغير م ها ا

                                                 
1 . World Wide Web 
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توان گفت تماشيياي فيلم باعث ايجاد تغيير در علت و متغير وابسييته معلول اسييت. از اين رو مي
 شود يا كاهش تبعيض ناشي از تماشاي فيلم است.مي ميزان تبعيض

بيشييماري وجود دارند كه براي آزمايش مناسييب هسييتند. به  متغيرهاي مسييتقل و وابسييته
سته عالوه يك متغير مشخص مي تواند در آزمايشي متغير مستقل و در آزمايش ديگر متغير واب

عليه  كه در آزمايشي كه ت ثير تبعيضمتغير وابسته بود، در حالي  "تبعيض"باشد. در مثال فوق 
 كند، متغير مستقل است.پوستان بر رفتار خاصي را بررسي ميسياه 

صورت عملياتي تعريف  سته در آزمايش بايد آنها را به  ستقل و واب ستفاده از متغيرهاي م براي ا
 مثالهاي متفاوتي براي مشييياهده باشيييد. براي تواند شيييامل روشكرد. اين تعريف عملياتي مي

تواند مبنايي براي تعريف عملياتي تبعيض باشد. در يك گروه مي هاي داده شده به پرسشنامهپاسخ
ودداري از پوستان، يا خپوستان، موافقت يا مخالفت با سياه كوچك، صحبت كردن يا نكردن با سياه

 كيل دهد.ستان را تشپوتواند عناصر تعريف عملياتي كنش متقابل با سياه اظهار نظر درباره آنها مي
معموالً در مدل آزمايشييي، متغيرهاي مسييتقل و وابسييته بايد پيش از شييروع آزمايش به 

هاي ديگر خواهيم ديد، صيييورت عملياتي تعريف شيييوند. اما چنانكه در روش پيمايش و روش
سپس با تحليل داده سيعي بپردازيم و  شاهدات و ست ابتدا به م شاهدات بهگاهي الزم ا  ها و م

مانتعر مايش،  يت آز ها قدام كنيم. در ن ها ا ياتي متغير به ند سييياير روشيف عمل هاي كمّي، 
 ها و مشاهدات مشخص و استاندارد نياز دارد.گيرياندازه

 

 پيش آزمون و پس آزمون
ساده شي، آزمودنيترين طرحدر  سته ميهاي آزماي سب يك متغير واب  سنجند )پيشها را بر ح

 دهند و مجدداً معرض محركي كه نشان دهنده متغير مستقل است، قرار ميآزمون(، سپس آنها را در 
سنجند )پس آزمون(. بر اين اساس هرگونه تغيير در سنجش متغير آنها را بر حسب متغير وابسته مي

 توان ناشي از متغير مستقل دانست.آزمون را ميوابسته در پيش آزمون و پس 
پوستان و نمايش نقش سياهان در تاريخ آمريكا، ابتدا در مثال مربوط به تبعيض عليه سياه 

تفاده شود. به عنوان مثال با اسها سنجيده ميميزان تبعيض عليه سياه پوستان در ميان آزمودني
شنامه س سؤاالتي درباره نگرش آزمودنياز پر ست، مياي كه حاوي  ستان ا سياه پو وانيم تها به 

يانگين تبعيض  ندازهميزان تبعيض هر فرد و م مايش فيكل گروه را ا لمي گيري كنيم. پس از ن
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ستان آمريكا براي آزمودني سياه پو شنامهدرباره تاريخ  س ست را مي ها، بار ديگر همان پر ان نخ
سخآنها توزيع مي شنامه داده ميكنيم. پا س ان شود، به ما امكهايي كه در اين پس آزمون به پر

آزمودني و ميانگين تبعيض گروه را به دسيييت آوريم.  خواهد داد تا مجدداً ميزان تبعيض در هر
شنامه س شد، نتيجه اگر در پر ستان كاهش يافته با سياه پو سري دوم، ميزان تبعيض عليه  هاي 

 گيريم كه نمايش فيلم باعث كاهش تبعيض شده است.مي
شي نگرش سي آزماي صي در مورد در برر سئله عملي خا  "تباراع"هايي نظير تبعيض، با م

هاي توانند پاسخها ميخواهيم بود. همان طور كه ممكن است حدس زده باشيد، آزمودني مواجه
ست  ست. ممكن ا شنامه دوم بدهند، در حالي كه نگرش آنها تغييري نكرده ا س متفاوتي به پر

شند. اما زماني كه آزمودني ست از هدف آن آگاه نبا شنامه نخ س سخ دادن به پر ها در هنگام پا
كنند، متوجه شييوند كه محققان قصييد دارند ميزان تبعيض آنها را پر مي پرسييشيينامه دوم را

شود، اندازه شناخته  ست  گيري كنند. از آنجا كه هيچ كس تمايل ندارد به عنوان يك آدم نژادپر
سد ر. بنابراين به نظر ميدهندسخاي ديگر پاها در پرسشنامه دوم به گونهممكن است آزمودني

 ض را كاهش داده در حالي كه چنين نبوده است. نمايش فيلم ميزان تبعي
اي از يك مشييكل عمومي اسييت كه بسييياري از اشييكال تحقيق اجتماعي با آن اين نمونه

هاي مواجهه با تواند آنها را تغيير دهد. روشاند: سييعي در مطالعه مكرر بعضييي چيزها ميمواجه
ورد بررسييي قرار گرفته هاي مختلف اين فصييل ماين مشييكل در چارچوب آزمايش، در بخش

 است. اولين روش، استفاده از گروه كنترل است.

 

 گروه آزمايش و گروه كنترل
مطالعات آزمايشگاهي به ندرت تنها شامل يك گروه آزمايش است كه محرك آزمايشي در 

شود. معموالً محققان در طي آزمايش، گروهي را تحت عنوان گروه كنترل نيز مورد آن اجرا مي
 شود. دهند كه محرك آزمايشي در مورد آن اجرا نميرسي قرار ميمورد بر

ستان، مي در مثال تبعيض سياه پو سي كتوانيم دو گروه از آزمودنينژادي و تاريخ  نيم. در ها را برر
شنامه س ستان شود كه براي اندازهاي داده ميآغاز به هر گروه پر سياه پو گيري تبعيض آنها بر عليه 

ست. شده ا شان داده مي طراحي  مون آز شود. در نهايت يك پسسپس فيلم تنها به گروه آزمايش ن
 دهد.طرح آزمايشي پايه را نشان مي 9-2آوريم. شكل درباره تبعيض از هر دو گروه به عمل مي



 شناسي كاربردي تحقيق در علوم انساني/ روش797

 

ستفاده از گروه كنترل به محقق امكان مي شف كند. اگر ا شي را ك دهد تا هرگونه اثر آزماي
سيييطح كلي تبعيض در گروه كنترل به همان اندازه گروه آزمايش  پس آزمون نشيييان دهد كه

تواند ناشيييي از اثر آزمايش يا كاهش يافته اسيييت، آنگاه كاهش ظاهري در ميزان تبعيض مي
عوامل خارجي به غير از نمايش فيلم باشد. از سوي ديگر، چنانچه تبعيض تنها در گروه آزمايش 

ناشييي از نمايش فيلم در نظر گرفت كه تنها تفاوت  توانكاهش يافته باشييد، اين كاهش را مي
موجود ميان دو گروه اسييت. همچنين اگر تبعيض در هر دو گروه كاهش يافته باشييد، اما ميزان 

زان توان پذيرفت كه نمايش فيلم ميآن در گروه آزمايش بيشتر از گروه كنترل باشد، باز هم مي
 تبعيض را كاهش داده است.

 

 
آزمایش شناسایي اثرات احتمالي . نمودار طرح آزمایشي پایه. هدف اساسي از یک 0-7شکل

شود( بر یک متغیر وابسته است. اعضای یک متغیر مستقل )که در آزمایش محرک خوانده مي

گیرند، در حالي که اعضای گروه کنترل در )های( آزمایش در معرض محرک قرار ميگروه

 گیرند.برابر آن قرار نمي

 تشابه؟ :مقايسه

 كنترل گروه آزمايش گروه

 تفاوت؟ :مقايسه

گيري اندازه
 متغيرهاي وابسته

اجراي محرك آزمايشي 
 )فيلم(

  مجدد گيرياندازه
 متغيرهاي وابسته

 

گيري مجدد اندازه
 متغيرهاي وابسته

گيري اندازه
 متغيرهاي وابسته
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مطييالعيياتي كييه اف. جي.  هلزوم وجود گروه كنترل در تحقيق اجتميياعي در مجموعيي
بر  2942و اوايل دهه  2902( در اواخر دهه 2490) 1برگر و دبليو. جي. ديكسيييونروتليس

روي رضايت كاركنان انجام دادند، آشكار شد. اين دو محقق قصد داشتند ت ثير تغيير در شرايط 
 هايوري كاركنان را مطالعه كنند. براي اين منظور آنها آزمايشمحيط كار بر رضيييايت و بهره

الكتريك در حومه شهر شيكاگو، هاثورن،  شركت وسترن "كشيكارگاه سيم"خود را در بخش 
 ايلي نويز انجام دادند. 

دهد. وري را همزمان افزايش ميمحققان دريافتند كه بهبود شييرايط كاري، رضييايت و بهره
ستفاده از چراغ شنايي كارگاه با ا ري ويافت، بهرههاي بهتر افزايش ميبراي مثال هر اندازه كه رو

 كرد.دا ميوري نيز افزايش پييافت، بهرهرچه روشنايي بيشتر بهبود ميكرد. هنيز افزايش پيدا مي
ند؛  كاهش داد نايي را  ند، روشييي تدل كن تايج خود را عملي و مسييي كه ن قان براي آن محق

 "!وري باز هم افزايش يافتبهره"
سيم شد كه كارگران كارگاه  سبت به در اين زمان مشخص  كشي به توجهي كه محققان ن

ش شان دادهآنان معطوف دا شرايط كاري واكنش ن ه كه اند. اين پديدته بودند، بيش از تغيير در 
ا بر هگويند، محققان اجتماعي را نسييبت به ت ثير احتمالي آزمايشمي "اثر هاثورن"غالباً به آن 

تر كرد. در آزمايش مربوط به كارگران كارگاه سيم كشي، استفاده از يك گروه نتايج آنها حساس
صحيح شرايط كاري مطالعه مي - كنترل  وجود  -شدند گروهي كه بدون هيچگونه تغييري در 

 اين اثر را نمايان ساخت.
هاي پزشكي مشهود است. بيماراني نياز به گروه كنترل بيش از هر جاي ديگري در آزمايش

كنند، اما معلوم كنند، به كرّات احسيياس بهبودي ميهاي پزشييكي شييركت ميكه در آزمايش
ست كه شي از درمان ني شي از چه ميزان از اين بهبود نا شده و چه ميزان نا هاي در نظر گرفته 

دارويي  - 2دارونماخود آزمايش اسييت. از اين رو در آزمايش ت ثير داروهاي جديد، محققان يك 
دهند. بنابراين بيماراني كه در را به گروه كنترل مي -هاي حاوي شيييكر بدون اثر، نظير قرص

كنند مانند گروه آزمايشييي داروي واقعي به آنها داده شييده قرار دارند، احسيياس ميگروه كنترل 
يابند. با اين وجود اگر دارو مؤثر باشد، كساني كه داروي است. معموالً اين افراد اندكي بهبود مي

 .يابنداند، بهبود مياند، بيش از افرادي كه دارونما را دريافت كردهواقعي را دريافت داشته

                                                 
1 . F. J. Roethlisberger and W. J. Dickson 
2 . Placebo 
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مايش در ها در برابر محركآز نه تن ماعي، گروه كنترل  مايشيييي هاي علوم اجت هاي آز
شييود، بلكه نسييبت به ت ثيرات رويدادهاي خارج از آزمايش نيز مصييونيت دارد. در محافظت مي

اي مثال مربوط به مطالعه تبعيض، فرض كنيد يكي از رهبران محبوب سييياه پوسييتان در هفته
ها را تحت ت ثير شييود. ممكن اسييت اين رويداد آزمودنيسييت، ترور كه آزمايش در حال انجام ا

قرار دهد و باعث شييود آنان در نظرات خود تبعيض كمتري عليه سييياه پوسييتان اظهار كنند. با 
شته وجود آنكه رويداد فوق مي ساني دا ضاي گروه آزمايش و كنترل ت ثير يك تواند در نگرش اع

شتر در ميزان  شد؛  ليكن كاهش بي شي در با شي به دليل ت ثير محرك آزماي تبعيض گروه آزماي
 شود.نظر گرفته مي

گاهي اوقات اجراي طرحي آزمايشيييي به بيش از يك گروه آزمايش يا كنترل نياز دارد. به 
عنوان مثال در مورد فيلم مسييتند، ممكن اسييت بخواهيم اثر مطالعه كتابي درباره تاريخ سييياه 

شت كه يكي از آنها هم فيلم را  پوستان را نيز بررسي كنيم. در اين حالت چهار گروه خواهيم دا
كند و گروه ديگري كند، گروه ديگر تنها فيلم را مشيياهده ميتماشييا و هم كتاب را مطالعه مي

عه مي طال تاب را م ها ك جام نميتن ها را ان كار كدام از اين  ند، گروه كنترل نيز هيچ با ك هد.  د
ستفاده از چنين طرحي مي ها را به طور جداگانه و نيز ت ثير توامان ت ثير هر يك از محركتوان ا

 آنها را مشخص نمود.

 

 1آزمايش دو سويه كور
ساس بهبود مي صرف دارونما اح كنند، گاهي اوقات ممكن همانند بيماراني كه در هنگام م
ن يشگراهاي پزشكي آزمااست محققان نسبت به نتايج تحقيق تعصب داشته باشند. در آزمايش

ممكن است بيشتر تمايل به مشاهده بهبود در بيماراني داشته باشند كه داروي واقعي را مصرف 
د(. انكند كه دارو را خود توليد كردهاند )اين امر بيشييتر در مورد آزمايشييگراني صييدق ميكرده

 رانها و آزمايشييگبرد؛ زيرا در اين طرح آزمودنيآزمايش دو سييويه كور اين امكان را از بين مي
ست. در مورد آزمايش هيچكدام نمي شي و كدام يك گروه كنترل ا دانند كدام گروه، گروه آزماي

ستند، چيزي درباره اينكه كدام  سئول تجويز دارو و ثبت بهبودها ه شكي، به محققاني كه م پز
شيييود. بر عكس، گروه داروي واقعي و كدام گروه دارونما را دريافت داشيييته اسيييت، گفته نمي

                                                 
1 . Double-Blind Experiment 
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شييناسييند، مسييئول اجراي آزمايش هاي دو گروه كنترل و آزمايش را ميكه آزمودني محققاني
 نخواهند بود.

هاي پزشييكي، خطر سييوگيري آزمايشييگر به هاي علوم اجتماعي، نظير آزمايشدر آزمايش
ميزان شييفافيت و دقت تعريف عملياتي متغير وابسييته بسييتگي دارد. بر اين اسيياس، زماني كه 

شكي دماي سبت بدن بيمار را قرائت مي محققان پز سوگيري آنها ن كنند، احتمال كمتري براي 
كنند، وجود دارد. بر همين اسياس، محققي كه به زماني كه درباره سيسيتي بيمار اظهار نظر مي

مايش قرار مي كدام آزمودني و گروه كوچكي را مورد آز كه  باره اين مال كمتري در با احت هد،  د
شييود. در حالي كه قضيياوت درباره حالت گيري ميچار سييوكند، دبراي چه كسييي صييحبت مي

مشاركتي يا رقابتي آزمودني، بيشتر در معرض اريبي قرار دارد، زيرا اين يك ارزيابي ذهني است 
 شود. كه به سادگي بر اساس واژگان رفتاري دقيق، تعريف نمي

عملياتي و  همان طور كه بارها در اين كتاب اشييياره شيييده اسيييت، احتمال اينكه تعاريف
ها كامالً دقيق و بدون ابهام باشييند، بسيييار بعيد اسييت. اين امر دليل ديگري براي سيينجش

 هاي تحقيقات اجتماعي است.هاي دو سويه كور در آزمايشمطلوبيت استفاده از آزمايش

 

 هانحوه انتخاب آزمودني
تاكيد بر انتخاب نمونهدرباره منطق نمونه 4در فصيييل  جامعه دارد،  اي معرفگيري كه 

گيرد. از آنجا كه بسييياري از ها نيز مد نظر قرار ميصييحبت كرديم. اين موضييوع در آزمايش
شكده شگاهمحققان علوم اجتماعي در دان سياري از ها و دان ستند، در ب شغول به فعاليت ه ها م

از  هاي خود راهاي آزمايشيييگاهي، آزمودنيموارد، محققان علوم اجتماعي براي اجراي آزمايش
شجويان انتخاب مي شجويان كالس خود ميان دان كنند. در چنين مواردي، معموالً محقق از دان

باره دعوت از مي مه دانشيييكده در نا يا در خبر ند  تا در آزمايش مورد نظر شيييركت كن هد  خوا
ها براي شركت در چنين آزمايشي ممكن است دستمزد دريافت دهد. آزمودنيها آگهي آزمودني

درباره مسائل اخالقي دعوت از دانشجويان براي حضور در چنين  4نند )مطالب فصل كنند يا نك
 مطالعاتي را به خاطر آوريد(.

پذيري در علم مغايرت دارد و نمايانگر ايرادي بالقوه اين تمايل به طور كلي با معيار تعميم
اي از دهلي نماينترين حالت، دانشجويان دانشكده به طور كدر تحقيقات اجتماعي است. در ساده
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ها و اقدامات دانشييجويان كل جامعه نيسييتند. لذا اين خطر وجود دارد كه مطالبي درباره نگرش
 ها و اقدامات جامعه نداريم.دانشكده فرا بگيريم، در حالي كه اطالعي از نگرش

ليكن اهميت اين ايراد بالقوه در تحقيقات تبييني كمتر از تحقيقات توصييييفي اسيييت. اگر 
سياهميزا شجويان مد نظر قرار دهيم، اطمينان  ن تبعيض عليه  ستان را در ميان گروهي از دان پو

چنداني وجود ندارد كه اين تبعيض در كل جامعه نيز به همين ميزان باشيييد. از سيييوي ديگر، 
شجويان كاهش  ستان را در ميان دان سياه پو ستند، تبعيض عليه  شاي يك فيلم م چنانچه تما

شت  توان تادهد، مي كه نمايش اين فيلم همان اثر را در  -البته نه به يقين  -حدي اطمينان دا
شت. فرايندهاي اجتماعي و الگوهاي روابط علّي، قابليت تعميم يري و پذكل جامعه نيز خواهد دا

 هايي نظير ميزان تبعيض يك فرد خاص دارند.ثبات بيشتري در مقايسه با ويژگي
سئله صلي انتخاب آزمودنيپذيرتعميم صرفنظر از م ست كه ي، قاعده ا ها در آزمايش اين ا

ين ا گروه آزمايش و كنترل بايد قابل مقايسه باشند. در بهترين حالت، گروه كنترل نشان دهنده
رد. كگرفت، چه وضعيتي پيدا ميموضوع است كه اگر گروه آزمايش در معرض محرك قرار نمي

هاي آزمايش و كنترل تا حد امكان با هم كه گروه بنابراين منطق آزمايش نيازمند اين اسيييت
 هاي گوناگوني وجود دارد.شباهت داشته باشند. براي تحقق اين امر راه

 

 گيري احتمالينمونه
، روشييي براي انتخاب دو 4گيري احتمالي در فصييل هاي نمونهبحث درباره منطق و روش

گيري از كل ود را با يك چارچوب نمونهدهد. محقق كار خگروه مشييابه از افراد را پيشيينهاد مي
كند. اگر هر يك از اين دو اعضييياي جامعه تحت مطالعه آغاز و دو نمونه احتمالي انتخاب مي

شباهت  نمونه احتمالي با كل جامعه شند، در نتيجه هر دو نمونه با يكديگر نيز  شته با شباهت دا
 خواهند داشت.

زان شباهت )معرف بودن( نمونه احتمالي با جامعه با اين وجود، به خاطر داشته باشيد كه مي
صد نفر  ست كه اگر اندازه نمونه كمتر از  شان داده ا ست. تجربه ن عمدتاً تابعي از اندازه نمونه ا

قاً معرف كل جامعه عداد دقي هد بود. از طرف ديگر، در آزمايش باشيييد، اين ت هاي علوم نخوا
صد نفر رااجتماعي به ندرت مي ضويت در گروه كنترل و آزمايش انتخاب  توان بيش از  براي ع

ها بايد از يك جامعه بزرگ انتخاب شييوند، به ندرت هايي كه آزمودنيكرد. از اين رو در آزمايش



 799ها/ آزمايش :فصل هشتم

 

شود. در اين صورت، محققان از منطق انتخاب تصادفي براي گيري احتمالي استفاده مياز نمونه
 د.كننها استفاده ميها به گروهتخصيص آزمودني

 

 )تصادفي سازي( 1انتخاب تصادفي
شيوه شگر با هر  سبت به اي، گروهي از آزمودنيپس از اينكه آزماي ها را انتخاب كرد، بايد ن

تواند تخصيييص تصييادفي آنها به گروه آزمايش يا كنترل اقدام كند. براي اين منظور محقق مي
از جدول اعداد تصادفي به انتخاب اي اختصاص داده و با استفاده ها شمارهبه هر يك از آزمودني

هاي زوج را به هاي فرد را به گروه آزمايش و نمرهتواند نمرهاعداد بپردازد. همچنين محقق مي
 گروه كنترل تخصيص دهد. 

ق گرديم. براي مثال، اگر آزمايشگر از طريگيري احتمالي باز ميبار ديگر به مفهوم اساسي نمونه
هل نفر را براي اجراي آزمايش گرد هم آورده باشيييد، اين چهل نفر آگهي در روزنامه مجموعاً چ
توان گفت بيسيييت نفري كه از طريق انتخاب نيسيييتند. همچنين نمي ضيييرورتاً نماينده كل جامعه

كل جامعه آماري هسييتند. ليكن با اطمينان  اند، نمايندهتصييادفي براي گروه آزمايشييي انخاب شييده
كه از طريق انتخاب تصييادفي به گروه آزمايش اختصيياص  توان گفت بيسييت نفريبيشييتري مي

 اند، با بيست نفر تعيين شده براي گروه كنترل از لحاک منطقي شباهت زيادي دارند.يافته
آزمودني را به عنوان جامعه در  72توانيم گيري، ميبا توجه به بحث پيشين ما درباره نمونه
انتخاب كنيم كه هر يك شيييامل نيمي از جامعه  نظر گرفته و دو نمونه احتمالي از ميان آنها

كند، در اين صييورت اين دو هاي كل جامعه را منعكس مياسييت. از آنجا كه هر نمونه ويژگي
 نمونه بازتابي از يكديگر خواهند بود. 

شتن دو گروه تا حدودي بستگي  4همان طور كه در فصل  مالحظه شد، فرض شباهت دا
نظر دارد. در مثال آخر، اگر تنها دو نفر را به عنوان آزمودني انتخاب هاي مورد به تعداد آزمودني

و با انداختن سيييكه يك نفر را به گروه آزمايش و ديگري را به گروه كنترل تخصييييص دهيم، 
شابه در نظر بگيريم. با اين وجود هرچه تعداد آزمودني ا هدليلي وجود ندارد كه اين دو گروه را م

 ازي معناي بيشتري خواهد داشت.سبيشتر باشد، تصادفي

                                                 
1 . Randomization 
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 همانندسازي
 1بين دو گروه آزمايش و كنترل، همانندسييازي روش ديگر براي فراهم آوردن شييرايط مقايسييه

مورد بررسي قرار گرفت.  4اي است كه در فصل گيري سهميهاست. اين روش، همانند روش نمونه
سفيدپواگر دوازده نفر از آزمودني شش نفر از آنها را به طور هاي ما، افراد جوان و  شند، بايد  ست با

شش نفر ديگر را براي گروه كنترل انتخاب كنيم. اگر چهارده نفر از  صادفي براي گروه آزمايش و  ت
ها اختصاص دهيم. اين نفر را به هر يك از گروه 4پوست باشند، بايد ها زنان ميانسال سياه آزمودني

 شود.ها تكرار ميط در ميان آزمودنيهاي مرتببنديفرآيند براي تمام گروه
ي توان به صورتهاي جمعيت، مياي متشكل از مهمترين ويژگيبا ايجاد يك جدول سهميه

اي از اين ماتريس در اثربخش فرايند همانندسييازي را به مرحله اجرا در آورد. مثال سيياده شييده
ست. در اين مث 9-0شكل  شده ا شان داده  شگر اعتقاد داردن شاخص ال آزماي هاي مرتبط كه 

ود شاي به صورتي ساخته ميآل، جدول سهميهشامل نژاد، سن و جنسيت است. در حالت ايده
ها عددي زوج باشيييد. سيييپس نيمي از افراد هر خانه به ها در هر يك از خانهكه تعداد آزمودني

 يابند.گروه آزمايشي و نيم ديگر به گروه كنترل اختصاص مي
 
  مردان زنان

 سياه پوست سفيد پوست سياه پوست سفيد پوست

28 22 
 سال 42زير  9 

09 
 

42 
 سال 22تا  42 29

00 20 02 20 
 سال 22باالي 

 

 گروه آزمايش  گروه كنترل
8  8 
4  4 

 و ...  و ...

 هایزوج ای. گاهي اوقات گروه کنترل و آزمایش از طریق یافتن: نمایش ماتریس سهمیه7-0شکل

 وند.شو تخصیص یکي به گروه کنترل و دیگری به گروه آزمایش تشکیل مي هاهمانند آزمودني

                                                 
1 . Matching 

2

0 
2

7 
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ست كه تعداد آزمودني شي به آن نياز دارد، راه ديگر آن ا شتري از آنچه طرح آزماي هاي بي
ها را مورد بررسيييي قرار هاي اين آزمودنيتوانيم تعداد زيادي از ويژگيانتخاب كنيم. آنگاه مي

شابه از آزمودني سيار م صادفي به دهيم. هرگاه زوجي ب سايي كرديم، يكي را به طور ت شنا ها را 
هايي كه با هيچكدام از دهيم. آزمودنيگروه آزمايش و ديگري را به گروه كنترل اختصيياص مي

 شوند. كنار گذاشته ميهاي ديگر شباهتي ندارند، به كلي از آزمايش آزمودني
هر يك از اين دو روش را كه مورد اسييتفاده قرار دهيد، نتايج مشييابهي خواهند داشييت. به 
احتمال زياد ميانگين كلي گروه آزمايش با ميانگين كلي گروه كنترل يكسييان خواهد بود. براي 

سي، تركيب نژادي و ... هم سن، تركيب جن سط هر دو گروه بايد  شمثال، به طور متو ته سان دا
صرفنظر از اينكه دو گروه از طريق نمونه شند.  شده با صادفي انتخاب  گيري احتمالي يا روش ت

 باشند، بايد از اين آزمون استفاده كنيم.
ايم، اما به طور شييفاف بيان نكرديم اشيياره كرده "مرتبط"تا كنون چندين بار به متغيرهاي 

ستند. البته ا شيوهين متغيرها را نميكه اين متغيرها چه متغيرهايي ه ن، فراتر از اي معيتوان به 
بندي شييده بيان شييد، شييناسييايي نمود. اينكه چه گيري طبقهدرباره نمونه 4آنچه در فصييل 

هسييتند، بسييتگي به ماهيت و هدف آزمايش دارد. بر اسيياس يك  "مرتبط"متغيرهايي از نوع 
 هايي كه با متغير وابسييته ارتباطقاعده كلي، دو گروه آزمايش و كنترل بايد در خصييوص متغير

دارند، با يكديگر مشيييابه باشيييند. به عنوان مثال در مطالعه تبعيض نژادي، دو گروه آزمايش و 
ر شييبيه ها به يكديگكنترل بايد در متغيرهايي نظير تحصيييالت، قوميت، سيين و سيياير ويژگي

هاي گروه ها را بهسپس آزمودنيگيري و باشند. در بعضي موارد بايد ابتدا متغير وابسته را اندازه
ميزان  ايتوانيم با توزيع پرسييشيينامهآزمايش و كنترل تخصيييص داد. به عنوان مثال، ابتدا مي

سازي گروهتبعيض آزمودني سپس به همانند سنجيم و  ا هاي آزمايش و كنترل بپردازيم تها را ب
 مطمئن شويم كه ميزان تبعيض اين دو گروه با يكديگر مشابه است.

 

 همانندسازي يا انتخاب تصادفي؟
يابند، بايد به دو نكته ها به دو گروه آزمايش و كنترل تخصييييص ميزماني كه آزمودني

ست در  درباره شيد. اوالً ممكن ا شته با سازي توجه دا سبت به همانند صادفي ن مزيت انتخاب ت
اً بيشتر دهيد. ثانيقرار سازي، متغيرهاي مرتبط را مدنظر موقعيتي نباشيد كه براي اجراي همانند
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مايشروش تايج آز يل ن يه و تحل كه براي تجز ماري  بههاي آ ند، مبتني بر فرض كار ميها  رو
تصادفي سازي هستند. اگر آزمايش شما بر اين اساس طراحي نشده باشد، آنگاه استفاده از اين 

 دار نخواهد بود.هاي تجزيه و تحليل آماري چندان معنيروش
ماني مي از طرف ديگر ها ز عداد تن كه ت فاده كرد  خاب تصيييادفي اسيييت ند انت توان از فراي

شد تا بتوانيد از قوانين نمونهآزمودني شما با ستفاده كهاي زيادي در اختيار  نيد. گيري احتمالي ا
 تري خواهد بود.ها اندك باشند، همانندسازي روش مناسباگر تعداد آزمودني

نندسازي و تصادفي سازي را با يكديگر تركيب كنند. به توانند هماگاهي اوقات محققان مي
شي بر روي 2944و همكارانش ) 1عنوان مثال زماني كه جي ميلتون يينگر صد انجام آزماي ( ق

سيياله را به  27و  24سييطح تحصيييلي نوجوانان را داشييتند، بايد تعداد زيادي از دانش آموزان 
ند تا از تشييابه دانش آموزان هر گروه دادچندين گروه مختلف آزمايش و كنترل تخصيييص مي

 اطمينان حاصل كنند. آنها با استفاده از روش زير، اين هدف را برآورده ساختند.
ها آغاز كردند. آنها ابتدا طبقاتي از دانش آموزان محققان كار خود را با شمار زيادي از آزمودني

هر طبقه را به  آموزانبودند. سپس دانش را ايجاد كردند كه تقريباً در پانزده متغير شبيه به يكديگر
هاي مختلف آزمايش و كنترل تقسيييم كردند. در واقع، آنها به اين ترتيب طور تصييادفي به گروه

ه استفاده بندي شدگيري طبقهسازي سنتي را بهبود دادند. آنها ضرورتاً از يك روش نمونهتصادفي
بندي مورد استفاده آنها بيش از متغيرهاي طبقه(. با اين تفاوت كه متغيرهاي 4كرده بودند )فصل 

 شود.گيري براي روش پيمايشي استفاده ميبود كه معموالً در نمونه بنديطبقه
به  طرح آزمايشي كه -تا اينجا درباره روش آزمايش كالسيك به بحث و بررسي پرداختيم 

ر پژوهشگران اجتماعي د بهترين نحو معرف منطق تحليل علّي در آزمايشگاه است. با اين وجود
هاي كنند. اكنون به تشريح برخي ديگر از طرحهاي آزمايشي گوناگوني استفاده ميعمل از طرح
 پردازيم.آزمايشي مي

 

  

                                                 
1 . J. Milton Yinger 
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 هاي آزمايشيانواع طرح
نوع طرح  28(، در كتابي درباره طرح تحقيق، 2984) 1دونالد كمپبل و جولين اسيييتنلي

اند. در اين بخش به تشييريح برخي از اين آزمايشييي را تشييريح كرده تحقيق آزمايشييي و نيمه
 ها پرداخته شده است تا توان بالقوه آنها براي آزمايش در تحقيق اجتماعي نشان داده شود.طرح

 

 هاي آزمايشي مقدماتي طرح
شريح مي شي مقدماتي را ت سه نوع طرح آزماي ستنلي ابتدا  دف آنها كنند. البته هكمپبل و ا

ستفاده متداول از آنها در  سه طرح ا سه طرح نبود؛ بلكه دليل بيان اين  ستفاده از اين  شنهاد ا پي
 شييود، شييواهدي اسييتها مقدماتي گفته مياي بود. علت اينكه به اين  طرحتحقيقات غيرحرفه

 اهكنند. نوع اول اين طرحهاي آزمايشييي را رعايت نميهاي طرحمبتني بر اينكه آنها اسييتاندارد
شيييود. در اين طرح، محقق پس از ارائه محرك خوانده مي "2مطالعه يك گروه در يك مرحله"

م سنجد. به عنوان مثال فرض كنيد فيلها را ميآزمايشي به يك گروه، متغير وابسته در آزمودني
شان مي ستان را به گروهي از مردم ن سياه پو سپس از آنها ميمربوط به تاريخ  م خواهيدهيم و 

ين فرض كند، تكميل كنند. همچنگيري ميپوستان را اندازه اي كه تبعيض عليه سياهامهپرسشن
شان كنيد جواب ستان را ن سياه پو سطح پاييني از تبعيض عليه  شنامه  س شده به پر هاي داده 

دهد. ممكن اسيييت دچار اين وسيييوسيييه شيييويم كه فيلم مذكور، ميزان تبعيض را كاهش مي
توان از اين نتيجه اطمينان داشيييت. شيييايد آزمون، نميقدان پيش اسيييت. ليكن به دليل فداده

ض گيري تبعيض نژادي دقيق نباشد، يا شايد تبعيپرسشنامه ياد شده به اندازه كافي براي اندازه
ست. اين امكان نيز وجود دارد كه  شديد نبوده ا ستان در گروه مورد آزمون چندان  سياه پو عليه 

شته باشد، اما نتايج آزمايش، ما را به اين نمايش فيلم، ت ثير چنداني ب ر نگرش گروه آزمودني ندا
 است.دهد كه فيلم بر گروه آزمودني ت ثير گذاشته تفكر نادرست سوق مي

ستنلي، فاقد گروه كنترل بوده  سط كمپبل و ا شده تو شي مقدماتي ارائه  دومين طرح آزماي
ش طرح پي"اين طرح، كه مؤلفان آن را گيريد. ولي براي گروه آزمايش پيش آزمون در نظر مي

نامند، احتمال آنكه عواملي به غير از متغير مستقل، نظير مي "آزمون و پس آزمون در يك گروه

                                                 
1 . Donald Campbell and Julian Stanley 
2 . the one-shot case study 
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ترور يكي از رهبران محبوب سييياه پوسييتان، باعث تغيير در پيش آزمون و پس آزمون شييود را 
م اما اطمينان نداريم كه فيلدهد. بنابراين اگرچه تبعيض نژادي كاهش يافته اسيييت، كاهش مي

 باعث اين كاهش شده باشد.
ر كنند كه برخي تحقيقات مبتني بدر سييومين طرح مقدماتي، كمپبل و اسييتنلي اشيياره مي

گروه  مقايسيييه "هاي آزمايش و كنترل ولي فاقد پيش آزمون هسيييتند. آنها اين طرح را گروه
ستا ست فيلم مربمي "اي ستان را تنها به ينامند. به عنوان مثال ممكن ا سياه پو ك وط به تاريخ 

كنيم. اگر در پايان گيري گروه نشيييان دهيم و سيييپس ميزان تبعيض را در هر دو گروه اندازه
باشيييد، مي مايش كمتر از گروه كنترل  مايش ميزان تبعيض گروه آز كآز ه توانيم فرض كنيم 

صادفي ها را به روش تآزمودنينمايش فيلم در كاهش تبعيض ت ثير داشته است. اما تا زماني كه 
سييازي انتخاب نكرده باشيييم، معلوم نيسييت كه دو گروه آزمايش و كنترل از ابتدا به يك اندازه 

سياه  سبت به  شتهن ستان تبعيض دا شي كمترپو شايد از ابتدا تبعيض گروه آزماي از  اند يا خير. 
 گروه كنترل بوده است.

شي مقدماتي را 9-4شكل  سه طرح آزماي سؤال  اين  ستفاده از  صويري و با ا صورت ت به 
شدن  تربراي شفاف "شود؟آيا ورزش باعث كاهش وزن مي"دهد: تحقيقاتي متفاوتي نشان مي

ست، ولي اين منطق در مورد طرح شده ا ستفاده  شكل به جاي گروه از فرد ا هاي مختلف، در 
سه بين گروه صدق ميمقاي شي مقدماها نيز  سه طرح آزماي د تي را با اين مثال جديكند. اينك 

 كنيم.بررسي مي
مطالعه يك گروه در يك مرحله نشييان دهنده يكي از اشييكال متداول اسييتنتاج منطقي در 

 شود، مثالي را بهزندگي روزانه است. در پاسخ به اين سؤال كه آيا ورزش باعث كاهش وزن مي
كند و الغر است. اما اين آوريم كه ظاهراً مؤيد اين حكم باشد: شخصي كه ورزش ميخاطر مي

شيوه استدالل اشكاالتي را به همراه دارد. شايد اين شخص قبل از آنكه ورزش را شروع كرده 
 خوري يا بيماري الغر شده باشد.باشد، الغر بوده است. شايد هم به داليل ديگري از قبيل كم 

ست. صون ني ست، در برابر اين احتماالت م شده ا شان داده  شكل ن به عالوه آنچه به  آنچه در 
شود، بستگي به تصور شهودي ما از اين موضوع دارد عنوان تناسب اندام در شكل مشاهده مي

دانيم. در مجموع اين طرح براي آزمون ارتباط كه چه چيزي را تناسييب اندام يا اضييافه وزن مي
 دهد.بين ورزش و كاهش وزن شواهد ضعيفي را در اختيار ما قرار مي
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پس آزمون با يك گروه شيييواهد بهتري درباره ارتباط ميان ورزش و  -ن طرح پيش آزمو
سب اندام فراهم مي شروع به ورزش تنا صريحاً از اين امكان كه آن مرد پيش از  آورد. به ويژه 

كند. با اين وجود، هنوز هم اطمينان نداريم كه ورزش موجب الغر بوده اسيييت، جلوگيري مي
 كاهش وزن او شده است.

سهسرانجام  سب گروه مقاي سؤال برانگير ما درباره آنچه باعث تنا سئله تعريف  ستا م اي اي
توانيم اندام فردي كه ورزش سيازد. در اين طرح ميشيود را برطرف مياندام يا اضيافه وزن مي

كند را مقايسييه كنيم. ليكن در اين طرح باز هم اين امكان كند و اندام فردي كه ورزش نميمي
 كند، از ابتدا الغر بوده باشد.دي كه ورزش ميوجود دارد كه مر

 
های آزمایشي مقدماتي منطق صحیح : سه طرح آزمایشي مقدماتي. این طرح7-9شکل 

توانید خطاهای کنند اما در معرض خطاهای تفسیر قرار دارند. آیا ميها را برآورده ميآزمایش

افزودن گروه کنترل، پیش  های مختلف از طریقموجود در هر طرح را بیان کنید؟ ریسک

 شوند.آزمون برطرف مي آزمون و پس
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 روايي در مطالعات آزمايشي
اي نظام يافته عوامل مؤثر بر اعتبار تحقيقات آزمايشييي را بررسييي در اين بخش با شيييوه

بل و اسييينتلي )مي به بحثي كه كمپ تدا  بار  "( تحت عنوان2949كنيم. اب مل مؤثر بر اعت عوا
ماس كوكدهمعرفي كر "دروني ند و تو بل )  1ا لد كمپ نا به 2949و دو عدي خود  تاب ب ( در ك

سط آن پرداخته شاره ميبازنگري و ب سپس به بحث در مورد تعميماند، ا صل از نتايج حا كنيم. 
حت عنوان  كه ت خت  ياي واقعي خواهيم پردا به دن مايش  مل مؤثر بر روايي بيروني"آز  "عوا

شت كه مزاياي برخي  شوند. پس از بررسي اينشناخته مي مباحث، در موقعيتي قرار خواهيم دا
شي پيچيدهطرح شي و نيمه آزماي ستفاده هاي آزماي سط محققان علوم اجتماعي ا تر كه اغلب تو
 شوند را بررسي كنيم.مي

 

 تهديدهاي روايي دروني

قيق، دمسئله روايي دروني اشاره به اين امكان دارد كه ممكن است نتايج آزمايش، به طور 
ود شآنچه در آزمايش صورت گرفته است، نباشند. تهديد روايي دروني زماني ايجاد مي بازتابي از

 كه چيزي به جز محرك آزمايشي متغير وابسته را تحت ت ثير قرار دهد.
( به برخي منابع تهديد كننده روايي 2949( و كوك و كمپبل )2984كمپبل و اسيييتنلي )

 كنند:دروني اشاره مي

قه. در حين اجراي آزمايش ممكن اسييت رويدادهايي اتفاق افتد كه نتايج آزمايش را سيياب .1
تحت ت ثير قرار دهند. به عنوان مثال ترور رهبر محبوب سييياه پوسييتان در حين اجراي 

اي از گذارد، نمونهپوسييتان تاثير ميآزمايش بر كاهش ميزان تبعيض نژادي عليه سييياه 
سوي ست. از  ست به دليل ارتكاب  چنين رويدادهايي ا سياه پو ستگيري رهبري  ديگر د

 جرم، مثال ديگري از اين قبيل است.

نتايج  تواند بركنند و اين تغييرات ميبلوغ. افراد بر اثر گذشيييت زمان، رشيييد و تغيير مي .2
و كنند )بلند مدت اين واقعيت كه افراد رشيييد مي هايآزمايش ت ثير بگذارد. در آزمايش

، مدتهاي كوتاه تواند ت ثيراتي داشييته باشييد. در آزمايششييوند(، ميتر ميشييايد عاقل

                                                 
1 . Thomas Cook 
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ست دچار خستگي، خواب آزمودني حوصلگي، گرسنگي يا تغييرات آلودگي، بيها ممكن ا
 گذارد.ديگري شوند كه بر رفتار آنها در آزمايش ت ثير مي

ون. همان طور كه مشيياهده كرديم، اغلب فرآيند آزمون و آزمون مجدد بر رفتار افراد آزم .3
شيييود. فرض كنيد براي سييينجش گذارد و باعث انحراف در نتيجه آزمايش ميت ثير مي

ركي كنيم. سپس محاي را ميان اعضاي آن توزيع ميميزان تبعيض يك گروه، پرسشنامه
كنيم. زماني گيري ميجدداً ميزان تبعيض را اندازهآزمايشييي را بر اعضيياي گروه وارد و م

ها نسيييبت به مسيييئله تبعيض كنيم، ممكن اسيييت آزمودنيكه پس آزمون را اجرا مي
ساس سخح شتري در پا شوند و ت مل بي ست تر  شند. در واقع ممكن ا شته با هاي خود دا
 ت آوريم و از آنجاآنها را به دس خواهيم ميزان تبعيضها فهميده باشند كه ما ميآزمودني

هند هايي دكه اغلب افراد دوست ندارند فردي متعصب شناخته شوند، ممكن است پاسخ
 دهد.كه از نظر آنها مورد عالقه ما است يا آنها را افراد خوبي جلوه مي

آزمون ممكن اسيت برخي مسيائلي كه در  آزمون و پس گيري در پيشابزار. فرآيند اندازه .4
شد. اگر ما از ابزارهاي عملياتيسازي و بحث مفهوم شته با شد را به دنبال دا سازي ذكر 

گيري متغير وابسييته در پيش آزمون و پس آزمون اسييتفاده كنيم )به متفاوتي براي اندازه
توانيم از قابل مقايسييه هاي متفاوت درباره تبعيض(، چگونه ميعنوان مثال پرسييشيينامه

يض به اين دليل كاهش يافته اسيييت كه بودن آنها اطمينان حاصيييل كنيم؟ شيييايد تبع
ين آزمون داشته است. همچنپس  آزمون حساسيت بيشتري از پرسشنامهپرسشنامه پيش 

ها توسط آزمايشگران مختلفي انجام شده باشد كه استانداردها يا گيريممكن است اندازه
 هاي آنها در حين انجام آزمايش تغيير كرده باشد.توانايي

هايي كه در حدود هاي بيشتر بر روي آزمودنيگاهي اوقات انجام بررسي .1بازگشت آماري .5
رسد. به عنوان مثال، براي آزمايش يك غايي متغير وابسته قرار دارند، مناسب به نظر مي

ند. اروش تدريس رياضي ممكن است افرادي انتخاب شوند كه در اين درس ضعيف بوده
هاي محتمل اين افراد از رياضي فكر به يافتهاي بدون هيچگونه استنباط آزمايشي لحظه

كنيد. آنها آنقدر در مباحث رياضي ضعيف هستند كه احتماالً باز هم نمرات كمي خواهند 
شدن آنها وجود ندارد. حتي بدون اعمال  گرفت يا اندكي بهبود خواهند يافت: امكان بدتر 

                                                 
1 . Statistical regression 
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شي، گروه به طور كلي بهبودهايي را در ط شان خواهد هيچگونه محرك آزماي ول زمان ن
گويند. بر اين اسيياس آماردانان مي "بازگشييت به ميانگين"داد. در آمار به اين موضييوع 

معتقدند، فرزندان افرادي كه قد بسييييار بلندي دارند از والدين خود كوتاه قدتر و فرزندان 
ر خط قد بسييييار كوتاهي دارند از والدين خود بلند قدتر خواهند بود. لذا اينافرادي كه 

شتباهاً به عنوان ت ثير وجود دارد كه تغييرات حاصل از ماهيت آزمودني ها در حدود غايي ا
 محرك آزمايشي تعبير شود.

هاي مختلف انتخاب . در مطالب پيشيييين، زماني كه درباره شييييوه1سيييوگيري انتخاب .6
 هاي آزمايش و كنترل بحث كرديم، موضوع سوگيريها و تخصيص آنها به گروهآزمودني

ها شييبيه به ها را بررسييي كرديم. مادامي كه در ابتداي آزمايش گروهدر انتخاب آزمودني
 يكديگر نباشند، مقايسات معنايي نخواهد داشت.

ها تواند منجر به از بين رفتن آزمودنيهاي اجتماعي مي. اگرچه برخي آزمايش2هاافت آزمودني .7
شاره به مسئلهشود، ليكن افت آزمودني سياري آزمايشتر و خفيفياي كلها ا ا، هتر دارد. در ب

سهها پيش از اتمام آزمايش از آن خارج ميآزمودني ستنتاجات شوند كه اين امر بر مقاي ها و ا
هاي كالسيييك كه شييامل يك گروه آزمايش و يك گروه گذارد. در آزمايشآماري ت ثير مي

شييود، فرض كنيد ن انجام ميكنترل اسييت و بر روي هر يك از آنها پيش آزمون و پس آزمو
شوند و  سياه پوستان آزرده  افراد متعصبي كه در گروه آزمايش قرار دارند از ديدن فيلم تاريخ 

هايي كه براي شركت در پس آزمون باقي از شركت در ادامه آزمايش خودداري كنند. آزمودني
ل توجهي قاب "كاهش"ه اند، از ابتدا تبعيض كمتري خواهند داشييت و بنابراين نتايج گرومانده

 دهد.در ميزان تبعيض را نشان مي

. گاهي اوقات ممكن است درباره تقدم زماني محرك آزمايشي و متغير 3ترتيب زماني علّي .8
شد، هر چند اين امكان در آزمايش شته با سته ابهام وجود دا ست. واب هاي اجتماعي نادر ا

ش غير وابسته شده است با چالگيري كه محرك منجر به متدر چنين شرايطي اين نتيجه
مواجه خواهد شييد زيرا اين امكان وجود دارد كه در واقع متغير وابسييته منجر به تغيير در 

 محرك شده باشد. 

                                                 
1 . Selection bias 

2 . Experimental mortality 
3 . Casual time order 
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هاي گروه آزمايش . گاهي اوقات در جريان آزمايش، ميان آزمودني1پراكنش يا تقليد رفتارها .9
آزمايش ممكن اسييت برخي عناصيير هاي گروه شييود. آزمودنيو كنترل ارتباط برقرار مي

يد ميان  به عنوان مثال فرض كن ند.  گذار با گروه كنترل در ميان ب محرك آزمايشيييي را 
صله شنامه فا س ستان و اجراي مجدد پر سياه پو شنمايش فيلم تاريخ  شته با د. اي وجود دا

صحبت كنند. در  ضاي گروه كنترل  ست درباره فيلم با اع شي ممكن ا ضاي گروه آزماي اع
گيرد و در واقع حالت كنترل صيييورت، گروه كنترل تحت ت ثير محرك مزبور قرار مي اين

 است.شده  "آلوده"گويند گروه كنترل نخواهد داشت. از اين رو در چنين مواردي مي

صل  .11 شد، در آزمايش 12جبران. همان طور كه در ف شرايط بيان خواهد  هايي كه در 
هاي گروه آزمودني  -برنامه آموزشييي خاص نظير يك  -شييوند زندگي واقعي انجام مي

شييوند. در چنين مواردي رسييد، محروم ميكنترل اغلب از چيزي كه ارزشييمند به نظر مي
ممكن اسيييت آنها قصيييد تالفي اين كمبود را داشيييته باشيييند. به عنوان مثال كاركنان 

هاي تبيمارستان ممكن است نسبت به بيماران گروه كنترل احساس نگراني كنند و مراقب
صورت گروه كنترل ديگر گروه كنترل  شند. در اين  شته با سبت به آنان دا شتري را ن بي

 واقعي نخواهد بود.

شي محروم رقابت جبراني. در زندگي واقعي، آزمودني .11 هايي كه از دريافت محرك آزماي
شده را جبران كنند. فرض شده شتر خود كمبود محرك ياد  ست با تالش بي اند، ممكن ا

اي هشيوه جديد آموزش رياضي محركي آزمايشي است؛ ممكن است آزمودنيكنيد يك 
تر از هايي بهگروه كنترل درس رياضييي خود را با تالشييي بيش از پيش بخوانند تا نمره

 هاي آزمايشي خاص كسب كنند.آزمودني

ست باعث  .12 ساس محروميت از جانب گروه كنترل ممكن ا سوي ديگر اح سردي. از  دل
هاي آموزشي، اعضاي گروه كنترل ممكن دامه آزمايش شود. در آزمايشدلسردي آنها از ا

 است درس نخوانند، ايجاد دردسر يا پرخاشگري كنند.

ها هسيييتند. با آگاهي از اين موارد فوق برخي منابع تهديد كننده روايي دروني در آزمايش
مايشيييگران طرح مل، آز ئه ميعوا ها ارا ند. هايي را براي برطرف سييياختن آن مايش كن اگر آز

                                                 
1 . Diffusion or imitation of treatments 
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كالسيك، با انتخاب و تخصيص صحيح آزمودني همراه باشد، اين مسائل را پوشش خواهد داد. 
 نشان داده شده است، توجه كنيد.  9-7به طرح تحقيقي كه در شكل 

شكل  شده در  شان داده  شي ن ست  9-7اگر از طرح آزماي ستفاده كنيم، به دو نتيجه د ا
عيض نژادي گروه آزمايشييي در پس آزمون بايد كمتر از خواهيم يافت. نخسييت اينكه ميزان تب

شيييود، ميزان تبعيض گروه آزمون انجام مي پيش آزمون آنها باشيييد. به عالوه زماني كه پس
 آزمايشي بايد كمتر از گروه كنترل باشد.

 

 
ر پوستان برای کاهش تبعیض. این نمودا. آزمایش کالسیک. استفاده از فیلم تاریخ سیاه 7-4شکل 

کالسیک به عنوان ابزاری جهت آزمایش تأثیر یک فیلم  هایای آزمایشنشان دهنده ساختار پایه

 آزمون توجه کنید.آزمون و پس  نژادی است. به ترکیب گروه کنترل، پیش روی تبعیض

 
كند؛ زيرا هر اتفاقي خارج طرح همچنين از آزمايش در برابر تهديد تاريخ محافظت مياين 

. در دهداز آزمايش كه بر گروه آزمايش اثرگذار باشيييد، گروه كنترل را نيز تحت ت ثير قرار مي
صيص آزمون دو گروه تفاوت عين حال همچنان ميان نتايج پس شت. تخ هايي وجود خواهد دا

هديد شييود. تها به گروه كنترل و آزمايش نيز باعث خنثي شييدن اثر بلوغ ميتصييادفي آزمودني

 گروه آزمايش

 گروه كنترل

پيش   آزمايش             پس آزمون

 آزمون
 مقایسه

 مقایسه
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آزمون و ابزار نيز ت ثيري نخواهد داشت، زيرا آزمايشگر و ابزار مشابهي براي هر دو گروه كنترل 
ها به صورت تصادفي به دو گروه اختصاص يابند، حتي شود. اگر آزمودنيو آزمايش استفاده مي

ود نهايي امتيازات تبعيض نژادي در آزمايش شركت كنند، اثر ناشي از بازگشت اگر افرادي با حد
سئله افت آزمودني شت. م سان خواهد دا سها كمي پيچيدهآماري بر هر دو گروه ت ثير يك ت، تر ا

هاي مختلفي براي برخورد با اين موضيييوع آوري شيييده در اين طرح روشهاي جمعليكن داده
استفاده از دارونما )نظير نمايش فيلمي كه ارتباطي با  -ئي در طرح كند. اصالحات جزفراهم مي

 تر سازد.تواند مديريت مسئله را سادهسياه پوستان ندارد( مي
توان از ت ثير پنج عامل تهديد كننده با اجراي دقيق يك طرح آزمايشيييي كنترل شيييده مي

هاي آزمايشيييي كه رد. طرحسيييازد، جلوگيري كديگر كه بر اعتبار دروني تحقيق لطمه وارد مي
ساده سته را  ستقل و واب شخيص دقيق متغيرهاي م ند. كتر ميدرباره آنها بحث خواهيم كرد، ت

شتن آزمودني هاي گروه آزمايش و كنترل، امكان پراكنش يا تقليد رفتارها را كاهش جدا نگاه دا
با اسيييتفاده از كنترلمي روه كنترل اجتناب نمود. توان از اثر جبران بر گهاي اجرايي ميدهد. 

توان به دقت زير نظر قرار داد و آنها را در ارزيابي عوامل رقابت جبراني و دلسيييردي را نيز مي
 نتايج به حساب آورد.

 

 تهديدهاي روايي بيروني 
شگران با آنها مواجهروايي دروني، تنها برخي پيچيدگي شان ميهايي كه آزماي دهد. اند را ن

موارد، مسائلي نيز وجود دارند كه كمپبل و استنلي آنها را تهديدهاي روايي بيروني عالوه بر اين 
با تعميممي كه  ند  قاً نام تايج تحقيق دقي باط دارد. حتي اگر ن ياي واقعي ارت تايج در دن پذيري ن

عاً چيزي در مورد  تايج واق يا اين ن تاده در حين انجام آزمايش را نشيييان دهد، آ فاق اف وقايع ات
 كند؟زندگي واقعي اجتماعي بيان مي مسايل

 كنند؛ كه من يكي را به عنوانكمپبل و اسييتنلي چهار شييكل از اين مسييئله را تشييريح مي
نمونه بيان خواهم كرد. آنها معتقدند اگر بين شييرايط آزمون و محرك آزمايشييي ارتباط متقابل 

(. مثال زير 2984029د )افتهاي تحقيق به مخاطره ميپذيري يافتهوجود داشيته باشيد، تعميم
 كند.منظور آنها از اين مفهوم را بيان مي
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بار ديگر مطالعه تبعيض نژادي و فيلم تاريخ سييياه پوسييتان را در نظر بگيريد. فرض كنيد 
در پس آزمون كمتر از ميزان تبعيض  -در آزمايش كالسيييك  -ميزان تبعيض گروه آزمايشييي 

ن خواهيم يافت كه نمايش فيلم موجب كاهش تبعيض گروه كنترل بوده اسييت. بنابراين اطمينا
هاي گروه آزمايشييي شييده اسييت. ولي اگر اين فيلم در سييينماها يا تلويزيون در ميان آزمودني

نمايش داده شود، آيا همين اثر را خواهد داشت؟ معلوم نيست؛ زيرا اين احتمال وجود دارد كه به 
يض كه ناشي از حضور آنها در پيش آزمون ها نسبت به مسئله تبعدليل حساس شدن آزمودني

ست. اين مثالي از رابطه متقابل ميان آزمون و محرك  شته ا ست، نمايش فيلم بر آنها ت ثير دا ا
وجود  هاي ديگريتواند اين عامل را كنترل كند. ليكن طرحاست. طرح آزمايشي كالسيك نمي

 كند. دارد كه اين امكان را براي آزمايشگران فراهم مي
( مسييئله ارتباط متقابل 2984: 07-02)كمپبل و اسييتنلي،  چهار گروهي سييالومونرح ط

سازد. همان طور كه از نام طرح مشخص است، اين طرح شامل آزمون و محرك را برطرف مي
اين طرح  9-2يابند. در شكل ها است كه به طور تصادفي تخصيص ميچهار گروه از آزمودني

 ه است.به صورت تصويري نشان داده شد
شيد كه گروه شته با شكل  0و  2هاي توجه دا شكل  9-2در  سيك را  همان آزمايش كال

بدون اجراي پيش آزمون، محرك  4در آن گروه كنترل اسيييت. در گروه  0دهند كه گروه مي
شي اعمال مي صورت مي تنها پس 7شود و در گروه آزماي شي آزمون  گيرد. در اين طرح آزماي
سه معني صورت ميداچهار مقاي ست. اگر فيلم مربوط به ر  شده ا شان داده  شكل ن گيرد كه در 

ستان واقعاً تبعيض را كاهش  سياه پو سئله اعتبار دروني و بدون  -دهد تاريخ  ساب م بدون احت
 بايد انتظار چهار نتيجه را داشته باشيم: -احتساب ارتباط متقابل ميان آزمون و محرك 

 مون بايد كمتر از پيش آزمون باشد.ميزان تبعيض در پس آز 1در گروه  .1

 ميزان تبعيض در پيش آزمون و پس آزمون بايد برابر باشد. 2در گروه  .2

 نشان دهد. 2بايد تبعيض كمتري از پس آزمون گروه  1آزمون گروه پس  .3

 باشد. 4بايد كمتر از گروه  3ميزان تبعيض در پس آزمون گروه  .4

 
شيد كه نتيجه  شته با شگيري از هرگونه  7توجه دا ارتباط متقابل ميان آزمون و محرك  پي

ا به هها معني دارند كه آزمودنيكند. همچنين به ياد داشته باشيد كه تنها زماني اين مقايسهمي
 ها در ابتدا ميزانطور تصيييادفي به چهار گروه اختصييياص يافته باشيييند و در نتيجه كليه گروه
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شته باشند، هر چند كه اين تبع  0و  2هاي يض قبل از آزمايش تنها در گروهتبعيض يكساني دا
 شود.سنجيده مي

ستنلي معتقدند اين طرح نسبت به طرح كالسيك مزايايي در پي دارد. اين طرح  كمپبل و ا
ه آورد كهايي فراهم ميكند، بلكه دادهنه تنها ارتباط متقابل ميان آزمون و محرك را حذف مي

ن افتد. ايمتقابل در يك آزمايش كالسييييك اتفاق ميدهند چه ميزان از اين ارتباط نشيييان مي
تري اسييتفاده هاي سييادهدهد تا ارزش تحقيقات پيشييين كه از طرحآگاهي به محقق امكان مي

 اند را ارزيابي و بازنگري كند.كرده
شاره مي شي كه در اينجا به آن ا ستنلي آخرين طرح آزماي ست كه كمپبل و ا كنم، طرحي ا

(؛ اين طرح شيييامل نيمه دوم 2984اند )ناميده "ون تنها با گروه كنترلآزمطرح پس "آن را 
دارند، در صييورت اظهار مي اسييت. چنانكه اين دو محقق - 7و  4هاي گروه -طرح سييالومون 

سييازي صييحيح، به منظور كنترل عوامل موثر بر اعتبار دروني و ارتباط متقابل ميان تصييادفي
ها به تخصييييص تصيييادفي آزمودنينياز اسيييت. با   7و 4هاي آزمون و محرك تنها به گروه

هاي ايستايي كه قبالً درباره آن بحث كرديم، هاي آزمايش و كنترل )با طرح مقايسه گروهگروه
ست(، آزمودني شبيه به يكديگرند متفاوت ا سته  ساً از لحاک متغير واب سا ندي به اين همان -ها ا

ا و لذ -ري براي ارزيابي نتايج تطبيق خواهد كرد هاي متعارف آمااي اسيييت كه با آزموناندازه
وان براي تنيازي به سيينجش اوليه آنها نيسييت. كمپبل و اسييتنلي معتقدند تنها توجيهي كه مي

شكني كنند. در واقع آزمايشگران  خواهند سنتآزمون ارائه داد آن است كه محققان نميپيش 
كند. هايي دارند كه از آن استفاده ميبه آزمون اند و اطمينان بيشتريآزمون عادت كرده به پيش

ا به هرود كه آزمودنيهايي به كار ميذكر اين نكته ضروري است كه اين طرح، تنها در آزمايش
هاي آزمايشي و كنترل تخصيص يابند؛ زيرا انتخاب تصادفي اين فرض صورت تصادفي به گروه

زي به سينجش آنها براي اطمينان از اين امر ها يكسيان هسيتند و نياكند كه گروهرا توجيه مي
 نيست.
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 ميزان تبعيض در پس آزمون بايد كمتر از پيش آزمون باشد. 2در گروه                      
 ميزان تبعيض در پيش آزمون و پس آزمون بايد برابر باشد. 0در گروه                      
نشيييان  0بايد تبعيض كمتري از پس آزمون گروه  2پس آزمون گروه                      

 دهد.
 باشد. 7بايد كمتر از گروه  4ميزان تبعيض در پس آزمون گروه                      

 

. طرح چهار گروهي سالومون. آزمایش کالسیک با این ریسک همراه است که پیش 7-0شکل 

ها تأثیر خواهد گذاشت، لیکن طرح سالومون برای کنار گذاشتن پیش آزمودنيآزمون بر 

 افزاید.آزمون دو گروه آزمون و کنترل دیگر را مي

 
سائل آنها و راهطرح در اين بخش به پيچيدگي شي، م سائل حلهاي آزماي هايي براي اين م

سلماً طرح شد. م ها دارد. برخي از اين طرحهاي ديگري نيز براي اجراي آزمايش وجود پرداخته 
هاي هاي ديگري شييامل آزمونها اسييت. طرحشييامل بيش از يك محرك و تركيبي از محرك

مان مال محرك در ز مان و اع ته در طول ز عدد متغير وابسييي فاوت براي گروهمت هاي هاي مت
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شتر در اين زمينه عالقه ست. اگر به مطالعه بي ستيد، ميمختلف ا مپبل و توانيد به كتاب كمند ه
 استنلي مراجعه كنيد.

 

 اي از يك آزمايشنمونه
روند. اي از موضييوعات در علوم اجتماعي به كار ميها براي مطالعه دامنه گسييتردهآزمايش

 ها در دنيايشوند؛ در حالي كه ساير آزمايشها در شرايط آزمايشگاهي انجام ميآزمايش برخي
 خواهيم داشت. نگاهي به هر دو گونه آزمايشافتند. در ادامه بحث واقعي اتفاق مي
، تحت عنوان 1نظير جرج برنارد شييياوكنيم. در اثر بيآغاز مي "دنياي واقعي"با مثالي از 

اليزا  –در نيويورك بود  3بانوي زيباي منكه سييير آغازي بر اجراي موسييييقي  - 2پيگماليون
ان كند. در اينجا نشما صحبت ميدرباره توانايي ديگران در شناخت شخصيت اجتماعي  4دوليتل

و دوسييت او،  5دهيم كه چگونه او ميان شيييوه برخورد خود با اسييتادش، پروفسييور هيگينزمي
 شود. تمايز قائل مي 6پيكرينگ

صحبت شما به گونه صحيح  شيوه  شش و  اي متفاوت از هر فرد ديگري )طرز پو
دختر جوان در طرز رفتار آنها رسيد. تفاوت ميان يك بانو و يك كردن و غيره( به نظر مي

سور هيگينز يك  ست. من همواره براي پروف سيدن آنها ا ست، بلكه در چگونه به نظر ر ني
يك دختر جوان برخورد مي ند  مان با من  ما من دختر جوان خواهم بود، زيرا او  ند. ا ك

ار ترسييم، زيرا شييما با من اينطور رفدانم كه براي شييما به عنوان يك بانو به نظر ميمي
 كنيد )پرده پنجم(.مي

 
كند، يكي از اصول علوم اجتماعي است كه به وسيله جامعه آنچه اليزا در اين جمله بيان مي
ساني چون چارلز هورتون كولي ساير تعميم يافته 7شنا ها( )آيينه خودنما( و جورج هربرت ميد )

 -كنيم از خود تصور ميتر بيان شده است. نكته كليدي آن است كه آنچه ما اي رسميبه شيوه

                                                 
1 . George Bernard Shaw 

2 . Pygmalion 

3 . My fair lady 
4 . Eliza Doolittle 

5 . Higgin 

6 . Pickering 
7 . Charles Horton Cooley 
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كنيم، به ميزان زيادي تابعي از آن چيزي اسيييت كه و آن طور كه رفتار مي -خود ادراكي ما 
، به كنندكنند. در همين رابطه آنچه افراد درباره ما درك ميديگران به ما نگاه و با ما رفتار مي

ست. به عنوان مثال اگ شاپيش آنها ا صل انتظارات پي شنميزان زيادي حا د كه ر ديگران معتقد با
شيوه برخورد مي ست، با او به همان  كنند و به تدريج آن فرد نيز خود را به همان فردي احمق ا

اشيياره به اين قاعده  "نظريه برچسييب زني"كند و احمقانه رفتار خواهد كرد. صييورت فرض مي
به شييييوه كه افراد  تار ميدارد  ها را در نظر مياي رف كه ديگران آن ند  گذاري كن نام  ند و  گير

سياري از فيلمكنند. اين نظريهمي ساس ب سينمايي نظير محل تجارتها پايه و ا سال  1هاي  در 
به ايفاي نقش در كشيييتي  2دادند كه در آن ادي مورفي و دان اكرويدرا شيييكل مي 2994
 پرداختند كه به يك مكان تجاري تبديل شده بود. اي ميمتروكه

ل به ديدن آنچه در ديگران انتظار داريم، نام خود را از اثر شيياو گرفته اين پديده، يعني تماي
بايي در آزمايش به زي شيييود. در يكي از هاي كنترل شيييده ظاهر مياسيييت. اثر پيگماليون 

 3هاي آزمايشييي درباره اثر پيگماليون، روبرت روزنتال و لنور ياكوبسيينمشييهورترين بررسييي
اي در سييياحل را بر روي دانش آموزان مدرسيييه "4ارواردوار هآزمون فراگيري دايره"( 2989)

غربي انجام دادند. آنها سيييپس با معلمان دانش آموزان مالقات كردند تا نتايج آزمون را به آنها 
نشان دهند. روزنتال و ياكوبسن با توجه به نتايج آزمايش برخي دانش آموزان را شناسايي كردند 

شي ناگهاني را شان خواهند در قابليت كه با احتمال زياد جه سال آتي ن صيلي خود در  هاي تح
 داد. 

ني محققان بيزماني كه بعدها آزمون ضريب هوشي با اين نتايج مقايسه شدند، درستي پيش
شا"اثبات گرديد. دانش آموزاني كه با عنوان  صيلي  "كو سال آينده تح شده بودند، در  شناخته 

كردند كه نشييان از قدرت روش ود ارائه ميهاي خپيشييرفتي به مراتب بيشييتر از همكالسييي
بيني خود را به صورت تصادفي محققان پيش !بيني داشت. در واقع آزمون يك شوخي بودپيش

ضعيف انجام داده بودند. آنچه آنها به معلمان گفته بودند در واقع  در ميان دانش آموزان قوي و 
در واقع ناشي  "كوشا"هاي آزمون دانش آموزان نبود. پيشرفت ايجاد شده در دانش آموزان نمره

شتهاز انتظار بهبود معلمان بود كه پيرو آن توجه ب شتري به آنها دا شويق كردهي و به  ، آنها را ت

                                                 
1 . Trading Place 

2 . Eddie Murphy and Dan Ackroyd 

3 . Robert Rosenthal and Lenore Jacobson 
4 . Harvard Test of Inflected Acquisition 
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هاي ميان اين وضيييعيت و اثر هاثورن در ابتداي اين نتايج آنها پاداش داده بودند )به شيييباهت
 فصل توجه داشته باشيد(. 

 ياكوبسن توجهات عامّي و علمي بسياري را به خود جلب كرد. -مطالعه روزنتال 
 2مدل مراوده انتظاراتيا  1فرآيند اِسييينادتحت عنوان  اي خاصهاي بعدي بر جنبهآزمايش

تمركز داشييتند. اين تحقيقات به طور عمده توسييط روانشييناسييان انجام شييده اسييت. همزمان نيز 
ست كه تفاوت صورت گرفته ا سان  شنا سط جامعه  شابهي تو قات هاي اندكي با تحقيتحقيقات م

سان دارد و تحت عنوان نظريه بيان انتظارات شنا سي بر شناخته مي 3روان شنا شود. مطالعات روان
به  -د گذارشييرايطي متمركز اسييت كه در آن، انتظارات فرد غالب بر عملكرد زيردسييتان ت ثير مي

عنوان مثال معلم و شاگردان يا رئيس و كاركنان. تحقيقات جامعه شناسي بيشتر بر نقش انتظارات 
افراد هم سطح تمركز دارد. به عنوان مثال در  گرا و ت ثير آن برهاي كوچك و وظيفهدر ميان گروه

ساً داوران چگونه يكديگر را ارزيابي مي سا ري كنند و اين ارزيابي اوليه چه ت ثييك هيئت داوري، ا
مطالب  توانيددر اينترنت مي "اثر پيگماليون"بر تعامالت بعدي آنها دارد؟ )با جسيييتجوي عبارت 

 هاي عملي آن به دست آوريد(. بيشتري در اين خصوص و از جمله كاربرد
شيوه ت ثيرگذاري  سي  شي به منظور برر ست كه در آن از آزماي شده ا در اينجا مثالي ارائه 

هاي خود و ديگران بر پذيرش ايده افراد ديگر اسييتفاده شييده اسييت. مارتا ادراك ما از توانايي
هارت فان  نت و اسيييت يت واري يادي 2992)  4فوشيييي، جي. ك قه ز به ويژه عال به نقش ( 

 در اين زمينه داشتند. "استانداردها"
اي اسيييت كه به طور كلي منظور ما از اسيييتاندارد چگونگي عمل كردن فرد به گونه

قابليتي براي او در نظر گرفته شيييود يا خير. اسيييتانداردها در نگرش ما متغيري كليدي 
تايج مورد انتظار ما ت ثير مي ر ه عنوان مثال بگذارند. بهسيييتند كه بر نحوه ارزيابي و ن

سطوح يكساني از موفقيت را مي ستفاده،  ستانداردهاي مورد ا ساس ا  توان به عنوان يكا
 (.2992: 229-9پيشرفت عمده يا امري نه چندان مهم تفسير كرد )

 

                                                 
1 . Attribution Process 

2 . Expectations Communication Theory 

3 . Expectations States Theory 
4 . Martha Foschi, G. Keith Warrinet and Stephan Hart 
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شامل چهار گروه  شي را طراحي كردند كه  ستانداردها، محققان آزماي سي نقش ا براي برر
شيييد كه آزمايش شيييامل چيزي تحت ها گفته ميبه آزمودنيآزمايش و يك گروه كنترل بود. 

افراد از  شود و برخياست كه به صورت قابليت دروني تعريف مي "قابليت شناخت الگو"عنوان 
ها گفتند كه به صييورت زوجي روي مسييئله آن برخوردارند و بعضييي خير. محققان به آزمودني

 درك الگو كار كنند.
ليت شييناخت الگو وجود نداشييت. هدف آزمايش تعيين اين در واقع چيزي تحت عنوان قاب

 گذارد. يها ت ثير منكته بود كه چگونه آگاهي از اين قابليت مفروض بر رفتارهاي بعدي آزمودني
شناخت الگوي آزمودني شامل آزمون قابليت  شما يكي از اولين مرحله آزمايش  ها بود. اگر 

سي به مدت آزمودني شان داده مي 9هاي آزمايش بوديد، يك الگوي هند شما ن شد. ثانيه به 
شان داده مي شبيه به الگوي اول بودند اما تفاوتسپس دو الگوي ديگر نيز ن هايي نيز شد كه 

شما  شتند.  شتري با الگوي بايد انتخاب ميدا شباهت بي كرديد كه كدام يك از الگوهاي بعدي 
شما  شتند.  شما را چاپ ميداديد و رايانهبار اين كار را انجام مي 02اوليه دا كرد. به اي نمرات 

شته 27شد كه ها گفته مينيمي از آزمودني صحيح دا شد كه انتخاب  اند و به نيم ديگر گفته 
صييرفنظر از اينكه آنها چه الگوهايي را با يكديگر منطبق  -اند ب صييحيح داشييتهانتخا 8تنها 

اي خوب يا بد گرفته باشيييد. ليكن توجه اند. به طور شييانسييي ممكن بود كه شييما نمرهدانسييته
ستانداردي براي ارزيابي عملكرد خود در اختيار نداريد  شته باشيد كه شما ا  7خاب شايد انت –دا

 دهنده عملكردي بسيار خوب باشد. گزينه صحيح نشان 
داريد، هرچند كه الگوها همزمان با دريافت نمره خود، نمره الگوهاي خود را نيز دريافت مي

ها گفته شييد كه بايد از طريق اي هسييتند )به آزمودنيو نمرات آنها همگي مصيينوعاتي رايانه
شند اما نمهاي رايانهپايانه شته با شركاي خود ارتباط دا ند(. توانند يكديگر را مالقات كنياي با 

گرفته است و  8شود كه شريك شما نمره را دريافت كنيد، به شما گفته مي 27اگر شما نمره 
 گرفته است.  27شد كه شريك شما نمره گرفته بوديد به شما گفته مي 8اگر شما نمره 

( عملكردي 2) ايد ودارد كه شييما وارد مرحله كار تيمي آزمايش شييدهاين روش بيان مي
ايد. اين اطالعات بخشي از استانداردي كه شما ( عملكردي بدتر از شريك خود داشته0بهتر يا )

شد دهد. همچنين به نيمي از هر گروه گفته ميكنيد را شكل ميتحت آن در آزمايش عمل مي
ه ست، بدهد كه آزمودني به طور قطع داراي قابليت شناخت الگو انشان مي 02تا  20كه نمره 
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ست كه بتواند چيزي را به طور به اندازه 27شد كه نمره آزمودني ديگر نيز گفته مي اي زياد ني
 قطع ثابت كند. بنابراين شما يكي از عقايد زير را به دست خواهيد آورد:

 شما به طور قطع در قابليت شناخت الگو بهتر از شريك خود هستيد. .2
 .شما احتماالً بهتر از شريك خود هستيد .0

 شما احتماالً بدتر از شريك خود هستيد. .4

 شما به طور قطع بدتر از شريك خود هستيد.  .7
 
هاي خود يا شييريك آنها گفته نشييد. به هاي گروه كنترل چيزي درباره قابليتبه آزمودني 

 عبارت ديگر آنها هيچ انتظاري نداشتند. 
 ر الگويي به شيييما وهايي براي كار كردن بود. بار ديگآخرين گام آزمايش تشيييكيل تيم

ر شود. زماني كه شما داي نيز براي انتخاب نشان داده ميشريك شما ارائه و دو الگوي مقايسه
شما گفته مياين دوره انتخاب خود را انجام مي شما چه گزينهدهيد، به  شريك  را  ايشود كه 

سته مي شما خوا ست و بار ديگر از  ششود كه انتخاب كنيد. در اانتخاب كرده ا ما نتخاب نهايي 
سط مي شريك تو شته يا آن را تغيير دهيد. البته انتخاب  توانيد همچنان بر انتخاب خود ت كيد دا

ها توافق وجود ندارد: در توان حدس زد، اغلب ميان تيمشود و همان طور كه ميرايانه انجام مي
 بار آن توافق وجود ندارد. 28انتخاب در  02واقع از 

ته در  كه آزمودنيمتغير وابسييي با اين تحقيق ميزاني بود  باق  خاب خود را براي انط ها انت
هاي بهتر انتخاب خود را كمتر دادند. فرضيييه محققان اين بود كه گروهشييريك خود تغيير مي

هاي هاي كمي بدتر و گروههاي كمي بهتر، گروه كنترل، گروهدهند و به ترتيب گروهتغيير مي
 دهند.تغيير ميبدتر انتخاب خود را بيشتر 

اين  شد.دادند، ثبت ميهاي خود را تغيير ميهاي پنج گروه جوابتعداد دفعاتي كه آزمودني
ها نشييان بار فرصييت انجام اين كار را دارد. اين داده 28دهند كه هر گروه سييوابق نشييان مي

ست مي صحيح ا سه گروه -دهد كه كليه انتظارات محققان  ستثناي مقاي ر و تهاي كمي بدبه ا
نيست كه  ايبدتر. اگرچه آخرين گروه بيشترين احتمال را براي تغيير دارد، اين اختالف به اندازه

هاي آماري كه درباره آزمون 28بر اسياس آن نسيبت به عدم رد فرضييه اقدام كرد )در فصيل 
 كنند، بحث شده است(.محققان از آنها براي چنين تصميماتي استفاده مي
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 دفعات تغيير متوسط تعداد گروه

 22/2 بهتر
 04/8 كمي بهتر

 92/4 كنترل
 04/9 كمي بدتر

 09/9 بدتر

 
شان ميتجزيه و تحليل عميق شابهي براي مردان و زنان وجود دارد. تر ن دهد كه الگوي م

 تر از مردان است.ليكن اين امر براي زنان شفاف
 
 

 

 

 

 

 
 
 

هاي تحقيقي خاصييي نظير مورد فوق بيشييتر بر زمينه خاص خود با توجه به اينكه فعاليت
 تمركز دارند، بايد به ارتباط آنها با چيزهاي ديگر نيز توجه داشييته باشيييد. با اين وجود به عنوان
بخشييي از فعاليت تحقيقاتي عمده، مطالعاتي نظير اين مورد دانشييي درباره فر يندهاي اجتماعي 

 افزايد.كالن را به شناخت ما مي
هاي زندگي توجه كنيد كه بيان اي به برخي موقعيتبراي آگاهي از ارزش اين نظريه لحظه

شت "انتظارات" سيار مهم و واقعي را به دنبال خواهد دا . من در اين زمينه يك بار پيامدهاي ب
شيياهد مذاكرات يك هيئت داوري بودم. درباره اَشييكال تعصييب و تبعيض چطور؟ به اين نكته 

گذارد. هاي والدين ت ثير ميهاي كاري و نگرانيتوجه كنيد كه چگونه بيان انتظارات بر مصاحبه

 متوسط تعداد دفعات تغيير 
 مردان زنان گروه
 88/2 22/7 بهتر

 22/8 47/8 كمي بهتر
 47/9 89/4 كنترل

 29/9 48/9 كمي بدتر
 42/9 22/22 بدتر
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گري هاي ديموقعيت اگر شما اندكي در اين مورد به تفكر و مالحظه بپردازيد، بدون شك شاهد
 كنند.خواهيد بود كه اين مفاهيم آزمايشگاهي در زندگي واقعي عمل مي

 

 هاي آزمايشي جايگزينروش
هاي آزمايشگاهي را به طور يكسان اگرچه ما اغلب تمايل داريم واژگان آزمايش و آزمايش

كنترل شييده، نظير هاي مهم علوم اجتماعي خارج از شييرايط به كار ببريم، بسييياري از آزمايش
 افتند.اينترنت يا زندگي واقعي اتفاق مي

 

 هاي مبتني بر وبآزمايش
هاي محققان به طور فزاينده از شييبكه جهاني اينترنت به عنوان ابزاري براي انجام آزمايش

ها ضييرورتي براي معرف بودن كنند. با توجه به اينكه در بسييياري از آزمايشخود اسييتفاده مي
توانند از افراد داوطلبي كه به صييورت بر خط به فراخوان پاسييخ دارد، محققان مينمونه وجود ن

دهند، اسييتفاده كنند. دو سييايت زير مراجع راهنمايي هسييتند كه براي انجام بهتر اين گونه مي
 توان از آنها استفاده كرد:ها ميآزمايش

 هاي متعددي به پروژههاي . اين سايت حاوي لينكمطالعات بر خط روانشناسي اجتماعي
، "ديروابط بين فر"اي درباره موضوعاتي از قبيل تحقيقاتي دانشجويان و محققان حرفه

صي و فرديتفاوت"و  "هاعقايد و نگرش" شخ سايت منابعي در  "هاي  ست. همچنين  ا
 دهد:هاي مبتني بر وب را پيشنهاد ميخصوص انجام آزمايش

 http://www.socialpsychology.org/expts.htm. 

 شگاه كلمبيا پديده دنياي كوچك سان در دان شنا سط گروهي از جامعه  . اين مطالعه كه تو
است. بر اساس اين  "شش سطح جداسازي"انجام شده است، به دنبال شناسايي مفهوم 

نيز  شناسد و فرد سومشناسيد كه اين فرد نيز فرد ديگري را ميايده كه شما فردي را مي
سد، اين آزمايش در جستجوي تعيين متوسط تعداد گامفرد ديگري را مي ست هايي اشنا

 توان از يك نفر در دنيا به فرد ديگري رسيد: كه مي

http://smallworld.columbia.edu. 
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شيد كه  شنيده با ش ميان هيچ دو نفري در دنيا بي"شايد تا كنون درباره اين مفهوم چيزي 
سازي وجود ندارد 8از  سال ، اما م"سطح جدا شد. در  صحيح نبا ست اين قاعده كامالً  مكن ا

ستنلي ميلگرام  2984 صادفي در اوماها 422ا صورت ت ست از  1نفر را به  انتخاب و از آنها خوا
هاي شخصي با فرد خاصي در بوستون تماس بگيرند. متوسط تعداد اي از تماسطريق زنجيره

درصييد موفق شييدند. مطالعه دانشييگاه  02هاي مورد نياز واقعاً برابر شييش بود، ليكن تنها گام
 تر است.اي كنترل شدهكلمبيا تالشي براي بررسي موضوع به شيوه

 

 "طبيعي"هاي آزمايش
توانند به موازات رويدادهاي طبيعي و خارج از شرايط كنترل هاي مهم اجتماعي ميآزمايش

توانيم آنها را مي هاي اجرايي كههاي طبيعي و آزمايششيييده انجام شيييوند. گاهي اوقات طرح
مشاهده و تحليل كنيم؛ و گاهي اوقات تصميم گيرندگان اجتماعي و سياسي اين وظيفه طبيعي 

 را بر عهده دارند.
شهر  ساكنين  ست. برخي  صي را در نورديده ا شهر خا به عنوان مثال، فرض كنيد گردباد 

شدهمتحمل زيان شديدي  ند. آنچه به دنبال آن ااند و برخي ديگر زيان كمتري ديدههاي مالي 
شتري را متحمل  سيب بي ساني كه آ ست.  آيا ك ستيم، پيامدهاي رفتاري اين حادثه طبيعي ا ه

اند، با احتمال بيشييتري نسييبت به حوادث اند، در مقايسييه با گروهي كه زيان كمتري ديدهشييده
سؤال بايد با بر سخ به اين  شگيرانه خواهند زد؟ براي پا ست به اقدامات پي سبعدي د اكنان خي 

شييهر پس از وقوع طوفان مصيياحبه كنيم. بايد درباره اقدامات پيشييگيرانه آنها قبل از طوفان و 
اند را با اند، از آنها سيييؤال و افرادي كه زيان بيشيييتري ديدهاقداماتي كه پس از آن انجام داده

ياي آزمايش آنهايي كه زيان كمتري ديده ند، مقايسيييه كنيم. در اين صيييورت از مزا طبيعي ا
 اي نيست.برخوردار خواهيم بود كه دستيابي به آن كار چندان ساده

ساده صوص را ميمثال  سابقه تحقيقات اجتماعي زمان جنگ جهاني اي در اين خ توان در 
نه هايي در زميدوم مشاهده نمود. پس از پايان جنگ، محققان اجتماعي نسبت به انجام پيمايش

ر چندين شييهر آلمان اقدام كردند. در ميان عوامل گوناگون، روحيه غير نظاميان هنگام جنگ د
مربوط به  هايآنها بيشييتر به دنبال تعيين اثر بمباران بر روحيه غير نظاميان بودند. آنها گزارش

                                                 
1 . Omaha 
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شديد بوده شهرهايي كه زير بمباران  ساكنين  شهرهايي كه كمتر در روحيه  ساكنين  اند را با 
 دهد(.قايسه كردند )بمباران روحيه را كاهش نمياند، ممعرض بمباران قرار داشته

ا افتند، تفسييير كند، لذبا توجه به اينكه محقق بايد موضييوعات را همان طور كه اتفاق مي
هاي طبيعي بسييياري از مسييائل مربوط با روايي كه پيش از اين بحث شييد را برطرف آزمايش

  1روپرت چيسييولم و برندا اسييكنازيخواهند سيياخت. از اين رو زماني كه اسييتانيسييالو كاسييل، 
( پنسيييلوانيا بر كاركنان نيروگاه TMI) 2( به مطالعه تاثير حادثه اتمي جزيره سييه مايلي2992)

 پرداختند، دقت زيادي را صرف طرح آزمايشي كردند:
ضرورتاً فرصت طلبانه، نيمه آزمايشي و پس از وقوع حادثه  تحقيق بر روي حوادث 

هاي تحقيق، مطالعه ما در دسييته اسييت. در واژه شييناسييي كمپبل و اسييتنلي درباره طرح
سه گروه" ستامقاي ضعيف درگيرد كه به عنوان يكي از طرحقرار مي "هاي اي  هاي تحقيق 

ين نقاط ضييعف بالقوه هسييتند و وجود آنها بسييتگي به شييود. با اين وجود، انظر گرفته مي
 (. 29920747شرايط منحصر به فرد هر مطالعه دارد )

 
در جزيره سييه  2949مارس  09مبناي اين مطالعه پيمايشييي بر روي كسيياني بود كه در 

از كار افتاد و هسييته  0مايلي مشييغول به كار بودند و سيييسييتم خنك كننده در راكتور شييماره 
شنامه، پيمايش نگرش اورانيوم س شدن كرد. در ميان عوامل گوناگون، پر اي هشروع به ذوب 

كرد. اگر محققان تنها نگرش گيري ميهاي اتمي را اندازهكاركنان در خصييوص كار در نيروگاه
سي مي سه مايلي را برر ها اي درباره نحوه تغيير در نگرشكردند، هيچگونه ايدهكاركنان جزيره 

حا به دسيييت نميبر اثر وقوع  ثه  گاه اتمي د با انتخاب نيرو عه خود را  ها مطال ند. ليكن آن آورد
( و 3peach bottomديگري، تقريباً مشييابه، در كنار نيروگاه اوليه بهبود دادند )نيروگاه شييهر 

كاركنان آن را به عنوان گروه كنترل بررسيييي نمودند. با اين وجود، آنها مطالعه خود را از نوع 
 دانستند. يستا ميمقايسه گروه ا

حتي با وجود يك گروه آزمايش و يك گروه كنترل، مؤلفان درباره مشيييكالت بالقوه طرح 
سي،  خود نگران بودند. به ويژه طرح آنها مبتني بر اين عقيده بود كه دو گروه كاركنان مورد برر

                                                 
1 . Stanislav Kasl, Rupert Chisolm and Brenda Eskenazi 
2 . Three Mile Island 

 شهري در پنسيلوانيا . 3



 شناسي كاربردي تحقيق در علوم انساني/ روش227

 

ض را از فرتوانسييتند اين به اسييتثناي مورد وقوع حادثه، با يكديگر شييباهت دارند. محققان مي
سازند كه اين حالت امكان پذير نبود.  صادفي كاركنان به دو نيروگاه برآورده  صاص ت طريق اخت
لذا آنها با مقايسه دو گروه به بررسي اين نكته پرداختند كه آيا دو گروه شبيه به يكديگر هستند 

كديگر ي با ييا خير. نهايتاً محققان به اين نتيجه رسييييدند كه دو گروه كاركنان شيييباهت زياد
 كنند تنها تابعي از محل سكونت آنها است. دارند و نيروگاهي كه كاركنان در آن كار مي

پس از حل اين مسييئله، محققان با مشييكل ديگري در خصييوص قابل مقايسييه بودن آنها 
شدند. آنها نمي سه مايلي مواجه  ستند با كليه كاركناني كه در زمان حادثه در نيروگاه جزيره  توان

 كنند:غول به كار بودند، تماس بگيرند. محققان مسئله را به صورت زير بيان ميمش
يك مسييئله فرسييايشييي در اين مطالعه احتمال آن بود كه برخي كاركنان نيروگاه 
جزيره سه مايلي به دليل وقوع حادثه محل سكونت خود را تغيير داده باشند و امكان تماس 

اشييي از اين مسييئله باعث كاهش ميزان ت ثير برآوردي با آنها وجود نداشييته باشييد. اريبي ن
شماره تلفن شد. با تكيه بر  شده و خارج از خدمت، ميزان اين اريبي قابل خواهد  هاي قطع 

 (.29920742درصد( )كاسل، چيسولم و اسكنازي،  2رسد )اغماض به نظر مي
 

خورد با آنها را هاي طبيعي و شيييوه برمثال جزيره سييه مايلي دو مشييكل عمده در آزمايش
 دهد. تحقيق اجتماعي غالباً نيازمند ابتكار و بينش است.نشان مي

سياه پوستان بر  در ابتداي اين فصل، مثالي فرضي درباره ت ثير نمايش فيلمي درباره تاريخ 
( 2992) 1كاهش ميزان تبعيض را بيان كرديم. سندرا بال روكيچ، ژوئل گروب و ميلتون روكيچ

ستفاده از  سال با ا ضوع پرداختند. در  سي اين مو   تلويزيون 2944يك آزمايش طبيعي به برر
ABC  سي  9در شهشب پياپي نمايش تلويزيوني حما سياه  هاري ساخته الكس هالي، درباره 

در زمان  هاي تلويزيونيترين برنامهپوسيييتان را به نمايش در آورد. اين برنامه يكي از پر بيننده
خواسييتند چگونگي ت ثيرگذاري اين برنامه بر تغيير نگرش خود بود. بال روكيچ و همكارانش مي

و  2949 ند. اين فرصت در سالسفيد پوستان آمريكايي نسبت به سياه پوستان را بررسي كن
در تلويزيون به نمايش در آمد، براي آنها فراهم گرديد.  ها: نسييل بعديريشييهزماني كه برنامه 

صادفي نمونه صيص ت شهروندان آمريكايي به دو گروه افرادي اگرچه از نگاه محققان تخ هاي 

                                                 
1 . Sandra Ball-Rokeach, Joel Grube and Milton Rokeach 
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شا مي سيد، ليكن كردند يا خير، مطلوب به نظر ميكه برنامه را تما ن رو امكان پذير نبود. از اير
شنگتن انتخاب و پرسشنامه سال كردند كه محققان چهار نمونه در ايالت وا هايي را براي آنها ار

گان دهندخسسنجيد. پس از آخرين قسمت نمايش، با پانگرش آنها نسبت به سياه پوستان را مي
شا كرده سمت از نمايش را تما شد كه چند ق سيده  شنامهتماس و از آنها پر س ها اند. بار ديگر پر

 گان ارسال و نگرش آنها به سياه پوستان سنجيده شد. دهندسخبراي پا
هاي قبل و پس از نمايش برنامه براي دو گروه افرادي كه برنامه را تماشييا با مقايسييه نگرش

 هكرده بودند يا خير، محققان نتايج بسييياري را كسييب كردند. به عنوان مثال آنها متوجه شييدند ك
شتند كه  سه با افرادي دا شاي برنامه در مقاي شتري براي تما شتياق بي افرادي با رويكرد برابري، ا

اند: پديده خود گزيني. با اين وجود مقايسيييه نتايج افرادي كه داراي نگرش تبعيض گرايانه بوده
شان مي شا كرده بودند، ن شته يا تقربرنامه را تما دون اثر بوده يباً بداد كه خود برنامه ت ثير اندكي دا

 اند، تغيير چنداني نداشته است.است. از اين رو نگرش افرادي كه برنامه را تماشا كرده
توان آن را نوع ، دارد كه مي20اي به موضيوع تحقيق ارزيابي، بحث فصيل اين مثال اشياره

ل خاصييي از آزمايش طبيعي دانسييت. همان طور كه مالحظه خواهيد كرد، تحقيق ارزيابي شييام
اتخاذ منطق آزمايش در يك زمينه خاص به منظور مشييياهده و ارزيابي اثرات يك محرك در 

با توجه به اينكه اين نوع تحقيق به طور فزاينده اي مورد توجه محققان زندگي واقعي اسيييت. 
 اجتماعي قرار گرفته است، لذا در فصلي جداگانه به بحث و بررسي درباره آن پرداخته شده است.

 

 ت و ضعف روش آزمايشنقاط قو
روند. با اين وجود آزمايش نيز ها ابزار اصييلي براي مطالعه روابط علّي به شييمار ميآزمايش

 هاي تحقيق، داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود است.نظير كليه روش
مزيت اصلي آزمايش كنترل شده، جداسازي ت ثير متغيرهاي آزمايشي در طول زمان است. 

تداي تر بيان كرد. در ابتوان بر حسب واژگان مدل آزمايشي پايه به طور شفافمياين ويژگي را 
شود كه داراي ويژگي مشخصي هستند. هاي آزمايشي تشكيل ميآزمايش، گروهي از آزمودني

ه اي كرود اين ويژگي آنها تغيير كند. تا اندازهپس از وارد نمودن محرك آزمايشيييي انتظار مي
ند، ميها محرك ديآزمودني ندار يافت  ا در هتوان نتيجه گرفت كه تغيير در ويژگيگري را در

 نتيجه محرك آزمايشي است.
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هاي زيادي دارد، لذا به هاي انفرادي محدوديتاز سيييوي ديگر، با توجه به اينكه آزمايش
نه كمتر و آزمودني مان و هزي نهز به گو ياز دارد؛  تاً كمتري ن كه اغلب ميهاي نسيييب توان اي 

ها چندين بار تكرار كرد )البته اين موضيييوع هاي مختلف آزمودنيايش خاصيييي را با گروهآزم
 تر از چيزي نظير پيمايشهمواره برقرار نيسييت، ليكن در اغلب مواقع تكرار يك آزمايش سيياده

ست(. تكرار يافته شكال تحقيق علمي، اطمينان ما از اعتبار و مجدد ا ساير ا هاي تحقيق همانند 
 دهد. ها را افزايش ميري آن يافتهپذيتعميم

ضعف آزمايش ست. فرآيندهاي بزرگترين نقطه  ساختگي بودن آنها ا شگاهي در  هاي آزماي
افتند، با احتمال خيلي زياد در شييرايط طبيعي رخ اجتماعي كه در محيط آزمايشييگاهي اتفاق مي

عيض را كن است ميزان تبدهند. به عنوان مثال نمايش فيلمي درباره تاريخ سياه پوستان ممنمي
هاي آزمايش كاهش دهد. ليكن اين بدان معنا نيسيييت كه نمايش فيلم در گروهي از آزمودني

شور ميزان تبعيض را در كل جامعه كاهش خواهد داد. البته  سر ك سرتا سينماهاي  شابهي در  م
 هاي آزمايشگاهي مطرح نيست. هاي طبيعي به اندازه آزمايشتصنّعي بودن در آزمايش

در بحث پيرامون تهديدهاي روايي دروني و بيروني كمپبل، استنلي و كوك مشاهده كرديم 
هاي آزمايشييي را ايجاد كرد كه به طور منطقي چنين مسييائلي را كنترل كنند. توان طرحكه مي

گيرند ها در مبنايي منطقي قرار ميهاي اصلي آزمايش است: آزمايشاين قابليت يكي از ويژگي
 هاي مشاهده، دشوار است.ي به آن در ساير روشكه دستياب
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه

 مايش ماعي معموالً در آز قان اجت خاب، متغيري را بر ها گروهي از آزمودنيمحق ها را انت
 پردازند.آنها وارد و به مشاهده اثر آن مي

 

 موضوعات مناسب براي آزمايش

 فرآيندهاي علّي هستند. آزمايشات ابزاري مناسب براي آزمايش كنترل شده 

 

 آزمايش كالسيك

 سته را از طريق آزمايش ستقل( بر متغير واب شي )متغير م سيك اثر محرك آزماي هاي كال
 كنند.هاي آزمايش و كنترل بررسي ميپيش آزمون و پس آزمون گروه

 هت گروه با يت بيشيييتري از معرف بودن گروهي از شييي مايش اهم هاي كنترل و آز
 اند.شي دارد كه به عنوان نماينده جامعه بزرگتر انتخاب شدههاي آزمايآزمودني

 كند، زيرا آزمايشيييگر و آزمايش دو سيييويه كور از سيييوگيري آزمايشيييگر جلوگيري مي
 شناسند. هاي آزمايش و كنترل را نميها هيچكدام گروهآزمودني

 

 هانحوه انتخاب آزمودني

 هايي براي مشييابه سيياختن وشگيري احتمالي، تصييادفي سييازي و همانندسييازي رنمونه
. در رودهاي آزمايش و كنترل هستند. تصادفي سازي اغلب روش بهتري به شمار ميگروه

 توان تصادفي سازي و همانندسازي را با يكديگر تركيب كرد.هاي آزمايشي ميبرخي طرح

 

 هاي آزمايشيانواع طرح

 سه نوع طرح آزمايش مقدماتي را معرفي كرده ستنلي  ر مطالعه يك گروه داند: كمپبل و ا
يك مرحله، طرح پيش آزمون و پس آزمون در يك گروه و مقايسه گروه ايستا. هيچ يك 

 شوند.هاي موجود در آزمايش حقيقي را شامل نميها كليه كنترلاز اين طرح
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  ستي از ستنلي فهر شي ديد كننده روايي دروني در طرحعامل ته 20كمپبل و ا هاي آزماي
صادفي آزمودنيكردهارائه  صيص ت سيك همراه با تخ سياري از ايناند. آزمايش كال  ها ب

 كند.مسائل را برطرف مي

 هاي آزمايشييي ممكن اند: يافتهها همچنين با تهديدهاي روايي بيروني نيز مواجهآزمايش
 است انعكاس زندگي واقعي نباشند. 

 بطه متقابل محرك و آزمون مثالي از ناروايي بيروني اسييت كه آزمايش كالسيييك در را
 برابر آن محافظت نشده است. 

 توانند از تهديدهاي هاي آزمايشيييي ميطرح چهار گروهي سيييالومون و انواع ديگر طرح
 روايي بيروني پيشگيري كنند.

 صيص آزمودني صحيح در تخ سازي  صادفي  ستنلي معتقدند ت هاي وهها به گركمپبل و ا
 آزمايش و كنترل نياز به پيش آزمون در آزمايش را از بين خواهد برد.

 

 اي از يك آزمايشنمونه

  هاي آزمايشييي را ارائه و نشييان داد هايي از طرح، نمونه"بيان انتظارات"آزمايش بر روي
 د. ونتوانند در برابر مالحظات دنياي واقعي به كار گرفته شها ميكه چگونه آزمايش

 

 هاي آزمايشي جايگزينروش

 كنند.هاي خود استفاده ميمحققان به طور فزاينده از اينترنت براي انجام آزمايش 

 شيييوند و هاي طبيعي اغلب به موازات زندگي اجتماعي در دنياي واقعي انجام ميآزمايش
آزمايشيييگاهي را هاي اي كه آزمايشتوانند از آنها به همان شييييوهمحققان اجتماعي مي

 كنند، استفاده نمايند.طراحي و اجرا مي

 

 نقاط قوت و ضعف روش آزمايش

 ست. نقطه آزمايش نظير كليه روش ضعف خاص خود ا هاي تحقيق، داراي نقاط قوت و 
ست: آنچه در آزمايش اتفاق مي ساختگي بودن آن ا سي آزمايش  سا افتد، ممكن ضعف ا

ست واقعاً بازتابي از اتفاقات دنيا سازي متغير ا شد. نقاط قوت اين روش، جدا ي خارجي نبا
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ستنباط علّي را امكان ست كه ا سهولت تكرار و منطق علمي نيز از پذير ميمستقل ا كند. 
 روند.ديگر نقاط قوت آزمايش به شمار مي

 

 اصطالحات كليدي

 همانندسازي گروه كنترل

 پس آزمون آزمايش دو سويه كور

 پيش آزمون گروه آزمايش

 تصادفي سازي عدم روايي بيروني

  عدم روايي دروني

 

 سؤاالت و تمرينات مروري

در كتابخانه يا اينترنت گزارشييي از يك آزمايش را يافته و متغير وابسييته و محرك آن را  .8
 شناسايي كنيد.

منبع تهديد كننده روايي دروني كه در اين فصل مورد بررسي قرار گرفت  20گزينه از  8 .4
 هاي بيان شده در فصل(.هايي درباره آنها بيان كنيد )غير از مثالمثالرا انتخاب و 

اي از يك طرح آزمايش فرضييي بسييازيد كه نشييان دهنده يكي از مسييائل ناروايي نمونه .9
 بيروني باشد.

ظر ايد را در نايد يا مطالبي درباره آن خواندهيكي از حوادث طبيعي كه اخيراً شاهد آن بوده .9
با در نظر گرفتن آن حادثه به عنوان بگيريد. يك سيييؤال  يد  با تحقيق تنظيم كنيد كه 

 آزمايش طبيعي مطالعه شود. در دو يا سه پاراگراف نحوه انجام مطالعه را بيان كنيد.

شتيم. در اينترنت مطالعه .22 سئله تاثيرات دارونما دا صر به م صل نگاهي مخت اي در اين ف
شته  سيد را بيابيد كه اثر دارونما نقش مهمي دا صري درباره آن بنوي ست. گزارش مخت ا

 توانيد جستجويي بر روي عبارت دارونما داشته باشيد(.)مي
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 منابعي براي مطالعه بيشتر
Campbel, Donald, and Julian Stanley. 1963. Experimental and Quasi-

Experimental Designs for Research. Chicago: Rand McNally. 

هاي آزمايش در علوم اجتماعي ارائه و تحليل عميقي را از منطق و روش اين كتاب تجزيه
ساير روشمي ستفاده از منطق آزمايش در  صلي اين كتاب ا  هاي تحقيقدهد. يكي از مزاياي ا

ست كه هنوز به  ست، ليكن مرجعي كالسيك ا سبتاً قديمي ا ست. اگرچه اين كتاب ن اجتماعي ا
 شود.آن ارجاع داده مي

Cook, Thomas D., and Donald T. Campbell. 1979. Quasi-

Experimentation: Design and Analysis Issues for Field Settings. Chicago: 

Rand McNally. 

 اي از كتاب كمپبل و استنلي.ويرايش بسط يافته و به روز شده
Jones, Stephen R. G. 1990. Worker Independence and Output: The 

Hawthorne Studies Reevaluated. American Sociological Review 55: 176-

90. 

شيده  سنتي را به چالش ك سير  سيك پرداخته و تفا اين مقاله به بازنگري اين مطالعه كال
 است )كه در اين فصل به آنها اشاره شد(.

Martin, David W. 1996. Doing Psychology Experiments. 4th ed. 

Monterey, CA: Brooks/Cole.  

شتيبان روش شريح كامل منطق پ شيوهاين كتاب با ت صر بهاي تحقيق، با  ه فرد، اي منح
اي بر مسييائل مهمي، نظير ايده پردازي براي آزمايش و بازنگري پيشييينه دارد كه تمركز ويژه

 محققان تازه كار بايد به آن توجه كنند. 
Ray, William J. 1989. Methods toward a science of Behavior and 

Experience. 6th ed. Belmont, CA: Wadsworth. 

اي هاي تحقيق در علوم اجتماعي همراه با ت كيد ويژهدر اين كتاب بررسييي جامعي از روش
 بر آزمايش انجام شده است. اين كتاب به ويژه در زمينه فلسفه علم بسيار جامع است.

 

 منابع اينترنتي براي مطالعه

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
 :Sociology Nowقبل از اينكه مرور پاياني فصل را انجام دهيد، آزمون تشخيصي  .28

Research Methods هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به شما در شناسايي حوزه
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تمركز كنيد كمك خواهد كرد. در ابتداي كتاب، اطالعاتي درباره اين ابزار بر خط و نيز 
 آموزش نحوه دسترسي به همه منابع عظيم آن را خواهيد يافت.

ياي برنامه  .24 سييياس بر ا Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور مزا
ساير منابع  ستفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و  نتايج آزمون خود ا

 براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

آزمون براي ت ييد اينكه آماده ورود به فصل وقتي مرور خود را به پايان رسانديد، از پس  .29
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.

 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعيا ويرايش يازدهم روشوب سايتي براي كار ب

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير برويد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه براي 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

هاي آزمايشي به همراه بازخورد : آزمونشما در اين سايت به موارد زير دست خواهيد يافت
صل، پروژهآنها، تمارين اينترنتي، فلش كارت صطالها، نرم افزار آموزشي ف صيلي، ا حات هاي تف

هاي هاي اجتماعي در فضاي مجازي، داده، پژوهشInfoTrac College-Editionجستجوي 
با نرم افزارهاي مختلف  اي بر آموزش كارهاي سايت، مقدمهپيمايش اجتماعي سراسري، لينك

 .NVioو  SPSSها از قبيل تحليل داده

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

حتماالً ثابت هاي اينترنتي اتوجه داشييته باشيييد كه اينترنت ماهيتي پويا اسييت. ليكن اين پايگاه
ها ايتس هاي بيشتر بررسي كنيد. اين وبكتاب را نيز براي لينك خواهند بود. همچنين وب سايت

 د.آورنها فراهم ميهايي براي يادگيري درباره آزمايشدر حال حاضر )زمان انتشار كتاب(، زمينه
 هاها و آزمايشفهرست راهنماي ياهو: آزمون

http://dir.yahoo.com/Social_Science/Psychology/Research/Test and 

Experiments/ 
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هاي هاي اينترنتي مرتبط با انواع مختلف آزمايشدر اين سييايت فهرسييت جامعي از پايگاه
هاي پيشييين و جاري نيز به شييما ارائه علوم اجتماعي را خواهيد يافت. مواردي درباره آزمايش

 خواهد شد و ممكن است از شما به عنوان آزمودني يا آزمايشگر دعوت به همكاري شود. 
 جتماعي ويليام دي هاكرآزمايشگاه علوم ا

http://ssel.caltech.edu/ 

اين آزمايشگاه در انستيتو فناوري كاليفرنيا به دانشجويان فرصتي براي مشاركت بر خط به 
 دهد.ها ميعنوان آزمودني در آزمايش

 آزمايش زندان استنفورد
http://www.prisonexp.org/ 

شان مي سايت يكي از تحقيقات مشهور آزمايشي در علوم اجتماعي را ن ي دهد كه برخاين 
 سازد. مسائل ممكن در اين گونه مطالعات را آشكار مي

 



 

 فصل نهم
 

 

 

 

 تحقيق پيمايشي 

 

 

 مروري بر فصل

از ارسيييال  -ها از طريق پيمايش آوري دادههاي بسيييياري را براي جمعمحققان روش
حققان در اختيار دارند. م -هاي اينترنتي هاي شخصي تا پيمايشپرسشنامه براي مصاحبه

 اجتماعي بايد از چگونگي انتخاب بهترين روش و نحوه بكارگيري آن آگاه باشند. 





 

 فصل نهم
 

 

 

 

 تحقيق پيمايشي 

 

 

 مقدمه

 بينيم: پيمايش روشي بسيار قديمي است. چنان كه در عهد عتيق مي
هارون  ند  به موسيييي و اليزار كشييييش فرز ند  خداو طاعون،  از "فرمود: پس از 

 (.08:  2-0)شماره  "نمازگزاران اسرائيلي بيست سال به باال اطالعاتي تهيه كن
 

هايي را انجام دادند تا در اداره قلمرو حكومت به آنها گذاران يونان باستان سرشماريقانون
كمك كند. مسيح دور از خانه متولد شد، زيرا مريم و يوسف در سفر به سوي سرزمين اجدادي 

 براي شركت در سرشماري روم بودند.  يوسف
شناس  ميان كارگران فرانسوي انجام شد. جامعه 2992تحقيق پيمايشي معروفي در سال 

پرسشنامه براي كارگران ارسال كرد تا ميزان استثمار ايشان توسط  02222سياسي آلماني 
 يل بود: هاي ذزينهكارفرما را تعيين كند. اين پرسشنامه نسبتاً طوالني شامل مواردي نظير گ

شما به فعاليت ستن بخشي از دستمزد  شما يا نماينده او براي كا هاي آيا كارفرماي 
 اند؟اقدام كرده فريبكارانه

سط دريافت مي شما حقوقتان را در چند ق  كنيد، آيا محتواي اين مقاله به پيشاگر 
 است؟ اي براي كاهش فريبكارانه دستمزد شما تبديل شده زمينه
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[( بود. 2992]2928: 029محقق پيمايش فوق جورج گالوپ نبود، بلكه كارل ماركس )
 است.  پرسشنامه، هيچ مدركي دال بر بازگشت آنها ثبت نشده 02222عليرغم ارسال 

امروزه تحقيق پيمايشي به عنوان روشي متداول براي مشاهدات علوم اجتماعي مورد استفاده 
گان را انتخاب و پرسشنامه استانداردي دهندسخاي از پاحقق نمونهگيرد. در هر پيمايش، مقرار مي

گيري به تفصيل شرح داده شد. اين فصل هاي نمونهروش 4كند. در فصل را ميان آنها توزيع مي
كه  اي استهاي مختلف براي اداره آن به گونهدرباره نحوه تهيه پرسشنامه و توصيف گزينه

 . دهند سخها پاپرسشنامه گان به طور مناسب بهدهندسخپا
هاي اين فصل با بحث مختصري درباره تجزيه و تحليل ثانويه، به عنوان روش تحليل داده

هاي اخير استفاده از اين نتايج به ويژگي رسد. در سالآوري شده توسط ديگران، به انتها ميجمع
قيق را در ع الزم براي تحمهم تحقيق پيمايشي، به ويژه براي دانشجويان و ساير كساني كه مناب

 اختيار ندارند، تبديل شده است. 
بحث را با نگاهي به انواع موضوعاتي كه براي مطالعه با استفاده از تحقيق پيمايشي مناسب 

 كنيم.هستند، آغاز مي

 

 موضوعات مناسب جهت تحقيق پيمايشي
يرد. اين قرار گتواند جهت اهداف توصيييفي، اكتشييافي و تبييني مورد اسييتفاده پيمايش مي

ستند، بكار گرفته مي صاً در مطالعاتي كه واحد تحليل آن، افراد ه صو ن شود. اگرچه ايروش خ
الت، ها و تعاماسييت، نظير گروهمنفرد روش براي تحقيقاتي كه واحد تحليل آنها غير از انسييان 

 كند، وزا مي. از اين رو بايد پيمايشيييي انجام دهيم كه واحدهاي تحليل را مجنيز كاربرد دارد
 هايي را براي مشاركت واحدهاي مجزا )يا ساير خبرگان( به جريان بياندازيم. پرسشنامه

احتماالً تحقيق پيمايشيييي بهترين روش براي آن دسيييته از محققان اجتماعي اسيييت كه 
صلي را براي توصيف جامعهخواهند دادهمي سيار بزرگي كه تحت مشاهده مستقيم قرار  هاي ا ب

ه آورد كگان را فراهم ميدهندسخگيري احتمالي دقيق، گروهي از پاآوري كنند. نمونهجمعدارد، 
ارد هاي استانداند و پرسشنامههاي آنها بازتاب جامعه بزرگي است كه از آن انتخاب شدهويژگي

 كند.هاي مناسب را از پاسخ افراد مخلتف تهيه ميدقيق، داده
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ها و گرايشييات در جوامع بزرگ اسييت. پيمايش، وسيييله مناسييبي براي سيينجش نگرش
هاي مشيييهوري در نمونه -نظير گالوپ، هريس، روپر و يانكلويچ  -هاي عمومي نظرسييينجي

ها در زماني رايج بودند كه عموم روند. اين نظرسيينجيخصييوص كاربرد پيمايش به شييمار مي
ر ها از طريق كسيياني كه فكي نداشييتند.  اين نظرسيينجينسييبت به نتايج آنها اطمينان چندان

ها به گيرد. از سيوي ديگر اين نظرسينجيكنند نتايج آنها دقيق نيسيتند، مورد انتقاد قرار ميمي
سنجي -دليل دقت بيش از حد  از  ها در روز انتخابات، پيشبه عنوان مثال زماني كه نتايج نظر

 اند. مورد انتقاد قرار گرفته -پرداختند بيني برنده ميگيري واقعي، به پيشاتمام زمان ر ي
پيچيدگي رويكرد كلي براي بررسيييي عقايد عمومي به تدريج افزايش يافت. اين پيچيدگي 

هايي بود كه از نظر علمي اشتباه بودند، ولي توجه مردم را به دليل موضوعاتي به خاطر پيمايش
در  "گزارش هايت"دادند. تحت ت ثير قرار مي« يشانهايافته»دادند و يا به خاطر كه پوشش مي

ست. سبي در اين زمينه ا سان  مثال منا سي ان صوص تمايالت جن عليرغم توجه مطبوعات  خ
وي ها از سآوري دادهعامه پسند به نتايج چشمگير پيمايش، خانم شر هايت به دليل روش جمع

هاي مبتني بر پرسشنامه 2994در سالجامعه تحقيق مورد انتقاد بود. براي مثال، گزارش هايت 
اما كدام زنان؟ خانم هايت اظهار داشييت كه  -تكميل شييده توسييط زنان سييراسيير ايالت بود 

سازمان 222.222 شنامه را ميان  س شنامه  7.222هاي مختلف توزيع نموده و حدود پر س پر
 بازگشته بود. 

بسيييار بزرگي اسييت. با گيري پيمايشييي اعداد در زمينه نمونه 222.222و  7.222اعداد 
 2948ه، نظير نمونه بزرگ سييال دهندسييخپا 7.222اين وجود در روش تحقيق خانم هايت، 

ميليون برگ راي آلف لندون را برنده انتخابات نشيييان دادند، لزوماً  0ليتراري دايجسيييت كه 
 نماينده زنان اياالت متحده نبود. 

راي مقاصيييد كامالً متفاوتي اسيييتفاده هاي تحقيق پيمايشيييي بگاهي اوقات افراد از يافته
شي انتخاب مي شما براي تحقيق پيماي ست تلفني دريافت كنيد كه  كنند. به طور مثال ممكن ا

اي هزاران دالر چقدر عالقه داريد تا در منزل خود هفته"ايد. با طرح اولين پرسيييش كه شيييده
شيد؟ شته با صورتي كه  "درآمد دا شود در شما گفته  ست به  ه نام رئيس جمهوري كيا ممكن ا

شييويد. مت سييفانه بسييياري از تصييوير او روي پني حك شييده اسييت را بگوييد، برنده جايزه مي
 برداري از همكاري عمومي افراد با تحقيقات پيمايشي دارند. هاي تلفني سعي در بهرهبازارياب
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گيرند. مي هاي تلفني بهرههاي خيريه نيز بر اين اساس از پيمايشاحزاب سياسي و سازمان
با تظاهر به بررسيييي عقايد عمومي در خصيييوص برخي موضيييوعات، در انتها از  باً  آنها غال

 هاي مالي مشاركت كنند.خواهند در كمكگان ميدهندسخپا
ست.  "1تغيير راي"در مبارزات انتخاباتي اخير، پيمايش جعلي ديگري با عنوان  شده ا ابداع 

 نفي اين عمل، چنين بيان كرده است: انجمن نظرسنجي عقايد عمومي آمريكا در
هاي تلفني پيمايش تغيير راي يكي از فنون بازاريابي تلفني است كه در آن از تماس

شود. به اين ترتيب كه به آنها اطالعات غلط براي جذب ر ي دهندگان بالقوه استفاده مي
 "اطالعات"ين شييود تا ببينند او گمراه كننده درباره نامزدهاي مورد نظرسيينجي داده مي

سنجش عقايد عمومي هاي ر ي دهندگان ميچه ت ثيري بر اولويت گذارد. در واقع، هدف 
افراد از نامزدي خاص و تحريك به مخالفت با  "دور كردن" -نيست بلكه دستكاري آن 

سنجي  -او  ست. اين نظر سبت به ا شاعه اطالعات غلط و گمراه كننده ن ها  از طريق ا
پردازد. هدف از اين اقدامات، تبليغات ده، به بد نام كردن آنها مينامزدهاي انتخاب شييي

مي اسييييت مو ع عقييايييد  ني  نو جي قييا ن ظرسييي ن ير ميياسييييك  تي ز تخييابييا ن  ا
 (.2998)بدنارز  

صه گاهي اوقات عبارات  سنجي"و  "پيمايش"به طور خال ستفاده قرار  "نظر سوء ا مورد 
عه ابزار سودمندي براي بررسي جامگيرند. هر چند كه انجام مناسب اين تحقيقات پيمايشي، مي

خواهد بود. طراحي يك تحقيق پيمايشييي مفيد )و ارزشييمند( با تهيه سييؤاالت مناسييب آغاز 
 پردازيم. شود. در ادامه به بيان اين موضوع ميمي

 

 طرح سؤاالت دستورالعمل
وش رشيييوند كه محقق به عنوان در تحقيقات اجتماعي معموالً زماني متغيرها عملياتي مي

سؤاالتي را از افراد ميآوري دادهجمع سير،  سد. گاهي اوقات هاي مورد نياز براي تحليل و تف پر
شود؛ گاهي نيز اين سؤاالت نوشته شده و براي اين سؤاالت توسط مصاحبه كننده پرسيده مي

 شود. در ساير موارد، محقق بايد به منظور نظم بخشيدن بهگان ارسال ميدهندسختكميل به پا

                                                 
1 . Push poll 
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پا ه كه منجر به ارائه اطالعات بيهوده يا دهندسيييخسيييؤاالت خود و پيشيييگيري از گمراهي 
 شود، متغيرها را به بهترين نحو عملياتي كند. كننده ميگمراه

ست كه  صي ا شنامه ابزار خا س شنامه دارد. پر س ستفاده از پر شاره به ا پيمايش تا حدودي ا
ه و تحليل طراحي شييده اسييت. اگرچه برخي براي اسييتخراج اطالعات مفيد و به منظور تجزي

ز تر اسياختار يافته مناسيب هاينكات خاصيي كه در ادامه بيان شيده اسيت، براي پرسيشينامه
صاحبهپرسشنامه ست، ليكن منطق زيربنايي آن هر زمان كه هاي باز در م هاي كيفي و عميق ا

 خواهد بود. كنيم، ارزشمند ها مطرح ميآوري دادهما سؤاالتي را از افراد به عنوان روش جمع

 

 شكل مناسبي براي سؤاالت انتخاب كنيد
. اين كنيمهاي در دسييترس براي تهيه پرسييشيينامه آغاز ميابتدا با نگاهي به برخي گزينه

 ها يا عبارات و انتخاب سؤاالت باز يا بسته است.ها شامل استفاده از پرسشگزينه

 

 سؤاالت و عبارات 

شاره دارد، ليكن بررسي پرسشنامهبه مجموعهاگرچه كلمه پرسشنامه  هاي اي از سؤاالت ا
توان به عنوان سؤال استفاده نمود. اين امر هيچ دهد كه عبارات بسياري را مينشان مي مختلف

قه گان عالدهندسييخانداز پادليل خاصييي ندارد. محققان غالباً به تعيين ميزان نگرش يا چشييم
را بيان  توانيد آن عبارتر عبارت نسبتاً مختصري خالصه كنيد، ميدارند. اگر بتوانيد نگرش را د

گان بپرسيييد كه آيا با آن موافق يا مخالف هسييتند. همان طور كه به ياد دهندسييخكرده و از پا
خشيد. اي رسميت بداريد، رنسيس ليكرت با ايجاد مقياس ليكرت، اين رويه را به شكل ماهرانه

سيار مخالف يا گان ميدهندسخاين روش از پا سيار موافق، موافق، مخالف، ب خواهد با مقادير ب
 بسيار پسنديده، پسنديده و مانند آن نظر خود را ابراز نمايند. 

سؤال و در پرسشنامه مي ستفاده از  ستفاده كرد. ا سؤال و عبارت ا توان به طور كارآمدي از 
 ها داده و پرسشنامه رازينهاي خاص به شما انعطاف بيشتري در طراحي گعبارت در پرسشنامه

 كند. تر ميجذاب
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 سؤاالت باز و بسته

سؤاالت در اختيار دارد. در مواردي كه از پا سته دهندسخمحقق دو گزينه براي طرح  ه خوا
صي خود را بيان كند، ميمي شخ ستفاده كرد. به طور مثال، شود تا نظر  شنامه باز ا س توان از پر

ست از پا شود گان پدهندسخممكن ا  اي كه امروزه اياالتبه نظر شما مهمترين مسئله"رسيده 
ست؟ ست، چي سخ باقي  "متحده با آن مواجه ا شتن پا ضايي براي نو شته ميو ف )يا از  شودگذا

سته مي صاحبه كننده پاآنها خوا شفاهي به م صورت  (. همان گونه كه در دهندسخشود كه به 
صل  صاحبه 22ف ستند. با اين  هاي كيفي عميقخواهيد ديد، م سؤاالت باز ه عمدتاً مبتني بر 

 شود. وجود در تحقيقات پيمايشي نيز از آنها استفاده مي
شود تا پاسخ خود را از ميان فهرستي كه ه خواسته ميدهندسخدر مورد سؤاالت بسته از پا

سيار بسته در تحقيق پيمايشي بتوسط محقق تهيه شده است، انتخاب كند. استفاده از سؤاالت 
 است.  ترمتداول است، زيرا از رسميت بيشتري برخوردار بوده و پردازش آنها از سؤاالت باز آسان

خواهيد ديد، بايد پيش از پردازش براي  27پاسييخ سييؤاالت باز همان طور كه در فصييل 
قق معاني است كه مح تحليل كامپيوتري كدگذاري شوند. اين فرآيند كدگذاري غالباً مستلزم آن

سخ سوگيري نظرات محقق وجود پا سوء تعبير و  صورت امكان  سير نمايد، كه در اين  ها را تف
شت. اين خطر نيز وجود دارد كه برخي پا گان جوابي ارائه كنند كه لزوماً هيچ دهندسخخواهد دا

سخ سوي ديگر، معموالً پا شد. از  شته با سته محقق ندا سته ارتباطي به خوا ستقيهاي ب ماً به م
 شوند. شكل كامپيوتري تبديل مي

سخ ست كه محقق به پا ساختاري ا سته در  سؤاالت ب صلي  دهد. زماني كه ها مينقص ا
شفاف باشند، هيچ مشكلي وجود نخواهد داشت. ليكن  هايپاسخ مرتبط با سؤال خاصي نسبتاً 

سخ ساختاري كه محقق براي پا ساير موارد،  سخ كند، ممكنها ايجاد ميدر  ست برخي پا  هايا
ترين موضوع پيش روي اياالت مهم"مهم را از چشم پنهان كند. براي مثال در پرسش راجع به 

ممكن است محقق در فهرست موضوعات خود برخي موضوعات را كه ممكن است از  "متحده
 گان مهم باشد، از قلم بياندازد. دهندسخنظر پا

هاي اري را برآورده سازد. اول اينكه، طبقات پاسخساختار سؤاالت بسته بايد دو الزام ساخت
ققان هاي مورد انتظار را در بر بگيرند. محتهيه شده بايد جامع باشند: اين طبقات بايد كليه پاسخ

----------ساير موارد )لطفاً مشخص نماييد: "اي نظير اغلب اين مسئله را با افزودن طبقه
ساس كنند گان نبايد احدهندسخها بايد ناسازگار باشند: پاكنند. ثانياً طبقات پاسخضمانت مي "(



 242فصل نهم: تحقيق پيمايشي/ 

 

سخ ست بخواهيد پا ستند )در برخي موارد ممكن ا هاي مجبور به انتخاب بيش از يك گزينه ه
شكالتي در پردازش و تحليل دادهچندگانه سئله م شيد اما اين م شته با كند(. ها ايجاد مياي دا

سييو منحصيير به فرد هسييتند، هر تركيب طبقات را به  براي اطمينان از اينكه طبقات از هر دو
سيد كه آيا افراد مي سخ را انتخابدقت در نظر بگيريد و از خود بپر  توانند منطقاً بيش از يك پا

سييخ را گان بهترين پادهندسييخكنند يا خير. بهتر اسييت راهنمايي را به سييؤاالت بيافزاييم تا پا
ضايت شين ر شي براي مجموعه انتخاب كنند، اما اين روش جان سخبخ ساختاريافته از پا ها اي 

 نيست. 

 

 ها را شفاف سازيدگزينه
هاي پرسشنامه بايد شفاف و واضح باشند. وجود توجه به اين نكته ضروري است كه گزينه

شفاف در پيمايش سؤاالت مبهم و غير شان هاتعداد زيادي از  ي مختلف، اهميت اين نكته را ن
اندازها ين مسئله آگاه باشيم كه در موضوع مورد بررسي، نظرات و چشمدهد. بايد نسبت به امي

برخي از آنها به موضوع  -گان اينطور نيست دهندسخبراي ما روشن و شفاف است، اما براي پا
شتهبي سيار اندكي دا سطحي از توجه بوده يا توجه ب شناخت  اند. اين امكان نيز وجود دارد كه 

شيم و قادر شته با سؤال به گونه موضوع دا سؤال كه به تعيين هدف  شيم. اين  سب نبا  "اي منا
يد؟ چه نظري دار هادي  مه صيييلح پيشييين نا باره بر بل براي  "در قا ممكن اسيييت در طرف م

هاي گزينه "چه كسييي برنامه صييلح را پيشيينهاد داد؟"گان اين گونه معنا شييود كه: دهندسييخپا
شند كه پا شنامه بايد آنقدر دقيق با س صاحبه كننده را ه دقدهندسخپر سؤال م ضوع مورد  يقاً مو

 دريافت كند. 
احتمال سوء تفاهم و درك نادرست هيچگونه محدوديتي ندارد و محققان نيز از اين مسئله 

هاي تحقيقاتي معتبر در اياالت متحده (. يكي از پروژه2994 1مصون نيستند )پوليوكا و راثگب
اسييت كه در ميان  2CPSيا  "جامعه كنونيپيمايش "پيمايش مسييتمر اداره آمار تحت عنوان 

سنجش و اندازهداده شورهاي مختلف ميهاي كليدي به  شيگيري نرخ بيكاري ك از  پردازد. بخ
كه در اداره آمار از  "هفته گذشييته"ه در دهندسييخهاي پاالگوي سيينجش اشييتغال  بر فعاليت

ان دقت شده براي تعيين ميز آيد، متمركز است. در مطالعات انجاميكشنبه تا شنبه به حساب مي

                                                 
1 .  Polivka and Rathgeb 

2 . Current Population Survey 
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شد كه بيش از نيمي از پا شخص  شته"گان دهندسخپيمايش م شنب "هفته گذ ه تا را تنها از دو
شماري جمعه در نظر مي سر شتغال تمام وقت"گيرند. به همين ترتيب عليرغم آنكه اداره  را  "ا

از آن اسييت كه سيياعت به باال كار در هفته تعريف كرده، مطالعات ارزيابي مشييابه حاكي  42
ستفاده كرده 72گان از تعريف قديمي دهندسخبرخي پا اند. در نتيجه چيدمان ساعت در هفته ا

تعديل و با تعريف اداره سييرشييماري  2997در سييال  CPSهاي مربوط به كلمات در پرسييش
 منطبق گرديد. 

ين اغلب تعداد ا هندي آمريكاييبه معناي  آمريكايي بوميبه طور مشييابه، اسييتفاده از واژه 
اري گان بسيدهندسخدهد. واضح است كه پاها بيش از اندازه واقعي نشان ميقوم را در پيمايش

 كنند. تفسير مي "متولدين اياالت متحده"اين عبارت را به صورت 

 

 از سؤاالت دو پهلو اجتناب كنيد
كه در واقع كنند گان مطرح ميدهندسيييخگاهي اوقات محققان سيييؤاالت منفردي را از پا

دهد كه محقق شييخصيياً سييؤال داراي پاسييخ چندگانه اسييت. اين اتفاق بيشييتر زماني رخ مي
ست از پاپيچيده ست. به طور مثال، ممكن ا سيد كه آيا با دهندسخاي را مطرح كرده ا گان بپر
 هاي داخليهاي فضيييايي خود را متوقف نموده و براي برنامهاياالت متحده بايد برنامه"عبارت 

موافق يا مخالف هستند. اگرچه ممكن است بسياري از افراد با ترديد با اين  "گذاري كندرمايهس
سخعبارت موافقت كنند اما عده ستند. عدهاي هنوز قادر به پا هاي هاي معتقدند كه برنامگويي ني
شده و پول ضايي متوقف  شود. عدهف د ناي تمايل دارها به پرداخت كنندگان ماليات عودت داده 

هاي داخلي نيز بودجه بيشتري تخصيص داده شود. هاي فضايي ادامه يابد اما به برنامهتا برنامه
 پاسخ آخر بدون گمراه كردن شما نه موافق است و نه مخالف. 

در سييؤال يا اصييطالح پرسييشيينامه ظاهر  "و"به عنوان يك قانون كلي، هر زمان كلمه 
 ره نشده باشد. شود، بررسي كنيد كه سؤال شما دو منظومي

سيؤاالت دو منظوره و فراتر از "براي آشينايي با برخي انحرافات در اين موضيوع به بخش 
 توجه كنيد.  "آن
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 سؤاالت دومنظوره و فراتر از آن

كنند. اي و كارآزموده نيز گاهي سييؤاالت دو پهلو و اشييتباه طراحي ميمحققان حرفه
زماني كه رابطه اياالت متحده و ليبي در  2998سييؤال زير را در نظر بگيريد كه در سييال 

نندگان كترين حد خود قرار داشت، از شهروندان آمريكايي پرسيده شد. برخي مشاهده پايين
كردند كه اياالت متحده بايد جنگ با اين دولت كوچك آفريقاي شييمالي را پايان اظهار مي

 بررسي كند. خواست گرايشات عمومي در اياالت متحده رادهد. هريس پول مي
اگر هم اكنون ليبي اقدامات خود نسييبت به اياالت متحده را افزايش دهد و ما 
نيز ضيييربه زدن به ليبي را ادامه دهيم، ناگزير همه اينها منتهي به آغاز جنگ ميان 

 شود كه كار اشتباهي است. آمريكا و ليبي و حمله به آن كشور مي
 
به سييؤاالت  "مطمئن نيسييتم"يا  "مخالف"، "موافق"هاي گان با گزينهدهندسييخپا

 پاسخ دادند. به عناصري كه در اين عبارات پيچيده وجود دارند، دقت كنيد. 
 دهد؟ آيا ليبي اقدامات خود بر عليه اياالت متحده را افزايش مي .2
 دهد؟آيا اياالت متحده خسارت زدن به ليبي را ادامه مي .0

 شود؟ حده ناگزير يا بنا به داليل ديگري مجبور به جنگ عليه ليبي ميآيا اياالت مت .4

 تواند به كشور ليبي حمله كند؟آيا اياالت متحده مي .7

 آيا اين مسئله درست است يا غلط؟ .2

صر نقطه نظرات امكان شنهاد مياين عنا سياري را پي سه راهك -دهند پذير ب شتر از  اري بي
كشور ليبي "يشنهاد شده است. حتي اگر اجباراً فرض كنيم گان اين پيمايش پدهندسخكه به پا

مات خود را افزايش مي قدا ياالت متحده خسيييارات بيشيييتري را وارد "و در عوض  "دهدا ا
 انتظار مجزا از نتايج زير را در اختيار داريد. 4، در نهايت يكي از حداقل "سازدمي
اياالت متحده به  

جيينييگ ادامييه 
 دهدمي

جنگ احتمال 
اما اجتناب دارد 

 ناپذير نيست

جييييينيييييگ 
اپيذير نياجتنيياب

 است

اييياالت متحييده بييه ليبي حملييه 
 كندنمي

2 0 4 
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اييياالت متحييده بر ليبي مسيييلط 
 شود اما اين كار اشتباه استمي

 7 2 

اييياالت متحييده بر ليبي مسيييلط 
 شود و اين كار درست استمي

 8 4 

بيني مردم درباره ليبي تنها مثال از سؤاالت دو پهلو نيست كه در پيمايش بررسي پيش
شاهده مي سؤال ميعقايد عمومي م سي چند  پردازيم كه هريس پول شود. در اينجا به برر

باچف، آخرين رئيس  باره گور كا در يد عمومي مردم آمري قا در تالش براي سييينجش ع
 كرده است.  جمهوري اتحاد جماهير شوروي، مطرح 

رسييد رهبر روسيييه نيز تشييخيص داده اسييت كه هم آمريكا و هم به نظر مي
اين اي كشور يكديگر را نابود كنند. بنابرتوانند با تسليحات هستهجماهير شوروي مي

 در زمينه كنترل اين تسليحات دست يابند.  بهتر است به توافقاتي
رسد و اين براي صلح جهاني نيز تر به نظر ميفكرتر و جذاب تر، روشناو مدرن

 بهتر است. 
تواند به اشتباه اين فكر را رسد كه ميتر به نظر ميتر و جذابهمچنين او مدرن

 تقويت كند كه او از ساير رهبران روسيه كامالً متفاوت است. 
ابل تشخيص است. در هر مورد مردم در هر يك از سؤاالت فوق، چند عنصر مختلف ق

در هر يك از موارد  "مخالفم"يا  "موافقم"چند گزينه ممكن براي انتخاب در اختيار دارند؟ 
 فوق چه معنايي دارد؟  

 منبع:
 Reported in World Opinion Update, October 1985 and May 1986, 

respectively  
 

 داشته باشند گان بايد صالحيت پاسخگويي رادهندسخپا
يد در پرسيييش از افراد براي جمع با يا آوري دادهشيييما  ها، همواره از خود بپرسييييد كه آ

يا خير. در مطالعه پيرامون تربيت  دهندسييختوانند به اين سييؤاالت پاگان واقعاً ميدهندسييخپا
ست از پا ست. دهندسخكودكان، ممكن ا سخن گفته ا سني با والدين خود  سيد كه در چه  ه بپر
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توانند ميگان ندهندسييخترديد بسييياري از پا، بيسييخن گفتن با والدينالوه بر مسييئله تعريف ع
 پاسخ دقيقي را به شما بدهند.

خواهند هاي عامل خود ميهاي دانشجويي از اعضاي هيئتبه عنوان مثالي ديگر، رهبران گروه
گان خواسييته دهندسييخنحوه هزينه كرد حق عضييويت دانشييجويان را مشييخص كنند. معموالً از پا

ست طوالني فعاليتمي صد وجوه نقد موجود كه بايد به فهر شان شود تا در صاص يابد را ن ها اخت
پا يازها و هزينهگان بدون آگاهي كامل از ماهيت آن فعاليتدهندسيييخدهند.  آنها،  هاي مورد ن

سؤال پانمي ضروري هاي اجرايي . براي مثال، اگرچه هزينهدهندسختوانند به اين  براي كل برنامه 
 هستند، ولي ممكن است پشتيباني چنداني از آنها به عمل نيايد.

سيده سؤال بازي را از آنها پر سي تجربه رانندگي نوجوانان،  ند كه ابرخي محققان براي برر
اند. اگرچه مشيياوران معتقدند تنها تعداد كمي پس از دريافت گواهينامه چند مايل رانندگي كرده

شود. گان توانايي تخمين دقيق چنين اطالعاتي را دارند، اما باز هم اين سؤال پرسيده مياز رانند
 اند. برخي نوجوانان در پاسخ اذعان داشتند كه صدها هزار مايل رانندگي كرده

 

 دادن باشند مند به پاسخگان بايد عالقهدهندسخپا
اي به اين كار عالقه خواهيم از كسييياني اطالعات كسيييب كنيم كه هيچاغلب اوقات مي

گويد معموالً دريافت پاسييخ صييريح و روشييني از مردم چين مي 1ندارند. براي مثال يانجي بيان
 بسيار دشوار است. 

هاي خود ]در اينجا[ مردم عموماً براي پيشيييگيري از عواقب بعدي،  مراقب گفته
سال صوصي هستند. براي مثال طي انقالب فرهنگي  تا  2988ي هادرباره موارد غير خ

سياسي در كشور، 2948 شرايط ملتهب  سياسي سخت گيرانه و  ، به دليل وجود قوانين 
هاي دقيق و معتبر درباره تجارب زندگي، اسييتفاده از روش پيمايش براي رسيييدن به داده

هاي مردم چين و نگرش آنها نسييبت به رژيم كمونيسييتي، تقريباً غير ممكن بود ويژگي
(02-29 :2997.) 

ستند، گان آمريكايي ميدهندسخوقات برخي پاگاهي ا شان مطمئن ني گويند كه درباره نظر
اما تعداد آنها بسيييار كم اسييت. در اين شييرايط ممكن اسييت تمايلي به ابراز عقيده خود براي 

                                                 
1 . Yanjie Bian 
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ها( نداشته باشند. براي مثال، مؤسسه گالوپ با توجه به اين مسئله، از ها )مصاحبه كنندهغريبه
لب  نه برگ ر ي"قا ما فاده مي "محر بات واقعي اسيييت و اسيييت خا ند برگ انت مان كه ه ند  ك

 1بدون ذكر نام، قادر به تكميل آن هسييتند. اندرو اسييميت و جي اف بيشيياپ "دهندگانر ي"
يل داده2990) گالوپ از ( در تحل باتي  خا كه اين روش 2999تا  2977هاي انت ند  يافت ، در

گاني كه درباره ر ي خود در انتخابات مطمئن نبودند را كاهش داده دهندسييخاسيياسيياً درصييد پا
 است. 

( 2992: 222) 2شود. ريچارد ميشلالبته اين مسئله تنها به تحقيق پيمايشي محدود نمي
 آمريكايي با مشكل مشابهي مواجه شد.  3در تحقيق ميداني پيرامون بقاگرايان

به طور مثال بقاگرايان در آشييكار سيياختن شييخصيييت و سيييرت خود ترديد دارند. آنها 
كاري آنها را از اسيييتهزاء اكثريتي كه اعتقادي به كار آنها ندارند، محافظت اند كه پنهاندريافته

 شود. هاي استخدامي و تبادل اطالعات براي آنها ميكند، اما منجر به كاهش فرصتمي
يان مرموز قاگرا ماس ب ناب مياز ت ند. آدرس پسيييتي خود را از هاي تلفني اجت كرد

هاي مبادله شده حذف و از اسم رمز يا نام مستعار استفاده كرده و آدرس خود را با دقت نامه
كردند. با اين وجود زماني كه من به يكي از جلسييات گروهي دعوت از بيگانگان پنهان مي

 مكار يافتم.گاني همراه و هدهندسخشدم، آنها را پا

 

 سؤاالت بايد مرتبط باشند
ند. وقتي ه داشته باشدهندسخسؤاالت مطرح شده در پرسشنامه بايد بيشترين ارتباط را با پا

يا واقعاً  اندكمي نسبت به آن انديشيده شود كه عدهنگرش در خصوص موضوعاتي پرسيده مي
نيز  يابد. اين خطرشيييوند، كاهش ميكنند، احتمال آنكه نتايج مفيد فايده واقع به آن توجه مي

گان حتي اگر تا به حال راجع به آن موضييوع فكر نكرده دهندسييخوجود دارد كه بسييياري از پا
 گردد.  باشند، نگرشي را بيان كنند، كه اين امر باعث سر در گمي شما مي

سؤالاين نكته به ويژه زماني رخ مي  دهد كه محقق در خصوص افراد و موضوعات خيالي 
نفر چهره  22بپرسييد. در نظرسيينجي انتخاباتي كه انجام دادم، از افراد پرسيييدم كه آيا با هر 

                                                 
1 . Andrew Smith and G.F.Bishop 
2. Richard Mitchell  

3 . Survivalists 
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شناسي، نام جعلي تام ساكوموتو را انتخاب سياسي جامعه آشنايي دارند. به عنوان تمرين روش 
 يگان اظهار داشتند كه با او آشنايي دارند. از ميان كساندهندسخدرصد از پا 9كردم. در جواب، 

شنا هستند، نيمي از افراد بيان كردند كه او را در تلويزيون ديده يا در روزنامه  اندكه گفتند با او آ
 اند. راجع به او خوانده

سخي دريافت مي ضوعات خيالي پا سخكنيد، ميزماني كه درباره مو اعتنا يها بتوانيد به پا
ست، هيچ راهي در اخت ضوع واقعي ا شيد. اما زماني كه مو سخبا تاً ها حقيقيار نداريد كه كدام پا

 ها هيچ ارتباطي با سؤاالت ندارد. كنند و كدام جوابها را منعكس مينگرش
د يا اي ندارندانند، ايدهگان بيان كنند كه نميدهندسيييخمنديم تا پادر حالت آرماني، عالقه

 سازند. مي هايي رااند. ليكن آنها پاسخفعالً تصميم نگرفته

 

 تر هستندهاي خالصه مناسبگزينه

ضوع مورد  سؤاالت با مو شفافيت و مرتبط بودن  محققان اغلب به منظور اطمينان از دقت، 
. اما بهتر اسيييت از اين كار اجتناب دهندتر را ترجيح ميهاي طوالني و پيچيدهبررسيييي، گزينه

گان دهندخسا ندارند. پاها به منظور درك آنهگان تمايلي به مطالعه گزينهدهندسخكنيد. غالباً پا
شند گزينه سئلهبايد قادر با سرعت بخوانند، هدف آن را درك كنند و بدون هيچ م اي به ها را به 

مطالعه  ها را به سرعتگان گزينهدهندسخ. به طور كلي اينگونه فرض كنيد كه پادهندسخآنها پا
سخ مي شفاف و كوتاهدهند. بنابراين گزينهو پا شرايط تتر انتخاب هايي  سير كنيد كه در اين  ف

 آنها اشتباه نباشد.

 

 هاي منفي اجتناب كنيداز گزينه
سير غلط هموار ميجهت گيري منفي در گزينه رح كند. با طهاي پرسشنامه، راه را براي تف

ي از ا، بخش قابل مالحظه"اياالت متحده نبايد كوبا را به رسييميت بشييناسييد"اين سييؤال كه 
سخ ساس جواب مي نبايده به كلمه دهندگان با توجپا اين دهند. بنابرسؤال را خوانده و بر اين ا

دهند اي در مخالفت با آن به عبارت پاسخ مثبت مياي با تمايل به رسميت شناختن، و عدهعده
 هاي داده شده مربوط به چه كساني است. و ممكن است شما هرگز متوجه نشويد كه پاسخ
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ساير واژگان  صدق مي "منفي"درباره  شابهي  سي نيز مالحظات م كند. براي مثال در برر
گان پرسيييده شييده بود كه آيا از نظر آنها دهندسييخمدني، اين سييؤال از پا هايحمايت از آزادي

يد از آموزش در مدارس عمومي محروم شيييوند" با و فهرسيييتي از مواردي نظير  "افراد ذيل 
و ... به آنها ارائه شيييده بود. در كنار هر مورد  1كومونيسيييت، نژاد پرسيييتان كوكلوكس كالن

سخ اين گزينهگزينه سه پا شده بود. مقاي ساير موارد به عنوان ن هاي مثبت و منفي ارائه  شانه با 
دهندگان ه انتخاب پاسخ مثبت از جانب پاسخهاي مدني، بيشتر بيانگر آن بود كحمايت از آزادي

هاي فوق از حق تحصيل محروم راد است و نه اينكه فرقهنمايانگر تمايل آنها به آموزش اين اف
سخ ستفاده از پا صورت طبقات  ييهاشوند )مطالعه بعدي با ا ج به نتاي "محروم"و  "مجاز"به 

 يافتند(. تري دستواضح
طي يك پيمايش سييراسييري نظر آمريكايي ها در مورد كشييتار جمعي  2994در سييال 

ستاي )يهوديهاي نژادي و عقيدهاقليت سط ها، كولي ها، كموني ها و مخالفان حزب نازي( تو
شرح زير ارائه كرد: يك پنجم آمريكايي شتندرژيم آلمان هيتلري نتايجي را به  اين  ها اظهار دا

كشييتار هرگز اتفاق نيفتاده اسييت؛ به عالوه يك سييوم آنها بيان كردند كه نسييبت به وقوع اين 
ته ياف ند.  يد دار فاق ترد يد نظر طلبي در هاي اين تحقيات جد كه جنبش ت حاكي از آن بود  ق 

ست ) شته ا شدت بر عقايد عمومي تاثير گذا شك "آمريكا، به  سبت به اين رويداد  يك پنجم ن
 (.  2994، "دارند

سي اين يافته سي كردند: براي برر شده را برر سؤال مطرح  شما "ها محققان مجدداً  آيا از نظر 
شتار جمعي اقليت سط رژيم آلمك ست يا خير؟ان هيتلري امكانها تو سيد . به نظر مي"پذير بوده ا ر

 گان را سر در گم كرده است. دهندسخبرانگيز، بسياري از پااين سؤال پيچيده، منفي و شك 
شد كه  سؤال مطرح  شتار انبوه اقليت"پيمايش جديدي انجام و اين  شما ك ها آيا به نظر 

سط رژيم آلمان هيتلري هرگز اتفاق افتاده سبت به آن اطمينان داريد؟ تو شما ن ست، يا  . در "ا
صد از پا شتار اتفاق نيفتاده و دهندسخپيمايش بعدي، تنها يك در  9گان بر اين باور بودند كه ك

اصييالح نظرسيينجي در مورد كشييتار انبوه "درصييد ديگر اذعان داشييتند كه مطمئن نيسييتند )
 (. 2997، "هااقليت
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 خودداري كنيددار از عبارات و اصطالحات جهت
، به خاطر داريد مفاهيمي كه 2سييازي و عملياتي كردن در فصييل در بحث پيرامون مفهوم

ر د تبعيضگيرند، در نهايت معناي واقعي ندارند. عموماً در علوم اجتماعي مورد مطالعه قرار مي
شابهي در صل م ست. ا سته ا شتر به تعريف ما از آن واب ستي ندارد و بي  نهايت هيچ معناي در

 آوريم، وجود دارد. هايي كه از افراد تكميل كننده پرسشنامه به دست ميخصوص پاسخ
سئله درباره همه  ستگي دارد. اين م سؤاالت، تا حد زيادي به نحوه بيان آن ب سخ افراد به  پا

رسد برخي سؤاالت نسبت به سؤاالت ديگر به نوعي كند. به نظر ميها صدق ميسؤال و جواب
از سييؤاالت باز  ايبه هر مشييخصييه اريبكنند. در زمينه پرسييشيينامه، مي پاسييخ خاص ترغيب

 كند. گان را به جواب خاصي هدايت ميدهندسخگردد كه پامي
سؤال كه  سياري از محققان به احتمال ت ثير اين  شما با رئيس جمهور آمريكا كه ... "ب آيا 

ند. مت سفانه كاي استفاده نميواقف هستند. هيچ محقق معروفي از چنين گزينه "موافق نيستيد؟
 تر از مثال مذكور است. ها و عبارات، ظريفاثر اريبي گزينه

تواند باعث تعريف محض از يك ويژگي يا شييرايط شييخص يا نهادي شييناخته شييده مي
آيا شييما با تصييميم جديد ديوانعالي كشييور موافق يا "ها شييود. اين گزينه كه تحريف در پاسييخ

جامد تواند به توافق جمعي بيانت ثير مشابهي خواهد داشت. اين بيان نمي "مخالف هستيد كه ...
يا حتي حمايت اكثريت از موقعيت تعريف شده شخص يا نهادي شناخته شده را كسب كند. اما 

 دهد. آيند را افزايش مياحتماالً سطح پشتيباني از چيزهايي كه بدون اين تعاريف به دست مي
بيان سيييؤال بسييييار ظريف اسيييت. به طور مثال زماني كه كنث  گاهي اوقات تاثير نحوه

( نتايج چندين مطالعه پيمايش اجتماعي سييراسييري در خصييوص نگرش 2999) 1رازينسييكي
اند كه اي تعريف شييدهها به گونهنسييبت به مخارج دولت را تجزيه و تحليل كرد، دريافت برنامه

 ضي از اين مقايسات به شرح زير است: گذارد. بعبر ميزان حمايت عمومي از آنها تاثير مي
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 حمايت كمتر حمايت بيشتر

 رفاه اجتماعي كمك به فقرا

 اجراي قانون كاهش نرخ رشد جرائم

 توانبخشي معتادان مبارزه با اعتياد به مواد مخدر

 كمك به كالن شهرها حل مشكالت كالن شهرها

 كمك به سياه پوستان بهبود شرايط سياه پوستان

 امنيت اجتماعي حمايت از امنيت اجتماعي

 
سال  سخ 9/80، 2998به طور مثال در  صد پا سيار در شتند كه بودجه ب دهندگان بيان دا

صرف  سال، تنها  "كمك به فقرا"اندكي  ست، در حالي كه در تحقيق موازي در همان  شده ا
 درصد گفتند پول بسيار اندكي صرف رفاه اجتماعي شده است.  2/04

د. نامند، توجه داشته باشيسؤال و جواب مي مطلوبيت اجتماعيدر اين زمينه به آنچه محققان 
دهد، كنيم، آنها با توجه به آنچه ايشان را بهتر جلوه ميهرگاه براي كسب اطالعات از مردم سؤال 

سخ مي صاحبه رو در رو اتفاق ميپا سئله به ويژه در م د افتد. بنابراين به طور مثال، مردهند. اين م
آشپزخانه حبس كنند، حق ر ي نداشته باشند و محكوم به  كند اگر زنان را درخاصي احساس مي

شرايط بهتر مي شند و مانند آن،  ساوي سكوت در جامعه با شود. حال اگر راجع به نظر او درباره ت
ند ديدگاه او داحقوق زنان سؤال شود، براي آنكه فرد متعصبي به نظر نرسد، و با توجه به اينكه مي

 د، ممكن است پاسخ مثبت را انتخاب كند. با افكار كنوني همخواني ندار
خواهد بهترين راه براي حل اين مشكل آن است كه خود را در جايگاه فردي تصور كنيد كه مي

به اين سؤاالت پاسخ دهد. چه احساسي داريد؟ اگر احساس پشيماني، انحراف، غيرانساني، حماقت 
صي هيچ مزيتيا بي  سخ خا شتيد يا حتي از پا سئوليتي دا شود، جداًًً درباره م  اجتماعي عايدتان ن

 اينكه ديگران براي دادن اين جواب چه احساسي بايد داشته باشند، بيانديشيد. 
بيني ميزان اريبي حاصييل از بياني خاص، غالباً دشييوار اسييت. براي مثال، محققان در پيش
شرايط فرضي گان ميدهندسخو آزمايش، گاهي اوقات از پا پيمايش صور كرده وخواهند تا   را ت

د. با اين شوبگويند كه چه رفتاري خواهند داشت. اين شرايط غالباً افراد ديگري را نيز شامل مي
گذارد. براي مثال محققان از گذشيييته دور ها ت ثير ميوجود، اسيييامي اين افراد غالباً بر جواب

نث هاي مؤنتايج نام تواند نتايجي متفاوت ازهاي مذكر براي افراد فرضيييي ميدانند كه ناممي
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هاي خاص ( انجام شد بر اهميتي كه نام2994) 1ايجاد كند. تحقيقي كه توسط ژوزف كاسوف
كنند، تكيه دارد: اگرچه آنها به طور كلي تصيييورات مثبت و منفي را در قالب جذابيت، ايجاد مي

شته حاكي از آسن، هوش و مانند آن منعكس مي سوف بر تحقيقات گذ سكنند. مرور كا ت ن ا
 هاي مثبت و ارزشمند مذكر نسبت به زنان بيشتر است. كه تمايل به استفاده از نام

هاي ديگر نيز منافع بسياري هاي سازنده در پژوهشبررسي منظور و هدف تحقيق و گزينه
براي  "غلطي"يا  "درست"را خواهد داشت. به اين نكته توجه داشته باشيد كه نهايتاً راه كامالً 

وجود ندارد. هنگامي كه درباره طرح سييؤالي ترديد داريد، به ياد داشييته باشيييد كه  طرح سييؤال
 توانيد بيش از يك سؤال را مطرح كنيد. مي

ل و ها جهت تحليبه منظور استخراج دادههايي براي نوشتن سؤاالت اين نكات دستورالعمل
 پردازيم. تفسير هستند. حال به نحوه ساختن پرسشنامه مي

 

 ساختار پرسشنامه 
شنامه س سياري از روشپر ستفاده قرار ها در ب شاهده در تحقيقات اجتماعي مورد ا هاي م

هستند،  ي و مناسبضروردر تحقيقات پيمايشي هاي ساختار يافته گيرند. اگرچه پرسشنامهمي
ساير فعاليت شات، تحقيقات ميداني و  اي هستردها نيز كاربرد گآوري دادههاي جمعاما در آزماي

رود. همگام از اين رو ساختن پرسشنامه مهارت اجرايي مهمي براي محققان به شمار ميدارند. 
شنامه نيز  س صوص قالب پر ضوعات درخ شنامه، به برخي مو س ساختن پر با بحث درباره فنون 

 شود. اشاره مي

 

 قالب كلي پرسشنامه
سؤاالت شنامه به اندازه ماهيت و طرز بيان  س شنامه اهميت قالب پر س اي با چيدمان دارد. پر

سؤاالت از جانب پا سب باعث عدم درك  صوص ماهيت دهندسخنامنا سردرگمي آنها در خ گان و 
 .  گان پرسشنامه را دور بياندازنددهندسخشود تا پاشود. حتي در مواقعي سبب ميهاي مطلوب ميداده
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سوط و تؤام با نظم با شنامه بايد مب س صل كلي، پر شنامهبه عنوان يك ا س اي به شد. اگر پر
كار، از طوالني به نظر رسيدن پرسشنامه نگران باشد، محققان تازه طراحي شده 1صورت خود ايفا

سؤال را در يك جمله ميمي سعي شوند؛ در نتيجه چندين  صه كرده و  سؤاالت را خال گنجانند، 
ستفاده نمايند. اين اقداماتمي س از روي بي كنند تا حد امكان از صفحات كمتري ا ت و اطالعي ا

شيييود بعضيييي تواند خطرناك باشيييد. گنجاندن چند سيييؤال در يك جمله باعث ميحتي مي
اه گان سؤاالت خالصه را اشتبدهندسخگان سؤال دوم را به كلي فراموش كنند. برخي پادهندسخپا

سير مي شدهندسخكنند. به طور كلي اگر پاتف س صفحه اول پر صرف  اي امهنگان زمان زيادي را 
شتر روحيه خود را از دست ميكنند كه كوتاه به نظر مي صفآيد، بي حه دهند تا كساني كه چندين 

در  اند. همچنينرسد را در مدت زمان كوتاهي تكميل كردهاي كه طوالني به نظر مياز پرسشنامه
ت. حالت دوم خطاها كاهش يافته و نيازي به مرور مجدد سييؤاالت خالصييه و گيج كننده نيسيي

 دهندگان نيز مجبور نيستند در فضاي بسيار كم، پاسخ طوالني بنويسند. پاسخ
شابه مواجه مي شكلي م صاحبه كننده با م صاحبه رو در رو يا تلفني نيز م ممكن  شود.در م

ه در شرايط پرسشنامه خود ايفا، مصاحبه كننده نيز سؤاالت را از چشم دهندسخاست همانند پا
فراموش كند و به طور كلي خسته و گيج شود. پرسشنامه مصاحبه بايد به  انداخته، جاي آنها را

كننده را در انجام كار پشيييتيباني نمايد، به ويژه حاوي اي طراحي شيييود كه مصييياحبه گونه
 گان پرسشنامه خود ايفا نياز دارند، باشد. دهندسخدستورالعمل و راهنمايي همانند آنچه پا

ؤاالت در سراسر پرسشنامه بيش از حد ت كيد نمود. سؤاالت توان بر مطلوبيت توزيع سنمي
گان يا تحت نظارت دهندسيييخبه هم متصيييل مخاطره آميز اسيييت؛ حتي اگر توسيييط خود پا

ت؛ ها نيز تراژدي ديگري اسكنندگان آموزش ديده تكميل شود. پردازش اين پرسشنامهمصاحبه
 بيشتر درباره آن صحبت خواهيم كرد.  27در فصل 

 
 گاندهندسخهايي براي پابچارچو

شييود تا از ميان ه خواسييته ميدهندسييخهاي پرسييشيينامه از پاترين گزينهدر يكي از رايج
سخاي از مجموعه ساس تجربه هاپا سخ مورد نظر خود را عالمت بزند. براي اين منظور بر ا ، پا

هاي پيشييرفته زهاي كامالً مجزا بهترين شييكل ممكن اسييت. امروزه واژه پردااسييتفاده از مربع
ر و تها سيييادهاند. حروف چيني اين مربعها را به فني عملي تبديل كردهاسيييتفاده از اين مربع

                                                 
1 . Self Administered 
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توانيد به جاي مربع از براكت ][ استفاده كنيد، اما اگر پرسشنامه شود. شما ميتر انجام ميراحت
صلي را در كامپيوتر آماده مي سيار كمي صرف ترسيم مربع ا  شنامهشود و پرسميكنيد، زمان ب

 د. چند مثال ساده در اينجا ارائه شده است: رسميتر به نظر ايشما حرفه

    □   
توانيد در كنار هر پاسييخ عددي درج كنيد و از ها براي عالمت زدن، ميبه جاي ايجاد مربع

شكل دهندسخپا شند )به  سب خط بك روش توجه كنيد(. اين  9-2گان بخواهيد تا دور عدد منا
داراي اين مزيت است كه كد مشخصي كه وارد شده است، بعداٌ در مرحله پردازش مورد استفاده 

صل قرار مي شماره27گيرد )ر. ك. به ف شيدن دور  صورت الزام به خط ك ها، (. با اين وجود در 
تا كنند گان ارائه دهيد، زيرا بسياري تالش ميدهندسخبايد دستورالعمل واضح و روشني را به پا

ست را پاك كنند كه اين كار داده شكل مواجه ميشماره در شته پردازي را با م سازد )توجه دا
شنامه را مديريت مي س صاحبه كننده پر شيد كه اين روش زماني كه م ر به نظر تكند، مطمئنبا

 كنند(. ها را ثبت ميرسد، زيرا مصاحبه كنندگان خودشان پاسخمي
 

 ري پيشين شركت كرديد؟آيا در انتخابات رياست جمهو
 2بله . 

 . خير0          
 دانم. نمي4          

 ايد؟آيا شما تا كنون قرباني تبعيض جنسيتي شده
 . بله2           
 0خير . 

 دانم. نمي4          
 ها. عالمت زدن پاسخ3-0شکل 

 سؤاالت اقتضايي
خي گان ارتباط دارد و با بردهندسخدر پرسشنامه تقريباً هميشه سؤاالت خاصي به برخي پا

يان  قا ما از آ ماالً شييي بارداري، احت عه روش كنترل  طال ثال در م ديگر مرتبط نيسيييت. براي م
 كنند يا خير. پرسيد كه قرص ضد بارداري مصرف مينمي
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خواهد يك سييري سييؤاالت شييود كه محقق مياين گونه شييرايط معموالً زماني ايجاد مي
ضوع م شما از پاخاص را درباره مو ست  سد. ممكن ا صي بپر سيد كه به دهندسخشخ گان بپر

سييازمان خاصييي تعلق دارند يا خير، در اين صييورت چه مقدار در جلسييات حضييور دارند، آيا در 
شايد از پا ستند و ....  ستي ه سي دهندسخسازمان داراي پ سيا ضوع  سيد آيا راجع به مو گان بپر

 اند، مطلع شويد. كه شنيده اند و سپس از نگرش كسانيخاصي چيزي شنيده
سش و  ضايي نام دارد. زيرا علت پر سؤاالت اقت سؤاالت متوالي از اين قبيل،  هر مجموعه 

سؤال اول هر مجموعه مشروط است. استفاده مناسب از سؤال اقتضايي امر  پاسخ آن به پاسخ
د به سؤاالتي نكند، زيرا ديگر مجبور نيستگان را تسهيل ميدهندسختكميل پرسشنامه توسط پا

 كه ارتباطي به آنها ندارد، جواب دهند. 
 

خدر مصتترف 09 تا كنون مواد م يا  .  آ

 ايد؟كرده

 بله □

 خير □
 در صورت پاسخ مثبت:

 ايد؟حدوداً چند بار مواد مخدر مصرف كرده
 يك بار□
 بار 5تا   2  □
 بار 01تا   6  □
 بار 21تا  00 □
  بار 21بيشتر از  □

های سؤاالت اقتضایي. سؤاالت اقتضایي ساختاری برای شناسایي منطقي حوزه. قالب 3-0شکل 

 آورد.موضوع فراهم مي
 

شكل قالب ضايي وجود دارد. يك قالب در  سؤال اقت شان داده  9-0هاي متعددي براي  ن
شكال آن باشد. در مورد قالب به دو نكته توجه شده است كه شايد از شفاف ترين و مؤثرترين اَ

شته با ساير دا سته از  شه و داخل كادر ب سيله قرار گرفتن در گو ضايي به و سؤال اقت شيد. اوالً 
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د، مرتبط كنشود. ثانياً فلشي سؤال اقتضايي را به پاسخي كه آن را مشروط ميسؤاالت مجزا مي
سخ مثبت دادهمي ساني كه پا شكل، تنها از ك ضايي اند، انتظار ميسازد. در  سؤال اقت رود به 

 كنند. گان به سادگي از آن عبور ميدهندسخ. ساير پادهندسخپا
شكل  سؤال  شيد كه  شته با سؤال نيز مطرح نمود. را مي 9-0توجه دا توان در قالب يك 

ايد، در اين آيا تا كنون مواد مخدر مصييرف كرده"تواند به صييورت زير باشييد كه اين سييؤال مي
، "رگزه"تواند به صورت زير باشد:و سپس طبقات پاسخ مي "ايد؟صورت چند بار مصرف كرده

ه گان پرسيييددهندسييختواند از كليه پاو الي آخر. اين سييؤال يگانه مي "بار 2تا  0"، "يك بار"
دهد اي را تحت فشار قرار ميشود و هر كدام پاسخ مناسبي را انتخاب كنند. اما اين سؤال عده

ي تعداد دفعات مصييرف مواد را اند، زيرا سييؤال اصييلكه اظهار كنند مواد مخدر مصييرف كرده
ستثناپرسد، اگرچه به موارد مي سخ مياند هرگز مواد مخدر مصرف نكردهكه  ا دهد نيز امكان پا

ند سؤال توانگان ميدهندسخهايي است كه پا)ت كيد به كار رفته در جمله قبل نشان دهنده مدل
فشييار ظريفي كه به  9-0را بخوانند(. قالب سييؤال اقتضييايي نشييان داده شييده در شييكل 

 دهد. اند را كاهش ميشود تا بگويند مواد مخدر مصرف كردهگان وارد ميدهندسخپا
سب، مجموعه صورت طراحي منا ضايي ميپيچيده در  سؤاالت اقت تواند بدون گمراه اي از 

 دهد. تري را نشان ميمثال پيچيده 9-4دهندگان شكل بگيرد. شكل كردن پاسخ
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 ايد؟ ها ربوده شدهاكنون توسط غريبه. آيا شما ت04
 بله  □
 خير □

 : آيا اجازه دادند شما قايق را هدايت كنيد؟اگر بله

 بله  □
 خير □

 : با چه سرعتي حركت كرديد؟ اگر بله

 با سرعت ........  □
 با سرعت .......  □

  
مشخص کنیم از گان دهندسخ. جدول اقتضایي. گاهي اوقات بهتر است برای پا3-9شکل 

سؤاالت نامرتبط سریع عبور کنند. برای جلوگیری از سردرگمي باید مطمئن شوید که برای این 

 اید.منظور راهنمای شفافي فراهم کرده

 
ند. يابگاهي اوقات سييؤاالت اقتضييايي به قدري طوالني هسييتند كه تا چند صييفحه ادامه مي

صد مطالعه فعاليت سي فرض كنيد ق سيا شجويان را داريد و ميهاي  ساني كه ددان ر خواهيد از ك
يالتي و محلي شيييركت كرده ند، سيييؤاالت زيادي بپرسييييد. شيييما ميانتخابات ملي، ا يد ا توان

آيا تاكنون در انتخابات ملي، ايالتي و محلي شييركت "گان مرتبط را با اين سييؤال كه دهندسييخپا
ضايي در كادرهاي مجزا در چندين مجزا كنيد. اين امر  منجر به پيچيدگي  "ايد؟كرده سؤاالت اقت

شييود. قرار دادن پرانتز راهنمايي در انتهاي هر پاسييخ با اين مضييمون كه از سييؤاالت صييفحه مي
 كشد. اين روش را به تصوير مي 9-7تواند راهكار مناسبي باشد. شكل اقتضايي بگذريد، مي

ا شييامل سييؤاالت اقتضييايي توان اين راهنما را در باالي صييفحاتي كه تنههمچنين مي
اين صفحه تنها به كساني اختصاص دارد كه "توان گفت شوند، ذكر كرد. به طور مثال، ميمي

كت كرده يا محلي شييير يالتي  بات ملي، ا خا نددر انت فافي مي"ا ماي شييي ند . چنين راهن توا
سؤاالت نامرتبط رها نموده و ادهندسخپا سردرگمي در خواندن و حل معماي  حتمال گان را از 

 دهد. كه با آنها مرتبط است را افزايش مي دهندسخآنكه تنها كساني به سؤاالت پا
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 ايد؟ . آيا تاكنون در انتخابات ملي، ايالتي يا محلي شركت كرده24
 پاسخ دهيد( 02تا  27بله )لطفاً به سؤاالت □
 برويد.( 9در صفحه  08گذشته و مستقيماٌ به سؤال  02تا  27خير)لطفاً از سؤاالت □

 های پرش. دستورالعمل3-4شکل 

 

 سؤاالت ماتريسي
هاي مشابهي دارند. اين حالت زماني پرسيد كه مجموعه پاسخغالباً شما سؤاالت زيادي مي

ستفاده مياتفاق مي سخ مقياس ليكرت ا همانند  تواندر اين موارد ميشود. افتد كه از طبقات پا
 ها تشكيل داد. ها و پاسخماتريسي از گزينه 9-2شكل 

اين قالب نسييبت به اَشييكال ديگر، مزايايي دارد. اوالٌ از فضييا به طور اثربخشييي اسييتفاده 
شايد پامي شنامهدهندسخكند. ثانياً  س سريعشكل اي با اين گان تكميل كردن پر ساير  تررا  از 

لف هاي ارائه شده به سؤاالت مختاين شكل همچنين قابليت مقايسه پاسخها بدانند. پرسشنامه
 توانندگان ميدهندسييخدهد. از آنجا كه پاگان، افزايش ميدهندسييخرا براي محققان، همانند پا

است  نداده شده به سؤاالت قبلي مرور كنند، ممك هايهاي خود را نسبت به پاسخسريعاً پاسخ
، با توجه به شييدت "موافقم"و  "بسيييار موافقم"اي خاص از ميان عبارات براي پاسييخ به گزاره

هاي قبلي جواب دهند. با اين وجود، در اسيييتفاده از اين قالب برخي به مجموعه گزينه پاسيييخ
شنامه را به  س شما را مجاب كند تا پر ست مزاياي اين روش  خطرات ذاتي وجود دارد. ممكن ا

سخ قالب سي تبديل كنيد. اگر پا شد، قالبهاي متنوعماتري شما مطلوب با  تر و متفكرانه براي 
فراهم كند:  ها رااي از پاسييخگان مجموعهدهندسييختواند براي برخي پاسييؤاالت ماتريسييي مي

ست آنها مطابق الگويي خاص با تمامي گزينه شتر زمانممكن ا سئله بي ي ها موافقت كنند. اين م
گيري خاصييي آغاز شييوند )براي مثال چارچوب سييياسييي د كه سييؤاالت با جهتاحتمال دار

شايد پاآزادي سؤاالت بعدي محور مخالف را ارائه دهند.  سپس  صور دهندسخخواهانه( و  گان ت
كنند كه محوريت خاصييي ارائه شييده و با مطالعه سييريع، برخي سييؤاالت را اشييتباه بخوانند و 

تناوبي كردن عباراتي كه محورهاي مختلف دارند و كوتاه و بنابراين پاسيييخ اشيييتباه بدهند. با 
 توان اين مشكل را تا حدودي بر طرف نمود.ها ميشفاف كردن گزاره
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 ذيل را بيان كنيد: هاي. لطفاً نظر خود درباره هر يك از گزاره24
 (.  U( يا مطمئن نيستيد )SD(، بسيار مخالف )D(، مخالف )A(، موافق )SAبسيار موافق ) 

قانون و  ياز دارد  چه اين كشيييور ن الف. آن
 انضباط بيشتر است ............

SA 

□ 
S 

□ 
D 

□ 

SD 

□ 
U 

□ 

ب. پليس آمريكا بايد خلع سيييالح شيييود 
.......... □ □ □ □ □ 

شوبگر بايد مورد  شات عوامل آ شا ج. در اغت
 □ □ □ □ □ هدف گلوله قرار گيرند ............... 

سؤاالت ماتریسي. سؤاالت ماتریسي قالب اثربخشي برای ارائه مجموعه قالب  3-0شکل 

 دهد که طبقات پاسخ یکساني دارند.های پرسشنامه بسته پیشنهاد ميگزینه

 

 هاي پرسشنامه ترتيب گزينه
شنامه نيز ميترتيب قرار گرفتن گزينه س سخهاي پر اوالً  ها را تحت ت ثير قرار دهد.تواند پا

تواند پاسخ سؤاالت بعدي را تحت ت ثير قرار دهد. به طور مثال، اگر چندين ميظاهر يك سؤال 
گان دهندسييخسييؤال در خصييوص خطر تروريسييم نسييبت به اياالت متحده طرح و سييپس از پا

خواسته شود )سؤال باز( تا داوطلبانه باور خود نسبت به خطرات تروريسم را بيان كنند، تروريسم 
 گيرد. در اين شرايط بهتر است ابتدا سؤاالت بازمورد توجه قرار مي نسبت به موارد ديگر بيشتر

 پرسيده شود.
شابه اگر از پا شود ميزان مذهبي بودن خود را ارزيابي كنند دهندسخبه طور م سته  گان خوا

(، پاسخ آنها به سؤال اخير، در انطباق با "به طور كلي مذهب شما چقدر برايتان اهميت دارد؟")
پيشين آنها درباره ابعاد خاص مذهبي بودن خواهد بود. عكس اين مطلب نيز صادق هاي ارزيابي

هاي مختلف مذهبي بودن سؤال شود، ارزيابي كلي گان درباره جنبهدهندسخاست. اگر ابتدا از پا
 ها در يك سؤالآنها پس از اين سؤال، بازتابي از پاسخ آنها به سؤال اول خواهد بود. نظم پاسخ

 (. 0222شاپ و اسميت كند )بيايجاد مينيز تفاوت 
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( يك 2992) 1ها يكنواخت نيست. زماني كه جي ادوين بنتون و جان داليت ثير نظم گزينه
صيالت كمتري برخوردار بودند،  ساني كه از تح پيمايش دولتي محلي را انجام دادند، دريافتند ك

 اند. فتهنسبت به افراد باسوادتر، از نظم سؤاالت ت ثير بيشتري پذير
هند. ها پوشييش دكنند تا اين اثر را با تصييادفي كردن نظم گزينهبرخي محققان تالش مي

ست. در گام اول، مجموعه صادفي از گزينهاين كار معموالً بيهوده ا شود تا  هااي ت شايد باعث 
ارزش بدانند. اين شيييوه همچنين پاسييخ دادن را براي گان سييؤاالت را نامنظم و بيدهندسييخپا
كند، زيرا مستمراً بايد از موضوعي به موضوع ديگر تغيير جهت دهند. گان دشوارتر ميدهندسخپا

 -تواند ت ثيري كه پيشييتر ذكر شييد را داشييته باشييد ها ميدر نهايت، حتي نظم تصييادفي گزينه
 رود شما كنترلي بر آن نداشته باشيد.انتظار مي

ها ينهتوانيد از اثر نظم گزت. اگرچه نميحل، حساسيت نسبت به مسئله استرين راهمطمئن
بامعناي  توانيد نتايج راپيشييگيري كنيد، اما سييعي كنيد آن را تخمين بزنيد. در اين صييورت مي

اي مهم باشييد، ممكن اسييت چند ها در مطالعهبيشييتري تفسييير كنيد. به ويژه اگر نظم گزينه
سپس قادر خو سؤاالت تهيه كنيد.  شنامه با نظم مختلف  س سخپر سه پا ها در اهيد بود با مقاي

به  هاي مختلفمختلف، اين اثر را تعيين كنيد. حداقل بايد پرسييشيينامه را در قالب هايهنسييخ
 آزمون را مختصراً شرح خواهيم داد(.آزمون بگذاريد )پيش پيش

خود ايفا، متفاوت است. در دومي بهتر  هايها ميان مصاحبه و پرسشنامهنظم مطلوب گزينه
ه به گان بالقوه را كدهندسختر آغاز شود. سؤاالت اول بايد پاهاي جذابپرسشنامه با گزينهاست 

اندازند، مجاب به پاسييخ كند. شييايد سييؤاالت در طور اتفاقي نگاهي اجمالي به پرسييشيينامه مي
همچنين موارد اوليه نبايد  برند.خصيييوص موضيييوعي اسيييت كه نسيييبت به بيان آن رنج مي

)به عنوان مثال ابتدا درباره عادات جنسي يا مصرف مواد سؤال شود(. سؤال در آميز باشند تهديد
سته  سائل خ صوص م ست در انتهاي كننده و دادهخ سن، جنس، و ...( بهتر ا هاي آماري )نظير 

خود ايفا قرار گيرد. قرار دادن اين موارد در شييروع كار، همان طور كه بسييياري از  پرسييشيينامه
دهند، ابتدائاً ظاهر پرسييشيينامه را به شييكل روتين نشييان تجربه انجام مييكار و بمحققان تازه

 كند به تكميل آن تهييج نشود. دهد و ممكن است كسي كه آن را دريافت ميمي

                                                 
1 . J. Edwin Benton and John Daly 
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ارد گان بالقوه ودهندسخاي خالف اين امر كامالً صادق است. زماني كه پادر پيمايش مصاحبه
ا آنها ارتباط برقرار كند. پس از معرفي مختصيير مطالعه، شييوند، مصيياحبه كننده بايد سييريعاً بمي

مصاحبه كننده بايد بتواند تعداد اعضاي خانوار را شمارش كرده و اطالعات آماري آنها را به دست 
صاحبه  شد، م ست. هنگامي كه رابطه اوليه ايجاد  سان و بدون تهديد ا سخ به اين موارد آ آورد. پا

سمت نگرشكننده مي صاحبهو موضوعات حساس هاتواند به  سؤالتر پيش رود. م  اي كه با اين 
 رسد.، احتماالً خيلي سريع به پايان مي"آيا شما به جادوگري اعتقاد داريد"آغاز شود كه 

 

 راهنماي پرسشنامه
شنامه س سط پاها، چه همه پر شوند و چه دهندسخبه طور خود ايفا تو صاحه تكميل  به م

بايد در جايي كه الزم اسيييت، دسيييتورالعمل و عبارات راهنماي  كننده آنها را مديريت نمايد،
 واضحي داشته باشند. 

 براي تكميل آغاز شيوند. البته ايهاي خود ايفا با دسيتورالعمل پايهبهتر اسيت پرسيشينامه
شنامه س سياري از افراد پر ها اند كه دقيقاً به آنمختلف را تجربه كرده هايدر قالب هاييامروزه ب

خواهد: آنها بايد پاسييخ خود به سييؤال مشييخص را با عالمت زدن كنار چه چيزي مي گويدمي
گزينه مناسب يا عالمت ضربدر در كادر كنار پاسخ مورد نظر نشان دهند يا در جايي كه از آنها 

شنامه س سند. اگر از پر سخ خود را بنوي شده پا سته  ستفاده ميخوا د به شود، بايهاي باز، زياد ا
ست. اگر براي  گاندهندسخپا سيط مورد نظر ا شود كه پاسخ كوتاه يا ب اين موضوع اطالع داده 

، بايد تر و مشروح بنويسندگان پاسخ به سؤاالت بسته را جزئيدهندسخشما مطلوب است كه پا
 اين نكته را ذكر كنيد. 

شنامه س شد از زيربخش اگر پر شده با شكيل  سي، رويكرد -هاي مختلفي ت سيا  نگرش 
تاريخي دادهمذهبي،  با جمله -هاي  به طور  محتوي و منظور هر يك را  يد.  يان كن كوتاهي ب

ثال،  يابيمخواهيم از مهمدر اين بخش مي"م ماعي از نظر مردم اطالع  كل اجت . "ترين مشييي
شنامه س شناختي در پايان پر شود: هاي خود ايفا مياطالعات جمعيت  تواند با اين مقدمه بيان 

م كمي بيشتر راجع به شما بدانيم تا ببينيم افراد مختلف چه احساسي نسبت خواهيدر انتها مي"
 ."به موضوعات مورد بررسي دارند
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گان كمك كند تا درك بيشتري از دهندسختواند به پاهاي كوتاه به اين صورت، ميمقدمه 
عات النظمي كمتري در پرسشنامه ايجاد شود، به ويژه زماني كه اطپرسشنامه داشته باشند. بي

صاحبه كننده كمك ميمتنوعي را در بر مي ساس قدهندسخكند تا پاگيرد و به م الب گان را بر ا
 ذهني مناسب براي پاسخگويي كنار هم قرار دهد. 

ممكن است برخي سؤاالت دستورالعمل خاصي براي سهولت پاسخ نياز داشته باشند: اين 
بت به سيياير سييؤاالت موجود در كند كه سييؤال خاصييي نسييمسييئله به ويژه زماني صييدق مي

 دهد. پرسشنامه متفاوت باشد. برخي موارد خاص اين شرايط را به خوبي نشان مي
سخ سياري از عليرغم تالش براي فراهم آوردن پا سته، در ب سؤاالت ب هاي نا متداخل در 

سب ميدهندسخموارد، پا سخ مد گان بيش از يك جواب را منا صورتي كه تنها يك پا دانند. در 
ضح آن را بيان كنيد. به عنوان مثال  ست، بايد كامالً وا شما ا هاي زير لطفاً از ميان گزينه"نظر 

. اغلب در ادامه سؤال در پرانتزي نوشته "دليل اصلي براي حضور در دانشكده را  مشخص كنيد
ل . از سيييوي ديگر، اگر تماي"تنها بهترين گزينه از نظر خود را انتخاب كنيدشيييود كه: لطفاً مي

سب ميدهندسخداريد پا سخي كه منا سئله را گان هر تعداد پا دانند را عالمت بزنند، بايد اين م
 نيز به طور شفاف مشخص كنيد.

سته سخزماني كه د ستورال بنديگان رتبهدهندسخها بايد توسط پااي از پا مل بايد عشوند، د
سخ شكال متفاوتي براي پا ستفاده از جاي آن را بيان كند و از اَ شود )به طور مثال ا ستفاده  ها ا

دي بنهاي متعدد چگونه رتبهخالي به جاي كادر(. اين دسييتورالعمل بايد نشييان دهد كه پاسييخ
(. ترينميتترين و كم اه)براي مثال: همه؛ تنها اولي و دومي؛ تنها اولي و آخري؛ مهم شوندمي

ستورالعمل همچنين بايد نحوه رتبه شان دهد )براي مثال: در كنار مهماين د ترين بندي را نيز ن
ها غالباً بندي منظم پاسييخو الي آخر را قرار دهيد(. رتبه 0، گزينه مهم بعدي عدد 2گزينه عدد 

ها مطالعه كنند، گان دشوار است، اگرچه ممكن است آنها فهرست را بارها و باردهندسخبراي پا
ستفاده شود كه هيچ روش ديگري نمي نظر  تواند نتايج مورداما اين روش بايد تنها در صورتي ا

 را ارائه دهد. 
ستورالعمل سؤاالتي با ماتريس چند بخشي، ارائه د هاي ويژه مفيد خواهد بود، مگر آنكه در 

شد. گاهي اوقات شده با ستفاده  شنامه نيز ا س ستدهندسخاز پا همان قالب در طول پر ه گان خوا
شنامهمي س ساير پر ستون ماتريس تنها يك گزينه را عالمت بزنند؛ در  ها ها از آنشود در هر 
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رود در هر سطر يك گزينه را مشخص كنند؛ هر زمان پرسشنامه هر دو قالب را داشته انتظار مي
 باشد، بهتر است مشخص شود كه در هر مورد چه چيزي مد نظر است. 

 زمون پرسشنامه آپيش 
ها، نظير پرسيييشييينامه را آوري دادهصيييرفنظر از اينكه محققان با چه دقتي ابزارهاي جمع

توان نسيييبت به وجود آن اي كه ميكنند، همواره احتمال خطا وجود دارد، به گونهطراحي مي
شييوند: سييؤاالت مبهم كه افراد اطمينان داشييت. آنها همواره بعضييي اشييتباهات را مرتكب مي

 يا تخطي از قواعد ديگري كه قبالً ذكر شد.  دهندسختوانند پاينم
. آزمون بخشي يا تمام پرسشنامه است ترين راه براي پيشگيري از اين خطاها، پيشمطمئن

نفر از بازيكنان ليگ بولينگ بدهيد. ضيييرورتي بر اينكه  22ها را به براي مثال پرسيييشييينامه
دهند، وجود ندارد؛ ليكن بايد افرادي را ي از جامعه ارائه معرف آزمون، نمونه هاي پيشآزمودني

 انتخاب كنيد كه حداقل با موضوع ارتباط داشته باشند. 
شنامه را تكميل كنند تا اينكه آن را مطالعه  س ست از افراد بخواهيم پر روي هم رفته بهتر ا

دار به نظر معني و خطاها را پيدا كنند. در بسيييياري از موارد، يك سيييؤال با يك بار خواندن
 رسد، اما پاسخ دادن به آن غير ممكن است. مي

آزمون متعددي را معرفي و درباره  هاي پيش( استراتژي2997) 1استنلي پرسر و جاني بلير
هاي روش هايي درباره هزينهاند. آنها همچنين دادهاثربخشيييي هر يك نكاتي را اظهار داشيييته

 اند. مختلف ارائه كرده
تن پرسشنامه، نكات و خطوط راهنماي بسياري وجود دارد كه پوشش دادن همه براي ساخ

شنامه واقعي، كه  س ضر را با ارائه يك پر ست. در اينجا بحث حا ستلزم كتابي جداگانه ا آنها م
 بريم. يابند، به پايان ميها در عمل چگونه معنا ميدهد برخي از اين گزارهنشان مي

به بهتصيييوير مي با اين وجود پيش از رجوع  به يكي از جن يدي طراحي  هايخواهم  كل
آوري شييده توسييط پرسييشيينامه اشيياره كنم: كدگذاري پيشيياپيش. از آنجا كه اطالعات جمع

شنامه س شكال كامپيوتري تبديل ميپر ستورالعمها معموالٌ به برخي ا ست د ل شوند، لذا بهتر ا
هاي دهد كه بخشل نشييان ميپردازي نيز در پرسييشيينامه آورده شييود. اين دسييتورالعمداده

اي كه قابل خواندن با ماشيييين هسيييتند، ذخيره هاي دادهاطالعاتي خاص در كجاي پرونده

                                                 
1 . Staneley Presser and Johnny Blair 
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شوند. توجه داشته باشيد كه تصوير ذيل به وسيله اعداد سرّي به صورت پيشاپيش كدگذاري مي
 رسد. ها به نظر مياند كه نزديك به طبقات سؤاالت و پاسخشده

 تصوير مركب
اي است كه توسط مركز سنجش عقايد عمومي شيكاگو بخشي از پرسشنامه 9-8شكل 

در پيمايش اجتماعي سراسري استفاده شده است. پرسشنامه با نگرش مردم نسبت به دولت سر 
هاي اجتماعي و كار دارد و به صيييورت خود ايفا طراحي شيييده اسيييت، اگرچه بيشيييتر پيمايش

 شوند. به چهره انجام ميهاي چهره سراسري به صورت مصاحبه
 
. مسائلي وجود دارند كه ممكن است دولت به خاطر اقتصاد انجام دهد. دور شماره اقداماتي كه با آنها 22

 موافق يا مخالف هستيد، خط بكشيد. 

 مند. بسيار عالقه2

 مند. عالقه0
 . ممتنع4
 . مخالف7
  . بسيار مخالف2

 ها خط بكشيد.لطفاً دور شماره 

 /09 2 7 4 0 2 گذاريالف. كنترل دستمزدها از طريق قانون

 /09 2 7 4 0 2 گذاريها از طريق قانونب. كنترل قيمت

 /42 2 7 4 0 2 پ. كاستن مخارج دولتي

يه ما جاد گذاري دولتي در پروژهت. سييير ها براي اي
 مشاغل جديد

2 0 4 7 2 
42/ 

 /40 2 7 4 0 2 ث. مداخالت كمتر دولت در تجارت

يد محصيييوالت و  نايع براي  تول يت از صييي ما ج. ح
 2 7 4 0 2 هاي جديدفناوري

44/ 

 /47 2 7 4 0 2 چ. حمايت از صنايع رو به زوال براي حمايت از مشاغل

 /42 2 7 4 0 2 ح. كاهش هفته كاري براي ايجاد مشاغل بيشتر

ست ذيل زمينه22 شان مي. فهر دهد. لطفاً نظر خود درباره اينكه دولت در هاي مختلف مخارج دولت را ن
 "بسيييار زياد"هر زمينه پول بيشييتر يا كمتري خرج كند را بيان كنيد. به ياد داشييته باشيييد اگر بگوييد 

 مستلزم آن است كه ماليات بيشتري براي آن پرداخت شود.
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 د. بسيار زياد خرج شو2
 . بيشتر خرج شود0
 . تغيير نكند4
 . كمتر خرج شود7
 . بسيار كمتر خرج شود2
  توانم انتخاب كنم. نمي9

 ها خط بكشيد.لطفاً دور شماره 
 /48 9 2 7 4 0 2 الف. محيط زيست

 /44 9 2 7 4 0 2 ب. بهداشت و سالمت 

 /49 9 2 7 4 0 2 پ. پليس و قوانين اجباري 

 /49 9 2 7 4 0 2 ت. آموزش و پرورش

 /72 9 2 7 4 0 2 ث. امور نظامي و دفاعي 

 /72 9 2 7 4 0 2 ج. مزاياي بازنشستگي 

 /70 9 2 7 4 0 2 چ. مزاياي بيكاري

 /74 9 2 7 4 0 2 ح. فرهنگ و هنر

شد. اگر دولت 20 شما كدام  مجبور با شتن تورم و بيكاري يكي را انتخاب كند، به نظر  بين پايين نگه دا
 يك اولويت بيشتري دارد؟ 

 /77 2 پايين نگه داشتن تورم 

 0 پايين نگه داشتن بيكاري
 9 توانم انتخاب كنم نمي
 هاي كارگري در اين كشور قدرت زياد يا اندكي دارند؟ كنيد اتحاديه. آيا فكر مي24

 /72 2 قدرت بسيار بسيار زياد 

 0 قدرت بسيار زياد 
 4 قدرت معقول

 7 قدرت بسيار كم 
 2 قدرت بسيار بسيار كم

 9 توانم انتخاب كنم نمي
 . درباره تجارت و صنعت چطور؟ درباره آنها چه نظري داريد؟27

 /78 2 قدرت بسيار بسيار زياد 

 0 قدرت بسيار زياد 
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 4 قدرت معقول
 7 قدرت بسيار كم 

 2 قدرت بسيار بسيار كم
 9 توانم انتخاب كنم نمي
 هاي فدرال چطور، آيا قدرت آنها بسيار زياد يا بسيار كم است؟. دولت22

 /74 2 قدرت بسيار بسيار زياد 

 0 قدرت بسيار زياد 
 4 قدرت معقول

 7 قدرت بسيار كم 
 2 قدرت بسيار بسيار كم

 9 توانم انتخاب كنم نمي
 هاي كارگري به عنوان يك كليت، چقدر براي كشور خوب هستند؟ . به طور كلي، اتحاديه28

 /79 2 عالي 

 0 بسيار خوب 
 4 نسبتاً خوب 

 7 نه چندان خوب 
 2 اصالً خوب نيست 

 9 توانم انتخاب كنم نمي
 صنايع بايد چه نقشي ايفا كند؟كنيد دولت در هر يك از اين . فكر مي24

 . خود او متصدي باشد2
 ها و سودها اما متصدي نباشد. كنترل قيمت0
 ها و سودها را كنترل كند. نه متصدي باشد و نه قيمت4
  توانم انتخاب كنم. نمي9

 ها خط بكشيد.لطفاً دور شماره 
 /79 9 4 0 2 الف. نيروگاه برق 

 /22 9 4 0 2 بانكداري و بيمه . پ

 /22 9 4 0 2 ب. صنايع فوالد و آهن 

 كنيد دولت بايد در برابر فهرست زير مسئول باشد يا خير؟ . به طور كلي، فكر مي29

 . بايد كامالً مسئول باشد2
 . احتماالً بايد مسئول باشد0
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 تواند مسئول نباشد. احتماالً مي4
 . نبايد به هيچ وجه مسئول باشد7
  انتخاب كنمتوانم . نمي9

 ها خط بكشيد.لطفاً دور شماره 
  خواهدبراي هر كسي كه كار مي

 /20 9 7 4 0 2 الف. ايجاد اشتغال كند 

 /24 9 7 4 0 2 ها را تحت كنترل درآورد متيب. ق

 /27 9 7 4 0 2 هاي پزشكي فراهم كند پ. براي بيماران مراقبت

سيييالمندان ت. اسيييتانداردهاي زندگي مطلوبي براي 
 فراهم كند

2 0 4 7 9 
22/ 

نمونه پرسشنامه. پرسشنامه تخصصي از پیمایش اجتماعي عمومي، منبع عمده  3-7شکل 

 ها برای تحلیل توسط محققان اجتماعي در سراسر دنیا است.داده

 

 پرسشنامه خود ايفا 
صحبت كرديم كه چگونه مي ضوع  سؤاالت را تنظيم تا اينجا درباره اين مو شتوان  س نامه و پر
شود كه تنها در صورتي كه پرسشنامه اثربخشي را طراحي كرد. اهميت اين موضوع از آنجا ناشي مي

از اتالف منابع  -گان پرسييشيينامه را تكميل كنند دهندسييخدر واقع پا -هاي مفيدي ارائه دهد داده
 گرديم. جلوگيري شده است. حال به روش اصلي پاسخ دادن به پرسشنامه باز مي

صاحبه شنامه م س صل بارها به پر سه روش  ايدر اين ف شاره كرديم. در واقع  و خود ايفا ا
شي ميان نمونه شنامه پيماي س صلي براي اجراي پر شنامهدهندسخاي از پاا س  گان وجود دارد: پر

 هايي كه به صييورتكنند؛ پيمايشگان پرسييشيينامه را تكميل ميدهندسييخخودكار، كه خود پا
خش شوند. اين بهايي كه به صورت تلفني انجام ميشوند؛ و پيمايشمصاحبه رو در رو اجرا مي

 پردازند. و دو بخش بعدي به ترتيب به اين موضوعات مي
ست. روشخود ايفا، پرسشنامه هايترين نوع پرسشنامهمتداول ستي ا ي هاي متعددهاي پ

ستفاده مي شود، ليكن در مواقعي بهتر است پرسشنامه وجود دارند كه در بسياري موارد از آنها ا
اند، توزيع شييود. گان كه در يك زمان و در يك مكان گرد هم آمدهدهندسييخميان گروهي از پا

شته شناسي شركت دا توان ياند را مپيمايش بر روي دانشجوياني كه در يك دوره مقدماتي روان
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توان در طول كالس آموزان دبيرستاني را نيز ميبه اين صورت در طول كالس انجام داد. دانش
 درس مورد پيمايش قرار داد.

شنامه س شدهها به گونهدر برخي از تجربيات اخير، پر اند كه قابل حمل به منزل اي طراحي 
شند. يكي از همكاران تحقيق پرسشنامه را به منزل نمونه العه گان برده و مطدهندسخاز پااي با

ه واگذار و بعداً براي دريافت آن دهندسخدهد. سپس پرسشنامه را براي تكميل به پارا شرح مي
 كند. مراجعه مي

ستفاده شود. پرسشنامهحمل به منزل يا پست مي ها پست ها به خانهتواند به صورت تركيبي ا
هاي تكميل شيده را نازل مراجعه و پرسيشينامهشيده و سيپس محقق براي بازپس گرفتن آنها به م

به درب منزل عالمت مي قاً برعكس اين روش آن اسيييت كه محقق پرسيييشييينامه را  زند. دقي
 خواهد پس از تكميل، پرسشنامه را به دفتر تحقيقاتي ارسال نمايند.دهندگان حمل و از آنها ميپاسخ

گيرد يا هردو كار را باز پس ميبه طور كلي، زماني كه محقق پرسييشيينامه را تحويل داده، 
شنامه باالتر از زماني به نظر ميانجام مي س ستقيمدهد، نرخ تكميل پر شنامه م س سد كه پر اً ر

بيشييتر روي اين روش نشييان دهنده بهبود نرخ تكميل و كاهش  هايشييود. آزمايشپسييت مي
طور خاص به  هاي ديگر اسيييت. با اين وجود، ادامه اين بخش بهدر مقايسيييه با روش هزينه

 ست. خود ايفا ا هايپيمايش پستي اختصاص يافته است كه همچنان شكل قالب پرسشنامه

 

 توزيع و بازگشت پستي
هاي اصلي پرسشنامه پستي، ارسال آن همراه با يك نامه توضيحي و راهنماي يكي از راه

رود مي انتظار هددهنسخپرسشنامه خود ايفا و مهر زدن پاكتي براي بازپس فرستادن است. از پا
فاقي چنين  به طور ات ند. اگر  باز گردا كت قرار داده و  پا يل نموده، در  مه را تكم نا پرسيييشييي

شنامه س ست تماس گرفته و علل عدم پر سته ا شاي اي دريافت كنيد و نتوانيد آن را باز گردانيد، 
  ايد.ارسال آن را بيان كنيد تا آنها بدانند شما قصد ارسال پرسشنامه را داشته

علت رايج براي عدم ارسال مجدد پرسشنامه، دشواري آن است. براي غلبه بر اين مشكل، 
قابل  براي مثال، پرسشنامهاند. بازگشت پرسشنامه ايجاد كردههايي براي سهولت محققان شيوه

شنامه به گونه س شت ندارد: پر ست نيازي به پاكت بازگ ست كه آدرس بيرون آنپ شده ا  اي تا 
 گان نگران فقدان پاكت نيستند. دهندسخ. بنابراين پاگيردقرار مي
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شنامه پيمايش دانشطرح س صل  هاي ديگري نيز وجود دارد. پر شتر در اين ف آموزان كه پي
ذكر شييد، در يك كتابچه مخصييوص، با جلدي پشييت و رو قرار داده شييده بود. هنگامي كه 

شد، پا شنامه تكميل  س شنامه را بهدهندسخپر س آن  اي تا كند كه قاب رويگونه ه تنها بايد پر
سبي دور لبه شاند و با نوار چ هاي قاب را مهر و موم نمايد. قاب قرار گيرد و روي كتابچه را بپو

تا شييده حاوي آدرس و تمبر پسييتي بود. هنگامي كه دو سييال بعد نيز اين كار را تكرار كردم، 
شت و روي كتابچه دا صالحات اندكي را روي آن انجام دادم. پ هاي بزرگتري بود كه راي برگها

 -قابل تا شدن بودند: يكي براي ارسال پرسشنامه به ديگران و ديگري براي بازپس گرفتن آن 
 بنابراين نيازي به پاكت نبود. 

ر تقابل توجه اين اسيييت كه هر كاري براي بهبود نرخ تكميل و بازگشيييت آسيييان نكته
اي را به دنبال خواهد داشيت. تصيور كنيد پرسيشينامه مطالعهانجام گيرد، بهبود  هاپرسيشينامه

ايد كه براي بازگشت آن به محقق، هيچ تداركي ديده نشده است. فرض كنيد بايد دريافت كرده
( حسيياب كنيد كه چقدر تمبر الزم دارد و 4( آدرس را روي آن بنويسيييد، )0( پاكتي بيابيد، )2)
 پرسشنامه را پس بفرستيد؟( آن را مهر بزنيد. چقدر احتمال دارد كه 7)

شنامه س ستي پر سال پ شامل ها وجود دارد. برخي گزينهراهكارهاي محدودي براي ار ها 
و بازگشت آن براي شما است. براي ارسال پستي، لزوماً بايد از پست  هاپست كردن پرسشنامه

ست درجه يك مطمئن ستفاده كنيد. پ ست )دتر و انبوه ارزاندرجه يك و انبوه ا صوتر ا ص ر خ
خ توانيد تمبر پستي يا مجوز پاسها از ادارات پست سؤال كنيد(. براي بازگشت ميو رويه هانرخ

د، اسييت. اگر از تمبر اسييتفاده كني ها كمي پيچيدهتجاري را انتخاب كنيد. در اينجا تفاوت هزينه
شنامه را پس داده س ساني كه پر ستفاده از مجوايد. باند، پرداخت كردهيا نداده هزينه همه ك ز ا ا

 كنيد كهاند، پرداخت ميپاسيييخ تجاري، هزينه را تنها براي كسييياني كه اين كار را انجام داده
اندكي اضيييافه بها خواهد داشيييت. مطالب فوق به معناي آن اسيييت كه اگر تعداد زيادي از 

، مجوز بازگردند هاتر است، اما چنانچه تعداد كمي از پرسشنامهها بازگردند، تمبر ارزانپرسشنامه
دانيد كه چه تعداد پرسشنامه برگشت داده خواهد تر است )و شما در ابتدا نميپاسخ تجاري ارزان

 شد(. 
شنامه تاثير دارند. به گزينه س ستي پر سال پ هاي ديگري نيز بر انتخاب ميان راهكارهاي ار

ر و ي ارتباط بهتطور مثال، برخي محققان معتقدند اسيييتفاده از تمبرهاي پسيييتي از نظر انسيييان
رخي كند. بتري را نسييبت به اسييتفاده از شيييوه انبوه يا مجوز پاسييخ تجاري برقرار مييصييميم
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گان تمبرها را برداشييته و براي مقاصييدي غير از دهندسييخنگران اين مسييئله هسييتند كه پا
سخ تج ست انبوه يا مجوز پا ستفاده از پ ستفاده كنند. از آنجا كه ا شنامه ا س ري ابازگرداندن پر

مستلزم بازگشايي حساب اعتباري در اداره پست است، احتماالً براي پيمايش كوچك استفاده از 
 .خواهد بود ترتمبر ساده

 

 ها نظارت بر بازگشت
توانند براي مطالعه كند كه ميها سييؤاالت تحقيق جديدي را ايجاد ميارسييال پرسييشيينامه

شند. محققان نبايد وقت را بيهوده  شمند با شنامهارز س وض ها بازگردند؛ در عسپري كنند تا پر
 گان بپردازند. دهندسخبايد به ثبت دقيق تغييرپذيري در نرخ بازگشت پا

ها يكي از ابزارهاي ارزشمند براي اين منظور نمودار نرخ بازگشت است. روزي كه پرسشنامه
شده سال  شنامهو در روزهاي پس از آن،  "روز اول"اند، در نمودار به عنوان ار س هاي تعداد پر

توان دو نمودار را با يكديگر جمع زد. يكي تعداد شيييوند. به اين طريق ميي ثبت ميبازگشيييت
شت شيب -ها در هر روز بازگ سپس ن شان مي -فراز و  صد تجمعي تعداد را ن دهد. ديگري در

شنامه س شتي را گزارش ميپر صويري از موفقي كند. اين فعاليتهاي بازگ در  تهمان طور كه ت
سيم ميآوري دادهجمع شنودي محققان ميها را تر شود. با اين وجود، كند، تا حدودي باعث خ
اي در خصوص دهد. اگر برنامهها را به آنها نشان ميآوري دادهتر اينكه نحوه پيشرفت جمعمهم

شيد، نمودار گره شته با ست پيگيري دا شان ميپ ست پيگيري بايهايي را ن د دهد كه چه زمان پ
 هاي بعدي ارسال بايد روي نمودار مشخص شوند(.انجام شود )تاريخ

شنامه س صويربرداري كرد و هرگاه پر شود، ت شتند، بايد هر يك را گ شده بازگ هاي تكميل 
سايي شنا شنامهID) 1يك عدد  س سريال به پر صورت  صاص داد. اين اعداد به  هاي ( به آن اخت

شده  هاي شناسايي ديگري نيز تخصيص دادهمارهشوند، حتي اگر شبازگشتي اختصاص داده مي
 دهد. باشند. بررسي دو مثال زير اهميت و مزاياي اين روش را نشان مي

صد مطالعه نگرش سي را داريد. در حين جمع فرض كنيد ق سيا صوير  آوري افراد درباره يك ت
ست. با آگاهي از تاريخ ها، اين خبر منتشر ميداده شته ا ستمداري روابط غير اخالقي دا سيا شود كه 

                                                 
1 . IDentification 
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شنامه س سوايي عمومي و تاريخي كه پر ست، مياين ر شده ا سواييها دريافت  را  توانيد ت ثير اين ر
 در خصوص اثر تاريخ بر آزمايش را به ياد آوريد(. 9تعيين كنيد )مباحث فصل 

سايي شماره سخ به شنا سي در تخمين ميزان اريبي عدم پا سو سريالي، مزاياي نامح هاي 
مايش ند. بر خالف آزمون هاپي كه هاي مسيييتقيم اريبي، ميدار هايي  يد آن يد فرض كن توان
و  خ دادن بودهمند به پاسشتر عالقه، كساني هستند كه بيدهندسخها پااند به پرسشنامهنتوانسته

ه و اند. با تجزياند، ت خير كردهها را پاسييخ دادهنسييبت به كسيياني كه در همان ابتدا پرسييشيينامه
توان اند، ميها دريافت شييدهآوري دادههاي مختلف جمعهايي كه در زمانتحليل پرسييشيينامه

ل، اگر معدل فارغ التحصيييلي گزارش تخميني از ميزان اريبي نمونه به دسييت آورد. به طور مثا
آموزان به طور يكنواخت كاهش يافته باشييد، يعني كسيياني كه ابتدا پاسييخ شييده توسييط دانش 

تري داشييته اند، ميانگين نمره پايينداده اند، ميانگين نمره باالتر و كسيياني كه ديرتر پاسييخداده
شند، به طور تجربي مي شده به ارسال پرسشنامه توان نتيجه گرفت كساني كه موفقبا اند نيز ن

شيييود براي اين مدل اريبي تخمين آماري تري دارند. اگرچه پيشييينهاد نميميانگين نمره پايين
 مند شويد. توانيد از تخمين تقريبي مبتني بر الگوهاي مشاهده خود بهرهبزنيد، اما مي

شند، بايد بدهندسخاگر پا شده با سايي  شنا ستي  شت ه محض باگان براي پيگيري پ زگ
ها، براي اين پيگيري آماده شييويد. مطالعه موردي در ادامه اين بخش، به صييورت پرسييشيينامه

 پردازد.تر به بررسي اين موضوع ميمفصل

 

 پيگيري مجدد
ترين روش اين است كه براي كساني پيگيري مجدد به طرق مختلف قابل اجرا است. ساده

تا آنها را دعوت به مشاركت نمايد؛ البته روش بهتر ارسال  اي ارسال شوداند، نامهكه پاسخ نداده
س از دو گان بالقوه پدهندسخاي از پرسشنامه پيمايش است. اگر پانامه پيگيري به همراه نسخه

شته شده و يا آن را جا گذا شنامه گم  س شنامه را باز نگردانند، احتماالً پر س سه هفته پر اند. تا 
ستجو كنند و به يافت ميهنگامي كه نامه پيگيري را در شنامه اول را ج س ست پر كنند، ممكن ا

 سادگي آن را نيابند. در نتيجه نامه نيز به هيچ كاري نخواهد آمد.
دهد كه پيگيري پستي روش اثربخشي براي افزايش شناختي نشان ميمروري بر ادبيات روش 

ست. به طور كلي، اگر زنرخ بازگشت پرسشنامه ستي ا ه دهندخسمان پاسخگويي پاها در پيمايش پ
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طوالني باشيييد، احتمال آنكه اصيييالً اين كار را انجام ندهد، افزايش خواهد يافت. بنابراين  ايبالقوه
 د. رواي براي پاسخ دهي به شمار ميپيگيري پستي با فاصله زماني مناسب تحريك ويژه

ها آوري دادهجمعتوان در منحني نرخ پاسييخ ثبت شييده در طول ت ثير پيگيري پسييتي را مي
سپس كاهش آن پيگيري مي شت و  شي اوليه در نرخ بازگ سال اوليه با افزاي شود؛ مالحظه نمود. ار

 ها را به دنبال دارد؛ و پيگيري بيشييتر نيز نتيجه مشييابهيپيگيري پسييتي افزايش مجدد نرخ پاسييخ
 د. رسنر به نظر ميتخواهد داشت. در عمل، سه ارسال )ارسال اوليه و دو پيگيري بعدي( اثربخش

مان ندي اين پيگيريز يات روش ب يادي دارد. ادب نه ها نيز اهميت ز ناختي در اين زمي شييي
شان ميراهنماي دقيقي ارائه نمي صي من ن شخ سه هفته براي دهد، اما تجربه  دهد كه دو تا 

به  وزدو تا سه ر -رفت و برگشت -ارسال نامه پيگيري فاصله مناسبي است )اگر زمان ارسال 
 طول بيانجامد طول اين دوره زماني ممكن است به چند روز افزايش يابد(.

شد، ارسال نامه پيگيري براي  شده با اگر نام افراد در نمونه پيمايشي پرسشنامه مشخص ن
اند، غير ممكن خواهد بود. در اين موارد، نامه پيگيري خود را به كليه كسييياني كه پاسيييخ نداده
سال كني ضاي نمونه ار شتهاع شاركت دا ساني كه م شركت د، از ك ساني كه  اند، قدرداني و ك

اند را تشويق به همكاري كنيد )مطالعه موردي ارائه شده نشان دهنده روش ديگري است نكرده
 توانيد براي پيمايش پستي بدون نام انجام دهيد(.كه مي

 

 نرخ پاسخ قابل قبول
رخ پاسخ يا نرخ پاسخي است كه بايد آيد، درصد نسؤالي كه اغلب براي محققان پيش مي

هاي آمار استنباطي مورد استفاده در تحليل پيمايشي در پيمايش پستي به آن دست يافت. روش
ند. از كنكند كه تمامي اعضيياي نمونه اوليه پرسييشيينامه را تكميل و ارسييال ميچنين فرض مي

 نگران كننده خواهد بود و محققانها افتد، اريبي پاسيييخآنجا كه اين امر تقريباٌ هرگز اتفاق نمي
صادفي ت ايگان ضرورتاً نمونهدهندسخپردازند )و به آن اميد دارند( كه پابه آزمون اين قضيه مي

 روند.از نمونه اوليه، و بنابراين نمونه تصادفي كوچكتري از كل جامعه به شمار مي
رود. شييمار ميگان به دهندسييخبا اين وجود، نرخ پاسييخ راهنمايي براي نمايندگي نمونه پا

هد. از اين دكاهش مي ترهاي پاسخ باالتر، شانس وجود اريبي را نسبت به نرخ پاسخ پاييننرخ
دهند احتماالًًً با رو، نرخ پاسييخ پايين يك عالمت خطر اسييت، زيرا كسيياني كه پاسييخ نمي
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مايش به مشاركت در پيمندي گان متفاوت هستند، كه شايد اين تفاوت تنها در عالقهدهندسخپا
( دريافت احتمال مشاركت در انتخابات كساني كه 2992) 1باشد. به طور مثال ريچارد بولشتين

كنند، كمتر از كسيياني اسييت كه هاي پيش از انتخابات سييياسييي شييركت نميدر نظرسيينجي
ساس پا شت تنها بر ا شاركت دارند. بنابراين تخمين نرخ بازگ د توانگان پيمايش ميدهندسخم

 اند را بيشتر نشان دهد. تعداد كساني كه در نظرسنجي شركت كرده
سخ را باال يا پايين مي سريعي بر پيمايشاما چه چيزي نرخ پا شدآورد؟ مرور   ههاي انجام 

شان مي سخ را ن سب"توان عبارتي نظير دهد. ميطيف وسيعي از نرخ پا سخ ن تاٌ اين ميزان نرخ پا
شمار ميبااليي براي اين نوع پيمايش  ه يكي اي كرا در اينگونه موارد بيان كرد )جمله "رودبه 

درصييد نرخ  7از نمايندگان مجلس آمريكا درباره يكي از مؤسييسييات نظرسيينجي انتخاباتي كه 
لي ارائه داد. راهنمايي ك بازگشت داشت، بيان كرده بود(. بنابراين شايد بتوان براي نرخ بازگشت

شان مي مروري بر ادبيات تحقيق عمومي شده ن شر  شت منت صد براي  22دهد كه نرخ بازگ در
سب به نظر ميتحليل و گزارش سخ دهي منا سد. نرخ پا سخ  82ر ست؛ نرخ پا صدي خوب ا در

شيد كه اينها تنها راهنماهاي  42 شته با ست. با اين وجود، به خاطر دا سيار خوب ا صدي ب در
صوالً عدم  ستند و هيچ مبناي آماري ندارند. ا سختقريبي ه شده، اهميت اريبي در پا هاي داده 

سبت به نرخ شتري ن ضوع، دلبرت ميلر بي شتر درباره اين مو سخ باالتر دارد. براي مطالعه بي   2پا
( براي ارائه مفهوم و درك بهتري از تغييرپذيري نرخ بازگشييت، مروري بر 2992: 22-272)

 است.  هاي خاص انجام دادهپيمايش
ها ميان محققان پيمايشييي ترين بحثكرد، يكي از متداول توان تصييورهمان طور كه مي

هاي افزايش نرخ پاسخ است. به ياد داشته باشيد كه اين همان نگراني اصلي است مربوط به راه
شتر در بحث پيرامون گزينه شده بود. محققان كه پي شنامه ذكر  س سال و دريافت پر ها براي ار

ن اند. برخي قالب داسيتاي اين مشيكل توسيعه دادههاي مبتكرانه بسيياري براپيمايشيي، روش
شاركت پا سايرين تالش كردند مبالغي را براي م ند. گان پرداخت كندهندسخكوتاه را آزمودند. 

 ه بسييياردهندسييخالبته مسييئله اين اسييت كه پرداخت مبالغ گزاف براي صييدها و يا هزاران پا
شيييوند. برخي محققان ار گرفته ميبر اسيييت، ليكن برخي راهكارهاي قابل تصيييور به كهزينه
خواهيم نظر ارزشمند شما را در خصوص موضوعاتي بدانيم و اميدواريم به ما توجه مي"اند گفته

                                                 
1. Richard Bolstein 

2 . Delbert Miller 
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شته باشيد شته بودند،  - "دا سپس دو پني ضميمه كرده بودند. برخي ديگر يك چهارم پني گذا
شاد كنند. عدهدهندسختا پا سكگان، كودكان خود را كمي  ناس قرار داده بودند. به طور اي نيز ا

هاي مالي نرخ پاسيييخ در ( دريافتند كه مشيييوق0224) 1مشيييابه، مايكل داورن و همكارانش
 شود(.دهد )اين موضوع در بخش بعدي شرح داده ميهاي رو در رو را نيز افزايش ميپيمايش

( مرور ارزشيييمندي بر فنون مختلفي كه محققان پيمايشيييي براي 2949) 2دان ديلمن
را ارائه و ت ثير هر يك را ارزيابي نموده  اندافزايش نرخ بازگشييت در پيمايش پسييتي انجام داده

 -عه هاي مطالترين نكته مطالعه ديلمن آن است كه بر ضرورت توجه به تمامي جنبهاست. مهم
 كند. تاكيد مي -و نه تنها يك يا دو مهره كليدي 

( تحقيق عميقي بر 2992) 3ر، و تري چيلدرزاخيراًًً فرانسيييس يامارينو، اسييتيون اسييكين
ه اند. اگرچاند، انجام دادههاي متفاوت استفاده كردهروي نرخ پاسخ مطالعات مختلف كه از روش

هاي اثربخشييي براي طراحي اسييت، ليكن دسييتورالعمل هاي آنها بسيييار دشييوارتلخيص يافته
 دهد.پيمايش ارائه مي

 

 يك مطالعه موردي
شييود. از اين رو بخش حاضيير با هاي بسييياري طي ميمايش پسييتي گامبراي اجراي پي

صويري از نمونه 4توصيف جزيي از نحوه پيمايش دانش آموزان كه در فصل  گيري به عنوان ت
نظري براي چنين مطالعاتي را  آلرسييد. اين مطالعه، ايدهمند شييرح داده شييد، به پايان مينظام

شان نمي ستيابي بهتر به اهداف ارائه ميدهد، ليكن راهنمايي بران سط ت دهد. اين مطالعهي د و
 گروهي از دانشجويان در سمينار آموزشي من پيرامون روش تحقيق پيمايشي ارائه شده است.

دانشيييجو از فهرسيييت ثبت نام دانشيييگاه با روش  2222همان طور كه در خاطر داريد، 
شدند. برامند طبقهگيري نظامنمونه شده انتخاب  شجوي منتخب شش برچسب بندي  ي هر دان

 پستي به صورت كامپيوتري چاپ شد. 
تواند ها بوديم، مشيخص شيد منابع ناچيز تحقيق ما نميزماني كه آماده توزيع پرسيشينامه

دانشجوي نمونه را پوشش دهد )هزينه چاپ هر پرسشنامه  2222هاي پست به تمامي هزينه

                                                 
1 . Michael Davern 
2 . Don Dillman 

3 . Francis Yammarino, Steven Skinner and Terry Childers 
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شتر از ميزان پيش صورت نظامبي شده بود(. در نتيجه به  شجوبيني  سوم از دان يان مند براي دو 
 دانشجو، برچسب پستي تهيه نموديم.  444اي از ه زير نمونهنمونه، با محاسب

صورت بي صميم بر آن بود تا پيمايش به  سخ به ت شتري براي پا شود تا افراد بي نام انجام 
شابه  شابه در جوامع م ضوعات م شوند )بعدها پيمايش مو سيت برانگيز داوطلب  سا سؤاالت ح

ز اي اراين در پرسييشيينامه هيچ شييناسييهنشييان داد اين گمنامي ضييرورتي نداشييته اسييت(. بناب
دانشييجويان ثبت نشييده بود. در همان حال نيز، تمايل داشييتيم تنها با ارسييال نامه پيگيري به 

 هاي پيگيري را كاهش دهيم. بودند، هزينه كساني كه پاسخ نداده
طراحي شيييد. براي هر دانشيييجو  ايبراي دسيييتيابي به هر دو هدف، كارت پسيييتال ويژه

اي بدون هيچگونه عالمت شناسايي، به عالوه كارت پستالي با نشاني دفتر تحقيقات پرسشنامه
ه ارسال شده بود. نام -هاي آن دانشجو بر طرف ديگر كارت چسبيده بود كه يكي از برچسب -

و  - با فرض گمنام بودن -خواست پرسشنامه را تكميل و بازگردانند مقدماتي از دانشجويان مي
ستال را ن ستال يز همان هنگام بازميكارت پ شان د -گردانند. دريافت كارت پ هد بدون آنكه ن

ازپس خود را ب داد كه كدام دانشجو پرسشنامهبه ما نشان مي -كدام پرسشنامه بازگشته است 
 بخشيد.  فرستاده است. اين رويه ارسال نامه پيگيري را سهولت 

يد. سييه قاب تعبيه شييده كه قبالً اي در قالب كتابچه چاپ گردصييفحه 40اي پرسييشيينامه
 . پذير نمودها بدون نياز به پاكت اضافي را امكانتوصيف گرديد، بازگرداندن پرسشنامه

اي براي معرفي مطالعه و اهداف آن روي جلد كتابچه چاپ شييده بود. اين نامه علت انجام نامه
مطالعه )آگاهي از احساس دانشجويان نسبت به موضوعات مختلف(، نحوه انتخاب دانشجويان براي 

 داد. ها را توضيح ميمطالعه، اهميت پاسخ هر دانشجو و ساز و كار بازگشت پرسشنامه
يان اطمينان داده شييد كه پاسييخ آنها به پيمايش گمنام خواهد بود و رويه كار به دانشييجو

شد. جمله ضيح داده  ستال نيز تو شماره تلفن در كارت پ صديق انجام پيمايش و يك  اي براي ت
شده بود، تا كساني كه مي شتري درباره پيمايش بدانند، با آن ادامه نوشته  ستند اطالعات بي خوا

 انشجو براي اطالعات بيشتر تماس گرفتند(. تماس بگيرند )پنج د
شنامه و جايگذاري آن  س شنامه، از نياز به چاپ جداگانه پر س با چاپ نامه معرفي بر روي پر
شتر جمع و جور كردن اجزاء نامه  سادگي بي ضافي خودداري كرديم. اين امر منجر به  در پاكت ا

 براي پست گرديد.
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( يك برچسييب براي هر دانشييجو كه به كارت 2ز: )مواد الزم براي ارسييال اوليه عبارتند ا
( يك 4( برچسييب ديگري كه بر پاكتي از جنس مانيل متصييل بود و )0پسييتال چسييبيده بود، )

روي  هايبا مرور اجمالي كه نام -كارت پسييتال و پرسييشيينامه كه در پاكتي قرار گرفته بودند 
 كارت پستال و روي پاكت مشابه باشد. 

قرار  اكتها در پپيمايش با پست انبوه انجام شد. زماني كه پرسشنامههاي توزيع پرسشنامه
 بندي و به دفتر پستي حمل شدند. بندي، بستهگرفتند، به وسيله كد پستي گروه

. گردندها به دفتر پسييت باز ميها و كارت پسييتالكمي پس از ارسييال اوليه، پرسييشيينامه
شنامه س ساييپر شنا شماره  شده و  سكن  صل دريافت مي ها باز و ا كنند، كه در ابتداي اين ف

 ود. شتوضيح داده شد. براي هر كارت پستال رسيده، برچسب آن جستجو و از بين برده مي
سب سه هفته، مابقي برچ سازماندهي نامهپس از دو تا  ستفاده ها براي  هاي پيگيري مورد ا

سقرار مي سال ميگيرند. در اين هنگام يك نامه ويژه و مجزا براي درخوا سخ ار شود. نامه ت پا
يار اند و بسهاي خود را ارسال كردهجديد حاكي از آن است كه بسياري از دانشجويان پرسشنامه

 اهميت دارد كه سايرين نيز اين كار را انجام دهند. 
رفت، نامه پيگيري در پي تحريك به فعاليت براي بازپس فرستادن همان طور كه انتظار مي

شنامه س ستپر ستالو رويه ثبت وقايع ادامه مي ها ا شان يابد. كارت پ شتي به ما ن هاي بازگ
هاي اضافي را از بين ببريم. مت سفانه فشارهاي مالي و زماني، عليرغم تمام دهد كه برچسبمي

سييازد. ليكن دو نامه هاي اوليه براي انجام اين كار، ارسييال نامه سييوم را غير ممكن ميبرنامه
 رساندند. %80لي بازگشت را به فرستاده شده نرخ ك

را  آيندهاي خود ايفا پيش مياين نمونه درك خوبي از مسييائلي كه در ارسييال پرسييشيينامه
 پردازيم. هاي شخصي ميدهد. حال به دومين روش انجام پيمايش، يعني مصاحبهنشان مي

 ايپيمايش مصاحبه
ت. محققان به جاي آنكه از هاي پيمايشي اسآوري دادهمصاحبه روشي جايگزين براي جمع

گان بخواهند سؤاالت را خوانده و پاسخ خود را مرقوم كنند، مصاحبه كنندگان را براي دهندسخپا
سؤاالت از پا شفاهي  سيدن  سال ميگان و ثبت جوابدهندسخپر صاحبه عموماً به ها ار كنند. م

رح داده خواهد شد، نيز تلفني، كه در بخش بعدي ش شود اما مصاحبهصورت رو در رو انجام مي
 كند. هاي مشابهي پيروي مياز دستورالعمل
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كننده نياز دارند، مگر آنكه شييما اي بيش از يك مصيياحبه هاي مصيياحبهبيشييتر پيمايش
صاحبه سمتخودتان پيمايش م هاي اين بخش به بحث اي را در مقياس كوچك انجام دهيد. ق

 افراد مصاحبه كننده اختصاص دارد. هاي آموزش و نظارت بر و بررسي در خصوص روش
صاحبه ضوع پيمايش م شتر به مو صل اي مياين بخش بي صاحبه 22پردازد. ف هاي كمتر م

 دهد. شوند، شرح ميساختار يافته و عميق را كه غالباً در تحقيقات ميداني كيفي انجام مي

 

 كننده پيمايشينقش مصاحبه
دهنده به تكميل پرسييشيينامه توسييط پاسييخكننده نسييبت انجام پيمايش از طريق مصيياحبه

اي عموماً به نرخ بازگشيييت باالتري نسيييبت به مزاياي متعددي دارد. اوالً پيمايش مصييياحبه
تا  92اي با طراحي و اجراي مناسب، حداقل به يابد. پيمايش مصاحبهپيمايش پستي دست مي

د(. ها نياز دارنپاسييخهاي دولتي اغلب به اين نرخ درصييد نرخ تكميل نائل شييود )پيمايش 92
هاي كنندگان كمتر از احتمال دور انداختن پرسشنامهدهندگان به رد كردن مصاحبهتمايل پاسخ
 پستي است. 

 را كاهش "جواببي"و  "دانمنمي"هاي حضييور مصيياحبه كننده به طور كلي تعداد گزينه
 تواندكننده ميبههايي براي مطالعه مهم اسييت، مصيياحدهد. اگر حداقل كردن چنين پاسييخمي

شد ) سخ آموزش ديده با ستخراج پا سخ"براي ا صاگر مجبور به انتخاب يكي از پا شيد، ت ور ها با
 (. "تر است؟كنيد كداميك به احساس شما نزديكمي

ن دهنده آدهنده به طور واضح هدف سؤال را متوجه نشده باشد، يا نشانبه عالوه اگر پاسخ
سؤال را متوجه شد كه معناي  صاحبهنمي با شفاف كند تا به كننده ميشود، م ضوع را  تواند مو

سازي بايد از طريق هاي مرتبط دست يابد )همان طور كه در ادامه خواهيم ديد، اين شفافپاسخ
 هاي رسمي كنترل شود(.مشخصه

دهندگان را در حين پاسخگويي به سؤاالت مشاهده تواند پاسخكننده ميدر نهايت، مصاحبه
سخنمايد.  شد، به طور مثال اگر نژاد پا شده با سيار ظريفي در نظر گرفته  دهنده به عنوان نكته ب

يت تواند در خصوص كيفتواند آن را يادداشت كند. مشاهدات مشابهي نيز ميمصاحبه كننده مي
 دهندگان، واكنش كلّيهاي متنوع، قدرت تكلم انگليسيييي پاسيييخزندگي، برخورداري از دارايي

سخ شنامهدهندگاپا س شجويان پر شود. در پيمايش دان  -اهي كوت ن به مطالعه و نظاير آن انجام 
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گان داده شده بود تا در دوره مصاحبه تكميل كنند. دهندسخبه پا -درباره نگرش و رفتار جنسي 
شنامه را تكميل ميدهندسخمادامي كه پا س صاحبهگان پر صوص لباس و كنند، م كننده در خ

 دارد.هاي جزيي بر ميدداشتظاهر آراسته آنها يا
اي با اين رويه برخي مسيييائل اخالقي را به دنبال دارد. برخي محققان معتقدند كه چنين رويه

اند، در تضاد است. اگرچه مسائل دهندگان با انجام مصاحبه موافقت كردهذات اين موضوع كه پاسخ
ش ضح بيان  صريح و وا اند، ليكن همان طور كه در دهاخالقي به ندرت در تحقيق اجتماعي به طور 

 پيرامون آن صحبت كرديم، بايد نسبت به آنها حساسيت الزم را داشته باشيد. 4فصل 
ست كه يك نظريه محرك  شده ا ضرورتاً بر مبناي ادراك و رفتار بنا  شي   -تحقيق پيماي

شمار مي سخ به  ليه ك هاي پرسشنامه برايرود. محققان بايد فرض كنند كه هر يك از گزينهپا
ود، شگان داده ميدهندسخگان به يك معنا است و هر پاسخ مشخصي كه توسط پادهندسخپا

سؤاالت پيمايش به  ست،  شد. اگرچه اين هدف تقريباً غير ممكن ا شته با بايد معناي يكساني دا
 شوند كه اين آرمان را تا حد ممكن برآورده سازند.اي تدوين ميگونه

كننده نبايد آل آشنايي داشته باشد. حضور مصاحبهاين موقعيت ايدهكننده نيز بايد با مصاحبه
سخ سخي كه به آن ميبر ادراك پا سؤال يا پا شد. به عبارت دهنده از يك  شته با دهد، تاثير دا
دل ها از طريق آن رد و بكننده بايد يك واسطه بيطرف باشد كه سؤاالت و پاسخديگر، مصاحبه

 شوند. مي
ه دست دهنده خاص بندگان مختلف بايد پاسخ يكساني را از يك پاسخكنهمچنين مصاحبه

اي هاي ناحيهآورند )بحث درباره پايايي را به ياد آوريد(. اين بيطرفي اهميت خاصيييي در نمونه
ها در كننده خاصي براي تكميل كليه مصاحبهجويي در زمان و هزينه، مصاحبهدارد. براي صرفه

هاي يك ناحيه شيييهري يا گروهي از بلوك -شيييود ص داده مييك ناحيه جغرافيايي اختصيييا
صاحبه سخمجاور. اگر م شد را انجام دهد، كننده هر كاري كه بر پا شده تاثير گذار با هاي داده 

 اريبي ايجاد شده ممكن است به عنوان ويژگي آن ناحيه در نظر گرفته شود.
شي در زمينه آگاهي از نگرش سازي ارزان قيمت هاي موجود فرض كنيد پيماي پيرامون خانه 

و به منظور كمك در راسييتاي انتخاب محل يك برنامه توسييعه شييهري با حمايت دولت در حال 
صا ست. م ست از طريق كلمات يا كنندهحبهانجام ا صاص يافته ا اي كه به يك ناحيه خاص اخت

شان مي سبت به اين برنامه را ن شاره، بي تمايلي خود ن سا اي هدهندگان به گونخدهد. از اين رو پا
كننده موافقت داشييته باشييند. احتماالً نتايج دهند كه به صييورت كلي با نظر مصيياحبهپاسييخ مي
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پيمايش نشان خواهد داد كه همسايگان اين ناحيه با هرگونه برنامه ساخت و ساز در آن مخالفت 
 كننده است.شديد دارند، در حالي كه اين مخالفت ظاهري آنها بازتابي از نظر مصاحبه

 

 راهنماي كلي براي مصاحبه پيمايشيخطوط 
شود تا حدودي به جامعه و محتواي پيمايش  ساس آن انجام  صاحبه بايد بر ا شي كه م رو

ستگي دارد. با اين وجود مي صاحبه ب شرايط م سياري از  توان برخي راهنماهاي كلي را براي ب
 مورد استفاده قرار داد.

 

 ظاهر و رفتار

نها كننده لباسي مشابه با لباس كساني كه با آقاعده كلي، بهتر است مصاحبهبه عنوان يك 
اي كه لباس گران قيمتي را بپوشييد، به سييختي كنندهحبهمصيياحبه خواهد كرد را بپوشييد. مصييا

ه اي ككنندهحبهگان فقير را جلب خواهد كرد و متقابالً مصييادهندسييخهمكاري و مشيياركت پا
داشت.  گان ثروتمند خواهددهندسخه باشد، گرفتاري مشابهي را با پالباس ارزان قيمتي را پوشيد

د. از گان، او بايد تميز و آراسته باشدهندسخبا پا كنندهحبهصرفنظر از تفاوت لباس و آرايش مصا
شود، حداقل لباس ست نظافت به مثابه دينداري تلقي  شند ها بايد به گونهآنجا كه ممكن ا اي با

هاي هر آيند. اگرچه آراسييتگي و نظافت متوسييط مورد پذيرش كليه بخش كه بيطرفانه به نظر
 گان با آن موافقت خواهند داشت.دهندسخجامعه نيست، ليكن بسياري از پا

 هايشييود. لباسگيري افراد تلقي ميها و جهتاي از نگرشلباس و آرايش معموالً نشييانه
 اطاي از افرنشانه -درست يا نادرست  -تواند پاره پاره، موهاي رنگي و آرايش زننده صورت مي

صورات مي شد. هر يك از اين ت تواند باعث انحراف گرايي، گرايش به مواد مخدر و نظاير آن با
 اثير بگذارد. ها شده يا بر تمايل مردم به شركت در مصاحبه تدر پاسخ

برخورد بوده و رفتار مناسييبي داشييته گان بايد خوش كنندحبهعالوه بر موارد پيشييين مصييا
رار ه را مورد كنكاش قدهندسخهاي شخصي هر پاباشند. با توجه به اينكه آنها زندگي و نگرش

ه او اينكه را جلب كند، بدون دهندسيييخاي باشيييد كه اعتماد پادهند، رفتار آنها بايد به گونهمي
شند، بدون اينكه خيلي بي اهميت يا  شد. آنها بايد آرام و دوستانه با شته با سوسي دا احساس جا

گان خوب، همچنين اين توانايي را دارند تا خيلي سيييريع كنندحبهمزاحم تلقي شيييوند. مصيييا
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برد را كند و از صحبت كردن با آن لذت ميه با آن احساس راحتي ميدهندسخشخصيتي كه پا
شخ صات صاحبه زماني موفقيت آميز خواهد بود كه م صيت كنندهحبهيص دهند. م شخ ي همانند 

گان دهندسيخكند. همچنين به دليل اينكه از پاه با آن احسياس راحتي ميدهندسيخباشيد كه پا
سته مي صي خود را ارائه خوا شخ صاص و اطالعات  صاحبه اخت شود مدتي از زمان خود را به م

ست بهتر سته ا شاي صادهند،  شرايطي را تجربه كنند كه محقق و م ه فراهم قادر ب كنندهحبهين 
 آوردن آن هستند.

 

 آشنايي با سؤاالت

صا شد، مطالعه و پا كنندهحبهاگر م شته با شنايي كافي ندا سؤاالت آ شرايط ه بدهندسخبا  ا 
شتري به طول خواهد انجاميد  صاحبه زمان بي صورت م ساعدي مواجه خواهند بود. در اين   ونام

صا شايند خواهد بود. به عالوه م شنامه با آن نمي كنندهحبهناخو س سه بار مرور پر تواند با دو يا 
صا شود. م شنا  سؤال مطالعه و خواندن آن با  كنندهحبهآ سؤال به  شنامه را به دقت و  س بايد پر

 صداي بلند را تمرين كند.
صا شنابايد قادر به خواندن گزينه كنندهحبهنهايتاً م س شتباه و لكنت در اهاي پر داي مه، بدون ا

شيوهدهندسخكلمات و عبارات براي پا سب براي اين منظور،  شد. يك مدل منا ست كگان با ه اي ا
ده شييود كه اي خوانها بايد به گونهكنند. نوشييتهبازيگران به خواندن نمايشيينامه يا فيلمنامه اقدام مي

 بر مبناي زبان پرسشنامه باشد.اي طبيعي شكل گيرد، ليكن اين مكالمه بايد مكالمه
صا شابه، م ضموني م ستورالعمل كنندهحبهبا م شنا ببايد با د شنامه آ س شد. هاي مرتبط با پر ا

شرايط پا سؤاالت با  ست برخي  صادهندسخممكن ا شد و م شته با بايد  كنندهحبهه همخواني ندا
سير مي سؤال چگونه تف شرايطي  شخص كند كه در چنين  ستورالعملم راي هايي كه بشود. د

يكن دهند، لشييوند، اغلب راهنماي كافي در چنين مواقعي را ارائه ميگان تهيه ميكنندحبهمصييا
بايد از اين موضيوع اطمينان داشيته باشيد كه دسيتورالعمل و محتواي آن براي  كنندهحبهمصيا

شرا صاچنين  شايد براي م سخگو خواهد بود.  سؤالي را بدون  كنندهحبهيطي پا شد كه  بهتر با
سخ رها كند، تا اينكه  سير  2پا ستورالعمل و يا تالش براي تف ستجو در د دقيقه زمان را براي ج

 هاي مربوطه صرف كند.دستورالعمل
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 بندي سؤاالتپيروي دقيق از جمله

هاي داده شييده ؤاالت و تاثير آنها بر پاسييخبندي سييبخش اول اين فصييل به اهميت جمله
اسخ ه را به جاي پدهندسختواند پابندي سؤالي خاص مياختصاص داشت. تغيير اندكي در جمله

شان مي "بلي"به پاسخ  "خير" اي ونهگان بايد به گكنندحبهدهد كه مصاهدايت كند. اين امر ن
له قاً جم كه دقي ند  عآموزش داده شيييو ندي سيييؤاالت را ر يه ب بارت ديگر، كل به ع ند.  يت كن ا

ب هاي پرسشنامه به منظور كسبندي دقيق گزينههايي كه طراحان پرسشنامه براي جملهتالش
صحيح گزينه سير  شنامه از جانب پااطالعات مورد نياز و اطمينان از تف س گان دهندسخهاي پر

 اند، به هدر خواهد رفت.انجام داده

 

 هاثبت دقيق پاسخ

سخزماني كه پر شد كه پا سؤاالت باز با شنامه داراي  صي پاس شخ گان را دهندسخهاي 
ستجو مي صاج سخ كنندهحبهكنند، م شده را به دقت ثبت نمايد. نبايد هيچگونه بايد پا هاي داده 

 ها انجام شود.سازي، تفسير يا اصالح دستور زبان ضعيف پاسخاقدامي در راستاي خالصه
ها چگونه داند پاسيييخنمي كنندهحبهيت دارد كه مصيييااين دقت به ويژه از آن جهت اهم

سخ صدها يا هزاران پا شد. در واقع خود محققان نيز تا زماني كه  شده را  كدگذاري خواهند  داده 
شنامه  س ست پر شت. به عنوان مثال ممكن ا مطالعه نكنند، از نحوه كدگذاري اطالع نخواهند دا

مكن گان مدهندسخجامعه خود جويا شود. يكي از پاگان درباره وضعيت ترافيك در دهندسخنظر پا
ها وجود دارد و بايد كاري براي كاهش اسييت اينطور پاسييخ دهد كه خودروهاي بسييياري در جاده

ري هاي بيشته ديگري ممكن است اينطور پاسخ دهد كه به جادهدهندسختعداد آنها انجام شود. پا
ثبت  - "ترافيك سنگين"نظير  -ا عبارت مشابهي اين دو پاسخ را ب كنندهحبهنياز است. اگر مصا
 هاي اوليه را درك كنند. توانند اختالفات اساسي در پاسخكند، محققان نمي

هاي شفاهي بسيار گنگ و مبهم هستند و امكان تفسير آنها وجود ندارد. گاهي اوقات پاسخ
صا شارات و لحن پا كنندهحبهبا اين وجود م صود او خواهد ه قادر بدهندسخاز طريق ا ه درك مق

صا شرايط م سخ كنندهحبهبود. در اين  شتبايد پا شفاهي را به دقت ثبت و ياددا ي در هايهاي 
 هد.دكنار آن اضافه كند كه تفسير پاسخ و علت اين تفسير را نشان مي
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شتي حاكي از جنبهبه طور كلي محققان مي شفتتوانند هرگونه ياددا سخ، نظير آ گي هاي پا
شان داده دهندسخجالت، عدم اطمينان و ... پاظاهري، خ شفاهي ن ضبط  ه را ثبت كنند كه در 

 هاي شفاهي بايد به دقت ثبت شوند.شود. با اين وجود، در هر شرايطي پاسخنمي

 

 هاپاسخ واكاوي

هايي نامناسب يا ناقص به سؤاالت گان در يك مصاحبه پاسخدهندسخگاهي اوقات برخي پا
سب خواهد بود. به عنوان دهند. در چنين مي شتر منا ست براي جزئيات بي مواردي كاوش يا درخوا

اي درباره نگرش افراد باشد و از آنها بخواهد مثال يك سؤال بسته ممكن است نشان دهنده جمله
سيار مخالف بيان كنند. با اين  سبتاً مخالف يا ب سبتاً موافق، ن سيار موافق، ن نظر خود را در قالب ب

. "كنم اين موضييوع درسييت باشييدمن فكر مي"دهد كه ه اينطور پاسييخ ميهنددسييخوجود پا
يار آيا منظور شما اين بود كه با اين موضوع بس"تواند اين جمله را تكرار كند كه مي كنندهحبهمصا

ستيد؟ سبتاً موافق ه صا "موافق يا ن صورت نياز م ضيح دهند كگان ميكنندحبهدر  ه آنها توانند تو
ه اين موضيييوع را نپذيرفت، دهندسيييخهاي ارائه شيييده را انتخاب كنند. اگر پاگزينهبايد يكي از 

 ه داده است، ثبت كند. دهندسخبايد آن را در كنار پاسخي كه پا كنندهحبهمصا
تر از هاي باز ضيروريها براي به دسيت آوردن پاسيخ در مصياحبهمعموالً اكتشياف پاسيخ

ه دهندخسدر پاسخ به سؤالي درباره وضعيت ترافيك، پا هاي بسته است. به عنوان مثال،مصاحبه
از طريق  تواندمي كنندهحبه. مصييا"خيلي بد"ممكن اسييت تنها به ذكر اين جمله اكتفا كند كه 

هاي گوناگون به جزئيات بيشتري درباره اين پاسخ دست يابد. گاهي اوقات بهترين روش روش
صا ست؛ اگر م شتن  كنندهحبهسكوت ا ساكت باقي بماند، پابا نگاه دا ه دهندسخخودكار خود 

احتماالً اين وقفه را درك و با پاسخ اضافي تكميل خواهد كرد )اين روش به طور موثري توسط 
نه چرا اينگو"توان با بيان اين سييؤال كه شييود(. همچنين ميها اسييتفاده ميخبرنگاران روزنامه

آيا "ايد موثرترين جمله براي اين منظور ها پرداخت. شنيز به كاوش پاسخ "چگونه؟"يا  "است؟
 باشد. "چيز ديگري وجود دارد؟

سگان به دنبال اكتشاف پاسخكنندحبهاغلب مصا يار هايي هستند كه براي اهداف تحليلي ب
آموزنده و مفيد است. با اين وجود در هر شرايطي اين اكتشاف بايد بيطرفانه باشد. اكتشاف نبايد 

شد كه بر به گونه سخاي با سؤال ماهيت پا ساس كرديد  هاي بعدي تاثير بگذارد. زماني كه اح
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شنامه انجام دهيد.  س سؤاالت پر شتر دارد، بايد اين كار را پس از اتمام  صي نياز به كاوش بي خا
ين تراين روش دو نتيجه مهم دارد. اوالً شييما زمان بيشييتري براي طراحي بهترين و بيطرفانه

شاف داريد. ثانياً كل صاروش اكت ستفادهگان از روشكنندحبهيه م شاف ا شابهي براي اكت  هاي م
حرك يكساني گان با مدهندسخكنند. بنابراين حتي اگر كاوش كامالً بيطرفانه نباشد، كليه پامي

بندي سؤاالت بيان شده است. اگرچه مواجه خواهند شد. اين مشابه منطقي است كه براي جمله
ه دهندخسيا اريبي باشد، اين مسئله ضروري است كه هر پاهيچ سؤالي نبايد داراي جهت گيري 

 با سؤاالت مشابهي، هر چند داراي اريبي، مواجه گردد.

 

 هماهنگي و كنترل
ارند. در د كنندهحبهاي نياز به مشاركت و همكاري چندين مصاهاي مصاحبهبيشتر پيمايش

ار خود حقوق دريافت گان اسيييتخدام و براي ككنندحبههاي با مقياس كالن، مصييياپيمايش
ستان خود بخواهند در انجام مي ست از دو شجويان ممكن ا شجويي، دان دارند. در تحقيقات دان

صا صاحبه به آنها كمك كنند. زماني كه بيش از يك م ش كنندهحبهم ضور دا شي ح ته در پيماي
صا شود. اين كنترل دو جنبه دارد: آموزش م شند، كار آنها بايد به دقت كنترل  گان و ندكنحبهبا

 نظارت بر آنها پس از آغاز كار. 
صا سه آموزش م سئله كه مجموعاً مطالعه در رابطه با چه كنندحبهجل گان بايد با بيان اين م

صا شود. اگرچه م ست، آغاز  ضوعي ا هاي آوري دادهگان احتماالً تنها در مرحله جمعكنندحبهمو
جرا هايي كه آنها انكه چه كاري با مصاحبهپروژه مشاركت خواهند داشت، ليكن بهتر است از اي

صاحبهمي شد و اين م شته كنند، انجام خواهد  ساخت، آگاهي دا ها چه هدفي را برآورده خواهند 
شته باشند، از روحيه گان از آنچه انجام ميكنندحبهباشند. معموالً زماني كه مصا شود اطالع ندا

 تري برخوردار خواهند بود. و انگيزه پايين
هاي وزش درباره نحوه انجام مصييياحبه با بحثي درباره خطوط راهنما و دسيييتورالعملآم

ا شود. سپس گروه بايد بعمومي، نظير آنچه بعضاً در اين فصل مورد اشاره قرار گرفت، آغاز مي
سؤال به سؤال. اگر كسي درباره صفحه اول پرسشنامه سؤالي داشت نيز  -پرسشنامه آشنا شود 

سادگي  شرح دهيد و از آن به  سؤال را  صداي بلند بخوانيد، هدف  سؤال اول را با  عبور نكنيد. 
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گان را پذيرا باشيييد. زماني كه كليه كنندحبههر سييؤال يا پيشيينهادي درباره آن از جانب مصييا
 سؤاالت و پيشنهادات آنها بررسي شد، به سؤال بعدي پرسشنامه بپردازيد.

ص ستورالعملي براي اجراي م ستورالعمل احبهمعموالً تهيه د ست. د سبي ا شايده منا امل ها 
بندهاي توضيحي و شفاف كننده براي مواجهه با شرايط دشوار و پيچيده برخي سؤاالت خاص 
در پرسشنامه است. زماني كه در حال تهيه پرسشنامه هستيد، به كليه موارد مشكل آفريني كه 

سؤا شايندي را به وجود آورده و طرح  شرايط ناخو ست  شيد. ممكن ا سازد، بياندي شوارتر  ل را د
هاي مصاحبه بايد خطوط راهنماي كاملي درباره برخورد با چنين شرايطي ارائه دهد. دستورالعمل

ساده ضوع  سن نيز ميبه عنوان مثال حتي مو شد. فرض كنيد اي نظير  شكل آفرين با تواند م
شد. 02اي اينطور بيان كند كه هفته آينده هدهندسخپا صا ساله خواهد  در اين باره  كنندهحبهم

ه را در نظر بگيرد، اطمينان نخواهد داشت. دستورالعمل مربوط دهندسخكه سن كنوني يا آتي پا
به اين سييؤال بايد اقدام الزم در اين شييرايط را بيان كند )به عنوان مثال ممكن اسييت اينطور 

 بت نمود(.مشخص شده باشد كه بايد تاريخ تولد را به جاي سن در كليه موارد ث
شما مجموعه ستورالعملاگر  سي اي از د شيد، زماني كه به برر هاي خاص را فراهم كرده با

ابيد گان بررسي كنيد. اطمينان يكنندحبهپردازيد آنها را با مصاهر يك از سؤاالت پرسشنامه مي
 د.انشدهها و داليل هر يك از آنها گان شما كامالً متوجه سؤاالت و دستورالعملدهندسخكه پا

گان، احتمال طرح سيييؤاالت دشيييوار از سيييوي كنندحبهدر اين بخش از آموزش مصيييا
صا سند كه كنندحبهم شايد آنها بپر ست.  سيار زياد ا شما ب ام اگر ... من بايد چه كاري انج"گان 
. در چنين مواردي از دادن يك پاسخ سريع و بي تامل خودداري كنيد. اگر دستورالعملي "دهم؟

توان از آن استفاده كرد. در غير اين صورت، دهيد كه در چنين شرايطي چگونه مي داريد، نشان
نشييان دهيد كه چگونه برخوردي منطقي با اين شييرايط، با منطق كلي سييؤال و هدف مطالعه 
همخواني خواهد داشت. دادن پاسخي نه چندان واضح به چنين سؤاالتي، تنها باعث سردرگمي 

كار خود را بي اهميت تلقي خواهند كرد. اگر شييما پاسييخ چنين  گان شييده و آنهاكنندحبهمصييا
سخ را براي سؤاالتي را نمي شتري وقت بخواهيد تا بهترين پا ستيد، آن را بپذيريد و زمان بي دان

آن بيابيد. سپس درباره آن شرايط به دقت بيانديشيد و پاسخ را به همراه دليل آن به اطالع كليه 
 گان برسانيد. كنندحبهمصا

شي را در مقابل كليه  صاحبه نماي سي كرديد، يك يا دو م شنامه را برر س زماني كه كل پر
گان انجام دهيد. با كنندحبهافراد انجام دهيد. بهتر اسييت اين مصيياحبه را با فردي غير از مصييا
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گان خواهد بود، لذا در انجام آن دقت كنندحبهتوجه به اينكه مصيياحبه شييما مدلي براي مصييا
هاي نمايشيييي تا حد ممكن شيييبيه به رج دهيد. همچنين اگر اين مصييياحبهبيشيييتري به خ

هاي واقعي باشند، اثربخشي بيشتري خواهند داشت. در حين انجام مصاحبه و به منظور مصاحبه
هاي پيچيده، اقدام به ايجاد وقفه در فرآيند مصاحبه نكنيد. توضيح شيوه برخورد خود با موقعيت

رسانيد و سپس به شرح موضوع بپردازيد. اگر فردي كه با او مصاحبه  ابتدا مصاحبه را به پايان
سخمي شي بدهد، فرق چنداني نخواهد كنيد، پا صاحبه نماي سؤاالت م ضي به  هاي واقعي يا فر

 ها متناقض نباشند. داشت و تنها بايد دقت كرد كه اين پاسخ
و از آنها بخواهيد با هايي تقسيييم گان را به زوجكنندحبهپس از مصيياحبه نمايشييي، مصييا

. پس از آنكه پرسييشيينامه را تكميل كردند، جاي آنها را با يكديگر عوض كنندحبهيكديگر مصييا
صا ست. زماني كه م صاحبه ا صاحبه كردن بهترين راه براي آموزش م شما گكنندحبهكنيد. م ان 

ار خود نيد آنها كدر حال تمرين هستند، پيرامون آنها قدم بزنيد، به تمرين آنها گوش دهيد تا بدا
دهند. زماني كه تمرين به اتمام رسييييد، كل گروه بايد درباره تجربه خود به را چگونه انجام مي

 بحث بپردازد و هر سؤالي كه پيش آمده را مطرح سازد. 
آخرين مرحله از آموزش مصيياحبه، شييامل انجام تعدادي مصيياحبه واقعي اسييت. از آنها 

يط واقعي انجام دهند كه همانند پيمايش نهايي اسييت. بخواهيد تعدادي مصيياحبه تحت شييرا
و شييايد خود آنها اقدام به  كنندحبهتوانيد افرادي را به آنها اختصيياص دهيد تا با آنها مصييامي

تخاب كه در نمونه شيما ان كنندحبهانتخاب افراد كنند. با اين وجود نگذاريد آنها با كسياني مصيا
با سييه تا پنج نفر مصيياحبه كرد، همراه با آنها به مرور  ندهكنحبهاند. پس از آنكه هر مصيياشييده

شتباه بررسي  مصاحبه بپردازيد. كل پرسشنامه را به منظور بررسي هرگونه سوء تعبير يا درك ا
خاصييي كار خود را به خوبي درك كرده اسييت،  كنندهحبهكنيد. زماني كه اطمينان يافتيد مصييا

 يمايش را به آنها تخصيص دهيد.تعدادي مصاحبه واقعي مربوط به نمونه پ
گان در طول دوره مطالعه امري ضروري است. شما بايد قبل از كنندحبهنظارت بر كار مصا

 02توانيد مصيياحبه انجام دهند، كار آنها را كنترل كنيد. شييما مي 42يا  02آنكه آنها بيش از 
ها، اختصيياص دهيد و از آنها بخواهيد پس از تكميل اين مصيياحبه كنندهحبهنفر را به يك مصييا

مصاحبه ديگر را به آنها  02ها را بررسي و ها را به شما باز گردانند. سپس پرسشنامهپرسشنامه
تخصيص دهيد. اگرچه اين رويه بسيار محتاطانه است، ليكن از سوء تعبيرهايي كه ممكن است 

 كند.ند، پيشگيري ميقبالً در مطالعه مشخص نشده باش
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صا شما تنها م شنهادات كاربرد چنداني ندارند.  كنندهحبهاگر  ستيد، اين پي مطالعه خودتان ه
ليكن به طور مثال آماده كردن دسيييتورالعملي براي مواجهه با سيييؤاالت مشيييكل آفرين در 

صميمات ناگهاني شما خطر اتخاذ ت ست. به عبارت ديگر،  شما اقدامي عاقالنه ا شنامه  س ر د پر
شيد. بر طول مطالعه را مي ست قبالً آنها را ناديده گرفته يا فراموش كرده با پذيريد كه ممكن ا

هايي با هاي تك نفره و هم در مصيياحبهاين اسيياس پيشيينهادات ارائه شييده هم در مصيياحبه
 بزرگ قابل كاربرد و حائز اهميت است. كنندهحبههاي مصاگروه

 

 هاي تلفنيپيمايش
اي هاي تلفني از وجهه بسييييار بدي در نزد محققان حرفهمتمادي پيمايشبراي سييياليان 

هاي تلفني بنابر تعريفي كه دارند محدود به افرادي اسييت كه داراي تلفن برخوردار بود. پيمايش
هسييتند. تا چند سييال قبل اين شيييوه با كنار گذاشييتن افراد فقير از پيمايش، نوعي انحراف در 

 2948كرد. اين موضوع در شكست ليتراري دايجست در سال اد ميكالس اجتماعي افراد ايج
شد، ولي نمونه  ست ارتباط برقرار  شخص بود. به ياد داريد كه اگرچه با افراد از طريق پ كامالً م

تازگي  اي كه بهاز فهرست دارندگان تلفن انتخاب شده بود. اين موضوع )داشتن تلفن( در جامعه
صادي سال خار 1از بحران بزرگ اقت شده بود، امر چندان معقولي نبود. ليكن در  اداره  2994ج 

درصد از كليه واحدهاي  94.7( اعالم كرد كه حدود 2007: جدول 2998سرشماري آمريكا )
 مسكوني تلفن دارند و بنابراين اريبي حاصل از كالس اجتماعي تا حدود زيادي كاهش يافت.

شكالت نمونه شمايكي از م ست. يك نمونهره تلفنگيري در اين زمينه  شده ا  هاي ثبت ن
پيمايشي كه از صفحات دفترچه راهنماي تلفن محلي استخراج شده است، به طور كلي افرادي 

ان با توگيرد. اين انحراف بالقوه را مياند، ناديده ميكه اجازه انتشييار شييماره تلفن خود را نداده
 گيري تصادفي.ن برد: شمارهاستفاده از روشي پيشرفته براي پيمايش تلفني از بي

شيوه  ست كه منجر به افزايش عموميت اين  سياري برخوردار ا پيمايش تلفني از مزاياي ب
جويي در هزينه و زمان باشد. براي مصاحبه رو در رو ترين مزيت آن صرفهشده است. شايد مهم

ن ي كنيد، ممكبا اعضيياي يك خانواده بايد كيلومترها مسييافت را براي رسيييدن به خانه آنها ط
اسييت كسييي در خانه نباشييد و شييما به مركز تحقيقات بازگرديد و بار ديگر در روز بعد به آنجا 

                                                 
1 . Great Depression (1929) 
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تر ريعهاي تلفن اين كار سشايد باز هم كسي در خانه نباشد. اما با گرفتن شماره -مراجعه كنيد 
 شود.تر انجام ميو ارزان

گذارد، كه بر پاسخ مصاحبه شونده تاثير بتوانيد هر لباسي را بدون ايندر مصاحبه تلفني مي
شيد. گاهي اوقات نيز پا سخدهندسخبپو شتري در دادن پا شايگان اعتماد بي د در هايي دارند كه 

توان كاوش بيشيييتري در مواجهه رو در رو حاضييير به دادن آن پاسيييخ نباشيييند. همچنين مي
توانند . زماني كه افراد نميتر نمود، هر چند ضييرورتي بر اين كار وجود نداردهاي حسيياسحوزه

 شييايد به دليل -شييوند پرسييد را ببينند تا حدودي بدگمان ميفردي كه از آنها سييؤاالتي مي
 هايي كه منجر به فروش حق عضويت در مجالت و موارد مشابه شده است.پيمايش

، هر دتوانند با اسييتفاده از تلفن مطالب زيادي را درباره خود بيان كننگان ميكنندحبهمصييا
ژه اگر گان )به ويكنندحبهشييوند. به عنوان مثال محققان درباره تاثير نام مصيياچند كه ديده نمي

صا شد( نگران بودند و از م ستند كه خود را با نكنندحبهمطالعه درباره قوميت و نژاد با ام گان خوا
ا از ت كنندگان خانم اغلب از اين موضيييوع اسيييتقبال ميكنندحبهمسيييتعار معرفي كنند )مصيييا

 هاي بعدي پيشگيري كنند(.مزاحمت
ها را در صيييورتي كه چندين آوري دادهتر بر جمعهاي تلفني امكان كنترل وسييييعپيمايش

ز گان از مرككنندحبهدهد. اگر كليه مصييادر پروژه مشيياركت دارند، افزايش مي كنندهحبهمصييا
شكل از افراتحقيقاتي تماس بگيرند، مي صورت بروز م شورت بگيرندتوانند در  . در د مربوطه م

اند از توتنها در مقاطع زماني خاصيييي مي كنندهحبههاي غير تلفني مصييياحالي كه در پيمايش
 مند شود.مشورت افراد بهره

ي از هاي تلفني ناشييينهايتاً يكي ديگر از عوامل تاثير گذار بر گسيييترش كاربرد پيمايش
 كند:را به صورت زير توصيف مي( شرايط 7: 2949اطمينان شخصي است. دان ديلمن )

وانند ها بدگماني وجود دارد، بتگان بايد در شرايطي كه نسبت به غريبهكنندحبهمصا
ند. همچنين  جه شيييو گان موا ند به شيييو فت مصييياح خال با م ند و  مل كن به راحتي ع

گان بيشييتر تمايل دارند در زمان غروب با سيياكنين منازل مختلف تماس كنندحبهمصييا
هايي گان به منظور كار در بخشكنندحبهدر چنين شرايطي، محافظت از مصابرقرار كنند. 

 از شهر كه خطرات زيادي براي آنها وجود دارد، ضرورت خواهد داشت.
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سييازد. هاي رو در رو را محدود ميضييرورت توجه به ايمني، از دو طريق كاربرد مصيياحبه
ردرگمي شوند و از مصاحبه شوندگان گان بالقوه ممكن است از انجام مصاحبه دچار سدهندسخپا

صا ساس ترس كنند. خود م شند. اين كنندحبهغريبه اح ست با خطراتي مواجه با گان نيز ممكن ا
هاي مالي شديدي شوند، شرايط زماني كه محققان در صورت ارائه اطالعات غلط متحمل زيان

 بدتر خواهد شد. 
د را دارند. همان طور كه تاكنون هاي تلفني نيز مشييكالت خاص خوبا اين وجود، مصيياحبه

با افزايش پيمايشبارها ذكر كرده يتام، كاربرد اين روش  عال ليغ و هاي تبهاي تقلبي از نوع ف
سؤالي درباره چنين تماس ست. اگر  شده ا ستقيماً آن را از فروش، محدود  شيد، م شته با هايي دا

صا شي كنندهحبهم سيد كه آيا تنها براي يك فعاليت پيماي شده بپر صتي براي ايد يا فانتخاب  ر
ست كه  سب آن ا شيد، يك ايده منا شته با ست. همچنين اگر هرگونه ترديدي دا فروش مطرح ا

ين در پاسييخ به ا كنندهحبهرا جويا شييويد. اگر مصييا كنندهحبهنام، شييماره تلفن و شييركت مصييا
 سؤاالت دچار سردرگمي شود، مكالمه را به پايان رسانيد.

ه راحتي توانند بهاي تلفني براي محقق آن است كه مردم مييص پيمايشيكي ديگر از نقا
، كنيدتماس را قطع كنند. زماني كه شييما براي انجام مصيياحبه به منزل شييخصييي مراجعه مي

اي هكند. ليكن در مصاحبهه به ندرت شما را در ميان مصاحبه از منزل خود خارج ميدهندسخپا
سادگي مي سي درب خا"را با گفتن جمالتي نظير  توان مكالمهتلفني به  نه ما من بايد بروم، ك

در اتاق نشيمن  كنندهحبه)زماني كه مصا "!خداي من دزدها ماشين من را بردند"يا  "زندرا مي
 افتند( قطع كرد.شما نشسته باشد اين قبيل چيزها كمتر اتفاق مي

ت. تحقيقي هاي تلفني اسنشييكي ديگر از مشكالت بالقوه مصاحبه تلفني، افزايش كاربرد م
سط مركز تحقيقاتي واكر ) شان مي2999كه تو ست، ن شده ا دهد كه نيمي از دارندگان ( انجام 

د. ليكن كننهاي خود استفاده ميهاي تلفني در مواقعي از اين ابزار براي غربال كردن تماسمنشي
تلفني هنوز تاثير مهمي  هايدهد كه منشي( نشان مي2992) 1تحقيق پيتر تاكل و بري فينبرگ

گان مربوطه ندارند. با اين وجود محققان به دهندسييخبر توانايي محققان براي برقراري تماس با پا
جمعيت  هايويژگي"هاي تلفني رواج بيشييتري پيدا كنند اند كه هرچه منشييياين نتيجه رسيييده

                                                 
1 . Peter Tuckel and Barry Feinberg 
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دهد كه در صيييورت رواج . اين نتيجه نشيييان مي"شيييناختي اجتماعي مالكان تغيير خواهد كرد
 (. 028: 2992داشت ) هاي تلفني، الگوهاي متفاوت رفتاري امكان بروز خواهندمنشي

ر هاي تلفني، نرخ پاسخ ددهند كه عوامل بسياري، شامل منشيآخرين تحقيقات نشان مي
( و ديگران تاثير عواملي 0220) 1پيتر تاكل، هري اونيلدهد. هاي تلفني را كاهش ميپيمايش

فن براي لهاي تلفني، بازاريابي تلفني و اسييتفاده از خطوط تنظير نمايشييگرهاي تلفني، منشييي
دهد كه محققان هايي را نشيييان مياند. اين موارد دشيييوارياينترنت و نمابر را بررسيييي كرده

 اند. هاي پيشرفته با آن مواجهپيمايش

 

 (CATIمصاحبه تلفني با كمك كامپيوتري )
هاي تاثيرگذاري كامپيوتر بر تحقيقات اجتماعي را بررسي خواهيم برخي شيوه 27در فصل 

يل دادهبه  -كرد  يه و تحل يت ويژه در امر پردازش و تجز ماه ها همچنين  كامپيوتر ها. 
صاحبه صاحبه تلفني با اند. يكي از نوآوريهاي تلفني را تغيير دادهم هاي موجود در اين زمينه م

ست. اين روش به طور فزايندهCATIكمك كامپيوتر ) شگاهي، دولتي ( ا سط محققان دان اي تو
قرار گرفته اسيييت. عليرغم تنوع موجود، در اينجا نگاهي به اين روش  و تجاري مورد اسيييتفاده

 خواهيم داشت. 
صا شته و در مقابل يك كنندهحبهم سر گذا شي تلفني بر  اي را در نظر بگيريد كه يك گو

صورت  شماره تلفني را به  ست. كامپيوتر مركزي  سته ا ش شگر ويديويي آن ن كامپيوتر و نماي
صادفي انتخاب و با آن تم شمارهگيرد. )همان طور كه مياس ميت صادفي ازدانيد   گيري ارقام ت

اي براي كند(. در نمايشگر ويديويي ابتدا مقدمههاي ثبت نشده پيشگيري ميمسئله شماره تلفن
( و سپس اولين سؤالي كه بايد پرسيده شود، مطرح "سالم، من ... هستم"شود )معرفي ذكر مي

 (."كنند؟نفر در اين آدرس زندگي ميدانيد چند آيا مي"گردد )مي
صادهندسخزماني كه پا سخ داد، م  دهد، مطالعه را معرفي وسالم مي كنندهحبهه به تلفن پا

سؤال  ه بهدهندسخپرسد. زماني كه پااولين سؤالي كه در نمايشگر نشان داده شده است را مي
به كلمه به  هاي كلمهپاسخ -كند يپاسخ را در پايانه كامپيوتري ثبت م كنندهحبهپاسخ داد، مصا

شود. سؤاالت باز يا گزينه پاسخ مناسب به سؤاالت بسته. پاسخ بالفاصله در كامپيوتر ذخيره مي

                                                 
1. Harry O'Neill  
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سخ آن ثبت مي شده، مطرح و پا شگر ظاهر  شيوه سؤال دوم در نماي صاحبه به همين  شود. م
 يابد.ادامه مي

صيياحبه تلفني به كمك كامپيوتر به طور ها، مآوري دادهعالوه بر مزاياي مشييهود در جمع
ند پيش از تكميل كند. در واقع محقق ميها را براي تجزيه و تحليل آماده ميخودكار داده توا

صاحبه شمندي درباره نحوه تجزيه و ها، تجزيه و تحليل دادهم ها را آغاز كند، در نتيجه نگاه ارز
ناوري كامپيوتري در اين زمينه به وجود آيد. نوآوري ديگري كه فها به دسيييت ميتحليل داده

 مورد بررسي قرار گرفته است. "ضبط صدا"اي با عنوان آورده است، در ضميمه

 ضبط صدا

 1جيمز اي دنميلر
 تحقيق با پيامك، هونولو

 و هاهاي مختلف مصييياحبه به كمك كامپيوتر نقش مهمي در پيمايشتوسيييعه روش
ستاي جمع شتر در را شيوه بي شت، هر چند كه اين  ري و آوري، كدگذاتحقيقات بازاريابي دا

سط تجزيه و تحليل داده صدا كه تو ضبط  شكل معمول بود. با اين وجود روش  هايي به 
ستم ست، گزينهسي سعه يافته ا شي تو شنهاد ميهاي پيماي دهد كه هاي غير ممكني را پي

 م.ايسعي در كشف آنها داشته
صا صاحبه تلفني به كمك كامپيوتر، م يوتر را به تواند كامپمي كنندهحبهدر حين يك م

ل، با ه را ضبط كند. به عنوان مثادهندسخنحوي تنظيم كند كه مكالمات صورت گرفته با پا
، اسيييت هاي خبري تلويزيون خود را تغيير دادهه اخيراً برنامهدهندسيييختوجه به اينكه پا

 و "چرا شييما برنامه خود را تغيير داديد؟"كند كه ين سييؤال را مطرح ميا كنندهحبهمصييا
زه ضبط ه اجادهندسخكند )در آغاز مصاحبه بايد از پاشروع به ضبط كلمه به كلمه پاسخ مي

 مصاحبه را گرفت(.
ان كاري هم -ها را برگردانده و آنها را كدنويسي كنند توانند پاسخها ميسپس كد نويس

تر براي تر و دقيقاي سادهشود. اين شيوهگان انجام ميكنندحبههاي مصاويسكه با دست ن
 دهد.انجام كاري سنتي است. اما تنها كاربردي ساده از يك قابليت نوين را نشان مي

                                                 
1 . James E. Dannemiller 
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هاي شيييفاهي را به عنوان بخشيييي از جدول بندي متقاطع در حين توان اين دادهمي
سن و ها به كار برد. ممتجزيه و تحليل داده ساس دو متغير  ست بخواهيم جدولي بر ا كن ا

 م پاسييختوانيهاي تلويزيوني ايجاد كنيم. در اين راسييتا ميجنس در خصييوص تغيير برنامه
شييويم كه اي متوجه ميمردان و زنان جوان، ميانسييال و غيره را بشيينويم. در چنين مطالعه

سنمردان جوان شاي برنامهتر و م ي تلويزيون دارند، در حالي كه هاي خبرتر تمايل به تما
شا مي سال چيزهاي ديگري را تما سال، يكي مردان ميان سخ مردان ميان شنيدن پا كنند. با 

 "ام ...تر شييدهخب، االن كه من مسيين"شيينويم پس از ديگري، ما جمله مشييتركي را مي
ينگونه د، اكننها ميگان با شتاب اقدام به نوشتن پاسخكنندحبهممكن است زماني كه مصا

هاي شييفاهي قابل هايي به طور چشييمگير در دادهموارد از دسييت برود، ليكن چنين داده
رخي آنها باعث شده است ب "بلوغ"تشخيص است. شايد مردان ميانسال چنين بگويند كه 

هاي مورد هاي خاص را تماشيييا كنند، اما با گذشيييت زمان بار ديگر به همان برنامهبرنامه
 گردند.باز ميعالقه دوران جواني 

ها به ويژه در مطالعات رضايت مشتري اهميت زيادي دارند. بيش از آنكه اين نوع داده
 توانيم اينهاي مشييتريان را به طور خالصييه بيان كنيم، ميبرداشييت خود درباره خواسييته

دهنده گان فراهم آوريم كه مسيييتقيماً و به زبان خود با خدمت دهندسيييخامكان را براي پا
هاي متمركز اسييت. اگر گامي به پيش رويم، در خواهيم كنند. اين كار نظير گروهصييحبت 

بانك به يافت كه اگر كاركنان بخش روابط عمومي )نظير روابط عمومي  ماً  ها( مسيييتقي
هاي مشييتريان گوش دهند، تاثير بيشييتري از آن خواهد داشييت كه سييرپرسييت آنها حرف

 ايد.درست يا نادرست بودن كارشان را گوشزد نم
كنم به رسيييد، اما احسييياس ميعليرغم اينكه تجربه فوق جالب و جذاب به نظر مي

 مند خواهيم شد.ها بهرههاي اينگونه دادهدشواري از قابليت

 ايهاي مصاحبهنرخ پاسخ در پيمايش
م. اين مسئله ايتر در اين فصل و در بحث پيمايش پستي به مسئله نرخ پاسخ پرداختهپيش

، زماني كه روابطي را براي 4اي نيز اهميت مشييابهي دارد. در فصييل هاي مصيياحبهپيمايشدر 
گيري و به منظور تعيين صييحت برآوردهاي پيمايشييي ارائه داديم، اين محاسييبه خطاي نمونه

شت  شاركت خواهند دا شده در نمونه م ضمني پذيرفتيم كه كليه افراد انتخاب  فرض را به طور 
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افتد. محققان بايد تمام تالش خود را براي مشيياركت حداكثري ه اتفاق نميكه تقريباً هيچگا -
اي اغلب نرخ پاسييخ هاي مصيياحبهافراد انتخاب شييده در نمونه داشييته باشييند. اگرچه پيمايش

هاي پسييتي دارند، ليكن موفقيت روش مصيياحبه اخيراً كاهش يافته اسييت. باالتري از پيمايش
ستنلي پرسر و  سينگرريچارد كورتين، ا ( با تجزيه و تحليل روندهاي نرخ پاسخ 0222) 1الينور 

ير پي هاي اخمشتري در دانشگاه ميشيگان به نوعي روند نزولي در سال هايدر پيمايش نگرش
سال سخ در اين پيمايش تلفني از  2998تا  2949هاي بردند. بين  صد به  40نرخ پا  82در

درصد  2.42د كاهشي با نرخ متوسط ساالنه درصد كاهش يافته است كه نشان دهنده يك رون
ها، نشان نرخ كاهش دو برابر شده است. اين افزايش در عدم پاسخ 2998است. پس از سال 

 دهنده نوعي روگرداني و عدم امكان برقراري ارتباط است.
هاي فردي انجام از سييوي ديگر، پيمايش اجتماعي سييراسييري كه با اسييتفاده از مصيياحبه

درصد  90.7درصد تا  44.2نرخ پاسخي ميان  2999تا  2942هاي صله سالشود، در فامي
 42نرخ پاسييخ برابر  0220و  0222هاي هاي سييالرا تجربه كرده اسييت. ليكن در پيمايش

درصد بوده است. اين كاهش، بيشتر به دليل روگرداني مردم از پاسخ دادن است، زيرا مصاحبه 
 دهد.هاي تلفني را نشان ميرو در رو نرخ پاسخ بيشتري از پيمايش

سهم زيادي در مشكالتي دارد كه  شد فزاينده بازاريابي تلفني  شتر محققان معتقدند كه ر بي
ماس ت"هاي شوند و اين اميد وجود دارد كه فهرستهاي تلفني قانوني با آن مواجه ميپيمايش
اشيياره نمود كه  دولتي باعث رفع اين مشييكل شييوند. در نهايت بايد به اين موضييوع "2ممنوع

(. 0220ل كنند )تاكل و اونيهاي تلفني نيز به تشديد اين مسئله كمك ميعواملي نظير منشي
 رسد نرخ پاسخ همواره موضوعي قابل توجه در تحقيقات پيمايشي باشد.به نظر مي

 هاي نوين و تحقيق پيمايشيفناوري
كامپيوتر ) به كمك  كه در بحث مصييياحبه تلفني  يد،  (CATIهمان طور  مالحظه گرد

تاثير گذاشيييته و گزينهبسيييياري از فناوري هاي جديدي را براي هاي نوين بر زندگي مردم 
مايشيييي فراهم آورده قات پي ثال يكي از نوآوريتحقي به عنوان م ند.  نه ا هاي اخير در زمي

                                                 
1 . Richard Curtin, Stanley Presser and Eleanor Singer 

2 .Do not call lists م[ ندارند تماس تلفني با قصد بازاريابي با آنها برقرار شود: فهرست افرادي که تمايل[  . 
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 دهايي كه تاكنون مورهاي خود ايفا، اسيتفاده از كامپيوتر بوده اسيت. از جمله روشپرسيشينامه
 (: 2998 1توان به موارد زير اشاره نمود )نيكولز، بيكر و مارتيناند ميبررسي قرار گرفته

صاحبه انفرادي به كمك كامپيوتر شتر در  CATI(: همانند فناوري CAPI) 2م كه بي
 شود.مصاحبه رو در رو استفاده مي

(: يكي از كاركنان پژوهشيييي CASI) 3مصييياحبه شيييخصيييي به كمك كامپيوتر
ه سييؤاالت را بر روي نمايشييگر دهندسييخبرد. پاه ميدهندسييخكامپيوتري را به خانه پا

 كند.كامپيوتر خوانده و پاسخ خود را وارد مي
ه پرسشنامه را دهندسخ(: پاCSAQ) 4هاي خود ايفاي مبتني بر كامپيوترپرسشنامه

كند. نرم افزار مي بر روي يك لوح فشيييرده يا هر ابزار ديگري دريافت و نرم افزار را اجرا
سخدهندسخسؤاالت را از پا سپس پاهاي او را دريافت ميه مطرح و پا ه دهندسخدارد. 

 گرداند.ها را باز ميداده
سي داده شمارهدهندسخ(: پاTDE) 5هاورود لم اي در ه از طريق برقراري تماس با 

سؤاالت توكند. مجموعهسازمان تحقيقاتي فرايند را آغاز مي سط كامپيوتر مطرح و اي از 
 كند. هاي تلفن پاسخ خود را وارد ميه با فشار دكمهدهندسخپا

ه خواسته شود دهندسخاز پا  TDE(: به جاي اينكه نظير روش VR) 6تشخيص صدا
سخ سختا پا ستم پا سي صفحه كليد تلفن ارائه دهد، اين  ستفاده از  هاي هاي خود را با ا

 پذيرد.صوتي را مي
 

هاي سيينتي اسييت و هرگز ها بسيييار كاراتر از روشنيكولز و همكارانش معتقدند اين روش
 ها نخواهد شد. منجر به كاهش كيفيت داده

ستفاده از ماشين2997) 7جفري واكر شريح كرده ( امكان انجام پيمايش با ا هاي نمابر را ت
شنامه س ست. پر سال و از دهندسخها از طريق نمابر براي پاا سته ميه ار شود با همين آنها خوا

هاي هاي خود را باز گردانند. از نظر واكر اين شيوه هرگز نرخ پاسخي مانند مصاحبهطريق پاسخ

                                                 
1 . Nicolls, Baker and Martin 

2 . Computer Assisted Personal Interviewing 
3. Computer Assisted Self Interviewing 

4 . Computerized Self Administered Questionnaire  

5 . Touchtone Data Entry 
6 . Voice Recognition 

7.  Jeffery Walker  
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سخي باالتر از پيمايش شده، نرخ پا شت، ليكن به دليل فوريت درك  هاي رو در رو را نخواهد دا
تمام كسيياني كه فراموش  تلفني يا پسييتي را به همراه خواهد داشييت. در يك مورد عملي براي

شود، پرسشنامه از طريق نمابر ارسال شد كه نرخ  ستي ارسال  شده بود براي آنها پرسشنامه پ
 درصد را به همراه داشت. 94پاسخي حدود 

كنم كه بايد نسيييبت به هاي اجتماعي، خاطر نشيييان ميبه عنوان يكي از كاربران پيمايش
ضوع به ويژه هايي كه هدف آنها افزايش ثروت حاپيمايش شيد. اين مو شيار با ست، هو مي آن ا

ستفاده از نمابر انجام ميدر پيمايش ست. زماني نمابري با عنوان هايي كه با ا شهود ا شوند، م
براي افراد ارسال شد. دو شماره نمابر براي بيان  "هاي دستي بايد غير قانوني شوند؟آيا سالح"

شده بود.  "خير"و  "بلي"هاي گزينه سيار كوچك در اين نمابر چنين نوشته بود جملهارائه  اي ب
اي بسييييار كوچك براي دالر در دقيقه هزينه دارد، هزينه 0.92ها تماس با اين شيييماره"كه 

شتر. هر تماس حدود  ستيابي به آزادي بي توان حدس زد كه . مي"كشددقيقه طول مي 0تا  2د
 رسد.دالر به چه كساني مي 0.92اين 

دو  -ين پيمايشييي مبتني بر اسييتفاده از اينترنت و صييفحه گسييترده جهاني هاي نوفناوري
راي انجام تواند بهستند. برخي محققان معتقدند اينترنت مي -دستاورد عظيم اواخر قرن بيستم 

 دار مورد استفاده قرار گيرد.هاي معنيپيمايش
سيار جالبي درباره مسائل مرتبط با و787: 0222) 1ميك كوپر ي و ضعيت كنون( نگرش ب
 هاي بر خط ارائه داده است.آينده پيمايش

سترش روز افزون پيمايش سترده جهاني )گ صفحات گ سطح  ( باعث WWWها در 
شند كه به زودي پيمايش سياري با اين عقيده موافق با ست ب )و به  هاي اينترنتيشده ا

شيوه سنتي جمعويژه صفحات گسترده( جايگزين  سايرين ها خواهد آوري دادههاي  شد. 
هاي آتي احتياط دارند و با ترديد سيييخن نيز درباره نقش صيييفحات اينترنتي در پيمايش

ستانه دوره جديدي براي تحقيقات پيمايشي قرار داريم، اما اين موضوع مي گويند. ما در آ
 كه تحول فوق چگونه روي خواهد داد، چندان واضح نيست.

 

                                                 
1 . Mick Couper 
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هاي هاي محققان اجتماعي با پيمايشلفتتوان به سيييادگي حدس زد كه يكي از مخامي
توان از آنها به صييورت برخط پيمايش برخط در زمينه معرف بودن آن اسييت: آيا افرادي كه مي

ساالن آمريكايي يا  ان و...، گدهندرايانجام داد، نماينده و معرف جامعه مطلوب، نظير كليه بزرگ
 شييوند نيز مطرح اسييت و قبالًنمابر انجام ميهايي كه با خواهند بود؟ اين انتقاد درباره پيمايش

 هاي تلفني نيز مطرح بوده است.درباره پيمايش
( معتقد اسييت http://www.cogix.com( بنيانگذار كاگيكس )2999) 1كاميلو ويلسييون

نتي هاي اينترآل هسيييتند: به ويژه جوامعي كه پايگاههاي برخط ايدهبرخي جوامع براي پيمايش
دهد كه تحقيق بازار براي كنند. به عنوان مثال ويلسيييون نشيييان ميخاصيييي را بازديد مي

هاي برخط بايد به صيييورت برخط انجام شيييود. شيييركت او نرم افزاري تحت عنوان شيييركت
Viewsflash هاي اينترنتي به سييادگي را براي اين منظور توسييعه داده اسييت. اگرچه پيمايش

 كند، ويلسييون معتقدآوري ميكنند، جمعاطالعات را از كسيياني كه پايگاه خاصييي را بازديد مي
ستفاده از روش هاي كافي از مشتريان را بدون از تواند دادهگيري پيمايشي ميهاي نمونهاست ا

 ها مشتري بالقوه فراهم آورد. يا ميليون دست دادن هزاران
توان گفت؟ همزمان با تاليف اين كتاب، بحثي در درباره پيمايش از جوامع عمومي چه مي

اي ( در مقاله2999) 2جامعه محققان اجتماعي مطرح شده بود. هامفري تيلور و جورج ترهانيان
دند. آنها با اشيياره به ضييرورت به اين بحث دامن ز "بار ديگر روزهاي عجوالنه"تحت عنوان 

 هوشياري، چنين بيان كردند كه پيمايش برخط توجهات بسياري را به خود جلب كرده است.
  توانايي آن ، منوط بههاآوري دادههاي بررسي اعتبار هر روش نوين جمعيكي از شيوه

اييز پ گان اسيييت. بر اين اسييياس، دردهندرايبيني دقيق و قابل اطمينان رفتار براي پيش
 2999ها و سناي آمريكا در انتخابات سال گذشته سعي كرديم برندگان انتخاب فرمانداري

 كنيم. بينيموقعيت جداگانه با استفاده از پيمايش اينترنتي پيش 7ايالت و در  27را در 
سه كردند. رايگيري تلفني از گروهراي 20محققان نتايج خود را با  شابه مقاي ي گيرهاي م

بيني كرده بود. با اين وجود، درصييد را پيش 92برنده، يعني  00نفر از  02ه درسييتي برخط ب
ست: تا چه ميزان نتايج با ميزان پيش شي ني سبي براي اثربخ صحيح برندگان آزمون منا بيني 

ها به گيري برخط آنآراي واقعي هر كانديدا شباهت داشت؟ تيلور و ترهانيان بيان كردند كه راي

                                                 
1. Camilo Wilson  

2 . Humphrey Taylor and George Terhanian 
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ست.  8.9ود طور متوسط حد شته ا گيري تلفني نيز به راي 20درصد با آراي واقعي اختالف دا
 درصد اختالف را نشان داده است. 8.0طور مشابه حدود 

هاي برخط است. عالوه بر مخالفت گيري( يكي از منتقدين راي2999) 1وارن ميتوفسكي
شيوه سببا  شده را محا سته كردهاي كه تيلور و ترهانيان دامنه خطاهاي گزارش   اند، او معتقد ا

 براي ايجاد يك روش جديد بايد مباني نظري و منطقي آن نيز مشخص شده باشد. 
ان گدهندسييخدهي به پاگيري برخط، ارزيابي صييحيح و وزنيكي از نكات كليدي در راي

ست  سهميههمان طور كه در بحث نمونه -مختلف ا صل گيري  شد.  4اي در ف شاره  به آن ا
اي اطالع داشييتند، اما تجربه اوليه آنها از گيري سييهميههانيان از نقاط ضييعف نمونهتيلور و تر

توان از اين شيوه استفاده كرد. آنها سخن خود با بيان اين داد كه ميگيري برخط نشان ميراي
اين قطاري متوقف ناشدني است و سرعت آن در حال افزايش است. آنهايي كه سوار "جمله كه 

 ( به پايان رساندند.04: 2999) "خطر عقب ماندن از قافله مواجه خواهند بود شوند، بانمي
شييود، همانند مواردي بسييياري از هشييدارهايي كه امروزه درباره پيمايش برخط عنوان مي

درباره پيمايش تلفني  2942اسييت كه همزمان با انتشييار اولين ويرايش اين كتاب در سييال 
 كند:مورد مشابهي را چنين بيان مي (788: 0222مطرح بود. ميك كوپر )

كي هاي الكترونيبيني كرده بودم كه توسييعه فراگير روشچند سييال قبل من پيش
ها نظير اينترنت انشيييعابي در صييينعت پيمايش ايجاد خواهد كرد. در يك آوري دادهجمع

مايشطرف  نه هاييپي باال و مبتني بر نمو يت  كاربرد روشبا كيف مالي و  هاي هاي احت
هاي مبتني بر بازگشييت سييريع و كم ها و در طرف ديگر پيمايشآوري دادهسيينتي جمع

هزينه اطالعات و با تاكيد كمتر بر نمايندگي و دقت قرار دارند. اما ادراك من اشييتباه بود 
كمتر از واقعيت برآورد كرده بودم. اين  و تاثير صييفحات گسييترده بر صيينعت پيمايش را

ساده )حداقل با توجه به  شعاب  شدن بود تا چيزي نظير يك ان شبيه به تكه تكه  شتر  بي
شاخه براي رويكرد يا پيمايش شندگاني به دنبال ايجاد يك  هاي اينترنتي(، كه در آن فرو

صول خود بودند. امروزه ديگر اين امر موازنه گران و "يا  "دقتسهل و بي "اي ميان مح
سترده "با كيفيت ست، بلكه دامنه گ سطوحاي از رويكرني  دهاي گوناگون وجود دارند كه 

 شوند.مختلفي از كيفيت و هزينه را شامل مي

                                                 
1. Warren Mitofsky  
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تلفني  هايپيمايش اي كه امروزههاي برخط، جايگاه و كاربرد گستردهاينكه چگونه پيمايش

كه بعدها مشخص خواهد شد. دانشجوياني كه از  دارند را به دست خواهد آورد، موضوعي است
 كنند بايد كامالً از كمبودهاي آن اطالع داشته باشند. اين شيوه استفاده مي

سترده ستا، محققان مجموعه گ شيوه جديد را گردآوري در اين را اي از تجارب خود با اين 
گيري ن مثال، شيركت نمونهدهد. به عنوااند كه راهنمايي براي موفقيت بيشيتر را ارائه ميكرده

 هاي برخط ارائه داده است:اي از بايدها و نبايدها را براي انجام پيمايشپيمايشي مجموعه

ستفاده كنيد. به عنوان مثال اگر از  بايد از كلمات همانند براي فراخوان و پيمايش ا
سايي منحصر به فرد"اصطالحي مانند  شنا ستفاده مي "شماره  ماني ز كنيد،در فراخوان ا

خود  "رمز عبور"خواهد به پيمايش دسترسي يابد نبايد از او خواست تا ه ميدهندسخكه پا
 را وارد كند. تغيير واژگان باعث سردرگمي خواهد شد.

 از زبان رسمي و ساده استفاده كنيد.  بايد

يافتن آدرس اينترنتي محل پيمايش دهندسيييخپا نبايد تا براي  يد  ه را مجبور كن
 نمايش خود را جستجو كند.صفحه 

كنند، از نتايج را به كساني كه پيمايش را تكميل مي هاييپيشنهاد ارائه بخش بايد
شي براي مشاركت در مطالعه دهندسخبدهيد. پا گان اغلب از ارائه اطالعات به عنوان پادا

 كنند، اين امر به ويژه درباره جوانان و نوجوانان برقرار است. استقبال مي
گان، زماني از روز و روزهايي از هفته را دهندسخبر اساس موضوع مطالعه و پا بايد

پا يد. اگر  مهدهندسيييخبراي ارسيييال تعيين كن نا نه گان  خا هاي الكترونيكي خود را در 
ها را در اواخر بعد از ظهر، غروب يا تعطيالت آخر هفته ارسييال كنيد، خوانند، دعوتنامهمي

هايي را در آشيييپزخانه يا جاهاي خواهد گزينهگان ميدهندخسيييبه ويژه اگر مطالعه از پا
شنامه س ست -اي براي والدين ديگري از خانه انتخاب كنند. اگر پر شده ا ، فرزندان تهيه 

ها را در اواخر بعد از ظهر ارسييال كنيد كه فرزندان در خانه هسييتند، نه در اوايل دعوتنامه
 صبح كه كودكان در مدرسه خواهند بود.

هاي فني اطالع داشيييته باشييييد. كاربراني كه از تلويزيون براي از محدوديت بايد
توانند از صفحات جاوا براي دسترسي به كنند، نميمشاهده صفحات گسترده استفاده مي
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از صفحات  اي باشد كهگان به گونهدهندسخپيمايش استفاده كنند. ممكن است سيستم پا
ز ابتدا در جريان قرار دهيد تا در ميان كار مشييكلي جاوا اسييتفاده كنند. اعضيياي گروه را ا

 ايجاد نشود. 
 .1دقيقه يا كمتر محدود كنيد 22مطالعه را به  بايد

 
ر هاي تحقيق به شماصفحات گسترده همواره منبع ارزشمندي براي پيمايش و ساير روش

 اي كوچك موارد زير را مشاهده نماييد:رود. به عنوان نمونهمي
 

 :موسسه گالوپ
http://www.gallup.com/ 

 گيري برخط هريس:راي
http://www.harrisinteractive.com/ 

 تحقيق با استفاده از پيامك:
 http://www.smshawaii.com/ 

 بازاريابي:فروشگاه الكترونيكي پيمايش 
Streamline/http://www.streamlinesurveys.com/streamline/estore/index

.html 

 /http://www.zogby.comشركت بين المللي زاگبي: 
 

ستفان پورترنرخ پاسخ در پيمايش هاي افزايشدر مطالعه ديگري پيرامون راه  هاي برخط، ا
يافتند كه برخي شييييوه0224) 2و مايكل ويتكامب هاي پسيييت هاي موثر در پيمايش( در

ها يا تغيير در وضعيت ظاهري محقق، تاثير چنداني الكترونيكي، نظير شخصي نمودن درخواست
پا گان به طور ويژه براي هنددسيييخدر اين رويكرد نوين ندارد. در همين راسيييتا تعيين اينكه 

اي براي مشياركت، نرخ پاسيخ را افزايش خواهد داد. در اند و تعيين فرجهپيمايش انتخاب شيده
هاي برخط هاي آتي تجارب بسييياري فراهم خواهد آمد كه به افزايش اثربخشييي پيمايشسييال

 كنند.كمك مي

                                                 
  http://www.worldopinion.com/the_frame/frame4.html . منبع:1

2 . Stephen Porter and Michael Whitcomb 

http://www.harrisinteractive.com/
http://www.smshawaii.com/
http://www.smshawaii.com/
http://www.streamlinesurveys.com/
http://www.zogby.com/
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 هاي مختلف پيمايشمقايسه روش
 پردازيم.هاي پيمايشي به مقايسه آنها ميگردآوري دادههاي مختلف پس از معرفي روش

اي رو در رو هاي مصيياحبهتر از پيمايشتر و سييريعهاي خود ايفا معموالً ارزانپرسييشيينامه
شي را براي  صد دارند بدون حمايت مالي پيماي شجوياني كه ق ستند. اين مالحظات براي دان ه

سي يا پايان نامه خود انجام دهند، ستي  يك كار كال شما از قالب پ سياري دارد. اگر  اهميت ب
اي برابر هاي خود ايفا استفاده كنيد، حتي انجام پيمايشي در سطح ملي با اندازه نمونهپرسشنامه

ست كه يك پيمايش  شت. اين در حالي ا شتري نخواهد دا سطح محلي نيز هزينه چندان بي با 
سيييار زيادتري از سييطح محلي خواهد اي در سييطح ملي )رو در رو يا تلفني( هزينه بمصيياحبه

يد يك توانهاي پسييتي معموالً به تعداد كاركنان كمتري نياز دارد: ميداشييت. همچنين پيمايش
شود را  ستي قابل قبول را تنها خودتان انجام دهيد، اگرچه نبايد كاري كه بايد انجام  پيمايش پ

يل به بيان رفتارهاي جدال آميز و گان در اغلب اوقات تمادهندسخدست كم بگيريد. به عالوه پا
صاحبه شنامهانحرافي در م س شتري به پر ش هايها ندارند، ليكن با تمايل بي ناخته خود ايفاي نا

 دهند.پاسخ مي
اي نيز مزاياي بسييياري دارند. به عنوان مثال در اين شيييوه اغلب هاي مصيياحبهپيمايش
شنامه س شاهده ميپر شده كمتر م ست پاشود. اگرهاي تكميل ن ه برخي دهندسخچه ممكن ا

اي آموزش گان به گونهكنندحبههاي خود ايفا از قلم بياندازد، ليكن مصاسؤاالت را در پرسشنامه
كامپيوتر كنترل مي كامپيوتر،  با كمك  ندهد. در مصييياحبه تلفني  فاقي رخ  كه چنين ات ند  بين

شتري را بر اين امر اعمال مي صاحبهكند. پيمايشبي سخ باالتري از اي هاي م معموالً به نرخ پا
 يابند.هاي خود ايفا دست ميپرسشنامه

شمار مياگرچه پرسشنامه سيت آفرين موثرتر به  روند، هاي خود ايفا براي موضوعات حسا
وان به تتر است. از جمله اين موضوعات مياي براي موضوعات پيچيده مناسبپيمايش مصاحبه

آيا آدرس خاصي به بيش از يك واحد مسكوني مربوط است سرشماري ساكنين و تعيين اينكه 
يا خير اشاره نمود. اگرچه مفهوم واحد مسكوني توسط مركز سرشماري تعيين و استاندارد شده 

گان را به نحوي آموزش داد كه با اين مفهوم به درسييتي مواجه كنندحبهتوان مصييااسييت و مي
شنامه خود ايفا س شوار خواهد بود. اين مزيت پيمايش  شوند، اما انتقال آن در يك پر سيار د ب

 شود.اي معموالً به كليه سؤاالت پيچيده اقتضايي مربوط ميمصاحبه
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ساس نمونهمي  ها انجامهاي تلفن به جاي نامها يا شمارهاي از آدرستوانيد مصاحبه را بر ا
اس بگيرد، تواند به آدرس مشييخصييي مراجعه يا با شييماره خاصييي تممي كنندهحبهدهيد. مصييا

فرد مناسييبي را در آن آدرس براي  -بر اسيياس دسييتورالعمل  -پيمايش را معرفي كند، و حتي 
شنامه س سخگويي انتخاب كند. در مقابل پر سال ميپا اغلب  شودهاي خود ايفا كه براي افراد ار

 دهند.نرخ پاسخ بسيار پاييني را نشان مي
مشاهدات  كنندهحبهسؤاالت از جانب مصا نهايتاً همان طور كه اشاره شد، طرح رو در روي

آورد. در مصاحبه با مهمي را فراتر از پاسخي كه به سؤال پرسشنامه داده شده است، فراهم مي
صا ضاي خانوار، م سكوني و موارد توانند به ويژگيگان ميكنندحبهاع سايگان، واحد م هاي هم

جه گان يا نحوه تعامل آنها تودهندسخاهاي پتوانند به ويژگيديگر توجه كنند. آنها همچنين مي
ه نظر ه خشمگين بوده يا بدهندسخه دشوار بوده است، پادهندسخآيا برقراري ارتباط با پا -كنند 

 رسد كه دروغ گفته است و ....مي
جويي در زمان و هزينه مزيت اصييلي پيمايش تلفني در مقايسييه با شيييوه رو در رو صييرفه

شوند.  سازي و اجراتوانند به سرعت پيادهتر هستند و مييار ارزانهاي تلفني بساست. مصاحبه
سيار جرم خيز زندگي مي شونده در نواحي ب صاحبه  شهمچنين زماني كه افراد م يوه كنند، اين 

گان به همراه خواهد داشيييت. از سيييوي ديگر زماني كه كنندحبهامنيت بيشيييتري براي مصيييا
صادهندسخپا شاهده نمي را از كنندهحبهگان چهره م سخنزديك م سؤاالت كنند، پا هاي آنها به 

گان خواهد پذيرفت. به عنوان شييياهدي از كاربرد گسيييترده كنندحبهتاثير كمتري را از مصيييا
( به تدوين نوعي كتاب شييناسييي 2992تلفني، زماني كه جاني بلر و همكارانش ) هايپيمايش

باره طرح نهدر قگيري براي مصييياحبههاي نمو ند، بيش از هاي تلفني ا مورد را  022دام كرد
 گردآوردي نمودند.

سياري از مزايا و معايب پيمايش ست. هرچه نرم هاي برخط همانند پيمايشب ستي ا هاي پ
سعه مي شتر تو ستفاده بي سبتاً ارزانافزارهاي قابل ا ا اين وجود، شود. بتر مييابند، كاربرد آنها ن

شيوه عدم اطمي سي اين  سا ضعف ا ست كه پايكي از نقاط  ان به گدهندسخنان از اين موضوع ا
 شود.تري باشند كه مطالعه بر روي آنها انجام مييك پيمايش برخط نماينده واقعي جامعه كلي

شيوه شما هر يك از  هاي پيمايش جايگاه خاص خود را در تحقيقات اجتماعي دارند. نهايتاً 
هاي تيار داريد، ميان مزايا و معايب روشبايد با توجه به نيازهاي تحقيقاتي و منابعي كه در اخ

 مختلف موازنه كنيد.
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 نقاط قوت و ضعف تحقيق پيمايشي
ساير روش ستفاده، پيمايش نيز مانند  شيوه مورد ا شاهدهصرفنظر از  ت در تحقيقا هاي م

اجتماعي داراي نقاط قوت و ضييعف خاص خود اسييت. زماني كه قصييد داريد با توجه به اهداف 
 روش پيمايش استفاده كنيد، بايد اين موارد را در ذهن داشته باشيد. تحقيق خود از

هاي يك جامعه مناسييب اسييت. انتخاب يك روش پيمايش به ويژه براي تشييريح ويژگي
نمونه احتمالي دقيق همراه با يك پرسييشيينامه اسييتاندارد شييده امكان اظهار نظر دقيق درباره 

آورد. روش امعه بزرگ ديگري را فراهم ميگروهي از دانشييجويان، يك شييهر، كشييور يا هر ج
با دقتي باال به كار دهندراي براي تعيين نرخ بيكاري، گرايش پيمايش گان و موارد مشيييابه 

سمي مي سناد ر سي ا سوابق ازدواج، زاد و ولد يا مرگ و مير  -رود. اگرچه برر  نيز دقت -نظير 
ليكن هيچ روش ديگري از اين مشييابهي را براي برخي موضييوعات به همراه خواهد داشييت، 

 مند نيست.مزيت عمومي بهره
هاي بزرگ را فراهم امكان انتخاب نمونه -هاي خود ايفا به ويژه پرسييشيينامه -ها پيمايش

رود. تعداد نفري امر غير معمولي به شمار نمي 0222اي آورند. انجام پيمايش بر روي نمونهمي
ه و تحليل توصيفي و استنباطي دارد، به ويژه در مواردي زياد موارد اهميت بسيار زيادي در تجزي

 شوند. كه چندين متغير به صورت همزمان تجزيه و تحليل مي
ها انعطاف پذير هسيييتند. امكان طرح سيييؤاالت متعدد درباره هر در يك كالم، پيمايش

ر موضيييوع خاص، انعطاف پذيري زيادي را به شيييما در تجزيه و تحليل خودتان خواهد داد. ب
هاي آزمايشي كه مستلزم پيروي از تعريف عملياتي خاصي براي يك مفهوم است، خالف طرح

دهد تا تعاريف عملياتي خود را بر اسيياس مشيياهدات واقعي پيمايش اين امكان را به شييما مي
 تنظيم كنيد.

بسيييار زيادي به عنوان ابزارهاي  هايهاي اسييتاندارد شييده قابليتدر نهايت پرسييشيينامه
صلاندازه شده گيري دارند. در ف صحبت  سياري از مفاهيم  شين درباره ماهيت مبهم ب هاي پي

سايرين  ساني با  صي ندارند. گرايش مذهبي هر ان شخ ست: اين مفاهيم واقعاً معناي واقعي م ا
ق يد كه با اهداف تحقياي باشييتفاوت اسيياسييي دارد. اگرچه بايد قادر به تعريف مفاهيم به گونه

ها همخواني داشته باشد، قطعاً به كار بردن تعريفي يكسان به طور يكنواخت براي كليه آزمودني
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ستفاده مي ست. محققي كه از پيمايش ا شوار ا شابه از كليه امري د سؤالي م كند، با طرح دقيق 
اند، بر اين سييؤال دادهپاسييخ مشييابهي به هر هايي كه آزمودني كنار هم قرار دادنها و آزمودني

 كند.محدوديت غلبه مي
توان به با اين وجود، تحقيق پيمايشي نيز نقاط ضعفي دارد. اوالً لزوم استانداردسازي را مي

امه هاي پرسييشييناي در يك سييوراخ مربع شييكل تشييبيه كرد. گزينهتنظيم يك ميله اسييتوانه
شترك در ا شان دهنده حداقل وجوه م شده اغلب ن ستاندارد  ها، ها، جهت گيريرزيابي نگرشا

سطح حداقلي براي كليه پا سؤاالتي كه در  ست. با طرح  ان گدهندسخشرايط و تجارب افراد ا
ستند، آنچه با برخي از پا سب ه ست خواهيد دهندسخمنا گان به طور خاص ارتباط دارد را از د

حي و ظاهري ها اغلب براي پوشييش موضييوعات پيچيده بسيييار سييطداد. از اين منظر پيمايش
 كنند.عمل مي

 تواند در چارچوب زندگي اجتماعي موردبر اساس منطقي مشابه، تحقيق پيمايشي كمتر مي
ي به دهند، محقق پيمايشها اطالعاتي در اين زمينه ارائه مياستفاده قرار گيرد. اگرچه پرسشنامه

 ان در آن فكر و عملگدهندسخدهد كه پاهاي خود را به كليه شرايطي تعميم ميندرت برداشت
 را مالحظه كنيد(. 22كنند )فصل مي

رسيييند. مطالعاتي كه شيييامل ها انعطاف ناپذير به نظر ميهاي گوناگون، پيمايشاز جنبه
 توان با تغيير شرايط اصالح و تنظيم كرد، ليكن انجام پيمايششوند را ميمشاهده مستقيم مي

امالً بدون تغيير باقي بماند. به عنوان مثال، در اغلب مسييتلزم آن اسييت كه طرح اوليه مطالعه ك
ويد و شيييمورد مطالعه آگاه مي نقش يك محقق ميداني، از اهميت تاثير متغيري جديد بر پديده

شاهدات دقيقي را درباره آن انجام مي شي، احتماالً از اهميت متغيرهاي م دهيد. اما محقق پيماي
 درباره آنها انجام دهد. تواند كاري جديد بدون اطالع بوده و نمي

 ها مطرح شييده بود، درباره پيمايش نيزنهايتاً، انتقاد سيياختگي بودن كه قبالً درباره آزمايش
ست. اگر پا سخهدهندسخمطرح ا شنامه پا س سؤاالت پر شد، اي به  هاي محافظه كارانه داده با

االت پرسييشيينامه اي به سييؤهدهندسييخضييرورتاً به معناي محافظه كار بودن او نيسييت. اگر پا
هاي متعصبانه بدهد، لزوماً به معناي متعصب بودن او نيست. اين نقطه ضعف به ويژه در پاسخ

توانند اعمال اجتماعي را مورد سيينجش قرار دهند، ها نميتر اسييت. پيمايشحوزه اعمال نمايان
 د.كننري ميبلكه تنها اظهارات افراد درباره اقدامات پيشين يا اعمال آتي و فرضي را گردآو
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مشيكل سياختگي بودن دو جنبه مختلف دارد. اوالً موضيوع مطالعه ممكن اسيت از طريق 
شنامه قابل اندازه س ضوع پر شد. ثانياً اقدام به مطالعه آن مو رش به عنوان مثال نگ -گيري نبا

ضوعي خاص  شد. پامي -درباره مو شته با ست دهندسختواند بر آن تاثير دا ه پيمايش ممكن ا
صاحبه دهندههيچگو شد، تا زماني كه م شته با سبت به اقدامات دولتي ندا اي از او نه ديدگاهي ن

 دهد. در اين باره سؤال كند. در اين زمان او نگرشي را درباره آن موضوع شكل مي
ست، در حالي كه از نظر پايايي  شي اعتبار آنها ا ضعف تحقيقات پيماي معموالً يكي از نقاط 

به عنوان مثال در مقايسيييه با تحقيق ميداني، سييياختگي بودن قالب قدرت بيشيييتري دارند. 
سيب مي شنامه به اعتبار آن آ س ضوع به پر ساند. به عنوان نمونه عقيده مردم درباره يك مو ر

شكل مي سيار مخالف  سيار موافق، موافق، مخالف يا ب  گيرد. در چنين موارديندرت در قالب ب
هاي تقريبي از آنچه محققان در زمان طراحي ان شيياخصپاسييخ آنها به پيمايش را بايد به عنو

شته شنامه در ذهن دا س اند، در نظر گرفت. با اين وجود تعبير فوق را بايد در چارچوب مباحث پر
يا نبودن  كه از معتبر بودن  مد نظر قرار داد. براي اين بار  هام در نفس اعت پيشيييين پيرامون اب

شيد، وجود تعريف شته با صي اطمينان دا سنجيده ميشاخ صوي حقيقي از آنچه  رت شود را به 
 . اين در حالي است كه بسياري از محققان اين فرض را قبول ندارند. دپذيريفرضي مي

ق ها، تحقيپايايي، موضييوع مشييخصييي اسييت. با ارائه محركي اسييتاندارد به كليه آزمودني
شاهدات محقق بر  ستاي كاهش عدم پايايي در م شي گام مهمي در را دارد. به عالوه ميپيماي

 دهد.ها را نيز كاهش ميبندي دقيق پرسشنامه به طور مشخص عدم پايايي آزمودنيجمله
هاي مشاهده، آگاهي كامل از نقاط ضعف ذاتي و احتمالي تحقيق پيمايشي نظير كليه روش

ها در برخي موارد پيشيييگيري مي بتا حدودي از بروز آن قادر  تاً زماني كه محققان  هاي  هكند. ن
اسييتفاده از چندين روش براي مطالعه موضييوعي خاص باشييند از اطمينان بيشييتري برخوردار 

 خواهند بود. 

 

 تجزيه و تحليل ثانويه
شي به عنوان يكي از روش شاهده گامتحقيق پيماي شامل ميهاي م ( 2شود: )هاي زير را 

 هايحبه يا پرسشنامهها از طريق مصا( گردآوري داده4( انتخاب نمونه و )0ساخت پرسشنامه، )
اي ها معموالً به تداركات و تعهدات گستردهايد، پيمايشخود ايفا. همان طور كه تا كنون دريافته

نياز دارند. براي پيمايشييي در سييطح محلي، صييرف چندين ماه و حتي بيش از يك سييال زمان 
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معمول نيسييت ها چندان ناسييازي تا مرحله به دسييت آوردن دادهبراي حركت از مرحله مفهوم
سريعهاي كوچكتر را مي)البته پيمايش توانند تر انجام داد(. با اين وجود محققان ميتوان خيلي 

از طريق تجزيه و تحليل ثانويه، عاليق تحقيقاتي خود را بدون آنكه نيازي به صيييرف زمان و 
 هزينه مورد نياز براي انجام يك پيمايش باشد، پيگيري كنند. 

آوري و تجزيه و هاي جمعنويه شيييكلي از تحقيق اسيييت كه در آن دادهتجزيه و تحليل ثا
ق توسط محق -كه اغلب براي هدف ديگري انجام شده است  -تحليل شده توسط يك محقق 

يل مجدد قرار مي با حركتي كه در دهه ديگري مورد تجزيه و تحل غاز شيييد،  2982گيرد.  آ
يمايشيييي به منظور تجزيه و تحليل محققاني هاي پمحققان از ارزش بالقوه بايگاني كردن داده

كه محققي  ماني  ند. حتي ز يافت ند، اطالع  ندار مايش  نابع الزم براي طراحي و اجراي پي كه م
ط توانند توسييها ميكند، همان دادهها اقدام مينسييبت به انجام پيمايش و تجزيه و تحليل داده

ي ل قرار گيرند. بنابراين اگر به بررسييسييايرين و با اهدافي نسييبتاً متفاوت مورد تجزيه و تحلي
توانيد ، ميمند هستيدهاي سياسي و نگرش نسبت به برابري جنسيتي عالقهرابطه ميان نگرش

سؤال را از طريق تجزيه و تحليل هر مجموعه سؤاالتي در رابطه با اي از دادهاين  ها كه حاوي 
 اين دو متغير است، مورد بررسي قرار دهيد.

، اما دو تفاوت عمده ها دارديه بايگاني شيده، شيباهت بسييار زيادي با كتابخانههاي اولداده
هاي گوناگون است: اي از دادهها شامل مجموعهنيز وجود دارد. اوالً به جاي كتاب، بايگاني داده

هاي ها را در قالب ديسيييكهاي منگنه شيييده يا نوارهاي مغناطيسيييي. امروزه اين دادهكارت
هاي كنند. ثانياً اگرچه بايد كتابفشييرده يا سييرورهاي برخط نيز نگهداري مي كامپيوتري، لوح

ده را هاي بايگاني شيييتوانيد دادهگرفته شيييده از يك كتابخانه معمولي را باز گردانيد، ليكن مي
 براي خود نگاه داريد.

 هاي تجزيه و تحليل ثانويه مربوط به پيمايش اجتماعيترين نمونهيكي از شييناخته شييده
( دانشگاه شيكاگو به طور ساالنه NORC( است. مركز سنجش افكار عمومي )GSSسراسري )

هاي بسياري درباره متغيرهاي اجتماعي دهد و دادهاين پيمايش كالن را در سطح ملي انجام مي
مايشگردآوري مي ند. اين پي مادهك هدف گردآوري و آ با  به دقت و  ها براي سيييازي دادهها 

گذاران خصييوصييي و اي بسيييار اندك يا رايگان و تحت حمايت مالي سييرمايههمحققان با هزين
سال دولتي انجام مي سط جيمز ا. ديويس راه 2940شود. اين پيمايش در  شد و در تو اندازي 
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شيييود. هدايت مي 1حال حاضييير تحت نظر ديويس، تام دبليو اسيييميت و پيتر وي مارسيييدن
هاي مسييتمر و چشييمگير آنها كمك بسيييار زيادي به تحقيقات و آموزش علوم اجتماعي تالش

توانيد با مراجعه به آدرس زير اطالعات بيشيييتري درباره پيمايش اجتماعي كرده اسيييت. مي
 سراسري به دست آوريد:

http://webapp.icpsr.umich.edu/GSS/ 

شن ساب دادهمنابع متعدد ديگري نيز براي  سايي و اكت شي به منظور تجزيه وا  هاي پيماي
پر مي رو مو ع فكييار  جش ا ن كز سييي مر جود اسييييت.  مو نويييه  ليييل ثييا ح )بييه آدرس   2ت

http://www.ropercenter.uconn.edu/يكي از منابع بسييييار  3( در دانشيييگاه كانكتيكات
شيير هاي عمومي منترا درباره سييرشييماري 4مناسييب اسييت. اين مركز مجله نگرش اجتماعي

ست كه در اياالت متحده و مي شماري ا سر سنجش ملي منبعي برخط براي هزاران   42نمايد. 
(. با پرداخت /http://www.pollingthenations.comشييود )آدرس: كشييور ديگر انجام مي

 هاي خاصي را از مطالعاتتوانند به جاي دستيابي به كل مطالعه، دادهحق عضويت كاربران مي
ه دست آورند. اگرچه حق عضويت براي دانشجويان متوسط نسبتاً باال است، مورد نظر خويش ب

 هاي دانشگاه در اين منبع عضويت دارند.ليكن در اغلب اوقات كتابخانه
اي از با توجه به اينكه تجزيه و تحليل ثانويه بيشييتر در رابطه با به دسييت آوردن مجموعه

خواهيم روش ديگري را روي آن اسييت، لذا مي هاي گسييترده برها و انجام تجزيه و تحليلداده
توانيد تجزيه و تحليل محدودي را با صيييرف زماني نيز به شيييما معرفي كنيم. اغلب اوقات مي

سيار اندك انجام دهيد. شي درباره تاثير مذهب بر زندگي كنوني  ب صد تدوين گزار فرض كنيد ق
ين يك روم بر مباحث پيرامون سقط جنها داريد. قصد داريد درباره نقش كليساي كاتولآمريكايي

زارش ايد، ليكن گتوضيحاتي ارائه دهيد. اگرچه با ادعايي بدون مقدمه و بررسي نشده آغاز كرده
 :5هاي زير بسيار پربارتر خواهد بودشما با توجه به گام

 به پايگاه اينترنتي پيمايش اجتماعي سراسري مراجعه كنيد: .2

http://www.norc.org/GSS+Website/ 

                                                 
1. James A. Davis, Tom W. Smith and Peter V. Marsden  

2 . Roper Center for Public Opinion Research 

3 . Connecticut 
4 . Public Perspective 

سال 5 سايت  0224. با توجه به اينکه کتاب در  ست،  شده ا شر  ست،  GSSمنت شده ا در زمان ترجمه با آنچه در کتاب ذکر 

  .]م[اي نوشته شود که با وضعيت فعلي سازگار باشد تفاوت کرده بود. لذا سعي شده است مطالب به گونه
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را انتخاب كنيد. اين گزينه  "پرسيييشييينامه"گزينه  "1دفترچه راهنما"با انتخاب گزينه  .0
 سؤاالت مطرح درباره هر موضوع را به شما نشان خواهد داد. 

صلي مي SDAبا انتخاب گزينه  .4 اي راه يابيد كه از طريق آن توانيد به صفحهدر صفحه ا
ند مين و از امكانات تحليلي آن بهرهتر تعياطالعات درخواسييتي خود را به طور مشييخص

دهد. همان هاي مورد نياز را نشان ميجدول مربوط به درخواست داده 9-4شويد. شكل 
شدهگردد، در بخشطور كه مالحظه مي ستون و فيلتر متغيرهايي انتخاب  سطر،  اند هاي 

 "هادهراهنماي مجموعه دا"به قسيييمت  "دفترچه راهنما")كاربر بايد قبالً در صيييفحه 
در  ABANYمراجعه كند تا از شييوه نمادگذاري متغيرها اطالع يابد. در اين مثال متغير 

شاره به   ست زنان به هر علت"سطر ا صورت درخوا  RELIGو متغير  "سقط جنين در 
 دارد(. "گاندهندسخگرايش مذهبي پا"اشاره به 

 
 ها. جدول ورودی داده3-7شکل 

                                                 
1. Codebook  
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 را انتخاب كنيد. "1اجراي جدول"مورد نظر گزينه براي انجام تجزيه و تحليل  .7

 
شكل  شما در  ست. اگرچه افراد كاتوليك  9-9نتيجه تجزيه و تحليل  شده ا شان داده  ن

درصييد(  4/24درصييد( و افراد بدون مذهب ) 2/48درصييد( در مقايسييه با يهوديان ) 4/44)
 0/42هاي آمريكايي )كنند، ليكن نظرات آنها با پروتسييتانحمايت كمتري از سييقط جنين مي

 درصد( تفاوت چنداني ندارد. 

 
 . تاثیر مذهب بر نگرش به سقط جنین3-7شکل 

 
ست:  شده ا سي اينگونه بيان  ساي كاتوليك"فرض كنيد در يك گزارش كال روم  اگرچه كلي

موضع رسمي مشخصي نسبت به موضوع سقط جنين اتخاذ داشته است، همان طور كه جدول ... 
شان مي سن ستندياري از كاتوليكدهد، ب ضع موافق ني ش"ها با اين مو شته با يد . به عالوه توجه دا

                                                 
1 . Run the Table 
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شيوه مي شروعي براي يك تجزيه و تحليل عميقكه اين  سبت به متواند تنها نقطه  ضوع تر ن و
 و در بحث تجزيه و تحليل كمي مشاهده خواهيم كرد. 27باشد؛ همان طور كه در فصل 

ايش تر از انجام هرگونه پيمتر و سريعه آن است كه ارزانمزيت اصلي تجزيه و تحليل ثانوي
ست، مي ساس آنكه چه كسي پيمايش اوليه را انجام داده ا  توانيد از كار متخصصاناست و بر ا

برتر در هر زمينه اسييتفاده كنيد. سييهولت تجزيه و تحليل ثانويه، همچنين امكان فرا تحليل را 
اي از تحقيقات گذشته درباره موضوعي خاص را كنار هم آورد كه در آن محقق دامنهفراهم مي

يافتهقرار مي نان از  به عنوان مثال، براي اطمي باط ميان مذهب و دهد.  هاي خود پيرامون ارت
 هايتوانيد فراتر از پيمايش اجتماعي سيييراسيييري، به تجزيه و تحليل دادهسيييقط جنين، مي

 نيز اقدام كنيد.ها يا هزاران مطالعه ديگر آوري شده در دهجمع
سي در   سا سئله ا با اين وجود برخي معايب ذاتي نيز در تجزيه و تحليل ثانويه وجود دارد. م

 ها براي هدفي خاصآوري دادهرابطه با اعتبار اين شيوه است. زماني كه محققي نسبت به جمع
ب شييما نيز مناسييها براي زمينه تحقيقاتي كند، هيچ اطميناني وجود ندارد كه اين دادهاقدام مي

ست كه تا حدودي با  سؤالي را پرسيده ا شد كه محقق اوليه  شما متوجه خواهيد  شند. معموالً  با
سؤال  شما مطلوب آن بود كه اين  شباهت دارد. ليكن براي  سنجش آن را داريد،  صد  آنچه ق

شده بود  شده بود. از اين رو -اندكي متفاوت طراحي  سيده  سؤاالت مربوط ديگري نيز پر  ،يا 
سؤال شما بستگي به اين دارد كه سؤال اصلي تا چه ميزان مقياس معتبري براي متغيري است 

ار مفيد تواند بسيييكه قصييد تجزيه و تحليل آن را داريد. با اين وجود، تجزيه و تحليل ثانويه مي
شد. اين روش تنوع گزينه سؤاالتي درباره زندگي اجتماعي را با سخگويي به  هاي ممكن براي پا

دهد. اگرچه هيچ روش منحصيير به فردي براي پاسييخ به كليه سييؤاالت وجود ندارد، ان مينشيي
هاي آگاهي از موضيييوعات مختلف وجود ندارد. زماني كه بر ليكن محدوديتي نيز درباره روش

 آوريد.كنيد، تجربيات بسياري را به دست مياي خاص از جهات مختلف تمركز ميروي مسئله
مربوط به تحقيقات پيمايشييي درباره تجزيه و تحليل ثانويه بحث  من بدان دليل در فصييل

هاي بسيييار مرتبط با پيمايش اسييت. با اين وجود هيچ دليلي وجود ندارد كردم كه يكي از روش
هاي گردآوري شيييده در هاي تحقيقات اجتماعي تنها به دادهكه تجزيه و تحليل مجدد داده
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( امكان بايگاني و تجزيه و 0227) 1ل فيلدينگپيمايش محدود شيييوند. به عنوان مثال نيگ
 هاي كيفي را بررسي نموده است.تحليل مجدد داده

                                                 
1 . Nigel Fielding 
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه

 هاي تحقيق اجتماعي، عبارت اسييت از اجراي تحقيق پيمايشييي، به عنوان يكي از روش
 اند. گان كه از جامعه انتخاب شدهدهندسخاي از پاهايي بر روي نمونهپرسشنامه

 

 موضوعات مناسب جهت تحقيق پيمايشي

  .تحقيقات پيمايشي به ويژه براي مطالعات توصيفي بر روي جوامع بزرگ مناسب هستند
 توان براي اهداف اكتشافي نيز به كار برد. هاي پيمايشي را ميهمچنين داده

 شنامه س شي براي جمعپر شيوهآوري دادهها رو طرح ( 2آورند: )هاي زير فراهم ميها به 
ست از مردم براي بيان موافقت يا مخالفت خود با عباراتي 0سؤاالت از مردم يا ) ( درخوا

گان دهندسيييختوانند باز )پاهاي متفاوت اسيييت. سيييؤاالت ميكه نشيييان دهنده نگرش
گان گزينه مورد نظر را از دهندسخدهند( يا بسته )پاهاي اختصاصي خود را ارائه ميپاسخ

 كنند( باشند. ارائه شده انتخاب ميهاي ميان فهرست پاسخ

 

 دستورالعمل طرح سؤاالت

 ها بايد ( شكل گزينه2هاي خاصي پيروي كنند: )هاي پرسشنامه بايد از دستورالعملگزينه
ها بايد تنها درباره ( گزينه4ها بايد شفاف و دقيق باشند؛ )( گزينه0مناسب با طرح باشد؛ )

گان بايد دهندسييخ( پا7پهلو اجتناب شييود(؛ )يك موضييوع طرح شييوند )از سييؤاالت دو 
گان بايد تمايل به دهندسييخ( پا2صييالحيت پاسييخگويي به سييؤال را داشييته باشييند؛ )

شته باشند؛ ) ها ( گزينه4گان باشد؛ )دهندسخ( سؤاالت بايد متناسب با پا8پاسخگويي دا
داري نمود تا باعث ( بايد از كاربرد واژگان منفي خود9بايد به طور معمول كوتاه باشييند؛ )

شود؛ )دهندسخسردرگمي پا شوند كه باعث اي جملهها بايد به گونه( گزينه9گان ن بندي 
 گان نشود.دهندسخانحراف پا

 

 ساختار پرسشنامه

 گذارد.آوري شده تاثير ميهاي جمعقالب پرسشنامه بر كيفيت داده 
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 ست تا اين اطمينان ضروري ا ضايي  سؤاالت اقت شفافي براي  شود كه  قالب  صل  حا
 دهند.گان به كليه سؤاالتي كه براي آنها در نظر گرفته شده است، پاسخ ميدهندسخپا

  سيييؤاالت ماتريسيييي شيييكل بسييييار مناسيييبي براي نمايش چندين گزينه در رابطه با
 روند.هاي مشابه پاسخ به شمار ميسرفصل

 گذارد.ميهاي داده شده تاثير ترتيب سؤاالت در پرسشنامه بر پاسخ 

 هاي شفاف براي پرسشنامه ضروري است.هاي مناسب ارائه دستورالعملبراي دريافت پاسخ 

  شود، بايد مورد پيش ستفاده  پيش از آنكه پرسشنامه بر روي نمونه مورد نظر در مطالعه ا
 آزمون قرار گيرد.

 هاي خود ايفا،توان در سييه شييكل اسيياسييي اجرا كرد: پرسييشيينامهها را ميپرسييشيينامه 
 هاي تلفني.هاي رو در رو يا پيمايشمصاحبه

 

 هاي خود ايفاپرسشنامه

 هاي پيگيري و ارسيييال هاي خود ايفا، اغلب اسيييتفاده از تماسدرباره پرسيييشييينامه
د، روش انهاي اوليه پاسخ ندادهگاني كه به پرسشنامهدهندسخهاي جديد به پاپرسشنامه

ست.  سبي ا سيار منا شت پب ستمر بر بازگ شنامهنظارت م س سبي براي ر ها راهنماي منا
 هاي پيگيري است.گيري در خصوص تماستصميم

 

 ايهاي مصاحبهپيمايش

 صا سي م سا ست كه بيكنندحبهويژگي ا ضور آنها تاثيري بر گان آن ا شند و ح طرف با
 ها نداشته باشد.پاسخ

 صا شند، جملكنندحبهم شنا با شنامه آ س بندي و هگان بايد به دقت آموزش ببينند تا با پر
 هاي داده شده را دقيقاً به همان صورت ثبت كنند.ترتيب سؤاالت را رعايت و پاسخ

 هاي كاوش براي اسييتخراج جزئيات يك پاسييخ ناقص يا گان بايد از روشكنندحبهمصييا
گان كنندبهحمبهم اسييتفاده كنند. كاوش بايد بيطرفانه باشييد. در بهترين حالت كليه مصييا

 براي كاوش استفاده كنند. هاي مشابهبايد از روش
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 هاي تلفنيپيمايش

 هاي رو در رو هسييتند و امكان تر و كاراتر از مصيياحبههاي تلفني بسيييار ارزانپيمايش
شتر بر جمع صاحبه تلفني آوري دادهكنترل بي سعه روش م ها را به همراه دارند. به ويژه تو

 با كمك كامپيوتر بسيار قابل توجه است.

 

 و تحقيق پيمايشي هاي نوينفناوري

 هاي جديدي را براي محققان علوم اجتماعي به همراه دارند. اين هاي نوين گزينهفناوري
ها به آوري و تجزيه و تحليل دادههاي جمعها شيييامل دامنه متعددي از روشفناوري

ند. با اين شيييوكمك كامپيوتر و نيز امكان انجام پيمايش به وسييييله نمابر يا اينترنت مي
كه  وجود مال وجود دارد  فاده نمود زيرا اين احت ياط اسيييت با احت يد  با دو روش آخر را 

 گان نماينده جامعه نباشند.دهندسخپا

 

 هاي مختلف پيمايشمقايسه روش

 جويي،اي شييامل صييرفههاي خود ايفا، نسييبت به پيمايش مصيياحبهمزاياي پرسييشيينامه 
صا شي از م شنا كنندهحبهسرعت، عدم اريب نا س و محرمانه ماندن به منظور و امكان نا

 ه بالقوه درباره مسائل حساس است. دهندسختشويق پا

 اي در مقايسيييه با پرسيييشييينامه خود ايفا در كاهش تعداد مزيت پيمايش مصييياحبه
ذيري پهاي ناقص، اجتناب از درك نادرست سؤاالت، نرخ پاسخ باالتر و انعطافپرسشنامه

 خاص است.گيري و مشاهدات بيشتر در خصوص نمونه

 جويي در هزينه وهاي رو در رو، صييرفهمزيت اصييلي پيمايش تلفني نسييبت به مصيياحبه 
ست. مصا سبت به مصاحبهكنندحبهزمان ا شتري ن مصاحبه  در محل گان تلفني امنيت بي

 گذارند. شونده دارند و تاثير كمتري نيز بر مصاحبه مي

 هاي پسييتي دارنديمايشهاي برخط نقاط قوت و ضييعف مشييترك بسييياري با پپيمايش  .
گان ددهنسختر است، ليكن اطمينان از نماينده جامعه بودن پااگرچه اجراي آنها كم هزينه

 امري دشوار است.
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 نقاط قوت و ضعف تحقيق پيمايشي

 صرفه شي به طور كلي مزايايي از قبيل  توان يهايي كه مجويي، ميزان دادهتحقيق پيماي
هاي هاي بزرگتر را دارد. اسيييتانداردسيييازي دادهنمونه آوري كرد و امكان انتخابجمع
 آوري شده يكي ديگر از نقاط قوت ويژه تحقيق پيمايشي است.جمع

 طحي توان به ساختگي بودن، ستحقيقات پيمايشي نقاط ضعفي نيز دارند. از آن جمله مي
بودن و انعطاف ناپذيري نسيييبي اشييياره نمود. اسيييتفاده از پيمايش براي درك كامل 
فرآيندهاي اجتماعي در شييرايط طبيعي خود بسيييار دشييوار اسييت. در مجموع تحقيق 

 پيمايشي به طور نسبي از لحاک اعتبار ضعيف و از لحاک پايايي قوي است.

 

 تجزيه و تحليل ثانويه

 ثانويه گزينه ها پيش روي تر دادهتر و آسيييانآوري ارزاناي براي جمعتجزيه و تحليل 
 ها هوشيار بود. دهد. هر چند بايد نسبت به اعتبار اين دادهميمحققان اجتماعي قرار 

 

 اصطالحات كليدي

 كاوش اريب )سوگيري(

 پرسشنامه سؤاالت بسته

 هدهندسخپا سؤال اقتضايي

 نرخ پاسخ مصاحبه

 تجزيه و تحليل ثانويه سؤاالت باز

 

 سؤاالت و تمرينات مروري

اي طرح كنيد بيان شده است، سؤال بستهبراي هر يك از سؤاالت بازي كه در ادامه  .22
 كه بتوان از آن در پرسشنامه استفاده كرد.

 الف. درآمد كلي خانواده شما در سال گذشته چقدر بوده است؟
 هاي فضايي چيست؟ب. نظر شما درباره برنامه
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 ج. اهميت مذهب در زندگي شما چقدر است؟
 چيزي بوده است؟ د. انگيزه اصلي شما از ادامه تحصيل در دانشگاه چه

 ترين مشكلي كه در جامعه وجود دارد، چيست؟ه. از نظر شما مهم
اي از سييؤاالت اقتضييايي را براي يك پرسييشيينامه خود ايفا طراحي كنيد كه مجموعه .20

 اطالعات زير را ارائه دهند:
 ه شاغل است؟دهندسخالف. آيا پا

 ب. اگر شاغل نيست، آيا در جستجوي كار است؟
 دار است؟ه بيكار در جستجوي كار نيست، آيا بازنشسته، دانشجو يا خانهدهندسخج. اگر پا
 ه در جستجوي كار است، چه مدت زماني را به دنبال كار بوده است؟دهندسخد. اگر پا

اي كه در يك مجله يا روزنامه چاپ شده است را پيدا كنيد )به عنوان مثال پرسشنامه .24
سنجي از خوانندگان(. حداقل ب سؤال آن توجه كرده و با نگاه مثبت و منفي به نظر ه پنج 

 انتقاد از آن بپردازيد.

هاي خود را شناسايي كنيد كه همين االن به ظاهر خود نگاه كنيد. آن دسته از ويژگي .27
 در صورت مصاحبه با بخشي از جامعه براي شما ايجاد مشكل خواهد كرد.

ست،  .22 شده ا سطح اينترنت انجام  شي را كه در  صه آن را پيماي پيدا كنيد. به طور خال
 تشريح و نقاط قوت و ضعف آن را بيان كنيد.

 

 منابعي براي مطالعه بيشتر
Babbie, Earl. 1990. Survey Research Methods. Belmont, CA: 

Wadsworth. 

هاي پيمايش. اين كتاب اگرچه با كتاب حاضيير نقاط اشييتراكي زيادي مرور جامعي بر روش
 كند.اند را بيان ميهاي پيمايشي كه در اينجا حذف شدهي از روشهايدارد، جنبه

Bardburn, Norman M., and Seymour Sudman. 1988. Polls and 

Surveys: Understanding What They Tell Us. Sand Francisco: Jossey- 

Bass. 
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Couper, Mick P., Michael W. Taugott, and Mark J. Lamias. 

2001.”Web Survey Design and Ad,inistration”. Public Opinion Quarterly  

65:230-53.  

طرح اينترنتي پيمايش بهترين نتايج را  4اي تجربي براي تعيين اينكه كدام يك از مطالعه
 ست. استخراج كرده ا

Dillman, Don A. 1999. Mail and Telephone Surveys: The Tailored 

Design Method. 2nd ed. New York: Wiley.  

مروري ارزشمند بر ادبيات روش شناختي درباره پيمايش پستي و تلفني. ديلمن پيشنهادات 
سخ ارائه مي سياري براي بهبود نرخ پا سال ب تحت عنوان  2949دهد )اين كتاب كالسيك در 

 هاي پستي و تلفني: طراحي روش كلي براي بار اول منتشر گرديد(.پيمايش
Elder,  Glen H., Jr., Rliza K. Pavalko, and Elizabeth C. Clipp. 1993. 

Working with Archival Data: Studying lives. Newbury Park, CA: Sage. 

هاي بايگاني شيده در اياالت متحده، به از داده ها و فنون اسيتفادهاين كتاب  درباره قابليت
 كند. آورند، بحث ميهاي طولي را فراهم ميويژه فنوني كه داده

Feick, Lawrence F. 1989. “Latent class analysis of Survey Questions 

that Include Don’t Know Responses”. Public Opinion Quarterly 53: 525-

47.  

 تواند معاني متعددي داشته باشد، از جمله تحليلي كه نشان داده شده است. مي "ندانستن"
Fowler, Floyd J., Jr. 1995.  Improving  Survey Questions: Design and 

Evaluation. Thousand Oaks,CA:Sage. 

مون آزبحث جامعي در خصوص ساختار پرسشنامه كه شامل پيشنهادات بسياري براي پيش
سؤاالت پيمايشي را مورد بحث قرار  ست. اين كتاب منطق كسب اطالعات از طريق  سؤاالت ا

دهد. همچنين چندين مثال از سييؤاالت هاي متعددي براي اثربخشييي ارائه ميداده و راهنمايي
 قابل استفاده ارائه شده است. 

Grovers, Robert M. 1990. “Theories and Methods of Telephone 

Surveys”. Pp. 221-40 in Annual Review of Scoiology (vol. 16), edited by 

W. Richard Scott and Judith Blake. Palo Alto, CA; Annual Reviews. 

نداختن پيمايش جا ا ناختي و تالشيييي براي  جامعه شييي هاي تلفني در چارچوب نظريات 
 اين روش تحقيق. روانشناختي براي بررسي انواع مختلف خطاهاي رايج  در 
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Holbrook, Allyson L., Melanie C.Green, and Jon A. Kronsick. 2003.   

“ Telephone versus Face –to-Face Interviewing if National Probability 

Samples with Long Questionnaires: Comparisons of Response Bias”.  

Public Opinion Quarterly  67: 79-125.  

هاي ي مورد انتظار از اين دو روش اجراي مصييياحبههابررسيييي مفصيييل و دقيق تفاوت
 پيمايشي. 

Miller, Delbert. 1991. Handbook of Research Design and Social 

Measurement. Newbury Park, CA: Sage.  

به ويژه در بخش  تاب،  ته اي از، تنوع گسيييترده8اين ك كار رف ياتي ب هاي عمل يار در  مع
دهد. در موارد بسيييياري قالب تحقيقات اجتماعي پيشيييين را مورد اشييياره و توصييييف قرار مي

هاي پرسشنامه مورد استفاده ارائه شده است. اگرچه كيفيت اين تصاوير محدود است، اما نمونه
 دهد. مناسبي از تنوع موجود ارائه مي

Moore, David W. 2002.” Measuring New Types of Question- Order 

Effects: Additive and Subtractive“  . Public Opinion Quarterly 66:80-91.  

 هاي مختلف براي طرح موثرتر سؤال.  بررسي گسترده شيوه
 Sheatsley, Paul F. 1983. “Questionnaire Construction and Item 

Writing”. Pp. 195-230 in Handbook of Survey Research, edited by Peter 

H.  Rossi, James D. Wright , and Andy B. Anderson. New York: 

Academic Press. 

 . از موضوعات مرتبط در اين زمينه توسط يكي از خبرگان امر ايبررسي ارزنده
Smith, Eric R. A. N., and Peverill Squire. 1990. “ The Effect of 

Prestige Names in Question Wording”. Public Opinion Quarterly 54: 97-

116.  

سخنام شي ت ثير ميهاي معتبر نه تنها بر پا شنامه پيماي س شده به پر گذارند، هاي كلي داده 
 است.  نيز اثرگذار "دانمنمي"هاي بلكه در مواردي بر همبستگي ميان تحصيالت و تعداد پاسخ

Swafford, Michael. 1992 “Soviet Survey Research: The 1970’s vs. the 

1990’s“. AAPOR News 19(3): 3-4  

هاي نويسنده وضعيت كلي تحقيقات پيمايشي در بازديد اوليه خود از كشور شوروي در سال
هاي اخير مقايسييه هاي تجديد نظر شييده مورد اسييتفاده در سييالرا با روش 2947و  2944

شورويكند. براي مثال او ميمي سد دولت  صوص اتخاذ نظرات مردم  نوي شي ملي در خ پيماي
 راجع به امكان اتحاد مجدد با آلمان را انجام داده است. 
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Tourangeau, Roger, Kenneth A.Rasinski, Norman Bradburn, and Roy 

D’ Andrade. 1989. “Carryover Effect in Attitude Surveys”. Public 

Opinion Quarterly 53: 495-524.  

ه پرسيييدند و سييريعاً دهندسييخپا 2222فان شييش سييؤال هدفمند را در پيمايش تلفني از مؤل
 تند.اي را يافهاي قابل مالحظهسؤاالت مقدم بر سؤاالت متمركز بر اهداف را تغيير دادند. آنها تفاوت

Williams, Robin M., Jr. 1989. ”The American Soldier: An 

Assessment, Several Wars Late“ Public Opinion Quarterly 53:155-74.  

يكي از مطالعات كالسييييك در تاريخ تحقيق پيمايشيييي كه توسيييط يكي از مؤلفان مورد 
 بازنگري قرار گرفته است. 

 

 منابع اينترنتي براي مطالعه

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
 :Sociology Nowقبل از اينكه مرور پاياني فصل را انجام دهيد، آزمون تشخيصي  .29

Research Methods هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به شما در شناسايي حوزه
تمركز كنيد كمك خواهد كرد. در ابتداي كتاب، شييما اطالعاتي درباره اين ابزار بر خط 

 و نيز آموزش نحوه دسترسي به همه منابع عظيم آن را خواهيد يافت.

بر اسييياس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور مزاياي برنامه  .02
ساير منابع  ستفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و  نتايج آزمون خود ا

 براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

وقتي مرور خود را به پايان رسانديد از پس آزمون براي ت ييد اينكه آماده ورود به فصل  .02
 ستفاده كنيد.بعدي هستيد يا خير، ا

 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعيوب سايتي براي كار با ويرايش يازدهم روش

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير برويد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه براي 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

هاي آزمايشي به همراه بازخورد سايت به موارد زير دست خواهيد يافت: آزمونشما در اين 
صل، پروژهآنها، تمارين اينترنتي، فلش كارت صطالها، نرم افزار آموزشي ف صيلي، ا حات هاي تف
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هاي هاي اجتماعي در فضاي مجازي، داده، پژوهشInfoTrac College-Editionجستجوي 
اي بر آموزش كار با نرم افزارهاي مختلف هاي سايت، مقدمهكپيمايش اجتماعي سراسري، لين

 .NVioو  SPSSها از قبيل تحليل داده

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ي احتماالً هاي اينترنتتوجه داشييته باشيييد كه اينترنت ماهيتي پويا اسييت. ليكن اين پايگاه
ن وب هاي بيشتر بررسي كنيد. ايلينككتاب را نيز براي  ثابت خواهند بود. همچنين وب سايت

هايي براي يادگيري بيشييتر درباره تحقيق ها در حال حاضيير )زمان انتشييار كتاب(، زمينهسييايت
 د.آورنپيمايشي فراهم مي

 مركز تحقيق پيمايشي دانشگاه بركلي
http://srcweb.berkeley.edu/ 

 مللسرشماري 
http://www.pollingthenations.com 

 روش پيمايش مبتني بر صفحه گسترده
http://www.wevsm.org/  
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 مروري بر فصل

شاهده بهقادر  را نامحقق ،يفيكي دانيم قيتحق يعي شرايط طب دري اجتماعي زندگ م
، اي سنجيدهاگر محقق با شيوه .محل يك رويداد و مشاهده آن به رفتن: كندخود مي
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 مقدمه
هاي قبلي بر اين نكته تاكيد كردم كه در طول زندگي همواره به انجام تحقيق در فصيييل

شغول ستيد اجتماعي م شكارترين روش. ه شاهده، يعني تحقيق اين عقيده در يكي از آ هاي م
  در مشيياركت يا مشيياهده به هرگاه در واقع  .گرددميداني كيفي تا حدود زيادي مشييخص مي

 نتظارا اتاق دانشگاه، كالس در خواهدر درك آن داشته باشيم، ي سعو  ختهپرداي اجتماعي رفتار
شك  ستي دانيم قيتحق انجام حال در ما،يهواپ يك در ياپز شاهدات زماني كه. ميه  ار خود م

 . ازيمپرددر واقع به گزارش تحقيقات ميداني خود براي آنها مي كنيم،بازگو مي گرانيد رايب
ست ديجدي ليخ هم وي ميقدي ليخ هم ،ياجتماع علوم دري قيتحق نيچن ستر .ا ه در واقع گ

شيوه از مطالعات قرن  سي29اين  سعه و برر صوص ، جوامع در حال تو ست اول آنها در خ هاي د
تا مشاهدات معاصر از مكالمات  2972و  2942هاي زندگي شهري در مكتب شيكاگو و در دهه

ي هايي كه در اين فصل مورد بررسدهد. بسياري از روشهاي گفتگوي اينترنتي را پوشش مياتاق
  در اند.هاي متمادي توسييط محققان علوم اجتماعي به كار گرفته شييدهگيرند، براي قرنقرار مي

سانزمينه علوم اجتماعي،  سان ان سعه اين روش شنا سزايي در تو  به عنوان رويكردي نقش به 
شته ضروري . اندعلمي دا ستذكر اين نكته  س كه ا ا را در توان آنهمعمولي كه نمي افراد ازي اريب

شابهي روش از مره محققان اجتماعي در نظر گرفت نيزز ستفاده مي م وان تاز آن جمله مي كنند.ا
 اشاره نمود.ي ستيبهزي هاسازماني اجتماع مددكاران و هاروزنامه گزارشگرانبه 

ستند،ي عيطب ييهاتيفعال موارد فوق اگرچه برگي خ وي رييادگ جهتيي هامهارت ليكن ه
دهيم. مورد بررسييي قرار مي ليتفصييه ب را ي فوقهامهارت ،فصييل نيا در. روندشييمار ميبه 
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  قيتحق كههاي خاصييي روش و معرفي راي دانيم قيتحقي اصييلي هاميپاراداي برخ همچنين
 يم.كنسازند، تشريح ميعلمي را مفيدتر از مشاهدات اتفاقي ما در زندگي روزمره مي يدانيم

اي با به منظور ايجاد تمايز ميان اين روش مشيياهده 1يفيكي دانيم قيتحق واژهدر اينجا از 
هاي مناسييب تجزيه و تحليل كمّي )آماري( اسييتفاده هاي طراحي شييده براي ايجاد دادهروش

سبهي اطالعات شيمايپ به عنوان مثال،. كنممي صد به منظور محا   نيانگيم ،جامعه كارانيب در
:  دهدارائه ميي فيك ياطالعات معموالً ،يدانيم قيتحق اما. آوردغيره را فراهم مي و درآمدها

  تاررف" بهي دانيم محققبر اين اسيياس، . شييوندمشيياهداتي كه به سييادگي تبديل به عدد نمي
سمي "يتدافعجويي بهانه" يا يك گروه رهبران "پدرانه صاحبه در يك مقام ر جه اي علني توم

سعي در بيان كمّي اين رفتار پدرانه يمي شدا بهانهكند، بدون آنكه  شته با سمي دا   اگر .جويي ر
مورد اسييتفاده قرار داد، مانند  نيز يكمّي هادادهي آورجمعي برا توانيمرا ي دانيم قيتحق چه

  يدانيم قيتحقتوجه به تعداد دفعات بحث درباره موضييوعي خاص در يك جلسييه عمومي، اما 
 .  استي فيعموماً ك

اين روش تنها  كه است جهت آن از مشاهدهي هاروش گريد باي دانيم مشاهدهتفاوت ديگر 
ه ب رود.پردازي نيز به شييمار ميآوري داده نيسييت؛ بلكه نوعي فعاليت نظريهفعاليتي براي جمع

  كنيداي آغاز ميشده فيتعر قاًيدقي هاهيفرض با را خود كار ندرته بي دانيم محقق يك عنوان
بر معني بخشيدن به فرآيندهاي مستمري است معموالً تالش شما ناظر . دنشو آزموده ديبا كه

سعه نتايج كلي توان آنها را از قبل پيشكه نمي شاهدات اوليه، تو بيني كرد. اين كار از طريق م
هاي خاصييي براي مشيياهدات بعدي، انجام مشيياهدات بعدي و بازنگري به منظور تعيين روش

صه مي شود.نتايج اوليه و الي آخر انجام مي ستفاده متناوب و جايگزين تبه طور خال وان گفت ا
از استقراء و قياس، كه در بخش اول كتاب مورد بحث قرار گرفت، در هيچ كجا به اندازه تحقيق 
ميداني مشييهود و ضييروري نيسييت. در اين فصييل به معرفي مباني نظري تحقيق ميداني و 

ه تجزيه و تحليل نيز درباره نحو 24شيييود. در فصيييل ها پرداخته ميآوري دادههاي جمعروش
 هاي كيفي بحث شده است.داده

                                                 
1 . Qualitative Field Research 
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 يدانيم قيتحقي برا مناسب موضوعات
ست  ،يدانيم قيتحق قوت نقاط ازي كي .  دهديم قرار انمحقق ارياخت در كهنگرش جامعي ا

ترين آن به كامل مشاهده و مطالعه موردي اجتماع دهيپد با ميمستقيي ارويرومحققان از طريق 
  روش نيا رو، نيا از. يابنددسييت مي آن ازي تركامل و ترقيعم درك به ،صييورت ممكن

ي اجتماع مطالعات و قيتحق موضييوعات از دسييته آني برا ،همواره نه اما ژه،يوه ب مشيياهده،
ست مناسب ست ي دانيم انمحقق. ستندين كردني كمّ قابلي سادگه ب كه ا ي هافاوتتممكن ا

ديگري را ي هاروش كهي محققان از نظر كه دنده صيتشييخ رفتارها و هانگرش دررا ي فيظر
 .دهند، پنهان بماندمورد استفاده قرار مي

سته از نگرش يدانيم قيتحق ست كه در به ويژه براي مطالعه آن د سب ا ها و رفتارهايي منا
شي دانيم قيتحقبه طور مثال، . شوندشرايط طبيعي خود بهتر درك مي   مطالعه يبرا برتري رو

اسييت، همان طور كه تجزيه و تحليل آماري ي مذهب جلسييه يك دري مذهب رييتغي هاييايپو
 .روشي بهتر براي مقايسه نحوه تغيير در زنان و مردان است

  ولط دري اجتماعي ندهايفرا مطالعهي براهمچنين روشييي بسيييار مناسييب ي دانيم قيتحق
ست زمان ساس محقق ميداني مي .ا شورش را از ابتدا تا انتها و طبق بر اين ا تواند مراحل يك 

 رويدادهاي واقعي بررسي كند، به جاي آنكه پس از وقوع به دنبال بازسازي آنها باشد.
ضات ش اعترا سات كارگران، مذاكرات ،جريان دادگاه ،ييوجدان سا ي دادهايرو اي يعموم اح

شابه سبتاً مكان و زمان در كهي م ستند كه كاربرد دهنديمي رو محدود ن ، از ديگر مواردي ه
ي بررسيي در ديباچندين مشيياهده از اين نوع . هاي تحقيق ميداني در آنها مناسييب اسييتروش
 .شوند بيترك هم با مكان و زمان طول در تريجامع
 (2992: 222-24) "ياجتماع هايزمينه ليتحلتجزيه و "كتاب  در 1الفلند نيل و جان 

برخي عناصيير زندگي اجتماعي كه براي تحقيق ميداني مناسييب هسييتند را به شييرح زير بيان 
 .كنندمي

 رفتارهاي مختلفي نظير صحبت كردن و مطالعه كتاب :اعمال .2

 نظير طالق، جنايت و بيماري رويدادهايي :عيوقا .0
  نفر چند يا دو تعامل و مالقات :برخوردها .4

                                                 
1 . John and Lyn Lofland 
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صبي ليتحل :هانقش .7 صب دارند: عهده ميبر  افراد كه منا گيرند و رفتاري كه در اين منا
 يقومي هاگروه ،يخانوادگي هانقش اشتغال،

 دوستي و ... ،فرزند -مادر روابط: نقش چند يا دو رايب مناسب رفتار نوع :روابط .2
 ي كاري هاگروه وي ورزشي هاميت ،هدوستان محافل ليقب از كوچكي هاگروه :هاگروه .8
  مدارس يا هامارستانيب نظير يرسمي هاسازمان :هاسازمان .4
 امعوج خالف بر گانيهمسييا و محالت روسييتاها،كوچكي نظير  جوامع :هاگاهسييكونت .9

 كه بررسي آنها دشوار است كشورها مانند يبزرگ
  ، مانند نامعلومي هاتيجمع و مرزها با مبهمي اجتماعي هاتيموجود :ياجتماعي اهايدن .9

  "دارانسرمايهدنياي " و "ورزش جهان"
سازگار  هچگون :هافرهنگ خرده اي يزندگي هاسبك .22 گروه بزرگي از مردم با يكديگر 

 .ازندپردبه زندگي مي "يشهر نييپا طبقه" يا  "حاكم طبقه" هاي مانندشده و در گروه
 

  يهاراه از كه سييازدمي آشييكار راي نكات ،ياجتماعي هاطيمح نيا كليه درتحقيق ميداني 
 . زير توجه كنيد مثال  به حال. ستين ريپذامكان گريد

  تيماه(، 2992مند شييدم )بابي، شييخصيياً به بررسييي آن عالقه كهي اتموضييوعيكي از 
سئول س چه: بودي عمومي هاتيم سئول ي ك ستيي زهايچ هيتهم   م؟يبريم بهره آن از ما كه ا

س چه سئولي ك ضاها حفظ پاكيزگي م ..  . و هاساختمان ها،بازارچه ها،پاركمانند  ،يعمومي ف
ست؟ سئول نظارت بر تعمير عالئم راهنمايي و رانندگي در خيابان ا سي م ست؟ چه ك   اگر ايها ا
س چه زد،يبر هاابانيخ به را آنها اتيمحتو و واژگون را زبالهي هاصندوقي طوفان سئوي ك  لم
  است؟ ابانيخ از آنها كردن جمع

ي رسمي هاتوافق اساس بر ما. استو روشن  واضح هاسؤال نيا پاسخنگر، با نگاه سطحي
.  مياكرده نييتع هاتيفعال نياهايي را به عنوان مسييئول سييازمان جامعه، در يرسييم ريغ و

سئولي دولت سرايداران ستندي عموم اماكن حفظ پاكيزگي م سئول د كاركنان .ه ر نهادهاي م
و احتماالً پليس و شهرداري مسئول نظارت  را بر عهده داشته هاابانيخ عالئم حفظ نقل و حمل

ست.ها و نظافت آن از زبالهبر نظم خيابان شوند اگر ها ا  ما گاهآن ،اين وظايف به درستي انجام ن
 در جستجوي افراد مسئول و سرزنش آنها خواهيم بود.
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  خاص، دافرا بهي عموم امور تيمسئول صيتخصشده بود كه  جلبن به اين نكته م توجهاما 
  دارد.آنها را از قبول مسئوليت باز مي عمالً بلكه ،داردرا از عهده ديگران بر مي تيمسئول تنها نه

حاضر به پذيرش مسئوليتي در قبال  ،شما و من مثلي افراد كه است ناي موضوع از منتصور 
 .اموال عمومي كه مستقيماً به ما سپرده نشده است، نخواهيم بود

  بوده يعموم بوستان يكروي در مشغول پياده اگر. كنم انيب بهتر را خود منظور ديده اجازه
  .مارندشيم ناپسند را شما عمل حاضر افراد كه ديشويم متوجه د،يزيبر آنجا در آشغالي مقدار و

شما خيره مي شما  يحت كنند.شوند و زير لب اعتراض ميافراد به  صي به  شخ ست  ممكن ا
  و معين يمنفي هامجازات معرض در صورت اين عمل، شما رادر هر . چيزي در اين باره بگويد

  ودهب بوستان همان روي درمشغول پياده اگر: عكس موضوع را در نظر بگيريد حاال. ددهيم قرار
  آنجا كردن زيتم به شييما و ختهير آنجا دري گريدفرد  كه ديشييو مواجه آشييغالي مقدار با و

شغول سند دوروبر افراد نظر از شما عمل كه دارد وجود احتمال نياباز هم  د،يشو م .  ديايب ناپ
 .گرفت ديخواه قرار كردن زيتمي برا ، اين باريمنفي هامجازات معرض در مجدداً شما احتماالً

قابل غير  را آن اغلب كردم، مطرح انيدانشيييجو بابراي اولين بار اين الگو را  كهزماني 
  ،واكنش منفي مردم را به دنبال دارد ،آشيييغال ختنير اگرچه. دانسيييتندمي معنيپذيرش و بي

سلماً شت خواهد دنباله برا  مثبت واكنشي عموم مكان يك كردن زيتم م   نيا مردمي يعن :دا
شويق مي ما كار شجو همه ديترد بدون. كنندرا ت س اگر كه گفتند انيدان  راي معمو مكاني ك
شويق مي كند، زيتم سين و ت سديم نظره ب. كنندآنها او را تح نيز  يگريد شخص هر از اگر ر

صاً يا درباره اينكه فردي به نظافت اماكن عمومي پرداخته سؤل شخ ي تماعاج مشكلي حل تيم
 .شويمبر عهده بگيرد سؤال كنيم، با نظر مثبت و تحسين آميز او مواجه مي را

  ترفع آن دسته از مشكال بهخودشان  كردم شنهاديپ انيدانشجو به موضوع، حل ايني برا
ستم پس از انجام . شونديم مواجه آنها با روزمرهي هاتيفعال در كهبپردازند ي عموم از آنها خوا

 : دهندسخاين كارها به دو سؤال زير پا
 داشتند؟ ياحساس چه آن بر عهده آنها نبود، تيمسؤل كه بودندي اجتماعي امسئله ريدرگي وقت .2

 چگونه بوده است؟ انياطراف واكنش .0

شجو شغال انيدان  هاي زباله را به مكانسطل كردند، تعمير راي ابانيخ عالئم كردند، جمع را هاآ
اسيييتراحتگاه عمومي خوابگاه خود را تميز و چيدمان آن را اصيييالح كردند،  ،خويش باز گرداندند
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  ريتعم راي باز زمين ليوسا كردند، هرسرا  بود هادر تقاطع ديد مانع كه درختاني اضافي هاهشاخ
 را برطرف كردند. نبود هاآن تيمسؤل طهيح در كه گريدي عموم مشكل هاصد و كردند

شته يناراحتاحساس  كارها نيا انجام هنگام كه گفتندمي هاآن اكثر ه آنها هم .اندشديدي دا
سات كليه ويي نماانگشت ،ييخودنما حماقت، احساس با ين ا از را ماي عاد حالت در كهي احسا

ساس ،مواردتمام  در باًيتقر. اندمواجه بودهدارند، كارها باز مي شايند آنها اح ي اهواكنش با ناخو
ستفاده و خراببولتن روزنامه  انيدانشجويكي از . تشديد شده است انياطراف   ستگاهيا يك بالا

س با كرد را دور انداخته بود، اماايجاد مزاحمت مي هاماه كه اتوبوس   فردي سو از سيپل دنير
ست مورد مجاور  انابيخ شده مسدود آبي جو انيدانشجو از گريدي يك. ه بودگرفت قرار بازخوا

شان سا يكي از كه كرديم باز و زيتم را خود   تگرانرفوظيفه  كار نيا گفته بود او به گانيهم
اي را جمع كرده بود از سوي ديگران مورد تمسخر زباله كدام از دانشجويان كه هر. است ابانيخ

ستهزاء قرار  شجو. گرفته و آن را به كناري انداخته بودو ا ك ي اطرافي هازباله كهي جواني دان
سخر مورد ،كرديم جمع را زباله سطل شكار گرديد كه . ه بودگرفت قرار يرهگذر تم در نتيجه آ

 :تنها سه توجيه قابل قبول براي برداشتن زباله از يك مكان عمومي وجود دارد
 .ديكن زيتم را آن كرده مجبورتاني يك و ختهير نيزمي را رو خودتان آشغال .2

 .ديكنيم پشيماني احساس و ختهير نيزمي را رو خودتان آشغال .0

 .ديهست دزد آشغال شما .4

  تيمسييؤلي كسيي سييتيني رفتنيپذ مردمي براي عاد حالت دررسييد كه چنين به نظر مي
 . رديبگ عهده بر راي عموم كارهاي

  رتقد و تيماه توانينمي دانيم قيتحق ازگيري توان گفت كه بدون بهرهتا حدودي مي
.  در خصييوص پذيرش مسييئوليت فردي براي كارهاي عمومي را كشييف كرد هاي موجودتوافق

هروند اي از يك شپذيري امري شايسته و نشانهتيمسؤل كه كننديم بيان اجتماعيي هنجارها
جه يري دارند، اين نتيبا طرح اين سؤال از مردم كه چه احساسي درباره مسئوليت پذ. خوب است

ليكن تنها با رفتن به درون زندگي و مشاهده پيامدهاي . شود كه كار خوبي استخام حاصل مي
 توان به تصويري صحيح دست يافت.آن مي

شديم كه وقتي ضميمه عنوانه ب شجويانم متوجه    زا پس مردماي بر اين ماجرا، من و دان
سي بوده  اين كارها افتندييم در خود هياول واكنش شجويان به عنوان تكليفي كال سئوليت دان م

هاي موجود، اگرچه توافق. دادنداسييت، نظرشييان تغيير كرده و تمايل به همكاري نشييان مي
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ها پذيرش مسئوليت كارهاي عمومي را نامطلوب ساخته است، تمايل افراد به عبور از اين توافق
 رند.پذيمنجر به مطلوبيت آن شده و لذا اين كار را مي

شتباهي نگارروزنامه با راي دانيم قيتحقنبايد  ست . گرفت ا شمندانممكن ا  وي ماعاجت دان
.  دارند هاداده با متفاوت كامالًي ارتباط آنها امااستفاده كنند، ي مشابههاي از شيوه نگارانروزنامه
با اين . اسيتي شيناسيجامعه وي نگارروزنامهمصياحبه فردي يك روش رايج در  مثال،به طور 

 يك هدفكنند. وجود جامعه شيييناسيييان تنها به گزارش نگرش، عقيده يا تجربه اكتفا نمي
تري اي براي تجزيه و تحليل به منظور درك كليبرخورد با مصاحبه به عنوان داده شناسجامعه

 از زندگي اجتماعي است.
 چتر ريز رد مطالعات ازي عيوس دامنه ،اوالً. رديگ قرار ديت ك مورد ديبا كيفي قيتحق مهم جنبه دو

هاي اسيشنمعرفت د،يد ديخواه فصل نيا در كه همان طور. گيرندمي قرار "يفيكي دانيم قيتحق"
 داده" چون ايپايه سيييؤاالت بهي متفاوت كامالًي كردهايرو مختلفي هاميپارادا در گوناگون

 ليتحل و هيتجز را هاداده بايد چگونه" و "؟كنيمي آورجمعها را ايد دادهب چگونه " ،"سيييت؟يچ
شت، خاطره ب ديبا ،ثانياً. دارند "م؟يكن   آنها هب دادن جوابدر تحقيق خود به دنبال  كهي سؤاالت دا

ه ب را خودنه روزاي زندگ چگونه زنان" مانندي سؤال. كنندرا تعيين مي استفاده مورد روش نوع ،ميهست
را  "؟كنندمسييئول خانوار سييازماندهي مي و همسيير مادر، هاي خود به عنوانايفاي نقش منظور

ي غاتيتبل مبارزاتي ابيارز. بررسي قرار داد مورد ميمستق مشاهدات و قيعمي هامصاحبه اب توانيم
  موارد شيييتريب در كه كرد ميخواهمالحظه . هاي متمركز انجام دادگيري از گروهتوان با بهرهرا مي
 استفاده كنند.هاي مختلفي توانند از روشمي انمحقق

مزاياي بررسي زندگي اجتماعي در محيط طبيعي  ازي دانيم قيتحق خالصه به طور نيبنابرا
به  اهشگيآزما در يا پرسشنامهبا استفاده از  توانيم راموارد متعددي  اگرچه. مند استخود بهره

.  ندنيسييتليكن بعضييي چيزها از اين طريق قابل بررسييي  طور مناسييب مورد بررسييي قرار داد،
شاهده ستق م ديگري كه ي دادهايرو و فرعي ارتباطات تا دهديمبه محقق امكان ي دانيم ميم

 پذير نيست را از اين طريق كشف كند.بيني و سنجش آنها به صورتي ديگر امكانپيش
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  كيفي يدانيم قيتحق ژهيومالحظات 
ضوعات ص مو   قيتحق و رنديگ قرار توجه مورد ديبا كه دارد وجود قيتحق روش هر در يخا

ستثن امر نيا ازي فيكي دانيم ستي م ستفادهميداني  تحقيق روش از كهزماني . ني  با ،كنيديم ا
 مواجه شييونده مشيياهده افراد با ابطهرو  گرمشيياهده عنوانه ب خود نقش درباره تصييميماتي

 .ميدهمي قراري بررس مورد را ماتيتصم نيا رب موثر موضوعات ازي برخ حال. شويدمي

 

 گر هاي گوناگون مشاهدهنقش
هر نقشي، از جمله مشاركت در آنچه قصد مشاهده آن را تواند گر ميدر تحقيق ميداني، مشاهده

ن م. در اين فصييل در بخش قبلي داشييتند(دانشييجويان  ي كهموقعيت )همان دارد، بر عهده بگيرد
صطالح  صطالح رايج را بيش از  تحقيق ميدانيا شاركتيا شاهده م زومي بر لزيرا  ،امگرفته كاره ب م

ها را مستقيماً در ميدان عمل ، هرچند معموالً پديدهمشاركت محققان در موضوع مطالعه وجود ندارد
 سازند:نشان مي خاطر 1. چنانچه كاترين مارشال و گرچن راسمنكنندميمطالعه 

 ي ازدرجات متنوع مسيييتلزم كه كندريزي ممكن اسيييت محقق نقشيييي را برنامه
 قرار دارد. در يك سر طيف مشاركت كامل است در زندگي اجتماعي روزمره "مشاركت"

 ويگيرد. در سييعهده مير هايي را در زندگي روزمره بكه محقق نقش يا مجموعه نقش
وارد نشييده و از تعامالت اجتماعي  درگر كامل قرار دارد كه محقق مشيياهده ،ديگر طيف

عه  طال حت م ياي ت كت در دن ناب ميمشيييار مه ورزداجت تداد اين طيف ه ته در ام . الب
 .(2992082) هاي تكميلي ممكن در دسترس محقق قرار دارندتركيب

 
 ديفر در موضوع مورد مطالعه )به طور مثال واقعي يمشاركت كامل، مشاركتدر اين زمينه 

شركت مي شجويي  ست. آن كند( يا تظاهر به كه در تظاهرات دان صورت، زماني ا  هكه بدر هر 
عنوان مشيياركت ه بايد اجازه دهيد مردم شييما را ب ،كنيدكننده كامل عمل مي عنوان مشيياركت

نده بو  كن ند. ه نه  ثال، اگرعنوان محقق ببين عه گروهي از  روش براياز اين  به عنوان م مطال
ا انشگاه ياستاد د يك مانندو رفتار كنيد، صحبت كردن استفاده ميو عامي افراد تحصيل نكرده 

 نخواهد بود.دانشجو مناسب 

                                                 
1 . Catherine Marshall and Gretchen Rossman 



 824/ فصل دهم: تحقيق ميداني كيفي

 

كند كه محققان اجتماعي بر سيير آن اختالف را ايجاد مي اخالقي چالشييي ،اين نوع تحقيق
كنند، در حالي كه آيا فريب مردمي كه به شيييما در قالب فردي عادي اطمينان مي. نظر دارند

مزاياي آيا  چنين اعتمادي را به محققي شييناخته شييده نخواهند داشييت، كاري اخالقي اسييت؟
به  ايهاي حرفه؟ اگرچه بسييياري از انجمنكندبالقوه حاصييل از تحقيق اين جنبه را توجيه مي

 . كنندهاي خاص بروز مياند، هنجارهاي مورد اشاره كماكان در موقعيتپرداختهاين موضوع 
فريب  قصدتنها به . هيچ محققي اي علمي نيز وجود داردجنبه ،اخالقي جنبهاين در رابطه با 

ست كه داده .كندها اقدام به اين كار نميآزمودني اصل هاي حبلكه اغلب توجيه اين كار چنين ا
ت تر از زماني اسيييها حالتي طبيعي و مطمئن دارند، معتبر و قابل اطميناندر زماني كه آزمودني

ست. سي تحتاگر مردم بدانند كه  كه بدانند محققي در حال انجام يك پروژه اجتماعي ا و  برر
مشيييكل  امر. اين دهندتغيير ميهاي گوناگون شييييوه هرا ب خود رفتارهاي ،مطالعه هسيييتند

 شود.ناميده مي 1پذيريواكنش
محقق را از خود برانند. دوم اينكه ممكن اسييت نوع ها آزمودنينكه ممكن اسييت آ نخسييت

اصل فرايند ي شايد حتاينكه  . سومتر به نظر رسندقابل احترامتا  تغيير دهندگفتار و رفتارشان را 
سازند.  شجوياني كه به طور مثال اجتماعي را دگرگون  ساندن بهدان سيب ر صد آ ان ساختم ق

شييناسييي در حال با اطالع از اينكه يكي از اعضيياي گروه آنها جامعه را دارند،دانشييگاه  مركزي
 . انجام يك پروژه تحقيقاتي است، شايد طرح خود را به يكباره كنار بگذارند

شما  سوي ديگر اگر  شيد، از  شاركت كننده كاملي با توانيد روي موضوع تحت مطالعه مي م
ضاي گروه ه عنوان. بخود تاثير بگذاريد شما  ،مثال فرض كنيد اع عدي درباره اينكه اقدام بنظر 
بلكه مهم  ،گوييد. موضييوع اين نيسييت كه شييما چه چيزي مياندرا جويا شييدهگروه چه باشييد 

ست شنهادكه بر فرآيند داريد تاثيري ا شما بپذيردرا  شما . اگر گروه پي شكار ف بر، ت ثير  رآيند آ
موجب آن اين پيشيينهاد رد شييده ه فرآيندي كه ب شييما را رد كند، . اگر گروه پيشيينهادشييودمي
 ،نظري در اين رابطه نداشييته باشيييدت ثيرگذار باشييد. در نهايت اگر  آتيرويدادهاي  تواند برمي

 و بالتكليفي گروه بيفزاييد. عدم اطمينانبه ممكن است 
بر موضوع مشاهده  ،انجام دهد يا ندهد گرمشاهده -مشاركت كننده هر كاري كه  در نهايت

شت شگيرياين از توان آنكه به هيچ وجه نميضمن . تاثيراتي خواهد دا  تاثير به طور كامل پي

                                                 
1   . reactivity  
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تحت ثر )اين اكند آن پيشگيري ز ي اودتا حد تواندمي موضوعاگرچه حساسيت نسبت به  كرد.

 .(مورد بررسي قرار گرفته استتفصيل ه ب 8اثر هاثورن در فصل عنوان 
كت مشيياراين مالحظات اخالقي و علمي، محققان ميداني اغلب نقشييي متفاوت با  ه دليلب

 ،توانيد به طور كامل در گروه مورد مطالعه شركت كنيدكنند. شما ميانتخاب ميرا كننده كامل 
يك  ي ازعضو ، در نقشمثالبه عنوان كه در حال انجام تحقيق نيز هستيد.  مشخص كنيداما 

ستفاشناسي ورزش اي درباره جامعهمطالعهبراي توانيد از موقعيت خود مي ،تيم واليبال  ده كردها
نخواهد خطر بدون اين نقش نيز  ليكن. در جريان كارهاي خود قرار دهيد نيزرا  هاتيميو هم

شتر افراد تحت مطالعه . بود ست بي  توجه خود را به جاي فرآيندهاي اجتماعي طبيعي بهممكن ا
ارج خ طبيعياين امر فرآيند تحت مطالعه را از حالت  و كنندپروژه تحقيقاتي شيييما معطوف 

از سييوي ديگر ممكن اسييت توجه خود شييما بيش از حد به شييناسييايي عاليق و سييازد. مي
تالش شيما براي هرچه بيشيتر طبيعي جلوه كردن . دگان جلب شيودهاي مشياركت كننديدگاه

 تواند به بهاي از دست رفتن تمايز علمي شما بينجامد.مي
شاهده سوي ديگردر  شي از يك فرايند  ،گر كامل بدون آنكه به انحاي مختلفطيف، م بخ

ا تي ندارد، ببا توجه به اينكه محقق هيچگونه دخال پردازد.اجتماعي باشيييد، به مطالعه آن مي
تگاه محقق در ايس نشستن. شوند كه تحت بررسي قرار دارندها متوجه نمياحتمال زياد، آزمودني

 .گذرند، مثالي از اين نوع اسييتاز وسييط خيابان ميتوجه دون افرادي كه ب مشيياهده اتوبوس و
كامل بر  گرمشاهده براي تاثيرگذارياحتمال كمتري  ،كننده كاملمشاركت اگرچه در مقايسه با 

، احتمال كمتري نيز وجود تالش براي طبيعي جلوه كردن وجود داردموضيييوع مورد مطالعه و 
ضوع مورد مطالعه ب محققدارد كه  ست آورد. ه درك كاملي از مو شاهدات اينگونه د توانند ميم

 بسيار سطحي و ناپايدار باشند.

بر عهده  كنندگان هاي واقع در دو سييير طيف كه مشييياهده( نقش4993) 1فرد ديويس
صيف مي 3و تازه كيش 2مريخي عناوين باگيرند را مي ستلزم تالش هرچه  ،كند. مورد دومتو م

ا ركه خطر جذب شدن  استپديده مورد مطالعه تري از براي درك عميقمشاهده كننده  بيشتر
 . اين خطر را در بخش بعدي بيشتر بررسي خواهيم كرد. به همراه دارد

                                                 
1 . Fred Davis 
2 . The Martian 

3 . The convert 
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ف تازه كشزندگي  نوعيشما را براي مشاهده  فرض كنيد ،رويكرد مريخيدرك بهتر  براي
. دانشييمندان كنيدها احسيياس مياحتماالً خود را جداي از مريخياند. به مريخ فرسييتاده شييده

ها يا فرهنگكنند كه در حال مشييياهده اغلب زماني اين ميزان جدايي را اتخاذ مياجتماعي 
 .باشند طبقات اجتماعي متفاوت با خودشان

سمن شال و را شان مي ( نيز خاطر4991: 60-64) 1مار تواند ميزان كنند كه محقق مين
شكل دائم در صحنه حضور : ميحضور در مجموعه تحت مشاهده را تغيير دهد زمان توانيد به 

توانيد توجه خود را به مي همچنينخودتان را نشيييان دهيد.  در مواقعي تنهاداشيييته باشييييد يا 
كامل آن داشته باشيد، مشاهده سعي در يا  ردهحدودي از محيط اجتماعي معطوف كهاي مجنبه

 .يعني نقشي مناسب در راستاي دستيابي به اهداف خود شكل دهيد
ل از سوي محقق است. مت سفانه دستورالعمي هاي متفاوتنقشنيازمند متفاوت  شرايطنهايتاً 

درك خود از موقعيت و داوري شييايسييته خود  هبايد ب وروشييني براي اين انتخاب وجود ندارد 
شيد. با اين  ه شناختي و اخالقي را بمالحظات روش ات خود بايدتصميماتخاذ در  وجودمتكي با

تعارض ميان اين دو محور اغلب اتخاذ تصييميم را دشييوار نظر داشييته باشيييد.  عنوان راهنما در
به محدوديتي براي مطالعه تبديل رسييد كه نقش شيما سيازد و در مواقعي به اين نتيجه ميمي

 شده است.

 

 هارابطه با آزمودني
، دكندر قبال مشييياهدات خود ايفا ميمحقق ميداني  ي كههاي مختلفپس از معرفي نقش 

ضوع مي  آنها ارتباط هايديدگاهپردازيم كه محقق چگونه با افراد مورد مطالعه و حال به اين مو
 ند.كبرقرار مي

بر عهده ما  واقعاً كهي اجتماع هايمسييئوليتي تصييد به تظاهر كانام نيشيييپ حثابم در
 كنيم.به نحوه انديشيدن و احساس خود در اين مقام توجه مي حال. نيست را ذكر كرديم

سي ديكن فرض صد برر شما به آن ازي اديز تعداد كه را داريد ينيد فرقه يك ق  نزديكان 
حال . داين كار كني به تظاهر يا به عضويت گروه در آمده ديتوانيمبراي اين منظور . اعتقاد دارند

  "تظاهر به عضييويت"و  "عضييويت واقعي"چه تفاوتي ميان  اين سييؤال را از خود بپرسيييد كه

                                                 
1 . Marshal and Rossman 
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صل تفاوت. دارد وجود ست نيادر ي ا ي هادگاهيد ساير و هانگرش باورها، واقعاً شما ايآ كه ا
  ندهيآ نبهشپنج حيمس كه دارند اعتقادگروه ي اعضا اگر. خير يا ديريپذيم را فرقهي واقعي اعضا

پذيريد يا مي را نيا واقعاً آآ ،نجات دهد را گروهي اعضييا و كند نابود را جهان تا ظهور كرده
 كنيد؟تظاهر به اين كار مي

شمندان سنتي به طور  شرايطي تاكيد  "عينيت" بر اهميت اجتماعي دان شدر چنين  بر . اندتهدا
ساس اين ديدگاه  ضويت در گروه به منظور جلوگيري از تاثيرگذاري باورهاي  مثال درا فوق، عدم ع

  هايداده اجتماعي منافع دانشمندان امروزه عينيت،اين  ييامزا انكار بدون. آن امري ضروري است
ستغراق خود در ديدگاه صل از ا   1دالفلن و الفلند چيزي كه اند؛هاي مورد مطالعه را نيز درك كردهحا

هاي اعضاي گروه را، حداقل تا زماني كه ديدگاه. اندناميده "2يخودمان درك" را آن( 4991964)
 دهيپد املك دركي برا. آنها نخواهيد بود اعمال وبه طور موقتي، نپذيرفته باشيد، قادر به درك افكار 

 .ديآيم شنبهپنج شب حيمس كه ديكن باور ديبا مطالعه مورد
 گاهي اوقات حتي آموختن. كار دشواري است افراد ازي اريبسي براپذيرش ديدگاهي ناآشنا، 

هاي ناآشنا به تنهايي كار دشواري است و بر اين اساس پذيرش آنها دشوارتر نيز خواهد ديدگاه
  .از اين رو پذيرش چنين ديدگاهي به عنوان اعتقادات فردي به مراتب دشييوارتر خواهد بود. بود

براي تاكيد بر اين نكته  را "4نينماد گراييواقع" اصيييطالح( 2947و  2942) 3بال رابرت
ته را قابل احترام دانس مطالعه مورد افراد اعتقادات ديباي اجتماع محققان كهاست  كرده شنهاديپ
سخر آنها بپرهيزند و ساس اين نگرش مي. از تم   رابرت و ريشاف اميليوتوان دريافت كه چرا بر ا

س سان كه است ييتهايفعاليكي از بدترين ي دانيم كار" كه گرفتند جهينت( 299202) 5نزيتبا   ان
  ."است كردهي طراح خودي برا

سي آنها پرداخته دگاهيد شريپذ در البته زماني  .ايد نيز خطراتي وجود داردافرادي كه به برر
ي هادهيپد درك و مشييياهده از ،گذاريدهايي عينيت را كنار ميبراي پذيرش چنين ديدگاه كه

سترس محروم ميآزمودني مرجعي هاچارچوب خارج از   رشيپذ با سو يك از. شويدهاي در د
قدان هاي اين اعتقاد از سوي معترسد، امكان درك جنبهپايان مي به شنبهنجپ دنيا در شب نكهيا

ن دليل پذيرش چنيمشييياهده  امكان به آن را خواهيد يافت. ليكن با فراتر رفتن از اين نگرش،
                                                 

1 . Lofland and Lofland 

2 . Insider Understanding 

3 . Robert Bellah 
4 . Symbolic Realism 

5. William Shaffir and Robert Stebbins  
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ست مي سوي مردم را به د صي روح ضربه يك اثر دري اعده شايد. آوريداعتقادي از    يشخ
 هفرق نيا به خاصي اجتماعي هاشبكه در شركت قيطر ازي اعده و( طالق اي يكاريب نظير)

ضا به طور مثال تمام) انددهيگرو سته نگيبول ميتي اع ست آنها به اين فرقه پيو شته وجهت(. ا  دا
اي با ا اندازهشما نبايد ت و نباشند موافق "ينيع"ي هانييتب ناي با فرقهي اعضا شايد كه ديباش

 آنها همراه شويد كه مجبور به عمل كردن در مرزهاي قانوني آن باشيد.
پذيرش ديدگاه افراد تحت مطالعه  به اشاره براي 1دروني دگاهيد واژه ي ازگاه شناسانانسان
شاره مي صله 2بيروني دگاهيد مقابل، دركنند. ا شتر فا ستيابي به عينيت بي دگاه خود با دي براي د

 .  كندطبيعي را حفظ مي
ضعيت فوق مزايايي را به همراه  ست كه اگرچه هر يك از دو و صلي در اينجا آن ا سئله ا م

ضاد كامل با ي ستنددارند، ليكن به نظر در ت .  رفتيذپ را حالت دو هر توانيم واقع در. كديگر ه
 را رقهف اعتقادات توانيم لزوم صورت در. داد رييتغي سادگه ب را هادگاهيد توانيم اوقاتي گاه
سپس رفتيپذ شت  و  ا علوم هاي موافق بديدگاه ديتوانيم ،ترحيصح عبارته ب)آنها را كنار گذا

به  به جاي حركت ،به مهارت دسييت يافتيد قيتحق نوع نيا در زماني كه(. اجتماعي را بپذيريد
 توانيد همزمان دو ديدگاه متعارض را داشته باشيد.جلو و عقب مي

دهند تا ارواح بدن آنها را كه در آن افراد اجازه مي -مجراگزيني خلسيييه  مطالعه خالل در
انحرافي از علوم اجتماعي بدون هيچگونه  كه افتميدر -تصييرف و از طريق آنها صييحبت كنند 

سوم مي شممر شته با شاركت كامل دا سات مجراگزيني م  پذيرش واقعيتي جاه ب. توانم در جل
به  نه: توان اعتقادات اين حوزه را معلق نگاه داشيييتچنين دريافتم كه مي ،بحث مجراگزيني

 ازي اريسب مانند) بود آن منكر نه و( كنندگان شركت ازي اريبس مانند)واقعيت آن اعتقاد داشت 
شمندان شت(. دان ست . در واقع هر دو امكان پيش روي من قرار دا ضروري ا توجه به اين نكته 

مصييداق دارد و زماني كه به دنبال  "آگاهي"كه مطلب فوق در پاسييخ به نياز طبيعي ما براي 
 قانوني بودن يا نبودن چيزي باشيم اين ديدگاه برقرار نخواهد بود.

عنوان  3يريپذبازتابمالحظات اشييياره شيييده در فوق را در قالب  اغلبي اجتماع نقامحق
 برشما  تيشخص نيبنابرا. كنندبدان معني كه چيزها در واكنش به خودشان عمل مي. كنندمي

شاهده مي آنچه شتم سيري كه از آن داريد، تاثير خواهد دا ضوع نياابعاد . كنيد و تف   اريسب مو
                                                 

1 . emicperspective 
2 . etic perspective 

3 . Reflexivity 
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خودتان را در حال مصاحبه با . شودها را نيز شامل ميآزمودني و عالوه بر محقق، است گسترده
.  ديكن تصييور ،ياجتماع رفاهيكي از مراكز ( 4 يا سييرپناه (0 ،ابانيخ( 2فردي بي خانمان در 

به، بر اساس محل مصاح گريد عبارته ب. بگذارد ريثتا فردي هاجواب بر توانديم قيتحق طيمح
سته ب راي مختلف جينتا   يهاطيمحهر يك از  در محقق عنوانه بضمن آنكه . آوردخواهيد  د

در اين خصييوص، قادر به شييناسييايي سيياير  ت مل با اندكي. كنيدمي عملفوق به طور متفاوت 
 سازد.را پيچيده مي "مشاهده ساده آنچه اتفاق افتاده"هاي تحقيق خواهيد بود كه وظيفه جنبه

س ي آزمودن يا محقق ذهن در عمدتاًدارد كه ي شناختروان ايمورد بحث در واقع جنبه لهئم
سئله. افتداتفاق مي سطح اجتماعي نيز م   گيردر اًقيعمزماني كه . اي مرتبط وجود داردليكن در 

ست ممكن ،شويدمورد مطالعه خود مي افرادي زندگ شكالت رياثتحت ت ا   اهآني هابحران و م
ضا ازي يك ديكن فرض مثال به طور. قرار گيريد ستان بايد او را به بيمار و هشد ماريب فرقهي اع

ريد براي خ شخصي ديكن فرضحال . قطعاًًً د؟يساز فراهم را نقل و حمل لهيوس ديبا ايآ. رساند
ول را براي اگر اين پ. نه احتماالً د؟يبده قرض او به ديبا ايآ. ضبط صوت به پول نياز داشته باشد

 غذا نياز داشته باشند چطور؟
ليكن همان طور كه  ندارد، وجود شرايطي نيچن حل وي ريگميتصمقواعد مشخصي براي 

  نيا با د،يباشي نكرده يا كرده آشيكار را خود بودن محقق نكهيا ازمشيخص اسيت، صيرفنظر 
شكالت سائلي. شويدمواجه مي م   كمتر شيآزما و شيمايپنظير  قيتحق انواع ساير در چنين م

 .هستندي دانيم قيتحق از جدايي ناپذيرليكن بخشي  كنند،يم بروز
سنتيآزمودني با محقق ارتباط بحث قرار  "1علمي عينيت" هاي تحقيق در محدوده نگرش 

 لذا پيش از پايان اين بخش، بحث بيشتري درباره آن مناسب خواهد بود.. گيردمي
 كه ددارن وجوداز لحاک قدرت و موقعيت ي مختلف ضمني هايتفاوت ،علم سنتي نگرش در
نديم جدا هاي تحقيقآزمودني از را محقق ثال به طور. كن حث پيرامون م ي هاطرح در ب

  سازماندهي را چيزها كه است يفرد آزمايشگر جايگاه افراد مشخص بود: 9 فصل دري شيآزما
 هك ستا فردي تنهاآزمايشگر  اغلب. دهند انجامكاري را  چه كه گويدمي هايآزمودن به و كرده

 .مطلب مشييابهي برقرار اسييت زيني شيييمايپ قيتحق درباره. موضييوع تحقيق اطالع دارددرباره 

                                                 
1 . Scientific Objectivity 
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هاي شيييود را انتخاب و داده، افرادي كه از آنها سيييؤال ميطرحرا  سيييؤاالت مجري پيمايش
 كند.آوري شده را تجزيه و تحليل ميجمع

.  رنديگيم نظر در موقعيت يا قدرت وابطر عنوانه ب را ارتباطات نوع نيا اغلب شناسانجامعه
 به بتنسي باالتر گاهيجا و شتريب قدرتي دارا آشكارا محقق ،يشيمايپ وي شيآزماي هاطرح در

ست مطالعه تحت افراد شي دارا انمحقق. ا ستندي دان .  دستنين برخوردار آن از هايآزمودن كه ه
ي ليكن اين امر به طور ضمن كنند،ها را ذكر نمياگرچه آنها اين موقعيت خود نسبت به آزمودني

توجه داشته باشيد كه اين فرض به طور ضمني درباره نويسنده و خواننده يك )شود احساس مي
 .(كتاب نيز وجود دارد

  شناساننسانا نياول كهزماني . كندايجاد مشكل ميي اتيفرض چنيني دانيم تحقيق درليكن 
  جودوهيچ ترديدي  كردند، را آغاز شدنديم دهينام "يبدو" جوامع ابتدا در آنچه مطالعهيي اروپا

شت سان كه ندا سانان سندآنها را بيش از ديگران مي شنا  به هايبوم اگرچهبه طور مثال . شنا
  يدرحال. ستين درست واقعاً امر نياكه  دانستنديم شناسانانسانليكن  داشتند، اعتقادي جادوگر

  شييناسيانانسييان سييازد،يم خشيينود را انيخدا يمذهبي هانييآي برخ معتقد بودند انيبوم كه
  نيچن وي گروه انسيجام ،ياجتماع تيهو جاديا ها،نييآ نياي واقع عملكرد كه دادند حيتوضي

 .ه استبوديي زهايچ
سان يرودررو مطالعهي براي اجتماع انمحقق قدر هر ميدان  به شتريبهاي مورد نظر خود ان

 و اندپيدا كرده محققي برتري ضييمن مفروضيياتآگاهي بيشييتري درباره  ،اندعمل وارد شييده
در بخش بعدي كه به بحث درباره . اندداده قرار توجه مورد ي راشيييتريب نيگزيجاي هانهيگز

هاي برخورد با اين هاي مختلف تحقيق ميداني اختصييياص دارد، شييياهد برخي شييييوهپارادايم
 مالحظات خواهيم بود.

 

 هاي تحقيق ميداني كيفيبرخي پارادايم
صحنه عمل و مشاهده آن توصيف كردم، اما  به صورت مراجعه به اگرچه تحقيق ميداني را

فاوتي  در يار مت هاي بسييي اين روش تحقيق وجود دارد. اين بخش برخي از براي واقع رويكرد
شييناسييي قومي، گرايي، روشدهد: طبيعتي قرار ميبررسييرا مورد  ميدانيتحقيق  يهاپارادايم

ي و نگاري نهاديافته، قوم گسترشموردي  روش، مطالعه موردي و ننياديسازي بتئوري مفهوم
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سي تمام روشاقدام شاركتي. اگرچه اين برر شود اما درك  ي ممكنهاپژوهي م شامل نمي  را 
 دهد.موجود ارائه ميهاي گزينهجامعي از 

ها هيچ روش مشييخصييي براي هيچكدام از اين پارادايمكه ضييروري اسييت درك اين نكته 
از طريق تجزيه و نگاري نهادي را شييناسييي قومي يا قومتوانيد روشمثال مي راي. بود نداردوج

وجه تمايز اصييلي در اين بخش هاي گروهي انجام دهيد. گزارشييات دادگاه يا مصيياحبه تحليل
شاره به نحوه برخورد با مفهوم داده ست كه ا سي ا شنا شناخت  شيوهمبتني بر  صرفنظر از   ها 

 .دارد آوري آنهاجمع

 

 1گراييطبيعت

سوم و متداول ،گراييطبيعت ست.  سنتي مر ستين در تحقيق كيفي ا با ميداني  نامحققنخ
گرايانه معتقد بودند كه واقعيت اجتماعي در محيط بيروني موجود اسيييت و محقق نگاهي اثبات

شاهده و گزارش كند مي ست م ستين تواند آن را همان طور كه ه (. 4999 ،2)گوبريوم و هول

سنت در دهه  شيكاگو جامعهبخش در  4910و  4930اين  شگاه  سي دان آغاز گرديد كه شنا
و اطراف جوامع به گردش در شهر همسايگان و مشاهده و درك براي  آندانشجويان  اساتيد و
عنوان مكتب تحت  را امروزه اغلب ي آنهان اين دوره و رويكرد تحقيقاپرداختند. محققآن مي
 شناسند.مي 3شيكاگو

دهد، اين سييينت تحقيق را نشيييان مي به خوبي كه مشيييهوريقديمي و  كي از مطالعاتيي
اسييت كه توسييط  آمريكايي نشييين( -ي ي)يكي از محالت ايتاليا 4كورنرويل نگاريتحقيق قوم

اسيييت. او منتشييير شيييده ( 4913) 6جامعه كنار خياباندر كتاب انجام و  5ويليام فوت وايت
بيين آن پديده به جاي تتوصيف جزئي و دقيق  كه تاكيد اصلي آن براي است نگاري مطالعهقوم

زم حضور مستلگرايان معتقد بود كه درك كامل زندگي اجتماعي طبيعت سايرمانند وايت . است
عنوان ه ب ،خياباني هايباند انرهبر ، يكي از"داك"و با از اين رو ا. عميق او در جامعه اسيييت

هاي و وايت در فعاليت ورود در دنياي خويش را داداجازه به او ارتباط برقرار كرد. داك  مطلع

                                                 
1 . Naturalism 
2 . Gubrium and Holstein 

3 . Chicago School 

4 . Ethnography of Cornerville  
5 . William Foote Whyte 

6 . Street Corner Society 



 802/ فصل دهم: تحقيق ميداني كيفي

 

درك آنها از طريق كه  يي را آشيييكار نمود. مطالعه او چيزهامشييياركت نمودويل رمردم كورن
 ويل. ركورنر داز زندگي مهاجرين ايتاليايي  تفصيلي و عميق ي: تصويرپذير نبودپيمايش امكان

زبان خود آنها روايت  هويل را برمردم كورن واقعيتست كه او ا مهم مطالعه وايت آن ويژگي
ستان بيانگرايي مبتني بر . رويكرد طبيعتنمود سهاي افراد به گونهدا ست كه واقعاً ه تند و اي ا

از ارزش وسيييله وايت ه آوري شييده بهاي جمع. روايتكندنگار برداشييت مينه آن طور كه قوم
 . اري در بيان حقايق ساكنين كورنرويل برخوردار بودبسي

سال بعد،  سونچهل و پنج  سنو و اندر شافي بر روي زندگي ( مطالعه4989) 1ا اي اكت
بال درك اين نكته بودند كه انجام دادند.  2آسيييتين تگزاس در خانمانافراد بي آنها به دن

زند، هويت خود را خانماني مياي كه به آنها برچسيييب بيخانمان در جامعهچگونه افراد بي
سون بر اين باور بودند كه كنندشكل داده و از آن دفاع مي سنو و اندر ستياببراي . ا ي به د

مانند وايت در ه آنها نيز. انجام شييودطبيعي  ه صييورتها بايد بآوري دادهاين هدف، جمع
بانجامعه كنار  عدادي از ،خيا مان افراد بي ت تامطلع و خان ند  را شيييناسيييايي كردند  بتوان

سند. آنكنپيگيري را ها يا در زير پل روزمره آنها در محل گذراندن اوقاتهاي فعاليت عي ها 
 خانمان با يكديگر داشييتند را بهمكالماتي كه در آنها مشيياركت داشييته يا افراد بي كردند تا

چنين هم هانوشييتند. آنان روز نيز تمام گفتگوها را با جزييات كامل مي. در پايخاطر سييپرند
 كردند. هاي عميق خود با مطلعين كليدي را ضبط ميمصاحبه

 101با صييرف و  هماه 42 در يك دورهخانمان با افراد بي زندگي خوداسيينو و اندرسييون 

هاي غني، سييه الگوي اين داده آنها بر اسيياس. ارائه دادندمجموعه مختلف را  21سيياعت در 
ور نگاه در د سعيخانمان . اول، افراد بيشناسايي كردندخانمان در گفتگوهاي افراد بيرا مرتبط 

ه نهادهاي حمايتي داشتند كه بيا  خود خانمان، مشاغل سطح پايينافراد بي سايرداشتن خود از 
اي يا عقيده هاعضييويت در گروهاني، . دوم، آنها هويت زندگي خيابنوعي به آنها وابسييته بودند

شخص درباره  سوم، آنها خود  خانمانيعلت بيم ستان"را پذيرفته بودند.  در  "ساختگيهايي دا
درآمد خود را . به طور مثال آنها اغلب داشيييتندتناقض با واقعيت زندگي روزمره خود بيان مي

 دانستند.حال ثروتمند شدن ميخود را در يا حتي  بيش از آنچه در واقعيت بود، عنوان كرده

                                                 
1 . David Snow and Leon Anderson 

2 . Austin, Texas 
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ارائه داده است. تاريخ را نگارانه ( مثال ديگري از قدرت گزارش قوم2002) 1لشريچارد مي
كه  اسييت 2بقاگرا هايخشييونت از سييوي گروه نوعي افزايش نشييانگر معاصيير اياالت متحده

سالهاي از آن را مينمونه  فرزندهمسر و قتل  به كه 3رابي ريج ايداهو 4992 توان در حادثه 
و پيروانش در واكو  5تيراندازي ديويد كورش سيييفيدپوسيييت انجاميد،نژادپرسيييت  4رندي ويور

مشاهده نمود كه  8اوكالهمادر ساختمان فدرال  7تيموتي مكوي 4991گذاري و بمب 6تگزاس

 نفر انجاميد. 468به كشته شدن 
هاي بقاگرا براي گروه بالقوه و تهديدات هابرنامه، منطقآگاهي از در تالش براي ل شيييمي

  كه بقاگرايان دريافت. او ها پرداختاياالت متحده به تشيييريح و توصييييف تعدادي از اين گروه
نااميدي شيييده ي سدرباره آينده جامعه آمريكا دچار  ند وو  به ايجاد زندگي و  آنها بيشيييتر ا

ررسي ب .مند هستندالقههاي ديگران عبه جاي پيروي از گزينهجايگزين براي خود  هايفرهنگ
ها، حوادث مكوي با حركت به وراياما دهد، نشان نميل هيچكدام از تهديدات بقاگرايان را شمي

 دهد.مياز كل پديده ارائه جامع  نسبتاًويورها تصويري  و هاكورش
صل اگرچه در ست تا  اين ف   تحقيق ميداني كيفي موجودبرخي از رويكردهاي سعي بر آن ا

از  الصهتنها تصويري خنگاري بحث قوماين كه توجه داشته باشيد  معرفي شود، ليكنبه شما 
سيرهاي فراواني ست كه محقق م مند اند. اگر به اين رويكرد كلي عالقهن اجتماعي ايجاد كردهاا

شنايي شايدايد، شده ستفاده از 9نگاري مجازيقومايده با  آ صوص ا به  ينگارفنون قوم در خ
نگاري گيري متفاوتي، قومدر جهتبراي شييما جذاب باشييد.  مجازيدر فضيياي پژوهش  منظور
هايي خاص، امكان توصييييف آگاهانه موقعيتي با رفع محدوديت ورود محقق به حوزه 10فردي

وانيد تكده خود مييا كتابخانه دانشيياينترنت با جسييتجو در شييبكه آورد. شييخصييي را فراهم مي
شتري درباره  ست آوريد اين مباحثاطالعات بي صل ادامه ر د. به د ر د نگاري نهاديقوماين ف

 نيز بررسي شده است.ها اشخاص و سازمان خصوص ارتباط

                                                 
1 . Richard Mitchell 

2 . Survivalist 
3 . Ruby Ridge, Idaho 

4 . Randy Weaver 

5 . David Koresh 
6 . Waco, Texas 

7 . Timothy McVeigh 

8 . OKlahama city 
9 . virtual ethnography 

10 . autoethnography 
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 1نگارانهشناسي قومروش

عنوان يك پارادايم تحقيق معرفي كردم، ه را ب نگارانه كه در فصل دوم آنشناسي قومروش
هاي اين روش در سيينت فلسييفي در تحقيق ميداني كيفي اسييت. ريشييه اسييتثناييرويكردي 

سي شنا ست كه  2پديدار شان ميا  واقعي تجاربافراد از بيان  درباره روش اننگارچرا قوم دهدن

ند خود يد دار ، كه (4969 و 4990) 3(. آلفرد شيييوتز4999)گوبريوم و هولسيييتين،  ترد
شود كه واقعيت به طور اجتماعي ساخته مي ردداميعنوان  را معرفي كرده است، پديدارشناسي

 كه هست توصيفچنان خود را  دنياي ،. مردمموجوديتي خارجي براي مشاهده ما باشدتا اينكه 
ردم در معتقدند مپديدارشيناسيان  ،. بنابرايندارنداحسياس خود از آن را بيان ميبلكه  ،كنندنمي

صيف كرده ساس خود از زندگي گروهي را تو شاند. مطالعه كنار خيابان وايت اح ات بنابراين گزار
كند. بر اين اساس محققان براي بيان آنها چگونگي و چرايي اين احساس را براي ما روشن نمي

 هاي خود اتكا كنند.توانند به روايات آزمودنيهاي اجتماعي نميصحيح واقعيت
ستاناگرچه قوم ع هاي افراد مطلنگاران سنتي به تعميق خود در فرهنگي خاص و گزارش دا

خود از واقعيت اعتقاد دارند، پديدارشييناسييان بر لزوم معني بخشيييدن به ادراكات افراد مطلع از 
راي ي بيهاكنند. مطابق اين سييينت برخي محققان ميداني لزوم توسيييعه روشجهان تاكيد مي

حساس افراد از جهان روزمره خود را احساس كردند. همان طور كه در فصل دوم آشكار كردن ا
دهد محققان قوانين را بشيييكنند تا انتظارات و پيشييينهاد مي 4اشييياره گرديد، هارولد گارفينكل

 توقعات افراد آشكار شود. گارفينكل اين روش را روش شناسي قوم نگارانه ناميده است. 
شجويان خود را به انجام مجموعه فعاليتشهرت گارفينكل از آن جهت ا هايي ست كه دان

سومآزمايش"تحت عنوان  شرايط متداول طراحي  "5هاي نامر شويق كرد كه براي رهايي از  ت
ست تا 2984(. به طور مثال گارفينكل )2997، 6شده بودند )هريتيج شجويان خود خوا ( از دان

ويان به گفتگو با يكي از آشيينايان يا را انجام دهند. دانشييج "7سييازي گفتگوآزمايش شييفاف"
ستان پرداخته و از آنها مي شني بيان كنند. آنها از طريق اين دو ستند تا منظور خود را به رو خوا

                                                 
1 . ethnomethodology 

2 . Philosophical Tradition of Phenomenology 
3 . Alfred Schutz 

4  - Harold Garfinkel 

5 . Breaching Experiments 
6 . Heritage 

7 . Conversation Clarification Experiment 
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ماند. روش بسياري از عناصر يك گفتگو را مشخص نمودند كه در حالت عادي نامعلوم باقي مي
 (:2984070توجه كنيد ) به دو مثال زير كه توسط دانشجويان گارفينكل بيان شده

 2مورد 
آزمودني به آزمايشييگر، كه با او در مسيييري همراه بود، گفته كه ديروز هنگام رفتن 

 به محل كار سر درد داشته است.
 من سر درد داشتم.

 )آزمايشگر( منظورتان چيست؟
صبانيت مياي جا مياو لحظه سپس با ع سر درد "گويد خورد.  ست؟  منظور توچي
 ."اياين منظور من بود و ديگر هيچ. عجب سؤال احمقانه يعني سر درد.

 8مورد 
 دهد.آزمودني با خوشحالي دست خود را تكان مي

 )آزمودني( چطوري؟
 )آزمايشگر( از چه نظر؟ سالمتي، مالي، تحصيلي، روحيه يا ...؟

ودب خواستم م)آزمودني( )در حالي كه بسيار عصباني شده است( ببين من فقط مي
 نظر من اينكه تو چطور هستي هيچ اهميتي ندارد. باشم. از

 
با كنار گذاشتن انتظارات و عادات مرسوم خود از اين گفتگوهاي روزمره، آزمايشگران برخي 

شف كردند. به طور مثال اگرچه ريزه كاري سياري  "چطوري؟"هاي چنين روابطي را ك معاني ب
گفتگوهاي گذري با ديگران نداريم،  دارد، اما هيچكدام از ما مشيييكلي در درك منظور آن در

 همان طور كه آزمودني بي خبر در آخرين جمله خود، اين موضوع را نشان داده است.
ها از دنياي خود جذب نگار به سيييادگي در درك آزمودنياز اين رو روش شيييناسيييان قوم

، متكبر ها، آزمايشييگر فرديتوان تصييور كرد كه از نظر آزمودنيشييوند. در اين حالت، مينمي
نگارانه، خود گفتگوها و نه مطلعين موضوع احمق يا بيرحم است. در مطالعات روش شناسي قوم

سي قوم شنا ستند. به طور كلي تمركز روش  تعامالتي  "الگوهاي زيربنايي"نگارانه بر مطالعه ه
 دهند.است كه زندگي روزمره ما را شكل مي

سان قوم شنا ستفاده مي نگار معتقدند محققاني كه ازروش  با "كنند تحليل طبيعت گرايانه ا
هايي كه خود جزئي از جهان و فرهنگ مورد مطالعه هسيتند، توانايي اسيتفاده از ابزارها و بينش



 809/ فصل دهم: تحقيق ميداني كيفي

 

يا و فرهنگ آن را از دسيييت مي يل برداشيييت عمومي از دن و  گوبريوم) "دهندتجزيه و تحل

يدر(4999هولسيييتين،  عه  1. و طال با عنوان در م بان و وااي  يان اسيييرار ز ماعي: ب يت اجت قع
نگاري سعي در نزديك شدن به مجرمان در يك مركز بازپروري با شيوه سنتي قوم 2محكومين

هاي مشياركتي به و انجام مشياهده نمود: او تالش كرد از طريق برخورد دوسيتانه با محكومين
به د نان  كارك كديگر و  با ي عامالت محكومين  يل شيييود. او از ت بد قت عضيييوي از گروه ت

كرد. اولين هدف او توصيييف زندگي محكومين در يك مركز برداري و آنها را ثبت مييادداشييت
شيوه شاهدات ويدر به او امكان داد تا بازپروري به  شت. م اي بود كه در واقع براي آنها وجود دا

سبت به كاركنان مي  "رمز محكومين"او در قالب يك  سب محكومين ن آنچه منبع نگرش نامنا
ست شو"قواعدي نظير  را بيان كند. اين رمز در قالب مجموعه دان صميمي ن آنها  به"و  "با آنها 

كوشييييدند از طريق دوسيييتي با كاركنان با جامعه خطاب به زندانياني بود كه مي "اعتماد نكن
 ارتباط برقرار كنند.

ن يويدر بر اين نكته واقف بود كه اين رمز بيش از آنكه توصيييف نگرش نامناسييب محكوم
شد،  ست. در اين مرحله 29990242)ويدر،  "روشي براي توجيه و متقاعدسازي اخالقي"با ( ا

نگارانه تغيير داد. اگرچه محققان ميداني گرايانه خود را به روش شييناسييي قوماو رويكرد طبيعت
ضاي آن درك ميطبيعت سان قومكنند، روشگرا جهان اجتماعي را نظير اع شترشنا به  نگار بي

سرارهايي هستند كه اين درك از طريق آن اتفاق ميدنبال شناسايي روش  افتد. ويدر در مورد ا
كه  فت  يا با محكومين در عامالت خود  به ت يدن  ها براي معني بخشييي محكومين از اين رمز

اري رموز نگنگاري مركز بازپروري به قومكنند. لذا قوممحكومين ديگر و كاركنان اسيييتفاده مي
سخ محكوم كه  شدمتو مي"تغيير يافت. به طور مثال اين پا صميمي ن شاره به ا "داني كه من 

كردند در اجتناب از پاسخگويي به سؤال ويدر استفاده ميرمزي داشت كه آنها براي توجيه خود 
اي براي توقف يا تغيير موضييوع مكالمه عمل به عنوان وسيييله"(. از نظر ويدر، رمز 289)ص 

ندمي به 242)ص  "ك مك  به اكراه خود از ك ها براي اشييياره  نان از اين رمز كارك (. حتي 
ي توجيه رفتارها بود، ليكن به عنوان ابزاري كردند. اگرچه رمز، ابزاري برامحكومين استفاده مي

 كرد.براي كنترل تمايالت نيز عمل مي

                                                 
1 . Wieder 

2 . Language and Social Reality: The Case of Telling the Convict Code 
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 1سازي بنياديننظريه مفهوم

شناساني ، جامعه2سازي بنيادي حاصل همكاري بارني گالسر و آسنلم استراسنظريه مفهوم
د. در واقع انكردهگرايي را تركيب گرايي و تعاملاسييت كه دو سيينت اصييلي تحقيق، يعني اثبات

ها و ها از تحليل و تحليل الگوها، طرحسيييازي بنيادي تالشيييي براي اسيييتخراج نظريهمفهوم
شف ضوعات عمومي ك ست. آنها اين نظريه را اولين بار در شده در داده مو شاهداتي ا هاي م

ازي س( معرفي كردند. نظريه مفهوم2984) 3سازي بنيادينكشف نظريه مفهومكتابي با عنوان 
را را با گتوان به عنوان رويكردي توصيييف نمود كه سييعي دارد رويكردي طبيعتبنيادين را مي
شي اثبات شيوهيافتهمجموعه نظام"گرا تركيب كرده و نگر في براي انجام تحقيق كي "هااي از 

 فراهم آورد.
 سازيمفهوم( معتقدند محققان با استفاده از نظريه 2999: 74-78) 4استراس و ژوليت كوربين
 توانند به طور همزمان علمي و خالق باشند:هاي زير ميبنيادين و با توجه به راهنمايي

 اي از رويدادها به منظور : محققان معتقدند مقايسييه دامنه گسييتردهايتفكر مقايستته

 اجتناب از انحرافات ممكن در تفسير مشاهدات اوليه ضروري است.

 ند اشييياره به نقطه نظرات گوناگون : در آگاهي از نقطه نظرات مختلف واقع اين ب

قدند  عه دارد، ليكن اسيييتراتس و كوربين معت پديده مورد مطال مشييياركت كنندگان در 
 توانند نقطه نظرات مختلفي فراهم آورند.اي نيز ميهاي مختلف مشاهدهروش

 شت دوره ها، شيما تفسييري از آنچه در حال آوري هرچه بيشيتر داده: با جمعايبازگ

هاي پيشييين با اين تفاسييير دهيد و از اين رو بررسييي انطباق دادهوقوع اسييت را ارائه مي

كه اسيييتراس و كوربين ) يادي دارد. همان طور  يان مي4998911اهميت ز ند ( ب كن
 ."گويندها خودشان هرگز دروغ نميداده"

 كنيد،ها مي: زماني كه شييروع به تفسييير دادهگرايانهبرخورداري از نگرش شتتک 

براي  دهاي جديتوجه به اين نكته ضروري است كه اين تفاسير موقتي بوده و بايد از داده
 آزمودن و نه تاييد آنها استفاده كرد.

                                                 
1 - Grounded theory 

2 - Glaser and strauss 
3 . The Discovery of Grounded Theory 

4 . Juliet Corbin 
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 :يه مفهوم پيروي از رويه تحقيق يادين در جمعنظر ها جهت آوري دادهسيييازي بن

ستراس و كوربين )نظريه ست، ليكن ا ( 4998916پردازي از انعطاف زيادي برخوردار ا
 تاكيد دارند. "گيريمقايسه، پرسش سؤاالت و نمونه"بر سه روش 

 
يافته از هاي تحقيق تاكيد دارد. به ويژه كدگذاري نظامسييازي بنيادين، بر رويهنظريه مفهوم

ها برخوردار اسيييت. با توجه به اين اهميت بسيييياري براي روايي و اعتبار تجزيه و تحليل داده
بات به دادنگرش اث يههگرا  كافي براي پردازان مفهومها، نظر مل  يادين از آزادي ع سيييازي بن

برداري همزمان از مطالعات كمّي و كيفي برخوردارند. در ادامه دو مثال از كاربرد اين روش بهره
 ارائه شده است.

 

 هاهاي آموزشي دانشگاهدوره دربررسي تغيير 

صوص تغييرات د4998) 1مطالعه كليفتون كونارد شگاهوره( در خ شي دان ها يكي هاي آموز
سيييازي بنيادين اسيييت. كونارد اميدوار به شيييناسيييايي هاي اوليه كاربرد نظريه مفهوماز نمونه

شه صلي تغييرات در دورهري شگاهي و درك فرآيند وقوع اين تغيير بود. كونارد با هاي ا هاي دان
ها يا ي بنيادين، كه در آن گروهسازگيري نظري موجود در نظريه مفهومگيري از ايده نمونهبهره

ساس ميزان ارتباط نظري خود انتخاب مي شگاه را براي اين مطالعه نهادها بر ا شوند، چهار دان
شگاه ديگر، گروه شي و در دو دان شوراي آموز شگاه،  سمي به انتخاب كرد. در دو دان هاي غير ر

 شدند. هاي تغيير شناخته ميعنوان ريشه
سييازي بنيادين در به گام، مزاياي اسييتفاده از رويكرد نظريه مفهومكونارد به صييورت گام 

هاي آموزشييي را تشييريح كرده اسييت. او فرآيند كدگذاري پردازش نظريه خود درباره تغيير دوره
سپس يافته دادهنظام صيف و  شوند را تو ستخراج  سعه طبقاتي كه بايد از داده ا ستاي تو ها در را

 ها به نظريه وكند. حركت متناوب از دادهگر را ارزيابي ميها با يكديتناسيييب اين سيييرفصيييل
هاي آموزشيييي را براي او برعكس آن امكان ارزيابي مجدد اعتبار نتايج اوليه درباره تغيير دوره

 آورد.فراهم مي

                                                 
1 . Clifton Conard 



 تحقيق در علوم انسانيكاربردي شناسي / روش 840

 

 هاي آموزشي حاصل از فشار و اصراررسيد كه تغيير دورهبه طور مثال ابتدا چنين به نظر مي
ها و جستجوي تفاسير قابل پذيرش، دريافت ست. كونارد با بررسي مجدد دادهيك مقام رسمي ا

ينفع هاي ذهاي ذينفع منبع گوياتري براي تغيير اسييت. در واقع ظهور اين گروهكه فشييار گروه
 منجر به آن شده تا مقام رسمي به عامل تغيير تبديل شود.

ند به ياببررسيييي با يكديگر انطباق ميهاي دو نوع دانشيييگاه مورد ارزيابي اينكه چگونه داده
شكند. كونارد نتيجه گرفت كه تغيير در دورهپردازي كمك ميپايش نظريه شي دان ها گاههاي آموز

هاي ناراضي و ذينفع به دليل نيروهاي ساختاري اجتماعي دروني يا ناشي از فرآيند زير است: گروه
صميمبيروني ظاهر مي شار ميراي تغيير دورهگيرندگان بشوند؛ آنها به ت شي ف آورند؛ در هاي آموز

 شود.گيري اعمال ميترين نهادهاي تصميمنهايت اين تغييرات توسط قوي

 

 هاخريد رومانيايي

به  1راييگمطالب بسيييياري درباره تغييراتي در مقياس بزرگتر و با توجه به تغيير از جامعه
 3ي غربي آن منتشر شده است. پاتريك ژابزدر شوروي سابق و هم پيمانان اروپا 2داريسرمايه

خواستند درباره تغييري در مقياس كوچكتر در كشور روماني به مطالعه ( مي4999و همكاران )
 بپردازند. تمركز آنها بر فعاليت خريد بود.

دند در شود، ليكن محققان معتقاگرچه خريد اصوالً فعاليتي متداول و نسبتاً منطقي محسوب مي
تواند به مشييكلي اجتماعي تبديل شييود. آنها از روش نظريه در حال تغيير اسيياسييي مي اقتصييادهاي

د و ها به عنوان مشكلي اجتماعي استفاده كردنسازي بنيادين به منظور بررسي خريد رومانياييمفهوم
 كردند.ي بودند كه مردم عادي اين مشكل خود را حل مييهابه جستجوي راه

اولين كار آنها درك اين نكته بود كه مردم روماني فعاليت خريد را چگونه دريافت و درك 

فرد  10كنند. محققان، مشاركت كنندگان در يك مسئله سطح جامعه، شروع به مصاحبه با مي
شده و نحوه مواجهه خود با  سائلي كه در خريد خود با آن مواجه  خريدار كردند و از آنها درباره م

 ائل سؤال كردند. اين مس

                                                 
1 . Socialism 
2 . Capitalism 

3 . Patrick Jobes 
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هاي خود را بازنگري و طبقات هاي اوليه تكميل شييدند، محققان دادهپس از آنكه مصيياحبه
هاي خريداران. يكي از مشكالت اصلي حلترين مسائل و راهها را شناسايي كردند؛ عمدهپاسخ

صادي موقعيت اقت"كمبود پول بود. محققان بر اين اساس نخستين فرض خود را توسعه دادند: 
ئل و جسيييتجوي راه - با نحوه درك مسيييا يداران  ماعي خر باط داردحلاجت نان ارت   "هاي آ

هاي آتي (. اين فرض و فرضيييات ديگر به محققان كمك كرد تا در مصيياحبه49999433)
 تر معطوف كنند.توجه خود را به متغيرهاي ملموس

ا پرداختند. به عنوان مثال زماني كه بدر ادامه تحقيق به مصاحبه با ساير انواع خريداران نيز 
دانشجويان مصاحبه كردند، دريافتند كه خريداران مختلف خواستار كاالهاي متفاوتي هستند كه 

 گذارد.حل آنها تاثير ميبر مسائل و راه
هاي مستمر خود توسعه دادند، شروع هايي را در پاسخ به مصاحبههمچنان كه محققان فرضيه

استانداردتري از سؤاالت به منظور طرح از خريداران كردند. در ابتدا كليه سؤاالت به توسعه مجموعه 
 به صورت باز طراحي شده بود، اما در نهايت آنها تعدادي سؤال بسته را نيز توسعه دادند.

بدون  هادهد: دادهسازي بنيادين را نشان مياين مطالعه اصول اصلي و قياسي نظريه مفهوم
هاي اوليه به منظور تعيين متغيرهاي شوند. دادهآوري ميهاي اوليه جمعضيهدر نظر گرفتن فر

سي از نظر آزمودني سا ستفاده ميا ضيههاي تحت مطالعه ا صوص ارتباط شوند و فر هاي در خ
ستخراج ميهاي جمعميان متغيرها نيز از داده شده ا ها منجر آوري دادهشوند. تداوم جمعآوري 

 شود.ها ميآوري دادههمزمان بهبود جمعبه پايش ادراكات و 

 

    1يافته گسترشموردي  روشمطالعه موردي و 

سان را به يك يا محققان اجتماعي اغلب درباره مطالعه موردي صحبت مي كنند كه توجه ان
هاي اجتماعي، نظير يك روستا، يك خانواده يا گروهي از نوجوانان اندك مواردي از برخي پديده

چارلز راجين و هووارد بكردامعطوف مي كه  مان طور  يان مي4992)  2رد. ه ماع ( ب ند، اج دار
اي دهد، وجود دارد اما اين واژه به طور گسيييتردهمي "مورد"اندكي درباره آنچه تشيييكيل يك 

ستفاده مي شتر دورهشود. به طور مثال، مورد تحت مطالعه ميا شد تا گروتواند بي ه اي از زمان با

                                                 
1 - Case studies and the extended case method 

2 . Charles Ragin and Howard Becker 
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صي از افراد.  ضروري مطالعه محدودخا صه  شخ صي از يك چيز، م سازي توجه به نمونه خا
 موردي است.

تواند توصيييفي باشييد، نظير زماني كه يك انسييان شييناس هدف اصييلي مطالعه موردي مي
كند. از سييوي ديگر مطالعه عميق يك مورد خاص فرهنگ يك قبيله روسييتايي را توصيييف مي

( 4929، 4939) 1نظير زماني كه رابرت و هلن ليندتواند بينشي تشريحي را فراهم آورد؛ مي

يد وارنر ند گروه4919)  2و دبليو لو بال درك سييياختار و فرآي به دن ندي(  ماعي در ب هاي اجت
 شهرهاي كوچك آمريكا بودند.

محققان مطالعه موردي ممكن اسيييت تنها به دنبال دركي فرد نگرانه از مورد تحت مطالعه 
سيييازي بنيادين مالحظه كرديم، مطالعات موردي ظريه مفهومباشيييند، يا همان طور كه در ن

 هايي بسيار كلي و قانون گرايانه باشند.توانند منجر به توسعه نظريهمي

عه موردي و نظريه 4994و همكاران ) 3ميشيييل بوراوي ( ارتباطي متفاوت را ميان مطال

شنهاد كرده سترش يافتهاند. از نظر آنها پي ضعف و روش موردي گ شف نقاط   به دنبال ك

هاي اجتماعي موجود است. اين رويكرد تفاوتي اساسي با ساير رويكردهاي سپس اصالح نظريه
 مورد بحث دارد.
 سييازي بنيادين سييعي در ورود به بسييتر مطالعاتي بدون پيشپردازان مفهوماگرچه نظريه

تا حد امكان "ي متضيياد دارد: هاي درباره آنچه خواهند يافت، دارند اما بوراوي پيشيينهادفرض
 "آنچه از قبل انتظار دسييترسييي به آن داريد را به صييورت منطقي و منسييجم مشييخص كنيد

(. بوراوي روش موردي گسترش يافته را به عنوان روشي براي 499499)بوراوي و همكاران، 
هايي راه هداند. بنابراين در جسييتجوي كليبازسييازي يا بهبود نظريه به جاي ت ييد يا رد آن مي

  "سيييكوت و شيييكاف نظري"هاي موجود را  كه او اسيييت كه مشييياهدات متعارض با نظريه

گيري به تحقيق ميداني معتقد است آگاهي از نامد، به دست آورد. اين جهت( مي4994940)
پردازان پيشيييينه نظري تا قبل از انجام تحقيق امري ضيييروري اسيييت، درصيييورتي كه نظريه

هاي ديگران منجر به انحراف در مشييياهده و گرانند كه آگاهي از يافتهسيييازي بنيادين نمفهوم
 هاي آنها شود.نظريه

                                                 
1 . Robert and Helen Lynd 
2 . W. Lioyd Warner 

3 - Burawoy 
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 ام.براي نمايش روش موردي گسترش يافته دو مثال از مطالعات دانشجويان بوراوي را ارائه داده

 

 دانش آموز -مذاكرات معلم 

ست سلي هور سي الگوهاي تعامل ميان معلمان و4994) 1ل شروع به برر دانش آموزان  ( 
هاي موجود و متضييياد درباره يك مدرسيييه پيش دانشيييگاهي كرد. او با در نظر گرفتن نظريه

هاي اجتماعي معتقد بودند هاي رسييمي مدارس به ميدان مطالعه وارد شييد. برخي نظريهفعاليت
كه وظيفه مدارس افزايش پويايي اجتماعي اسيييت، در حالي كه برخي اعتقاد داشيييتند مدارس 

ساً سا سيم كار بخش ا ضع موجود از طريق تق سازي و شده ميبه به ي هاپردازند. نقشبندي 
 توان بر حسب هر دو نگاه تفسير كرد.رسمي معلمان و دانش آموزان را مي

يه يان اين نظر غايرت م عامالت موجود در با اين وجود، هورسيييت خود از م ها و نوع ت
صي اوكالس شخ سيب ديده بود. در تجربه  سلط  هاي درس آ به عنوان دانش آموز، معلمان ت

كاملي بر مغز، جسم و روحيات شاگردان داشتند. ليكن او شاهد چيزي كامالً متفاوت در يكي از 
سهكالس شهر بركلي ايالت كاليفرنيا بود؛ مدر سه در  اي كه او به عنوان ناظم وارد آن هاي مدر

لمان، سييالن نهارخوري و جلسييات شييده بود. او در كالس آقاي هارني )معلم زبان( و سيياير مع
بخش آموزش زبان حضور داشت. او بر اساس مشاهدات خود از گفتگوهاي ميان دانش آموزان 

كرد. او ماهيت تعامالتي كه شاهد آن بود را با تمايز ميان وظايف برداري مي و معلمان يادداشت
 كرد. مدرسه، معلم و خانواده تشريح مي

كامالً بر اجسام دانش آموزان كنترل داشت، به طور مثال از در مشاهدات هورست، مدرسه 
سط  سه. اذهان دانش آموزان تو صوص اعمال و حركات آنها در مدر طريق تعيين مقرراتي در خ

كرد در حالي كه خانواده مسيييئول روحيات آنها بود. در واقع از خانواده معلمان شيييكل پيدا مي
ها، آداب و رفتار شخصي، اجتماعي ها، نگرشه به ارزشرفت تا دانش آموزان را با توجانتظار مي

آيند، طبق نظر هورسييت، معلم ها به مدرسييه ميكنند. زماني كه دانش آموزان بدون اين ارزش
شند با بايد ابتدا درباره آنچه از دانش آموزان انتظار مي" شته با رود و آدابي كه در كالس بايد دا

 (.49949481) "آنها صحبت كند

                                                 
1 . Leslie Hurst 



 تحقيق در علوم انسانيكاربردي شناسي / روش 848

 

دارد كه تعامالت مسيييتمر ميان معلمان و دانش آموزان نمادي از چنين بيان مي هورسيييت
به عنوان محور توجه  "روحيات"، به عنوان جنبه مورد توجه مدرسيييه  و "جسيييم"تمايز ميان 

خانواده اسيييت. معلمان كه ضيييمانت اجرايي چنداني براي كنترل اذهان دانش آموزان خود در 
كنترل ... جسيييم و رفتار دانش "اكره با دانش آموزان را براي هايي از مذكالس ندارند، شيييكل

كند، از جسييم و گيرند يا همان طور كه هورسييت بيان مي( به كار مي49949481) "آموزان
 كنند.روحيات دانش آموزان را مراقبت مي

 شناسي سنتي متفاوت عمل كرده است:گويد كه به صورت زير با نگرش جامعههورست مي
هي پيش داورانه به مدارس وارد نشيييدم. من مدارس را از منظر آموزش، من با نگا

شدن  سله مراتب آتي در نظر نگرفتم. نزديك  سل جامعه پذيري يا آماده كردن افراد براي 
هاي اي و بي نظم كالسهاي مذاكرهبه مدارس با اين شيوه منجر به ناديده گرفتن جنبه

با ناديده گرفتن واقعيت روزمره  ،اوريشييود. نگرش پيش ددرس و تجارب آموزشييي مي
 (.29920298سعي در تحميل ساختار و مقصودي خاص بر آن دارد ) ،مدارس

 
سنتي از آموزش با  شناختي  سعي در بهبود درك جامعه  ست  صه، مطالعه هور به طور خال

وجود اي دارند كه به نوعي افزودن اين ايده دارد كه كالس، مدرسييه و خانواده وظايف جداگانه
 كند.در كالس را تبيين مي "ساختار مذاكره شده"

 

 مبارزه با ايدز

اي با هدف مبارزه با شيوع ايدز از طريق ( نسبت به مطالعه موسسه4994) 1كاترين فاكس
كرد. اين مطالعه مثال خوبي اسيييت كه توزيع لوازم پيشيييگيري و بهداشيييتي و نظافتي اقدام 

شده تبيينمحدوديت مدل شناخته  شان مي هاي  ه دهد. بنظري در حوزه رفتارهاي انحرافي را ن
پردازند. ها مراجعه و به درمان ميكرد افراد معتاد به درمانگاهكه فرض مي "مدل درماني"ويژه 

امالً اند، اين مدل را كتعامالت فاكس با برخي افرادي كه قبالً اعتياد داشته يا دارو مصرف كرده
 برد.زير سؤال مي

                                                 
1 . Katherine Fox 
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ها هاي معتادان استفاده از آن براي طراحي سياستكار آشنايي با خرده فرهنگ براي شروع
رسيد. بر اين اساس بايد اعتماد مصرف كنندگان تر ضروري به نظر ميهاي واقع گرايانهو برنامه

نان مي ها دسيييتگير دارو جلب و اطمي بل اعتماد بوده و آن قا يافتند كه همكاران طرح تحقيق 
 نخواهند شد.

يق فاكس تنها با تشيييريح مصيييرف كنندگان دارو متوقف نشيييد. او همچنين كاركنان تحق
صرف كنندگان  شده از نظر مجريان تحقيق و م سه را مطالعه و دريافت كه برنامه طراحي  س مو

داشييتند، احسيياس دارو معاني مختلفي دارد. برخي افرادي كه از موسييسييه وسييايلي دريافت مي
رنامه تنها پنداشتند كه بل ايجاد نداشتند. بسياري از افراد ميخوشايندي در خصوص تغييرات قاب

شت ست. برخي از ياددا دند. كرهاي ميداني ابزار انزجار ميدرمان موقتي براي بيماري و اعتياد ا
هاي ميداني نياز داشتند تا تحقيق خود را از نظر از سوي ديگر مجريان به گزارشات و يادداشت

شان داد كه نهادهاي دولتي كه از طر سازند. مطالعه فاكس ن ح حمايت مالي كرده بودند، معتبر 
سازمان ساالري مختص  سمي را دامن زده و هدف به چگونه پروژه تحقيقاتي ايدز ديوان هاي ر

 حفظ اين سازمان معطوف شده است.
د. دهنهاي فوق تا حدودي نحوه اسييتفاده از روش ميداني گسييترش يافته را نشييان ميمثال
سازي ا آگاهي كامل از نظريهمحقق ب شكار سعي در آ شده و  هاي موجود به ميدان عمل وارد 

 ها هستند.كند كه نشانگر لزوم اصالح اين نظريهتعارضاتي مي
يكي از انتقادات روش مطالعه موردي، قابليت تعميم پايين حاصيييل از مشييياهده تنها يك 

مطالعه عميق بيش از يك مورد كاهش نمونه از پديده مورد نظر است. ليكن اين نقطه ضعف با 
قايسيييهمي عه موردي م طال بد: روش م نهيا حث هايي از اين روش را مياي. نمو يد در ب توان

 كتاب مالحظه كنيد. 44اي و تاريخي در فصل هاي مقايسهروش

 

 1نگاري نهاديقوم

سميتقوم ست كه اولين بار توسط دوروتي ا ظور ( به من4998) 2نگاري نهادي رويكردي ا
درك بهتر تجربيات روزمره زنان از طريق كشييف روابط قدرت شييكل دهنده اين تجربيات ارائه 

                                                 
1 . Institutional ethnography 

2. Dorothy Smith 
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هايي توسييعه يافته كه تجربيات هرگونه شييناسييي به كليه ايدئولوژيگرديد. امروزه اين روش
 دهند. هاي تحت ظلم را شكل ميآزمودني

سميت و جامعه سان ديگر معتقدند كه اگر محقق از زنان ا ير هاي زو ديگر اعضاي گروهشنا
سايي رويه "اوضاع چطور است"دست درباره اينكه  شنا  هاي نهادي شكلسؤال كنند، قادر به 

(. هدف از اين 4998؛ دي. اسميت، 4998، 1ها خواهند بود )ام. ال كمپبلدهنده اين واقعيت
 گيرند.يناديده مهاي گوناگوني از ظلم است كه انواع سنتي تحقيق اغلب بررسي، كشف شكل

سميت از آن جهت كه آزمودنيروش سي دوروتي ا ستند، با شنا ضوع تحقيق ني ها خود مو
نگاران نهادي با تجربيات شييخصييي افراد شييروع شييباهت دارد. قوم نگارانهشييناسييي قومروش

سايي آن دسته از روابط قدرت نهادي پيش ميمي شنا  روند كه اين تجربياتكنند، اما در جهت 
ش سته از جنبهكنند. در اين فرآيند، محقق ميكل داده و كنترل ميرا  عي هاي اجتماتواند آن د

 كند.كه ممكن است در تحقيقي با اهداف رسمي نهادها از دست برود را آشكار مي
سطح كالن نهادها پيوند مي صي روزمره را با  شخ سطح خرد تجربيات  دهد. اين رويكرد 

 ان داشته است:همان طور كه ام. ال كمپبل بي
شكلقوم ساير  سناد و هاي قومنگاري نهادي نظير  شاهده و ا صاحبه، م نگاري بر م

ها را به ها تكيه دارد. ليكن تفاوت اين شيييوه در آن اسييت كه دادهمدارك به عنوان داده
روابط اجتماعي  دهد، بلكه به عنوان وروديعنوان موضيييوع يا هدف مورد نظر قرار نمي

 (.2999029برداري از تجارب افراد است )گيرد. ايده اصلي بهرهر ميمجموعه در نظ
 

 در ادامه مثالي از اين رويكرد ارائه شده است.

 

 مادر، مدرسه و تربيت كودك

( است كه با 4991) 2اي توسط اليسون گريفيتنگاري نهادي مطالعهاولين مثال ما از قوم
يان مادر، مدرسيييه و تربيت كودك را هايي در خصيييوص رابطه مكمك دوروتي اسيييميت داده

شهر اونتاريوي جنوبيجمع سه  صاحبه با مادراني از   3آوري كرد. گريفيت كار خود را از طريق م

                                                 
1 . M. L. Campbell 
2 . Alison Griffith 

3 . Southern Ontario 
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اي ميان خانواده و مدرسيييه آغاز كرد. اين گام درباره اقدامات روزانه آنها براي برقراري رابطه
مديران مدرسييه، فعاالن اجتماعي، هاي ديگر با والدين، معلمان، نقطه شييروعي براي مصيياحبه

 روانشناسان مدرسه و مديران مراكز اداري مرتبط بود.
كند كه چگونه بحث درباره اقدامات مادر در طول زمان هاي خود عنوان ميگريفيت در يافته

مادر  مل  عا باره  -از محور ت حت در به ب ند  لب  "كودك محوري"فرز يدا كرد. او مط تغيير پ
هاي تلويزيوني( و متخصصان پرورش ها )مجالت و برنامهمباحث مدارس، رسانهمشابهي را در 

 كودكان نيز مشاهده كرد.
معلمان و متخصيييصيييان تربيت كودكان معتقد بودند نقش مادران در همكاري نزديك با 
ست. به دليل عدم توازن در  ضروري ا صيل و حتي زندگي  سه براي موفقيت كودك در تح مدر

اي مشييابه حضييور نداشييتند. ان در اين مباحث تربيت صييحيح فرزند به شيييوهمنابع، كليه مادر
گريفيت دريافت كه نقش مادران طبقات پاييني جامعه در مقايسييه با طبقات مياني، در تشييويق 

رسييد. گريفيت معتقد اسييت اين مباحث تربيت تر به نظر ميفرزندان به ادامه تحصيييل ضييعيف
آل صييوير جاودان مادران طبقه مياني به عنوان نمونه ايدهكودك در نهاد مدرسييه، تاييدي بر ت

 رود.مدرسه به شمار مي -روابط خانه 

 

 1پژوهي مشاركتياقدام
صل پيرامون روابط  سيار نزديكي با بحث ما در اين ف سي، ارتباط ب آخرين پارادايم مورد برر

ن ق آقپژوهي، نقش محاقدامهاي تحقيق، دارد. در پارادايم قدرتي و موقعيتي محقق و آزمودني
ست كه به عنوان منبعي براي موارد تحت مطالعه، كه معموالً گروه ستند، عمل ا هاي محروم ه

شود. آزمودني شان داده  سير منافع ستاي حركت در م صتي در را  هاي محروم،كند تا به آنها فر
 كنند كه آنهامي هاي مورد نياز خود را تعريف و به طراحي تحقيقي كمكحلمسييائل خود و راه

 كند.را در درك بهتر اهداف خود هدايت مي
سعه شورهاي اين رويكرد در تحقيقات تو سرعت در ك سوم آغاز و به  شورهاي جهان  اي ك

(. ريشييه اين تحقيق به انتقاداتي باز 4994، 2اروپايي و آمريكاي شييمالي توسييعه يافت )گاونتا
 پژوهيشييده اسييت. بر اسيياس پارادايم اقدامگردد كه از تحقيقات كالسيييك علوم اجتماعي مي

                                                 
1 . Participatory action research 

2 . Gaventa 
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سنتي به عنوان  شاركتي، تحقيق  ست )وايت، گرينوود و ليزس "گرامدلي نخبه"م ( 4994، 1ا
يل ميكه آزمودني هداف آن تقل به ا قدامهاي تحقيق را  ياري از طرفداري ا پژوهي دهد. بسييي

ضوع تحقيق وجود د شاركتي معتقدند نبايد تمايزي ميان محقق و مو شد. از نظر آنم شته با ها ا
 گيرند، بايد نسبت به طرح آن نيز مسئول باشند.هايي كه تحت تاثير تحقيق قرار ميآزمودني

توليد  اي براياز مفروضات ضمني اين رويكرد آن است كه تحقيق نه فقط به عنوان وسيله
سيله شويق به اقد"اي براي دانش بلكه به عنوان و شياري و ت سعه هو در  ام عمليآموزش و تو

(. طرفداران اين رويكرد دسيييترسيييي به 4994: 424-22)گاونتا،  "شيييودنظر گرفته مي
اطالعات را به معناي قدرت دانسيييته و اين قدرت را در اختيار گروه، جنس، قوم يا ملت برتر 

گيرند، به طور خودكار از طريق دانش به قدرت دانند. زماني كه افراد در نقش محقق قرار ميمي
 يابند.مي دست

توان به تحقيق درباره سيياختارهاي قدرت در جامعه هايي از اين رويكرد، ميبه عنوان نمونه

(. در ادامه سه مثال از تحقيقات 4994و تحقيق سازماني اشاره نمود )وايت، گرينوود و ليزس، 
 اند.سازماني ارائه شده كه اين رويكرد را مورد استفاده قرار داده

 

 2شركت زيراكس

شركت زيراكس و در خصوص انگيزهيكي از تحقيقات اقدام شركت پژوهي در  هاي رهبران 
اي اسييت كه شييركت در ها به گونهو اتحاديه انجام شييده اسييت. هدف مديريت كاهش هزينه

: بهبود تر تاكيد داردبازاري كامالً رقابتي به رشد خود ادامه دهد. ليكن اتحاديه بر هدفي گسترده
 وري. هاي توليد و افزايش بهرهاري در كنار كاهش هزينهكيفيت زندگي ك

مديران شييركت كار را با تمركز بر مسييائل سييطح كارگاه آغاز كردند. آنها توجه چنداني به 
ست سيا شتند. به طور همزمان مديريت قراردادهاي كاركنان يا  شكل آفرين مديريتي ندا هاي م

شييد و نفر مي 480اشييت كه  باعث بيكاري اي را در نظر دطرحي براي برون سييپاري برنامه
شاور  شروع كرده بود. پيتر ليزس كه به عنوان م اتحاديه اقداماتي براي مخالفت با اين طرح را 
همكاري خود با شيييركت را آغاز كرده بود، يك ماه اول فعاليت خود را صيييرف متقاعد كردن 

                                                 
1 . Whyte, Greenwood and Lazes 

2 . Xerox Corporation 
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از متشكل از كاركنان يكي  "(CST) 1تيم مطالعه هزينه"مديريت و اتحاديه براي تشكيل يك 
 هاي شركت نمود.بخش

شش ماه براي فعاليت در تيم  شت كارگر تمام وقت به مدت  شدند. وظيفه  CSTه انتخاب 

صرفه 3.2آنها مطالعه امكان ايجاد تغييراتي بود كه حدود  شركت ميليون دالر  جويي را براي 

شته و  سترسي  480به همراه دا شغل مورد نظر را نيز حفظ كند. تيم به كليه اطالعات مالي د
ارائه  ران امكانداشته و اجازه تماس با كليه اشخاص در شركت را داشت. اين استراتژي به كارگ

دارند پيشييينهاداتي فراتر از قلمرو معمول آنها را داد. همان طور كه وايت و همكاران بيان مي
را قادر به مباحثه با مديران در خصيييوص توضييييح و تعديل كليه  CSTها تيم تغيير چارچوب"

شده  ه(. شركت با توجه به پيشنهاداتي كه توسط تيم ارائ4994929) "خدمات كاركنان نمود

جويي مورد نظر ميليون دالر صييرفه 3.2و مديريت آنها را انجام داده بود، توانسييت به ميزان 
 خود دست يابد.

هاي مشييابهي را در سييه بخش ديگر اي بود كه تيمرضييايت مديريت از نتايج كار به گونه
شرايط رقابتي قرار گرفته بودند، ايجاد كرد. در اين موارد ني مديريت از  زشركت كه تحت تاثير 

 هاي كارگران به شدت راضي بود.هاي مالي حاصل از كار تيمجوييصرفه
سيار جالبي از اقدام شركت زيراكس، نمونه ب شان مثال  ست و به خوبي ن شاركتي ا پژوهي م

ه ضييرورتاً اشيياره ب "خبرگان"مي دهد كه خلق دانش همواره فعاليتي مبتني بر خبره نيسييت. 
در شيييركت زيراكس، "دارند ر كه وايت و همكاران بيان ميمتخصيييصيييان ندارد. همان طو

شكلاقدام شاركتي،  سازماني را به دنبال پژوهي م گيري و هدايت يك فرآيند قدرتمند يادگيري 
 آموزند، در حالي كهداشييت. فرآيندي كه رهبران كاركنان و مديريت از يكديگر و مشيياورين مي

 (. 4994930) "گيرندخود مشاورين نيز از آنها ياد مي

 

 مشي رفاهيپژوهي مشاركتي و خطاقدام

شاركتي اغلب افراد و گروهاقدام شامل ميپژوهي م سه با هاي محرومي را  شود كه در مقاي
ير ها و اقداماتي كه بر زندگي آنها تاثهاي ديگر امكان چنداني براي تاثيرگذاري بر سياستگروه

( گزارش يك 2000) 2ت كاني و تري النگهورستخواهد گذاشت، ندارند. برنيتا گوس، مارگار
                                                 

1 . Cost Study Team 

2 . Bernita Quoss, Margaret Cooney and Terri Longhurst 
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را منتشييير كردند. دانشيييجويان  1مشيييي رفاهي در ايالت وايومينگپروژه تحقيقاتي درباره خط
ستفاده مي سياري از آنها خود از اين امكانات ا شگاه كه ب كردند، تحقيق را انجام داده و از آن دان

 اي آموزشي استفاده كردند.هاي در خصوص حمايت از برنامهبراي تصويب اليحه
  2وليت شيييخصيييي و فرصيييتهاي كاريئقانون سيييازگاري مسييياين پروژه در اعتراض به 

(PRWORAبود كه در آن ) 
هايي كه تحت پوشييش قانون خدمات رفاهي پيشييين، يعني اليحه حمايت از گروه

شييدند. اين ، به تحصيييل پرداخته بودند، از اين خدمات محروم مي2999خانواده سييال 
هاي داراي كودكان كمك به خانوادههاي نقدي برنامه ها مجاز به اسييتفاده از كمكگروه

هاي تحصيييلي بودند كه بخشييي از دوره( به منظور شييركت در AFDC) 3لفتحت تك
هاي تجربي بر روي افراد رفت. بررسيييهاي آموزش شييغلي آنها به شييمار مينيازمندي

شدند، شواهدي دال مند ميهاي نقدي فوق بهرهها كه از كمكتحت پوشش اين حمايت
ست ربر اينكه آموزش اثربخش سيدن به خودكفايي ا شيوه براي رهايي از فقر و ر  اترين 

 (.0222074دادند )گوس، كاني و النگهورست، ارائه مي
 

سخنراني سازمان و برگزاري  شكيل  شجويان، كار را با ت شگاه براي جذب دان هايي در دان
دانشجويان و حمايت دانشگاه، آغاز كردند. آنها تحقيقات موجود درباره موضوع را گردآوري و با 

شروع به  4999ني كه مجلس قانونگذاري در سال برخي قانونگذاران ايالت تماس گرفتند. زما
هاي شييييمكار كرد، دانشيييجويان فعاالنه در تغيير قوانين رفاهي به منظور تعديل تغيير در خط

 دولت مركزي شركت داشتند. 
هاي تحقيق را بر اسيياس تناسييب با نظرات قانونگذاران به ها و گزارشدانشييجويان برگه

كردند. آنها در جلسيييات كميته حضيييور يافته و با تك تك هاي مختلف آماده و توزيع شيييكل
سه مطرح  ست و گمراه كننده در جل صحبت كردند. زماني كه برخي اطالعات نادر قانونگذاران 

 محققان مداركي را براي نشان دادن نادرستي آنها همراه داشتند. -شدند، دانشجو مي

                                                 
1 . Wyoming 
2 . Personal Responsibility and Work Opportuinity Act 

3 . Aid to Families with Dependent Children 
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ي امكان يافتند تا بدون فشييار آنها در نهايت موفق شييدند. افراد تحت پوشييش خدمات رفاه
 ناشي از فقر به تحصيل خود ادامه دهند.

 پيشگيري از انهدام

در مثال ديگري از تحقيقاتي كه محققان مسييتقيماً در موضييوع مطالعه دخالت دارند، جان 

 كند كه جامعه( انهدام يك بناي تاريخي در داويس كاليفرنيا را تشيييريح مي2003) 1الفلند
شگيري شكلي غير معمول  سعي در پي ست. يكي از مواردي كه اين كتاب را به  شته ا از آن دا

ها و مطالب رونوشييت شييده از اخبار و اسييناد دولتي به عنوان كند، تاكيد آن بر عكسجلوه مي
ند آن را داده كه الفل گان( اسيييت. چيزي  ند يل )و نيز خوان يه و تحل خام براي تجز هاي 

 نامد.مي "2شناسي مبتني بر سندجامعه"
شته و با الفلند چنين مي ضور دا سئله ح ضوي فعال در اين م گويد كه اولين بار به عنوان ع

شگيري از تخريب هتل آگي سعي در پي ضاي جامعه  ساختمان "هايي نظير )كه با نام 3ساير اع

 4921شود( داشته است. اين هتل كه حدود سال نيز شناخته مي "هتل ترمينال"و  "ترمينال
شده است، به عنوان مانعي در برابر رشد جمعيت و در شه ساخته  ري با حدود هزار نفر جمعيت 

 48دارد كه نقش او به عنوان محقق در توسييعه شييهري شييناخته شييده بود. الفلند عنوان مي

 و همزمان با آغاز تخريب ساختمان آغاز گرديد. 2000سپتامبر 
ار سيياير مردم، سييعي در حفظ قبل از آن، من تنها يك شييهروند فعال بودم. در كن

هاي ساختمان ترمينال به هر شيوه ممكن داشتم. اين امر گوياي آن است كه چرا عكس
تاريخ گرفته تاريخ كمي در اين كتاب وجود دارد كه من قبل از آن  ام، ليكن پس از آن 

اني دهاي ميها افزايش يافته است. پس از آن با استفاده از دوربين و يادداشتتعداد عكس
 به طور جدي شروع به مستندسازي جريان اتفاقات نمودم.

)كه امروزه به كرات در تحقيق اسيييتفاده  "رضيييايت آگاهانه"بنابراين، موضيييوع 
سپتامبر مطرح نبوده است. پس از آن روز، كار من اين بود كه با  29شود( تا پيش از مي

تابي درباره ساختمان شدم، نشان دهم كه من در حال نوشتن كهر شخصي كه مواجه مي
 (.0224002هستم )الفلند، 

                                                 
1 . John Lofland 
2 . Documentary Sociology 

3 . Aggie Hotel 
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ضايت آگاهانه به عنوان يكي از روش سوم درباره ر صل  هاي هاي حفاظت از آزمودنيدر ف

شان مي صحبت كرديم. در اين مورد، همان طور كه الفلند نيز خاطر ن ضايت تحقيق  سازد، ر
ضرورت چنداني ندارد، زيرا رفتار مورد مطالعه عمومي  شكار  ساس او به آ ست. ليكن اح بوده ا

 ها كرده است.عنوان يك محقق اجتماعي او را وادار به اطمينان از برخوردي مناسب با آزمودني
يكي از اهداف الفلند بررسييي اقدام مربوطه به منظور حفاظت از سيياختمان بوده اسييت كه 

هاي دهد كه گزينهيدهد. اين امر نشييان ماطالعات ارزشييمندي براي فعاالن در آينده ارائه مي
 پژوهي مشاركتي وجود دارد.مختلفي براي اقدام

آيد، زيرا هاي تحقيق به شييمار ميهمچنين تحقيق مذكور مطالعه ارزشييمندي درباره روش
 است. شناسي مطالعه داشتههاي روشالفلند به عنوان نويسنده كتاب حساسيت زيادي به جنبه

وده است. از يك سو، مشاركت من باعث ميزان و شدت مشاركت من تيغي دو لبه ب
شم. در واقع من يكي از افراد  شته با سايرين دا سبت به  ست تا نگاهي نزديكتر ن شده ا

هايي دسييترسييي داشييتم كه در اختيار افرادي با ام. در واقع به دادهدرگير در ماجرا بوده
 مشاركت كمتر نبودند.

گيري قرار دارد. من نسبت از سوي ديگر مشاركت من كامالً در معرض خطر جهت
شته صالح آن دا ضوع آگاه بودم و تالش زيادي براي ا ضاوت به اين مو ام. با اين وجود ق

اي قضيياوت خود را خواهد داشييت. تنها اميدوارم نهايي بر عهده من نيسييت. هر خواننده
 هاسناد ارائه شده خود گوياي موضوع بوده و نيازي به بحث بيشتر نداشته باشد. اين شيو

شييود تا خواننده اتكاي كمتري به هاي ديگر باعث ميارائه اطالعات در مقايسييه با روش
 (. 0224002من داشته باشد )الفلند، 

 
شاهده رويدادهاي اجتماعي به موازات  ساده م ست، فرآيند ظاهراً  شخص ا همان طور كه م

ل دوم اشييياره كرديم، اي را به همراه دارد. مطابق آنچه در فصيييوقوع آنها نكات جزئي زيركانه
شيم ها رخ داده و شكل ميتفكرات ما در چارچوب پارادايم سبت به آنها هوشيار با گيرند، خواه ن

ها در اي از پارادايمدهي دامنهيا نباشيييم. محققان ميداني كيفي به شييكلي غيرمعمول در شييكل
 دارند.سازي مشاهده زندگي اجتماعي گام بر ميراستاي غني
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 ميداني كيفي اجراي تحقيق
صل، سب براي تحقيق ميداني كيفي، مالحظات مهم  تاكنون در اين ف ضوعات منا انواع مو

پارادايم قات و برخي  نه تحقي جام اينگو يتدر ان عال كه انواع مختلف ف قاتيهايي  را  هاي تحقي
 هايي از تحقيق ميداني در عملكنند، مورد بحث و بررسي قرار داديم. همچنين مثالهدايت مي

هاي خاص اجراي تحقيق ميداني ها و روشتر شدن موضوع، ايدهرا نيز ارائه كرديم. براي روشن
 كنيم.كنيم. اين كار را با نحوه آمادگي محقق براي انجام تحقيق آغاز ميرا بررسي مي

 

 آمادگي براي ورود به ميدان
دانشييگاهي را داريد. اي فرض كنيد قصييد انجام تحقيق ميداني درباره يك انجمن براي لحظه

همچنين فرض كنيد كه شييما عضييو آن گروه نيسييتيد، اطالعات چنداني از آن نداريد و خود را به 
هاي ديگر كنيد. در اين بخش با كمك اين مثال و مثالعنوان محقق به اعضييياي آن معرفي مي

 شود.هاي آمادگي تا قبل از انجام مشاهدات مستقيم بحث ميدرباره برخي شيوه
هاي تحقيق، بهترين نقطه شيييروع جسيييتجوي پيشيييينه نظري، تكميل ير سييياير روشنظ

هاي ديگران در اين باره اسيييت )درباره هاي تحقيق و فراگيري يافتهاطالعات خود از آزمودني
 اي به تفصيل در پيوست الف بحث شده است(.تحقيق كتابخانه

گروه با ديگر كسيياني كه آن  در مرحله بعدي تحقيق خود، ممكن اسييت بخواهيد درباره اين
يا با آن آشيينايي دارند، صييحبت كنيد. به ويژه گفتگو با يك يا چند نفر افراد  گروه را مطالعه كرده

مطرح گرديد(. شايد يكي از دوستان شما عضو  4تواند براي شما مفيد باشد )در فصل مطلع مي
شييته باشيييد. اگر ارتباط شييما با فرد آن گروه بوده و يا امكان تماس با يكي از اعضيياي گروه را دا

شد، شما براي تحقيق مؤثرتر خواهد بود. در  مطلع فراتر از چارچوب تحقيق با اين جنبه از آمادگي 
شيد كه بحث ضاي گروه به عنوان مطلع مراقب با شما جنبهبرخورد با اع عدي هاي بهاي ابتدايي 
مطلع و نقشييي كه براي خود ايجاد تحقيقتان را مخدوش يا محدود نكند. ت ثير شييما بر شييخص 

هاي بعدي شييما ت ثير بگذارد. به طور مثال اگر اين تصييور ايجاد كنيد، ممكن اسييت بر تالشمي
 ازد.سشود كه شما يك مامور امنيتي مخفي هستيد، مشاهدات بعدي شما را با دشواري مواجه مي

تياط كنيد. اگرچه آنها احتماالً عالوه بر اين بايد در مورد اطالعات دريافتي از افراد مطلع اح
نسبت به شما اطالعات مستقيم و شخصي بيشتري از موضوع مطالعه دارند، اما اين آگاهي آنها 
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اي از حقايق و نقطه نظرات آنها باشد. در مثال فوق اطالعاتي كه اعضاي گروه تواند آميختهمي
دهند احتماالً دچار سوگيري خواهد دانشجويي )و اعضاي گروه مخالف آنها( در اختيار ما قرار مي

شنا بوده و زمينه  شجويي، بايد كامالً با گروه آ بود. لذا پيش از برقراري اولين تماس با گروه دان
 كلي فلسفي حاكم بر آن را درك كنيد.

هاي گوناگوني براي برقراري نخسييتين تماس با افرادي وجود دارد كه قصييد مطالعه روش
ستگي دارد. آنها را داريد. نحوه بر صد ايفاي آن را داريد، ب شي كه ق قراري تماس تا حدي به نق

شويد،به ويژه اگر مي شاركت كننده كامل ظاهر  بايد راهي براي همگوني با  خواهيد در نقش م
خواهيد كارگران ظرفشويي در يك رستوران را مطالعه كنيد، افراد مورد مطالعه پيدا كنيد. اگر مي

است كه به عنوان كارگر ظرفشويي در رستوران مشغول به كار شويد. در ترين روش آن مستقيم
 توانيد عضو آن گروه شويد.مورد گروه دانشجويي نيز به سادگي مي

ندازه كافي باز و آماده ند تاغلب فرايندهاي اجتماعي مناسيييب براي تحقيق ميداني به ا ا ا
برقرار شييود. اگر قصييد مشيياهده  ارتباط شييما با اشييخاص مورد مطالعه به راحتي و بدون مانع

شاهده عبور پياده صد م شويد. اگر ق ضر  ست در خيابان حا روي مردم در خيابان را داريد، كافي ا
 مردم از چراغ قرمز را داريد، كافي است در يكي از خيابان شلوغ حاضر شويد. 

ن محقق تري با مردم داشييته و خود را به عنواچنانچه تمايل به برقراري ارتباطات رسييمي
ر كنارش اي كه دتوانيد با شركت كنندهمعرفي كنيد، بايد آنها را از قبل در جريان قرار دهيد. مي

مند شييويد. براي مطالعه يك كنيد به گفتگو پرداخته و از مسيياعدت او بهرهاحسيياس راحتي مي
نها به آ توانيد خود را به رهبران گروه نزديك كرده يا يكي از مطلعين شييما راگروه رسييمي مي

 معرفي كند.
هاي زيادي براي نحوه تماس با گروه در اختيار شيييما قرار دارد، اگرچه در آغاز كار گزينه

ليكن آگاهي از اين نكته ضيييروري اسيييت كه روش انتخابي شيييما بر مشييياهدات بعدي تاثير 
سطح مي سي را از  ستيد و اين برر شگاهي ه سي دان گذارد. براي مثال فرض كنيد در حال برر

شروع م شد  ست ايد. اين انتخاب ميكردهديران ار شد. نخ شته با تواند دو پيامد مهم به همراه دا
شت شگاه تحت تاثير ديدگاهآنكه بردا شما درباره دان رد كه با گيهاي مديراني قرار ميهاي اوليه 

 هاي دانشييجويان يا اعضيياي هي ت علمي كامالً متفاوت خواهد بود. اين برداشييت اوليهديدگاه
تواند بر نحوه مشاهده و تفاسير بعدي شما تاثيرگذار باشد، به ويژه زماني كه از اين ت ثير بي مي

 اطالع باشيد.
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ضاي هي ت علمي را به  شجويان و اع شما را ت ييد و دان دوم آنكه اگر مديران طرح تحقيق، 
سته به  شما را تا حدودي واب شما ترغيب كنند، احتماالً گروه دوم،  دانند مديريت ميهمكاري با 

شما مي صور بر آنچه به  ضاي هيئت علمي ممكن گويند، ت ثير ميو اين ت گذارد. براي مثال اع
 هاي خود نداشته باشند.است تمايل به بيان برخي ايده

براي برقراري تماس مسييتقيم و رسييمي با افرادي كه قصييد بررسييي آنان را داريد، بايد 
ا بدهيد. در اينجا بار ديگر با يك مسيييئله اخالقي مواجه توضييييحاتي درباره تحقيق خود به آنه

شما مي شايد به كلي از همكاري با  شويد. اگر آنها را كامالً در جريان هدف تحقيق قرار دهيد، 
ضيحاتي ارائه  سوي ديگر چنانچه تنها تو ساً تغيير دهند. از  سا شده و يا رفتار خود را ا صرف  من

 تواند متضمن نوعي فريبكاري باشد.است، اين كار شما مي دهيد كه از نظر خودتان قابل قبول
تصميمات شما در اين خصوص و نيز موارد ديگر تا حدود زيادي بر اساس هدف مطالعه، ماهيت 

ساير عوامل تعيين مي صد انجام آن را داريد و  شاهداتي كه ق سي، م ضوع مورد برر شوند. مو
 مضاعفي برخوردار است.هاي اخالقي نيز از اهميت ليكن توجه به جنبه

شناختي يا اخالقي را براي چنين  شخص روش  شين هيچگونه قاعده م تحقيقات ميداني پي
شما در نقش يك محقق، مواردي ارائه نمي ضور  شده، ممكن دهند. ح صرفنظر از هدف بيان 

اسييت با اسييتقبال گرم افرادي مواجه شييود كه به دليل مورد توجه قرار گرفتن از سييوي فردي 
شحالي ميدان ساس خو صالً به گروه شمند اح شما را ا كنند. اين امكان نيز وجود دارد كه آنها 

خود راه ندهند. به عنوان مثال احتماالً اين ايده مناسيييبي نيسيييت كه وارد يك گروه تبهكاري 
 اي درباره جرايم سازمان يافته داريد.شويد و اعالم كنيد كه قصد نوشتن مقالهسازمان يافته 

 

 به كيفيمصاح
شا كردن و گوش فرادادن  صحنه عمل و تما تحقيق ميداني تا حدودي  به معني مراجعه به 

تنها از طريق مشيياهده "قهرمان نامدار بيس بال معتقد اسييت  1اسييت. همان طور كه يوگي برا
. در واقع مشاهده حاكي از توجه شما به موضوع "توان چيزهاي بسيار زيادي را به دست آوردمي

تري عاالنهف ظر است. بر اين اساس چنانكه قبالً نيز اشاره كردم، تحقيق ميداني به كاوشمورد ن
هاي آنها اقدامي بسيار مناسب است. نياز دارد. گاهي اوقات طرح سؤاالتي از مردم و ثبت جواب

                                                 
1 . Yogi Berra 
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مشاهده يك نزاع خياباني گروهي بدون آنكه از دليل آن اطالع داشته باشيم، هيچ ارزشي براي 
 نخواهد داشت. پس الزم است در اين باره از كسي سؤال كنيد.ما 

( قصييد بررسييي تجارب مهاجرين السييالوادوري در 0222) 1زماني كه سيييسيييليا منجيوار
هاي عميق سانفرانسيسكو را داشت، به اين نتيجه رسيد كه در كنار مشاهدات شخصي، مصاحبه

ار او دريافته بود كه پيچيدگي نظام نيز روش سيييودمندي براي او خواهد بود. پيش از آغاز ك
فرآيندها و ساختارهاي اجتماعي مورد نظر او بيش از حد تصور است. با وجود اهميت برخورداري 
سكو مهاجرت كرده بودند،  سي سانفران شنايان و نزديكاني كه قبالً به  مهاجرين جديد از حمايت آ

صاحبه صاحبه م ه داليل مختلف تمايل چنداني به شوندگان بهاي منجيوار گوياي آن بود كه م
شته ستگان خود ندا ست كمك از ب ضور آنها ميدرخوا سو ح ست تهديدي براي اند. از يك  توان

حضور غير قانوني بستگان بوده و يا زندگي فقيرانه آنها را با مشكل مواجه سازد. از سوي ديگر 
يافت كه هنجارهاي سيياخت. منجيوار همچنين دردرخواسييت كمك، آنها را مديون ديگران مي

، مهاجرين زن را در شرايط دشوارتري قرار داده بود. آنها شديداً از درخواست كمك هاالسالوادري
هاي غير اخالقي آنها قرار گيرند. از مردان غريبه منع شييده بودند تا مبادا در معرض درخواسييت

 دهد.تيار محقق قرار ميهاي باز و عميق در اخهايي است كه مصاحبهاين موارد از جمله يافته
صل  شده در آن  9پيش از اين در ف شتر مطالب بيان  صاحبه بحث كرده بوديم. بي درباره م

طه اي كه شما در رابهاي ميداني كيفي نيز برقرار است. با اين وجود مصاحبهبخش در مصاحبه
ايجاب كند. در اي را دهيد، آنقدر متفاوت اسييت كه رفتار جداگانهبا مشيياهده ميداني انجام مي

ساختار يافته، پرسشنامهانجام پيمايش هاي كمتر اند، ليكن در تحقيق ميداني، مصاحبهها كامالً 
( اين تمايز را چنين بيان 2992074) 2تر اسييت. هربرت و رين روبينسيياختار يافته مناسييب

هاي كيفي بيش از آنكه از قبل آماده شيييده و بدون تغيير باشيييد، طرح مصييياحبه"كنند: مي
 كنند:. آنها اين مضمون را به صورت زير بيان مي"پذير، تكراري و مستمر استانعطاف

صاحبه سي گرطرح م سا ست. در واقع هر بار كه فرايند ا ، دآوريهاي كيفي تكراري ا
صورت ميتجزيه و تحليل، غربال شكار سازي و آزمون اطالعات  شما را به مدلي آ گيرد، 

 كند .... و متقاعد كننده از پديده مورد مطالعه نزديكتر مي

                                                 
1 . Cecilia Menjivar 

2 . Herbert and Riene Rubin 
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صاحبه ستمر م سؤاالت در ماهيت م ست كه طرح  ست ا هاي كيفي نيز بدين معنا ا
 (.2992: 78-74روبين،  گيرند )روبين وطول پروژه مورد طراحي مجدد قرار مي

 
گر و پاسييخگو اسييت كه در آن بر خالف پيمايش، مصيياحبه كيفي تعاملي ميان مصيياحبه

سؤاالتي كه بايد با عبارات و نظمي خاص طرح شوند، طرحي كلي  گر به جاي مجموعهمصاحبه
ند نگر كيفي ماشود. در عين حال، مصاحبهبراي كاوش دارد كه موضوع مطالعه را نيز شامل مي

گر پيمايشي، بايد بر سؤاالت تسلط كامل داشته باشد. اين امر جريان يكنواخت و عادي مصاحبه
 مصاحبه را به دنبال دارد.

صاحبه ست كه در آن م صاحبه كيفي در واقع گفتگويي ا تگو گر جهتي كلي براي گفيك م
سخگو مطرح مي صي كه پا شخ ضوعات م ت، رين حالكند. در بهتسازد را دنبال ميتعيين و مو

صاحبه شد. م سخگو با شته كالم بايد در اختيار پا صد زمان  2گر بايد تا حد امكان كمتر از ر در
 مصاحبه را به خود اختصاص دهد.

ستينار كوال صاحبه به كار مي2998: 4-2) 1ا ستعاره را براي م صاحبه( دو ا گر به عنوان برد: م
شود آزمودني داراي اطالعات خاصي در حالت اول فرض مي ."3گردشگر"يا به عنوان  "2كاوشگر"

 گر گر استخراج اين اطالعات است. بر عكس، در حالت دوم مصاحبهبوده و وظيفه مصاحبه
پردازد كه با آنها مواجه شده است. به محيط مورد نظر وارد و به گفتگو با مردمي مي

ق كشور، به صورت ناشناخته و يا با گردشگر به جستجو و كاوش آزادانه در بسياري از مناط
سؤاالتي ميپردازد .... مصاحبهنقشه قبلي، مي شده و  ساكنان محلي همراه  د كه پرسگر با 

كند كه در آن به سييير دار به بيان داسيييتان زندگي خويش از دنيايي ميها را واآزمودني
 برند.مي

 
سخ شتن پا سؤال و نو ساني و اطرح  ست كه در ها يك فرايند متداول ان ساده ا بزاري چنان 

توانيد آن را به مجموعه ابزارهاي خود بيفزاييد. اما قدري احتياط نقش يك محقق ميداني مي
سيار ظريف و پيچيدهالزم است. جمله اي است. در غالب مواقع نحوه طرح بندي سؤاالت، كار ب

                                                 
1 . Steinar Kvale 

2 . Miner 

3 . Traveler 
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گو را تحت  فشار قرار شود. گاهي اوقات پاسخهاي دريافتي ميسؤال منجر به انحراف در پاسخ
 شيييود كهاي با ديده مثبت بنگرد. گاهي سيييؤال در چارچوبي بيان ميدهيم تا به مسيييئلهمي

 افتند.هاي مرتبط از قلم ميپاسخ
براي مثال فرض كنيد به دنبال بررسيييي علت آشيييوب گروهي از دانشيييجويان در محيط 

نظرات دانشييجويان درباره  گيري سييؤاالت در راسييتاي آگاهي ازدانشييگاه هسييتيد. شييايد جهت
. اگرچه ممكن است اطالعات 1سياست جديدي است كه اخيراً رئيس دانشگاه اتخاذ كرده است

شايد اين امر دليل  ست آوريد،  سبت به اين قانون جديد به د شجويان ن زيادي درباره نگرش دان
شورش  ستگي به اين  شان دادن همب شايد اكثر آنها براي ن شد.  شته با سديگري دا اند. با تهپيو

 توانيد دليل اصلي شورش را شناسايي كنيد.انجام صحيح مصاحبه تحقيق ميداني مي
كنيد، اي مشخص درباره آنچه به دنبال آن هستيد شروع به مصاحبه مياگرچه از قبل با ايده

قاط قوت تحقيق ميداني انعطاف ه هايي كه بپذيري آن اسيييت. به ويژه جوابليكن يكي از ن
دهند. در اين زمينه طرح شييوند، مبناي سييؤاالت بعدي را شييكل مياي اوليه داده ميهپرسييش

سخ آنها فايده شده و ثبت پا سؤاالتي از قبل تعيين  سؤال خود را طرح مجموعه  اي ندارد. بايد 
كنيد، جواب را با دقت بشيينويد و معناي آن براي تحقيق كلي خود را تفسييير كنيد، آنگاه براي 

ا مطرح تر با تحقيق سؤال بعدي راي مرتبطاسخ قبلي يا هدايت شخص به حوزهتعميق بيشتر پ
 كنيد. به طور خالصه همزمان بايد قادر به شنيدن، فكر كردن و صحبت كردن باشيد.

راهنماي مفيدي براي به دسييت آوردن جوابهاي با عمق بيشييتر،  9بحث كاوش در فصييل 
ست. به بدون تاثيرگذاري بر جواب صاحبههاي بعدي ا شنوندگاطور كلي م ن گران ميداني بايد 

ر چطو"هايي نظير مند به موضييوع نشييان دهيد. بيان جملهبسيييار ماهري باشييند. خود را عالقه
ست؟ ست؟"، "چگونه؟"، "ممكن ا زيد. را بيامو "توانيد مثالي از آن بزنيد؟مي"، "منظورتان چي

 يد مصاحبه شونده احساس آرامش كند.نگاه كردن و شنيدن مشتاقانه را بياموزيد و اجازه ده
اي كامالً منفعل باشيييد. شييما با سييؤاالتي كلي )يا جزئي( كه به در عين حال نبايد شيينونده

كه قصييد پوشييش آنها را داريد، وارد مصيياحبه  دنبال پاسييخ آنها هسييتيد و برخي موضييوعاتي
 شويد و بايد توانايي هدايت جريان گفتگو را داشته باشيد.مي

                                                 
 .]م[نويسنده در اينجا اين سياست را اجبار به همراه داشتن اين کتاب توسط دانشجويان ذکر کرده است .  1
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هاي رزمي وجود دارد. اسيييتاد آيكيدو هرگز در برابر اي آموزنده از ورزشمورد نكتهدر اين 
ر شود و با مهارت آن را دپذيرد، با آن همراه ميكند، بلكه آن را ميضربه حريف ايستادگي نمي
كند. مصيياحبه ميداني نيز به چنين مهارتي نياز دارد. سييعي در ايجاد جهت مناسييب هدايت مي

گويد را دريافت و آن اظهارنظر را در ان بحث نداشيييته باشييييد، بلكه آنچه او ميوقفه در جري
خود هدايت كنيد. اكثر مردم شيفته صحبت كردن با كساني هستند كه  مسيري مناسب با هدف

اي به شيينيدن آن دهيد كه عالقهشيينوند. با قطع كردن حرف آنها نشييان ميحرف آنها را مي
خواهيد كه موضوع را در جهت خاصي شرح و بسط دهند، نشان از ن مينداريد؛ اما هرگاه از آنا

 عالقه شما به موضوع دارد. 
 .1به اين مثال فرضي درباره علت انتخاب رشته به وسيله دانشجويان توجه كنيد

 ش: رشته تحصيلي شما چيست؟
 پ: مهندسي.
 چرا مهندسي را انتخاب كرديد؟ !ش: صحيح

 رين مهندس آريزونا شده بود.بهت 2992پ: عموي من در سال 
 ش: به به، بسيار عالي.

ضوع را  سان بود. اين مو شهر تو ساخت مركز جديد اداري  پ: بله. او مهندس ناظر 
 اكثر مجالت مهندسي چاپ كردند.

 ش: صحيح. آيا درباره تحصيل در رشته مهندسي با او صحبت كرديد؟
شده ا صادفاً وارد مهندسي  سخگو: بله. او گفت كه ت ستان پا ست. پس از اتمام دبير

به دنبال كار بود و به عنوان كارگر ساختمان مشغول به كار شد. هشت سال با عالقه در 
 آنجا كار كرد تا اينكه تصميم گرفت به دانشكده برود و مراتب عالي را طي كند.

هاي ش: پس آيا شييما مثل عمويتان به مهندسييي عمران عالقه داريد يا به شيياخه
 مند هستيد؟ي عالقهديگر مهندس

پ: من بيشتر به مهندسي برق و به خصوص رايانه عالقه دارم. من در دبيرستان با 
 خواهم ...كردم و در بلند مدت ميها كار ميريزرايانه

                                                 
 ]م[دهنده ش: شما، پ: پاسخ.  1
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سخگو منحرف مالحظه مي ستاني درباره عموي پا سمت دا صاحبه در آغاز به  كنيد كه چگونه م
اندن دانشييجو به انتخاب خودش )آيا درباره تحصيييل در رشييته گرديد. لذا تالش اوليه براي بازگرد

مهندسي با او صحبت كرديد ؟( به شكست انجاميد. اما دومين تالش )پس آيا شما مثل عمويتان به 
شما مي شجو اطالعاتي را در اختيار  سي ...(  موفقيت آميز بود. حال دان گذارد كه به دنبال آن مهند

 گفتگوها بسيار مهم است. "كنترل"يداني در ايد. توانايي محققان مبوده
هايي به شيييرح زير روش "گفتگوي هدايت شيييده"هربرت و رين روبين براي كنترل يك 

 كنند:پيشنهاد مي
ضوعي  صلي را محدود كنيد، حفظ جريان گفتگو از مو ضوعات ا اگر بتوانيد تعداد مو

ساده ضوع ديگر  شد. اين تغيير جهت كه تر خواهد بود. انتقال بايد آرام و به مو منطقي با
به نظر شييتابزده  "تا كنون بحث ما درباره مادران بود، حال درباره پدران صييحبت كنيم"

گفتيد كه مادرتان به عملكرد "تر اسييت: آيد. اين تغيير جهت به صييورت زير مناسييبمي
سه اهميت نمي ساسشما در مدر ست؟دهد. آيا پدرتان در اين زمينه ح ين هرقدر ا "تر ا

هاي گر به جاي شيينيدن حرفرسييد كه مصيياحبهتر باشييد، به نظر ميانتقال شييتابزده
خواهد طبق يك دسيييتور كار مصييياحبه را به پايان برسييياند شيييونده، ميمصييياحبه

(29920204.) 
 

با توجه به شييباهت بسيييار زياد مصيياحبه ميداني با گفتگوهاي عادي، محققان بايد به ياد 
تگويي عادي نيسييتند. در گفتگوهاي عادي، هر يك از طرفين داشييته باشييند كه سييرگرم گف

خواهند شخصيتي جذاب و ارزشمند جلوه كنند. اگر دفعه بعدي كه با شخصي نه چندان آشنا مي
شود كه پردازيد، دقت داشته باشيد، بيشتر وقت شما صرف يافتن موضوعاتي ميبه صحبت مي

اي گيري گفتگويي كه تاثير خوبي بر جي شكلرسد. يعني تالش براطرح آنها جالب به نظر مي
كنيم، زيرا دائماً در اين فكر هسيييتيم بگذارد. غالباً در گفتگوها، به حرف طرف مقابل توجه نمي

هاي شيييما جالب گر بخواهيد حرفكه پس از او چه چيزي بگوييم. چنانچه در نقش مصييياحبه
ادن مند نشييان دگر بايد با عالقهايد. برعكس مصيياحبهتوجه باشييند، برخالف وظيفه عمل كرده

خود طرف مقابل را جالب توجه نشان دهد و براي اين منظور بيشتر شنونده باشد تا گوينده )اگر 
 نظير خواهند دانست(.اين كار را در گفتگوهاي روزمره انجام دهيد، مردم شما را مخاطبي بي
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ند ) ما2992: 28-24جان و لين الفل يان در ز بازجو ند  قد بازجويي نقش فردي ( معت ن 
صالحيت اجتماعي" شان دهيد كه موقعيتي را را ايفا مي "فاقد  سي ن كنند. يعني خود را مانند ك

ن تريترين و بديهيشيييناسيييد و بايد به او كمك كنند تا حتي سيييادهكه در آن قرار دارد نمي
و از . اداندگرا كسييي اسييت كه چيزي نمييك محقق طبيعت"هاي موقعيت را درك كند: جنبه

ست و نياز به  'بي خبر'همه جا  شگر، در واقع  'آموختن'ا س شي، يعني بيننده و پر دارد. چنين نق
 (.2992028)الفلند و الفلند،  "كنندنقشي است كه دانشجويان ايفا مي

مصيياحبه بخشييي جدايي ناپذير از كل فرايند تحقيق ميداني اسييت. بعداً بر اين نكته تاكيد 
شتخواهم كرد كه بايد  شب ياددا شاهداتي كه هاي خود را مرور كنيد. يافتههر  هاي خود از م

تري از موقعيت مورد مطالعه به دسيت آورده و آنچه در ايد را تعيين كرده، ديدگاه روشينداشيته
شت شتري دارد را تعيين كنيد. همچنين بايد ياددا شاهدات بعدي نياز به توجه بي خود در  هايم

صاحبه سم سؤاالتي كه بايد ميها را مرور و  ستهؤاالت موثر و  سيديد اما نتوان شپر خص ايد را م
صاحبه صاحبهكنيد. در م سؤاالت را مطرح كنيد. اگر م ضبط كردههاي بعدي اين  ه ايد، بها را 

 هاي بعدي آنها را مجدداً تكرار كنيد.منظور آمادگي بيشتر براي مصاحبه
 كند:ايند كامل مصاحبه بيان ميهفت مرحله براي فر( 2998099) استينار كوال

 و مفاهيم مورد بررسي : بيان صريح هدف مصاحبه1موضوع پردازي .2

: طراحي فرايندي، با توجه به مسيييائل اخالقي، كه از طريق آن به هدف طراحي .0
 رسيد.خود مي

 هاي واقعي: انجام مصاحبهمصاحبه .4

 هااي مكتوب از مصاحبه: مستندسازي نسخه2رونويسي .7

 هاي گردآوري شده در رابطه با هدف تحقيق: تعيين مفهوم دادهتحليلتجزيه و  .2

 ها: بررسي روايي و پايايي داده3بازبيني .8

 هاي خود به ديگران: بيان يافتهدهيگزارش .4
 

                                                 
1. Thematizing 
2. Transcribing 

3. Verifying 
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يابد. هاي تحقيق ميداني، مصاحبه كردن نيز با تمرين هرچه بيشتر بهبود مينظير كليه جنبه
 ن آن دشواري خاصي ندارد. از دوستان خود شروع كنيد.خوشبختانه اين كاري است كه تمري

 هاي تمركزگروه
ايم، ناظر بر مطالعه افراد در چرخه اگرچه بحثي كه تاكنون درباره تحقيق ميداني داشيييته

شگاه به منظور  ضور مردم در آزماي ست، محققان در مواقعي نيازمند ح عادي زندگي خود بوده ا
صوالًمصاحبه و مشاهده هستند. روش گروه متمركز كه مصاحبه گروهي نيز ناميده مي  شود، ا

ار هاي ساختار يافته، نيمه ساختار يافته يا ساختاست. اين روش بر پايه مصاحبهيك روش كيفي 
د و مننيافته مبتني اسييت. اين روش به محقق امكان طرح پرسييشييي از چند نفر به طور نظام

 شود.دهد. از اين روش نوعاً و نه انحصاراً در تحقيق بازار استفاده ميهمزمان را مي
صول جديدي را در ذهن داريد. به عنوان مثال فرض كنيد رايانه جديدي  فرض كنيد معرفي مح

ه، ها و موارد مشابها، تجزيه و تحليل دادهايد كه عالوه بر پردازش متون، صفحه گستردهابداع نموده
، مايكروويو و DVDو  CDدستگاه فكس، دستگاه پخش تلويزيون و راديو، دستگاه ضبط و پخش 

اين  ايد. قيمت فروشناميده "كامپيوالتور"وه سيياز نيز دارد. براي تمايز بيشييتر اين محصييول را قه
سبت به آن را داريد. اين دالر در نظر گرفته و قصد بررسي ديدگاه 09222دستگاه را  هاي مردم ن

 شود.هاي متمركز، عملي ميخواسته شما به بهترين نحو توسط گروه
نفر جهت بحثي هدايت شيييده درباره موضيييوعي  22تا  20والً در يك گروه متمركز، معم

آيند. در مثال باال، اين موضوع پذيرش و قابليت فروش محصول ميخاص در يك اتاق گرد هم 
شوند. كنندگان بر اساس ميزان تناسب با موضوع مورد بحث انتخاب مي جديد است. مشاركت

صوالً از طبقات پردرآمد جامعه در مثال باال با توجه به قيمت محصول جديد، شر كت كنندگان ا
 شود.گيري چنداني نميشوند. اصوالً در انتخاب اعضاي گروه سختانتخاب مي

هاي سيييخت گيرانه و هاي متمركز بر اسييياس روشمعموالً شيييركت كنندگان در گروه
ف رشيييوند. در واقع اين شيييركت كنندگان از لحاک آماري معگيري احتمالي انتخاب نمينمونه

جامعه نخواهند بود. با اين وجود اغلب هدف از مطالعه بيشتر اكتشاف است تا توصيف يا تبيين. 
 20تا  4شييود، زيرا يك گروه ليكن در هر مطالعه اغلب بيش از يك گروه تمركز تشييكيل مي

 آورد.نفره هرگز بينش قابل تعميمي را فراهم نمي
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گيري ه منظور بررسييي نحوه تعيين جهتهاي متمركز ب( از گروه2990) 1ويليام گامسييون
ضوع اقدامات مثبت،  سون با انتخاب چهار مو ستفاده كرد. گام شهروندان آمريكايي ا سي  سيا

اي، صنايع بحراني و مشكالت اعراب و اسرائيل، از تحليل محتواي اخبار به منظور انرژي هسته
يم، كنمسائل سياسي صحبت مياي كه ما از آن طريق درباره اي از چارچوب رسانهدريافت ايده

هاي متمركز براي مشياهدات اوليه خود از نحوه بحث افراد درباره اسيتفاده كرد. سيپس از گروه
 مسائل با دوستان خود استفاده كرد.

 كند:( پنج مزيت را براي اين شيوه ذكر مي2999074) 2ريچارد كروگر
هاي زندگي  واقعي را در گيري اجتماعي دارد كه دادهاين ابزار تحقيق، نوعي جهت .2

 كند.محيطي اجتماعي استخراج مي

 پذير است.انعطاف .0

 اعتبار صوري بااليي دارد. .4

 رسد.سريعاً به نتيجه مي .7

 هزينه كمي دارد. .2

 
يا، پويايي هايي از موضيييوع تحت هاي گروه همواره منجر به ظهور جنبهعالوه بر اين مزا

سي مي سط محقق، پيشبرر شدهشود كه تو شخص  بيني ن صاحبه با افراد نيز م و از طريق م
شركت كنندگان درباره حذف يكي از نمي شود. به طور مثال در يك گفتگوي جنبي، دو نفر از 

تواند مانع از كنند. آگاهي از اين نكته ميحروف نام محصيييول جديد با يكديگر شيييوخي مي
 مشكالت بعدي براي شركت شود.

 :كندعايب اين روش را نيز به شرح زير ذكر مي( همچنين برخي م2999: 77-72كروگر )
 هاي فردي برخوردار است.محقق از توانايي كنترل كمتري نسبت به مصاحبه .2

 ها دشوار است.تجزيه و تحليل داده .0

 اي نياز دارند.هاي ويژهمجريان جلسه به مهارت .4

 تواند مشكل ساز شود.ها ميتفاوت ميان گروه .7

 ت.ها دشوار اسپيوند ميان گروه .2

                                                 
1 . William Gamson 

2. Richard Krueger 
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 بحث و گفتگو بايد در محيطي مساعد انجام گيرد. .8
همان طور كه مالحظه شد، مصاحبه گروهي مزايا و معايب خاص خود را دارد. در مقايسه با 

شيوه بايد مهارتساير انواع مصاحبه، مصاحبه گرانه خود را توسعه دهد. هاي ميانجيگر در اين 
رود. اگر يكي از مصاحبه شوندگان بر شمار ميهاي درون گروه، چالشي عمده به كنترل پويايي

جلسييه گروه تمركز مسييلط شييود، احتمال اينكه سيياير افراد نظرات خود را بيان كنند، كاهش 
سئله همگرايي يا تفكر گروهي ميمي ساس اين پديده، افراديابد. اين امر منجر به م  شود. بر ا

ر حرف و صريح گروه تطبيق دهند. از اين ها و تصميمات اعضاي پتمايل دارند خود را با عقيده
گران بايد تمام تالش خود براي مشاركت كليه اعضاي گروه در مباحث طرح شده را رو مصاحبه

گر نبايد ديدگاه خود درباره موضيوع مورد بحث را مطرح نمايد. به كار گيرند. همچنين مصياحبه
 شود.اصلي خود مياين كار باعث انحراف مصاحبه و مصاحبه شوندگان از مسير 

هاي تمركز با سيياير انواع تحقيق ميداني كيفي تفاوت دارد، ليكن از اين اگرچه تحقيق گروه
طريق امكان انجام رو در روي تحقيق اجتماعي با كساني كه تمايل به درك آنها را داريم، براي 

هاي تمركز ابزاري عالي ( گروه2994) 1شييود. ضييمن آنكه از نظر ديويد مورگانما ايجاد مي
 هاي پرسشنامه در تحقيقات پيمايشي است.براي توسعه گزينه

باطي هاي تحقيق اجتماعي، گروهنظير سييياير روش با ابزارهاي جديد ارت هاي تمركز نيز 
هاي تمركز ( مباحثي در خصييوص گروه0222) 2اند. براي مثال جورج سيييلورمنانطباق يافته
 ط را ارائه داده است.تلفني و برخ

 

 ثبت مشاهدات
شاهده ضور محققي م صحنه عمل بزرگترين مزيت روش تحقيق ميداني، ح گر و متفكر در 

ستگاه ست. حتي د صوت و دوربينا ضبط  هاي هتوانند تمامي جنبهاي فيلمبرداري نيز نميهاي 
ده مسييتقيم و مرتبط فرايندهاي اجتماعي را ثبت كنند. بر اين اسيياس، در هر دو روش مشيياه

مصاحبه، يادداشت برداري دقيق و كامل از رويدادها امري حياتي است. در صورت امكان، بهتر 
ترين هاي خود را ثبت كنيد. در غير اين صييورت در كوتاهاسييت همزمان با مشيياهده يادداشييت

 فاصله ممكن مطالب خود را يادداشت كنيد.

                                                 
1 . David Morgan 

2 . George Silverman 
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شت شاهدات تجربي و  هايياددا شامل م شد. به شما بايد  شاهدات با شما از اين م سير  تفا
چه  يد آن با بارت ديگر  يدمي"ع چه  "دان يدفكر مي"و آن ته  "كن يد. نك بت كن تاده را ث فاق اف ات

ساسي آن است كه امكان شناسايي و تمايز ميان انواع نوشته شته باشيد. با ه هاي مختلف را دا
شت كرده شما اين مطلب را ياددا شخص طور مثال  شنهاد رهبر گروه مخالفت  Xايد كه  با پي

براي به دسييت  Xكرده اسييت )يك مشيياهده( و از نظر شييما اين امر حاكي از تالش شييخص 
آوردن جايگاه رهبري گروه اسييت )يك تفسييير( و به نظر شييما مضييمون واكنش رهبر گروه 

 پاسخي به آن فرد مخالف بوده است )يك مشاهده تجربي(.
كنيد، اين انتظار كه همه مشيياهدات مه چيز را مشيياهده رود تا ههمان طور كه انتظار نمي

شما تنها نمونه شاهدات  ست همان طور كه م ست. در  اي از تمامخود را ثبت كنيد نيز بيهوده ا
شتهاي شما نيز معرف نمونه اي از مشاهدات شما خواهد بود. ايده مشاهدات ممكن است، ياددا

ي مصاحبه نويسحاشيه"ترين ارتباط را دارند. ثبت موضوعاتي است كه بيش هاصلي در اين مرحل
شت ساندرين زربيب "هاي محققدر كنار ياددا ست كه در آن  صاحبه عميقي با يك  1مثالي ا م

 كارگردان زن انجام داده است.
 

 هاي محققنويسي مصاحبه در كنار يادداشتحاشيه

 2022-20022آگوست،  08سه شنبه، 
 اند؟ هاي مواجهمره و زندگي روزانه با چه چالشمحقق: زنان كارگردان در تجارب روز

 جوي: تالش براي بقا
ام هبندي مصاحبتوانيد كمي توضيح دهيد؟ ]من بايد روي زمانمحقق: بسيار خوب، مي

 دهد.[كار كنم تا مصاحبه شونده من بدون نياز به كاوش با جزئيات بيشتري به من پاسخ 
دانيد، تالش براي يافتن شييغل و ور كه ميجوي: بله، منظورم اين اسييت كه، همان ط

باز هم مي كه  كه براي همان طور  به اين علت  كار بزرگ  يك  جام  يد تالش براي ان دان
ايد. مشكالت پيش روي زنان كارگردان بسيار زياد است. اين مسئله انجام كار دعوت شده

شگفت  ستيابي به موقعيتي كه كار  شكالت را براي د ، دو چندان دهندانگيزي انجام نيز م
[، بلكه بايد كاري انجام 474توانيد يك كار متوسيييط ارائه دهيد ]كند، زيرا شيييما نميمي

                                                 
1 . Sandrine Zerbib 
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شار  شما تهيه كننده خوبي نداريد يا آنقدر تحت ف شما دارد.  دهيد كه زحمت زيادي براي 
ستيد كه نمي شما بايد باه ست و  ضعيف ا سناريو نامرتب و   توانيد مقابلتان را ببينيد، متن 
ها كار بزرگي انجام دهيد. شيييما در مقايسيييه با مردان به طور متوسيييط با اين محدوديت

مشكالت بيشتري مواجه هستيد، زيرا شما زن هستيد و اين مسئله حساسيت زيادي ايجاد 
 كند. در موقعيتي منحصر به فرد زنان بيش از مردان تحت نظر قرار دارند. مي

صاراً دربا]به نظر مي سد جوي انح صنعت فيلمر سخن مي ره  صتسازي  ها گويد. فر
تواند آنقدر زياد نيسييت و براي حفظ شييغل او بايد اعتبار خاصييي ايجاد كند. تنها زماني مي

كند اين كارگرداني را ادامه دهد كه شييهرت خود را حفظ و بهبود بخشييد. حتي او فكر مي
 .[ دهدكار براي زنان بسيار دشوارتر است اما توضيح بيشتري نمي

سي ايجاد ميمحقق: پس مجموعه سا ساختيد چطور، چه اح شما  كرد، آيا مردم اي كه 
شما رفتار متفاوتي را احساس كرديد؟  شما زن هستيد و  ضح احساس كردند كه  به طور وا

تري سوق دهم، ]سعي دارم او را به سمت صحبت بيشتر راجع به تجارب شخصي و خاص
 باشم.[ هايش جهت داده بدون آنكه به پاسخ

جوي: بله ... بله منظورم اين اسييت كه بسييياري از زنان در اين باره احسيياس ت سييف 
صحنه ميدانيد زمانياند، ميكرده شت  نند اند مارويد، همه عادت كردهكه براي اولين بار پ

و گاهي اوقات با روشيين  "اَه او يك زن اسييت، يك چيز متفاوت"ماشييين خودكار بگويند: 
شتن طوالني مدت  سايل و يا هر چيز ديگر مينگاه دا شما رنور، يا جابجا كردن و ا توانند 

شما خرابكاري كنند. در تمام اين مدت وقت  شوند و عليه  شما  سانند، مانع كارگرداني  بتر
سال ميرود و گزارش ميشما به هدر مي و  ]489[شود شود، گزارش به دفتر مديران ار

اشييياگران از شيييرايط خبر ندارند و كاري هم با كند و الي آخر. تماين جريان ادامه پيدا مي
خواهند بدانند برخي از اين مردان الابالي سييياير اعضييياي تهيه و توليد فيلم ندارد و نمي

گويند، زيرا كارگردان يك زن اسييت و اند. آنها چيزي نميزندگي را براي شييما جهنم كرده
 لذا نبايد زنان را استخدام كرد. صورت قضيه اين است. 

يد مروري مجدد بر مباني نظري در خصييوص اين تمايزات داشييته باشييم. به نظر ]با
رسد چالشي كه جوي با آن رو به رو است، تنها مربوط به يك شخص خاص نيست. او مي

در بن بسييتي دوسييويه گرفتار شييده و چه اعتراض بكند يا نكند، با او همانند مردان رفتار 
سد شود. به نظر مينمي ست كه جوي  معيار "زمان"ر سي اين ا شي براي برر سنج قابل 



 829/ فصل دهم: تحقيق ميداني كيفي

 

ساير حرفه سه با  ست كارش را چگونه انجام داده و در مقاي ها، اين حقيقت كه او يك زن ا
هاي شيييود. مباني نظري پيرامون اشيييتغال زنان در موقعيتبه عنوان يك  نقص تلقي مي

سش سي كنيد. من بايد پر شد را برر صمديريتي ار شوندگاهاي پوياي خود را از م ن و احبه 
سيياز در گروه تحت نظر كارگردان، باالترين مقام را دارد. اعضيياي صييحنه ادامه دهم. فيلم

 هاي ديگر را براي يافتن علت تعارض ميان آن دو بررسي كنم.[بايد مصاحبه
هاي تلفني خودداري هاي بعدي خودم(: تا حد امكان از مصاحبهها )براي مصاحبه]روش

صاحبه كنم، مگر در مواق صرار دارد. ارزيابي احساس م شونده، خود به آن ا صاحبه  عي كه م
شونده نسبت به سؤاالت دشوار است. به زبان حركت اندام نياز دارم زيرا در فرآيند مصاحبه 

 شوم.[بيشتر عصبي مي
شان ميهاي درون متن كلمهتوجه: شماره ست. اي را ن سا نبوده ا دهد كه در مصاحبه ر

شروع مي صفر  شماره گذاري را از عدد  شت برداري  شين ياددا كند. اين در هر مصاحبه، ما
 كند تا هنگام مرور مصاحبه سريعاً عبارت را جايگذاري كند. شماره به محقق كمك مي

 
هدات را مي عه پيشتوان برخي از مهمترين مشيييا غاز مطال بيني كرد و برخي در پيش از آ

شكار مي ستاندارد ثبت مشاهدات از قبل، شوند. در مواقعي با تهيه فرمجريان مشاهدات آ هاي ا
صورت مي شتري  سهولت بي شت برداري با  پذيرد. براي مثال در مطالعه كساني كه از خط ياددا

براني كه به احتمال زياد براي تجزيه و توانيد ويژگي عاكنند، ميكشيييي عابر پياده عبور نمي
سن، جنس، طبقه اجتماعي، قوميت و ... را پيش ستند، نظير  رمي تهيه بيني و فتحليل مفيدتر ه

ريع در توانيد براي تسكنيد كه در آن مشاهدات اين متغيرها به سادگي ثبت شوند. همچنين مي
بل تهيه كنيد. براي مطالعه حاضرين برداري نمادين را از قثبت مشاهدات خود يك رويه خالصه

 هاياي تهيه كنيد كه بخشگذاري شييدهتوانيد جدول شييمارهدر يك گردهمايي همگاني، مي
توانيد موقعيت شركت كنندگان را به سادگي، دهد. حال ميمختلف اتاق گردهمايي را نشان مي

 سرعت و دقت ثبت كنيد.
د بيني نشيييده را محدوهاي پيشدادها و جنبههيچ يك از اين تمهيدات اوليه نبايد ثبت روي

بيني شييده آزادي بيشييتري براي ثبت مشيياهدات كند. در واقع با ثبت سييريع مشيياهدات پيش
 بيني نشده خواهيد داشت. پيش
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شنا هستيد، زيرا هر يك از ما حداقل تجاربي غيررسمي  احتماالً با فرايند يادداشت برداري آ
اري بردا اين وجود نظير يك تحقيق ميداني خوب، يادداشيييتايم. بدر تحقيق ميداني داشيييته

شمندانه بوده و به مهارت ستلزم توجه دقيق و هو صي نياز دارد. در ادامه صحيح نيز م هاي خا
هاي اين بخش رهنمودهايي ارائه شده است )براي آشنايي بيشتر به كتاب تجزيه و تحليل زمينه

 فلند مراجعه كنيد(.اثر جان و لين ال ]2992: 92-98[اجتماعي 
نخسيييت بيش از حد نياز به حافظه خود اعتماد نكنيد، زيرا غير قابل اعتماد اسيييت. براي 

قعاً از ايد و وااطمينان از اين نكته، آزمايش زير را تكرار كنيد. سيييه يا چهار فيلم آخري كه ديده
نها را نام ببريد. كدام يك آنها خوشتان آمده را به خاطر آوريد. حاال نام پنج هنرپيشه زن و مرد آ

نهادهايي كرد؟ كدام يك بيشتر پيشموي بلندتري داشته است؟ كدام بيشتر سر صحبت را باز مي
شتهمطابق ميل ديگران مي سؤاالت ندا سخ دادن به اين  شكلي در پا ا به ايد، آيداد؟ حال اگر م

 درست بودن آنها اطمينان داريد؟ 
اي چون دوربين عكاسي داريد، بهتر است در حين مشاهده حتي اگر بر خود بباليد كه حافظه

ار را كنيد، اين كيا بالفاصله پس از آن يادداشت برداريد. اگر طي مشاهده يادداشت برداري مي
بدون جلب توجه انجام دهيد، چون اگر مردم ببينند شييما تمام گفتار و كردار آنها را يادداشييت 

 كنند.كنيد، رفتارشان را عوض ميمي
يادداشيييت هاي خود را مرحله به مرحله برداريد. در مرحله اول دوم، معموالً بهتر اسيييت 

شتمي سطحي )با كلمهتوانيد يادد ستتان خارج ها و عبارتهاي  ها( برداريد تا جريان امور از د
شت سپس ياددا شود.  صله پس از ن سيد. اگر اين كار را بالفا شتر بنوي هاي خود را با جزئيات بي

آورد. هاي سطحي، اكثر جزييات را به يادتان مياي مشاهده شده انجام دهيد، يادداشترويداده
 يابد.با طوالني شدن اين فاصله، احتمال يادآوري دقيق و كامل موضوعات كاهش مي

صي نياز دارد. اگر من اين روش را منطقي مي شخ ستفاده از آن به نظم و ترتيب  دانم، اما ا
برداري دقيق مدت زمان زيادي به طول انجاميده و يا با تنش و هيجان  مشيياهده و يادداشييت

ي بردار همراه باشد، خسته كننده خواهد بود. اگر هشت ساعت متوالي را به مشاهده و يادداشت
برخورد مردم با سيلي ويرانگر سپري كرده باشيد، اولين خواسته شما اين است كه  درباره نحوه

ستراحت كنيد، لباس شاهده خبرنگاراني كهايتان را عوض كنيد يا قهوهكمي ا شيد. با م ه اي بنو
د، كننبراي گزارش چنين رويدادهايي اعزام و گزارشييات خود را تا فرجه تعيين شييده ارسييال مي

 توان به استنباطي در اين خصوص دست يافت.مي
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ت. ابل ذكر اسييهاي قسييوم، اينكه تا چه حدي از جزئيات را بايد ثبت كرد، خود از پيچيدگي
آيا تالش براي نوشتن تمام جزئياتي كه بالفاصله پس از مشاهده قادر به يادآوري هستيد، اقدام 
مناسييبي اسييت؟ جواب در حالت كلي مثبت اسييت. به طور كلي در تحقيق ميداني تا زماني كه 

شيد، واقعاً نمي شته با صت مرور و تحليل حجم عظيمي از اطالعات را ندا هم ره متوانيد دربافر
هميت را ابودن يا نبودن چيزي مطمئن شيييويد، بنابراين از ابتدا بايد حتي چيزهاي به ظاهر بي

شود. همچنين تالش براي ثبت جزئيات  شايد اهميت آنها با گذشت زمان معلوم  نيز ثبت كنيد. 
 تواند ذهن شما را به سمت امور مهم راهنمايي كند.مي "بي اهميت"امور 

شتر ياد صوالً بي شتا شما در گزارش نهايي طرح، منعكس نميدا ن شوند. بدوهاي ميداني 
رين معدن تهستند. اما نااميد نشويد: حتي غني "دور ريختني"هاي شما تعارف بيشتر يادداشت

درصييد معدن را  994/99دهد، يعني طال در هر تن فقط حدود سييي گرم طال به دسييت مي
كاري كرد كه توان تا حدي چكشال را ميگرم ط 42دهد. ليكن اين ضيييايعات تشيييكيل مي

صييفحه كتاب، را پوشييش دهد. بنابراين، به  892فوت مربع، تقريباً معادل  29فضييايي حدود 
ريزي كنيد كه فقط طالي آن را انتخاب كنيد و مورد ي يك تن يادداشت برداريد و برنامهاندازه

 استفاده قرار دهيد.
و كليه تحقيقات ديگر در اين خصيييوص(، مهارت از هاي تحقيق ميداني )مانند سييياير جنبه

صل مي ست كه از هم اكنون ميتمرين حا را  توانيد تمرينشود. از مزاياي تحقيق ميداني اين ا
شت برداري، نيازي به  شاهده و ياددا شروع و در هر موقعيتي آن را ادامه دهيد. براي تمرين م

تن توانيد داوطلبانه با نوشيي. براي مثال ميحضييور در يك پروژه تحقيقاتي سييازمان يافته نداريد
ست ش سات ن سايه هاي كميتهصورت جل شگاه و در  شروع كنيد. در يك روز آفتابي در دان ها 

هاي آنها را كنند را مشييياهده و برخي ويژگيدرختان ايسيييتاده و افرادي كه از آنجا عبور مي
نجام اي از يك خيابان شلوغ نيز اشهتوانيد در يك فروشگاه يا گويادداشت كنيد. اين كار را مي

شت برداري، مهارت شاهده و ياددا شيد كه م شته با ستند و نظير هاي حرفهدهيد. توجه دا اي ه
 يابند.هاي ارزشمند با تمرين بهبود ميساير مهارت

 

 اصول اخالقي در تحقيق ميداني كيفي
جتماعي با مسييائل اخالقي ام، تمامي انواع تحقيق اهمان طور كه مكرراً خاطر نشييان كرده

روبرو هسييتند. در اين راسييتا تحقيق ميداني با برقراري ارتباط مسييتقيم و غالباً صييميمانه ميان 



 تحقيق در علوم انسانيكاربردي شناسي / روش 880

 

محقق و آزمودني، به نحو چشمگيري با اينگونه مسائل مواجه است. از جمله جان و لين الفلند 
 كنند:( مسائلي به شرح زير را ذكر مي2992084)

 هاي آنها هسييتيددانند شييما در حال ثبت گفتهر شييرايطي كه نميآيا گفتگو با مردم د ،
 اخالقاً صحيح است؟

 هاي آيا دريافت اطالعات از افرادي كه شييما از آنها نفرت داريد، براي رسيييدن به هدف
 شخصي اقدامي اخالقي است؟

  آيا از لحاک اخالقي اينكه شاهد نياز شديد شخصي به كمك بوده اما به آن واكنش نشان
 ندهيد، صحيح است؟

  سبت به صميم قلب ن شته اما از  صحنه يا موقعيتي قرار دا ست كه در  صحيح ا آيا اخالقاً 
 آن متعهد نباشيد؟

 هاي ديگر موضعي حسابگرانه اتخاذ كنيد، يعني آيا اخالقاً صحيح است كه در قبال انسان
 در روابط خود سياستمدارانه عمل كنيد؟

 شفاف در موقعيتي جناح بندي شده اخالقاً صحيح است؟ آيا اتخاذ يا عدم اتخاذ موضعي 

  آيا اخالقاً صحيح است كه با پرداختن پول به افراد، با آنها در خصوص دستيابي به زندگي
 و افكارشان معامله كنيد؟

 اي از افراد يا درك چيزهايي كه به سادگي آيا اخالقاً صحيح است كه براي آشنايي با عده
 اي به عنوان همدست يا مطلع استفاده كنيد؟عدهميسر نيست، از 

 
پذير، مسيييتلزم توجه به اين ي مسيييؤوليتاريزي و اجراي تحقيق ميداني به شييييوهبرنامه

 مالحظات اخالقي است.

 

 نقاط قوت و ضعف تحقيق ميداني كيفي
ساير روش صي دارد. نظير  شخ ضعف م هاي تحقيق، تحقيق ميداني كيفي نيز نقاط قوت و 

و  هاهاي جزئي در نگرشطور كه قبالً اشييياره كردم، تحقيق ميداني براي مطالعه تفاوتهمان 
رفتارها و نيز بررسييي فرايندهاي اجتماعي در طول زمان روش بسيييار موثري اسييت. در نتيجه 

سييازد. اگرچه نقطه قوت اصييلي اين روش در درك عميقي اسييت كه براي محقق فراهم مي
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 "نگرسيييطحي و جزئي"يق با اين انتقاد مواجه شيييوند كه هاي ديگر تحقممكن اسيييت روش
 شود.هستند، اين اتهام به ندرت عليه تحقيق ميداني مطرح مي

پذيري آن اسيييت. چنانچه قبالً بحث گرديد، در هر زمان امتياز ديگر تحقيق ميداني انعطاف
ي مقتضييي توان نسيييبت به تغيير طرح تحقيق ميداني اقدام نمود. به عالوه در هر فرصيييتمي
توان نسييبت به تحقيق ميداني اقدام كرد، در صييورتي كه به جريان انداختن يك پيمايش يا مي

 آزمايش به اين سادگي نيست.
سوي ديگر تحقيق ميداني مي شد. روشاز  سبتاً كم هزينه با علمي  هاي ديگر تحقيقتواند ن

 نياز داشييته باشييند، ولياجتماعي ممكن اسييت به تجهيزات پر هزينه يا محققان گران قيمتي 
يداني را مي يد چنين تحقيق م با ته ن جام داد. الب مداد ان چه و  يك دفتر يك محقق و  با  توان 

برداشييت كرد كه تحقيق ميداني هرگز پر هزينه نخواهد بود. به طور مثال، ماهيت طرح تحقيق 
يزات د به تجهممكن است به تعداد زيادي مشاهده كنندگان آموزش ديده نياز داشته باشد. شاي

گران قيمت ثبت مشاهدات نياز شود. همچنين محقق ممكن است تمايل به مشاهده مشاركتي 
 هاي گران قيمت پاريس را داشته باشد.رفتارهاي حاضرين در رستوران

تحقيق ميداني نقاط ضعفي نيز دارد. نخست اينكه تاكيد بيشتر بر كيفي بودن به جاي كمّي 
شبودن، باعث مي سشود اين  شد. براي بيوه ابزار نامنا صيف آماري جوامع بزرگ با ي براي تو

ل ها، برآورد قابل اطميناني از رفتار كمثال مشاهده تصادفي بحث سياسي مشتريان در آرايشگاه
ست نمي شناخت عميقي راي دهندگان در انتخابات آتي به د دهد. با اين وجود، چنين تحقيقي 

 دهد.سياسي به دست مي هايگيري نگرشدرباره فرايند شكل
اندازيم. به براي ارزيابي بيشييتر تحقيق ميداني نگاهي به دو مسييئله روايي و پايايي آن مي

ي دهند. مفهوم روايگيري را نشيييان مياندازه خاطر داريد كه روايي و پايايي در كنار هم كيفيت
براي آن طراحي شده و  سنجند كهپردازد كه ابزار سنجش واقعاً چيزي را ميبه اين موضوع مي

نه چيزهاي ديگر را. از سوي ديگر، پايايي با موضوع اطمينان پذيري سروكار دارد: اگر سنجش 
رسيييد؟ حال به اين موضييوع بپردازيم كه را بارها و بارها انجام دهيد آيا به نتايج يكسيياني مي
 سازد.تحقيق ميداني چگونه اين مالحظات را برآورده مي
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 روايي
ل از هاي حاصيينگري و بي اعتبار بودن به مقياسبه انتقاداتي كه از ناحيه سييطحيبا توجه 

هاي معتبرتري را فراهم رسييد تحقيق ميداني مقياسپيمايش و آزمايش وارد اسييت، به نظر مي
 دهيم.آورد. براي مشاهده دليل اين امر دو مثال از تحقيق ميداني را مورد بررسي قرار ميمي

شتن" ضور دا ساني ابز "ح شناخت عميق از ماهيت امور ان ستيابي به  ار قدرتمندي براي د
 هاي اين پرستار درباره موانع بيمارانهاي آن است. به طور مثال به گقتهعليرغم تمام پيچيدگي

 مبتال به سرطان در فائق آمدن بر اين بيماري توجه كنيد:
شييود به ن ميهاي شييايع كه مانع فرايند فائق آمدن شييخص مبتال بر سييرطاترس

 شرح زير است:
 ترس از مرگ. براي بيمار و پيامدهايي كه مرگ او براي نزديكان خواهد داشت. -
ترس از ناتواني. چون سيييرطان بيماري مزمني تو م با پيامدهاي حاد اسيييت،  -

هاي مقطعي پرتنشي را به همراه دارد. بنابراين توانايي بيمار دائماً در حال تغيير است دوره
شود. در اين صورت بيمار خود را باري بر هاي روزانه به ديگران متكي ميي فعاليتو برا

 كند.دوش ديگران احساس مي
ساس بيگانگي كرده و دچار درماندگي  - ستاران اح ترس از بيگانگي. از نزديكان و پر

 شود.و نااميدي مي
 ترس از سرايت. كه سرطان مسري يا ارثي است. -
هاي . ترس از دسييت دادن كنترل بر تمام فعاليتترس از دسييت دادن عزت نفس -

 (299200284، 1بدني و آسيب پذيري كامل )گارانت
 

سازي شاهدات و مفهوم  شمندند. همچنين آنها مبنايي م سهم خود ارز هايي از اين قبيل، به 
 دهند.براي تحقيقات آتي، كيفي يا كمّي، به دست مي

                                                 
1 . Garant 
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( درباره سييرسييختي به عنوان عنصييري اسيياسييي از 2944) 1اكنون به بيانات جوزف هاول
اي در مجاورت واشينگتن كه كارگران سفيد پوست در توجه كنيد. محله 2زندگي در خيابان كلي

 آن سكونت دارند:
بان كلي، خود را هم در معناي مجازي و هم در معناي  بسيييياري از مردم در خيا

 انگاشتند كه كسي حقدمي قوي و مستقل ميدانند. آنها خود را مرواقعي كلمه، مبارز مي
هاي خدمات ، مبارز بودن به معناي نزاع با سازمان3امر و نهي به آنها را ندارد. از نظر بابي

رفاهي و دشيينام دادن به مددكاران اجتماعي و پزشييكان در مواقع لزوم بود. مبارز بودن 
ايجاد سر و صدا با وحشت  و سپس او را با 4يعني انداختن قرص خواب در نوشيدني باري

از خواب بيدار كردن. باري، مبارز بودن را توپ و تشيير آمدن با رئيس و در را پشييت سيير 
شده بود. مبارز بودن خود محكم به هم كوبيدن مي ست؛ كاري كه به اخراج او منجر  دان

 و گاهي ريختن خشييم 5يعني رفتن به ميدان دوئل با آلبرت. يعني فرياد زدن بر سيير بوبا
 خود بر سر بابي.

گرفتند، تنها يك كردند، ولي اگر تحت فشييار قرار ميكمتر دعوا مي  6جون و سييام
را  7جرقه كافي بود تا به جان هم بيفتند. مبارز بودن در خيابان بولينگ، تد و برادران پگ

انداخته بود   9و آرلن را به جان فيليس 8به درگيري نزديك كرده بود، لس را به جان لوني
 (.29440090و ... )

 
شود حتي بدون توجه به جزئيات آنچه هاول بيان داشته است، اين احساس در شما ايجاد مي

رسد اين مشاهدات ميداني برداشت كه خيابان كلي محل ناآرامي براي زندگي است. به نظر مي
سه با ارائه مجموعه آمارهايي از متوسط تعداد دع شكارتري از ناآرامي را در مقاي واهاي خياباني آ

 دهد.خاصي از زمان به دست مي در دوره

                                                 
1 . Joseph Howell 

2 . Clay Street 

3 . Bobbi 

4 . Barry 

5 . Bubba 

6 . June and Sam 

7 . Ted and Peg's Brothers 

8 . Les and Lonnie 

9 . Arlene and Phyllis 
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نظير تحقيق ميداني، در مقايسييه با تحقيق پيمايشييي و هاي فوق تاييدي بر اعتبار بيمثال
شيوه ست. انواع  شي ا سنجش جامعي كه در اختيار محقق ميداني قرار دارند، امكان آزماي هاي 

سييرسييختي )و مفاهيمي اينگونه( را فراهم  تعميق در معناي مفاهيمي نظير ترس از سييرطان و
هاي پيمايشي و آزمايشي قرار ندارند. آورند. در حالي كه اين وسايل عمدتاً در دسترس روشمي

 دهد.هاي تفصيلي ارائه ميمحقق ميداني به جاي تعريف مفاهيم، عموماً نمونه

 

 پايايي
بهترين  بر اساس آنچه دربارهتحقيق ميداني با مسئله پايايي مشكلي جدي دارد. فرض كنيد 

ست خود مي شما از گرايشدو سي او را داريد. ارزيابي  سيا صيف گرايش  صد تو ي هادانيد، ق
ست و نمي شخص به نظر از روايي بااليي برخوردار ا سي اين  شد. با اين سيا سطحي با تواند 

ي ش سياستوان اطمينان داشت كه اگر شخص ديگري با همان ميزان مشاهده، گرايوجود نمي
 دوست شما را ارزيابي كند، نظري يكسان با شما داشته باشد.

صي دارند.  شخ ستند، ليكن غالباً جنبه  سنجش تحقيق ميداني اغلب عميق ه اگرچه ابزارهاي 
چگونگي قضاوت من درباره گرايش سياسي دوست شما به گرايش سياسي خود من بستگي دارد، 

شما نيز به  ضاوت  ست همان طور كه ق ستگي دارد. بنابراين قابل جهتدر سي خودتان ب سيا گيري 
 رو توصيف كنيد و من او را فردي افراطي احساس كنم.پذيرش است كه دوست خود را ميانه

ز اين كنند اهاي كيفي اسيتفاده ميهمان طور كه پيشيتر نيز اشياره كردم، محققاني كه از روش
. محققان اغلب سعي در كنار گذاشتن تمايالت و كنندمسئله آگاه بوده و در جهت رفع آن تالش مي

صوص به آنها ديدگاه شان در اين خ صي خود دارند، و بنابر ماهيت گروهي علم، همكاران شخ هاي 
شاخصكمك مي سبت به  صيفي جانب احتكنند. با اين وجود در تحقيق ميداني بايد ن ياط را هاي تو

شگاه تا حدودي محافظهرعايت نمود. اگر محققي گزارش دهد كه اعضاي يك ب كار هستند، بدون ا
توان اطمينان بيشييتري به شييك اين قضيياوت با تمايالت سييياسييي محقق ارتباط دارد. ليكن مي

سهارزيابي سي محافظههاي مقاي شت: براي مثال تعيين اينكه چه ك ساي دا سي ا ت. كارتر از چه ك
 بندي ميزانحتماالً در رتبههاي سييياسييي مختلفي داشييته باشيييم، احتي اگر من و شييما گرايش

 كاري نسبي اعضاي يك گروه با يكديگر توافق خواهيم داشت. محافظه
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چنانچه ديديم، تحقيق ميداني ابزار بالقوه توانمندي براي دانشيييمندان اجتماعي اسيييت كه 
سييازد. در هاي آزمايش و پيمايش برقرار ميتوازن سييودمندي ميان نقاط قوت و ضييعف روش

شييود كه در اختيار هاي ديگري براي مشيياهده معرفي ميروش 4مانده بخش هاي باقيفصييل
 محققان اجتماعي قرار دارند.
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه

 ستقيم پديده شاهده م ست از م شرايط طبيعي تحقيق ميداني عبارت ا هاي اجتماعي در 
 آنها. اصوالً تحقيق ميداني بيشتر يك روش كيفي است تا كمّي.

 ها فرايندهايي تناوبي و به ني، مشيياهده، پردازش و تجزيه و تحليل دادهدر تحقيق ميدا
 هم آميخته هستند.

 

 موضوعات مناسب براي تحقيق كيفي

  تحقيق ميداني به ويژه براي موضوعات و فرايندهايي مناسب است كه به سادگي قابل
تغيير  انشوند يا در طول زمكمّي شدن نيستند، در شرايط طبيعي خود بهتر مطالعه مي

ها، روابط، توان به اعمال، وقايع، برخوردها، نقشكنند. از جمله اين موضيييوعات ميمي
ياهاي اجتماعي و سيييبكگاهها، سيييكونتها، سيييازمانگروه يا ها، دن هاي زندگي 
 ها اشاره كرد.فرهنگخرده

 

 مالحظات ويژه تحقيق ميداني كيفي

 شاهدهبه نقش تواناز جمله مالحظات ويژه تحقيق ميداني مي  گر و رابطههاي متعدد م
ها اشييياره كرد. در نقش يك محقق ميداني بايد نقش خود به عنوان محقق با آزمودني

گر در قالب يك فرد بيروني يا مشيياركت كننده، معرفي يا عدم معرفي خود به مشيياهده
 ها را تعيين كنيد.عنوان محقق و چگونگي مذاكره با آزمودني

 

 هاي تحقيق ميداني كيفي برخي پارادايم

 نگاري، گرايي، قومهاي مختلفي نظير طبيعتتوان از طريق پارادايمتحقيق ميداني را مي
سازي بنيادين، مطالعات موردي، روش موردي گسترش يافته، قوم نگاري نظريه مفهوم

 نهادي و اقدام پژوهي مشاركتي هدايت كرد.
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 اجراي تحقيق ميداني كيفي

  ورود به ميدان شيييامل مطالعه پيشيييينه تحقيق، تعيين نحوه تماس با آمادگي براي
 هاي خود است.گيري درباره چگونگي روابط با آزمودنيها و تصميمآزمودني

 كنند كه نسييبت به آنچه در هاي عميق اسييتفاده ميمحققان ميداني اغلب از مصيياحبه
سييت. ي برخوردار ايافتگي بسيييار كمترگيرد، از سيياختار تحقيق پيمايشييي صييورت مي

مصيياحبه كيفي بيشييتر يك گفتگوي هدايت شييده اسييت تا جسييتجو براي اطالعاتي 
هايي به عنوان شيينونده خوب و توانايي مشييخص. مصيياحبه اثربخش مسييتلزم مهارت
 هدايت مصاحبه بدون تاثيرگذاري بر آن است.

 و تعامالت  ها را گرد هم جمع كردهبه منظور ايجاد يك گروه متمركز، محققان آزمودني
 گيرند.آنها را هنگام بحث درباره موضوعي خاص تحت نظر مي

 شاهد صورت امكان، م صورت هدر  شوند؛ در غير اين  صحنه ثبت  هاي ميداني بايد در 
 محقق بايد بالفاصله پس از مشاهده به ثبت آنها بپردازد.

 پذيري و فتوان به درك عميق حاصييل از آن، انعطااز جمله مزاياي تحقيق ميداني مي
 )معموالً( كم هزينه بودن آن اشاره نمود.

 

 اصول اخالقي در تحقيق ميداني كيفي

  مسييئوليت پذيري در اجراي تحقيق ميداني مسييتلزم توجه به برخي مسييائل اخالقي
 ها است.حاصل از برخورد مستقيم محقق با آزمودني

 

 هاي تحقيق ميداني كيفيها و قوتضعف

 شتر و هاي تحقيق ميداني سنجش سه با پيمايش و آزمايش عموماً از روايي بي در مقاي
اي آماري هدارند. همچنين تحقيق ميداني اغلب براي ارائه توصيفرپايايي كمتري برخو

 از جوامع بزرگ مناسب نيست.
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 اصطالحات كليدي

 قوم نگاري نهادي مطالعه موردي
 گراييطبيعت نگاريقوم

 پژوهي مشاركتياقدام  نگارانهروش شناسي قوم
 مصاحبه كيفي روش موردي توسعه يافته

 پذيريواكنش گروه متمركز
  سازي بنيادينظريه مفهوم
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 هاسؤاالت مروري و تمرين

د. در دو هستيد را در نظر بگيريكنيد يا با آن آشنا گروه يا فعاليتي كه در آن شركت مي .2
ضيح دهيد كه چگونه يك فرد بيروني مي سه بند تو لعه تواند به نحوي موثر به مطايا 

رد و هايي بگياين گروه يا فعاليت بپردازد. او بايد چه چيزي را مطالعه كند، چه تماس
 ...؟

شما د .0 ضي  صل را انتخاب كنيد. مطالعه فر شده در اين ف  2ر تمرين دو پارادايم مطرح 
هايي كه در هر دو شييود. شيييوهها انجام ميچگونه بر اسيياس هر يك از اين پارادايم

 كنند را با يكديگر مقايسه كنيد.پارادايم در مطالعه شما عمل مي

هاي آزمايش، پيمايش و تحقيق ميداني، يك براي بررسييي نقاط قوت و ضييعف روش .4
سياسي، آموزش( را انتخاب و شرح  هايزمينه كلي تحقيق )براي مثال تعصب، گرايش

سه روش مي ساس هر يك از اين  صري از مطالعاتي كه در اين زمينه و بر ا د توانمخت
شده بهترين  ضيح دهيد كه چرا روش انتخاب  انجام گيرد را تهيه كنيد. در هر مورد تو

 روش براي مطالعه مورد نظر است.

ه ، بازگرديد و پنج مسئله اخالقي كبه مثالي كه براي پاسخ به تمرين اول مطرح كرديد .7
 شويد را بيان كنيد.از نظر شما در انجام اين تحقيق با آن مواجه مي

و  سييازي بنيادين انجام گرفته را بيابيدگزارش تحقيقي كه با اسييتفاده از نظريه مفهوم .2
 هاي اصلي آن را به طور خالصه ارائه كنيد. طرح مطالعه و يافته
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ست آوردن زمينه را مطرح مي صتي براي به د سي"كنند. اين كتاب فر سا شيوه د "اح ر از اين 

 هاي آن است.كنار آشنايي با برخي روش
Shostak, Arthur, ed. 1977. Our Sociological Eye: Personal Essays on 

Society and Culture. Port Washington, NY: Alfred. 

اين مجموعه ارزشيييمند از تحقيقات دسيييت اول، نگاهي عميق و متمايز از فرآيند تفكر در 
 دهد.شناسي، با تاكيد بر تحقيق ميداني را ارائه ميتحقيق جامعه

Silverman, David. 1999. Doing Qualitative Research: A Practical 

Handbook. Thousand Oaks, CA: Sage. 

 هاي كيفي تمركز دارد.آوري و تفسير دادهبر فرآيند جمعاين كتاب 
Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. 1998. Basic of Qualitative 

ResearchTechniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

داريد، اين كتاب ارزشييمندي براي  سييازي بنياديناگر تصييميم به اسييتفاده از رويكرد مفهوم
 ها و در طول تجزيه و تحليل آنها است.آوري دادهمطالعه پيش از جمع
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Uwe, Flick. 1998. An Introduction to Qualitative Research. Thousand 

Oaks, CA: Sage. 

 اين كتاب دروازه مناسبي براي ورود به عرصه گسترده تحقيق كيفي است.

 

 تي براي مطالعه بيشترمنابع اينترن

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
صي  .00 شخي صل را انجام دهيد، آزمون ت  :Sociology Nowپيش از آنكه مرور پاياني ف

Research Methods هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به شما در شناسايي حوزه
باره اين ابزار بر خط و  تاب، اطالعاتي در تداي ك هد كرد. در اب يد، كمك خوا تمركز كن

 آموزش نحوه دسترسي به منابع عظيم آن را خواهيد يافت.

بر اسييياس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .04
نتايج آزمون خود اسييتفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و سيياير منابع 

 براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

صل  .07 سانديد از پس آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به ف وقتي مرور خود را به پايان ر
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.

 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعييش يازدهم روشوب سايتي براي كار با ويرا

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.براي امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

سايت به موارد زير دست خواهيد يافت شي به همراه بازخورد : آزمونشما در اين  هاي آزماي
صل، پروژهآنها، تمارين اينترنتي، فلش كارت صطالها، نرم افزار آموزشي ف صيلي، ا حات هاي تف

هاي هاي اجتماعي در فضاي مجازي، داده، پژوهشInfoTrac College-Editionجستجوي 
با نرم افزارهاي مختلف  اي بر آموزش كارهاي سايت، مقدمهپيمايش اجتماعي سراسري، لينك

 .NVioو  SPSSها از قبيل تحليل داده

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل
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هاي توجه داشييته باشيييد كه اينترنت ماهيتي پويا و در معرض تغيير اسييت. ليكن اين پايگاه
يشيييتر هاي بكتاب را نيز براي لينك اينترنتي احتماالً ثابت خواهند بود. همچنين وب سيييايت

هاي اينترنتي در زمان انتشييار كتاب مطالبي براي يادگيري بيشييتر در سييي كنيد. اين پايگاهبرر
 كنند.زمينه تحقيق ميداني كيفي ارائه مي

 1سازي بنيادين رحمت ام. ساميك ابراهيممقاالت برخط نظريه مفهوم
http://www.vlsm.org/rms46/citations-gtm2.html 

شان مي سايت حاوي پيوندهايي درباره مقاالت محققان در دهمان طور كه نام آن ن هد اين 
 سازي بنيادين است.هاي نظري و كاربردي نظريه مفهومزمينه

 پژوهشي مشاركتيهاي اقدام: پيوندهاي اينترنتي به سايت2دانشگاه گوشن
http://www.goshen.edu/soan/soan96p.htm 

شيوه شما  سايت به   هاياجتماعي به طراحي و اجراي طرحهاي گوناگوني كه محققان اين 
 دهد.پردازند را نشان ميتحقيقاتي خود مي

 3دكتر ريتا اس. واي بري "هاي حاصل از مصاحبه عميقداده مجموعه"
http://www.leeds.ac.uk/documents/000001172.htm 

 ست.ها ارائه شده اآوري دادهدر اين سايت مباحث تفصيلي و كاربردي از اين روش جمع
 
 

                                                 
1 . Rahmat M. Samik-Ibrahim 
2 . Goshen 

3 . Dr. Rita S. Y. Berry 
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 مروري بر فصل

حتوا، شود: تحليل مدر اين فصل مروري بر سه شيوه تحقيق غير مداخله جويانه ارائه مي
تاريخي. هر يك از اين روش مارهاي موجود، و تحقيق تطبيقي و  بهتجزيه و تحليل آ  ها 

  دهد.مطالعه زندگي اجتماعي از دور و بدون تاثيرگذاري بر آن را ميمحقق امكان 
 





 

 فصل يازدهم
 

 

 

 

 جويانهتحقيق غيرمداخله
 

 

 مقدمه
شاهده ستثناي م شاهده كه تا كننده كامل در تحقيق ميداني، هريك از روشبه ا هاي م

اند، مسييتلزم آن اسييت كه محقق تا حدودي در موضييوع مورد كنون مورد بحث قرار گرفته
ها و با شدتي كمتر در تحقيق پيمايشي مطالعه دخالت كند. اين امر به ويژه در مورد آزمايش

ط تواند موجب تغيير شييرايبيان كرديم، مي كند. حتي محقق ميداني، مطابق آنچهصييدق مي
 در فرآيند مطالعه آنها شود. 

ز ايم، كامالً اهايي كه تا كنون درباره آنها بحث كردهبا اين وجود، حداقل يكي از نمونه
ها از خودكشييي، هيچگونه تاثيري بر خودكشييي 1اين خطر مبرا بوده اسييت. تحليل دورخيم

ي هاجويانه، يا روشاي از تحقيق غيرمداخلهق او نمونهرا ببينيد(. تحقي 2نداشييت )فصييل 
مطالعه رفتار اجتماعي بدون تاثيرگذاري بر آنها اسييت. همان طور كه مشيياهده خواهيد كرد، 

 تواند كمّي و يا كيفي باشد.اين نوع تحقيق مي
و يه پردازد: تحليل محتوا، تجزاين فصل به بررسي سه شيوه تحقيق غير مداخله جويانه مي

يل محتوا، محقق مجموعه تاريخي. در تحل مارهاي موجود، و تحقيق تطبيقي و  يل آ ز اي اتحل
سر مقاله روزنامه ستند )نظير  ستندات مكتوب ه شكل م ا( را مورد همنابع اجتماعي، كه اغلب به 

سي قرار مي ست. در ادامه دهد. مطالعه دورخيم نمونهبرر اي از تجزيه و تحليل آمارهاي موجود ا
توانيم از آنها ل خواهيم ديد كه حجم عظيمي از اطالعات در اطراف ما وجود دارد كه ميفصييي

اي طوالني براي فهم زندگي اجتماعي استفاده كنيم. سرانجام تحقيق تطبيقي و تاريخي با سابقه
در علوم اجتماعي مجدداً در حال ظهور اسيييت. تحقيق تطبيقي و تاريخي مانند تحقيق ميداني 

                                                 
1  - Durkheim 
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ترين منابع مشياهده را تشيكيل في اسيت، روشيي كه در آن سيوابق تاريخي مهميك روش كي
در عنوان اين روش آن اسييت كه دانشييمندان علوم  "تطبيقي"دهند. دليل اسييتفاده از واژه مي

كنند، به دنبال خاصييي از رويدادها را توصيييف مي اجتماعي، بر خالف مورخان كه تنها مجموعه
 شوند.هاي مختلف تكرار ميها و مكانكه در زمانكشف الگوهاي مشتركي هستند 

سيار خوبي جلب مي شما را به كتاب ب شنايپيش از ادامه بحث، توجه  ي كنم كه امكان آ
سازد. اين كتابي است كه من اصطالح سنجش هرچه بيشتر شما با اين مباحث را فراهم مي

 ام.غير مداخله جويانه را از آن الهام گرفته
س 1يوجين وب سال و  اي درباره كتاب كوچك و خالقانه 2988ه تن از همكارانش در 

سال  شر كردند )اين كتاب در  ست( كه در نوع  0222تحقيق اجتماعي منت شده ا بازنگري 
خود بي نظير اسيييت. تمركز اين كتاب بر ايده تحقيق غير مداخله جويانه يا بدون واكنش 

شاهده آنچه اف ست. وب و همكارانش معتقدند با م شتها ، اندراد ناآگاهانه از خود بر جاي گذا
يا ميمي يادگيري مطالبي درباره رفتارهاي مردم پرداخت. آ يد در يك توان به  خواهيد بدان

شتر نظر مردم را جلب مي شياء بي سنجي كنيد، وليكنند؟ ميموزه كدام ا  توانيد از مردم نظر
 د تمايل به شينيدن آن داريد يا آنهاكننگويند كه فكر ميمردم احتماالً چيزي را به شيما مي

دهد. راه ديگر آن اسيييت كه در جاهاي مختلفي ايسيييتاده و تر جلوه ميتر و جديرا عاقل
پردازند را شمارش كنيد، ولي ممكن است مردم از شما درباره كساني كه به تماشاي آن مي

زمين در  گي كفكنند كه كهنگي و ساييدكارتان سؤال كنند. وب و همكارانش پيشنهاد مي
شده احتماالً  ساييده  شتر  سراميك مقابل آنها بي شيايي كه  سي كنيد. ا شياء را برر مقابل ا

شتر مورد توجه مردم بوده شياء از نظر بچهخواهيد جالباند. اگر ميبي سايترين ا شنا ي ها را 
شياء مخاط دهان بچه شه جعبه كدام ا شي شتر يها بكنيد، به اين نكته توجه كنيد كه روي 

توانيد هاي راديويي را شناسايي كنيد، ميخواهيد پر طرفدارترين شبكهشود. اگر ميديده مي
از يك تعميركار اتومبيل بخواهيد تا براي شيييما موج راديوي خودروهايي كه براي تعمير به 

 آورند را يادداشت كند.تعميرگاه مي
ماعي همانند كارآگاهي كه به هاي نامحدودي در اختيار شييما قرار دارد. محقق اجتگزينه

سي يك جرم مي سرنخبرر ست. با اندكي توجه به اين نتيجه ميپردازد، به دنبال  سيد ها ا ر

                                                 
1. Eugene Webb 
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توان گفت هر آنچه هاي رفتارهاي اجتماعي است. در واقع ميكه اطراف شما مملو از سرنخ
سبينيد، پاسخي به يك سؤال علمي مهم در علوم اجتماعي است. تنها كاشما مي ت به في ا

 خود سؤال بيانديشيد.
ن با اند، ليكاگرچه اغلب تحقيقات غير مداخله جويانه با مسيييئله روايي و پايايي مواجه

شت. توصيه مياندكي ابتكار مي كنم توان در جهت رفع اين مسائل يا برآوردن آنها گام بردا
اي نش تازهنگيزه و بينگاهي به كتاب وب بياندازيد. كتابي جالب و منبعي ارزشمند است كه ا

ستفاده از داده شما ارائه ميبراي انجام تحقيق اجتماعي با ا سه هاي موجود را به  دهد. حال 
نند را كروش تحقيق غير مداخله جويانه كه محققان علوم اجتماعي غالباً از آنها اسييتفاده مي

 كنيم. تشريح مي
 

 تحليل محتوا
ارتباطات ثبت شييده  تحليل محتوا مطالعه همان طور كه در مقدمه فصييل اشيياره كردم،

ها، ها، سخنرانيها، آوازها، نقاشيها، مجالت، صفحات وب، اشعار، روزنامهانسان است. كتاب
ها و هاي تبليغاتي در اينترنت، قوانين، اسيياسيينامههاي پسييت الكترونيك، پنلها، پيامنامه

كه در اين روش مورد بررسييي قرار  هرگونه اجزاي وابسييته به آنها از جمله مواردي هسييتند
محققان فمينيسييت از تحليل "سييازد كه خاطر نشييان مي  1تسگيرند. شييوالميت راينارمي

صهمحتوا براي مطالعه كتاب شاه پريان، تابلوهاي تبليغاتي، كتابهاي كودكان، ق هاي هاي 
ستال ستي، آثار هنري كودكان، مدها، كارت پ ستاني فميني ستاني و دا هاي ابها، كتغير دا

ستي، متن  شاهنگ، آثار هنرهاي د سوابق پزشكي، تحقيقات روزنامهراهنماي دختران پي ها، 
اده ها و منابع متعدد ديگر استفشناسي، نقل قولهاي درسي مباني جامعهمنتشر شده، كتاب

( 044: 0224) 2( . در مثالي ديگر، زماني كه ويليام ميروال2990: 278-74) "كنندمي
شكلبه دنبال تبيين نقش مذهب در جنبش ساعت كار  9گيري قانون هايي بود كه موجب 
نه در آمريكا شيييده بودند، داده اخبار كارگري، مذهبي و غير مذهبي "هاي خود را از روزا

سخنرانيشيكاگو، خبرنامه سه حزب مختلف جنبشها و  ه ب "هاي طرفداران اين قانون در 
 (.  02240044دست آورد )

                                                 
1 . Shulamit Reinharz 

2 . William Mirola 
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 موضوعات مناسب براي تحليل محتوا
مطالعه ارتباطات و پاسخ به اين سؤال كالسيك تحليل محتوا روش كامالً مناسبي براي 

ست كه پژوهش سي، چرا، چگونه و با چه "هاي ارتباطي ا سي، چه چيزي را به چه ك چه ك
سوهاي رمان ياآ. "گويد؟تاثيري مي شهور فران سه با رمانم جه تو يكاييآمر هايي در مقاي

از  يالدي،م 82دهه  در يسيمشهور انگل هاييقيموس ياآ عشق دارند؟موضوع به  يشتريب
ضمون انتقادي  سي -م شتريب سيا س ي سبت به مو شهور آلمان هاييقين   دوره در همان يم

 "امرار معاش"كه موضوع  ياسيس يآن دسته از نامزدهاشانس انتخاب  آيا برخوردار بودند؟
ست كنند،يرا دنبال م سيكه  بيش از نامزدهايي ا سا ضوعات ا  يكر ه دارند؟ تر تاكيدبر مو

ضوع تحق توانرا مي سؤاالت يناز ا ساب آورد: تاكيد  ياجتماع ي در علومعلم يقيمو به ح
سؤال بر ويژگي سؤال بر جهتاولين  سؤال به هاي ملي، دومين  سومين  سي و  سيا گيري 

توان از طريق مشاهده تك تك مردم فرايندهاي سياسي است. اگرچه اين  موضوعات را مي
 آورد.تحليل محتوا رويكرد ديگري براي مطالعه فراهم مي مورد بررسي قرار داد، ليكن

در سييال  .انجام شييده اسييت 1هاي اوليه تحليل محتوا توسييط آيدا بي. ولزيكي از نمونه
والدينش برده بودند، درصييدد آزمون اين فرضيييه پذيرفته شييده برآمد كه  ولز، كه 2992

دليل تجاوز به زنان سييفيد  مجازات بدون محاكمه مردان سييياهپوسييت در جنوب عمدتاً به
مورد  409ها درباره پوسيييت بوده اسيييت. روش تحقيق او اينگونه بود كه مقاالت روزنامه

مجازات بدون محاكمه طي ده سال گذشته را بررسي نمود. تنها در يك سوم اين موارد فرد 
زان بود. يمظنون به تجاوز متهم شده بود و حتي تعداد جرايم اثبات شده بسيار كمتر از اين م

ند )به نقل از متهم شيييده "پا را بيش از گليم خود دراز كردن"آنان عمدتاً به بي ادبي و  ا
 (.29900278 تسراينار

( از 2992، 3)نايسبيت و آبردن 0222 2هاي اخير و در كتاب پرفروش مگاترندزدر سال
تفاده شيييده هاي عمده موجود در جامعه جديد امريكا اسيييتحليل محتوا براي تعيين گرايش

اسييت. مولفان به مدت يك ماه و به طور منظم هزاران روزنامه محلي را بررسييي كردند تا 
هاي فصلي منتشر اي از گزارشاي را كشف و آنها را در سلسلههاي محلي و منطقهگرايش

                                                 
1 . Ida B. Wells 
2 . Megatrends 

3 . Naisbitt and Aburdene 
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سي كنند. در اين كتاب برخي گرايش شاهده كرده بودند، برر سطح ملي م هايي كه آنها در 
 شده است.

س سبت به هر ا شتري ن سب بي ضوعات، تنا سي برخي مو تفاده از تحليل محتوا براي برر
منديد تا در مورد موضوع خشونت در تلويزيون روش تحقيق ديگري دارد. فرض كنيد عالقه

تحقيق كنيد. شييايد از نظر شييما، توليد كنندگان محصييوالت مردانه بيش از توليد كنندگان 
شتيبان راي هايي دارند. تحليل محتوا بهترين راه بي از چنين برنامهكاالهاي ديگر تمايل به پ

 اين بررسي است.
به طور خالصييه بايد اين مراحل را طي كنيد: نخسييت بايد تعريفي عملياتي از دو متغير 

صلي تحقيق خود ارائه دهيد:  . در قسمت مربوط به كدگذاري خشونتو  محصوالت مردانها
شيوه ضر، برخي  صل حا ست. در نهايت به طرحي براي هاي انجادر ف شده ا م اين كار ارائه 

اي بندي توليد كنندگان و امتيازدهي به ميزان خشييونت در برنامهتماشيياي تلويزيون، طبقه
 خاص نياز داريد.

صميم شاهده ت ضوع م شخص كنيد كه سپس بايد درباره مو گيري كنيد. احتماالً بايد م
هايي تماشييا خواهيد ( در چه سيياعت4ني و )( براي چه مدت زما0هايي را )( چه شييبكه2)

كنيد. پس از انجام بندي و ثبت ميكرد. سيييپس مطابق برنامه شيييروع به تماشيييا، طبقه
آوري شييده و تعيين اين نكته خواهيد بود هاي جمعمشيياهدات، قادر به تجزيه و تحليل داده

شتر از برنامه صوالت مردانه بي شونت آكه آيا توليد كنندگان مح كنند ميز حمايت ميهاي خ
 يا خير.

هاي جمعي مطرح كرد. ( سؤال نسبتاً متفاوتي را در مورد رسانه0220) 1ناسمگابريل ر
، هااي در تعداد معدودي از شييركتهاي جامعه درباره تمركز مالكيت رسييانهافزايش نگراني

ينمايي ساي در مالكيت يك شركت ن را به بررسي سؤال زير ترغيب نمود: اگر روزنامهاسمر
هاي آن روزنامه از محصييوالت سييينمايي شييركت مادر اعتماد توان به ارزيابيباشييد، آيا مي

 كرد؟
هاي ها فيلمن، خير. با توجه به اينكه بسيييياري از روزنامهاسيييمهاي ربر اسييياس يافته

صورت كمّي رتبه سمكنند، ربندي ميسينمايي را به  ست يك تجزيه و تحليل كا مّي ن توان

                                                 
1  . Gabriel Rossman 
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سش را مطرح كرد: )ساده انج سينمايي او دو پر ( آيا فيلم 2ام دهد. درباره ارزيابي هر فيلم 
( فيلم چه 0مورد بررسي محصول شركتي است كه مالكيت روزنامه را نيز بر عهده دارد؟ و )

هايي كه توسييط همان شييركت اي اخذ كرده اسييت؟ تجزيه و تحليل او نشييان داد فيلمرتبه
ت. همچنين اس ها كسب كردهرتبه باالتري را نسبت به ساير فيلممالك روزنامه توليد شده، 

هاي همان شييركت داده شييده، هاي متعلق به شييركت مادر به فيلماي كه در روزنامهرتبه
شتر از رتبه همان فيلم ساير روزنامهبي ضمن آنكه اين اختالف در مورد ها در  ست.  ها بوده ا

 خورد.را در آن صرف كرده بيشتر به چشم مي مادر بودجه سنگيني هايي كه شركتفيلم
سش  شمندانه پر شتر مبتني بر كاربرد هو شاهده، بي تحليل محتوا به عنوان يك روش م

هاي گردآوري شيييده در اين شييييوه نيز، نظير اسيييت. تجزيه و تحليل داده "چه چيزي"
 پردازد.مي "با چه تاثيري"و  "چرا"هاي هاي ديگر، به پرسشروش

 

 ي در تحليل محتواگيرنمونه
توانيد همه آنچه مورد در مطالعه ارتباطات، نظير آنچه در مطالعه مردم برقرار اسيييت، نمي

نظرتان است را مستقيماً مشاهده كنيد. به طور مثال در مطالعه ارتباط خشونت در تلويزيون و 
ار تا اين كهاي تلويزيوني نخواهيد داشييت. هاي مالي، نيازي به تماشيياي كليه برنامهحمايت

شما توانايي پردازش اين حجم از اطالعات را نخواهد حدود زيادي امكان نا ست و ذهن  پذير ا
گيري مناسب است. ابتدا نگاهي مجدد به ايده واحدهاي تجزيه داشت. معموالً استفاده از نمونه

حتوا متوان از آنها در تحليل گيري كه ميهاي نمونهاندازيم. سيييپس برخي روشو تحليل مي
 دهيم.استفاده كرد را مورد  بررسي قرار مي

 

 واحدهاي تجزيه و تحليل

همان طور كه در فصييل چهارم اشيياره كردم، تعيين واحدهاي تجزيه و تحليل مناسييب، 
ار كنيم، كيارائه م تشييريحيو  يفيتوصيي يه در مورد آنها عباراتيعني واحدهاي خاصييي ك

سيييبه متوسيييط درآمد هر خانواده باشيييد، دشيييواري اسيييت. براي مثال، اگر هدف ما محا
بايد ميزان درآمد تك تك اعضييياي  "خانواده"هر واحد تجزيه و تحليل خواهد بود. ولي 

خانواده را جويا شييويم. بنابراين افراد، واحدهاي مشيياهده و خانواده، همچنان واحد تجزيه و 
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ر يم در شهرها بدهد. به طور مشابه ممكن است قصد مقايسه ميزان جراتحليل را نشان مي
ها را داشييته باشيييم. اگرچه حسييب  اندازه، منطقه جغرافيايي، تركيب نژادي و ديگر تفاوت

خصوصيات اين شهرها عمدتاً تابع رفتارها و خصوصيات ساكنان آنها است، ليكن در نهايت 
 شهرها واحدهاي تجزيه و تحليل خواهند بود.

سئله در تحليل محتوا معموالً ب ست. بارزتر از روشپيچيدگي اين م ه هاي ديگر تحقيق ا
ويژه با توجه به اينكه واحدهاي مشاهده با واحدهاي تجزيه و تحليل تفاوت دارند. با بررسي 

 شود.چند مثال اين تفاوت آشكارتر مي
سي تفاوت صد برر ا ي ييجزا ينقوانهاي موجود ميان زنان و مردان در به عنوان مثال، ق

هم واحد تجزيه و تحليل و هم واحد مشاهده  را داريم. در اين مثال هر يك از قوانين، يمدن
سوب مي اي از قوانين مدني و جزايي يك ايالت توانيم نمونهشوند. براي اين منظور ميمح

شده يا خير، آنها را  ساس اينكه آيا تفاوتي ميان زنان و مردان قائل  سپس بر ا را انتخاب و 
توان درباره ميزان تمايز جنسيتي موجود در قوانين كيفري يم. در اين حالت ميبندي كنگروه

 گيري نمود.و مدني تصميم
حال ممكن است به دنبال پاسخ اين سؤال باشيم كه آيا تمايز ميان زن و مرد در قوانين 

سته از ايالت شدهگذاري خود ميان گروههايي كه در قانونآن د د، ناهاي نژادي تفاوت قائل 
ست،  ستلزم كدگذاري هر يك از قوانين ا سؤال م سي اين  ست يا خير. اگرچه برر شتر ا بي

 ليكن واحد تجزيه و تحليل در اين مورد هر ايالت است و نه هر قانون.  
ضوع بازنمودگرايي سي مو سؤال متفاوتي را در نظر بگيريد. فرض كنيد به برر در  1حال 

شي پرداخته سه فنقا صد مقاي شيايم. اگر ق سبي نقا مودگرا هاي بازنمودگرا و غير بازنراواني ن
 دهند. از سويها واحدهاي تجزيه و تحليل ما را شكل ميرا داشته باشيم، هر يك از نقاشي

ديگر، چنانچه به دنبال پاسييخ اين سييؤال باشيييم كه آيا بازنمودگرايي موضييوع مورد عالقه 
شان ثروتمند يا فقير، آموزش ديده يا نديده،  ست، آنگاه هر يگرا يا جامعهسرمايهنقا ك گرا ا

 از نقاشان واحدهاي تجزيه و تحليل ما خواهند بود. 
سيار مهم است، زيرا انتخاب نمونه عمدتاً بستگي به واحد  مشخص كردن اين موضوع ب
تجزيه و تحليل دارد. اگر واحد تجزيه و تحليل را نويسيييندگان تشيييكيل دهند، آنگاه طرح 

سؤال تحقيق را انتخاب كند. اگر همه يا نمونه گيري بايدنمونه سب با  سندگان متنا اي از نوي
                                                 

1 . Representationalism 
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ها، بدون توجه به نويسيييندگان آنها، ها، واحد تجزيه و تحليل باشيييند، بايد از كتابكتاب
( معتقد است حتي در مواردي كه قصد 2999: 220-24) 1گيري كنيم. بروس برگنمونه

شما  اي از مطالبتجزيه و تحليل مجموعه شيد، واحدهاي تجزيه و تحليل  شته با متني را دا
ضوعات، حروف، پاراگرافمي شامل كلمات، عبارات، مو ها، اقالمي نظير كتاب يا نامه، تواند 

شكل  شند.  شان  22-2مفاهيم، معاني يا تركيبي از اين موارد با برخي از حاالت ممكن را ن
 دهد.مي

ر اساس واحدهاي تجزيه و تحليل صورت گيرد. در گيري نبايد تنها ببه اعتقاد من، نمونه
نه لب نمو ما اغ نهگيري فرعي ميواقع،  خاب نمو لهكنيم، يعني انت . هاي فرعيهايي از مقو

اي از كل جامعه ( نمونه2بنابراين اگر نويسييندگان واحد تجزيه و تحليل باشييند، بايد ابتدا )
( 4ده توسط هر نويسنده منتخب و )هاي نوشته شاي از كتاب( سپس نمونه0نويسندگان، )

 كنيم.هايي از هر كتاب انتخابي را براي مشاهده و كدگذاري انتخاب در نهايت بخش

 
 در تحلیل محتوا . برخي واحدهای تجزیه و تحلیل00-0شکل 

                                                 
1 . Bruce Berg 

کتاب ها

صفحات

پاراگراف ها خطوط
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تري برخوردار اسييت: بررسييي رابطه حال به اين مثال توجه كنيد كه از نكات ريز بينانه

خشييونت در تلويزيون و حاميان مالي آن. واحد تجزيه و تحليل مناسييب براي اين سييؤال 
آيا توليد كنندگان كاالهاي مردانه در مقايسييه با سيياير توليد كنندگان، حمايت "تحقيق كه 

لويزيوني، هاي تكدام است: برنامه "كنند؟يم يزخشونت آم يزيونيتلو يهااز برنامهبيشتري 
 حاميان مالي يا موارد خشونت.

ستند.   ساده، هيچ كدام از اين موارد واحد تجزيه و تحليل ني سيار  در يك طرح مطالعه ب
شيوهشما مي صريحتوانيد تحقيق خود را به  سازماندهي كنيد، اما  ن طرح تريهاي مختلفي 
به عنوان واحد تجزيه و تحليل اسيييت. شيييما از دو واحد  "هاي بازرگانيآگهي" انتخاب

هاي اي كه در فاصله بين آگهيمشاهده استفاده خواهيد كرد: آگهي بازرگاني و برنامه )برنامه
هاي بازرگاني را شييود(. بايد هر دو واحد را مشيياهده كنيد. شييما آگهيبازرگاني پخش مي

ها را بر اسييياس خشيييونت آنها كنند و برنامهدانه را تبليغ ميبرحسيييب اينكه كاالهاي مر
ساس آگهيبندي برنامهكنيد. طبقهبندي ميطبقه امه هاي بازرگاني در حين پخش برنها بر ا

 .1شوداي از سوابقي است كه ثبت و نگهداري مينمونه 22-0يابند. شكل انتقال مي
هاي آگهي

 بازرگاني
 حامي

 د موارد خشونتتعدا محصوالت مردانه

 پس از آگهي قبل از آگهي ؟ خير بلي

 7 8   × شركت الف اولين

 7 8   × شركت ب

 4 7   × شركت ج دومين

 2 4   × شركت الف سومين

 2 4  ×  شركت د

 2 4  ×  شركت ه

 2 2 ×   شركت و چهارمين

 2 2  ×  شركت د پنجمين

 2 2 ×   شركت و

 2 2  ×  شركت ز ششمين

 ای از صفحه ثبت خشونت در تلویزیون. نمونه00-0شکل 

                                                 
 .]م[هاي بيان شده در کتاب خودداري شده است . در اين جدول از ذکر نام شرکت 1
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ظه مي كه مالح مان طور  كل ه يد، در طرح تحقيق شييي يه آگهي22-0كن هاي ، كل
شدهبازرگاني در يك ميان برنامه گروه شونتي بندي و امتيازدهي  اند. همچنين تعداد موارد خ

از آگهي بعدي پخش شده با يكديگر برابرند. اين طرح بازرگاني و قبل  كه پس از يك آگهي
بندي هر آگهي بازرگاني بر حسييب حامي مالي و ميزان خشييونت سيياده به ما امكان طبقه

 كه به عنوان يك "شييركت الف"دهد. براي مثال، اولين آگهي بازرگاني مرتبط با آن را مي
رتبط بوده اسييت. آگهي نمونه خشييونت آميز م 22محصييول مردانه كدگذاري شييده، داراي 

شونت  "شركت ز"بازرگاني  ست، با هيچ مورد خ صوالت مردانه ني نيز كه توليد كننده مح
 آميزي همراه نبوده است.

مورد خشييونت  2/4در اين مورد چهار آگهي بازرگاني مربوط به كاالهاي مردانه با ميانگين 
زرگاني كاالهاي كامالً غير شييود. ميانگين تعداد موارد خشييونت در چهار آگهي بامشيياهده مي

شند يا خير برابر و در دو آگهي بازرگاني كاالهايي كه مي 42/2مردانه  ست.  2توانند مردانه با ا
ها ادامه داشييته باشييد، احتماالً نتيجه اگر اين الگوي اختالف در تعداد بسيييار زيادي از مشيياهده

بيشتري از  كنندگان حمايتساير توليدمردانه در مقايسه با  گيريم كه توليدكنندگان كاالهايمي
 كنند.هاي خشونت آميز در تلويزيون ميبرنامه

نكته قابل توجه در مثال فوق آن اسيييت كه چگونه واحدهاي تجزيه و تحليل در حين 
در  گيري، بايدشوند. پيش از طراحي استراتژي نمونهها مشخص ميآوري و تحليل دادهجمع

صوص واحدهاي تجزيه و تحليل شيد، ولي در اين مورد نمي خ شته با انيد تواطالع كافي دا
سادگي از آگهي سي به برنامه روزانه و دقيق هاي بازرگاني نمونهبه  ستر گيري كنيد. بدون د

هاي بازرگاني اطالع نخواهيد داشييت. همچنين هاي تلويزيوني از زمان پخش آگهيشييبكه
جه هاي تلويزيوني را نيز مشاهده كنيد. در نتيهاي تلويزيوني، برنامهشما بايد عالوه بر آگهي

گيري را با در نظر گرفتن كليه موارد ضيييروري براي مشييياهده كافي بايد يك طرح نمونه
 طراحي كنيد.

 شود، تعيين كنيد. در ايناي را كه نمونه از آن انتخاب ميگيري بايد جامعهدرطرح نمونه
ده خواهيد كرد؟ مطالعه چه مدت زماني هاي تلويزيوني را مشييياهمورد كدام يك از شيييبكه

شاهده مي ساعاتي از روز به م پردازيد؟ )چند روز( به طول خواهد انجاميد؟. همچنين در چه 
حال براي تجزيه و تحليل به مشيياهده و كدگذاري چند آگهي بازرگاني نياز داريد؟ مدتي به 
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ود را شعت از آن پخش ميهاي بازرگاني كه هر ساتماشاي تلويزيون پرداخته و تعداد آگهي
يد. در اين صيييورت مي عه تعيين كن طال ياز براي م عات مورد ن عداد سيييا باره ت يد در توان

 گيري كنيد.تصميم
يري از گاكنون آماده انتخاب نمونه هستيد. به عنوان موضوعي كاربردي، نيازي به نمونه

شيد، هر يكشبكه شته با شت. اما اگر همكار دا شما مي هاي مختلف نخواهيد دا تواند از 
وب كنيد. چارچكنيم كه به تنهايي كار ميهمزمان يك شيييبكه را تماشيييا كند. فعالً فرض 

شاهده مي شما كه نمونه از ميان آن انتخاب و م ستي نهايي نمونه گيري  شود، احتماالً فهر
 به صورت زير خواهد بود:

 بعد از ظهر 9تا  4، ساعت 0ژانويه، شبكه  4
 بعد از ظهر 9تا  4، ساعت 7ژانويه، شبكه  4
 بعد از ظهر 9تا  4، ساعت 9ژانويه، شبكه  4
 بعد از ظهر 22تا  9، ساعت 0ژانويه، شبكه  4
 بعد از ظهر 22تا  9، ساعت 7ژانويه، شبكه  4
 بعد از ظهر 22تا  9، ساعت 9ژانويه، شبكه  4
 بعد از ظهر 9تا  4، ساعت 0ژانويه، شبكه  4
 بعد از ظهر 9تا  4، ساعت 7ژانويه، شبكه  9
 بعد از ظهر 9تا  4، ساعت 9ژانويه، شبكه  9
 بعد از ظهر 22تا  9، ساعت 0ژانويه، شبكه  9
 بعد از ظهر 22تا  9، ساعت 7ژانويه، شبكه  9
 بعد از ظهر 22تا  9، ساعت 9ژانويه، شبكه  9
 بعد از ظهر 9تا  4، ساعت 0ژانويه، شبكه  9
 بعد از ظهر 9تا  4، ساعت 7ژانويه، شبكه  9

 و الي آخر.
كه ام. نخست آنقابل ذكر است كه در اين فهرست، من به جاي شما چند تصميم گرفته

 هايام شما ساعتام. فرض كردهتر فرض كردهرا براي تحقيق مناسب 9و  7، 0هاي شبكه
سب 22تا  4پربيننده  شما كافيبعد از ظهر را منا ساعت براي كار  سته و دو   ترين زمان دان

ست. همچنين  شروع انتخاب كرده 4ا صادفي به عنوان تاريخ  ر ام. البته دژانويه را به طور ت
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هاي عملي، كليه اين تصيييميمات بايد با در نظر گرفتن آنچه براي مطالعه شيييما موقعيت
 مناسب است، اتخاذ شوند.

شخص و  سب با آنها را م شاهده متنا زماني كه واحدهاي تجزيه و تحليل و واحدهاي م
گيري كاري سييياده و بي گيري نظير مورد فوق را تهيه كرديد، نمونهيك چارچوب نمونه

هايي كه براي اين منظور در اختيار شييما قرار دارند، همان موارد دردسيير خواهد بود. گزينه
 مند، طبقه بندي شده و ....ذكر شده در فصل هفتم كتاب است: تصادفي، نظام

 

 گيريهاي نمونهروش

گيري در يك يا تمامي كه اشييياره گرديد، در تحليل محتواي متون، نمونه همان طور
پذيرد كه يكي از آنها انتخاب متون مناسب براي كار است. در هر سطوح ممكن، صورت مي

شكل ساير  صورت لزوم از  ضوع و در  سب مو سطوح مفهومي ديگر نيز به تنا  هاييك از 
 شود.گيري ميارتباطات نمونه

توان در بحث شده است را مي  4متداول كه در فصل  گيريهاي نمونههر يك از روش
صادفي يا نظامتوان نمونهتحليل محتوا به كار برد. مي سوياي ت سان فران و  مند از رمان نوي

شده در ايالت مي صويب  سپيگوييپي يا تكسيسيامريكايي، قوانين ت شك ر انتخاب هاي 
هايي از كتاب جنگ و تايي، پاراگراف 04اي با فاصييله توان )با شييروع تصييادفي( وكرد. مي

ستوي را انتخاب كرد. همچنين مي سط گروه صلح تول شده  تو ضبط  توان تمام آوازهاي 
 مورد از آنها را انتخاب كرد. 02را شماره گذاري و به صورت تصادفي  1بيتلز

راي طور مثال ببندي شييده نيز براي تحليل محتوا مناسييب اسييت. به گيري طبقهنمونه
توان تمام هاي آمريكايي، نخسييت ميهاي روزنامهمشييي سييياسييي سييرمقالهتحليل خط

ها در آن منتشيير ها را بر حسييب مناطق كشييور يا وسييعت جمعيتي كه اين روزنامهروزنامه
بندي كرد. سييپس به صييورت تصييادفي يا شييوند، فراواني چاپ يا ميانگين تيراژ طبقهمي

شييود. در مرحله بعدي، از هر روزنامه انتخاب بندي شييده انتخاب ميطبقهاي مند نمونهنظام
 كنيم.ها را انتخاب مياي از سرمقالهشده و احتماالً به ترتيب تاريخي، نمونه

                                                 
1 . Beatles 
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اي نيز براي تحليل محتوا مناسيييب اسيييت. در واقع اگر واحد تجزيه و گيري خوشيييهنمونه
ها در نخسييتين مرحله شييد، آنگاه انتخاب روزنامهها باهاي روزنامهتحليل، هر يك از سييرمقاله

هاي سييياسييي، كار را با انتخاب اي خواهد بود. در تحليل سييخنرانيگيري خوشييهنوعي نمونه
. هاي سياسي استاي از سخنرانيكنيم. هر سياستمدار، خوشهمداران آغاز ميتتعدادي از سياس
گيري ح گرديد، مثال ديگري از نمونههاي بازرگاني تلويزيوني، كه قبالً تشيييريبررسيييي آگهي

 اي است.خوشه
گيري شيييود كه با تعيين واحد تجزيه و تحليل كار نمونهمجدداً بر اين نكته تاكيد مي

شكيل دهند، مييابد. اگر واحد تجزيه و تحليل در يك تحقيق را رمانخاتمه نمي توانيم ها ت
هاي هريك از نويسندگان را انتخاب ز رماناي فرعي ااي از رمان نويسان و نمونهابتدا نمونه

سپس نمونه ستان، و  صيف هر دا ستان را برگزينيم. آنگاه به منظور تو اي از بندهاي هر دا
يل مي يه و تحل هاي آن را تجز ند نهمحتواي ب خاب نمو قان انت يان كنيم )محق اي از م

 نامند(.مي "گيري فرعينمونه"هاي ديگر را نمونه
پردازيم. در بخش بندي موضيييوعات در تحليل محتوا ميري و طبقهحال به بحث كدگذا

شريحي ارائه بنديچهارم كتاب، نحوه كار با اين طبقه صيفي و ت ستنباط نتايج تو ها به منظور ا
 شده است.

 

 كدگذاري در تحليل محتوا
ست.  ساً يك عمليات كدگذاري ا سا خام  ياهداده يلتبد يندفرا ي،كدگذارتحليل محتوا ا

اساس  بر ه،غير يا يكتب اعم از كالمي، ،ارتباطات ،محتوا يلتحل دراستاندارد است.  يبه شكل
سرمقاله .شوندبندي ميكدگذاري يا طبقه ي،مفهوم يهاچارچوب يبرخ ساس  اي هبر اين ا

له به مقو مه  نا ظهروز حاف يا م مههاي آزاديخواه  نا يا غير كار، بر غاتي  به تبلي هاي راديويي 
ها به بازنمودي و غير بازنمودي ها به عشييقي يا غير عشييقي و نقاشيييتبليغاتي، داسييتان

رار ق شييوند. با توجه به اينكه چنين اصييطالحاتي در معرض تفاسييير مختلفكدگذاري مي
 دارند، محقق بايد تعريف شفاف و مشخصي از هر كدام ارائه دهد.

سييازي و تعريف عملياتي را دارد كدگذاري در تحليل محتوا در واقع همان منطق مفهوم
هاي كه قبالً در فصييل پنجم درباره آنها بحث كردم. در تحليل محتوا نيز مانند سيياير روش
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هاي خاصي را براي مشاهده در قالب اين ي و روشتحقيق، بايد چارچوب مفهومي را بازنگر
 چارچوب به كار برد.

 

 2و پنهان 1محتواي آشكار

 "عمق"در مباحث اوليه پيرامون تحقيق ميداني، دريافتيم كه محقق با انتخابي اساسي بين 
 "يپاياي"و  "روايي"ادراك مواجه است. اين انتخاب تا حدودي نمايانگر انتخاب بين  "دقت"و 

گزينند و داوري بر مبناي طيف وسيييعي از عموماً پژوهشييگران ميداني عمق را بر مي اسييت.
شاهدات و اطالعات را ترجيح مي شاهده كننده ديگري همان موقعيت را به م دهند. حتي اگر م

ستفاده از پرسشنامه تاندارد شده هاي اسصورتي متفاوت داوري كند. ليكن تحقيق پيمايشي با ا
هاي مورد نظر رار دارد: دقت كامل، حتي با وجود اين خطر كه شييياخصدر سييير ديگر طيف ق

گر محتوا از حق انتخاب متغيرها ممكن اسيييت تصيييوير معتبري از آن ارائه ندهند. اما تحليل
 بيشتري در اين خصوص برخوردار است.

كدگذاري محتواي آشييكار )محتواي سييطحي و مشييهود( يك سييند شييباهت زيادي با 
اي داستاني هامه استاندارد شده دارد. به طور مثال براي تعيين اينكه كتاباستفاده از پرسشن

توانيد تعداد مواردي كه واژه خاص تا چه حد حاوي مضامين عاشقانه هستند، به سادگي مي
شق" شمرده يا ميانگين تعداد دفعات تكرار اين كلمه در هر  "ع شده را  در هر رمان آورده 

بخند ل"، "عشييق"توايند فهرسييتي از واژگاني نظير ن ميصييفحه را محاسييبه كنيد. همچني
را به عنوان شاخصي از محتواي عشقي داستان تهيه كنيد. مزيت  "دلجويي كردن"و  "زدن

اين روش سيييادگي و پايايي آن در كدگذاري اسيييت و به خواننده گزارش تحقيق امكان 
ستان را دريابد. مي شقانه بودن دا سنجش عا سوي ديگر اين روش از دهد تا دقيقاً نحوه  از 

صطالح  ست. مطمئناً ا شكال ا شقي"لحاک روايي دچار ا سيار غني "رمان ع  تر ومفهومي ب
 در آن دارد. "عشق"عميقتر از تعداد دفعات كاربرد واژه 

ارتباطات، يعني معاني نهفته در آن را كدگذاري  "محتواي پنهان"توان از سوي ديگر مي
هاي آن را مطالعه و اي از بندها يا صييفحهكل داسييتان يا نمونه توانيدكرد. در مثال فوق مي

شما احتماالً تا حدودي  ضاوت كنيد. اگرچه ارزيابي  شقانه بودن آن ق به طور كلي درباره عا

                                                 
1  .  Manifest 

2. Latent 
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 خواهد بود، اما كامالً به فراواني "دلجويي"و  "عشييق"هايي از قبيل تحت تاثير تكرار كلمه
 ها بستگي نخواهد داشت.اين كلمه

رسيييد، اما اگرچه دومين روش براي درك عميق معاني پنهان ارتباطات بهتر به نظر مي
بهاي آن از دسييت دادن پايايي و دقت اسييت. به ويژه اگر چندين نفر داسييتان را كدگذاري 

يا اسييتانداردهاي متفاوتي را به كار گيرد. ممكن  كنند، ممكن اسييت هريك از آنها تعاريف
ست عبارتي از نظر يك م شد، اما محقق ديگر چنين نظري ا شقي با حقق داراي محتواي ع

نداشييته باشييد. حتي اگر خود شييما تمام كدگذاري را انجام دهيد، تضييميني وجود ندارد كه 
ضمن آنكه خوانندگان گزارش تحقيق نيز  تعاريف سر متن ثابت بماند.  سرا ستانداردها در  و ا

 دارند. احتمالً به تعاريف مورد استفاده شما اطمينان ن
ستفاده بهترين راه صورت امكان از هر دو روش ا ست كه در  سئله آن ا حل براي اين م

ستر سي تغييرات جامعه 1كنيم. به طور مثال، كارول آ هاي پذيري زنان جوان در گروهبه برر
هاي راهنمايي پيشييياهنگي عالقه داشيييت. براي اين منظور، او به تحليل محتواي كتاب

ران پيشييياهنگ تهيه و در طول زمان بازنگري شيييده بودند. آسيييتر پرداخت كه براي دخت
شت كه زنان بايد محدود به خانه صاً به اين نگرش توجه دا صو شند. تحليل او از مخ داري با

بر  2924ها در سال درصد نشانه 04در حالي كه  "محتواي آشكار بيانگر نوعي تغيير بود: 
شانهخانه سداري متمركز بود، اين ن سال  24به  2984ال ها در  صد و در   4به  2992در

 (.29920482) "درصد كاهش يافته بود
تحليل محتواي پنهان نيز نوعي تغيير در اين گروه را، مشابه آنچه به طور كلي در جامعه 

شان مي شانهامريكا اتفاق افتاده بود، ن تغيير لباس "ها بود: داد. تغيير لباس فرم يكي از اين ن
ه تر فيزيكي زنان در جامعه بود كشلوار احتماالً بازتابي از پذيرش نقش فعال فرم از دامن به
(. در 29920480)آسيييتر،  "هاي ظاهري زنان مدرن امروزي نيز نمود دارددر تنوع جلوه

 و نرم "فضيييانوردي"، "رديابي علمي"توان به نمادهايي همچون حمايت از اين ديدگاه مي
 اشاره نمود.  Fix-Itافزار رفع عيب 

 
 

 

                                                 
1 . Carol Auster 
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 هاي كدسازي و ايجاد مقولهمفهوم

سييازي و تعريف عملياتي عموماً شييامل تعامل بين هاي تحقيق، مفهومدر تمامي روش
به ثال اگر فكر ميجن به عنوان م هدات تجربي اسيييت.  يد برخي هاي نظري و مشيييا كن

كار دارند، دليل اين هاي آزاديخواه و بقيه ديدگاه محافظههاي يك روزنامه ديدگاهسيييرمقاله
ها را مطالعه و از خود بپرسيييد كدام يك قضيياوت از نظر شييما چيسييت. تعدادي از سييرمقاله

گيري سييياسييي يك سييرمقاله خاص از كارانه هسييتند. آيا جهتآزاديخواه و كدام محافظه
محتواي آشييكار آن مشييخص اسييت يا مضييمون آن؟ آيا قضيياوت شييما مبتني بر كاربرد 

در متن )مثالً راسييتگرا، چپگرا و ...( يا بر اسيياس حمايت يا مخالفت با اصييطالحاتي خاص 
 موضوع يا شخصيت سياسي خاصي در سرمقاله است؟

ستفاده كرد. چنانچه توان از هر دو دسته روشبراي اين منظور مي ستقرايي و قياسي ا هاي ا
ي مفاهيم را ارائه هاي تجربهاي شيييما احتماالً شييياخصآزماييد، نظريههاي نظري را ميگزاره

شروع كردهمي صي  شخ شاهدات تجربي م ستنتاج دهند. اگر با م صول كلي را ا ايد، بايد از آنها ا
 كرده و سپس اين اصول را در ساير مشاهدات تجربي به كار گيريد.

ساختن كد را در چارچوب نظريه مفهوم29990222بروس برگ ) سازي بنيادين قرار ( 
 كند:ازل تشبيه ميداده و آن را به حل يك پ

ساير روش سي مرتبط با توسعه نظريه مفهومكدگذاري و  سا ه سازي بنيادين بهاي ا
يقين كارهاي دشيييواري هسيييتند و بايد آنها را جدي گرفت. اما درسيييت همان طور كه 

برند، بسيييياري از بسيييياري از مردم از كامل كردن يك پازل دشيييوار و پيچيده لذت مي
ضايتمحققان نيز كدگذاري و  ه دانند. به موازات آنكبخش مي تجزيه و تحليل را كاري ر

بينند كه قطعات پازل در كنار هم قرار گرفته و تصييوير كاملتري را شييكل محققان ... مي
 شود.دهند، فرآيند كار براي آنها لذت بخش و هيجان انگيز ميمي

 
در تمامي مراحل اين فعاليت به خاطر داشييته باشيييد كه تعريف عملياتي هر متغير تركيبي از 

ست. اين ويژگيمشخصه ستتر در آن ا شند. به طور مثال، هاي م ها بايد فراگير و مانعه الجمع با
توان آن را كار توصيييف كرد، ولي ميسييرمقاله يك روزنامه را نبايد هم آزاديخواه و هم محافظه

شما كدگذاري كتابانهمي شايد براي هدف  شقانه يا رو در نظر گرفت.  سب عا ستان بر ح هاي دا
ستفاده  شقي نيز ا ضد ع ست از مقوله ديگري مانند  شقانه بودن كفايت كند، ولي ممكن ا غير عا
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ها به بازنمودي يا غير بازنمودي بندي نقاشيييكنيد. ممكن اسييت براي هدف تحقيق، تقسيييم
ي، ها را به امپرسيييونيسييتي، انتزاعتوانيد در صييورت نياز نقاشيييوي ديگر ميكفايت كند. از سيي

 نيز طبقه بندي كنيد. …تمثيلي و 
سنجش  سطوح مختلفي براي  ست كه در تحليل محتوا  از  ضروري ا توجه به اين نكته 

ستفاده مي سرمقالها سي   هايتوان از مقولههاي روزنامه ميشود. به عنوان مثال براي برر
 تري، در دامنه كامالً آزاديخواهكارانه يا از مقياس ترتيبي دقيقي آزاديخواهانه و محافظهاسم

كار اسييتفاده كرد. اما اين نكته مهم را نيز در نظر داشييته باشيييد كه سييطح تا كامالً محافظه
ي، ضرورتاً اي يا نسبمقياس مورد استفاده در كدگذاري، يعني مقياس اسمي، ترتيبي، فاصله

شما را منعكس نميماهي صد بار و در  "الف"در رمان  "عشق"كند. اگر كلمه ت متغيرهاي 
شد، مي "ب"رمان  شده با شق"توان گفت كلمه پنجاه بار تكرار  در رمان الف دو برابر  "ع

شقانه ست، ولي اين گواهي بر آنكه رمان الف دو برابر عا شده ا  تر از رمان برمان ب تكرار 
ن طور كه اگر ميزان موافقت فردي با عبارات مربوط به مخالفت با اسيييت، نخواهد بود. هما

شد، دليلي بر آنكه اولي دقيقاً  كار كردن اتباع خارجي در يك پرسشنامه دو برابر فرد ديگر با
 دو برابر دومي مخالف اين موضوع است، نخواهد بود.

 

 شمارش و نگهداري سوابق

اي خود را داريد، عمليات كدگذاري شييما هاي تحليل محتواگر قصييد ارزيابي كمّي داده
ها باشييد. اين بدان معني اسييت كه نخسييت، خروجي ضييرورتاً بايد متناسييب با پردازش داده

شما فراواني كلمه شد. اگر  شكار نهايي كدگذاري بايد عددي با ساير محتواي آ ها، عبارات يا 
اي پنهان را نيز بر را شيييمارش كنيد، كدگذاري ضيييرورتاً كمي خواهد بود. اما چناچه محتو

كنيد، الزم است كدهاي خود را به صورت عددي مشخص هاي كلي كدگذاري مبناي داوري
 = نسبتاً محافظه كار و غيره. 4= نسبتاً آزاديخواه،  0= خيلي آزاديخواه،  2كنيد: 

دوم آنكه نگهداري سوابق شما بايد واحدهاي تجزيه و تحليل و مشاهده را به وضوح از 
با هم متما يه در رابطه  باشيييند. البته كدگذاري اول يز كند، به ويژه اگر اين دو يكسيييان ن

شود. براي مثال اگر رمان نويسان واحد تجزيه و تحليل باشند و واحدهاي مشاهده انجام مي
ستان صيت آنها را از طريق تحليل محتواي دا شخ سوابق بخواهيد  سي كنيد،  شان برر هاي
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توانيد با تركيب عنوان واحدهاي مشيياهده اسييت. سييپس مي ها بهاوليه شييما شييامل رمان
ايد، شخصيت نويسندگان، به عنوان واحد تجزيه و تحليل هايي كه از هر رمان داشتهارزيابي

 را تبيين كنيد.
ز شود، حائسوم، در حين شمارش اصوالً ثبت مبنايي كه شمارش بر اساس آن انجام مي

گرايانه يك نقاش، بدون آگاهي از هاي واقعنقاشييياهميت بسييياري اسييت. آگاهي از تعداد 
شي شيده كار بيتعداد كل نقا شيهايي كه او  ك صد بااليي از نقا ست. اگر در هاي او ثمري ا

گرا قلمداد كرد. همچنين آگاهي از اينكه توان اين نقاش را واقعگرايانه باشييد، آنگاه ميواقع
ستاني خاص  ده است، بدون اطالع از تعداد كل كلمات تكرار ش عشقمرتبه كلمه  94در دا

به كار رفته در آن فاقد معناي خاصي خواهد بود. اگر هر يك از مشاهدات بر اساس يكي از 
ساني حل مي شوند، مسئله مبناي مشاهده به آ شكيل دهنده متغير كدگذاري  شود. صفات ت

معين، هر يك از  ايهاي آزاديخواهانه در مجموعهمثالً به جاي شيييمردن تعداد سيييرمقاله
صي در سرمقاله سرمقاله خا سي آنها كدگذاري كنيد، حتي اگر  سيا سب گرايش  ها را برح

 قرار گيرد. "گيري سياسي مشخصي نداردجهت"طبقه 
يم. هاي متفاوتي را دارگيري سيياسيي روزنامهفرض كنيد قصيد توصييف و تبيين جهت

ها را نشان هاي روزنامهسرمقالههاي مربوط به كدگذاري بخشي از جدول داده 22-4شكل 
مهمي نا يل روز يه و تحل حد تجز جا وا عدد دهد. در اين يك  مه  نا ند. براي هر روز ها هسيييت

سرمقاله ستون دوم تعداد  سان كند. در  شيني را آ شده تا پردازش ما سايي تعيين  هاي شنا
ستون اطالعات مهمي ر ست. اين  شده ا شان داده  شده براي هر روزنامه ن ا ارائه كدگذاري 

 از ميان"توان چنين اظهار داشييت كه دهد. به عنوان مثال با اسييتفاده از اين سييتون ميمي
. در حالي كه در "درصد آنها طرفدار سازمان ملل متحد بودند 00هاي بررسي شده سرمقاله

ستون تنها مي شت كه غياب اين  سازمان ملل متحد "توان اظهار دا هشت سرمقاله طرفدار 
 ."بودند
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 شماره
 شناسايي

تعداد 
سرمقاالت 
ارزيابي 

 شده

 ارزيابي ذهني:
 كامالً آزاديخواه .2

 نسبتاً آزاديخواه .0

 روميانه .4

 كارنسبتاً محافظه .7

 كاركامالً محافظه .2

 تعداد سرمقاالت

 كارمحافظه آزاديخواه طرفبي

110 73 2 1 8 1 
112 26 5 01 1 6 
117 44 4 2 0 2 
114 22 7 0 2 7 
115 71 0 1 6 1 

 ای از صفحه کدگذاری. نمونه00-9شکل 

 
ستون شكل يكي از  شي مربوط به ارائه يك ارزيابي ذهني و كلي از خط 22-4هاي  م

 هاي عينيتوان بعداً با مقياسها را ميها اسيت )اين ارزيابيهاي روزنامهسيياسيي سيرمقاله
 هايي است كه مواضع خاصهاي ديگر مكاني براي ثبت تعداد سرمقالهمقايسه كرد(. ستون

ر يك تحليل محتواي واقعي، فضيييايي نيز براي ثبت اطالعات كند. دآنها را مشيييخص مي
 شود. ديگري درباره هر روزنامه، از قبيل منطقه انتشار، تيراژ و ... در نظر گرفته مي

 

 هاتجزيه و تحليل كيفي داده

شيييود. گاهي اوقات لزوماً هر شيييكلي از تحليل محتوا در نهايت به شيييمارش ختم نمي
سي تغيير لباس و زبان كتاب راهنماي ارزيابي كيفي مطالب، نظي ستر در برر ر آنچه كارول ا

 تر است. دختران پيشاهنگ انجام داده بود، مناسب
به عنوان روشي براي آزمون  "آزمون موارد منفي"( از 2999: 204-02بروس برگ )

ه كنيد كه بر اسيياس روش نظريهايي آغاز كند. ابتدا با بررسييي دادهفرضيييه كيفي بحث مي
يهفهومم به فرضييي يادين  بازنگري اي كلي منتج ميسيييازي بن با  يد  ند. فرض كن شيييو

سه شستصورتجل شنهادهايي هاي ن شاهده اينكه چه كساني پي شهر و م هاي انجمن جديد 
، قصد بررسي نحوه رهبري در اين انجمن را داريد. بررسي اند كه بعداً به تصويب رسيدهداده
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ي ثروتمندتر شييانس بيشييتري براي ايفاي نقش رهبري دهد اعضيياها نشييان مياوليه داده
 دارند.

ها در تالش براي يافتن مواردي كه با فرض مرحله دوم عبارت اسيييت از واكاوي داده
جسييتجوي اعضيياي فقيرتري باشيييد كه پيشيينهادهاي  دراوليه تضيياد دارند. در اينجا بايد 

شته ضاي ثروتمندي كه هرگز چنين موفقيت آميزي دا سوم بانكردهاند و اع يد اند. در مرحله 
ضيه را كنار گذاريد يا )2هر يك از موارد نامنطبق را بازبيني و ) ( نحوه تعديل و بهبود 0( فر

 آن را مشخص كنيد.
ته ياف نامنطبق در  يل شيييما از موارد  يد در تحل يد كه هر يك از رهبران غير فرض كن ا

يالت افراد ثروتمند فاقد اين نقش، تحصثروتمند، تحصيالت بسيار بااليي دارند، در حالي كه 
رسمي بسيار پاييني دارند. حال براي لحاک كردن هر دو مقوله تحصيالت و ثروت به عنوان 

شه شايد با توجه به اينكه هاي رهبري در انجمن ميري ضيه خود را بازنگري كنيد.  توانيد فر
راي گروه هستند، چارچوبي ب ، ثروت يا هر دو فعالترين رهبرانتحصيالتافرادي با باالترين 

 رهبري كشف كنيد )شغل كارمندي، سطحي از درآمد و تحصيالت دانشگاهي(.
ستراوس )اين فرايند نمونه سلم ا سر و آن ست كه بارني گال ( آن را 2984اي از چيزي ا

شود نامند. اين فرايند استقرايي است، زيرا عمدتاً با مشاهده آغاز ميمي "استقراي تحليلي"
ركت ها حليلي اسيييت زيرا براي يافتن الگوها و روابط ميان متغيرها به وراي توصييييفو تح
 كند.مي

 ها خطراتي وجود دارد. خطر اصلي آن است كهتحليل نيز مانند ساير شيوه البته در اين شيوه
ضيه ست طبقه براي حمايت از فر صورت نادر شاهدات را به  صلي، م بندي كنيد. به طور مثال ا

ت اشتباهاً نتيجه بگيريد فردي واجد نقش رهبري فاقد تحصيالت دانشگاهي است يا ممكن اس
 را نيز به منزله شغل كارمندي تعبير كنيد. شغل سركارگري

 كند:هايي براي پرهيز از اين خطاها پيشنهاد مي( روش29990207برگ )
رت تصييادفي انتخاب اگر تعداد موارد كافي وجود داشييته باشييد، از هر مقوله تعدادي را به صييو .2

 كنند، بپرهيزيد.كنيد تا از انتخاب مواردي كه به بهترين نحو فرضيه را توجيه مي

 ها داريد، حداقل سه نمونه ارائه دهيد.براي تاييد هر ادعايي كه درباره داده .0
شما از  .4 سير  شما همكاري ندارند، اجازه بازنگري تفا ساني كه در طرح تحقيق با  به ك

 نظر آنها را جويا شويد. تحليل را داده و
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هاي كشف شده و هر موردي كه با فرضيه شما هماهنگ نيست را گزارش كنيد. مغايرت
توجه داشته باشيد كه تعداد محدودي از الگوهاي اجتماعي انطباق و سازگاري صد درصدي 
يه اشيييكال زندگي  با كل به طور مطلق  لذا ممكن اسيييت چيز مهمي را، حتي اگر  دارند و 

صدق نكند، كشف كرده باشيد. با اين وجود، در اين مورد بايد با خوانندگان گزارش  اجتماعي
 خود صادق باشيد.

 

 اي از تحليل محتوانمونه
اي از زنان در تلويزيون به نقش اند كه تصييويري كليشييهمطالعات متعددي نشييان داده

شيده مي ستيفن كريگك صوير زنان و مردان در دوره2990) 1شود.آر. ا سي ت هاي ( با برر
 گامي به پيش برد.و اين خط تحقيق را ادامه داد  هاي تلويزيوني،مختلف برنامه

اي نههاي بازرگاني تلويزيوني، كريگ نمواي جنسيتي در آگهيبراي بررسي نقش كليشه
 انتخاب كرد. 2992يه ژانو 22تا  8هاي مختلف را از آگهي بازرگاني در شبكه 0029از 

بعد از ظهر(  7تا  0روزهاي مياني هفته )در اين نمونه دوشييينبه تا جمعه، سييياعت 
سريال صراً از  شده منح صد بااليي از مخاطبان زن انتخاب  شكيل و براي در هاي روزانه ت

عد از هاي ورزشي ببود. دو روز آخر هفته )شنبه و يكشنبه پي در پي و هنگام پخش برنامه
شييب  "سيياعت پربيننده"براي درصييد بااليي از مخاطبان مرد انتخاب شييده بود. ظهر( 

بعد اظهر( به عنوان مبناي مقايسيييه با مطالعات قبلي و  22 - 9)دوشييينبه تا جمعه، 
 (.29900299هاي ديگر روز انتخاب شده بود )بخش

 
به صييورت زير  "هاشييخصيييت"به شيييوه مختلفي كدگذاري شييده بود.  هريك از آگهي

 دگذاري شدند:ك
 همه مردان بزرگسال
 همه زنان بزرگسال

 همه بزرگسال از هر دو جنس
 بزرگساالن مرد با كودكان يا نوجوانان )بدون زنان(

                                                 
1 . R. Stephen Craig 
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 بزرگساالن زن با كودكان يا نوجوانان )بدون مرد(
 تركيبي از سن و جنس

شهمچنين كدگذاران كريگ به بازيگراني كه طوالني ضور دا صحنه ح ند، تتر از همه در 
كردند )از قبيل همسييير، چهره سيييرشيييناس، هايي كه بازيگران ايفا مي، نقش"نقش اول"

صولي كه تبليغ مي شتي(، محيط )از والدين(، نوع مح شي و بهدا صوالت آراي شد )نظير مح
 قبيل آشپزخانه، مدرسه، محل كار( و گوينده متن توجه داشتند.

هاي بازرگاني و مردان در آگهي هاي ميان زمان ظاهر شييدن زنانتفاوت 22-2جدول 
شان مي سريالرا ن شتر در طول روز )همزمان با  شتر دهد. زنان بي هاي خانوادگي(، مردان بي

هاي ورزشييي( و مردان و زنان به يك نسييبت در هاي آخر هفته )همزمان با برنامهدر آگهي
 شوند.ساعات پربيننده شب ظاهر مي

 هاي زنان و مردان به دست آورد.ش آفرينيهاي ديگري را نيز در نقكريگ تفاوت
تجزيه و تحليل بيشييتر نشييان داد كه مردان در مقايسييه با زنان بيشييتر به منزله 

كنند، در حالي كه زنان بيشتر در نقش هاي سرشناس و متخصص نقش آفريني ميچهره
صاحبه سر، مدلم ضر در نظاهرات، مادر، هم ضور مي گر، افراد حا شكر ح سياهي ل يابند يا 

شيء  شتر در نقش مدل يا  سبت به روزهاي هفته زنان بي .... در تعطيالت آخر هفته نيز ن
 (.29900027شوند )ظاهر مي

 
 آخر هفته طول شب طول روز 

 92 20 72 مردان بزرگسال

 02 79 82 زنان بزرگسال
های بازرگاني در آگهي های نقش اول که بر اساس جنسیت. درصد شخصیت00-0جدول 

 شوندساعات مختلف روز ظاهر مي

 منبع:
R. Stephen Craig, "The Effect of Television Day Part on Gender Portrayals in 

Television Commercials: A Content Analysis", Sex Roles 26, nos. 5/6 (1992): 204. 

 
هاي مختلف تبيلغ اين تحقيق همچنين نشيييان داد كه محصيييوالت مختلف در زمان

بل پيشمي قا كه  مامي آگهيشيييوند. همان طور  باً ت به بيني اسيييت، تقري هاي طول روز 
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بهداشيييتي يا خانگي اختصييياص دارند. در حالي كه اين  -محصيييوالت غذايي، آرايشيييي 
هاي شييوند. در مقابل، آگهيميمحصييوالت حدود يك سييوم تبليغات آخر هفته را شييامل 

درصييد(، محصييوالت يا خدمات  09بازرگاني آخر هفته بر محصييوالت مربوط به خودرو )
شيدني ) 04تجاري ) صد( يا انواع نو شب 22در شتند. در طول  صد( ت كيد دا و روزهاي  در

 هاي الكلي وجود نداشت.عادي هيچ تبليغي درباره نوشيدني
شتر د شتر خارج از خانه به تصوير كشيده  ر محيطمطابق انتظار، زنان بي خانه و مردان بي

 هاي مختلف مردان و زنان ارتباط داشتند.هاي ديگر با نقششدند. يافتهمي
شيييدند، هرگز بدون مردان به هاي بازرگاني آخر هفته ظاهر ميزناني كه در آگهي

صلي ظاهر مينمايش در نمي يعني عموماً در  شدند.آمدند و به ندرت در نقش شخصيت ا
شييدند )متصييدي پذيرش هتل، منشييي، يا مهماندار هواپيما( نقش زيردسييت مرد ديده مي

 (.29900029)كريگ، 
 

اند، ليكن به خاطر داشييته باشيييد هاي كريگ از قبل مورد انتظار بودهاگرچه برخي يافته
وضات مورد همواره با واقعيت منطبق نيست. معموالً حتي آزمودن مفر "آگاهي عمومي"كه 

ست. حتي زماني كه فكر مي شمند ا صي اطالع قبول همگان نيز ارز ضوع خا كنيم درباره مو
شخص ست آمد، داريم، آگاهي از جزئيات م تر، نظير آنچه در تحليل محتواي مثال فوق به د

 مفيد است.

 

 نقاط قوت و ضعف تحليل محتوا
از لحاک زمان و هزينه  شييايد بزرگترين مزيت تحليل محتوا مقرون به صييرفه بودن آن

شگاه به راحتي مي شجوي دان ست. هر دان ضوع بپردازد، در ا تواند به تحليل محتواي يك مو
حالي كه مثالً امكان اجراي پيمايش به تنهايي را نخواهد داشت. نيازي به كاركنان پژوهشي 
شيد شته با سي دا ستر شما به مطالبي براي كدگذاري د ست. هرگاه  صي ني  ،و تجهيزات خا

 توانيد به تحليل محتوا بپردازيد.مي
شتباهات را فراهم مي صحيح ا ست كه امكان ت ر آورد. اگمزيت ديگر تحليل محتوا آن ا

در تحقيق پيمايشي يا آزمايشي دچار اشتباهي شده باشيد، ناچاراً بايد با صرف هزينه و زمان 
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شتباهي رخ داده  شايد اجراي دوباره مجدد آن را تكرار كنيد. اگر در تحقيق ميداني ا شد،  با
پذير نباشد. زيرا ممكن است پديده مورد بررسي تا آن زمان دوام نياورد. اما در تحقيق امكان

ساده شي از مطالعه  شايد مجبور تر از روشتحليل محتوا تكرار بخ ست.  هاي ديگر تحقيق ا
 ها به جاي تمام آن باشيد.به كدگذاري تنها بخشي از داده

ليل محتوا آن اسييت كه به محقق امكان بررسييي فرايندهايي كه در سييومين مزيت تح
شته رخ دادهزمان شگر مياند را ميهاي گذ ستان دهد. پژوه سياه پو صورات ذهني از  تواند ت

ستان سالدر دا صورات از  2982تا  2922هاي هاي آمريكايي طي   2922يا تغيير اين ت
 تا كنون را مورد بررسي قرار دهد.

ليل محتوا مزيت ناشيييي از كليه تحقيقات غير مداخله جويانه را دارد. در واقع نهايتاً تح
يل تاثير ميتحل ندرت بر موضيييوع تحت بررسيييي  به  به اينكه گر محتوا،  با توجه  گذارد. 
اند، شده ها ايراداند و سخنرانيها به تصوير درآمدهاند، نقاشيها در گذشته نوشته شدهداستان

 بر آنها نخواهد داشت. تحليل محتوا تاثيري
تحليل محتوا معايبي نيز دارد. نخست اينكه تحليل محتوا محدود به ارتباطات ثبت شده 

اي است. چنين ارتباطاتي ممكن است شفاهي، مكتوب يا تصويري باشند، ليكن بايد به شيوه
 ثبت شوند كه امكان تحليل آنها وجود داشته باشد.

يايي نيز محاسييين و  همان طور كه مالحظه گرديد، تحليل محتوا از لحاک روايي و پا
معايبي دارد. مسييائل مربوط به روايي برقرارند، مگر آنكه فرايندهاي ارتباطاتي را مسييتقيماً 

 بررسي كنيد. 
از سوي ديگر وضوح و صراحت مطالب بررسي شده در تحليل محتوا، احتمال پايايي آن 

ين بار توانيد اين كار را چندكند. براي اطمينان از سازگاري و ثبات كدگذاري ميرا بيشتر مي
تكرار كنيد. در مقابل و در تحقيق ميداني، پس از مشييياهده، امكان انجام هيچ كاري براي 

 دستيابي به پايايي بيشتر وجود نخواهد داشت.
به روش تحقيق مرتبط ديگري مي يل محتوا  ي پردازيم:حال پس از تحل ل تجزيه و تحل

مار يل آ يه و تحل طات تجز با جاي ارت به  عداد  چه در اين مورد، بيشيييتر ا هاي موجود. اگر
 شوند، ليكن معتقدم شما شباهت ميان اين دو روش را در خواهيد يافت.مي
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 تجزيه و تحليل آمارهاي موجود
عه ماعي مجمو يل علمي اجت يه و تحل به تجز يا مجبور  قادر  عددي  از اي در موارد مت

آمارهاي رسيييمي يا نيمه رسيييمي خواهيد بود. اين كار با تجزيه و تحليل ثانويه كه شيييما 
ها اي از دادهنسيييخه ماري آن يل آ به تحل تان  به دسيييت آورده و خود هاي فرد ديگري را 

هايي كه ديگران تجزيه و هاي اسيييتفاده از دادهپردازيد، تفاوت دارد. در اين بخش روشمي
 كنيم.ررسي مياند را بتحليل كرده

توان حداقل اين روش به ويژه از آن جهت حائز اهميت اسييت كه آمارهاي موجود را مي
به عنوان يك منبع اطالعات تكميلي در نظر گرفت. براي مثال اگر قصد انجام پيمايشي در 

صوص ديدگاه ست يافتهخ سي را داريد، بهتر ا سيا هاي خود را در قالب الگوهاي ر ي هاي 
گان يا آمارهاي مرتبط ديگري با موضييوع تحقيق خود بررسييي و ارائه دهندراياد دادن، تعد

شي ارتقاي روحيه افراد در يك خط مونتاژ  دهيد. اگر يك تحقيق ارزيابي درباره برنامه آزماي
را در دست داريد، احتماالً آمارهايي در مورد غيبت، مرخصي استعالجي و نظاير آن به همراه 

 سييازند. بنابراينآوريد، نكات جالبي را آشييكار ميحقيق خود به دسييت ميهايي كه از تداده
توانيد تحقيق سيييازند كه ميآمارهاي موجود اغلب چارچوبي تاريخي يا مفهومي را فراهم 

 خود را در قالب آن قرار دهيد.
هاي اصيييلي براي هر تحقيق اجتماعي علمي را توانند دادهآمارهاي موجود همچنين مي

سيك و معروف اميل دورخيم درباره سفراهم  ازند. يك مثال عالي در اين مورد، تحقيق كال
شاره2994 - 2922خودكشي ) گرديد. اجازه دهيد  ( است كه در ابتداي فصل نيز به آن ا

تر به مطالعه دورخيم داشيييته قبل از پرداختن به برخي مشيييكالت اين روش، نگاهي دقيق
 باشيم.

 

 دكشيمطالعه دورخيم درباره خو
كنند؟ هر خودكشي بدون شك تاريخچه و تبيين خاص چرا برخي از مردم خودكشي مي
يد مي بدون ترد گاني و خود را دارد، ولي  يل هم مامي اين موارد را بر اسييياس دال توان ت

بندي كرد: ورشيكسيتگي مالي، ناكامي عشيقي، رسيوايي و سياير مسيائل مشيخصيي گروه
شناس فرانسوي، موضوع خودكشي را ورخيم، جامعهشخصي. با اين وجود زماني كه اميل د



 تحقيق در علوم انسانيكاربردي شناسي / روش 420

 

شرايط محيطي، به مطرح كرد،  شت. او به دنبال تعيين  سبتاً متفاوتي را در ذهن دا سؤال ن
 شدند.ويژه شرايط اجتماعي، بود كه خودكشي را ترغيب كرده يا مانع از آن مي

سط دورخيم، الگوهاي تفاوت بي سوابق موجود تو شتر  سي هرچه بي راي او شتري ببا برر
شيييدند. يكي از اولين چيزهايي كه توجه او را جلب كرد، ثبات نسيييبي ميزان آشيييكار مي

سان  ساالنه تقريباً يك شي  شور دريافت كه ميزان خودك سي چند ك شي بود. او با برر خودك
شي سبي از خودك صد نامتنا شف كرد كه در ست. همچنين او ك ستان رخ ميا دهد. ها در تاب

به ادعاي اين فرضيييه رهنمون سيياخت كه احتماالً دماي هوا با خودكشييي همين امر او را 
شورهاي جنوب اروپا بايد  شي در ك صورت برقراري اين ارتباط، ميزان خودك ارتباط دارد. در 

تري دارند. اما دورخيم كشييف كرد كه ميزان بيشييتر از كشييورهايي باشييد كه هواي معتدل
شي در نواحي مركزي اروپا بيش از من سخ اين خودك ست. بنابراين دماي هوا پا اطق ديگر ا

 سؤال نخواهد بود.
سن ) سپس نقش  سيت )مردها چهار سالگي رايج 42او  شي بود(، جن سن خودك ترين 

زدند( و عوامل متعدد ديگري را بررسييي نمود. سييرانجام برابر زنان دسييت به خودكشييي مي
 الگويي كلي از ميان منابع مختلف پديدار گرديد.

هاي خود دريافت كه عليرغم ثبات ظاهري نرخ خودكشييي در طول در بررسيييدورخيم 
هاي سييياسييي ميازمان، اين الگو كامالً پايدار و باثبات نيسييت. به طور مثال در دوره ناآر

سال  در برخي كشورهاي اروپايي ميزان خودكشي به طور ناگهاني افزايش  2979پيرامون 
بندي اين فرضيه هدايت كرد كه خودكشي احتماالً تيافته است. اين مشاهده او را به صور

ستگي اجتماعي  "برهم خوردن تعادل اجتماعي"با  ارتباط دارد. به عبارت ديگر، ثبات و همب
 كنند.نقشي پيشگيرانه در برابر خودكشي ايفا مي

ات و ها اثبدورخيم اين فرضيه كلي را از طريق تجزيه و تحليل مجموعه متفاوتي از داده
كرد. ميزان خودكشييي در كشييورهاي مختلف اروپايي كامالً متفاوت اسييت. براي  مشييخص

سوني ساك شي در  شتر از ايتاليا بود و رتبه 1مثال ميزان خودك سبحدود ده برابر بي ي بندي ن
 هايتعدادي از كشيييورها در طول زمان تقريباً ثابت بوده اسيييت. دورخيم با توجه به تفاوت

سر شورها  شي در ديگر در ميان اين ك ست آورد: ميزان خودك انجام الگويي منطقي را به د

                                                 
1 .Saxony (.]م[هاي کشور آلمان )يکي از ايالت 
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يي دهند، معموالً بيش از كشورهاها تشكيل ميكشورهايي كه اكثر جمعيت آنها را پروتستان
دهند. در كشيييورهايي با اكثريت ها تشيييكيل مياسيييت كه جميت غالب آنها را كاتوليك

ند، در كشييورهايي كه جمعيت كننفر خودكشييي مي 292از هر يك ميليون نفر  پروتسييتان
ستانآنها تركيبي از كاتوليك نفر در هر يك ميليون نفر و در  98ها بود، اين تعداد ها و پروت

 (.]2994[ 29220220نفر است )دورخيم،  29كشورهايي با اكثريت كاتوليك 
رسييد ميزان خودكشييي با مذهب افراد در ارتباط اسييت، ليكن دورخيم اگرچه به نظر مي

تواند كند كه عوامل ديگري از قبيل سطح توسعه اقتصادي و فرهنگي مياستدالل ميچنين 
هاي مشاهده شده را تبيين كند. اگر مذهب ت ثير زيادي بر خودكشي داشته دليل اين تفاوت

شد، آنگاه تفاوت شد. براي آزمون با شكار با شوري خاص نيز بايد آ هاي مذهبي در داخل ك
يالت باواريااطر نشيييان مياين عقيده دورخيم نخسيييت خ در آلمان با اكثريت  1كند كه ا

با  2ترين ميزان خودكشييي در اين كشييور را دارد. در حالي كه ايالت پروسييياكاتوليك پايين
تفا دهد. اما دورخيم به اين ميزان اكاكثريت پروتستان باالترين ميزان خودكشي را نشان مي

 دو ايالت پرداخت.  هاي هر يك از ايننكرد و به بررسي استان
شييود كه در هر دو ايالت ارائه شييده اسييت. مالحظه مي 22-0هاي او در جدول يافته

دهند، باالترين ها تشكيل ميهايي كه بيشتر جمعيت آنها را پروتستانباواريا و پروسيا، استان
ميزان خودكشيييي را دارند. بر اين اسييياس دورخيم بيش از پيش اطمينان يافت كه مذهب 

 ش مهمي در موضوع خودكشي دارد.نق
هاي مذهبي با مشييياهدات قبلي خود درباره ميزان سيييرانجام دورخيم با تركيب يافته

اي كلي دست يافت. دورخيم معتقد هاي سياسي، به نظريهخودكشي فزاينده در طي ناآرامي
شي سياري از خودك ست ب صول ا شي"ها مح شاره به  "نام پري ست كه ا ا ي "هنجاريبي"ا

سيختگي اجتماعي دارد. در دوره نزاعبر شت عمومي از بي ثباتي و از هم گ سي دا سيا هاي 
شيوهمردم احساس مي ست. آنها كنند  هاي مرسوم و متداول زندگي آنها در حال فروپاشي ا

شييوند و خودكشييي، واكنشييي به اين ناراحتي اسييت. از سييوي ديگر مايوس و افسييرده مي
شييخص خود را جزئي از يك كل اجتماعي منسييجم و  يكپارچگي و انسييجام اجتماعي، كه

ساس مي شي محافظت ميپايدار اح سردگي و خودك شخص را در برابر اف  كند. در اينكند، 

                                                 
1 . Bavaria 

2 . Prussia 
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يابد. مذهب كاتوليك به عنوان يك نظام مذهبي مرحله تفاوت ميان مذاهب اهميت مي
 روتسييتان حسبسيييار سيياختار يافته و يكپارچه، در مقايسييه با مذهب نه چندان منسييجم پ

 كند.همبستگي و پايداري بيشتري را در پيروان خود ايجاد مي
 

 خودكشي بر حسب يك ميليون سكنه  ويژگي مذهبي استان 

 (*0770-0777هاي باواريا )استان

  درصد كاتوليك 22كمتر از 
 284 كاخ نشين راين

 024 فرانكونياي مركزي
 027 فرانكونياي شمالي

 030 ميانگين

  درصد كاتوليك 92تا  22
 224 فرانكونياي جنوبي

 229 سوابيا

 090 ميانگين

  درصد كاتوليك 92بيش از 
 87 كاخ نشين شمالي

 227 باوارياي شمالي

 29 باوارياي جنوبي

 70 ميانگين

 (0779-0731هاي پروسيا )استان

  درصد پروتستان 92بيش از 
 429.7 ساكسوني

 420.9 اشلسويك
 242.2 پومرانيا

 074.7 ميانگين

  درصد پروتستان 99تا  89
 020.4 هانوفر
 022.4 هسه

 098.4 براندنبورگ و برلين
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 242.4 پروسياي شرقي

 001.1 ميانگين

  درصد پروتستان 22تا  72
 204.9 پروسياي غربي

 082.0 سيلزيا

 224.2 وستفاليا

 079.7 ميانگين

  درصد پروتستان 40تا  09
 98.7 پوزن

 222.4 راينلند
 92.2 هوهنزولرن

 30.7 ميانگين

 های آلمان بر حسب وابستگي مذهبي. میزان خودکشي در استان00-0جدول 

 سال حذف شده است. منبع: برگرفته از 22تذكر: جمعيت زير 
Emile Durkhim, Suicide (Glencoe, IL: Free Press, [1897], 1951), 153. 

 
ساس اين نظريه ساماني"ها مفهوم دورخيم بر ا شي از ناب شي نا را معرفي كرد.  "خودك

 را به فرهنگ لغات علوم اجتماعي وارد كرد.  "ناهنجاري"مهمتر آنكه او مفهوم 
در اينجا تنها تصييويري بسيييار سييطحي از مطالعه كالسيييك دورخيم ارائه شييده اسييت. 

صلي براي افراد عالقه سودمند مند بمطالعه اثر ا سيار مفيد و  ه مطالعه تحقيقات اجتماعي ب
هاي انبوهي اسييت كه نهادها و اسييت. هدف ما تنها نشييان دادن امكان اسييتفاده از داده

توان از آنها در تحقيق اجتماعي اسيييتفاده هاي دولتي و غير دولتي ارائه داده و ميسيييازمان
 كرد.

 

 پيامدهاي جهاني شدن
سياري را احثي است كه در ساليكي از مب "جهاني شدن"موضوع  هاي اخير توجهات ب

ان توهايي كه به اين مضمون شده را ميدر سرتاسر جهان به خود جلب كرده است. واكنش
ظاهرات و درگيري تا ت حث علمي  با گاهاز م يد باني مالحظه نمود. يكي از د يا هاي هاي خ
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داند. اي توسعه اقتصادي ميداري را بهترين راه برپيرامون اين موضوع آن است كه سرمايه
ستثماري جديد  ست ا سيا شدن را نوعي  سوي ديگر، اين نگاه نيز وجود دارد كه جهاني  از 

شركتداند كه به دنبال بهرهمي سط  شورهاي فقير تو رگ و هاي بزگيري از منابع و مردم ك
 .هاي متفاوت بسياري وجود داردچند مليتي است. در ميان اين دو ديدگاه نيز نگرش

( به منظور بررسيييي تاثير جهاني شيييدن بر كشيييورهاي در حال 0222) 1جفري كنتور
هايي از منابع مختلف بود. براي اين منظور او اند، به دنبال دادهاي كه پذيراي آن بودهتوسعه
سعه جهانشاخص"هاي موجود در از داده ستفاده كرد. با توجه به  "2هاي تو بانك جهاني ا
ه براي سييينجش جهاني شيييدن وجود دارد، كنتور نسيييبت ميزان هاي گوناگوني كروش

گذاري خارجي به حجم كل اقتصاد كشور را مورد استفاده قرار داد. او چنين استدالل سرمايه
 گذاري خارجي اهميت بسيار زيادي دارد.كرد كه وابستگي به سرمايه

شور با ميزان توليد ناخالص داخلي )مجموع 99او در تجزيه و تحليل  صوالت  ك كل مح
سرانه كمتر از  شور(  شده در يك ك ستگي به  22222و خدمات توليد  دالر، دريافت كه واب

گذاري خارجي منجر به افزايش اختالف درآمدي در بين شييهروندان يك كشييور سييرمايه
شتر خواهد مي شد، ميزان اختالف درآمدي نيز بي شتر با ستگي بي شود. هرچه ميزان اين واب

ستدالل ميبود. كنتور چنين  شركتا شورهاي كند كه  هاي بزرگ با جذب افراد خبره در ك
مختلف و پرداخت حقوق نسييبتاً زياد به آنها، منجر به افزايش شييكاف درآمدي ميان آنها و 

به  گذاري خارجيشوند. اما با توجه به اينكه منافع حاصل از سرمايهطبقه متوسط جامعه مي
 گذاري به دستلذا اكثريت مردم سودي از اين سرمايه گردد،گذار باز ميكشورهاي سرمايه

 آورند.نمي
از سوي ديگر اختالف درآمدي در فرآيندي بسيار پيچيده منجر به افزايش نرخ زاد و ولد 

شد جمعيت مي شورهاي و ر شكالت در ك ستردگي م شود. اين افزايش جمعيت منجر به گ
 شود.فقيرتر مي

دورخيم بايد منجر به تقويت ديدگاه شما در خصوص بررسي اين تحقيق در كنار مطالعه 
آوري و پردازش هاي جمعهاي اجتماعي شود كه بررسي آنها از طريق دادهآن دسته از پديده

 پذير است.شده توسط ديگران امكان

                                                 
1 . Jeffrey Kentor 

2 . World Development Indicators 
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 واحدهاي تجزيه و تحليل
ا را معموالً در اسييتفاده از روش تجزيه و تحليل آمارهاي موجود، واحد تجزيه و تحليل م

ي جغرافياي -دهند. از اين رو دورخيم مجبور به كار با واحدهاي سييياسيييافراد تشييكيل نمي
شورها، مناطق، ايالت صادفات يا بيماريبود: ك سي ميزان جرايم، ت شهرها. براي برر ها ها و 

ها نيز با وضعيت مشابهي روبرو خواهيد بود. اكثر آمارهاي موجود ماهيتاً كلي هستند و گروه
 كنند.توصيف ميرا 

سئله ست. چنانچه اي را ايجاد ميماهيت كلي آمارهاي موجود م كند كه البته قابل حل ا
ها يكها و كاتولمالحظه گرديد، دورخيم به دنبال پاسخ اين سؤال بود كه از ميان پروتستان

صلي آن بود كه در هيچ كدام از  شكل ا شي دارند. م شتري براي خودك كدام يك احتمال بي
شده آما شي كرده بودند، قيد ن ساني كه خودك شت، مذهب ك رهايي كه در اختيار او قرار دا

ها، يا كاتوليك كنندها بيشتر خودكشي ميتوانست بگويد كه پروتستانبود. در نتيجه او نمي
شورها، مناطق  شي در ك سيده بود. از آنجا كه ميزان خودك هرچند در اين زمينه به نتايجي ر

ت كاتوليك هايي با اكثرياكثريت پروتستان بيشتر از كشورها، مناطق و ايالت هايي باو ايالت
 بود، او به نتايج مشهودي دست يافته بود.

شه اين امكان وجود دارد  ست. همي ستنباط چنين نتايجي با خطراتي نيز همراه ا ليكن ا
اشد. شته بكه الگوهاي رفتاري در سطح گروه، با الگوهاي رفتاري در سطح فردي اختالف دا

اين خطاها اشاره به استدالل نادرست بوم شناختي دارد كه قبالً در فصل چهارم به آن اشاره 
ست. در مطالعه دورخيم به طور مثال اين امكان وجود دارد كه در مناطقي با اكثريت  شده ا

ن در مناطقي هاي ساكها بيشتر اقدام به خودكشي كنند. شايد كاتوليكپروتستان، كاتوليك
گرفتند كه دچار افسردگي شده و دست با اكثريت پروتستان آنقدر مورد آزار و اذيت قرار مي

زدند. لذا اين امكان وجود دارد كه در كشورهاي پروتستان ميزان خودكشي به خودكشي مي
 ها دست به خودكشي نزنند. باال باشد، اما هيچ يك از پروتستان

ناب از اين خطا، دو ا قدام اسييياسيييي را اتخاذ نمود. نخسيييت آنكه دورخيم براي اجت
ستنتاجگيرينتيجه ستوار بهاي كلي او در كنار واقعيتهاي تجربي بر ا ودند. هاي نظري قوي ا

ارتباط بين نظريه و واقعيت احتمال تبيين و تشريحي ناسازگار، نظير آنچه در بند قبل به آن 
آزمايي نتايج به دسيييت آمده با دهد. دوم، دورخيم از طريق بازاشييياره كردم، را كاهش مي

آنها را افزايش داد. ميزان خودكشي  هاي مختلف و به طور وسيع، احتمال درست بودنشيوه
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در كشيورهاي پروتسيتان بيش از كشيورهاي كاتوليك مذهب اسيت؛ در مناطق پروتسيتان 
 الي نشينِ كشورهاي پروتستان است و نشين كشورهاي كاتوليك، بيش از مناطق كاتوليك

 هاي او افزود.گيريها بر ارزش و اهميت شواهد موجود در حمايت از نتيجهآخر. تكرار يافته

 

 مسئله روايي
هاي موجود استوار سازيد، بديهي است كه هرگاه تحقيق خود را بر تجزيه و تحليل داده

ورد هاي موجود دقيقاً موضييوع مايم. غالباً دادهكردهخود را به آنچه موجود اسييت، محدود 
هاي شما نمايش معتبري دهند و ممكن است روي هم رفته سنجشبررسي را پوشش نمي

 از متغيرها و مفاهيم مورد نظر نباشند.
توان از دو مشخصه علم براي حل مسئله روايي در تجزيه و تحليل آمارهاي موجود، مي

ستفاده كرد:  ستدالل منطقيا ست.. مطالعه دورخيم نمونهتكرارو  ا ستدالل منطقي ا  اي از ا
شي مي ست به خودك صي كه د شخا زدند را تعيين كند، اگرچه دورخيم قادر نبود مذهب ا

شي شتر خودك ستدالل كرد كه بي ستان، توها در منطقهولي چنين ا سط اي با اكثريت پروت
 افرادي با مذهب پروتستان انجام شده است. 

حلي كلي براي مسييئله روايي در تحقيق اجتماعي باشييد. بحث قبلي  تواند راهتكرار مي
شاخصدرباره تعويض صل پذيري  هاي ناراحت ( را به ياد آوريد. گريه كردن در فيلم2ها )ف

شاركت در فعاليت ضرورتاً معيار معتبريكننده، آزاد كردن پرندگان از قفس و م  هاي خيريه 
ست. هيچ كدام از اين موا سوزي ني سوزتر بودن گروهي از دل شان دهنده دل رد به تنهايي ن

ساس تمامي معيارهاي  ست. اما اگر زنان بر ا سبت به گروه ديگر )مردان( ني )نظير زنان( ن
شده  صل  شمندي در حمايت از اين ادعا حا شاهد ارز شند، آنگاه  سوزتر از مردان با فوق دل

توان قدرت اسيييتدالل مياسيييت. در تجزيه و تحليل آمارهاي موجود، با اندكي ابتكار و 
يد ها فرضيه را تاياي خاص را چندين بار به طور مستقل آزمود. اگر كليه اين آزمونفرضيه

 كنند.ها را تقويت ميكنند، آنگاه اين شواهد روايي شاخص
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 مسئله پايايي
ستگي دارد: آيا آنها واقعاً  شديداً به كيفيت خود آمارها ب تجزيه و تحليل آمارهاي موجود 

اساسي  ايكنند؟ گاهي اوقات اين امر باعث بروز مسئلهيانگر آن چيزي هستند كه ادعا ميب
 شود، زيرا جداول سنگين حاوي آمارهاي دولتي، گاهي اوقات كامالً نادرست هستند.مي

تحقيق درباره جرايم را در نظر بگيريد. از آنجا كه بسييياري از اين تحقيقات به آمارهاي 
ج گيرند. نتايهاي انتقادي قرار ميها مورد ارزيابياين بخش از دادهرسييمي متكي هسييتند، 

ستند. به طور مثال  فرض كنيد به رديابي روندهاي طوالني  صله چندان ترغيب كننده ني حا
رسد آمارهاي رسمي در مدت مصرف مواد مخدر در اياالت متحده عالقه داريد. به نظر مي

شده به دلي ستگير  صوص تعداد افراد د ل فروش يا حمل اين مواد، معيار خوبي براي اين خ
 بررسي باشد. اما ضرورتاً اينطور نيست.

سي اعتبار مواجه مي سا سئله ا صويب در آغاز كار با م ات بر قانون مالي"شويد. پيش از ت
اسيييتعمال برخي مواد در اياالت متحده آزاد بود. بنابراين آمارهاي  2948در  "مواد مخدر

معيار معتبري براي اين منظور نخواهد بود. حتي اگر بررسي خود را به  مربوط به دستگيري
محدود كنيد، با مشكل پايايي مواجه خواهيد بود كه از ماهيت اجراي قانون  2944پس از 

 گيرد. و بايگاني جرايم نش ت مي
شديد  شايد يك اعتراض  ست.  شارهاي گوناگوني مواجه ا براي مثال اجراي قانون با ف

شدت عمل پليس عمومي عل شهروندان، منجر به  ستعمال مواد مخدر توسط گروهي از  يه ا
تواند تاثير مشييابهي عليه قاچاق مواد مخدر شييود. گزارشييي پر آب و تاب در اخبار نيز مي

هاي ديگر پليس نيز بر دستگيري افراد مرتبط با مواد داشته باشد. ضمن آنكه حجم فعاليت
 گذارد.مخدر تاثير مي

هاي ( با بررسي الگوي دستگيري قاچاقچيان مواد مخدر بين سال2942) 1ورلويس دفل
سي  2942و  2970 سيا شارهاي  شان داد كه با توجه به اقدامات پليس و ف شيكاگو ن در 

وارد بر آن، سييوابق رسييمي موجود درباره مصييرف مواد مخدر دقتي بسيييار كمتر از واقعيت 
شوند پليس ( و همكاران عواملي كه باعث مي2942) 2دارد. در تحقيقي ديگر، دونالد بلك

مجرمي را دسييتگير يا با دادن اخطار به او اكتفا كند، تجزيه و تحليل كردند. بررسييي آنها 

                                                 
1 . Lois Defleur 

2 . Donald Black 
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سمي درباره جرايم تحت تاثير خوش لباس يا بد لباس بودن، مؤدب يا  شان داد آمارهاي ر ن
د. بر اسييياس برخي برآوردها، بي ادب بودن مجرمان در برابر ماموران پليس و ... قرار دار

ميزان جرايم گزارش نشيييده حدود ده برابر تعداد جرايمي اسيييت كه پليس از آنها اطالع 
 كند.يابد. اين مسئله پايايي آمارهاي مربوط به جرايم را بيش از پيش غير قابل اتكا ميمي

در بحث فوق ناظر بر آمارهاي جرايم در يك منطقه اسيييت. گاهي اوقات آمار جرايم 
شوند، نظير آنچه پليس فدرال آمريكا به طور ساالنه و تحت سطح ملي تجزيه و تحليل مي

كند. اين آمارها در سييطح ملي با مسييائل اضييافي منتشيير مي 1جامع جرايم گزارشعنوان 
جه ثال دادگاهديگري نيز موا به طور م ند.  عاريف مختلفي براي جرايم دارند. ا هاي محلي ت

 ها كامل نخواهند بود.ها به پليس فدرال داوطلبانه است و لذا دادههمچنين ارسال آمار
 گذارد. زمانيهاي در دسييترس محقق تاثير ميسييرانجام فرايند بايگاني مدارك بر داده

د، اي كنكه يك واحد مجري قانون، سيييسييتم بايگاني خود را بهبود دهد، مثالً آن را رايانه
بل مالحظه قا به ميزان  عداد جرايم وقوع افزايش مياي نرخ جرايم  كه ت ماني  بد. حتي ز يا

 يافته، گزارش شده و بازجويي شده افزايش نيافته باشد.
ند، كنخسيييتين عاملي كه از محققان در برابر مسيييائل مرتبط با پايايي محافظت مي

ست. بررسي ماهيت جمع سازماندهي دادههوشياري نسبت به وجود آن ا شما را آوري و  ها 
ت اي كه قادر به قضاوسازد، به گونهزيابي ماهيت و ميزان عدم قابليت اعتماد ميقادر به ار

درباره تاثير بالقوه آن بر موضييوع تحقيق خود باشيييد. اگر از اسييتدالل منطقي و تكرار نيز 
شت. مطلب زير با عنوان  سئله را خواهيد دا ستفاده كنيد، امكان حل اين م ا اول آيا آمريك"ا

ست؟ ش "ا صورت تجزيه و تحليل دقيق آمارهاي به خوبي ن ست كه در  ان دهنده مواردي ا
 موجود، قادر به كشف آن خواهيد بود.

 
 

 آيا آمريكا اول است؟

اي را با اجراي آمريكا برنامه ويژه ABCشييبكه تلويزيوني  2999در نوزدهم سييپتامبر 
سل ستو سي جايگاه آمريكا در رتبه 2جان ا شت كه به برر شورهاي به نمايش گذا بندي ك

                                                 
1 . Uniform Crime Report 

2 . John Stossel 
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هاي اقتصادي در رتبه جهان اختصاص داشت. برنامه نشان داد كه آمريكا از لحاک شاخص
اي از اين موفقيت به دليل سييياسييت اقتصيياد آزاد اسييت. نخسييت قرار دارد و بخش عمده

يگري از كشورهاي موفق را معرفي كرد كه هاي داستوسل در حمايت از اين ديدگاه، نمونه
 با پيروي از اين سياست حاصل شده بودند.

ساس گفته صادهاي بازار آزاد بر ا ست اقت شور هنگ كنگ در رده نخ سل، ك ستو هاي ا
گ هن"جهان قرار دارد. به عنوان شاهدي از موفقيت هنگ كنگ، استوسل بيان داشت كه 

ست كه مازاد شوري در دنيا ا سيار زيادي دارد كنگ تنها ك شما در"تجاري مثبت ب  . نظر 
 پذيريد؟اين باره چيست؟ آيا شما اين ادعا را مي

( درباره ادعاهاي استوسل FAIR) 1حال به گزارش موسسه بيطرفي و صحت گزارشات
 توجه كنيد:

ست سيا شنگتن ميهمان طور كه افراد مطلع از  دانند، دولت آمريكا هاي وا
ميليارد دالر داشته است. انگلستان،  42فدرالي حدود  بودجهدر سال گذشته مازاد 

شورهاي  سوئد ك سلند، ايرلند، زالندنو، نروژ و  ستراليا، دانمارك، فنالند، اي كانادا، ا
 اند.ديگري هستند كه در سال گذشته مازاد بودجه داشته

از  اديداري( را به عنوان نماي موفق از سرمايهاستوسل قصد داشت هنگ كنگ )نمونه
صاد آزاد معرفي كند:  شور چين را مالحظه كنيد كه در فقر جهان "اقت ستي. ك ركود و تنگد
. در اين "زند. آنها زماني از قدرتمندترين كشييورهاي جهان بودندسييومي دسييت و پا مي

 ادعاي متفاوتي را بيان نمود: FAIRخصوص نيز 
ن طور كه اسيييت. هما "ركود"در واقع اقتصييياد چين هر چيزي به غير از 

سخنرانيرئيس اداره خزانه شته خود عنوان داري آمريكا در يكي از  سال گذ هاي 
ترين رشييد اقتصييادي را پس از تجديد چين كشييوري اسييت كه سييريع"داشييت 

صادي دهه  ست 2992ساختارهاي اقت شته ا هاي . اگرچه چين برخي جنبه"دا
ع آن هنوز تحت اي از صيييناياقتصييياد بازار را پذيرفته اسيييت، ليكن بخش عمده

 مالكيت دولت است.

                                                 
1. Fairness and Accuracy in Reporting 
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ساس تجزيهشوند كه به نظر ميدر اخبار و منابع ديگر اغلب مطالبي عنوان مي سد بر ا و  ر
 هاي آماري دقيق هستند. با اين وجود بهتر است شما صحت آنها را بررسي كنيد.تحليل

 منبع:
Fairness and Accuracy in Reporting, "Action Alert: ABC News 

gives up on Accuracy?" September 28, 1999. 

http://www.fair.org/activism/stossel-america.html. 

 

 منابع آمارهاي موجود
هاي موجود براي تجزيه و تحليل، خود به كتابي جداگانه نياز دارد. در اين معرفي منابع داده

صوص  ضبخش، تنها برخي منابع مفيد را معرفي و نكاتي در خ سب با مو وع يافتن منابعي متنا
 كنم.تحقيق را به شما بيان مي

شمندترين كتابي كه مي سالنامه آماري اياالت قطعاً ارز سبت به تهيه آن اقدام كنيد،  توانيد ن
شييود. اين كتاب حاوي اطالعات متحده اسييت كه توسييط وزارت بازرگاني آمريكا منتشيير مي

)البته با جزئياتي كمتر( و نيز كل كشور است. در هيچ  مفيدي درباره هر يك از اياالت و شهرها
توانيد اطالعاتي درباره تعداد افراد بيكار شييده در هر سييال، عوارض و ماليات جاي ديگري نمي

هاي آلوده گزارش شييده در كل كشييور، تعداد كار آفرينان كل شييهرهاي بزرگ، تعداد موارد آب
ها اين كتاب 1دست آوريد. شركت انتشاراتي هووركشور و صدها شاخص ديگر از اين نوع را به 

صورت چاپي نيز عرضه مي سبت به تهيه آن اقدام كرد. توان با هزينهدارد و ميرا به  اي كمتر ن
ي ديگري هاشود را نبايد با سالنامهمنشر مي سالنامه آماري آمريكااين نسخه چاپي كه با عنوان 

يت ا قابل كا منتشييير شيييده و از  پايينكه در آمري نان  ماعي طمي تري براي تحقيق علمي اجت
برخوردارند، اشتباه گرفت. حتي امكان تهيه سالنامه آماري بر روي لوح فشرده نيز وجود دارد كه 

ترين حالت نيز سييازد. در سييادهتر ميدر اين صييورت امكان جسييتجو و انتخاب مطالب را سيياده
به صييورت  /http://www.census.gov/wwwتوانيد خالصييه آماري را از روي سييايت مي

 رايگان دانلود كنيد. 
اي را هاي گسييتردهنهادهاي دولتي، نظير وزارت كار، كشيياورزي، راه و ترابري و غيره، داده

شر مي شگاهكنند. با جستجوي اندكي در كتابخانهمنت توان ها و موسسات پژوهشي ميهاي دان

                                                 
1 . Hoover's Business Press 
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هاي دولتي هاي سييازماندسييترسييي به دادههاي داده دسييترسييي يافت. براي به اين مجموعه
 هاي اينترنتي آنها نيز مراجعه كنيد.توانيد به پايگاهمي

سازمان ملل ارائه مي سط  شناختي شوند. آمارهاي جهاني تو سازمان ملل، سالنامه جمعيت 
ساير داده ساالنه )زاد و ولد، مرگ و  هاي مرتبط با جمعيت( را براي هر يك از آمارهاي حياتي 

جو شوند كه با جستدهد. گزارشات ديگري نيز در اين رابطه منتشر ميشورهاي جهان ارائه ميك
 توان به آنها دسترسي پيدا كرد.ها و يا اينترنت ميدر كتابخانه

توان از آنها اسيييتفاده نمود. كنند كه ميهايي را منتشييير مينهادهاي غير دولتي نيز داده
پ كنند. جورج گالويي در زمينه تجارت و كسب و كار منتشر ميهاهاي بازرگاني اغلب دادهاتاق

 دهد. هايي درباره عقايد عمومي را ارائه مينيز داده
مان نهداده  1هايي نظير دفتر مرجع اطالعات جمعيتيسييياز ناگوني را در زمي هاي هاي گو

شر مي شناختي و درباره آمريكا و كل جهان منت يه و براي تجزتوان از آنها كنند كه ميجمعيت 
و بولتن جمعيتي اين دفتر از جمله منابعي  2كاربرگ جمعيتي جهانتحليل ثانويه اسيييتفاده كرد. 

ستند كه جامعه ستفادهه شدت از آنها ا سان به  وط هاي مربكنند. برخي مجالت نيز دادهمي شنا
 . 3دهندهاي اجتماعي را نيز ارائه ميبه شاخص

هاي روند. اين حجم از دادهنابع در دسييترس به شييمار ميمنابع فوق تنها بخش اندكي از م
هاي آوري دادهآوري شييده به نوعي محدوديت ناشييي از فقدان منابع مالي الزم براي جمعجمع

و  ها همچنين امكان سينجشسيازد. وجود اين دادهمورد نياز جهت انجام تحقيق را برطرف مي
 . 4سازدتر را فراهم ميهاي پيچيدهبررسي
آيد: كنيم كه عمدتاً كيفي به حساب ميال از روشي ذاتاً كيفي به سوي روشي حركت ميح

 تحقيق تطبيقي و تاريخي.

                                                 
1 . Population Reference Bureau 
2 . World Population Data Sheet 

3   . SINET: A Quarterly Review of Social Reports and Research on Social Indicators, Social Trends, and the 

Quality of Life 

هاي آماري منتشره در توان از سالنامه. خوانندگان توجه دارند که عالوه بر امکان استفاده از اين مراجع بين المللي مي 4

راي شوند، نيز بها و ادارات منتشر ميوزارت بازرگاني و ساير وزارتخانه داخل کشور، نظير آنچه توسط مرکز آماري ايران،

 . ]م[اين منظور استفاده نمود 
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 تحقيق تطبيقي و تاريخي
هايي كه تاكنون مورد بحث قرار گرفته كامالً متفاوت با روش تطبيقي و تاريخيتحقيق 

ست. هرچند تا حدودي با تحقيق ميداني، تحليل محتوا و تجزي ه و تحليل آمارهاي موجود ا
شييناسييان، هاي تاريخي توسييط جامعههمپوشيياني دارد. اين روش شييامل كاربرد روش

 دانشمندان علوم سياسي و ساير دانشمندان علوم اجتماعي است.
هاي تحقيقي كه هاي تحقيق طولي در فصيييل چهارم، روشصيييرفنظر از بحث طرح

متمركز بوده است كه در يك مقطع زماني و در ايم عمدتاً بر مطالعاتي تاكنون بررسي كرده
صورت مي شور،  اند. اگرچه اين تمركز به گرفتهيك محل، اعم از گروهي كوچك يا يك ك

دهد، ليكن اين گيري اصيييلي تحقيق در علوم اجتماعي را نشيييان ميميزان زيادي جهت
به بررسيييي واقعيت را پنهان مي تحوالت دارد كه دانشيييمندان علوم اجتماعي همچنين 

سه فرايند اين تحوالت در فرهنگ هاي مختلف عالقه دارند. اجتماعي در طول زمان و مقاي
( معتقدند در حال حاضيير تحقيقات تطبيقي و 022407) 1جيمز ماهوني و ديتريش روژمير

سترده"تاريخي  ضوعات تمركز دارند، اما همگي آنها داراي يك ويژگي بر دامنه گ اي از مو
. از اين رو "دهندمشييترك هسييتند كه تفاسيييري تاريخي از وقايع مهم و بزرگ ارائه مي

داري، مذهب، ماعي، سرمايهتحقيق تطبيقي و تاريخي به بررسي موضوعاتي نظير طبقه اجت
 پردازد.ها و غيره ميانقالب

هايي از تحقيق تطبيقي و تاريخي در گذشيييته و حال، در اين بخش پس از ارائه نمونه
 گيرد.برخي عناصر اصلي اين روش مورد بحث قرار مي

 

 هايي از تحليل تطبيقي و تاريخينمونه
را ارائه نمود، اين رشته جديد را  "يجامعه شناس"، كه اولين بار اصطالح 2اگوست كامت

انگاشت. او با نگاه خود تصويري تكاملي از حركت مرحله نهايي از تحول تاريخي عقايد مي
انسان ارائه نمود كه در اين حركت تمركز از مذهب به ماوراء الطبيعه و سپس به سوي علم 

                                                 
1 . James Mahoney and Dietrich Rueschmeyer 

2. August Comte 
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سعهتغيير يافته بود. او با نگاهي ظريف ست تر، تكامل علم را از تو سزي سي و  اير علوم شنا
 كرد. شناسي علمي تصويرگيري جامعهطبيعي به توسعه روانشناسي و سرانجام به شكل

ها بعد، دانشمندان علوم اجتماعي توجه خود را به فرايندهاي تاريخي وسيع معطوف سال
هاي اجتماعي را از سيياده به پيچيده، از اند. برخي از آنها پيشييرفت تاريخي شييكلسيياخته

ستايي  شهري -جوامع رو شاورزي به جوامع  سي قرارداده -ك اند. به طور صنعتي مورد برر
به  "توحش"شييناس آمريكايي، سييير اين پيشييرفت را از ، انسييان1مثال لوئيس مورگان

شناس (. چند سال بعد، انسان2942دانسته است ) "تمدن"به  "جاهليت"و از  "جاهليت"
توصيييف  "جامعه شييهري"به  "جامعه قومي"تغيير را از  ، اين2ديگري به نام رابرت ردفيلد

ست سيم 2972) كرده ا صورت فرآيندي از تق (. اميل دورخيم تحول اجتماعي را عمدتاً به 
ست ) صوير كرده ا سترده ت سطح گ با تجزيه و  3(. كارل ماركس2994- 2987كار در 

ه فئودالي ه ابتدايي بهاي اقتصادي از مرحلتحليلي ويژه به بررسي سير تحول تاريخي نظام
(. او در اين زمينه بيان داشته است كه سراسر 2984داري پرداخته است )و سپس سرمايه

ها"تاريخ، در واقع نوعي جنگ طبقاتي اسيييت كه  هاي خود و براي حفظ داشيييته "دارا
جنگند. ماركس معتقد اسيييت پس از مندي از شيييرايط بهتر زندگي ميبراي بهره "ندارها"

سرما ستي برقرار داري، نظام جامعهيهنظام  سرانجام نظام كموني ستي( و  سيالي سو گرايي )
 خواهد شد.

كاملي را شيييامل  گاه ت تاريخي در علوم اجتماعي اين ن عات  مامي مطال با اين وجود ت
سياري از قرائتنمي ستندات تاريخي، بيش از آنكه شوند. در واقع ب هاي علوم اجتماعي از م

هاي مهم موجود در آن هسييتند. شييايد باشييند، به دنبال حلقه به دنبال سييير خطي تحول
سوروكين سوروكين كه در انقالب  4بهترين طرز تلقي از اين نگاه را پيتريم آ.  شد.  شته با دا

فعاليت   5روسيييه حضييور داشييت، به عنوان منشييي نخسييت وزير كرنسييكي 2924سييال 
سوروكين نيز از مي سكي،  شده بود، به عكرد. پس از آنكه با بركناري كرن نوان كار بركنار 

 شناس به فعاليت ادامه داد.يك جامعه

                                                 
1. Lewis Morgan 

2. Robert Redfield 

3. Karl Marx 
4 . Pitirim A. Sorokin 

5 . Kerensky 
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در حالي كه كامت تاريخ را به صيييورت حركت از مذهب به علم تصيييوير كرده بود، 
اي بين دو ديدگاه ( اعتقاد داشيييت كه جوامع به طور چرخه2944-2972سيييوروكين )

واقعيت را بر حسييب كنند. ديدگاه حسييي سييوروكين حركت مي "2حسييي"و  "1اعتقادي"
كند. در حالي كه ديدگاه اعتقادي تاكيد بيشتري بر عوامل مذهبي تجارب حسي تعريف مي

دهد كه گذار بين و معنوي دارد. قرائت سييوروكين از سييابقه تاريخي همچنين نشييان مي
صييورت  "3گراييآرمان"ديدگاه اعتقادي و حسييي از طريق ديدگاه سييومي تحت عنوان 

دگاه سوم در نگاهي يكپارچه و منطقي به جهان، عناصر دو ديدگاه اعتقادي گيرد. اين ديمي
 كند.و حسي را با هم تركيب مي

سط تحقيق تطبيقي و تاريخي اين مثال ست كه تو ضوعاتي ا شان دهنده برخي مو ها ن
هاي اند. براي درك بهتر جزئيات تحقيق تطبيقي و تاريخي، در ادامه مثالبررسيييي شيييده

 كنيم.جزئيات بيشتر بررسي ميديگري را با 

 ها وبر و نقش ايده

كارل ماركس در تجزيه و تحليل خود از تاريخ اقتصاد، نوعي ديدگاه جبر اقتصادي را در 
صادي ماهيت جنبه ست. او چنين فرض كرده كه عوامل اقت عه هاي ديگر جامپيش گرفته ا

 هاي جامعه شيييناسيييي،تحليلكنند. به عبارت ديگر  ماركس در اغلب تجزيه را تعيين مي
 گيرد كه تغييرات اكثر متغيرهايبراي اقتصييياد نقش يك متغير كالنِ علّي را در نظر مي

 (.2928004كند )باتومور و روبل، جامعه شناسي را تبيين مي
شناس آلماني، مخالف اين ديدگاه بود. او بدون رد كردن اين فرضيه ، جامعه4ماكس وبر

صادي بر ج صاديهاي ديگر جامعه تاثير مينبهكه عوامل اقت  گذارند، معتقد بود كه جبر اقت
شكلهمه چيز را تبيين نمي صادي ميكند. در واقع ديدگاه وبر چنين بود كه  توانند هاي اقت

شي از ايده شند. او در تحقيق خود پيرامون جامعهنا صادي با سي مذهب، بههاي غيراقت  شنا
ي مذهبي تا چه اندازه منشيياء رفتارهاي اجتماعي بررسييي اين موضييوع پرداخت كه نهادها

شتر ديدگاه شند. او بي صادي با شرايط اقت ستند، تا اينكه تنها بازتابي از  خود در اين  هايه

                                                 
1 . Ideational 

2 . Sesate 
3 . Idealistic 

4. Max Weber 
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صوص را در كتاب  سرمايهخ ستاني و روح  ( ارائه كرده ]2922[ 2929) 1داريآيين پروت
 است. در ادامه مروري كوتاه بر نظريه وبر ارائه شده است.

صيت2229-2287) 2جان كالوين شخ سوي، يكي از  شناس فران هاي مهمي ( دين 
ستگاري يا  شت. از نظر كالوين، ر سيحيت نقش دا ستاني دين م شكل پروت بود كه در تغيير 

ناميده  جبر و اختيارعذاب غايي هر يك از آدميان در دسييت خداوند اسييت. اين انديشييه 
در اين دنيا جمعي از مردمان را از توفيقات  گفت كه خداوندشيييود. كالوين همچنين ميمي

سيييازد و بر اين اسييياس تصيييميم خود را اتخاذ مند و جمعي را از آن محروم ميخود بهره
اي خاص، و كند، شييغل يا حرفهدنيوي اعطا مي "ايپيشييه"كند. خداوند به هر انسييان مي

يروان گاه كالوين پكند. اين ديدموفقيت يا شكست فرد را از طريق اين واسطه مشخص مي
او را بر آن داشت تا رستگاري آتي خود را در تالش مضاعف، پس انداز پول و تالش براي 

 موفقيت اقتصادي بجويند.
اد كرد. داري ايجدر تجزيه و تحليل وبر، آيين كالوين انگيزه مهمي براي توسعه سرمايه

جاي  به  كالوين  هان، آن را در پول خود براي آسيييايش در اي "هدر دادن"پيروان  ن ج
هاي اقتصيييادي خود به جريان انداخته و در نتيجه سيييرمايه الزم براي توسيييعه فعاليت
داري، ههاي سرمايداري را به دست آوردند. وبر براي دستيابي به اين تفسير از ريشهسرمايه

هاي رسييمي كليسيياهاي اوليه پروتسييتان پرداخته و مواعظ كالوين و به تحقيق درباره آيين
 هبران ديگر كليسا و نيز ساير اسناد تاريخي را مورد بررسي قرار داد. ر

( ]2947[ 2920وبر در سه تحقيق ديگر به تجزيه و تحليل دقيق تاريخي دين يهود )
( پرداخت. او به دنبال آن بود ]2947[ 2929( و هند )]2947[ 2922و مذاهب چين )
سرمايه ستاني چين، هندكه چرا  ست. وي در  داري در جوامع با سعه نيافته ا سرائيل تو و ا

سه مذهب فوق آموزه سرمايه نيافته هيچ يك از  شتن و به كارگيري  اي را در حمايت از انبا
گيري او درباره نقش آئين پروتسيييتان در اين زمينه هاي فوق به تقويت نتيجهبود. يافته

 كمك كرد.
 

 

                                                 
1. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism 

2. John Calvin 
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 داريمذهب ژاپني و سرمايه

 هاي كالسيييك علومداري، يكي از نظريهپروتسييتان و سييرمايهنظريه وبر درباره آيين 
شمندان ديگر تالش كرده ست كه دان ست. جاي تعجب ني  اند تا اين نظريه را دراجتماعي ا

حقيق هاي فوق، تترين تجزيه و تحليلهاي تاريخي بيازمايند. يكي از جالبسيياير موقعيت
اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيسييتم داري در ژاپن در درباره رشييد سييرمايه 1رابرت بال

 ( است.2924) 2مذهب توكوگاواتحت عنوان 
شد خود به وبر و جامعه ژاپن عالقه سي ار شنا سي و كار شنا شده بال در دوران كار مند 

شروع به كار بر روي رساله دكتري  2922ها، بال در سال منديبود. با توجه به اين عالقه
صول ا"خود با عنوان  خالقي اقتصاد ژاپن به موازات مطالعات وبردرباره چين، هند بررسي ا

هب جهانو يهوديت:  مذا قل از بال،  "اخالق اقتصيييادي  به ن (. بال، 29840289نمود )
 كليات طرح تحقيق خود را چنين توصيف كرده است:

با توجه به اينكه دامنه زماني مورد نظر شيييامل چند قرن اسيييت، لذا مسيييائل بايد 
توان به مطالعه كلي تاريخ پرداخت. در ژاپن تاكنون شوند. در واقع نميمشخص و محدود 

هاي كارهاي ميداني مختلفي درباره اصيييول اخالقي واقعي توسيييط افرادي در موقعيت
 منطبقي هاي كنترل شدهمختلف انجام شده است كه در آنها و در صورت امكان از نمونه

 (.29840289استفاده شده است ) ها و ...(ها، مصاحبهاز امريكا )پرسشنامه
. با ها بودها و امريكاييبر اين اسيياس، طرح اوليه بال، مسييتلزم پيمايش همزمان ژاپني
مند نشيييد. بنابراين به اين وجود و بر خالف تصيييور اوليه وي از حمايت مالي، از آن بهره

 د.داري در آن روي آورهاي سرمايهبررسي پيشينه مذهبي ژاپن و جستجوي ريشه
هاي مختلفي را كشييف كرد. در يك تحقيق طي چندين سييال تحقيق، بال سييرچشييمه

بال احسيياس كرد كه پاسييخ خود را در قانون سييامورايي  2920درسييي مربوط به سييال 
 و آيين كنفوسيوسي طبقه سامورايي به دست آورده است: 3بوشيدو

ود، حداقل شييرسييد آنچه در اينجا به معناي رياضييت دنيوي شييناخته ميبه نظر مي
ايم. به عالوه در اين طبقه انديشيه مشييابه اتفاقاتي اسييت كه قبالً در اروپا نيز شيياهد بوده

                                                 
1. Robert Bellah 
2. Tokugawa Religion 

3. Bushido 
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هاي سيينتي، دسييتاوردهاي بيشييماري را به همراه دارد. اشييتغال به كار خارج از محدوديت
هاي مختلفي نظير هاي فردي اشييخاص در نقشهرچند اين دسييتاوردها در قالب توانايي

ا ههاي ممكن براي سيياموراييري، پزشييكان، معلمان، محققان يا سيياير نقشكاركنان ادا
 (.29840242شود )به نقل از بال، حاصل مي

 
سامورايي شكيل مياما  شي از جامعه ژاپن را ت سي ها تنها بخ دادند. از اين رو بال به برر

خواسييت او ميمذاهب موجود در جامعه ژاپن پرداخت. زبان ژاپني او چندان خوب نبود، اما 
در كنار فشارهاي ناشي از محدوديت  متون مذهبي را به زبان اصلي بخواند. اين محدوديت

شينگاكو شت تا توجه خود را به گروهي خاص محدود كند:  . اين گروه 1زماني او را بر آن دا
جنبشيييي مذهبي بود كه بازرگانان ژاپني در قرون هجدهم و نوزدهم ميالدي به آن روي 

سرمايهآورده بو سعه  شينگاكو دو تاثير عمده بر تو شته داري در ژاپن ددند. بال دريافت كه  ا
اسييت. نگرش اين جنبش به كار، همانند ديدگاهي بود كه آيين كالوين در قالب مضييمون 

شه" يش ها تبديل كرد. پاي قابل قبول براي ژاپنيايجاد كرده بود و تجارت را به حرفه "پي
 ها نداشت.گاه چندان مناسبي در ميان ژاپنياز اين جنبش، تجارت جاي

هاي مذهبي و سيييياسيييي امپراطور و تاثير هاي ديگر تجزيه و تحليل خود، نقشبال در جنبه
اي امپراتور را بررسي كرد. سرانجام تحقيق بال عوامل مذهبي و هاي دورهاقتصادي مراسم و آيين

ساخته بودند، مشخص نمود. چنين به نظر داري در ژاپن را فراهم فلسفي كه زمينه رشد سرمايه
صاحبه سد كه اگر بال طرح اوليه خود پيرامون م ژاپن  هايي از آمريكا وهاي تطبيقي با نمونهمي ر

 يافت.را دنبال كرده بود، به اين درك عميق دست نمي
ئه كرده يل ارا بدين دل نه تحقيقي فوق را  قان تطبيقي و دو نمو كه محق تا روشيييي  ام 

ان رسييند را نشييرباره متغيرهاي مرتبط با تجزيه و تحليل خود به درك عميق ميتاريخي د
هاي تحقيقاتي ارائه شييده اسييت كه برخي دهم. در ادامه شييرح مختصييري از برخي نمونه

 موضوعات مناسب براي اين شيوه تحقيق را نشان مي دهند:

 سيحيت ( پرسييش تحقيق خود را در زير عنوان 2994) 2رادني اسييتارك :طلوع م

به  اي مسيح در چند قرنچگونه جنبش مبهم و حاشيهكتابش چنين بيان كرده است: 

                                                 
1. Shingaku 

2. Rodney Stark 
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. بسييياري از مردم پاسييخ اين نيروي مذهبي غالب در دنياي غرب تبديل شييده اسييت
ستارك بدون معما را به نوعي در ايمان به سرشت معجزه آساي مسيحيت مي دانند. ا

يل  نفي بال تبيين علمي اين موضيييوع از طريق تجزيه و تحل به دن ايمان اين افراد، 
هاي اوليه آن برآمد. او مستندات تاريخي نشان دهنده رشد جمعيت مسيحيان در قرن

ساير يافته شباهت در ميان  سيحيت  شد اوليه م شت كه نرخ ر هاي خود چنين بيان دا
سياري با فرقه مذهبي مورمن شته و آ 1هاب سپس به دا ست. او  سريع نبوده ا نچنان 

شدي  سيحيت پرداخت كه به آن امكان ر ستين م صري از آموزه هاي نخ سي عنا برر
فراتر از آيين رايج امپراطوري روم را داده بود. به طور مثال، برخورد كليسييياهاي اوليه 

ستانه سيار دو سيحيان با زنان ب شد اوليه در م شتر ر يان متر از آيين رايج بوده و لذا بي
كردند. زنان اسيييت. اين زنان سيييپس همسيييران خود را نيز به اين آيين دعوت مي

آور، مسيحيان اوليه تمايل بيشتري به مراقبت همچنين در دوران سرايت امراض مرگ
از دوستان و اقوام بيمار خود داشتند. اين امر نه تنها شانس بقاي مسيحيان را افزايش 

يه و كرد. اسييتارك در تجزلپذير براي ديگران تبديل ميداد، بلكه آن را به آييني دمي
شناختي عوامل فرهنگي را تحليل شتي از تاثير جمعيت  سرانگ هاي خود برآوردهايي 

دهد چگونه اي اسيييت كه به خوبي نشيييان ميكرد. اين مطالعه نمونهنيز لحاک مي
نظير هاي تحقيق اجتماعي براي آشيييكارسيييازي مباحثي غير علمي توان از روشمي

 ايمان و مذهب استفاده نمود.

 :كل0220)  2ماتيو دفليم پليس بين المللي يان ( نحوه شييي كاري م گيري هم

ست. همه ما مطالبي درباره سازمان سي كرده ا سطح بين الملل را برر سي در  هاي پلي
هاي انهايم. دفليم با رجوع به ميها شنيدهپليس بين الملل )اينترپل( را در اخبار و رسانه

بي كرده گيري اين نهاد در جنگ جهاني دوم را ردياهاي شييكلسييده نوزدهم ريشييه
هاي هاي پليس به دولتاست. او به ويژه نحوه توازن ميان پاسخگويي اداري سازمان

 محلي خود و نياز به استقالل از آنها را بررسي كرده است. 

                                                 
1. Mormonism 

2. Mathieu Defliem 
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  :داري هاي سرمايه( به دنبال شناسايي ريشه0220) 1چارلز پروفشناخت آمريكا

قايسييه با كشييورهاي اروپايي منحصيير به فرد كشييور آمريكا بود. اياالت متحده در م
تمايل چنداني به برآوردن نيازهاي شهروندان طبقه متوسط نداشته و در مقابل، قدرت 

شتري را براي بنگاه ساس ميهاي غول پيكر فراهم ميبي  كرد كه اينآورد. پروف اح
قالب به ويژه در پايان قرن نوزدهم تقريباً شكل گرفته است. او اين برداشت را با تكيه 

ها و تجارب صنايع نساجي و راه بر تصميمات ديوان عالي آن كشور در خصوص بنگاه
 آهن به دست آورد.

 
شتي از تواناييمثال بالقوه اين  هايهاي فوق درباره تحقيق تطبيقي و تاريخي بايد بردا

سي منابع و روش شد. حال به برر شما داده با شيوه شيوه را به  ستفاده در اين  هاي مورد ا
 ردازيم.پمي

 

 هاي تطبيقي و تاريخيمنابع داده
هاي در دسترس براي تجزيه و همان طور كه در مورد آمارهاي موجود مشاهده گرديد، داده

تحليل در تحقيقات تاريخي بيشييمارند. در آغاز مسييير تاريخدانان اغلب گزارشيياتي درباره آنچه 
اي يه و تحليل آنها پيش زمينهكنند. تجزشييما قصييد تجزيه و تحليل آن را داريد، منتشيير مي

 آورد.شروعي براي تعميق بيشتر فراهم مي درباره موضوع مورد بررسي را به شما داده و نقطه
در اغلب مواقع، قصييد شييما آن اسييت كه به فراتر از نتايج ديگران دسييت يافته و برخي 

رد ا بر حسب موضوع موههاي اوليه را براي استنباط نتايج خاص خود بررسي كنيد. اين دادهداده
ظ هاي خام مواعبررسييي متفاوت خواهند بود. در تحقيق بال درباره آيين توكوگاوا، منظور از داده

( به 2929) 2آموزگاران شيييينگاكو بوده اسيييت. زماني كه دبليو. آي توماس و فلورين نانيكي
ه شييده هاي نوشييتهاي لهسييتاني مهاجر به آمريكا پرداختند، نامهمطالعه فرآيند تغيير روسييتايي

ها را از طريق اخبار توسط مهاجرين به اقوام خود در لهستان را مورد بررسي قرار دادند )آنها نامه
زانه اشييخاص در هاي روها به دسييت آوردند(. محققان ديگر به بررسييي دفاتر يادداشييتروزنامه

                                                 
1 . Charles Perrow 

2 . W. I. Thomas and Florian Znaniecki 
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گذارند. پردازند. هرچند اين مستندات شخصي تنها اطالعاتي سطحي را در اختيار ميگذشته مي
 كند:هاي مطالعه زندگي اقوام منابع زير را معرفي ميدر بحث پيرامون روش 1الن روتمن

عالوه بر منابع شيييخصيييي، برخي منابع عمومي نيز وجود دارند كه تاريخ اقوام را 
هاي ها منابع ارزشمندي هستند كه شواهدي در خصوص جنبهسازند. روزنامهمشخص مي

شته را از منظري قومي فراهم مي سرگرمي زندگي اقوام در گذ شي، قانوني و   آورند.آموز
دهند. دانشيييجويان اغلب به تشيييريح تر از زندگي اقوام ارائه ميمجالت الگوهايي كلي

 هاي اصيييل خانوادگي عالقهت منطبق با ارزشهايي در خصييوص ادراكات و انتظاراداده
به طور يكجا معرفي مي ند: موضيييوعات بصيييري دارند. مجالت، منابع گوناگوني را  كن

صاوير و آگهي سرمقاله)ت سردبير و  ستون  شات )نظير  ستانها(، مجموعه گزار ا. هها( و دا
شريات دوره سيار غني هستند. از اوايلن قرن نوزدهم تاكنون  اي به ويژه در دو مورد آخر ب

هاي زندگي خانوادگي، از شيوه تربيت فرزندان تا مباحث مطالب بسياري در خصوص جنبه
ستان ست. دا شده ا شر  صادي، در مجالت مختلف منت هايي درباره تجارب يا ادراكات اقت
 (.2992024اند )عمومي از زندگي خانوادگي نيز به همين ترتيب منتشر شده

 
تندات بسيييياري درباره خود دارند. براي مطالعه نحوه توسيييعه اين ها اغلب مسيييسيييازمان

سازماني، سازمان سمي آنها نظير نمودارهاي  سناد ر سط بال، بايد ا شينگاكو تو ها، نظير مطالعه 
هاي رهبران و غيره را بررسييي نمود. زماني كه در حال مطالعه هاي ماموريت، سييخنرانيبيانيه

و  هابي معاصيير، به نام سييوكاگاكي بودم، عالوه بر روزنامههاي مذهگيري يكي از گروهشييكل
سط گروه، مجموعه شره تو شده مجالت هفتگي منت شر  سخنرانيمنت  هاي رهبراناي از تمامي 

گروه را به دسييت آوردم. با اسييتفاده از اين منابع، تغييرات الگوهاي اسييتخدامي گروه در طول 
وان براي فعاليت در سييرتاسيير جهان به عضييويت در زمان را رديابي كردم. در ابتداي كار، پير

آمدند. با گذشت زمان تاكيد تنها بر ژاپن بود. پس از آنكه تعداد اعضاي كافي در ژاپن جذب مي
 (.2998شدند، بار ديگر تاكيدها به سرتاسر جهان معطوف گرديد )بابي، 

سمي دولتي داده سناد ر  آورند. برايرا فراهم مي هاي مورد نياز براي تجزيه و تحليلمعموالً ا
سال  022( سابقه 2949) 2آشنايي بيشتر با روابط نژادي در اياالت متحده، اي. لئون هيگينبوتام

                                                 
1 . Ellen Rothman 

2. A. Leon Higginbotham 
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هاي نژادي در آمريكا را بررسي نمود. او خود به عنوان يكي از نخستين قضات از دعاوي و دادگاه
 -ييقانون بيش از آنكه به سود آفريقاهاي فدرال آمريكا دريافت كه آمريكايي در دادگاه -آفريقايي
ها باشد، متضمن برخورد تعصب آميز و سرسختانه با آنها است. در دعاوي اوليه مشخص آمريكايي

شد. ها مستخدمين رسمي بودند يا با آنها به صورت بردگان رفتار ميآمريكايي -نبود كه آفريقايي
شده بود: براي آفدر پرونده شكار  ضوع آ ساني در نظآمريكايي -ريقاييهاي بعدي مو ر ها حقوق ان

 گرفته نشده بود.
هاي مورد نياز براي تجزيه و تحليل تاريخي به قدري گسييترده هسييتند كه حتي منابع داده

ست. هرچند مثالمرور اجمالي آنها در اينجا امكان سي ديدگاهپذير ني  هايي در اينهاي مورد برر
 ده از هر منبعي بايد دو جنبه احتياطي را رعايت كنيد.دهند. در صورت استفازمينه ارائه مي

شد، نمي سمي يا همان طور كه در بحث آمارهاي موجود مالحظه  سوابق ر صحت  توان به 
غير رسييمي، اوليه يا ثانويه اعتماد كرد. محافظت در برابر اين نكته مسييتلزم تكرار اسييت كه در 

تاكيد  يكسيياني "حقايق"منابع مختلف به  تحقيقات تاريخي اشيياره به تاييد موضييوع دارد. اگر
 يابد. داشته باشند، اطمينان شما به آنها تا حدود زيادي افزايش مي

هاي خود توجه داشييته باشيييد. اگر تمامي از سييوي ديگر شييما بايد به سييوگيري منابع داده
االً به مگيري جنبشي سياسي برگرفته از منابع همان جنبش باشد، احتهاي شما درباره شكلداده

ند گروهي از افراد ثروتم هاي شخصيِديدگاه مناسبي از آن دست نخواهيد يافت. دفاتر يادداشت
دهد. حتي در ميان سييالي، ديدگاه مناسييبي از زندگي عمومي افراد در آن دوره به دسييت نمي

ست آوريد كه گوياي نگرشاالمكان داده شد. در اينهايي از منابع مختلف به د  هاي مختلفي با
 هاي بال درباره تجزيه و تحليل شينگاكو توجه كنيد:مورد به گفته

اند كه احتماالً انحرافي در آنچه توسط محققان غربي ارائه ا اين نكته موافقهمگان ب
هايي از محققان غربي با منافع گوناگون از كشورهاي شده وجود دارد. اما اين نكته كه داده

مال مختلف و در دوره ته احت يك قرن مورد توجه قرار گرف به طول  مان  اي طوالني از ز
 (.29840249هد )بال، دانحراف آنها را كاهش مي
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ا توان در مطلبي بمباحث مطرح توسط بال از اهميت بسياري برخوردارند. اين اهميت را مي 
مشاهده نمود. نحوه  1زاده و باربارا ليسلتتوسط رون امين "مطالعه و ارزيابي مستندات"عنوان 

 رود.توجه به اين مستندات و استفاده از آنها نوعي هنر به شمار مي
ستندات تاريخي بر آن تاكيد دارند، بازنگري انتقادي كه امين سلت براي مطالعات م زاده و لي

سياري از جنبه ه هاي زندگي شما كاربرد دارد. براي مثال بغير از تحقيق تطبيقي و تاريخي در ب
 هايهاي خبري رياسيييت جمهوري، تبليغات يا كتابكاربرد برخي سيييؤاالت آنها در كنفرانس

سي دا ستقيم واقعيت تاكيد در شاهده م شيد. هيچكدام از اين موارد به م شته با شگاهي توجه دا ن
 ندارند، بلكه تمامي آنها مولفان و موضوعاتي انساني دارند.

 

 مطالعه و ارزيابي مستندات

 رون امين زاده و باربارا ليسلت
هاي تفسيييري مورد اسييتفاده تاريخدانان و هدف از اين بخش، آشيينايي شييما با روش

كنند. اين بخش همچنين به رويكرد انتقادي اسيييت كه آنان در قبال منابع خود اتخاذ مي
شيوهشما كمك مي ساس كند تا با برخي  شته بر ا سازي گذ هايي كه تاريخدانان براي باز

ها و گرايي انواع گوناگون مستندات و انواع استنباطيابي واقعكنند، ارزبقاياي آن استفاده مي
شويد. موارد زير نمونه شنا  ستفاده آنها آ سير مورد ا ست كه تاريخدانان تفا سؤاالتي ا اي از 

 كنند. درباره مستندات خود مطرح مي
ست؟ چرا  .2 شدن آن چه بوده ا ست؟ دليل نوشته  سوابق را ايجاد كرده ا چه كسي اين 

هايي بايد براي دسترسي به اند؟ از چه روشها دوام آوردهد در طول اين سالاين اسنا
 اطالعات موجود در اسناد استفاده كرد؟

صالح يا رفع آنها چه گرايش .0 سبت به ا شته و چگونه بايد ن هايي در مستندات وجود دا
 و گويااقدام كنيد؟ نمونه افراد، رويدادها و ... موجود در مسييتندات تا چه ميزان كامل 

اند؟ اين ها و قواعد كلي سازماني آماده شدهاست؟ اين مسنندات تحت چه محدوديت
شانه صوص اي از فعاليتسند تا چه ميزان اطالعاتي بيش از ن شده در خ هاي انجام 

دهد؟ فاصله زماني ميان مشاهده رويدادهاي مستند شده پديده مورد مطالعه ارائه مي

                                                 
1. Ron Aminzade and Barbara Laslett 
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سازي آنها چقدر بوده ستند صي يا عمومي بوده  و م شخ سند تا چه ميزان  ست؟ اين  ا
سنن و آيين ست؟ آداب،  سند دارند؟ اگر ا ها چه جايگاهي در اطالعات موجود در اين 

شته دچار چه انحرافاتي خواهد  شما از گذ سند اكتفا كنيد، بينش  شواهد اين  تنها به 
 ياز داريد؟شد؟ چه مستندات ديگري را به عنوان شاهدي از موضوع مورد بررسي ن

ها و مفاهيم كليدي براي سازماندهي اطالعات ارائه شده نويسنده سند از چه سرفصل .4
 ود؟شهايي حاصل ميها چه نشانهاستفاده كرده است؟ از تفكر بر روي اين سرفصل

سازد؟ اي از مباحث و موضوعات نظري اسرار اين مستندات را آشكار ميچه مجموعه .7
هاي معتبر اسيييتنباطي در اين مسيييتندات از كدام روش با توجه به اطالعات موجود

چه مي ندات  عات موجود در اين مسيييت به اطال جه  با تو فاده كرد؟  توان اسيييت
 شود؟هاي كلي استنباط ميگيرينتيجه

 

 فنون تحليلي
ست كه نميتجزيه و تحليل داده ضوع مهم ديگري ا م آن توانهاي تطبيقي و تاريخي، مو

جامع در  به طور  يك را  تاريخي،  كه تحقيق تطبيقي و  جا  به عالوه از آن جا مطرح كنم.  اين
ست، گام سادگي براي تحزيه و تحليل روش كيفي ا صي وجود ندارد كه بتوان به  شخ هاي م

 شوم.هاي تاريخي آنها را فهرست نمود. ليكن نكاتي چند را متذكر ميداده
هاي ضييروري كيفيت يژگيرا براي اشيياره به يكي از و "1ادراك"ماكس وبر اصييطالح 

حاک ذهني شيييرايط،  يد از ل با كه محقق  كار برد. منظور او اين بود  به  ماعي  تحقيق اجت
هاي آنها را به ها و احسيياسييات افراد مورد مطالعه را عميقاً درك كند تا بتواند كنشديدگاه

. ادراك تنحو احسن تفسير كند. اين مفهوم قطعاً در تحقيق تطبيقي و تاريخي نيز برقرار اس
دهد و به شييواهد مورد بررسييي معنا شييناختي محقق چيزي اسييت كه به زندگي روح مي

 بخشد.مي
محقق تطبيقي و تاريخي بايد در ميان انبوهي از جزئيات توصيييف كننده موضييوع مورد 

صورت چيزي انجام مي را   شود كه وبر آنبررسي الگوهايي را كشف كند. اغلب اين كار به 
ست: مدل انواع آرماني سي پديدههاي مفهومي كه ويژگيناميده ا سا هاي اجتماعي را هاي ا

                                                 
1. Understanding 
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دهند. براي مثال، خود وبر تحقيق مشهوري را درباره بوروكراسي انجام داده است. شكل مي
هاي اصيييلي ( مشيييخصيييه]2902[ 2978وبر با مشييياهده چندين نظام بوروكراسيييي )

قدرت، اقتدار مبتني بر سييلسييله مراتب،  ها را به طور كلي تشييريح كرد: قلمروبوروكراسييي
هاي واقعي مورد مشاهده خود هاي كلي بوروكراسيهاي مكتوب و .... وبر تنها ويژگيپرونده

( )نوع آرماني "كامل"را فهرسييت نكرد، بلكه براي توسييعه يك مدل نظري از بوروكراسييي 
سينيازمند درك تمامي جزئيات مربوط به ويژگي صلي بوروكرا شكل  هاهاي ا  22-7بود. 

هاي مثبت و منفي بوروركراسي را به عنوان يك پديده كلي نمايشي تصويري از برخي جنبه
 هد.اجتماعي نشان مي

شود. از معموالً تحقيق تطبيقي و تاريخي به عنوان يك پاراديم نظري خاص شناخته مي
ستي به تحليل تاريخي موقعيت سي صي نظير تاراين رو متفكران مارك هاي اقليت يخهاي خا

پردازند تا نحوه شناخت آنها بر حسب نسخه ماركسيستي اسپانيايي تبار در اياالت متحد مي
طالعات كنند تا منظريه تضيياد را دريابند. گاهي اوقات محققان تطبيقي و تاريخي تالش مي

يين آ توان تكرار مطالعه بال دربارههاي جديد تكرار كنند. براي مثال ميقبلي را در موقعيت
 توكوگاوا را در چارچوب مطالعات وبر درباره مذهب و اقتصاد در نظر گرفت.

رود و نه اگرچه تحقيق تطبيقي و تاريخي اغلب به عنوان يك روش كيفي به شييمار مي
ز هاي سري زماني، اگران تاريخي گاهي اوقات از دادهكمّي، اما ضرورتاً چنين نيست. تحليل

يل داده يت، ميزقب گاهي از هاي جمع كاري، مرگ و مير نوزادان و ... براي آ ان جرايم، بي
ستفاده مي اقعي ها در موكنند. با اين وجود، تجزيه و تحليل اين دادهتغييرات در طول زمان ا

( كاربرد 2999) 1هاي خاصييي نياز دارد. براي مثال الري آيزاك و الري گريفينبه مهارت
دار شيييكسيييت در ينيد( در تعيين نقاط معنيرا بب 28هاي رگرسييييون )فصيييل انواع روش

هايي كه در آنها روابط خاصييي ميان متغيرها رخ فرايندهاي تاريخي و نيز شييناسييايي دوره
اند. اين دو محقق با انتقاد از گرايشييي كه تاريخ را فرايندي دهند را مورد بحث قرار دادهمي

ري و هاي كارگتشيييكيل اتحاديهكند، توجه خود را به ارتباط آماري بين يكنواخت تلقي مي
ل داري در طواند كه اين ارتباط به طور معنيها معطوف داشته و نشان دادهفراواني اعتصاب

 زمان تغيير كرده است.

                                                 
1. Larry Isaac and Larry Griffin 
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 .های مثبت و منفي بوروکراسي. برخي جنبه00-4 شکل

 منبع:
Diana Kendall, Sociology in Our Times, 4th ed. (Belmont, CA: Wadsworth, ©2003).  

 
هاي تحقيق و گريفين چند مسييئله مهم را در خصييوص رابطه ميان نظريه، روش آيزاك و

مطرح ساختند. تحليل آنها بار ديگر نسبت به اين فرضيه نادرست هشدار  "هاي تاريخيواقعيت"
 دهد كه تاريخ واقعاً همان گونه كه اتفاق افتاده، مستند نشده است.مي

 عدم شخصي سازي

 اشتغال بر اساس 
 هاي فنيصالحيت

 قوانين و
 مقررات 

سلسله مراتب 
 اختيارات

 تقسيم 
 كار

 عدم انعطاف 
 ناكارامديو 

 مقاومت 
 در برابر تغيير

سازي نهادينه
نابرابري  نژادي، 

 اي و جنسيتي طبقه

 مسايل احتمالي

 بوروكراسي
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه

 نه روشغيرمداخله هايبررسيييي يا تاثير جو بدون  ماعي  تار اجت عه رف هايي براي مطال
 گذاشتن بر آنها در حين وقوع هستند.

 

 تحليل محتوا

  .تحليل محتوا يك روش تحقيق اجتماعي مناسييب براي مطالعه روابط انسيياني اسييت
د از نتوانمحققان عالوه بر اسييتفاده از اين شيييوه براي مطالعه فرايندهاي ارتباطي، مي

 هاي ديگر رفتار اجتماعي نيز استفاده كنند.آن براي بررسي جنبه

 ا، هواحدهاي تجزيه و تحليل در تحليل محتوا اغلب عناصييير ارتباطي از قبيل كلمه
گيري هاي نمونهشيييوند. معموالً اسيييتفاده از روشبندها، كتابها و غيره را شيييامل مي

 ست.احتمالي استاندارد براي تحليل محتوا مناسب ا

 هاي خام به مقوالت بر اسييياس الگوهاي در تحليل محتوا از كدگذاري، تبديل داده
شيييود. اين كدگذاري هر دو محتواي آشيييكار و پنهان را در بر مفهومي، اسيييتفاده مي

 گيرد. تعيين محتواي پنهان به قضاوت محقق نياز دارد.مي

 تحليل محتوا مناسب هاي هاي كيفي براي تفسير دادههاي كمي و هم شيوههم شيوه
 هستند.

 امنيت و امكان مطالعه فرايندهاي  توان به اقتصييادي بودن،از مزاياي تحليل محتوا مي
توان به محدوديت رخ داده در مدت زماني طوالني اشييياره كرد. از معايب آن نيز مي

 كاربرد آن در مطالعات ثبت شده و مسايلي در رابطه با پايايي و روايي اشاره نمود.

 

 تحليل آمارهاي موجود

 هاي آماري جامعي براي بررسيييي هاي دولتي و غيردولتي دادهبسيييياري از سيييازمان
 كنند. هاي مختلف زندگي اجتماعي ارائه ميجنبه

 توان از طريق اسييتدالل منطقي و مسييئله روايي در تحليل آمارهاي موجود را غالباً مي
 تكرار برطرف كرد.



 409/ جويانهفصل يازدهم: تحقيق غيرمداخله

 

 اند و بايد با احتياط از آنها استفاده كرد.سئله روايي مواجهآمارهاي موجود معموالً با م 

 تحقيق تطبيقي و تاريخي 

 هاي تطبيقي و تاريخي براي كشف الگوهاي موجود دانشمندان علوم اجتماعي از روش
 كنند.هاي مختلف استفاده ميدر پيشينه فرهنگ

  شود، ليكن شناخته مياگرچه تحقيق تطبيقي و تاريخي معموالً به عنوان روشي كيفي
 توان استفاده كرد.هاي كمّي نيز براي چنين تحقيقاتي مياز روش

 

 اصطالحات كليدي

 محتواي پنهان كدگذاري

 محتواي آشكار تحقيق تطبيقي و تاريخي

 تحقيق غير مداخله جويانه تحليل محتوا

 

 هاسؤاالت مروري و تمرين

محافظه كاران بيشيييتر طرفدار حقوق يك طرح تحليل محتوا براي بررسيييي اينكه آيا  .2
ها ارائه اي همچون آزادي بيان يا حق سييقط جنين هسييتند يا دموكراتاسيياسييي اوليه

ايد؟ يك گيري را مشخص كردههاي نمونهدهيد. آيا واحدهاي تجزيه و تحليل و روش
 طرح كدگذاري مناسب براي تحليل محتوا پيشنهاد دهيد.

ختالف ميان دو كشيييور يا دو گروه فرهنگي، براي يك گزارش خبري بين المللي از ا .0
مثال نزاع ميان دو كشور اسرائيل و فلسطين پيدا كنيد. سپس با جستجو در ميان اخبار 
به  يد.  ياب يا دو فرهنگ رخ داده ب يك از دو كشيييور  كه در هر  قايعي  گزارشيييي از و

 از كشوري هاي موجود ميان نوع گزارش رويداد توجه كنيد. حال گزارش ديگريتفاوت
شاتي از روزنامه صله دارد، پيدا كنيد )به طور مثال گزار م ليسهاي ژوركه با درگيري فا

(. به نظر شييما گزارش سييوم از كدام دو 3و نيويورك تايمز 2، تاريخ فلسييطين1پسييت
گيريد كه گزارش مي گزارش قبلي طرفداري كرده اسييت؟ در اين صييورت، آيا نتيجه

                                                 
1 . Jerusalem Post 
2 . Palestine Chronicle 
3 . New York Times 
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ست  شده يا اينكه يكي از دو گزارش اول نادر شته  سوم در حمايت يكي از طرفين نو
يده جه رسييي به اين نتي نه  يد )ميبوده اسيييت؟ چرا و چگو يت ا يد از وب سيييا توان

www.worldpress.org ها اسييتفاده كنيد. در اين منبع آوري دادهبه عنوان منبع جمع
 شود(.به مقايسه مقاالتي درباره موضوعات مشابه پرداخته مي

شورهايي كه  .4 ستفاده از اينترنت تعداد ك سبت ب "اميد به زندگي"با ا ه آمريكا باالتري ن
براي اين منظور  www.prb.orgتوانيد از وب سيييايت كنيد )ميدارند را مشيييخص 

 استفاده كنيد(. 

اي درباره تعدادي از مذاهب اصلي جهان انجام داده است. ماكس وبر مطالعات گسترده .7
 هاي وي در اين زمينه تهيه كنيد.گزارشي كتاب شناسانه از فعاليت

مراجعه و بخشيييي با عنوان  1تي انجمن جامعه شيييناسيييان آمريكابه سيييايت اينترن .2
( و www2.asanet.org/sectionchsرا يافته ) "شييناسييي تطبيقي و تاريخيجامعه"

 اي از يك مقاله در بخش خبرنامه آن تهيه كنيد.خالصه

 

 منابعي براي مطالعه بيشتر
Baker, Vern, and Charles Lambert. 1990. "The National Collegiate 

Athletic Association and the Governance of Higher Education". 

Sociological Quarterly 31 (3): 403-21. 

ي اتحاديه ورزشييگيري تجزيه و تحليلي تاريخي از عواملي كه منجر به راه اندازي و شييكل
 گرديد.آمريكا  هايدانشگاه

Berg, Bruce L. 1998. Qualitative Research Methods for the Social 

Science. 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon. 

سنجه شمندي درباره  صلي اين كتاب حاوي مطالب ارز هاي غير مداخله جويانه، همراه با ف
درباره تحليل محتوا است. عليرغم تاكيد بر تحقيق كيفي، برگ روابط منطقي ميان رويكردهاي 

 .دهدكيفي و كمي را نيز نشان مي

                                                 
1 . American Sociological Association 

http://www.worldpress.org/
http://www.prb.org/
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Evans, William. 1996. "Computer-Supported Content Analysis: Trends, 

Tools, and Techniques". Social Science Computer Review 14 (3): 269-79. 

، CETAدر اين مقياليه مروري بر نرم افزارهياي موجود براي تحلييل محتوا از جمليه 
DICTION ،INTEXT ،MCCA ،MECA ،TEXTPACK ،VBPro  و

WORDLINK .شده است 
Gould, Roger V., ed. 2000. The Rational Choice Controversy in 

Historical Sociology. Chicago: University of Chicago Press. 

 شناسي.بحثي ارزنده درباره تحقيق تاريخي و به طور كلي انتخاب منطقي در جامعه
Oyen, Else, ed. 1990. Comparative Methodology: Theory and Practice 

in International Social Research. Newbury Park, CA: Sage. 

هاي مختلف تحقيق تطبيقي ارائه شيييده اسيييت. هايي پيرامون جنبهدر اين كتاب ديدگاه
 همكاران اين كتاب افرادي از كشورهاي مختلف هستند.

U.S. Bureau of the Census. 2004. Statistical Abstract of the United 

States, 2004. Washington, D.C: U.S. Government Printing Office. 

ستجو در  ست. اگرچه ج شده ا شور آمريكا در اين كتاب ارائه  مجموعه جامعي از اطالعات ك
ساده ست، ليكن منبعي بيجداول آمارهاي كتاب كار چندان  شمندان علوم اي ني نظير براي دان

 .1است. در حال حاضر اين نسخه بر روي لوح فشرده و اينترنت نيز قابل دسترس استاجتماعي 
Webb, Eugene T., Donald T. Campbell, Richard D. Schwartz, Lee 

Sechrest, and Janet Belew Grove. 2000. Unobtrusive Measures. Rev. ed. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

هاي فيزيكي، انواع منابع مداخله جويانه. شيييامل رديابيمروري خالصيييه بر تحقيق غير 
 هاي اين شيوه.بايگاني و مشاهدات. بحث مفيدي درباره اصول اخالقي و محدوديت

Weber, Robert Philip. 1990. Basic Content Analysis. Newbury Park, 

CA: Sage. 

اين كتاب منبع مقدماتي بسييييار خوبي براي طراحي و اجراي تحليل محتوا اسيييت. در اين 
 اند. هاي خاص مورد بررسي قرار گرفتهكتاب مسائل كلي و روش

 

 منابع اينترنتي براي مطالعه بيشتر

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
                                                 

 .]م[شوند هاي آماري مختلفي حاوي آمارهاي گوناگون منتشر مي. در کشورمان نيز سالنامه 1
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صي  .02 شخي صل را انجام دهيد، آزمون ت  :Sociology Nowپيش از آنكه مرور پاياني ف

Research Methods هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به شما در شناسايي حوزه
باره اين ابزار بر خط و  تاب، اطالعاتي در تداي ك هد كرد. در اب يد، كمك خوا تمركز كن

 آموزش نحوه دسترسي به منابع عظيم آن را خواهيد يافت.

بر اسييياس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .08
نتايج آزمون خود اسييتفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و سيياير منابع 

 براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

وقتي مرور خود را به پايان رسانديد، از پس آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به فصل  .04
 كنيد.بعدي هستيد يا خير، استفاده 

 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعيوب سايتي براي كار با ويرايش يازدهم روش

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.براي امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

س شي به همراه بازخورد ايت به موارد زير دست خواهيد يافت: آزمونشما در اين  هاي آزماي
صل، پروژهآنها، تمارين اينترنتي، فلش كارت صطالها، نرم افزار آموزشي ف صيلي، ا حات هاي تف

هاي هاي اجتماعي در فضاي مجازي، داده، پژوهشInfoTrac College-Editionجستجوي 
اي بر آموزش كار با نرم افزارهاي مختلف هاي سايت، مقدمهپيمايش اجتماعي سراسري، لينك

 .NVioو  SPSSها از قبيل تحليل داده

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ي احتماالً ثابت هاي اينترنتتوجه داشته باشيد كه اينترنت ماهيتي پويا است. ليكن اين پايگاه
هاي بيشيييتر بررسيييي كنيد. اين ينككتاب را نيز براي ل خواهند بود. همچنين وب سيييايت

هاي اينترنتي در زمان انتشييار كتاب مطالبي براي يادگيري بيشييتر در زمينه تحقيق غير پايگاه
 كنند.مداخله جويانه ارائه مي

 مركز سرشماري آمريكا، خالصه آمارهاي اياالت متحده آمريكا
http://www.census.gov/statab/www/ 
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 تحليل آمارهاي جاري در آمريكا منبعي عالي براي تجزيه و
 شناسي تطبيقي و تاريخيشناسي آمريكا، جامعهانجمن جامعه

http://www2.asanet.org/sectionchs/ 

يوندهاي شييناسييي آمريكا. پبخش تحقيقات تطبيقي و تاريخي پايگاه اينترنتي انجمن جامعه
ا فراهم ها و ساير منابع ردادهاينترنتي فعال اين بخش دسترسي شما به ابزارهاي تحقيق، منابع 

 آورد. مي

 





 

 فصل دوازدهم
 

 

 

 
 

 تحقيق ارزيابي
 

 

 مروري بر فصل

صل با يكي از زمينه شنا ميدر اين ف شد تحقيقات اجتماعي آ يد: شوهاي در حال ر
اقدامات اجتماعي. در انتهاي اين فصيييل قادر به قضييياوت درباره موفقيت يا ارزيابي 

 هاي اجتماعي خواهيد بود.شكست برنامه





 

 فصل دوازدهم
 

 

 

 
 

 ارزيابي تحقيق
 

 

 مقدمه
( آشيينايي نداريد. اين 1)با زمان همراه شييويم "Twende na Wakati"احتماالً با برنامه 

راديويي در كشيييور تانزانيا بوده اسيييت. اين برنامه از جمله  هايبرنامه پر طرفدارترين برنامه
شمار ميبرنامه شور به  صلي اين هاي هيجان انگيز راديويي در اين ك صيت ا شخ امه، برنرود. 

، يك راننده كاميون است كه عقايدي سنتي درباره جنسيت و روابط خانوادگي دارد. "2موكواجو"
تري عقايد پيشييرفته "ماما واريدي"و همسييرش  "3فوندي ميتيندو"در مقابل او خياطي به نام 

 درباره نقش زن و مرد، به ويژه در رابطه با ازدياد جمعيت و تنظيم خانواده دارند.
هاي ( و سيييازمانPCI) 4رنامه يكي از ابتكارات انجمن بين المللي جمعيت و ارتباطاتاين ب

( نرخ 2كنند: )ديگري است كه با دولت تانزانيا در زمينه حل دو مشكل اساسي آن همكاري مي
گيري بيماري ايدز به ويژه در ميان ( همه0رشيييد جمعيتي دو برابر ديگر كشيييورهاي دنيا و )

سال   مثبت HIVداراي  2992رانندگان خطوط ترانزيت كاميون كه حدود يك چهارم آنها در 
كردند )راجرز و درصييد از وسييايل پيشييگيري اسييتفاده مي 22بودند. ضييمن آنكه تنها حدود 

 (. 2998: 2-8، 5همكاران
شگيري و تنظيم خانواده هدف از اين برنامه تغيير در دانش، نگرش و رويه هاي مربوط به پي

خشييي حي اثربچنين دريافته بود كه ارائه اين پيام از طريق يك برنامه تفري PCIبود. سييازمان 
 بيشتري از يك برنامه آموزشي رسمي خواهد داشت.

                                                 
1 . Let's Go with the Times 
2 . Mkwaju 

3 . Fundi Mitindo 

4 . Population Communications International 
5 . Rogers et al. 
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 84قسمت از اين برنامه پخش شده و حدود  029، 2999تا  2994هاي در فاصله سال
صد از تانزانيايي ستفاده كردند. حدود هاي راديويي گوش ميها كه به برنامهدر  97دادند از آن ا

دادند و از اين رو برنامه ه اين برنامه گوش ميدرصيييد از مخاطبان راديويي اعالم كردند كه ب
فوق، پر طرفدارترين برنامه در كشييور بوده اسييت. نود درصييد از مخاطبان برنامه موكواجو را 

دانسييتند. بيش از دو سييوم ماما درصييد رفتارهاي او را مورد پذيرش مي 4شييناختند و تنها مي
 دانستند. واريدي و همسر خياط او را الگوي رفتاري مناسبي مي

امه بر دادند كه اين برنهايي كه براي سنجش تاثير برنامه انجام شدند، نشان مينظرسنجي
درصد از زنان متاهلي كه به اين  72دانش، نگرش و رفتار افراد تاثير داشته است. به طور مثال 

ي اند. در حالهاي تنظيم خانواده اسييتفاده كردهدادند، عنوان داشييتند كه از رويهبرنامه گوش مي
 درصد بوده است. 29دادند، تنها كه اين مقدار براي افرادي كه به اين برنامه گوش نمي

درصييد از مخاطبان برنامه عنوان داشييتند كه به دليل  40حدود  2997در سييال 
 اند. اين درصييد درگوش دادن به اين برنامه از رفتارهاي پيشييگيرانه ايدز اسييتفاده كرده

درصييد از اين افراد عنوان  44درصييد افزايش يافت.  90به  2992نظرسيينجي سييال 
درصد از وسايل پيشگيري استفاده كرده  28اند، داشتند كه آنها تك همسري را برگزيده

ستفاده از تيغ 8و  صد ا سرنگدر صالح و  شترك را قطع كردههاي ا اند )راجرز و هاي م
 (.2990002ديگران، 

 
توانيم درباره اثربخشي اين برنامه اظهار وم اجتماعي ميهاي علبر اساس يكي از انواع روش

نظر كنيم. تحقيق اجتماعي بيش از يك روش، اشييياره به يك هدف تحقيق دارد. اين هدف در 
هاي نوين آموزش يا نوآوري در شيييوه هايهاي اجتماعي نظير شيييوهواقع ارزيابي تاثير برنامه

توان در تحقيق ارزيابي ش، آزمايش و ... را ميهاي مختلفي از جمله پيمايمجازات اسييت. روش
 مورد استفاده قرار داد.

تحقيق ارزيابي شييايد قدمتي به ديرينه خود علوم اجتماعي داشييته باشييد. زماني كه افراد 
دهند، به نتايج و پيامدهاي آن نيز توجه خواهند اقدامي اجتماعي را با هدفي خاص انجام مي

ست اين  شت. هر چند ممكن ا شيوهدا شيارانه يا پيچيده انجام ندهند. با كار را به  اي دقيق، هو
سال شده كه اين هاي اخير تحقيق ارزيابي به يكي از زمينهاين وجود، در  هاي پركاربرد تبديل 

هاي مختلف مشييياهده نمود. رشيييد تحقيق ارزيابي، ها و طرحها، دورهتوان در كتابامر را مي
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شاره به روندي كلي ست تهمچنين ا شگر ممكن ا ر در علوم اجتماعي دارد.  به عنوان يك پژوه
 بخواهيد حتي خودتان را نيز ارزيابي كنيد. 

توان تا حدودي  ناشي از تمايل محققان اجتماعي به ايجاد گسترش تحقيقات ارزيابي را مي
( افزايش الزامات قانوني در خصييوص 2توان تاثير )تغييري در جهان دانسييت. ضييمن آنكه نمي

هاي پژوهشيييي براي برآوردن اين ( وجود بودجه0هاي جديد و )پذيري برنامهارزيابي توجيه
رسد كه دنياي واقعي بيش از گذشته به الزامات را ناديده گرفت. در هر صورت چنين به نظر مي

 هاي محققان اجتماعي نيازمند است.مهارت
 اجتماعي خواهد داشت. پس اين فصل نگاهي به برخي عناصر اساسي اين نوع از تحقيقات

ياتي آن هاي عملاز بيان موضوعاتي كه نوعاً براي تحقيقات ارزيابي مناسب هستند، برخي جنبه
بندي را نيز بيان خواهيم كرد: سنجش، طرح آزمايش و اجرا. همان طور كه خواهيد ديد، صورت

ق ه به اينكه تحقيصييحيح سييؤاالت، اهميتي برابر با پاسييخگويي به آنها خواهد داشييت. با توج
صورت مي ست كه برخي از ارزيابي در زندگي واقعي  شكالت خاص خود نيز مواجه ا گيرد، با م

در كنار مسييائل پشييتيباني، اين نوع تحقيق برخي مالحظات گيرد. آنها مورد بررسييي قرار مي
اين  يد، بايدكناخالقي را نيز به همراه دارد. زماني كه گزارشيييي از تحقيق ارزيابي را مطالعه مي

 مالحظات را در ذهن داشته باشيد.
 هاي آن بر دنيايرود خروجيتحقيق ارزيابي نوعي از تحقيق كاربردي اسييت كه انتظار مي

ست.  ضروري ا شد. از اين رو توجه به چگونگي و نحوه اجراي آن امري  شته با واقعي تاثير دا
شكار تحقيق ارزيابي ضرورتاً بر زندگي واقعي  همان طور كه مالحظه خواهيد كرد، كاربردهاي آ

گذارد. آنها بيشييتر موضييوع مباحث ايدئولوژيك و نه اختالف نظرهاي علمي هسييتند. تاثير نمي
شته و  شايد آنها كنار گذا شوند.  سي يا غيره، ناديده گرفته  سيا سادگي و به داليل  شايد به 

 ها غبار بخورند. فراموش شوند و تنها در قفسه كتابخانه
هاي ها در مقياس گسيييترده، يعني شييياخصفصيييل با نگاهي به يكي از منابع ارزيابياين 

رسد. اين نوع تحقيق، امروزه توجهات بسياري را به خود جلب كرده است. اجتماعي به پايان مي
هاي اقتصادي براي نشان دادن عوارض و بهبود اوضاع اقتصادي به كار همان طور كه شاخص

 شود.هاي جامعي در خصوص وضعيت جامعه ارائه ميشاخصروند، در اين شيوه مي
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 موضوعات مناسب براي تحقيق ارزيابي
اي اجرا شيده يا براي اجراي آن گيرد كه برنامهتحقيق ارزيابي زماني مورد اسيتفاده قرار مي

ريزي شده است. برنامه اجتماعي اقدامي است كه در چارچوبي اجتماعي براي دستيابي به برنامه

كه  فرآيند بررسي آن است تحقيق ارزيابيترين شكل، شود. در سادهجي خاص انجام مينتاي

 آيا يك برنامه به نتايج مورد انتظار دست يافته است يا خير.
سب براي تحقيق ارزيابي وجود ندارد. زماني كه  ضوعات منا صي در زمينه مو محدوديت خا

داد، محققان نظامي به بررسيييي تاثير آن بر دولت فدرال آمريكا نظام وظيفه عمومي را تغيير 
شدند. زماني كه دولتجذب نيرو عالقه صرف مواد مخدر را مند  هاي ايالتي قوانين مربوط به م

ساير رفتارهاي اجتماعي  صرف مواد مخدر و  سي پيامدهاي آن بر م تغيير دادند، محققان به برر
صير سائل اجتماعي مرتبط را كاهش  هاتعداد طالق 1پرداختند. آيا قانون طالق بدون تق ساير م

يا افزايش داده است؟ آيا قانون بيمه بدون تقصير خودرو منجر به افزايش حق بيمه شده است؟ 
هادهايي كه مسييياعدت يابي براي هاي خارجي را فراهم ميمراكز و ن ند نيز از تحقيق ارز آور

 كنند.اطمينان از برآوردن اهداف مورد نظر استفاده مي

به  2مطالعات ارزيابي نيازهاكند. تحقيق ارزيابي اهداف متفاوتي را دنبال مي اصيييوالً

كند. تعيين وجود و گستردگي مسائل، به ويژه در بخشي از جامعه، نظير سالخوردگان، كمك مي

دهد كه آيا نتايج يك مطالعه منابع هزينه نشيييان مي 3منفعت -تجزيه و تحليل هزينه 

 4مطالعات نظارتيكنند يا خير. مالي و غير مالي( را توجيه ميشييده براي آن )شييامل منابع 

شيوع يك بيماري فراهم  ضوع مورد عالقه، نظير نرخ جرايم يا  صوص يك مو اطالعاتي در خ
شود. توضيح زير در خصوص هاي تدريجي را شامل ميكنند. گاهي اوقات اين نظارت برنامهمي
لتي حفاظت از محيط زيسييت ارائه شييده را در كه توسييط يك گروه غير دو "مديريت انطباقي"

 نظر بگيريد:
ابتدا اعضيياي تيم فرضيييات را ارزيابي و اهداف مديريت در خصييوص حفاظت از 

كنند. تيم بر اسيياس اين ارزيابي، فعاليت خود را آغاز و بر نحوه پاسييخ محيط را بيان مي

                                                 
1 . no Fault Divorce 

2 .  Needs Assessment Studies 

3 . Cost – Benefit Studies 
4 . Monitoring Studies 
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ا بازنگري و بر كند. پس از سيينجش نتايج، شييركا فرضيييات و اهداف رمحيط نظارت مي
كنند كه چه چيزي را از تجارب قبلي آموخته اسيييت. با انجام بازنگري گروه نظارت مي

 (.022204شود )فرآيند مجدداً تكرار مي
 

كه آيا شييوند: تعيين اينرا شييامل مينتايج  يا هاارزيابي برنامهتحقيقات ارزيابي اغلب 

 اشته است يا خير. به مثال زير توجه كنيد.اي اجتماعي نتيجه مورد نظر را به همراه دبرنامه
صوص ارزيابي برنامه سال قبل، تحقيقي در خ شورهاي چندين  شي رانندگان در ك هاي آموز

( انجام شيييد كه مباحث NHTSA) 1هامختلف زير نظر سيييازمان ايمني حمل و نقل در جاده
هاي تحقيق چنين بيان ( درباره يافته299207) 2بسيييياري را به دنبال داشيييت. فيليپ هيلتز

 كند:مي
صنعت بيمه خودرو به كودكاني كه دورهسال ست كه  سياري ا شي هاي ب هاي آموز

دهند. زيرا آمارها حاكي از آن است كه ميزان تصادفات گذرانند، تخفيف ميرانندگي را مي
 اين افراد كمتر است.

دهد كه آموزش رانندگان در كل از يد نشان ميتحقيقي جد با اين وجود، نتايج اوليه
 دهد.وقوع تصادفات سنگين پيشگيري نكرده و آن را كاهش نمي

 
از ايالت جورجيا )كه آتالنتا را نيز شييامل  3نفر در بخش ديكالب 24222با بررسييي حدود 

دهد كه ميزان تصييادفات و نقض قوانين از سييوي كسيياني كه شييود(، نتايج اوليه نشييان ميمي
شي را گذراندهدوره شركت نكردهاند، اختالف چنداني با افرادي كه در اين دورههاي آموز ، اندها 

 هاي ظريف آموزش رانندگي را آشكار كرد.ندارد. اين مطالعه همچنين برخي جنبه
اوالً، بر اسييياس نتايج اين مطالعه اثربخشيييي آموزش رانندگان مبتني بر اختياري بودن آن 

اند با احتمال كمتري تصيييادف كرده و هاي آموزش رانندگي را گذراندهدوره اسيييت. افرادي كه
كنند. از سوي ديگر افرادي با سطوح تحصيلي باالتر تمايل بيشتري به ثبت قوانين را نقض مي

 كنند.ها دارند و با احتمال كمتري نيز تصادف مينام در اين دوره

                                                 
1 . National Highway and Transportation Safety Administration 

2 . Philip Hilts 
3 . DeKalb County 
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هاي رانندگي در واقع تصيييادفات ه آموزشترين يافته تحقيق آن بود كبا اين وجود عجيب
هاي آموزشييي برخي افراد را تشييويق به دريافت دهند. برگزاري اين دورهشييديد را افزايش مي

سي تر گواهينامه ميسريع هاي آموزشي شهر ايالت كانتيكت كه برگزاري دوره 22كند. در برر
سه چهارم از افرادي كه مي ضور در دورهتوانرا متوقف كرده بودند، حدود  هاي ستند از طريق ح

سال و بيشتر  29آموزشي نسبت به دريافت گواهينامه اقدام كنند، اين كار را تا رسيدن به سن 
 (.299207به تاخير انداخته بودند )هيلتز، 

ها ارتباط نزديكي داشيييتند، قرار اين نتايج، مورد پذيرش كسييياني كه با برگزاري اين دوره
ضيه  شخص گرديد مطالعه نگرفت. پيچيدگي ق با ارزيابي  NHTSAزماني افزايش يافت كه م

تري نيز ارتباط داشييته اسييت و نتايج اوليه حاكي از اثربخشييي برنامه آموزشييي جديد و پرهزينه
 اند.بيشتر اين برنامه بوده

شيييناس ، جامعه1حال به مثال متفاوت ديگري از تحقيق ارزيابي توجه كنيد. رادولف آندوركا
ني، موضييوع گرايش كشييورش به اقتصيياد بازار آزاد را مورد توجه قرار داد. آندوركا و مجارسييتا

ناگوار اروپاي غربي در سيييال  پايش  2999همكارانش حتي پيش از حوادث  به بررسيييي و 
جام هايي كه خارج از حيطه اقتصاد سوسياليستي انپرداختند. فعاليتكشور مي "اقتصاد در سايه"

هايي و تاثير آنها بر جامعه مجارسييتان را ظهور و سييقوط چنين فعاليت شييدند. آن مطالعات،مي
سي مي سايه، كه قبالً به كاهش اختالف "ها چنين بود كه كردند. يكي از يافتهبرر صاد در  اقت

كردند، در دهه طبقاتي و يا حداقل بهبود اسيييتانداردهاي زندگي اقشيييار فقير جامعه كمك مي
 (.29920222)آندوركا  "شدندتالفات ميبيشتر موجب رشد اين اخ 2992

 هاي گوناگونيكنيد، سؤاالت مناسب براي تحقيق ارزيابي در حوزههمان طور كه مشاهده مي
هاي بنيادين. در ادامه، گذاري و حتي عقايد و ارزشها، سييرمايهشييوند: مشيياغل، برنامهمطرح مي

 بحث و بررسي قرار گرفته است.مورد ها نحوه پاسخگويي به اين سؤاالت و انجام ارزيابي

 

 بندي مسئله: موضوعات سنجشصورت
ها پيش، مسئوليت يك مركز تحقيقاتي را بر عهده داشتم كه بيشتر تحقيقاتي در زمينه سال

 هايهاي تحقيقاتي، در خصييوص ارزيابي برنامهداد. اغلب برنامهها انجام ميعملكرد دانشييگاه

                                                 
1 . Rudolf Andorka 
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تند گرفآموزشي بود. عبارت زير نوعي از مسائلي است كه در اين چارچوب مورد بررسي قرار مي
 رسد يكي از موانع اصلي در راه انجام يك تحقيق ارزيابي مناسب باشد. ظر ميو به ن

گفتند از طرف دانشگاه به آنها گفته اعضاي هيئت علمي در محل كار من حاضر شده و مي
صلي اين بود:  شكل ا سازند. م شي جديد آماده  ست كه خود را براي ارزيابي برنامه آموز شده ا

گرفت، تمايلي به اين كار نداشييتند. از نظر آنها اين ارزيابي قرار مي افرادي كه برنامه آنها تحت
 آمد. ارزيابي مستقل، تهديدي براي استمرار برنامه و حتي كار آنها به حساب مي

تحت ارزيابي است. اغلب  اما مسئله اصلي كه قصد اشاره به آن را دارم، توجه به هدف برنامه
، اين پاسيييخ كلّي را به دنبال دارد كه "يد چيسيييت؟هدف اصيييلي از برنامه جد"طرح سيييؤال 

ست " سبات و روابط آن به د ضيات به جاي حفظ محا صحيح از ريا شجويان دركي عميق و  دان
 را اندازه "درك عميق و صحيح"توان اين . اغلب، پاسخ من به اين سؤال كه چطور مي"آورندمي

نتي هاي سشايد سنجش آن با روش كند كهگرفت؟ آن است كه برنامه به ايجاد چيزي كمك مي
هاي ها ممكن نيست. ليكن هيچ مشكلي براي نوآوري و سنت شكنيها و آموختهسنجش نگرش

ما وجود ندارد. شيياخصييي غير معمول براي سيينجش نتايج مورد انتظار چگونه خواهد بود؟ گاهي 
 نيم.بدا "غير قابل سنجش"رسد كه نتايج برنامه را اوقات اين بحث به جايي مي

سي در تحقيق ارزيابي  سا ضوعات  "سنجش"چالش ا سنجش"اين مو ست. "غير قابل   ا
تحقيق ارزيابي در واقع راهي براي آگاهي از آن است كه آيا چيزي وجود دارد يا خير، آيا چيزي 
اتفاق افتاده اسييت يا خير. براي انجام تحقيق ارزيابي بايد قادر به عملياتي سييازي، مشيياهده و 

 مورد مطالعه باشيم.درك موضوع 
شره برنامهها را مياغلب خروجي سناد منت ساس، زماني توان در ا شاهده نمود. بر اين ا ها م

( قصيييد ارزيابي عملكرد كتابخانه عمومي بخش 2992) 1كه ادوارد هووارد و دارلين نورمان
 غاز كردند:ابخانه آدر اينديانا را داشتند، كار خود را با تكيه بر بيانيه هدف هيئت امناي كت 2ويگو

صوص  سط/ براي/ و يا در خ سب و مورد نيازي كه تو سي به اطالعات منا ستر د
شار شهروندان اين بخش ارائه مي سي از طريق خريد، هديه، ثبت و انت ستر شوند. اين د

 شود.اطالعات انجام مي

                                                 
1 . Edward Howard and Darlene Norman 
2 . Vigo 
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سازماندهي اين اطالعات براي تحويل مناسب و دسترسي آسان، تدارك تجهيزات 
كثري برداري حداياز براي استفاده و كمك در بكارگيري آنها، و تاثيرگذاري بر بهرهمورد ن

اي كه شهروندان را در مسير تحقيق به از اين اطالعات در راستاي بهبود جامعه به شيوه
 (.29920428منظور كسب آگاهي هرچه بيشتر ياري رساند )

 
دهد را كتابخانه عمومي انجام ميهر كاري كه "اند، همان طور كه محققان اشيياره داشييته

سي قرار دادمي سبت به اين بيانه مورد برر شاخص"توان ن سبت به تعيين  سپس ن هاي . آنها 
 عملياتي براي هر يك از اهداف اقدام كردند.

ها اغلب براي ارزيابي ضروري هستند، اما ممكن است كافي برنامه "رسمي"اگرچه اهداف 
هايي كه براي دارد برنامه(  عنوان مي2990) 1ماري ماديسيييون -نباشيييند. به طور مثال آنّا 

شده ضعيف جامعه طراحي  شار  ستهحمايت از اق ست واقعاً نيازها و خوا هاي آنها را اند، ممكن ا
 پوشش ندهد:

اختالفات فرهنگي موجود در خصييوص نحوه تفسييير محققان سييفيد پوسييت طبقه 
هاي نادرسييت در رضيييات اشييتباه و گزارهمتوسييط از تجارب اقليت كم درآمد، منجر به ف

شيييود. هاي عملياتي بي اعتبار ميهاي اجتماعي و برنامهخصيييوص روابط علّي، نظريه
هاي اشيييتباه موجود در ادبيات تحقيق حاصيييل هاي توصييييفي كه از پيش فرضنظريه
 (.2990049اند، تاثيرات منفي بر ذينفعان برنامه خواهد داشت )شده

تحقيق ارزيابي، محققان بايد توجه كافي به موضييوعات سيينجش داشييته از اين رو در يك 
شند. در ادامه با نگاهي دقيق ستفاده قرار با سنجش كه محققان ارزيابي مورد ا تر انواع مختلف 

 كنيم.دهند را بررسي ميمي

 

 هاتعيين خروجي
راي سييي بهمان طور كه پيش از اين نيز ذكر گرديد، خروجي يا متغير پاسييخ، متغيري اسييا

سييينجش در تحقيقات ارزيابي اسيييت. اگر يك برنامه اجتماعي براي برآوردن منظوري خاص 
خواهيم ميزان تبعيض را كاهش طراحي شييده باشييد، بايد قادر به سيينجش آن باشيييم. اگر مي

                                                 
1 . Anna – Marie Madison 
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خواهيم ميزان تفاهيم زوجين را افزايش دهيم، دهيم، بايد قادر به سيينجش آن باشيييم. اگر مي
 سنجش آن باشيم. بايد قادر به

 از اين رو توافق درباره تعاريف اهميت بسياري دارد:
شوار صوص  يكند كه توافقزماني بروز مي ،ترين موقعيتد ستانداردهادر خ ود وج ا

شد. ن شته با سياري از گروه به طور مثالدا ستعمال هها دربارب مواد مخدر اختالف  شديد ا
درصييد دانشييجويان در هفته مواد مخدر 22 . آيا مصييرف شييديد يعني بيش ازندرنظر دا

ستعمال مي كوكائين يا قرص  قوي نظيردر ماه مواد مخدر درصد آنها  2بيش از  يا كنندا
آموزاني كه از سييال اول دبيرسييتان مواد مخدر كنند، دانشكليدين اسييتعمال ميسيييفن 

 محققان...  ؟مصييرف، ماهيت و سيين ي مانند نرخكنند، يا تركيبي از ابعاداسييتعمال مي
بايد پيش از آغاز مطالعه، تمام تالش خود را براي دسيييتيابي به اتفاق نظر كليه كاربردي 

حداقل اطمينان از اينكه ( يا مشيييورتيهاي از طريق گروه به طور مثال)كاربران تحقيق 
كند، انجام دهند هاي مطابق با اسيتانداردهاي مورد قبول آنها ايجاد ميمطالعات آنها داده

 .(2994004 1من و راگك، بيك) هدري
 

را در قانون يا مقررات  مناسب آنحل اهرله و ئمسمشخصي از تعريف توان اوقات ميگاهي 
صورت  سازماني مشاهده نمود. . داز آن پيروي كنيو  بودهبايد از چنين مشخصاتي آگاه در اين 

ست يابيدتوافق به نيز  آنها سنجش هنحو هبايد دربار ،تعاريفتوافق درباره  بر عالوه با توجه  .د
شجوياني كه  تخمينبراي هاي مختلفي به اينكه روش صد دان صرف هر هفته"در  مواد مخدر م

يه "كنندمي يد كه كل ياب نان  يد اطمي با هاي( در پژوهش، روش )روش دخيلافراد  وجود دارد، 
 .اندانتخابي شما را درك كرده و پذيرفته

شتزانيا، راديويي در تان مورد برنامهدر  يكي از اهداف برنامه، . چندين معيار خروجي وجود دا
افزايش آگاهي درباره تنظيم خانواده و بيماري ايدز بود. بر اين اسيياس، گروهي معتقد بودند كه 

ارزه توان با آن مبويروس ايدز توسط حشرات منتقل شده و با استفاده از سموم دفع حشرات مي
)راجرز و همكاران اهش اين باور در ميان آنان داشيييت از كنشيييان بررسيييي مخاطبان  كرد.

2998002.) 

                                                 
1 . Hedrick, Bickman and Rog 
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ها در از سيييوي ديگر انجمن بين المللي جمعيت و ارتباطات، قصيييد تغيير نگرش تانزانيايي
صوص اندازه خانواده، نقش سيتي، ويروس ايدز )خ ضوعات مرتبط را HIVهاي جن ساير مو ( و 

تايج  داشيييت. تاثيرگذاري ،تحقيقن با بر موارد فوق بود. برنامه گوياي  تاً برنامه به دن ل نهاي
تاثيرگذاري بر رفتار مردم بود. همان طور كه اشاره گرديد، نظرات مخاطبان برنامه نشان دهنده 

ري از گيتغيير در رفتار آنها نسيييبت به پيشيييگيري از ايدز بود. آنها مطالبي در خصيييوص بهره
با اين وجود، از آنجا كه اغلب ميان گفتار و كردار  هاي تنظيم خانواده را عنوان داشيييتند.روش

 د.هاي خود بودنهاي مستقلي براي تاييد يافتهمردم اختالف وجود دارد، محققان به دنبال داده
شگيري ،برنامۀ ملي كنترل ايدز تانزانيا شهروندان قرار را رايگان  1لوازم پي . دادميدر اختيار 

شش اين برنام شتندۀ قرار در مناطقي كه تحت پو تا  2990 سال ازاين لوازم  ، توزيع تعداددا
اين ميزان در مناطقي كه به عنوان كنترل تحت پوشش . افزايش يافتشش برابر حدود  2997

 برابر بود.  2.7برنامه قرار نداشتند، تنها حدود 

 

 يآزمايش چارچوبسنجش 
رند، تنها گيمورد توجه قرار مياي كه مستقيماً در برنامه آزمايشي سنجش متغيرهاي وابسته

شمار مينقطه :  202-02) 2هنري ريكن و رابرت بوروشهمان طور كه . روداي براي آغاز به 
ي از چارچوب آزمايش كه محققان هايسيينجش جنبهاغلب سييازند، نشييان مي خاطر( 2947

سياري برخوردار ا ضرورت ب شت، از اهميت و  رچه ست. اگمعتقدند بر نتايج آن تاثير خواهد گذا
 برخي متغيرها خارج از حيطه آزمايش قرار دارند، ليكن بر آن تاثير خواهند داشت.

.  ريدمتقاضي كار را داافراد ي براي آموزش ايبه عنوان مثال فرض كنيد قصد ارزيابي برنامه
ست ستخدام پس از اتمام اين دوره ا صلي برنامه موفقيت كارآموزان در ا شما . خروجي ا اگرچه 

آنچه در بلند مدت براي  بايد كنيد، ليكنمحاسييبه ميمشيياهده و را ها اشييتغال آزمودني ميزان
شتغال اتفاق مي شتغال يا عدم ا سري در بازار كار اتفاق ا سرا افتد را نيز تعيين كنيد. اگر ركودي 

سوي ديگر چنانچه كليه كارآموز شيد. از  شته با شتغال را در نظر دا ن اافتد بايد تاثير آن بر نرخ ا
 دوررا مدر بازار مشيياغل موجود در افزايش كلي پس از اتمام دوره شييغلي به دسييت آورند، بايد 

                                                 
  ]م[. لوازم پيشگيري از بارداري  1

2 . Henry Riecken and Robert Boruch 
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هاي مكمّل و گروه كنترلي مناسيييب بايد امكان تشيييخيص تركيب شييياخصقرار دهيد.  توجه
 تاثيرات برنامه تحت ارزيابي را براي شما فراهم آورد.  

 

 ها )اقدامات(برنامهتعيين 
سنجش شييا  برنامه تاثيراتبايد محققان يك برنامه،  هايخروجي عالوه بر  ا ر محرك آزماي

ها ي با تقسيم آزمودنيودسنجش تا حدبر اساس طرح آزمايشي، اين . نيز مورد سنجش قرار دهند
تخصييييص يك آزمودني به گروه آزمايشيييي را گيرد. صيييورت مي كنترلگروه آزمايش و دو به 
اي آن فرد در برابر محرك و تخصيص به گروه كنترل را انتخاب بر "بلي"توان انتخاب گزينه مي

 با اين وجود، شرايط در عمل بسيار دشوارتر است.. در نظر گرفت "خير"گزينه 
ضيان كار را در نظر بگيريد شركت مي ايعده. مجدداً مثال آموزش متقا نند كدر اين برنامه 

اي به شييرايط اين برنامه آموزشييي توجه كنيد. اما لحظهورزند. مي اجتناب اين كاراي از و عده
شيها به طور كامل در برخي آزمودني سات آموز سياري از  .كنندشركت مي جل برخي ديگر در ب

شركت نمي سات  ضور جل ضاوت. تمركز كافي ندارندكنند يا هنگام ح  لذا به معيارهايي براي ق
ه نرخ خواهد بود كاثربخش در صورتي برنامه  يد.درباره ميزان و كيفيت حضور در برنامه نياز دار

 اند.اشتغال حاضرين باالتر از كساني باشد كه حضور چنداني در دوره نداشته
. فرض كنيد توانند اجراي محرك آزمايشييي را با اخالل مواجه سييازندعوامل ديگري نيز مي

چندين . را داريماختالالت ذهني درماني براي درمان  ارزيابي شيييكل جديدي از روان قصيييد
دهند. در نهايت قصد مقايسه هاي گروه آزمايش انجام ميدرمانگر اين روش را بر روي آزمودني

نرخ بهبود اين گروه با گروه كنترلي را داريم كه تحت درمان روش ديگري بوده يا هيچ روش 
وه آزمايش اين احتمال وجود دارد كه برخي از درمانگران گر .درماني بر آن اعمال نشييده اسييت

شخص كنيم ست نام آنها در گروه آزمايش را م شند و لذا بهتر ا سايرين با ين در ا. كارآمدتر از 
صورت بايد دليل عملكرد بهتر برخي از درمانگران نسبت به سايرين را تشخيص دهيم. اين كار 

 آورد.امكان درك بهتري از شيوه درمان جديد را براي ما فراهم مي
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 شناسايي جامعه
ند را گيرهايي كه تحت تاثير برنامه قرار ميارزيابي يك برنامه، بايد مجموعه آزمودني در

 هاي كنترل و آزمايشها و يا بخشي از آنها به گروهتخصيص كليه اين آزمودني مشخص نمود.
تواند نوع سيينجش را آورد. تعريف جامعه ميبر اسيياس طرح مطالعه، كمال مطلوب را فراهم مي

شخص كند. نيز تا حدو شكل جديدي از روان درماني را ارزيابي ميدي م  كنيم، احتماالً ايناگر 
چگونه را  "اختالل ذهني"ولي  .دارند "اختالل ذهني"كه مناسييب اسييت برنامه براي افرادي 

 ،اشيياره گرديدكه قبالً  آموزش متقاضيييان كار؟ برنامه توان تعريف و مورد سيينجش قرار دادمي
داشييتن ". اما منظور از دارندمشييكل يافتن شييغل در كه مناسييب اسييت ادي احتماالً براي افر

 چيست؟ "مشكل
به دقت  يد متغيرهاي مورد توجه در تعريف را  با عالوه بر تعريف جامعه مورد نظر، محقق 

سنجش قرار دهد. به عنوان مثال  صادفي كردن آزمودنيمورد  شيوه روان  هها در مطالعاگرچه ت
رل كنتهاي آزمايش و خفيف و شديد در گروه ذهنيمشكالت همسان افرادي با توزيع  درماني،

اشد تا ها موجود باي از ميزان شدت اين مشكل در آزمودنيليكن بايد سابقه كند،تضمين مي را
چنانچه درمان تنها براي افرادي با اختالالت ذهني كمتر موثر اسييت، امكان تشييخيص آن را 

شيم. همچنين باي شته با شناختي نظير جنسيت، سن، نژاد و ... نيز دا د برخي متغيرهاي جمعيت 
مشيييخص باشيييد تا به عنوان مثال موثر بودن درمان تنها براي زنان، افراد مسييين و نظاير آن 

 مشخص گردد.

 

 هاي جديد در برابر موجودشاخص
يد محقق  هابراي سييينجش انواع مختلف متغير به طور مسيييتمر در خصيييوص خلق با

. دگيري كنهاي طراحي شده توسط ديگران تصميمگيري از شاخصديد يا بهرههاي جشاخص
سانتخاب  اين ،تاكنون سنجيده نشده استچيزي است كه  همطالعموضوع اگر   ود.خواهد بان آ

سبي  صورت بايد ارزش ن سب  سنجش گوناگون ابزارهايدر غير اين  شرايط و هدف را بر ح
اي اسييت كه عالوه بر تحقيق ارزيابي در اين امر مسييئله. مورد ارزيابي قرار دهدتحقيقاتي خود 

ستساير زمينه سه. هاي تحقيق اجتماعي نيز برقرار ا شيوه در ادامه مقاي صر ميان دو  اي مخت
 .انجام شده است
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اغلب تناسب و اعتبار بيشتري را نسبت به  هاي سنجش براي يك مطالعه خاص،روش خلق
 هجنب تحت ارزيابي ما، روان درمانيروش . اگر راه داردهاي موجود به هماسييتفاده از شيياخص

هايي ايجاد كرد كه آن جنبه را شيياخصتوان ، ميبيماران را تقويت كند بازيابيمشييخصييي از 
نبه اي براي سنجش اين جهاي استاندارد شدهشايد امكان يافتن شاخص. دهندبيشتر نشان مي

شد شته با شا. خاص وجود ندا هاي جديد به بهاي از دست دادن مزاياي خصبا اين وجود، خلق 
ستفاده از شاخص هاي مناسب، نياز به صرف انرژي و توسعه شاخص. هاي موجود  خواهد بودا

ستفاده از شاخص موضوع . جويي كردتوان در آن صرفههاي موجود ميزمان زيادي دارد كه با ا
 به دفعاتمحققان ساير كه هايي گيري از شاخصبهرهاست كه  آناز لحاک علمي حائز اهميت 

ستفاده قرار داده ست آورد اي از نتايج را فراهم ميمجموعه مقايسهامكان  ،اندمورد ا كه ممكن ا
امتيازات يك آزمون استاندارد را به طور متوسط  براي ارزيابي ما مهم باشند. اگر درمان آزمايشي

شد 22حدود  شيوه درمان مي، نمره افزايش داده با سههاي ديگري روشرا با توانيم اين   مقاي
ان هايي كه براي مدت زمنهايتاً روايي و اعتبار شاخصاند. ارزيابي شده كه با همان سنجهكنيم 

ستفاده قرار گرفته ازمند هاي جديد نيدر حالي كه شاخص اند، پذيرفته شده است.طوالني مورد ا
 .نداني براي استفاده از آنها وجود نداردپيش آزمون بوده و اطمينان چ

 

 تعريف عملياتي موفقيت/ شكست
به يابي،هاي تحقيق به طور كلي يكي از دشيييوارترين جن يا موفقچگونگي تعيين  ارز يت 

زبان خارجي آموزش  ههدف از اجراي برنامبه طور مثال . اسييت مورد بررسييي هشييكسييت برنام
شجويان  كمك ستي بهتر آن يادگير دربه دان ست؟ هدف از زبان ا ، ولي چه قدر بهتر كافي ا

ش افزايچه قدر بايد  بيماران هاسيييت، اما روحيآنها  هباال بردن روحي برنامه مالقات با بيماران،
 ؟نمايد پذيرتا اين برنامه را توجيه يابد

ستهمان طور كه  شخص ا شن ، جوابم ص رو شخ سؤال وجود ندارد. و م تا ي براي اين 
شه بحثتوان حدودي مي . هزينۀ ت جستجو نمودسؤاالرا در اين  "1منفعتتحليل هزينه/ " ري

هاي آن هزينه يش ازب منافع برنامه؟ اگر منفعتي را به دنبال دارداين برنامه چه قدر اسيت و چه 
شد شي. صورت غير منطقي خواهد بوداجراي برنامه قابل توجيه و در غير اين ، با  وهكاربرد اين 

                                                 
1 . cost/benefit analysis 
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صادمسائل در  ست ياقت ساده و مشخص ا يمت قتوليد كااليي بيست دالر و ه : اگر هزيناغلب 
 ، توليد اين كاال مقرون به صرفه نيست.باشدهجده دالر  فروش آن

 همانندندرت ه بشيييوند، با آن مواجه ميكه معموالً محققان ارزيابي  شيييرايطيمت سيييفانه 
براي هر دانش آموز صد  برنامه زبان خارجي اگر. مشخص استصريح و  ،محاسبات اقتصادي

شد ودالر هزينه  شته با سط پانزده نمره افزايش دهد هاآزمون آن هنمر دا از آنجا  ،را به طور متو
 عمنافها و هزينه دهي و مقايسهامكان وزنهاي آزمون را به دالر تبديل كرد، توان نمرهكه نمي

 وجود ندارد.
توان معيارهاي موفقيت و شييكسييت را از مي شيييوه كاربردييك  عنوانگاهي اوقات، به 

 آموزش زبان خارجي ديگري، ها به دسييت آورد. اگر برنامهميان برنامه)مقايسييه( طريق رقابت 
آزمون را بيسيييت نمره  به طور متوسيييط امتيازو هزينه داشيييته آموز پنجاه دالر براي هر دانش

شك اين برنامه موفق ست هتر از برنامافزايش دهد، بدون  شمار مي نخ س .آيدبه  ه در اين مقاي
ست سنجش هاي آزمونكه نمره فرض بر آن ا سبي براي  بوده و  هاهدف برنامه شاخص منا

 نداشته است. ايتر پيامدهاي منفي ناخواستهكم هزينه هبرنام
ساس توافق تعيين مي ست غالباً بر ا شك سئول برنشوند. معيارهاي موفقيت و  امه از افراد م

.  دهدبايد نسبت به پيامدهاي مشخصي متعهد باشند كه موفقيت برنامه را نشان ميهمان ابتدا 
 مورد سنجشرا  خروجي مشخص شدهكه طرح تحقيق  اطمينان يافتبايد در اين صورت تنها 

رسييد، ليكن برخي محققان توجه اگرچه اين موضييوع سيياده و بديهي به نظر مي. دهدقرار مي
گيرند. به طور خالصييه محققان بايد توجه كافي به را ناديده ميچنداني به آن نداشييته و يا آن 

شته و متغيرهاي مورد اندازه سنجش در تحقيق ارزيابي دا سنجش موضوع  شيوه دقيق  گيري و 
مي هاي علآنها را مشخص كنند. با اين وجود، اتخاذ چنين تصميماتي معموالً با پيروي از روش

زيابي مورد ارسنجش خود را با افراد مسئول برنامه  رويكرد محققان ارزيابي بايد شود.انجام نمي
صي نتيجه . در ميان بگذارد صوالً بيان اينكه برنامه خا ست آورده در حالي كه هدف  Xا را به د

آزمودن  ،هاي ارزيابيهدف از طرح هرچند در مواقعي،) بوده اسيييت، ارزش چنداني ندارد Yآن 
 .پيامدهاي ناخواسته است(

د. از آنجا كه تحقيق ندار به همراهنيز را سيييياسيييي  اغلب برخي مالحظاتها اين انتخاب
 اجراياز مانع  )به طور مثال  گذاردت ثير مي ياي افراد ديگرر منافع حرفهب معموالًًًارزيابي 

شده برنام ست دادن موقعيت  وبيكاري  منجر به ياه آنها  شود(، لذا اغلباز د سر ب شغلي آنها  ر 
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هاي ارزيابي پر كاربرد توسيييط در ادامه برخي طرح گيرد.در ميزيادي بحث و مجادله  آننتايج 
 شود.ارزيابان معرفي مي

 

 هاي تحقيق ارزيابيانواع طرح
همان طور كه در ابتداي اين فصييل اشيياره گرديد، تحقيق ارزيابي خود يك روش نيسييت، 

هر طرح تحقيقي را براي آن به كار  تواندهاي تحقيق است. از اين رو ميبلكه كاربردي از روش
صلي از طرح سه نوع ا سب براي ارزيابي معرفي مي هايبرد. در اين بخش،  د: شونتحقيق منا

 هاي كيفي. هاي نيمه آزمايشي و ارزيابيهاي آزمايشي، طرحطرح

 

 هاي آزمايشيطرح
تحقيق  توان درهاي آزمايشييي معرفي شييده در فصييل هشييتم را ميبسييياري از انواع طرح

ارزيابي مورد استفاده قرار داد. با استفاده از مثال ارزيابي برنامه جديد روان درماني، نحوه استفاده 
 كنيم. از مدل آزمايشي كالسيك در اين مورد را بررسي مي
سايي گروهي شنا سباز بيماران  در طرح تحقيق خود، كار را با  با اين نوع درمان آغاز  متنا

سايي  شنا سيل تواندميكنيم. اين  شود محققاني هبه و . ار دارندسر و كروش جديد با كه  انجام 
و  يم اين گروهتوانصييد بيمار تحت درمان قرار دارند. ميرا در نظر بگيريد كه در آن درمانگاهي 

ارزيابي  بايد هرگونه . همچنينشروع در نظر بگيريم هنقط هبه منزلاز بيماري را  تعريف درمانگاه
 در اختيار داشته باشيم.را له براي هر بيمار مشخص ئشدت اين مس هموجود دربار

ور به ط. نياز دارد اختالل ذهني بارهدر تريمشييخص معيار بهتحقيق ارزيابي با اين وجود 
برخي شيييامل اين نكته باشيييد كه بيماران در مدت زماني مشيييخص تواند مي معياراين مثال 

بر اسيياس ارزيابي تواند همچنين شيياخص ارزيابي مي. انداقدامات خاص را چند بار انجام داده
شد كه در درمان  ستقلي با شاركتدرمانگران م صاحبه مي م نند. در كندارند اما بعداً با بيماران م

صورت بايد  صوصهر  ستفادههاي سنجه در خ شود. مورد ا صل  ن آترين طرح ساده توافق حا
روه اول گ .يمده تخصيص كنترلآزمايش و هاي گروه هاست كه صد بيمار را به طور تصادفي ب

با  .شوداستفاده نميگروه بعدي از اين روش درمان براي و  فتهگر تحت روش درمان جديد قرار
صول توجه به ود، شمي يدرمان شيوهاز  كنترلگروه  يتمانع محروم تا حدودي ياخالق اينكه ا
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ماالًاين گروه  حت  احت مان ت مان معمول خود ه هد روش در بود. پس از تخصييييص خوا
. رسييييدآزمايش به توافق زمان انجام مدت در زمينه بايد  كنترل،آزمايش و  گروه يهاآزمودني

اين روش ظرف دو ماه اثربخش اعتقاد داشييته باشييند كه جديد  يشييايد طراحان روش درمان
ين زمان اليكن لزومي بر ثبات و تغييرناپذيري و بر سر اين زمان توافق حاصل شود. خواهد بود 
 اثربخشزمان مورد نياز براي آزمايش و ارزيابي تعيين مدت  فاهدااز  شيييايد يكي. وجود ندارد

توان در خصييوص سيينجش نرخ بهبود بيماران به در اين صييورت ميبودن درمان جديد باشييد. 
صيييورت هفتگي توافق كرد و زمان آزمايش را مبتني بر نظارت مسيييتمر بيماران براي زماني 

 ر نظر گرفت.طوالني د
 اسييت. بايد اين هاي آموزشييينمايش برخي فيلمدرمان مسييتلزم  شيييوه جديد دفرض كني

لسه هر جزمان ها را ببينند و . بيماران هر چند وقت يك بار بايد اين فيلمشودمحرك مشخص 
ر به حضيييوكنند؟ آيا ميتماشيييا  ييا گروه انفراديها را به طور باشيييد؟ آيا بيماران فيلم چقدر

ستانگران درم شايد نياز ا شاي ؟  شاهدات از بيماران در حين تما ضور درمانگران براي ثبت م ح
 از آن اجتناباي كنند و عدهتماشيييا ميبا عالقه بيماران فيلم را  برخي. آيا فيلم الزم باشيييد

 .دربراي سنجش آنها ايجاد ك يهاي مشخصو شيوهپرسيد ها را از خود ؟ بايد اين سؤالكنندمي
مشييياهدات انجام و ثبت  ،مطالعهبا آغاز . رسيييدي آن مياجرانوبت به  ،طراحي مطالعهپس از 

ن در تواميمطالعه، پس از پايان شوند. آوري ميها براي تحليل جمعداده ي ازو انبوه گرفتهصورت 
اخته يا سخصوص اينكه آيا شيوه درمان جديد نتايج مورد انتظار )يا شايد غير قابل انتظار( را برآورده 

تر بوده ربخشاثشييايد نمايش فيلم براي افرادي با مشييكالت كمتر يا بيشييتر  خير به نتيجه رسيييد.
 .... هاي جوان مؤثرتر بوده است و نه براي سالمندان واست؛ براي آزمودني

 هاي آزمايشييي اسييتاندارد فصييلتوان از طرحدهد كه چگونه مياين مثال سيياده نشييان مي
شتم سياري براي تحقيق  ه ستفاده كرد. اما ب شدهارزيابي هاي از طرحارزيابي ا شر  باهت ش منت

شي در محيط زندگي واقعي انجام مياغلب طرح .دارنداين مثال  اندكي با ذا شوند و لهاي آزماي
 پردازيم.ها ميهاي نيمه آزمايشي نياز دارند. حال به معناي اينگونه طرحبه طرح
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 هاي نيمه آزمايشيطرح
شيهطرح" صادفي آزمودني "1اي نيمه آزماي هاي آزمايش و ها به گروهاز لحاک تخصيص ت

ها نيآزمود ، امكان تخصيييصدر تحقيق ارزيابي تفاوت دارند. "حقيقي"هاي با آزمايشكنترل 
صورتب صادفي  ه  شي از ارزيابي،  تقريباًت شم پو ست. در چنين مواردي به جاي چ غير ممكن ا

سعه داده را  هاي تحقيقيتوان طرحمي تا حدودي ارزيابي را مورد بحث  هو اجرا كرد كه برنامتو
 شوند.معرفي ميها د. در اين بخش برخي از اين طرحنكنمي

 

 هاي زمانيطرح سري
شنايي با  شاره به اندازه ،"2هاي زمانيسري طرح"براي آ دارد، از  در طول زمانگيري كه ا

شتر اي از دادهخواهم تا مفهوم مجموعهشما مي شنايي بي ضي را ارزيابي كنيد. براي آ ا بهاي فر
كنم من ادعا ميم كه معناي اطالعاتي فرضي را ارزيابي كنيد. يكناين درخواست از شما آغاز مي

هاي درسي خود در طول يك دوره ه حضور در كالسكه از روشي كارا براي جذب دانشجويان ب
چهار  نهاتكه روز دوشيينبه  كنمچنين بيان مي ادعااين . براي اثبات امتحصيييلي اسييتفاده كرده

روز چهارشيينبه وقت كالس را به بحثي آزاد  .نداهدانشييجو در كالس سييؤال يا اظهار نظر كرد
م و روز جمعه وقتي به ياختصيياص داد ه بروز كردهكدبحث انگيزي كه در دانشيي هلئمسيي هدربار

 هموضوع درس بازگشتيم، هشت دانشجو سؤال و اظهار نظر كردند. به عبارت ديگر بحث دربار
حضور دانشجويان در كالس  دو برابر شدنانگيز در روز چهارشنبه باعث چالش بريك موضوع 

 ارائه شده است. 20-2در شكل  يبه صورت نمودارساده . اين اطالعات شده است

                                                 
1 . quasi-experimental designs 
2 . time-series designs 
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 . دو مشاهده از میزان مشارکت در کالس: قبل و بعد از بحث آزاد00-0شکل 

 
شما را متقاعد كرده كه اين  آيا  شتهدابه دنبال بحث آزاد روز چهارشنبه پيامد مزبور را شواهد 
 )دوشنبه و جمعه( براي . دو مشاهدهكندفرضيه را تاييد نميها اين شما دادهاحتماالً از نظر ؟ است

ه دانشييجويان ب كه موجود باشييددو كالس د باياثبات هيچ چيز كافي نيسييت. در حالت مطلوب 
روز در س سپشود. در يك كالس بحث آزاد برگزار  تنهاو  به آنها تخصيص يافتهصورت تصادفي 

سه  شجويان تخصيصدو كالس با  ا. ولي مشوندجمعه دو كالس با هم مقاي صادفي دان ه آنها ب ت
سابقهم. يارند شجويان در طول يك نيمسال تحصيلي را ثبت در مقابل،  اي از ميزان مشاركت دان

 آورد.را فراهم ميزماني  سريامكان نوعي ارزيابي  ابقو. اين سامكرده
شاركت هسه الگوي ممكن دربار 20-0شكل  شجويان در طول زمان م هم قبل و هم  ،دان

در  بيشترياطمينان  ي فوقدهد. كدام يك از الگوهامي را نشان شنبهبعد از بحث آزاد روز چهار
 دهد؟گذاري مورد ادعاي اين بحث را به شما ميت ثيرخصوص 

احتماالً نتيجه  باشييد، 20-0هاي زماني همانند الگوي نخسييت شييكل اگر نتيجه سييري
پس تا  شده وز آغابحث و  روز چهارشنبهقبل از گيريد كه فرايند مشاركت بيشتر در كالس مي

 لندبهاي . دادهاز آن ادامه داشته و لذا بحث هيچ تاثيري بر نرخ حضور دانشجويان نداشته است
داد. الگوي اين روند رخ مي نيز كه حتي بدون بحث روز چهارشييينبه اسيييتكي از آن امدت ح

 دارد.تناقض  ي من در خصوص تاثير بحث بر ميزان مشاركتنخست با ادعا



 422تحقيق ارزيابي/  :فصل دوازدهم

 

شان مي شجويان در كالس طبق الگويي ثابت در الگوي دوم نيز ن ضور دان  ولطدهد كه ح
ك در ي حضور دانشجوياناوقات كند. گاهي را نفي مين ادعاي م لذانيمسال كم و زياد شده و 

سه افزايش سۀ بعد  جل ست و برعكس.و در جل شنبه زماني  كاهش يافته ا تفاق ابحث روز چهار
كه  مشويبا كمي دقت متوجه مي. ه استر دانشجويان در حال افزايش بودكه ميزان حضو افتاده

افزايش حضييور دانشييجويان در كالس، پس از بحث مورد ادعا، بار ديگر حضييور آنان  به دنبال
 .ه استكاهش يافت

ر حضور ببحث آزاد مثبت  ن در خصوص تاثيرادعاي مبا  20-0تنها الگوي سوم در شكل 
شجويان در كالس  شان مي. باق داردانطدان شكل ن شجوياندهدهمان طور كه   فعال ، تعداد دان

 روز چهارشنبه بحث پس ازبوده است.  هدر هر جلس نفرچهار  هموارهقبل از بحث روز چهارشنبه 
ت. افزايش يافته اسينيز دانشيجويان دو برابر شيده بلكه به طور مداوم  مشياركتنه تنها ميزان 

شييايد به ) قرار دارندامل خارجي وعسيياير ت ثير احتمالي  معرضدر همچنان ها اگرچه اين داده
كه اما احتمال اين(، كه مشييياركت در كالس تاثير مثبتي بر نمره آنها دارد امدانشيييجويان گفته

 گويالهاي منظم )( يا نوسياناولفرايند بلوغ فكري )الگوي نوعي ناشيي از  مشياركتافزايش 
 .كندباشد را نفي مي( دوم



 تحقيق در علوم انساني كاربردي شناسي/ روش428

 

 
 تری از زمانطوالني . سه الگوی مشارکت در کالس برای دوره00-0شکل 
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 غيرهمسان كنترلهاي گروه

و قطعاً مزاياي حاصل  است "آزمايش"تنها متضمن يك گروه  فوقهاي زماني طرح سري 
امكان انتخاب تصييادفي كه  در مواقعي. را به همراه نخواهد داشييت كنترليك گروه  از وجود

وجود م "كنترلگروه "از يك توان ، ميوجود نداشته نباشد و كنترل از جامعه هاي آزمايشگروه
گروه كنترل غير "چنين گروهي را . شييباهت داردبا گروه آزمايش  اسييتفاده كرد كه تا حدودي

 دبيرستان هايكالس ي ازآموزش زبان خارجي در يك جديد همثالً اگر برنامنامند. مي "همسان
، ات درسييينمراز لحاک كه  پيدا كرد آن دبيرسييتان ي ازكالس ديگرتوان ، ميشييوداجرا مي

شي و ... ضريب هو شابهي با كالس مورد نظر تركيب  جنس، قوميت،  شد. م شته با ه اگرچدا
سمي كالس دوم ست، ليكن امكان به طور ر شي از مطالعه ني سه را  بخ در  .آوردفراهم ميمقاي

 يكساني گرفت و عملكردها را مقايسه كرد. توان از هر دو كالس آزمونپايان نيمسال، مي
ستان به منظور ارزيابي برنامه هنحودر ادامه  شگيري جهتاي انتخاب دو دبير صاز  پي رف م

 شده است. ارائهو مواد مخدر  سيگار
سايي  سهشنا صيص آنها بهو  اين دو مدر ه ب "كنترل"و  "آزمايش" هايگروه تخ

براي اجراي برنامه تعيين كرده اي را مدرسيه هري محلي صيورت تصيادفي نبود. انجمن
مصييرف سيييگار، مقابله با درصييدد يافتن راه حلي براي  آن كه مديران ايمدرسييه بود.

 بود كه از لحاک جمعيتدر دسترس اي مدرسه "كنترل" گروهالكل و مواد مخدر بودند. 
 هايآزمونو  يهاي پيمايشبه روشآن  و مديران با مدرسه اول شباهت داشت شناختي

س شتند يتنف سه برنام مالك. ما عالقه دا شت را فعلي  هاين مدر   شاثربخآموزش بهدا
 .وي چندان زياد نيستآموزان  سيگار در ميان دانش معتقد بود ميزان مصرفو  دانسته

 اظهارات. بر اسيياس زيادي به هم داشييتند هايدانش آموزان اين دو مدرسييه شييباهت
)  كشييدندسييگار ميآنها درصيد والدين  72، بيش از سيهدر هر دو مدر آموزان دانش

 .(29920402 1مك آليستر و همكاران
 

ريباً تق كنترلآزمايش و هاي فراواني گزارش شده مصرف سيگار در گروه مشاهدات اوليه،در 
سان )كم( بود.  صرف ي كه مطالعه به طول انجاميد،ماه 02در طول يك سيگار هر دو گروه  م

                                                 
1 . McAlister et al. 
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ما  يافت، ا  اين امر حاكي از كنترل بود.كمتر از گروه  ،در گروه آزمايشميزان افزايش افزايش 
 آن بود كه برنامه جديد بر رفتار دانش آموزان تاثير داشته است. 

 

 گانهسري زماني چند طرح

خارج از كنترل كه  ندهايي  يابي فراي قات ارز مايشيييگاهي گاهي او روي  "خالص"هاي آز
. داد هاي زماني انجامبه سادگي با استفاده از تجزيه و تحليل چندگانه سريتوان مي را دهندمي

سري شكلطرح  ست كه در  كنترل هايگروه از ايبهبود يافته هاي زماني چندگانه  سان ا ناهم
 كرده است:خصوص ارائه اين  در جالبيمثال  1د. كارول ويسگرديباال تشريح 

سرعت  نحوه برخورد باارزيابي چندگانه زماني  هايسريهاي جالب يكي از نمونه
ستايالت  يهادر بزرگراهبيش از حد مجاز  ط اطالعات مربو. ارزيابان كانتيكت آمريكا ا
صادف اتومبيلبه ميزان تلفات  شي از ت ز اجراي ا بعدقبل و ، مربوط به چندين دوره هانا

 ميزان تلفات با اجراي برنامه جديد،دريافتند كه  هاكردند. آنآوري جمعرا جديد  هبرنام
با اين وجود ناپايداري در الگوي افزايش و كاهش تلفات، باعث  ه اسيييت.كاهش يافت

شده بود  هايسريهاي مربوط به را با داده يجانت از اين رو آنها. ترديد در نتايج برنامه 
سايه  سه كردند زماني چهار ايالت هم شده بود. آنهادر مقررات تغييري كه مقاي   ايجاد ن

شانه شده بودن يجه لذا اعتبار اين نت .اي حاكي از كاهش تلفات در اين چهار ايالت ثبت ن
 .(2940089)كه برنامه جديد تاثيرگذار بوده افزايش يافت 

 
ي گروه ليكن نسبت به ارزياب، ها نيستاگرچه اين طرح به خوبي تخصيص تصادفي آزمودني

ساب ميآزماي شرفت به ح سه نوعي پي شيوه باعث مي. آيدشي بدون هيچگونه مقاي شود تا اين 
همان طور كه . ها به جاي بي هدفي و اتالف زمان، حالت نيمه آزمايشيييي به خود بگيرندطرح

 .كليدي در اين نوع ارزيابي استاي جنبه "2قياس پذيري"دهد، مثال زير نشان مي
وجه و تقرار گرفته و  كشورهاي فقير جهانمورد توجه زافزون رو ي كه به طوريكي از مسائل

روسيتايي اسيت. كشيورهاي  هتوسيع ،جلب كردهنيز حمايت بسيياري از كشيورهاي ثروتمند را 
سعه يافته از طريق برنامه انند المللي مبين برخي نهادهايخارجي ملي و  گذاريسرمايههاي تو
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  .دهنددر اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار مي راهاي فني خود بانك جهاني، دانش و مهارت
وامع جديد در ج ابزارهاي. غالباً وقتي را به همراه داشييته اسييتمتفاوتي  اين برنامه ليكن نتايج

 آورند.به بار نمي مورد انتظار راروند، نتايج سنتي به كار مي
از فني آموزش آن ( آزمايشيييي انجام دادند كه در 2992) 1ديو براون راجش تاندون و ال.

كردند كه آنها احسييياس مي. گرديدطريق دسيييتورالعمل در تشيييكيالت روسيييتايي برگزار مي
سازماندهي و بكارگيري ابزارهاي اينچنيني، نظير دريافت كمك شاورزان فقير بايد نحوه  هاي ك

اي فني همهارت اين صورت. تنها در مورد نياز از نهادهاي دولتي، در روستاهاي خود را بياموزند
 داد.ثمر مي هاآننوين 

روسييتا براي آموزش  02اي صييورت گرفت كه در آن اين حضييور و ارزيابي همزمان با برنامه
شده بودند.  شاورز فقير فني انتخاب  ستا دو ك صوص فناورياز هر رو شاورزي در خ هاي نوين ك

 در اختيار سيياير تا دانش خود را گشييتندباز مي روسييتاهاي خودسييپس به  آنها .ديدندآموزش مي
ستاييان  سترش اين دانش  سازماندهي كنند تا "هاي همتايانگروه"را در  آنهاو  قرار دادهرو به گ

 Bو  Aدهكده را )كه بعداً گروه  02به طور تصادفي دو دهكده از  محققان. دو سال بعد، بپردازند
 كنترلهاي گروه وانعنديگر را به  هو يازده دهكدهاي بيشيييتر را براي آموزشناميده شيييدند( 

هاي آزمايش و نشييان داد كه گروه ،شييناختي هاي جمعيتدقيق ويژگي انتخاب كردند. مقايسييه
 شباهت زيادي به يكديگر داشته و براي مطالعه مورد نظر قابل مقايسه هستند.  كنترل

شي براي  هدو دهكد يهاي همتاگروه شترآزماي . ساختمان مركزي گرد هم آمدنددر  آموزش بي
تسهيالت دولت ارائه و به آنها فرصت دادند تا در و  دهيسازمان هبه شركت كنندگان اطالعاتي دربار

 محيطي مشابه شرايط واقعي، به ايفاي نقش بپردازند. آموزش سه روز به طول انجاميد.
با ميزان تالش اعضييياي  باط مسيييتقيمي  يابي، ارت يه متغيرهاي خروجي مورد نظر ارز كل

داشيييتند كه براي بهبود هاي تيمي اي از فعاليتدر زمينه راه اندازي مجموعههاي همتا گروه
 "اقدام فعال" به عنوان مثال. قرار گرفتبررسي  حالت مورد. شش شرايط آنها طراحي شده بود

واكنش  باعثبر افراد يا رويدادهايي كه  گذاريتالش فعال براي ت ثير"چنين تعريف شييده بود: 
هاي ارزيابي از (. داده29920292)تاندون و براون  "شدندعضاي گروه ميانفعالي يا انصراف ا

ستين دور ست آمدند كه رهبران گروه همتايان از نخ خود نگهداري  آموزش فني همجالتي به د
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شمردند. مي را هاي همتااعضاي گروه تو تعداد اقداما بررسيمجالت را  ،كرده بودند. محققان
به طور م كار خود را دو محقق مجالت را  كدگذاري و  قل  نان از به منظورسيييت ند  اطمي فراي

 مقايسه كردند. يكديگرا بكدگذاري 
 كنترلگروه  اعضيييايفعال اعضييياي دو گروه آزمايش با ات تعداد اقدام 20-4در شيييكل 

 به دست آمدند. خروجي هايشاخصبراي ساير نتايج مشابهي نيز مقايسه شده است. 
شته باشيد. اين شكل ت هبه دو نكته دربار فاوت ت ،دو گروه آزمايش تتعداد اقداما اوالًوجه دا

شي  شي برنامتا حدودي دارد. اين امر  كنترلبا يازده گروه فاح شي خاص هاثربخ يد را ت ي آموز
 را ومدالگوي  ،نيز افزايش يافته اسيييت. محققان كنترلهاي گروه اتتعداد اقدام ثانياً .كندمي

شيوع تفسير مي ه اعضاي هايي كها به يكديگر، درسدهكده با توجه به نزديكي. كنندناشي از 
شي هگروه همتايان در گرو ضاي دهكدهودتا حد اندفرا گرفتههاي آزماي يز ن كنترلهاي ي به اع

شد ستمنتقل  شان شرايطي را در چندگانه زماني  هايسري اين مثال نقاط قوت طرح .ه ا ن
 نيستند.مورد ارزيابي مناسب  هنامهاي حقيقي براي بردهد كه آزمايشمي
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 هاي كيفيارزيابي
ساختار  ست، همگي بر اجراي تحقيقات ارزيابي  شده ا اگرچه مطالبي كه تا اين بخش ارائه 

ر به تواند سيياختارمندي كمتري داشييته و بيشييتيافته و اكثراً كمّي تاكيد دارند، ليكن ارزيابي مي
شد شيا اوبرين به طور مثال. صورت كيفي با نظور ارزيابي به م( 2992) 1پائولين بارت و پاتري

هاي عميقي با قربانيان تجاوز جنسيي و زنان نجات هاي مقابله با تجاوز جنسيي مصياحبهروش
 يافته از اينگونه حمالت انجام دادند.
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يافته،سييياخت يهاي كمّگاهي اوقات حتي ارزيابي تايج كيفي غير منتظره ار  بار برا اي ن ه 
در هايي يكي از محققان اجتماعي اسييت كه تخصييص او ارزيابي برنامه 1آورند. پل اسييتيلمي

هاي مورد ارزيابي وي برنامه يكي از برنامه. استمواد مخدر  از مصرفزنان باردار خصوص منع 
دادند كه ادامه مصرف مشاروه پرستاران بهداشت عمومي بود. اين پرستاران به زنان هشدار مي

درصد  22شود كه وزن جمجمه آنها به طور متوسط ن كم وزن ميمواد مخدر باعث تولد نوزادا
اين  ق خود با شييركت كنندگان دريافت كهيهاي عمدر مصيياحبه او. كمتر از حد عادي اسييت

اينكه داشييتن نوزاد كم وزن چيز  را ناديده گرفته اسييت:از اطالعات  بخش بسيييار مهمي برنامه
سياري از زنان جوان فكر مي ست. ب شد كمترنوزادان وزن د اگر كردنبدي ا ضع حمل ،با  هاآن و

 د.بوخواهد  ترساده
ستاني بخش، برنامهديگر  رويكرديدر  ستور كار خود قرار داده بود كه تا اداره داد اي را در د

ر زن بارداري كه مواد مخددر صورت دستگيري  رسيد.حدودي تشويقي و روشنگرانه به نظر مي
ترك مواد  ه( برنام0)و  پذيرفتهمواد مخدر را كنار گذاشييتن ( 2) اين زن اگر ،كردمصييرف مي

سر مي موفقيتا مخدر را ب شت، از پيگرد قانوني معاف ميپشت  هاي بهمصاح بار ديگرشد. گذا
شان دادندق يعم ستيل عمل نميمطابق انتظار كه اين برنامه هميشه  ن ه هرگاه ك دريافتكند. ا

ند نكهاي همبند به او توصيه ميد، زندانيوشزن جواني به سبب مصرف مواد مخدر دستگير مي
از پيگرد قانوني معاف شود )ارتباط  توانستدر اين صورت او ميباردار شود.  آزاديبه محض  تا

 (.2994نوامبر  00شخصي، 
ست كه  آنترين تحقيق ارزيابي اثربخش ستفاده را مورد اي و كيفي مّدو جزء كتركيبي از ا

انجام مقايسييات آماري همواره مفيد اسييت، ليكن به دسييت آوردن دركي عميق از . قرار دهد
 بود. كنند نيز مفيد خواهدفرآيندهايي كه نتايج مشاهده را ايجاد و يا از بروز آنها پيشگيري مي

 وشر، از چندين گرديد ابتداي فصيييل به آن اشيييارهتانزانيا، كه  راديويي هارزيابي برنامدر 
از  آوري شييدهجمع هايو دادهمخاطبان  نظرسيينجي ازبه من تحقيق اسييتفاده شييده اسييت. 

شاره كردم. محققان درمانگاه سات ها ا سي عميقگروه كانوني همچنين از جل  يرتر تاثبراي برر
ستفاده كردند شنا محققان از تحليل محتواي ضمن آنكه. برنامه بر مخاطبان نيز ا هاي همنماي
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يفي ي و كتحليل كمّاز  در واقع. اسييتفاده كردند مخاطبان نيز هاي دريافتي ازنامهو  اين برنامه
 (.2992و همكاران  1)اسواله به طور همزمان استفاده شده است

جام هاي مختلف بر انتحقيق روي اين برنامه راديويي فرصيتي براي مشياهده تاثير فرهنگ
مانيتحقيق فراهم مي مه آورد. ز نا يابي بر به كه براي ارز به در اتيوپي از من دعوت  اي مشيييا

شدم. عليرغم تاكيد بر محرمانه بودن اطالعات  ستقيماً با چنين موقعيتي مواجه  شد، م همكاري 
شورهاي غربي، پا شدن دهندسخدر ك ستاهاي اتيوپي به دليل انتخاب  شده از رو گان انتخاب 

هاي آنها در سطح جامعه نيز القه داشتند كه پاسخكردند و عبراي مصاحبه احساس رضايت مي
 شناخته شود.

اي باشيييد كه براي گاهي اوقات محققان بومي تمايل داشيييتند تا روش ارزيابي به گونه
هاي آزمايشييي به منظور ها خوشييايند باشييد. به طور مثال، در مواردي برخي سييناريوآزمودني

هاي كانوني مورد بررسيييي قرار در گروههاي اجتماعي توسيييط مخاطبان بررسيييي ادراك پيام
سؤال را مي سيار موثرتر از ميزان مورد انتظار بود. وقتي اين  صل از اين روش ب گرفت، نتايج حا

اند، محققان مكالمات اوليه خود را هاي گروه كانوني چگونه انتخاب شييدهپرسيييدم كه آزمودني
 چنين بيان كردند: 

هاي راديويي كه براي تنظيم خانواده و داشييتن نامهما دوسييت داريم شييما به برخي از بر"
ر اين . ب"ايم يا خيراند، گوش داده و به ما بگوييد كه آيا موفق بودهفرزند كمتر طراحي شيييده

 بودند. هاي گروه كانوني منظور محققان از خانواده كم جمعيت را درك كردهاساس، آزمودني
شنهادات بخش شكالت بالقوه در اجراي واقعي هاي قبلاين تجربه در كنار پي شاره به م ي، ا

توانند با مشيييكالتي مواجه شيييوند، ليكن هاي ارزيابي دارد. اگرچه تحقيقات ديگر نيز ميپروژه
 تحقيق ارزيابي زمينه مساعدي براي بروز مشكالت دارد كه در ادامه به آن پرداخته شده است.

 

 چارچوب اجتماعي
مورد  راارزيابي تحقيق  موجود پيراموناخالقي و  پشيييتيبانيمسيييائل  در اين بخش برخي

 د.دام يواهخ ارائهنتايج تحقيق ارزيابي  استفاده از همطالبي دربار در نهايتدهيم. ميبررسي قرار 
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 پشتيبانيمسائل 

راد اينكه افاطمينان از تامين تداركات الزم دارد.  اشاره به "لجستيك" ، واژهنظاميحوزه در 
ضروري  سالح در مواقع  ساير لوازم مورد نيازبه غذا،  سي دارند و  ستر در اينجا، از اين واژه . د

شاره به آماده آوري اطمينان از توزيع و جمع، انجام وظايفي خاص رايها بآزمودني سازيبراي ا
سادهتحقيق و  مجدد ابزارهاي ستفاده ميوظايف  شوارتر از . كنماي از اين قبيل ا اين وظايف، د
 زنيد.شما حدس مي چيزي است كه

 

 تهييج ملوانان

ماني نك ز ماس و جفري في ند تو نت كرافورد، ادمو بال ( 2992)  1كه ك راهي براي به دن
ين با مشكالت بسياري در ا، بودند هنيروي دريايي اياالت متحد "كم كار"ايجاد انگيزه در افراد 
راي ايجاد انگيزه در اي سييه بخشييي بآزمودن برنامه ،. هدف از اين تحقيقمسييير مواجه شييدند

ارگاه ابتدا ك. كردندميحمت ازم ايجادو غالباً در كشييتي  بودهشييدت كم كار ه كه ب بود ملواناني
 سسييپ. شييودبرگزار ميرهبري اثربخش بر افراد كم كار  ان در زمينهبراي سييرپرسييتآموزشييي 

، آموزش مشيياوران مخصييوص و الگوهاي نقش عنوانو به انتخاب ي از سييرپرسييتان تعداد
ند؛ مي كاران بين كه كم  ها يعني افرادي  به آن كاس نظرات خود  مايي و انع فت راهن يا براي در

 درباره باانگيزه و اثربخش بودن در يهاي آموزشييكم كار در كارگاه نهايتاً افراد. كنندمراجعه مي
 كنترليدر يك كشييتي مخصييوص، با گروه اين طرح اجراي كردند. شييركت مي ،كار و زندگي

 ريزي شده بود. برنامهاز ملوانان چهار كشتي ديگر  متشكل
 .همكاري الزم را با طرح ندارند انمحققان گزارش دادند كه سرپرستدر همان ابتداي كار 

چندان دور از انتظار نبود كه برخي سييرپرسييتان در مواجهه با اين موضييوع از خود 
شان دهند ضيه. مقاومت ن شكالي  در واقع آنها خود را در اين ق سته و هرگونه ا صر ندان مق

از نظر آنها عواملي نظير سيستم جذب نيرو، آموزش نيروهاي  .پذيرفتنددر كار خود را نمي
تر باعث اين عملكرد ضعيف بودند. عواملي كه به طور جذب شده و جامعه در سطح وسيع

 .(29920799و همكاران،  )كرافوردكلي خارج از كنترل سرپرستان قرار داشت 

                                                 
1 . kent Crawford, Edmund Thomas and Jeffrey Fink 
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ستان  سرپر ضيسرانجام  داً به بيني و بعاين بي ميلي اوليه به خوش"و  همكاري كرده نارا
 (.2992: 799) "تبديل شدعالقۀ شديد 

شتري را ايجاد كردند شكالت بي ستلزم پيش آزمون . اما خود افراد كم كار م طرح تحقيق، م
 ند. گيري كها بود تا تغييرات حاصل از اجراي برنامه را اندازهها و شخصيتو پس آزمون نگرش
با شركت در اين آزمون به اصطالح شخصيت مخالفت كم كار  اغلب افرادمت سفانه 

. آوري شييده در اين شييرايط با ترديد مواجه بودهاي جمعدر نتيجه اعتبار داده داشييتند و
سائل اخالقي نيز  ضور م   ،)كرافورد و همكارانگرديد در آزمون ميمانع از اجبار آنها به ح

29920792). 
 

 مصيياحبه و هكاران ب نگرش كمدر براي سيينجش تغيير مجبور شييدند در نتيجه محققان 
 .كردندمشكالتي را ايجاد ميها همچنان ند. اما آزمودنينقضاوت ناظران تكيه ك

نند. در اين آزمايش شركت ك تاكم كار دستور داد افراد ابتدا فرماندهي كشتي به پانزده نفر از 
به بيمارسيييتان رفت، يكي ديگر وظايفي را بر عهده گرفت كه مانع  ياز اين پانزده نفر يكاما 

شاركت او در آزمايش  سومي  بودم ضور امتناع ورزيدو  ساس. از ح  نفرآزمايش با دوازده  بر اين ا
سه آزمودني  سد،  شد. اما پيش از آنكه آزمايش به پايان بر خدمت خود را به پايان  هديگر دورآغاز 

ساند شد.  كردندو نيروي دريايي را ترك  هر ضباطي از نيروي دريايي اخراج  و يك نفر به داليل ان
ليكن ، اددرا نشييان ميآزمايش با هشييت آزمودني به پايان رسيييد. اگرچه ارزيابي نتايج مثبتي لذا 

 .گرفتحتياط بسياري صورت ميبا ابايد  هابا اين تعداد اندك آزمودنينتايج تعميم 
سائل  شتيبانيم شات مياز  ،تحقيق ارزيابي پ . اگرچه ردگيانجام آن در متن زندگي واقعي ن

ليكن  ،نددار اتفاقات كنترلو محققان بر  شوداغلب پس از آزمايش مدلسازي ميتحقيق ارزيابي 
صورت مي ستگيرد كه تاحدود زيادي غير قاباين امر در متن زندگي واقعي  گرچه ا. ل كنترل ا

گر شركت كننده، كنترلي بر مشاهدات خود ندارد، ليكن اين روش در تحقيق ميداني نيز مشاهده
با توجه به اهداف تحقيق ارزيابي، فقدان كنترل مشيييكالتي . نياز چنداني نيز به كنترل ندارد
 كند.واقعي را براي محقق ايجاد مي
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 اجراييكنترل 

ه يك تحقيق ارزيابي غالباً ب مسييائل پشييتيباني، اشيياره گرديددر مثال قبلي  همان طور كه
 ددر نظر بگيريرا  "با اعضيياي خانوادهمالقات "يك برنامۀ  ارزيابيگردد. مي ازبرنامه ب مجريان

روز چهارم در . مالقات با اعضيياي خانواده داده شييده اسييتكه در آن به زندانيان مت هل اجازه 
سر خودني مرد لباس برنامه، يك زندا شد و از زندان فرار ميرا مي هم  را فرار شايد اينكند. پو

باعث پيچيدگي طرح شيييما  زندانيان ارزيابي كنيد، اما اين حادثه قطعاً هروحي بهبوداز  ناشيييي
سرپرست زندان برنامه راشودمي شايد  سر ارزيابي آنگاه .به طور كلي متوقف كند .  شما  چه بر 
ور كه به ط يتمام زندانيان هسييرپرسييت زندان خيلي شييجاع باشييد، شييايد پروند آيد؟ يا اگرمي

صادفي براي گروه آزمايش انتخاب  در آزمايش  "ناكافراد خطر"و از حضور  اند را مطالعهشدهت
سه پذيري گروه ممانعت كند. د. از سازهاي آزمايش و كنترل را با ترديد مواجه مياين امر، مقاي

شود  تخاذا تدابير امنيتي شديدي براي جلوگيري از فرار بيشتر زندانيانت سوي ديگر، ممكن اس
حقيق طرح ت ميانهمحرك آزمايشييي در  ،گذارد. بنابراينمي زندانيان هر روحيبت ثير مخربي كه 

ست. برخي از داده صلي  ،هاتغيير كرده ا ص هكه در ميان تغييراتيبرخي  ومحرك ا ورت آزمايش 
ها خواهيد بود، ولي مطالعه اگرچه احتماالً قادر به جداسيييازي دادهنشيييان خواهند داد. را گرفته 

 طراحي شده دقيق شما با چالشي پشتيباني مواجه شده است.
صد به عنوان مثالي ديگر فرض كنيد سخنراني ق ر ب قوميابط رو اب مرتبطهاي ارزيابي ت ثير 

صب نژادي در ارتش  شيدتع شته با سربازانيرا دا شما  .  شدهكه براي مطالعه  ه با اند رانتخاب 
در  حضيييوراي را براي عدم و عده حضيييوربرخي را براي  به طور تصيييادفي و بررسييييدقت 

ز و در رو هااند و سييخنرانيچند هفته قبل توزيع شييده هاايد. فهرسييتتعيين كردهها سييخنراني
ه شييما شييروع به بررسييي نكايتا نظر مناسييب اسييت شييوند. همه چيز به آغاز مي قررسيياعت م

هاي تمرين شويد كهتر متوجه ميخوانند. با بررسي دقيقنمييكديگر ها با كنيد: نامها ميپرونده
شپزخانه و فوريت صحرايي، وظايف آ شدهنظامي  ها آزمودني اند كه برخيهاي گوناگون موجب 

شند. اين  هنگام سيار  شرايطسخنراني در جاي ديگري با ست نامطلوبب شرايط د .ا ر در اين 
سران فرماندهي يابيد كه مي سات اف ضور در جل سربازان غايب گروه ديگري را براي ح به جاي 

سربازاني كهشده به عنوان جايگزين انتخابكنيد چه كساني مي فكر. اندفرستاده كار  يچه اند؟ 
شته بل از يك هفته ق تنهاشايد اند. مهم قابل اعتماد نبوده هاياند يا براي انجام كارديگري ندا

 آگاه شويد. اطالعاتها از اين ت ثير سخنراني هگزارش نهايي خود دربار ارائهمهلت 
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آشنايي با  .شوندبا آن مواجه مي ارزيابي انمحقق هستند كه پشتيبانيبرخي مسائل  موارد اين
هاي ي آزمايشبراي طراحهاي تحقيق چرا برخي شيوهاين موارد به شما در آگاهي از اين نكته كه 

به  هاي مربوطگزارشبا اين وجود، زماني كه . كندگيرند، كمك ميكالسيك مورد توجه قرار نمي
ق اجراي تحقي عليرغم نكات فوق، مالحظه خواهيد كرد كه، كنيدمطالعه ميق ارزيابي را يتحق

 پذير است.هاي زندگي واقعي امكاندر كنار آزمايشاجتماعي كنترل شده 
يز اي نارزيابي، عالوه بر مسيييائل پشيييتيباني خاص خود با مالحظات اخالقي ويژهتحقيق 

ست سائل اخالقي  با توجه به تاثير اين. مواجه ا صر بر مروري مختر كيفيت علمي تحقيق، بم
 .آنها ارائه شده است

 

 چند موضوع اخالقي

 هايبرنامه. گاهي اوقات هاي متعددي با يكديگر ارتباط دارندبه شييييوه ،اخالق و ارزيابي
 تاثير اسيييتفاده از سيييرويسآورند. ارزيابي به بار ميرا مسيييائل اخالقي  ،اجتماعي مورد ارزيابي

ستقيماً ب شي، محققان را م سه بر يكپارچگي آموز سي، ايدئولوژيك و اخالقي  امدر سيا سايل  م
دون ب ،مدارس ابتدايي در ي خاصآموزش . ارزيابي يك برنامهسازداستفاده از سرويس مواجه مي

شدن  شي آندرگير  ست و امكان با حوا سيار براي محقق حفظ بيطرفي پذير ني شوارب ست.  د ا
مسيييتلزم آن اسيييت كه محقق برخي كودكان را به عنوان گروه آزمايش  ،ارزيابي هطرح مطالع

شما انتخاب كند  سئول انتخاب خواهيد بود)از ديدگاه علمي  سخگ .(م صورت بايد پا ي ودر اين 
 . اندوالديني باشيد كه از انتخاب فرزند خود راضي نبوده

شنگريمحال به جنبه مثبت موضوع مي شايد برنامه آزماي شرك ي.  سياري را براي  ت منافع ب
زيابي قرار ار تحتايمني صنعتي جديدي كه  هبرناممثال  به طور. كنندگان به همراه داشته باشد

كه بر  كنترلاعضييياي گروه  اما براي. دهدكاهش مي را تا حدود زيادي صيييدماتميزان ، دارد
مه محروم نا نده اسييياس طرح تحقيق از اين بر كاري مي ند،اما ؟ اگر يكي از توان كردچه 

 اقدامات ارزيابان باشد.آن، يكي از داليل مهم شايد شود،  حادثهدچار  كنترلهاي گروه آزمودني
در . اخالقي بوده است غير هايپوششي براي رفتار تنها ،تحقيق ارزيابي عنوانگاهي اوقات 

شاره كردم كه نظرسنجي القاييبه  9 فصل كرد، ود ميوانمتاثير مبارزات انتخاباتي به ارزيابي  ا
هاي نمونهاسييت. اما بوده پخش اطالعات نادرسييت و مغرضييانه  هدف واقعي آن در حالي كه

 .بدتري نيز وجود دارد
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اي به منظور تامين درمان رايگان ايالت آالباما برنامه 1اسكيگيمحققان در ت 2940 سال در
ستان  سياهپو شت چنداين بيماري آغاز كردند. فقير مبتال به سيفيليس براي  سال از آغاز  با گذ

رار قدانسييتند كه واقعاً تحت درمان شييركت كردند. اين بيماران نمي آننفر در  هاصييدبرنامه، 
. ودندبپيشييرفت طبيعي بيماري امه تنها درصييدد بررسييي نحوه پزشييكان مجري اين برن ندارند.

دارويي اثربخش براي اين بيماري، محققان همچنان از به عنوان سيلين پنيكشف حتي پس از 
اين تحقيق ماهيت ضيييد اخالقي بر دند. اگرچه امروز همگان كردرمان بيماران خودداري مي

 بررسييي در نشييريات تحقيقاتينتايج  زماني كه در آن زمان چنين نبود. حتياما ، موافقت دارند
شر  شتباه  پذيرش، محققان از گرديدمنت مركز "عليه  2982كه در  زمانيورزيدند.  خود امتناعا

 وجود نداشيييتآن  راي، پاسيييخي بدعاوي حقوقي مطرح گرديد "هاآمريكايي كنترل بيماري
 (.2992، 2)جونز

ست كه هدف من از بيان اين مطالب    اي از ترديد را بر تحقيقات ارزيابي بيندازم.سايهآن ني
 در نهايتاقدامات محققان ارزيابي جلب كنم.  واقعيخواهم توجه شييما را به پيامدهاي ميتنها 

 اينكه، هر تحقيق اجتماعي با مسائل اخالقي مواجه است.

 

 نتايج تحقيق كاربرد

ستفاده از يكي از جنبه صلي تحقيق ارزيابي، نحوه ا ست. با توجه به اينهاي ا ه هدف كآن ا
سي ،تحقيق ارزيابي ست  برر شك ست اجتماعيهاي برنامهموفقيت يا  سد منطقي به نظر مي، ا ر

 ندانچواقعيت كه ادامه يا توقف يك برنامه به نتيجه ارزيابي آن بسيييتگي دارد. با اين وجود، 
ست.  شكارا و پنهاني بر ارزيابساده و منطقي ني قيقات ي نتايج اينگونه تحبرخي عوامل به طور آ

در زمان رياسيييت جمهوري خود هيئت ملي  ريچارد نيكسيييونبه عنوان مثال، . گذارنداثر مي
  هاينگاري تعيين كرد. اين كميسيييون پس از ارزيابيپيامدهاي هرزه بررسيييرا براي  مسييتقلي
 اسييت كهاين امر كمتر از چيزي  پيامدهاي منفي كه اعالم داشييت خود نبهاو چند ج گسييترده

از آن جمله بسيييياري معتقد بودند نگارش اين مطالب منجر به دهند. به آن نسيييبت مي اغلب
شييود. شييايد فكر كنيد قانونگذاران از نتايج اين تحقيق در افزايش جرايم جنسييي در جامعه مي

 اشتباه كرده است. هيئترئيس جمهور گفت كه اين  اما كارهاي خود استفاده كردند.

                                                 
1 . Tuskegee 
2 . Jones 
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از تحقيقات ارزيابي وجود دارد كه در آنها نتايج تحقيق به سيادگي ناديده  فهرسيتي طوالني
 .انداي در كارهاي خود مواجه بودهبسييياري از محققان ارزيابي با چنين تجربه. اندگرفته شييده

شته اين بخش  هضميم اند.مطالعاتي كه نتايج تحقيقاتي و كاربردهاي سياستگذاري آشكاري دا
 به بررسي بيشتر اين موضوع پرداخته است.  "1جرايم سه گانه"انين با عنوان تاثير قو

ت آنكه . نخسوجود دارد نتايج تحقيق ارزيابيسه دليل اصلي براي عدم توجه به كاربردهاي 
 دوم .شوند كه افراد غيرمحقق قادر به درك آن باشنداي بيان نميكاربردها همواره به شيوهاين 

 تهيئدر مورد  امر. اين اسيييت عميقاً با عقايد رايج در تضييياد قاتگاهي او نتايج ارزيابيآنكه 
منجر به انحرافات نگاري كه هرزه اگر همگان بر اين باورند. كندكامالً صيييدق مينگاري هرزه

شان دهد،عكس اين مطلب را شود، تحقيقي كه نتيجه آن، اخالقي مي احتماالً مورد پذيرش  ن
مردم  ،چرخدگفت زمين به دور خورشيد ميپرنيك ووقتي ك اساس. بر همين قرار نخواهد گرفت

مانع  سومين. در آن زمان همگان به ثابت بودن زمين باور داشتندكردند او ديوانه است. فكر مي
ع جديدي براي بازپروري ابدا . اگر من برنامهاسييت ع شييخصيييفرزيابي مناا بكارگيري نتايجدر 

شم سابق به زندان  كرده و معتقد با شت محكومان   طرح"آن را شود و مردم ميكه مانع بازگ
شد، ، بنامند "بياب شانگر بي تاثير بودن اين برنامه با شما ن حال چنانچه نتيجه تحقيق ارزيابي 

ام، از آنها شييايد از اينكه باعث گمراهي مردم شييده؟ چه احسيياسييي به من دسييت خواهد داد
تحقيق شييما را  . اما احتماالًا و به عرصييه ديگري وارد شييومعذرخواهي كرده، كار خود را ره

سييعي در متقاعد كردن آنها نسييبت به  ،ارتباط با مقامات از طريق برقراريو  دانسييتهارزش بي
 .كنمادامه برنامه خود مي

 "گانهجرايم سه"تاثير قوانين 

سيياكرامنتو )خبرگزاري آسييوشيييتدپرس(. در پنجمين سييال از تصييويب قانون 
نهايم سيييهجر" قانون از وقع بيش از يك  "گا قدند اين  يان آن معت بان يا  كاليفرن در 

 جويي داشته است.ميليارد دالر صرفه 02.4ميليون جرم پيشگيري كرده و 
فرماندار اين ايالت تفسييير خود از نتايج اين قانون را روز جمعه و در  2بيل جونز

 (. 2999اول مارس  ،3كنفرانسي در ساكرامنتو بيان داشت )بايلنسايدر

                                                 
1 . Three Strikes 

2 . Bill Jones 
3 . Baylnsider 
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سه"قانون  2992در دهه  سياري از ايالت "گانهجرايم  سطح دولت فدرال و ب هاي در 
شگيري از جرايم  صويب گرديد. هدف از اين قانون، كاهش نرخ جرايم با پي شور آمريكا ت ك

كاليفرنيا، در صييورتي كه فردي با  2997اي بود. به عنوان مثال، در قانون سييال زنجيره
 او دو برابر و در مرتبه نسييبت به تكرار جرم اقدام كند، مجازاتسييابقه جزايي براي بار دوم 

صادر مي 02سوم حكمي به طول  سالسال  ها تنها كاليفرنيا قانون فوق را شود. در اين 
 قوياً اجرا كرده است. 

همان طور كه در ابتداي متن اشيياره گرديد، حاميان اين قانون، افرادي نظير بيل جونز، 
اي را ناشيييي از برخوردهاي شيييديدتر با جرايم زنجيره 2992كاهش نرخ جرايم در دهه 

دانستند. عليرغم آگاهي از اينكه قانون فوق تنها علت كاهش جرايم نيست، جونز معتقد مي
ست  سال اگر ميزان قتل در "ا شما اطمينان  22طول پنج  شد، به  صد كاهش يافته با در

 ."گانه يكي از داليل اصلي اين روند استدهم كه قانون جرايم سهمي
شتري براي  شواهد بي شاهده كنندگان به دنبال  ساير م ستمداران،  سيا عليرغم اطمينان 

اين امر  ادات ناظر برگانه بودند. به عنوان مثال برخي انتقحمايت از تاثير قوانين جرايم سييه
ا هايي كه اين قانون در آنهبودند كه نرخ جرايم عالوه بر كاليفرنيا در كل كشيييور و ايالت

هايي از كاليفرنيا اجباري نشيييده نيز كاهش يافته اسيييت. در واقع، نرخ جرايم در آن بخش
يفرنيا الاند. ضيييمن آنكه كاهش در نرخ جرايم ككاهش يافته كه اين قانون را ناديده گرفته

 پيش از عملي شدن اين قانون آغاز شده است.
داد كه نشان مي 1رندبرآوردهاي پيتر گرينوود و همكارانش در شركت  2997در سال 

ميليارد دالر به مخارج دسييتگاه  2/2گانه باعث افزايش سيياالنه اجراي قانون جرايم سييه
 اي براين جرايم زنجيرههايي كه مجرماقضييايي كاليفرنيا شييده اسييت، به ويژه در زندان

شييوند. اگرچه شييركت رند منكر تاثيرات قانون بر جرايم مدت طوالني در آنها محكوم مي
نبود، ولي به هر حال افرادي كه براي طوالني مدت در زندان بمانند، امكان تكرار جرم را 

نون، ( حاكي از آن بود كه اين قا2998) 2گرينوود، ريدل و مدلنخواهند داشيييت. مطالعه
روشي ناكارا براي مقابله با جرايم است. برآورد آنها نشان داد كه يك ميليون دالر هزينه بر 

سه شگيري مي 82گانه از وقوع روي قانون جرايم  صرف همان جرم پي كند، در حالي كه 

                                                 
1 . RAND corporation 
2 . Greenwood, Rydell and Model 
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صيل، هزينه بر روي برنامه ستاني به منظور ادامه تح شويق دانش آموزان دبير هايي براي ت
 كند.جرم پيشگيري مي 029از وقوع 

سان از مدت شنا سط مردان جوان انجام جرم  شتر جرايم تو ها قبل دريافته بودند كه بي
تر نخواهد اي مسييين تاثير چنداني بر مجرمان جوانشيييود. تمركز بر مجرمان زنجيرهمي

شت. در واقع محكوميت سهدا سن، هاي جرايم  ساني بود كه با افزايش  شتر براي ك گانه بي
 شدند.واخر دوره ارتكاب جرم خود نزديك ميبه ا

ستين ) سياري 2994جان اروين و جيمز آئو شتند كه ب شديدتر عنوان دا ( در انتقادي 
افراد در اياالت متحده تاكيد مفرطي بر زندان، به عنوان روشي براي برخورد با جرم دارند و 

عواقب مجازات زندان بسيار اند. اغلب، تر را فراموش كردههاي كاراتر و اثربخشساير روش
 شديدتر از چيزي است كه براي درمان آن استفاده شده است.

 گانههاي اجتماعي متعدد، عمده حمايت از قانون جرايم سييهبا اين وجود عليرغم برنامه
سبت به جرايم و بهره سات عمومي ن سا شي از اح ساتي بود. بر نا سا سي چنين اح سيا هاي 

يابي درباره اين قانون در نهايت تغييراتي را به همراه داشييت، اين اسيياس اگرچه تحقيق ارز
 رفت.ليكن تاثير آن بسيار كمتر از چيزي بود كه منطقاً انتظار مي

 :منبع
Peter W. Greenwood, C. Peter Rydell, and Karyn Model, 

Diverting Children from a Life of Crime: Measuring Costs and 

Benefits (Santa Monica, CA: Rand Corporation, 1996); Peter 

W. Greenwood et al., Three Strikes and You're Out: Estimated 

Benefits and Costs of California's New Mandatory-Sentencing 

Law (Santa-Monica, CA: Rand Corporation, 1994); John Irwin 

and James Austin, It's About Time: America's Imprisonment 

Binge (Belmont, CA: Wadsworth 1997); "State Saved $21.7 

Billion with Five-Year Old 'Three Strikes' Law", Baylnsider, 

March 1, 1999.  

 
ها ابتداي فصل پيرامون ارزيابي برنامه آموزش رانندگان، فيليپ هيلتز برخي واكنشدر مثال 

 :داردهاي اوليه محققان را چنين بيان مييافتهبه 
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با انتقاد از اين  "ملي منيتشييوراي ا ايمني ترافيك"، متخصييص 1ري برنسييون
سازمان ايمني حمل و نقل ) گروهياين مطالعه حاصل كار تحقيق چنين بيان داشت كه 

توان رانندگان را به هيچ وجه نمي" معتقدندآن برگزار كنندگان كه اسيييت ( هادر جاده
يدآموزش داد.  با ها  هاي محكمو  دادپزشيييكي را بهبود  جهيزاتت تن تري براي خودرو

  "زندآموزش ضيييربه ميكل فلسيييفه  به... اين كارها كاهش تلفات تصيييادف سييياخت 
(299207.) 
 

ن و از آ گذاشيييتهر آن ت ثير ب، قرار دادهواقعي جريان زندگي در  آن راتحقيق ارزيابي ماهيت 
 حال مثال ديگري ارائه شده كه بسياري از محققان اجتماعي با آن آشنايي دارند.پذيرد. ت ثير مي

 

 اصالح قانون تجاوز جنسي 

  تعقيببه هاي دور انتقاداتي را محققان و ناظران مسييائل اجتماعي از گذشييتهبسييياري از 
در ي تجاوز جنسيي انقرباني ام آنها معتقدندتقريباً تماند. كرده وارددعاوي تجاوز جنسييي  قضييايي

 معموالً. كننداحسيياس عذاب شييديدي حتي نسييبت به خود واقعه ميشييهادت در دادگاه  حين
 فرد قرباني خود باعث اين حادثه شده است.كه گويي كنند چنين وانمود مي متهموكالي مدافع 

 د.شواقدامات ديگري نيز براي رفع اتهام از مجرم اصلي انجام مي
. كاسي ديدگراين مسايل  رفعبه منظور  يمنجر به وضع قوانيني در سطح ايالتاين انتقادات 

ايي كه هآنها روش. گرفتندين قوانين اتاثير تصميم به بررسي ( 2992) 2ون و جولي هورنيپاس
 قوانين جديد سعي در ايجاد تغييراتي داشتند را به شرح زير خالصه كردند:

يك جايگزيني ( تعريف مجدد تجاوز جنسيييي و 2عبارتند از: )ترين تغييرات عمده
سي  شدهدرجه مجموعه باجرم تجاوز جن سب وجود يا عدم وجود  ايبندي  از جرايم بر ح

دفاع فيزيكي قرباني در ( تغيير معيار رضايت از طريق حذف ضرورت 0)؛ شرايط گوناگون
شهادت قرباني( 4)؛ برابر متجاوز صوص ل محدوديتاعما( 7و ) ؛حذف لزوم  هايي در خ

 (.299200ارائه شواهدي درباره رفتارهاي قرباني قبل از وقوع جرم )

                                                 
1 . Ray Burneson 
2 . Cassie Spohn and Julie Horney 
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رت در صيييوو قربانيان را به طرح شيييكايت، ترغيب  ،قوانين اينكه  عموم بر آن بودانتظار 
شد.طرح اين دعاوي در دادگاه، محكوميت شته با شتري را به دنبال دا سي  هاي بي ين ابراي برر

كانتي، در منطقۀ كوك 2992تا  2942هاي سيييال محققان توجه خود را بر دوره ،انتظارات
سي،  پرونده 7.809 شاملهاي ما داده"واقع در ايالت ايلينويز متمركز كردند:    722تجاوز جن

  "حمله به سييوي قرباني بودمورد  44ضييرب و جرح شييديد و پرونده  472، مزاحمت پرونده
 نشان داده شده است. 20-2آنان در جدول هاي يافته. برخي (299207)

 
 تجاوز جنسي 

 قبل
 (0020= تعداد )

 بعد
 (0489 =)تعداد 

 نتيجه دعوا
 درصد 7/72 درصد 9/72 محكوم شده از اتهام اصلي

 7/29 8/02 ديگر يمحكوم شده از اتهام
 2/42 8/44 تبرئه
   مجازات زندان به ماه هميان

 277 98 انداصلي محكوم شده براي كساني كه به علت اتهام
 48 48  اندبراي كساني كه به اتهام ديگري محكوم شده

 نیانوقتغییر از  بعدقبل و  ،تحلیل دعاوی مربوط به تجاوز 00-0جدول 

 
 كنند:ها را به شرح زير خالصه مياسپون و هورني اين يافته

دان حداكثر احكام زنكند افزايش ميتحليل ما آشييكار تجزيه و كه  يثير مهم تنها ت
ماه بوده  48چنيني حدود  ماه و براي سيياير جرايم اين 79اسييت كه براي تجاوز حدود 

 ها پيشها حاكي از افزايش در متوسط محكوميتاست. با توجه به اينكه نمودارهاي داده
هاي يك سييال قبل از اجراي قانون را نيز مدلسييازي از تاثيرگذاري اصييالحات بود، داده

ه دارتر از آن بود كه ناشي از تغيير قانون دانستميزان تاثير همچنان بزرگتر و معني كرديم.
 (.2992022شود )
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شان مي صدور حكم همان طور كه جدول ن صد دعاوي منجر به  دهد، تقريباً تغييري در در
بر  يبراي تجاوز يا سيياير اشييكال جرايم )نظير حمله( اتفاق نيفتاده اسييت. لذا تغيير قوانين تاثير

احتمال محكوميت نداشته است. تنها تغيير مشهود از نظر محققان، يعني افزايش در مدت زمان 
 توان تنها با اصالح قوانين مرتبط دانست. ها را نميمحكوميت

به منظور و وكال  تبا قضيياهايي مصيياحبهعالوه بر تحليل آمارهاي موجود، اسييپون و هورني 
 .وار كننده بوداميد وديكردند. پاسخ آنان تا حد ير قوانين برگزاراستنباط احساس آنها نسبت به تاث

اصالح قوانين منجر و وكالي مدافع در شيكاگو اظهار داشتند كه  دادرسان، تقضا
 تجاوز شييدهقربانيان تر با و برخورد انسييانيدعاوي تجاوز جنسييي  تر بابه برخورد جدي

ست ست اهميت حائز قطعاً ،. اين تاثيرات آموزندها شنود و  ا صالح قوانين را خ حاميان ا
 (.2992024خواهد كرد )

 
دهنده تاثيرات ديگري عالوه بر نتايج كيفي بود كه محققان به آن از اين رو مطالعه نشييان 

ي و هاي اجتماعي به منظور تعيين چگونگپيگيري برنامهاين مطالعه اهميت دسييته يافته بودند. 
 .دهدبه اهداف طراحي شده را نشان مي هاي اجتماعيميزان دسترسي برنامه

 

 از كتك زدن همسر پيشگيري

شابه ايمطالعهدر  سي در ايندياناپوليس  ، محققانتقريباً م سئله كتك زدن هبه برر مسر با م
ت اين رب تمركز كه هنك ند  بال دارد پرداخت به دن قانوني، تكرار تخلف را  نه پيگرد  بر اين  .چگو

 ( مطالعۀ پيامدهاي انواع مختلف پيگرد قانوني2990) 1ولگديويد فورد و ماري جين ر اسيياس
 كردند. آغاز را "2پيگرد قانوني ايندياناپوليس راهكار"در  مجاز

كنند، دعاوي مربوط به كتك زدن همسيير  الگوهاي مختلفي مي يانچنانكه فورد و رگول ب
 كند:ميرا دنبال 

 ير.خخواند يا ميپليس را به صحنه فرافردي يك زن، پس از حمله خشونت آميز به 
احتماالً به دنبال شييواهدي به منظور توجيه بازداشييت د، بياحضييور صييحنه  دراگر پليس 

شت . گردداحتمالي فرد مي سبت به بازدا شخيص خود ن صورت وجود مدرك آنان با ت در 

                                                 
1 . David Ford and Mary Jean Regol 
2 . Indianapolis Prosecution Experiment (IPE) 
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بازداشييت را تكميل و درباره علت اسييتشييهادي در اين صييورت ماموران . كننداقدام مي
سي دهندمظنون را براي محاكمه اوليه به دادگاه تحويل مي  دادهاطالع نپليس به . اگر ك

صورت اطالعيا و  ساني، پليس فرددر  صاً  ر شخ ست قرباني  ستگير نكند، ممكن ا ه برا د
شكايت كند شهاديه از مرد  ست ستاني رفته و با تكميل ا ضي، ممكداد ن . پس از تاييد قا

ست  صادر  خوانده يابه دادگاه فرا  رد مظنونفا ستگيري او   هو براي محاكم شدهحكم د
 (.29900297يه در اختيار دادگاه قرار گيرد )اول

 
از تصميم خود صرفنظر كند چه اتفاقي روي  سپساتهاماتي وارد و  خود اگر زني عليه شوهر

به اين امر كه براي حمايت از  ها، با اعتقادمشييي بسييياري از دادگاهدر اين موارد، خط؟ دهدمي
منافع قرباني بايد از پيگيري پرونده تا انتها حمايت كنند، پيشييگيري از چنين اقداماتي اسييت. با 

رخي بامكان انصيييراف از شيييكايت براي  "پيگرد قانوني ايندياناپوليس راهكار"در اين وجود 
آنجا كه  . ازكندز پيشنهاد ميهاي ديگري را نيلحاک شده است. همچنين دادگاه گزينهقربانيان 

، فشار روحي و ناتواني در مهار عصبانيت است، ميل به برتريكتك زدن همسر عمدتاً تابعي از 
هاي برگزاري كالس شيييامل "پيگرد قانوني ايندياناپوليس راهكار"هاي خالقانه برخي گزينه

 مهار عصبانيت است.ه مشاوره در زمين و آموزشي
هار م اي در زمينههمشاور همند به شركت در يك برنامهو عالق را پذيرفتهاگر متهم گناه خود 

ضي  شد، قا صبانيت با صورت موفقيت متهم در بهو  انداختهخير  محاكمه را به تتواند ميع  در 
 دهشاست كه متهم محاكمه  آنديگر  گزينهپرونده را مختومه اعالم كند.  پايان رساندن برنامه،

صورت مجرم بودنو  صبانيت، ،در  ضور در برنامه مهار ع شرط ح براي او  قرار آزادي موقت به 
شود صورت اثباتمحاكمه و را متهم  تواندر نهايت مي. صادر   نظيرجرم، مجازاتي متعارف  در 

 براي او صادر شود.زندان 
د و فور؟ كندبه طور موثر از كتك زدن همسيير پيشييگيري مي هاي فوق،گزينهكدام يك از 

 هاي اين دو به شرح زير است.برخي از يافته. بال پاسخ اين سؤال بودندرگول به دن
شيييوند، ميمعرفي مرداني كه براي محاكمه به دادگاه  داد،نشيييان آنها تحقيق  اوالً نتيجه

سران خوداحتمال كمتري به كتك زدن  با ،محاكمه هصرفنظر از نتيج  ادامه دهند. در واقع هم
 عاملي موثر است.قضايي خود  مداخله دستگاه
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 را دارند، در مقايسه با گروهي كه ايناز شكايت عليه شوهرشان  انصرافزناني كه حق  ثانياً
ستگيري متهمان قرار ميمجدد رفتاري  مورد بدامكان را ندارند، كمتر  ست تو مان د سيا گيرند. 

از  ،يگرهاي دبيش از سياست از شكايت انصرافو اجازه دادن به قربانيان براي  قضاييبا حكم 
 (.2990،)فورد و رگول كندخشونت مجدد پيشگيري مي

تاثير عجيبي دارد. زناني كه از اين حق استفاده به قربانيان حق انصراف از شكايت اما دادن 
 بدرض كنند، در معكنند، بيش از كسييياني كه بر پيگرد قانوني تا پايان كار پافشييياري ميمي

ند كه كناحسيياس كنترلي تفسييير مياز  ناشيييققان اين امر را گيرند. محمجدد قرار مي يرفتار
 د.شونقربانيان به دليل ارتباط شفاف و مستمر با دستگاه قضايي براي خود قائل مي

ضايي به هرگونه  ستگاه ق سخ قاطع د شونت  تخلفيپا قبل از محاكمه، از جمله خ
شان نبه متهم امر ين . احاكي از ارتباط قوي ميان قرباني و دستگاه قضايي است مجدد،

قضييايي  دسييتگاهخشييونت قاطع اسييت و  پايانكه قرباني در عزم خود براي  دهدمي
 .(29900027)فورد و رگول هيچگونه ترديدي در حمايت از قرباني نخواهد داشت 

 
شي  شاورههاي برنامهاثربخ صبانيت به  ايم ستنارزيابي قابل  سادگيبراي مهار ع . ظاهراً دني

ست ضور در اين برنامه، تاثير چنداني برمتهمان به  جذبهاي سيا شونت عدم تكرار ح با . اردند خ
 برنامهعي واق پيامدهاينبايد با  هاسياستگذاري تاثير سازند كهخاطر نشان ميمحققان  اين وجود،
 رارهرگز تحت درمان قداده شده بود، درمان  ه آنها نوبت. برخي از متهماني كه به شوداشتباه گرفت

 .استارزيابي دقيق يك  مستلزم ،مشاوره هايبرنامه هدربار اظهار نظر بيشترنگرفتند. 
ستبه الگوهاي كلي معطوف آنها نتايج  معتقدندمحققان عالوه بر اين،   اكيانشو يكايك  ا

خاص خود برگزينند و نبايد كوركورانه بر اساس الگوهاي  شرايط باناسب تم هاييمشي خطبايد 
قوق نظام ح بيشييتر براي سييازماندهياين تحقيق رسييد كه چنين به نظر ميكلي عمل كنند. 

هدايت اقدامات و نه حق انصيييراف از شيييكايت به قربانيان(  اعطاي به عنوان مثالكيفري )
 مناسب است.قربانيان  انفرادي

را ارزيابي  تارايج در تحقيق مشييكالت ي ازيك "پيگرد قانوني ايندياناپوليس راهكار"نهايتاً 
شان ست. رود، آنچه از قبل انتظار ميبا اغلب  تجارب واقعيدهد. مي ن  به عنوان مثالمتفاوت ا

مورد توجه قرار دادند: مشييخصيياً را به دادگاه  متهمان احضييارمختلف  هايروشمحققان تاثير 
ضاريهتواند دادگاه مي صادر واح ضور در دادگاه كرده و  اي  يا حكمي براي شوهر را ملزم به ح
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از اين . ايدافزميكه دستگيري شوهر بر خشم او  اعتقاد داشتندصادر كند. محققان  اودستگيري 
ن حل ايرو با مشاهده عدم تفاوت در ميزان عصبانيت تحت اين شرايط دچار سردرگمي شدند. 

 : استو عمل  تظارميان انمعما در تفاوت 
صدور قرار اگرچه انتظار مي صحنه يا  ستگيري متهم در  ضار به دادگاه با د رود اح

  .بازداشييت تفاوت داشييته باشييد، ليكن در عمل تفاوت چنداني ميان اين دو وجود ندارد
يا  به دادگاه مراجعه  يل خود  ما با ت معموالً افراد از حكم احضييياريه خود اطالع دارند و 

  .كنندرسيياني دادگاه با آنها تماس گرفته و دعوت به حضييور در دادگاه ميعنهادهاي اطال
شييدن از محل كار را تجربه  ، دسييتبند خوردن و بردهتجربه دسييتگيري افراد كمي لذا
 .(299909-22)فورد،  دنكنمي

 
به طور خالصييه عوامل بسييياري فراتر از كيفيت علمي تحقيق ارزيابي بر كاربرد نتايج آن 

گذارند. همان طور كه مالحظه كرديد، عوامل بسيييياري نيز وجود دارند كه خارج از ميتاثير 
با نقش تحقيق  "هاناخالصي"گذارند. ليكن اين كنترل محقق بوده و بر كيفيت تحقيق تاثير مي

 شود.ارزيابي در بهبود زندگي انسان تعديل مي

 

 هاي اجتماعيتحقيق شاخص
شي از تحقيق به پايان مي صل را با بحث درباره رو سانم كه تركيبي از آموختهاين ف هاي ر

يل داده يه و تحل يابي و تجز باره تحقيق ارز ما در به شييي  ي ازيكگيرد. كار ميهاي موجود را 
كه است  "هاي اجتماعيشاخص"بر توسعه و نظارت ، تحقيق اجتماعيدر حال رشد  هايهحوز

. همان طور كه سييازدگر وضييعيت يك جامعه يا گروهي از آن را يكپارچه ميهاي نشييانآماره
شاخص صاددانان از  سعاقت شاخص تو سرانه ناخالص ملي به منزله  صادي اقت ههايي چون توليد 

هاي هاي اجتماعي را به منظور پايش جنبهشيياخصنيز  محققانكنند، اسييتفاده مييك كشييور 
 .دهندده قرار ميگوناگون زندگي اجتماعي مورد استفا

شت در جوامع مختلف را داريم. يكي از راهكارها  سبي بهدا شرايط ن فرض كنيد قصد مقايسه 
. به طور نفر( 2222تواند مقايسه نرخ مرگ و مير آنها باشد )تعداد افراد فوت شده به ازاي هر مي

 2222به ازاي هر  : تعداد اطفالي كهرا مورد توجه قرار دادتوان مرگ و مير اطفال تر ميمشخص
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قرار  ما توجه خاصييي از بهداشييت كه مورد هميرند. با توجه به جنبمي گيسييال كودك قبل از يك
سرانهاي متعدد ديگري را نيز طراحي نمودشاخصتوان مي دارد، سران ه:  شكان،  هاي تخت هپز

اده است استفهمان طور كه مشخص روزهاي بستري شدن در بيمارستان و ....  هبيمارستان، سران
 .هاي سرانه، سهولت مقايسه ميان جوامع مختلف را به دنبال دارداز شاخص

در فصل  موجودآمارهاي  توجه شما را به مشكالت موجود در استفاده ازبحث، ادامه پيش از 
آوري، روش جمع و ها غالباً غير قابل اعتمادنداين شيياخصبه طور خالصييه،  .كنمجلب مي 22

 كنند. را منعكس مي خود ذخيره و محاسبه
از دهد. هاي اجتماعي در دو سيو به پيشيرفت ادامه ميدر حال حاضير كار بر روي شياخص

سرگرم  سو محققان  شاخصيك  سعه  ستند.تو در واقع به دنبال تعريف  هاي متمايز كننده ه
شند، ميهاي دقيقشاخص سب با سوي ديگ. گردندتري كه در پايش زندگي اجتماعي منا ر از 

 حقيقات بسياري در زمينه كشف ارتباط ميان متغيرها در جوامع گوناگون در حال انجام است. ت
هاي تحقيق اجتماعي، اينترنت منبعي بسيار ارزشمند در اين خصوص نظير بسياري از زمينه

توانيد به هاي اجتماعي ميرود. به عنوان مثال براي آگاهي از نقاط قوت شيياخصبه شييمار مي
فاده از يك موتور جسيييتجوي اينترنتي عبارت  1عه سييينجيپايگاه جام با اسيييت يا  مراجعه و 

 را جستجو كنيد. "هاي اجتماعيشاخص"

 

 ايسازي رايانهشبيه
شاخص هايروشيكي از  شبيهجذاب براي تحقيق  ستهاي اجتماعي   .سازي كامپيوتري ا

ضي شروع به تدوين معادالت ريا صيف كننده روابط در اين روش و به موازات آنكه محققان   تو
كنند )به عنوان مثال، رابطه ميان رشد جمعيت و تعداد خودروها(، اين معادالت ميان متغيرها مي

 شوند. با در اختيار داشتن تعداد كافي از معادالتدر يك رايانه ذخيره و به يكديگر پيوند داده مي
اقعي و در زماني كوتاه، قادر به دقيق و با اسيييتفاده از رايانه، محقق به جاي فعاليت در محيط و

 آزمون كاربرد تغييرات اجتماعي خاصي خواهد بود.
به عنوان مثال فرض كنيد، ايالتي قصييد دو برابر نمودن حجم صيينعت گردشييگري خود را 

شنهادتوان اين . ميدارد  ،و ظرف چند ثانيه يا دقيقه واردسازي شبيه ايرايانه يك مدلدر را  پي

                                                 
1 . Sociometrics: http://www.socio.com/ 



 449تحقيق ارزيابي/  :فصل دوازدهم

 

ساس. به دست آوردافزايش اين اي مستقيم يا غيرمستقيم توصيفي از پيامده توان مي بر اين ا
ش نظير پليس يا آت ،هاي دولتينياز است، كدام سازمانمورد كه چه تسهيالت عمومي  دريافت

نشييياني، به توسيييعه نياز دارند، چه ميزان نيروي انسييياني نياز اسيييت، براي اين منظور چه 
ست و چه ميزآموزش ضروري ا صل ميهايي  ساس اين نتايج ان درآمد و ماليات حا گردد. بر ا

صنعت را مشاهده كنند و  صميم گيرندگان بخواهند تاثير افزايش پنجاه درصدي  ست ت ممكن ا
 اي از پيامدهاي متصور را دريافت دارند.بالفاصله نسخه

ه هم باي كه متغيرهاي اجتماعي و طبيعي را سييازي رايانههاي شييبيهترين نمونهبهيكي از 
 همؤسيييسييي"ث و وو همكاران در دارتم 1دنيس ميدوز و دانالتوان در تحقيق را مي پيوند داده

ست ساچو شاهده نمود )ميدوز و همكاران،  "فناوري ما شناخته  ها. آن(2990، 2940م ذخاير 
سيينگ، آهن(، الگوهاي  نفت، زغال مانند) يگزينمنابع طبيعي غير قابل جاو برآوردي از  هشييد

ورودي  هايداده عنوانرشد و استفاده از منابع را به  ميان رابطهجمعيت و اقتصاد و رشد پيشين 
هاي اد سالتوانستند تعد پيچيده ياسازي رايانهمدل شبيهيك با استفاده از  هاگرفتند. آن در نظر

 ار دوام خواهند آورد ،در آينده مختلف مصيييرفدر برابر الگوهاي  ،محتملي كه منابع گوناگون
صوير آيندهمكان اچنين مدلي  اوليه، بدبينانههاي بينيبيني كنند. با فراتر رفتن از پيشپيش اي ت

سازي اهميت شبيهاگرچه . دهدروشن و اقدامات الزم براي دستيابي به اين وضعيت را نشان مي
ن ايفا آتواند نقش بسيييار مهمي در ليكن ميشييود، به تحقيق ارزيابي محدود نميتنها اي رايانه
 . كند

ست. اين  شي از توانايي بالقوه تحقيق ارزيابي ا سر تاريخ بامر به طور كلي نا سرتا شر، در 
سان با  ضاعان ستجوي  او ست. تحقيق ارزيابي  يبهتر شرايطاجتماعي خود درگير و در ج بوده ا

. ا خيري گرددمنجر به بهبود شييرايط ميواقعاً  ،صاخاقدامي آيا كند كه بفهميم به ما كمك مي
پيوند آنها با  دهند.امكان تعيين اين نكته را در سيييطحي وسييييع ميهاي اجتماعي شييياخص

كندكه بدون مواجهه با خطرات يك برنامه، ميزان اين امكان را فراهم مياي سازي رايانهشبيه
 تاثيرات آن را بررسي كنيم.

 

 

                                                 
1 . Donella and Dennis Meadows 
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 فصل كليدينكات 

 مقدمه/ موضوعات مناسب براي تحقيق ارزيابي

  ا هاي اجتماعي راسيييت كه تاثيرات برنامهاز تحقيق كاربردي  نوعيتحقيق ارزيابي
 كند.بررسي مي

 

 بندي مسئله: موضوعات سنجشصورت

 هاي مناسب و معيار موفقيت يا شكستبندي صحيح مسئله، شامل تعيين شاخصصورت 
نتايج، سيينجش از موارد ضييروري در تحقيق ارزيابي اسييت. به ويژه ارزيابان بايد دقيقاً 

هاي اجتماعي، برنامه مورد ارزيابي، جامعه هدف اين برنامه و نحوه اسيييتفاده از چارچوب
 هاي موجود يا جديد را مشخص كنند.شاخص

 

 هاي تحقيق ارزيابيانواع طرح

 ستفاده ميمحققان ارزيابي معموالً از طرح شي يا نيمه آزمايشي ا له كنند. از جمهاي آزماي
هاي كنترل هاي زماني و گروهتوان به بررسيييي سيييريمايشيييي ميهاي نيمه آزطرح

 غيرهمسان اشاره كرد. 

 ها اسيييتفاده كنند. هر دو آوري دادههاي كيفي جمعتوانند از روشارزيابان همچنين مي
شرايطي شيوه تجزيه و تحليل كمي و كيفي داده سب بوده و در  ها در تحقيق ارزيابي منا

 شود. استفاده مي از هر دو روش در يك تحقيق

 

 چارچوب اجتماعي

 شامدهاي زندگي روزمره انجام مي لذا با  شود،با توجه به اينكه تحقيق ارزيابي در متن پي
 مسائل پشتيباني و اخالقي خاصي مواجه است.

 ياتي نمي له عمل به مرح ماً  يابي لزو تايج تحقيق ارز با ن به ويژه اگر در تضييياد  ند،  رسييي
 ند. هاي رسمي موجود باشنگرش

 



 492تحقيق ارزيابي/  :فصل دوازدهم

 

 هاي اجتماعيتحقيق شاخص

 آورند.هاي اجتماعي ديدگاهي گسترده درباره فرآيندهاي اجتماعي فراهم ميشاخص 

 شبيهمدل اي اين امتياز را براي محققان به همراه دارند كه نتايج بالقوه سازي رايانههاي 
 اقدامات اجتماعي را بدون مواجهه با محيط واقعي بررسي كنند.

 
 يدياصطالحات كل

 گروه كنترل غير همسان منفعت -تجزيه و تحليل هزينه 

 ارزيابي برنامه/ خروجي تحقيق ارزيابي

 نيمه آزمايشي مطالعات پايشي

 هاي اجتماعيشاخص هاي زماني چندگانهطرح سري

 هاي زمانيطرح سري مطالعات ارزيابي نيازها

 

 هاسؤاالت مروري و تمرين

كه براي كاهش مصرف مواد مخدر مركزي براي مقابله با آن اي را در نظر بگيريد جامعه .2
شي اين مركز را ارزيابي مي ست. چگونه اثربخ  هايكنيد؟ كدام يك از طرحايجاد كرده ا

 يد؟دهآزمايشي، نيمه آزمايشي يا كيفي )يا تركيبي از آنها( را مورد استفاده قرار مي

رنامه بمرور كنيد. را رد بحث قرار گرفت كار كه در اين فصل موارزيابي ملوانان كم برنامه .0
 .اي طراحي كنيد كه مشكالت ذكر شده را برطرف سازدبه گونهرا مجدداً  ارزيابي

احتماالً  2كه طرح پيشنهادي شما براي تمرين  ايدرباره مسائل سياسي و اخالقي بالقوه .4
 با آن مواجه خواهد بود، به بحث و بررسي بپردازيد.

تي كه جامعه اطراف در طول دوره حيات شيييما پيدا كرده اسيييت فكر كمي درباره تغييرا .7
توان از آنها براي پايش اثرات سييه يا چهار شيياخص اجتماعي تعريف نماييد كه مي. كنيد

 حداقل يكي از اين تغييرات در زندگي شما استفاده كرد.

 هايهاي مختلف فعاليتجنبه هبه تحقيق ارزيابي دربار "هاي آمريكازندان سيييازمان" .2
ندان قاها ميز تهرا  تپردازد. يكي از اين تحقي باره طرح و  هو خالصييي ياف تاهي در كو
 ر.ك.: .آن تهيه كنيدهاي يافته

http:/www.bop.gov/oreindex.html 
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 منابعي براي مطالعه بيشتر
Berg, Richard, and Peter H. Rossi. 1998. Thinking about Program 

Evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage. 

 هاي گوناگوني از آن هستيد اين كتاب رااگر به دنبال مباني تحقيق ارزيابي و مشاهده مثال
 كنم.به شما پيشنهاد مي

Bickman, Leonard, and Debra J. Rog, eds. 1998. Handbook of Applied 

Social Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage. 

ريزي اند كه كليه مراحل ارزيابي را، از مرحله برنامههايي ارائه كردهمولفان اين كتاب مثال
دهد. آنها همچنين مسييائل اخالقي موجود در ها نشييان ميآوري و تجزيه و تحليل دادهتا جمع

 اند.چارچوب خاص تحقيق ارزيابي را بيان كرده
Chen, Huey-Tsyh. 1990. Theory-Driven Evaluations. Newbury Park, 

CA: Sage. 

 داري و مفيد بودن تحقيق ارزيابي منوط به آن است كه مبتني بر نظريه باشد.از نظر چن، معني
Cunningham, J. Barton. 1993. Action Research and Organizational 

Development. Westport, CT: Praeger. 

پلي ميان نظر و عمل، برقرار نموده و در تكامل كند تا اين كتاب محققان را تشيييويق مي
سائل و راه ستفاده از تحقيق اجتماعي براي پايش م سازماني و ا شاركت فعازندگي  ل حل آنها م

 داشته باشند.
Hedrick, Terry E., Leonard Bickman, and Debra J. Rog. 1993. Applied 

Research Design: A Practical Guide. Newbury Park, CA: Sage. 

دهد، راهنمايي عملي براي مواجهه با شييرايطي همان طور كه عنوان اين كتاب نشييان مي
 شوند.است كه اغلب در طراحي و اجراي تحقيق ايجاد مي

Rossi, Peter H, and Howard E. Freeman. 1996. Evaluation: A 

Systematic Approach. Newbury Park, CA: Sage. 

يدي  اين كتاب منبعي فاهيم كل يابي اسيييت. عالوه بر بحث پيرامون م عالي براي تحقيق ارز
 رساند.كنند كه به شما در هدايت طرح ياري ميهاي متعددي ارائه ميتحقيق ارزيابي، مولفان مثال
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Swanson, David A, and Louis G. Pol. 2004. "Contemporary 

Developments in Applied Demography With the United States". Joint 

Issue of Journal of Applied Sociology 21 (2) and Sociological Practice 6 

(2): 26-56. 

فان، دهد و مولهاي كالن ارائه ميجمعيت شناسي، ابزارهايي براي ارزيابي بسياري از برنامه
 اند.ههاي كاربردي اين زمينه را ارائه كردروندهاي اخير در خصوص تقويت جنبه

 

 منابع اينترنتي براي مطالعه بيشتر

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
 :Sociology Nowپيش از آنكه مرور پاياني فصل را انجام دهيد، آزمون تشخيصي  .09

Research Methods هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به شما در شناسايي حوزه
باره اين ابزار بر خط و  تداي كتاب، اطالعاتي در هد كرد. در اب يد، كمك خوا تمركز كن

 آموزش نحوه دسترسي به منابع عظيم آن را خواهيد يافت.

بر اسيياس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .09
ساير منابع  ستفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و  نتايج آزمون خود ا

 براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

وقتي مرور خود را به پايان رسانديد، از پس آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به فصل  .42
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.

 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعيايش يازدهم روشوب سايتي براي كار با وير

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.براي امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

سايت به موارد زير دست خواهيد يافت: آ شي به همراه بازخورد آنها، زموندر اين  هاي آزماي
هاي تفصيييلي، اصييطالحات ها، نرم افزار آموزشييي فصييل، پروژهتمارين اينترنتي، فلش كارت

هاي هاي اجتماعي در فضاي مجازي، داده، پژوهشInfoTrac College-Editionجستجوي 
 نرم افزارهاي مختلف اي بر آموزش كار باهاي سايت، مقدمهپيمايش اجتماعي سراسري، لينك

 .NVioو  SPSSها از قبيل تحليل داده
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 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ي احتماالً ثابت هاي اينترنتتوجه داشته باشيد كه اينترنت ماهيتي پويا است. ليكن اين پايگاه
هاي بيشيييتر بررسيييي كنيد. اين كتاب را نيز براي لينك خواهند بود. همچنين وب سيييايت

هاي اينترنتي در زمان انتشار كتاب مطالبي براي يادگيري بيشتر در زمينه تحقيق ارزيابي هپايگا
 كنند.ارائه مي

 ERICموسسه تبادل تجارب ارزيابي و نظارت، 
http://ericae.net/ 

( منبعي ارزشييمند براي تحقيق ارزيابي در آموزش ERIC) 1مركز اطالعات منابع آموزشييي
 كند.ارائه مي

 ارزيابيمبادله 
http://www.gse.harvard.edu/hfrp/eval.html 

سي ارزيابي را ارائه مياين پايگاه حاوي مجله شنا ست كه روش  ند و كاي رايگان و برخط ا
 شود.هاي تحقيقاتي هاروارد حمايت ميتوسط گروه پروژه

 UNICEFتحقيق و ارزيابي، 

http://www.unicef.org/evaluation/index.html 

هاي مختلف خود در دهد كه سيييازمان ملل چگونه برنامهيگاه به شيييما نشيييان مياين پا
 كند.خصوص بهبود شرايط زندگي زنان و كودكان را ارزيابي مي

 تحقيق ارزيابي و روش شناسي، اداره مركزي حسابرسي آمريكا
http://www.gao.gov/special.pubs/erm.html 

مردم، اين پايگاه اطالعاتي در خصييوص نحوه  هايبه منظور آگاهي از نحوه صييرف ماليات
 دهد.ارزيابي عملكرد توسط اين نهاد نظارتي در كشور آمريكا را ارائه مي

 

                                                 
1 . Educational Resource Information Center 



 

  چهارم بخش
 

 

 

 

 هاتجزيه و تحليل داده

 

 

 هاي كيفيتجزيه و تحليل داده .09

 هاي كمّيتجزيه و تحليل داده .04

 مدل تشريحي .00

 تحليل آماري .07

 مطالعه و تدوين تحقيق اجتماعي .07

هاي تحقيق اجتماعي بحث و به تشريح در اين بخش از كتاب درباره تجزيه و تحليل داده
تفاوتي  2كند. در فصل ها جدا ميپردازيم كه مرحله مشاهده را از گزارش نهايي يافتههايي ميگام

هاي كمّي و كيفي قائل شديم. در مباحث بعدي مالحظه كرديم كه بسياري از يان دادهاساسي م
ها قابل اعمال است. با اين وجود تجزيه مالحظات اساسي تحقيق اجتماعي براي هر دو نوع از داده

 شود.هاي كمّي و كيفي كامالً متفاوت است و به طور مجزا بررسي ميو تحليل داده
، نظري درباره ميزان سهولت يا دشواري تجزيه و تحليل 7هاي بخش ويژگيپيش از بيان 

نشييان دهنده  "2"ها دارم كه در جدول زير ارائه شييده اسييت. در اين جدول عدد مطلوب داده
 دشوارترين است. "7"ترين و ساده

 پيچيدگي سادگي 

 4 2 كيفي

 7 0 كمّي
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مشييياهده زندگي اجتماعي و تفكر درباره آن ( در كارهاي خود به اين نتيجه رسييييدم كه 2)
 دهد.نسبتاً ساده است. متاسفانه اين تفكر تنها درك ما از زندگي اجتماعي را بهبود مي

هايي همراه اسيييت، زيرا به برخي ( حتي انجام يك تحليل كمّي سييياده نيز با دشيييواري0)
هاي آماري مواجه يلهاي آماري نياز دارد. با اين وجود در بسيييياري موارد با تحلمهارت

شاره  2و علم گرايي 1كمّي نماييشويم كه معناي چنداني ندارند. واژگاني نظير مي اغلب ا
 به تالش براي دست انداختن علوم طبيعي بدون هيچ معنايي واقعي دارند.

با اين  .به تفكر و خالقيت زيادي نياز دارددار و دقيق يي معنتحليل كمّانجام تجزيه و ( 4)
شان ميوجود  ستافر ن سام ا سفلد و  دهد، اين امر به دانش آماري چنانچه كار پاول الزار

و توانايي درك الگوهاي . آنچه ضييروري اسييت، اشييتياق به جسييتجو عميقي نياز ندارد
 هاي دادهموجود براي تحليل كمّ هايروشبسياري از  اگرچه. استمتغيرها دار ميان معني

ستند، ليكن  سب ه سته هرگز با براي اين منظور منا شافات مهم و برج قليدي كاربرد تاكت
 .اندها حاصل نشدهاين روش

 فيي كيهادادهاز هاي كيفي موثر پژوهشييگران اجتماعي ارائه تحليل ( دشييوارترين وظيفه7)
نش به بي، تحليل كيفي بيشتر متكي (4)بند در  عالقه ذكر شدهمهارت و  عالوه براست. 

برد. امروزه تحليل كيفي بيش از آنكه علم فردي محقق اسييت تا ابزارهايي كه به كار مي
ست.  شد يك هنر ا صلبا و بينش مورد  هاابزاربرخي كتاب از هاي اين بخش اميدوارم ف

 در اختيار شما قرار دهد. ي را كيفي و كمّي هاتحليل دقيق دادهتجزيه و براي نياز 
پيش با بررسيييي برخي بحث را پردازد. ها ميتحليل كيفي دادهبه بررسيييي  24فصيييل 

ياز براي اين رويكرد آغاز مينظري هاي زمينه مفهومي  هايبرخي رويه. سيييپس كنيممورد ن
نرم  تعدادي نهايتاً. دهيمهاي كيفي را مورد بحث قرار ميمناسييب براي كسييب آگاهي از داده

 اند. هاي كيفي توسعه يافتهاي تجزيه و تحليل دادهمعرفي خواهم كرد كه بررا به شما  افزار
 27ي در فصييل كمّ هايداده تحليلتجزيه و متعدد پيرامون منطق  اولين بحث از مباحث

سي روشبحث را شود. ما ارائه مي هاي مربوط به يك متغير آغاز داده هاي تحليل و ارائهبا برر
 راوانيفو خواندن جداول  تشييكيل زيم و نحوهپرداپس به رابطه ميان دو متغير ميسييكنيم. مي

                                                 
1 . Quantiphernia 
2 . Scientism 
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صل با مرور سيب نگاهي بهتحليل چند متغيري و  ي بر ساده را خواهيم آموخت. ف سآ ي شنا
 يابد.مي خاتمهاجتماعي 

صل  شريحي تحليل دادهسي ربه بر 22ف صاص داردها مدل ت سفلد در  اخت كه پاول الزار
شگاه كلمبيا  ستدان شت. نگاه عميقدر اينجا . ارائه داده ا تري به تحليل چند متغيره خواهيم دا

ن اي ازكند. ما را ارائه مي فراوانيمنطق تحليل علّي با اسييتفاده از جداول همچنين اين فصييل 
به منظور  ي. اين مدل منطقكنيماستفاده مي 28هاي آماري فصل روشساير  در بررسيمنطق 

ستفاده در  سعه يافتهي هاي كمّدادها ستدالل به نظر من ، اما تو مالحظه خواهيد كرد كه براي ا
 .هاي كيفي نيز تناسب دارددرباره داده

صل  صوص برخياي مقدمه 28ف ستفاده آماري  هايروش در خ در تحقيقات علوم مورد ا
ند تر تحليل چمروري بر چند روش پيشرفتهتوان به ميجمله آن از دهد كه را ارائه مياجتماعي 

ها هرايان) ارائه شوند هابا اين روش هاهآمار محاسبه تنها نحوه آنكه . به جايداشاره نمو متغيري
سييعي من بر آن بوده اسييت كه آنها را در چارچوب مباحث نظري و دهند(، اين كار را انجام مي

ها، زمان لذا با مطالعه اين فصيييل عالوه بر نحوه محاسيييبه آماره. منطقي پيشيييين ارائه دهم
 .ا را نيز فرا خواهيد گرفتبكارگيري آنه

صل  شتاري جنبه 24در پايان، ف سي ميهاي نو شتن و كند: نحوهتحقيق اجتماعي را برر  نو
صل الزاماً فرازهاي شمار مياتمام فرآيند براي  يخواندن آن. مطالب اين ف روري مروند: تحقيق به 

و  شييدهتحقيق اجتماعي  تدوينو  مطالعههاي كه شييامل مهارتبر مباني نظري در ابتداي پروژه 
 كند.ايفا ميگزارش تحقيق  ديگران در قالبدر انتقال نتايج شما به نقشي اساسي 

 





 

 

 مهفصل سيزد
 

 

 

 
 

 ي كيفيهاتحليل داده

 

 

 مروري بر فصل

  مشيياهده از طريقمشيياهداتي اسييت كه  كمّيارزيابي غير  ،كيفي هايداده تحليلتجزيه و 
 آوريجمعكيفي  تحقيقهاي روشق و سيياير يهاي عم، تحليل محتوا، مصيياحبهمشيياركتي

و  منطق ليكناسيييت، آن  يعلمجنبه  بيش ازتحليل كيفي اگرچه جنبه هنري . نداشيييده
 .انديافته بهبودي مخصوص ارايانه هايهاي خاص خود را دارد كه برخي از آنها با برنامهروش

 





 

 مهفصل سيزد
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 مقدمه
صل صاص هاي تحقيق اجتماعيي دادهكتاب به تحليل كمّچهارم بخش  يهاي بعدف  اخت

تحقيقات علوم  هاي اخير. در دههشيييوددارد كه اغلب تحت عنوان تحليل آماري شيييناخته مي
شتهي تمركز تحليل كمّ هايروش بر اجتماعي غالباً اين تمركز تا حدودي منجر به غفلت اند. دا

 شييده اسييت؛ مشيياهدات اجتماعي درك ي برايديگر به عنوان شيييوه تحليل كيفياز تجزيه و 
 هاي تحقيق اجتماعي بدون تبديل آنها به اعدادبررسيييي داده ي كه برايهايروشمجموعه 

موثر در  كماكان ايي و شييييوهتحليل كمّهاي رويكرد مقدم بر روش. اين شيييونداسيييتفاده مي
 مجدداً مورد توجه محققان اجتماعي قرار گرفته است. كهها است تحليل داده
 ها، اما مراحل آنشونددر مواقعي باعث ترس دانشجويان ميآماري  تحليلهاي روش اگرچه

ي مّ هاي كهرچه بيشييتر روشتمرين با  به عبارت ديگر. ري آموختاي تكرابا شيييوهتوان را مي
 .نائل گرديد هاتر منطق نهفته در آنشناخت دقيقتوان به مي

ما آموختن روش يل كيفي  هايا يار هاي تكراري اي از روشبه عنوان مجموعهتحل بسييي
ست. در اين  شوار ا ستتمرين  مقدم برشناخت  موردد صلا ارتباط ميان با بحث را  . در اين ف

 پردازيميم هاييروش رخيكنيم. سييپس به بررسييي بدر تحليل كيفي آغاز مي و تحقيق نظريه
ست. پس از بررسي چند شاهداف نظري اثبات  دستيابي بهكه كارآيي آنها در  ستي د روشده ا

 خواهيم كرد. فيرعهاي كامپيوتري را مبرنامه برخيساده، 
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 پيوند نظريه و تحليل
اظر نهاي تحليل كيفي ، روشاشاره شده استكتاب  سرتاسرو  22همان طور كه در فصل 

ستها و نظريه داده آوريميان جمع يمتقابل و دايم يتاثيربه  ساس قبالً . ا احث در مببر اين ا
 يكمّ  اتق. در تحقيصحبت شده استها درباره تحليل كيفي داده تحقيق ميداني و تحليل محتوا

ضاً محقق  ستها و تحليلآوري دادهدر جريان منطق جمعبع شده و ممكن ا  هاي آماري گرفتار 
ها، دهدا آوريليكن با توجه به ارتباط بسييييار نزديك جمع. دبراي مدتي نظريه را فراموش كن

 در تحقيق كيفي، وقوع اين اتفاق از احتمال كمتري برخوردار است.نظريه  و تحليلتجزيه و 
در خصييوص  (29970049انسييلم اسييتراس و ژوليت كوربين ) يفتعردر ادامه بحث از 

  "روابط معقول ميان مفاهيم و مجموعه مفاهيم"آن را به صييورت  كنيم كهاسييتفاده مي نظريه
ندتعريف مي ها  .كن فاده مي "معقول"از واژه آن به اسيييت تاكيد بر اين جن ند كه نظبراي  ريه كن

ستشناخت ما از نحوه عملكرد زندگي بهترين نمايانگر  ساس. ا ويد مهرچه تحقيق ما  بر اين ا
صي روابط  مجموعه شدميان مفاهيم خا شناخت خود با واقعيت اطمينان ، مورد نظر با از انطباق 

 .آوريمبيشتري به دست مي
صيفي براي اغلبتحقيق كيفي اگرچه  صل نظير  ،اهداف كامالً تو ضيحات مف وم نگارانه و قتو

س شناخته روش بارهدر سانشنا انان شته، هاي زندگي قبايل نا اين  ليكن ادامهشود انجام ميدر گذ
صل عمدتاً به  صاص دارد. الگوهاي تبييني  معرفيف شت زمان باوقات گاهي اخت ه اين الگوها با گذ

تدا نگاهي به برخي. دهندروي ميآيند و گاهي به شيييكل روابط علّي ميان متغيرها وجود مي  اب
 اندازيم.مي آشكارسازي اين الگوها توسط پژوهشگران كيفي هايوشر

 

 كشف الگوها
( شش روش مختلف براي جستجوي الگوها در يك 2992: 204-72جان و لين الفند )

شنهاد مي ضوع تحقيق خاص پي اي آزاري در منطقهكودكمطالعه  در حال دكنيكنند. فرض مو
 مطرح كنيد عبارتند از:هاي خود داده دركبراي ممكن است االتي كه ؤسبرخي خاص هستيد. 

سي  هاي منطقهآزاري در خانواده كودكميزان : تناوب .2 ستتحت برر ؟ )توجه چقدر بوده ا
 .د(رتفاوت وجود داواقعي  وگزارش شده  فراوانيميان  احتماالًداشته باشيد كه 
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 آنها چقدر بوده است؟ميزان خشونت در چه سطحي قرار دارد؟  رفتار سوء: شدت .0
ارتباطي با آزاري كدامند: جسييمي، روحي، جنسييي؟ آيا  : انواع مختلف كودكاسيياختاره .4

 ؟يكديگر دارند
صي ساختار نظم و ترتيب ي: آيا ميان اجزافرايندها .7 شخ  آزاران با وجود دارد؟ آيا كودك م

اجزاء  روند، يا ترتيبجسييمي و جنسييي مي آزارهايو سييپس به سييراغ  آغازآزار روحي 
 ؟متفاوت است

 شييايع جامعههاي خاصييي از آزاري در طبقهآزاري چيسييت؟ آيا كودككودك داليل: علل .2
 ؟افتدهاي خاصي اتفاق ميزمانهاي مختلف مذهبي و قومي؟ آيا در است يا در بين گروه

 در دارد؟ چه تغييراتي انآزاري در كوتاه و بلند مدت چه تاثيري بر قرباني: كودكپيامدها   .8
 آورد؟آزار به وجود ميافراد كودك

 
سي داده شده هاي خود به دنبال الگوهاي معموالً در برر شاهدات متعددميان در ظاهر   يم

شريح ميموارد تحت مطالعه عموماً هستيد كه    1ايلزم وي. اِي. ميشل هابرمن و ماتكنندشما را ت
كنند: تحليل متغير محور و ( دو راهكار براي تحليل مورد به مورد پيشييينهاد مي29970742)

ست كه پيش از اين  همانندتحليل مورد محور. تحليل متغير محور  به آن در كتاب بارها مدلي ا
اگر به دنبال بررسي ميزان گرايش به حضور در دانشگاه باشيم، بنابر پيشنهاد شده است.  اشاره

لدين، اجتماعي، انتظارات وا -نسيت، وضعيت اقتصادي ج” نظيربايد متغيرهايي  زهابرمن و مايل
  مقرار دهي توجهرا مورد  “و تصييميم به حضييور در دانشييگاه دوسييتانعملكرد مدرسييه، حمايت 

ساس مي(. 2997: 742) شتر توان مشخص نمود بر اين ا ر دتمايل به حضور كه آيا مردان بي
مورد  و افراد اسييتمتغيرها اين ارتباط متقابل ميان اقع تمركز ما بر در ويا زنان.  دارنددانشييگاه 

 شوند. به منزله واحدهايي برخوردار از اين متغيرها در نظر گرفته ميبررسي 
ف . در اينجا هددر فصييل اول دارد گرايانهايده تبيين قانون  اشيياره به تحليل متغير محور

ست سد ستفاده از تعداد يي به تبيينر سبتاً كلي با ا ست. م مور  هامتغيري از محدود ن سنجينا  ظر
ستفاده ا رويكرداين  دارد ازگيري اهداف ر ي سعي در تبيين كه بر اساس دو يا سه متغير اصلي

و حتي  بينيتواند تمام رفتارهاي افراد را پيشكه پژوهشگر مي توان ادعا كردهرگز نمي. كندمي

                                                 
1 . A. Michael Huberman and Matthew Miles 
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از  جزئي يوجود گاهي اوقات حتي تبييناين با  ين كند.طور كامل تبيه هاي يك نفر را بانگيزه
 خواهد بود.كلي مؤثر  هايگيريجهتاعمال و 

ك مورد ي كرديم كه در آن سعي در درك كاملمعرفي را نيز  انهگرنتبيين فرد در فصل اول
ر بر عوامل موثسعي در شناسايي  حد امكانگيري، تا در مثال رايبا اين ديدگاه . خاص داشتيم

شت ر نحوه راي دادندصميم فرد ت ست  گيريجهت. اين او خواهيم دا در واقع زيربناي چيزي ا
 .اندناميدههابرمن و مايلز تحليل مورد محور  كه

مثالً مورد  .پردازيمدر تحليل مورد محور با دقت بيشيييتري به يك مورد خاص مي
اين  ليكن. اسييت باال و غيره توقعوالديني با داراي متوسييط،  جزء طبقه ،كه مونث پنجم

بررسييي  بهمورد كاملي از اين . براي تحليل روندهاي اندكي به شييمار ميموارد شيياخص
فردي اسيييت كه مادرش به عنوان  نينكه واندر مولن: نياز داريم فرد پنجمكامل سيييابقه 

 ه،دراما به خاطر اين واقعيت كه هرگز بيرون از منزل كار نك ديدهمددكار اجتماعي آموزش 
يز نگاري نفروشييي خانواده كار كند. وقايعپدرش مايل اسييت نينكه در گل .ناراحت اسييت

سال قبل ست: دو  صميم به نزديكترين  حائز اهميت ا ست نينكه ت صيلدو در  ادامه تح
آلبوم  شو مادر آغازرا  اصيييطبل، درسيييت پيش از آنكه نينكه كار در گرفتدانشيييگاه 

نينكه  پس از آنان اجتماعي را به او نشيييان دهد. آموزشيييگاه مددكارهاي خود از عكس
 .(29970748) نام كندهاي دامپزشكي ثبتتصميم گرفت در كالس

 
هايي درباره ميزان جزئيات مورد توجه در چنين مطالعاتي را به بايد ايدهاين گزارش خالصييه 

شد. البته  ستردهمعموالً تحليل كامل شما داده با ستتر گ سايل را عميق ا سي تر و م كند. يمبرر
سي فردنگر ليكن شيوهد. دهنمي ارائهما  هافراد بكليه  بارهدر چيزي انهاين برر چيزي  در واقع اين 

 دهد.شبيه به يك نظريه درباره دليل ادامه تحصيل مردم در دانشگاه را ارائه نمي
م تجربيات فرد را به فرد، پژوهشييگر عناصيير مههر عالوه بر شييناخت عميق  وجودبا اين 

فاهيم از اي عنوان نمونه ماعي كلييم ناسيييايي ميتر ا متغيرهاي اجت بكندشييي ثال ه .  طور م
ده مشاه "تحصيالت مادر"در قالب توان كارآموزي مادر نينكه به عنوان مددكار اجتماعي را مي

ست اوكرد صميم دو ستانت ثير " توان در قالبرا نيز مي . ت تر اين يقبيان دقمود. به نتلقي  "دو
اه تاثير در دانشگ حضور كه بر متغير وابسته دآورمتغيرهاي مستقلي به حساب توان ميموارد را 

 گذارند.مي
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هابرمن و مايلز به پردازي كرد. از اين رو نظريهتوان نمييك مورد  با بررسييي بدون شييك
راغ افراد به سبراي بررسي كامل جزئيات كنند كه در آن پژوهشگر اشاره مي بين مورديتحليل 

سي داردبه متغيرهاي مهم اي ويژهتوجه  امارود ديگر مي ساير در اولين مورد تحت برر . مادران 
صيالتينوع افراد چه  سطحي تح شاهدي مبني بر  و در چه  صيلدارند؟ آيا  ستان ادامه تح  دو

 نزديك در دانشگاه وجود دارد؟
ملي با نخستين مورد در خصوص تاثير متغيرهايي خاص دارند. انطباق كابرخي موارد بعدي 

شباهتي ب شابه اولين مورد ندارند. موارد اساير موارد هيچ  شگر در  نام سبه پژوه سايي  اير شنا
كند و او را به شيييناخت دليل تفاوت ميان الگوهاي افراد مختلف بر كمك مي متغيرهاي مهم

 انگيزاند.مي

 

 سازي بنياديروش مفهوم
صيف  در بخش قبلشيوه مورد به مورد كه حتماالً ا شنا به نظر  گرديد،تو سبتاً آ سد. يمن ر

ي ريزپايه برايكه چگونه پژوهشگران كيفي  نشان داد 22در فصل  سازي بنيادينبحث مفهوم
ستقرايي تالش مي ي خودهانظريه شاهدات آغاز بر مبنايي كامالً ا شتر با م شيوه بي كنند. اين 

ضيهشود تا مي شكل دادن سعي در ها و فر سايي الگوها و   شپيها بدون هيچ نظريهبه شنا
ضي ضي تحقيق دارد. فر ست مبتني بر نظريه اتهر چند بع شهاي ممكن ا ين شكل گرفته پي

 .باشند
و  رگالسييهاي بارنيشييناس به نامتوسييط دو جامعه اولين بار ينبنياد سييازيمفهومنظريه 

ر زمينه باليني خود د اتگيري از تحقيقنتيجهتوسعه يافت كه به دنبال ( 2984انسلم استراس )
ساس فعاليتمفهوماز آن پس  .1بودندشناسي پزشكي جامعه   گذارانپايه هايسازي بنيادين بر ا
در  .در قالب يك شيوه توسعه پيدا كرد نسبتاً متفاوتي به كار بردند،كه آن را در مسيرهاي  خود،

سيمف ادامه بحث برخي سا ارائه ( GTM) ينبنياد سازيهاي كار روش مفهومشيوه و اهيم ا
 .شده است

                                                 
 . در نشاني اينترنتي زير مطالبي به نقل از گالسر در اين خصوص ارائه شده است: 1

http://www.groundedtheory.com/vidseries1.html. 
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م ودامه مقايسن از روش يسازي بنيادمفهوم، پردازينظريه قياسيو  اساسيي نعالوه بر مبا
ساسد. گيرمي نيز بهره ضيحات اوليه بر ا سر تو ستراس  گال شامل چهار مرحله و ا اين روش 

 : (2984: 222-24) است
و اسييتراس درباره  گالسيير هاييافته مطابق ."مقولهمقايسييه رويدادهاي مربوط به هر " .2

ها،  ماران تحت مراقبت آن مالي بي به مرگ احت تاران  ند كه واكنش پرسييي يافت قان در محق
ين ابا دريافت ند. زپردامرگ بيمار مي ناشييي از "ضييايعه اجتماعي"پرسييتاران به ارزيابي 

شابه پديده  از يشواهدجستجوي هشگران به مفهوم در تحليل يك مورد، پژو در موارد م
 ان ديگر نيز صيييدقدريافتند كه اين مفهوم در مورد پرسيييتارآنها د. وقتي پرداختنديگر 

سييازي مشييابه مفهوم فرآينداين را با يكديگر مقايسييه كردند. ، رويدادهاي مختلف كندمي
صل  شده در ف شريح  ست  پنجمت صلمتعدد مفاهيم ماهيت و ابعاد به تعيين  كها از  حا

 اختصاص دارد.ها داده
در اين مرحله پژوهشيييگران به روابط ميان مفاهيم  ."هاي آنهاو ويژگي هامقولهتلفيق " .0

ضايعهتوجه مي سر كنند. به عنوان مثال در ارزيابي  ستراس  اجتماعي، گال كه  نددريافتو ا
 ليكنند. كندگي بيمار ميهاي خانواپرستاران توجه خاصي به سن، تحصيالت و مسئوليت

 مفاهيم ضروري است. كليهتوجه پژوهشگران به  ،براي روشن شدن اين روابط
هشگر ، پژوآشكار شدندكه الگوهاي روابط ميان مفاهيم . پس از آن"نظريه تعيين محدوده" .4

ند بمي تدا مورد توجه قرار گرفترختوا به تحقيق  هي مفاهيمي كه در اب ولي ظاهراً ربطي 
ود. به شتر ميآسان نيز، خود نظريه هامقولهرا حذف كند. عالوه بر كاهش تعداد  اندشتهندا

ابي را ارزي فرآيندهايدريافتند كه  در بررسي ضايعه اجتماعي و استراس طور مثال گالسر
 راين امرسييد بيماران در حال مرگ تعميم داد: به نظر ميپرسييتاران و توان به فراتر از مي
 برقرار است.( يا غيرهبيماران )در حال مرگ تمامي كاركنان با  يتمامبرخورد  در

به رشته تحرير درآورده و هاي خود را پژوهشگر در مرحله آخر بايد يافته. "نظريه تدوين" .7
آنها را با ديگران در ميان بگذارد. همان طور كه شيييايد تاكنون در مورد خودتان تجربه 

شيد، انتقال  شت خود اكرده با ضوع  ز چيزي به ديگران دركبردا صالح و را شما از مو ا
به عنوان بخشيييي از تدوين مرحله سيييازي بنيادين روش مفهوم. در دهدبهبود ميحتي 
)نشانه گذاري( مطالبي در اين فصل هاي بعدي در بخششود. تحقيق محسوب مي فرآيند

 خصوص ارائه شده است.
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اي هابزاركند. آشينا مي ينبنياد سيازيمفهومروش  حركتاين مرور كوتاه شيما را با نحوه 

سياري  شيوهب شره يا پايگاهتوانيد را مي در حوزه اين  ستدر منابع منت . آوريد هاي اينترنتي به د
( اثر انسلم استراس و ژوليت 2999) 1باني تحقيق كيفيم در اين زمينههاي مهم يكي از كتاب

سياري از مفاهيم و  2كوربين ست كه ب سر  اوليه اي موجود در اثرهابزارا شرح  وگال ستراس را  ا
تعددي را هاي ممقاله "سازي بنيادينمفهوم" با جستجو دربارهتوانيد مينيز دهد. در اينترنت مي

  .به دست آوريد
 هاي كيفي اسييت. در ادامهداده يتحليل هايروش ي ازنها يكسييازي بنيادين تروش مفهوم

 ديگر نيز معرفي شده است.هاي خاص اين بخش، برخي روش

 

 شناسينشانه
شانه" سين شانه"كه اغلب تحت عنوان  "شنا معاني نمادها و  ابشود ناميده مي "3هاعلم ن

رود كه در فصيييل يازدهم معرفي به كار مي عموماً با تحليل محتوا ارتباط دارد. اين روش آنها
 گوناگون به كار برد.تحقيقي  هايچارچوبتوان آن را در ميوجود . با اين گرديد
به شرح شناسي را نشانه هايكاربردبرخي  (29970788) 4كالم سوانيتثپيتر منينگ و ب 
 انواعي از يكتنها زبان  ليكنشييناسييي مبتني بر زبان اسييت، نشييانه اگرچه"كنند: بيان ميزير 

ستم شانه هايسي سجام اين سطوح متفاوتي از ان ستو پيچيد پذيري، كاربردبا  كدهاي  .گي ا
ضيات، موسيقي و حتي عالئم بزرگراهرسوممورس،  ستمها نمونه، ريا سي شانهايي از  اي ههاي ن
 ."هستند

از  .مردم است ناذهادر  ينا. معذاتاً فاقد هرگونه معناي خاصي هستندها نشانه با اين وجود
 خصييوصليكن با توافقاتي كه در فر دارد. ن معنايي خاص براي هر ،رو يك نشييانه خاص اين

شانه شانه با ديگرانهاي خاص معاني ن سي به داريم، ن د. شوتبديل مي اجتماعي علميك شنا
 :سازندسوان خاطر نشان ميهمان طور كه منينگ و كالم 

                                                 
1 . Basics of Qualitative Research 

2 . Anselm Strauss and Juliet Corbin 
3 . Science of Signs 

4 . Peter Manning and Betsy Cullum-Swan 
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طور مرسوم با مفهوم مرگ، عيد ه به عنوان مثال گل سوسن اصطالحي است كه ب
ارتباط دارد. هر يك از اين  با سييرطانسيييگار كشيييدن نيز  .ارتباط داردپاك و رسييتاخيز 

ست صطالح و م ارتباطات گوناگونيكه  اي، به گونهروابط اجتماعي و اختياري ا  ناعميان ا
 (.29970744)وجود دارد 

 
شدن  شن  ضوعبراي رو شانهآيا مي مو صوير توانيد ن  ارتباطآنها  عانيم ارا ب 24-2هاي ت

ها ندارم جواببيان دانيد و نيازي به را مي "صيييحيح"ابط ودهيد. من اطمينان دارم كه تمام ر
قابل توجه ارتباطي است نكته  .(د است-2ه و -7ب، -4الف، -0ج، -2 هرچند جواب صحيح)

 .خود دارند "معاني"ها با هر كدام از اين نشانه كه
 
 

 معني نشانه

 الف. خوش شانسي . گل پوانزتيا2

 ب. نفر اول . نعل اسب0

 ج. كريسمس . روبان آبي4

 د. واكنش . بگو سيب7

 ه. خنديدن براي عكس . تكان دادن پا2

 ها و معاني آنها. انطباق نشانه09-0شکل 

 
كه امروزه من معاني ، اما داستاني نهفته است 24-2شكل روابط در پس هر يك از اگرچه 

شما  سط جامعه به وجود  "دانيممي"و  ستتو شانهآمده ا سي . تحليل ن شاره بهشنا ستج ا وي ج
 .داردها نشانه معاني نهفته در آگاهانه يا ناآگاهانه

در نظر  گرفته شييده اسييت را 1سييالن انتظار هتلي در پورتلند، اُرگاناز  كه 24-0شييكل 
د آن رسيياي كه به ذهن مياولين جملهد؟ داربيان ميرا اي مبهم چه نكته تصييويربگيريد. اين 

 هماناني كه به دنبال محيطييمآمريكا است. جريان مبارزه با سيگار در با همسو كه هتل است 
ستند،  سيگار ه سالمي براي اقامت خود خواهند يافتعاري از دود  شت . اين هتل را محل  بردا

                                                 
1 . Portland, Oregon 
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ديل تبهمانان سيييگاري يمخواهد به مكاني غير قابل اقامت براي نميهتل  ديگر آن اسييت كه
شدن كندتوانند در اين محل اقامت كنند و هيچ كس نباهمگان مي. شود ساس طرد  با  .يد اح

 تر از معاني ديگر است.نگاه بازاريابي درك اين معنا ساده
 

 
 های ترکیبي. نشانه09-0شکل 

شك  شانه"بدون  شانه مورد "هاين سي در ن سي به اين برر شوند. در محدود نميموارد شنا
شانه ستچيزي  هر واقع اكثر آنها كامالً متفاوت هستند. ن صي معانيكه  ا از كند. مي داعيرا ت خا

. گاهي اوقات نمادگرايي را برشمرد، حيوانات، مردم و محصوالت مصرفي توان عالئمآن جمله مي
اروينگ  "يهاي جنسيتآگهي"توان در را ميدر اين زمينه كالسيك  ياندكي زيركانه است. تحليل

ها مجالت و روزنامههاي تجاري در آگهي. گافمن به تصيياوير مشيياهده نمود( 2949) 1گافمن
صلي ازهدف  قطعاًتوجه كرد.  صول ا سؤالخاص بود. اما گافمن  ياين تبليغات فروش مح را  اين 

خاصيييي را  مطلبآنها چه به ويژه كنند. ديگري را منتقل مي منظورها چه آگهيمطرح كرد كه 
 ؟دارندبيان ميزنان و مردان  درباره

يت اين واقع هبدر آن حضييور دارند، ن و مردان زنا تبليغاتي كه بررسييي تصيياوير باگافمن 
  طراحي در واقعتر هسييتند )تر و بلندكه مردان تقريباً هميشييه از زنان همراه آنها بزرگرسيييد 

ين (. شييايد اكنندمردان را همراهي مي تنهازنان گوياي اين نكته بود كه وير ابسييياري از تصيي
شد كه گافمن  اما .تر و بلندتر از زنان هستنددرشتطور متوسط ه مردان ب توضيح قانع كننده با

افراد  .اسييت "جايگاه اجتماعي" موقعيت بيانگراين الگو معناي ديگري دارد: اندازه و  معتقد بود
ندتر  ندتر و بل تاً تنوم عد ماعي قا گاه اجت يار بيشيييتري جاي قدرت و اخت ند، يعني از  باالتري دار

                                                 
1 . Erving Goffman 
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تر ن بودند كه مردان مهمآگوياي  ي تجاريهاگافمن آگهي از نظر. (2949009برخوردارند )
 از زنان هستند. 

شتر مواقع"فرويد كه با توجه به اين ادعاي  سيگار  در بي ست تنهايك  سيگار ا )او  "يك 
هاي هاي بيولوژيكي در اندازهتفاوت تنها ي تجاريهاشييما آيا آگهياز نظر كشيييد(، سيييگار مي

؟ آنها بودندپيامي در مورد جايگاه اجتماعي حاوي دادند يا ان ميمتوسييط زنان و مردان را نشيي
گافمن تا حدودي مبتني بر تحليل موارد استثنايي بود: تصاويري كه در آنها زنان بلندتر  استنباط

به طور مثال  .داشيييتند يتر. در اين موارد مردان معموالً جايگاه اجتماعي پايينبودنداز مردان 
شپز در كنار پيش ضوع تاييدي بر نظريه خدمت. اين  سرآ مايانگر نو قد  اندازهكه بود گافمن مو

 است.اجتماعي  موقعيت
با  مردانياسييتنباط نمود. از تصيياوير مرداني با قدهاي مختلف توان مشييابهي را مينتيجه 

 ن خودزيردسييتااي كه با زاده اشييرافنظير  قامت بلندتري نيز داشييتند. باالتر،جايگاه اجتماعي 
 زماني كه قامت افرادكرد. مي راهنماييتر خود را جوان كاركنانكرد يا رئيسييي كه حبت ميصيي

ه ك در حاليكرد. كاركنان به موقعيت سييرها در تصييوير دقت مي، گافمن چندان مشييخص نبود
ستاده بودرئيس  رده بود تعظيم كخدمت  . پيشسر خود را پايين انداخته بودند، در مقابل آنها اي
 تر از ارباب خود قرار داشت.نتيجه سر او پايينو در 

ها اين بود كه هرچه سييير فرد در آگهي باالتر به نظر برسيييد، فرد آگهيدر پيام نهفته لذا 
تر هاي شامل مردان و زنان، مردان به وضوح مهمآگهي بيشتردر همچنين . خواهد بود يترمهم

شيده مي صوير ك سته ها، آگهيدر شوند. پيام نهاني از زنان به ت سته يا ناخوا ود كه ، اين بخوا
 تري دارند.تر از زنان هستند و جايگاه اجتماعي رفيعمردان قدرتمند

را در تصييويرسييازي زنان و  در اندازه فيزيكي فراتر از اختالفهاي متعددي گافمن تفاوت
  هاي غيرهاي فعال و زنان در نقشمثال مردان معموالً در نقشبه طور مردان بررسيييي كرد. 

ار در حالي كه پرسييت ،كردند. دكتر )مذكر( كودك را معاينه ميوشييفعال به تصييوير كشيييده مي
سين )مونث( يا مادر  سي از تح شا مي او راغالباً با ح در حال آموزش به زنان كردند. مردي تما

 و .... ه داشته بود(اسرش را باالتر از سر زن نگ اين آموزشتمام  و در) بود
 رهبااي درافكار كليشيييهتمام كه اين الگوهاي تصيييويري با زيركي  داشيييتهار گافمن اظ

 هايدر عرصييهتسيياوي زن و مرد اگرچه مباحث بسييياري درباره ند. نكميجنسيييت را تثبيت 
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ست، اما سبنقش"هاي تبليغاتي جايگاه زنان و مردان در اين عكس عمومي مطرح ا  "هاي منا
 كنند.به طور پنهاني ترسيم ميرا 

 

 تحليل مكالمه
و  فرضياتآشكار كردن به  1مردمي شناسي ، روشپيش از اين اشاره گرديدهمان طور كه 

شكافي دقيق CA) 2. تحليل مكالمهكندكمك ميدر زندگي اجتماعي  نهانساختارهاي  ( با مو
ل شناسي مردمي در فص ما با ديگران به دنبال اين هدف است. در بررسي روش شيوه گفتگوي

ش تر به بررسيييي اين روبا نگاهي دقيقدر اينجا ارائه گرديد. هايي از تحليل مكالمه ونه، نم22
 پردازيم.مي

ه س تحليل مكالمهپردازان و پژوهشگران ساير نظريه آثارمرور  با( 2999) 3سيلورمن ديويد
ير سييا ظيرن و اسييتاجتماعي و سيياختار يافته فعاليتي  گفتگوكند. اوالً فرض اصييلي را بيان مي

ت صحب در زماندارد. به طور مثال انتظار داريم  مشخصي، قوانين رفتاري ي اجتماعيساختارها
ز سوي انتظار پاسخي )مثالً سالم( ابه نوبت حرف بزنيم. در مكالمات تلفني ابتدا ديگر با فردي 

يزي چو نگفتن گوشيييي اتفاقي برداشيييتن توانيد با ميرا  عده. وجود اين قامقابل را داريمفرد 
سي كنيد ست كه . برر شيد اين همان كاري ا شته با سان مردمي انجام روش اگر به ياد دا  شنا

 دهند.مي
شان مي ثانياً شوند.كه مكالمات بايد  سازدسيلورمن خاطر ن ستر و زمينه خود درك   در ب

ا شم"عبارت  . به طور مثالي مشابه در شرايط مختلف معاني كامالً متفاوتي خواهد داشتعبارت

شم نممن از قيافه" جمله از اگر بعد "هم همينطور شي"يا  "دآييات خو شته با  "روز خوبي دا
 هاي بسياري خواهد داشت.تفاوتبيايد، 

شتبه  تحليل مكالمهثالثاً  ساختار و مفهوم مكالمه از طريق رونو ء به دقيق و جز شناخت 
، صيييداها، حركاتوند، بلكه تمام شييي. نه تنها كلمات عيناً ثبت ميكندكمك ميجزء مكالمات 

ستور زبان غلط نيز و  هامكث   يك دهم ثانيهدر حد هاي مكث گيرند. حتيقرار ميتوجه مورد د
 شوند.ثبت مي نيز

                                                 
1 . Ethno methodology 
2 . Conversation Analysis 

3 . David Silverman 



 تحقيق در علوم انساني كاربردي شناسي/ روش920

  

ماري كنيل و  آنبراي مثال . دارد يعملي بسييييار هايتحليل كاربردروش تجزيه و اين 
مربوط به پيشيييگيري از  انتقال اطالعات نحوه به منظور بررسيييي (2998) 1داگالس مينارد
گاه تشيييخيص بيماري ايدز به تحليل آزمايشيييدر يك كاركنان و مراجعان بين  بيماري ايدز در

ايل دارند تماطالعات استاندارد به ارائه كه كاركنان معموالً آنها دريافتند  .پرداختند مكالمات آنها
به  چنينهم كنند.اجتناب مي شرايط خاص او درباره گفتگوي مستقيم با بيماراز  و تا حد امكان

سيد كاركنان مينظر  ستقيم ندا ودهايتمايلي به ارائه رهنمر سانبه اطالع تنهاو  رندم اكتفا ي ر
 . كردندمي

راي بدسييترس قابل هاي تحليل كيفي روش برداشييتي از برخيشييما به اين مباحث بايد 
شگران  شد. داپژوه ستفاده هارايج پردازش و تحليل داده بزارهايابرخي  در ادامهده با ي مورد ا

 معرفي شده است.كيفي  در تحقيق

 

 هاي كيفيپردازش داده
در  كنم. موضييوعات مطرحاي مهم جلب ميپيش از آغاز اين بخش توجه شييما را به نكته

هاي مشخص و در واقع گامشود. به همان اندازه كه علم است، هنر نيز محسوب مياين بخش 
 اي براي اطمينان از موفقيت وجود ندارد.تعريف شده

سياري بههاشب شيوهاين  سمفوني  ت ب ساختن يك  شي با آبرنگ يا  آموزش عاً قط. داردنقا
. شوندهاي دانشگاهي آموزش داده ميهر دو مورد در دورهپذير است و مكاناهايي چنين فعاليت

براي توان مي نيز وجود دارد كههايي صييييهتودارند و خاص خود را  ابزارهايهر كدام آداب و 
آموزش به تنهايي موجب گمراهي شيييما  وجوداين . با از آن بهره بردخلق هنر يا موسييييقي 

هاي كيفي نيز تا حدود زيادي به همين پردازش داده. استكار شما حاصل  ،اثر نهاييشود. مي
 صورت است.

شت برداري، هاي كيفيكدگذاري داده نكاتي دربارهاين بخش در  سيم نمودار ياددا  يو تر
، اما نقطه را ندارند "خودآموز"به هيچ عنوان نقش  نكات. اگرچه اين ارائه شييده اسييتمفاهيم 

 روند.به شمار ميهاي كيفي دادهاز  استنباطشروع مناسبي براي 

                                                 
1 . Ann Marie Kinnell and Douglas Maynard 
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 كدگذاري
، عميقهاي تحقيق )مشاهده مشاركتي، مصاحبه آوري دادهنظر از شيوه جمعمحققان صرف
شت صي، تحليل محتوا و ...(، با حجم انبوهي از دادهگردآوري ياددا شخ ها مواجه خواهند هاي 

ست كه چه كاري را مي سؤال اينجا ا شكل متني دارند.  ام ها انجتوان با اين دادهبود كه اغلب 
 داد.

ه اسييت ككيفي  اجتماعي تحقيقهاي دادهتحليل تجزيه و در  گامي اسيياسييي "كدگذاري"
ر . دداردبا نوعي سيييسييتم بازيابي  همراهها دادههر يك از بندي بندي يا گروهطبقه شيياره بها

شيوه شد را بازيابي مطالبي كه امكان ها مجموع اين  شما قابل توجه با ست بعداً براي  ممكن ا
 آورد.فراهم مي

شكلدر حال  به طور مثال فرض كنيد سير زماني  سي  سترش يكبرر ركت ح گيري و گ
ده بوديد را يادداشت كر حركتاين  گيريشكلنكاتي درباره جزئيات قبالً هستيد. شما  ماعياجت

شت حال و ستبه آن اطالعات نياز داريد. اگر تمام ياددا ضوع فهر ساس مو شما بر ا بندي هاي 
شند، بازيابي آنها  ستشده با ساده ا سيار  ساده براي كدگذاري و بازيابي . ب شي  به عنوان رو

 "خچهتاري"هاي مختلف كه بر اساس موضوعات گوناگوني نظير اي از پروندهمجموعهتوانيد مي
شده شكيل دهيد.نامگذاري  شيدن پروندهها بازيابي داده حالتدر اين  اند را ت شاره به بيرون ك   ا

 .به منظور دستيابي به موارد مورد نياز دارد و وارسي محتواي آن "چهتاريخ"
وجود  قدرتمنديي ارايانههاي ، امروزه برنامهخواهيد ديدفصيييل ادامه همان طور كه در 

ي جسييتجوسييازند. به جاي مي فراهمتر را تر و دقيقتر، مطمئنبازيابي سييريعامكان دارند كه 
ا ي "پيشيييينه"هاي مربوط به توانيد مسيييتقيماً به سيييراغ يادداشيييتمي "چهتاريخ"پرونده 

 اين حركت برويد. "گيريشكل"
ف ها كش، هدف از تحليل دادهيتر دارد. طبق مباحث قبلديگر و حتي مهمكدگذاري هدفي 

. ستازندگي اجتماعي مباني نظري حاكم بر الگوهايي كه حاكي از  .ها استالگوهاي ميان داده
لي به نظام تحليو  جايگاهي اسيياسييي داشييتهمفاهيم  مرتبط سيياختنكدگذاري و در اين فرآيند 

كه  بر آن اسيييت. در اين بخش فرض هاي كاغذي نياز دارندهتري از يك مجموعه پروندعميق
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هاي كاربرد برنامهفصييل به تشييريح . بخش بعدي شييودميدسييتي انجام  صييورتكدگذاري به 
 اختصاص دارد.ها در تحليل كيفي داده ايرايانه

 

 واحدهاي كدگذاري

  يك واحد شييناسييايي، به ياد داريدتحليل محتوا  پيشييين دربارهحث ابمهمان طور كه از 
 سييياريب تحليل آماري حائز اهميت تا پيش از كدگذاري و به منظوراسييتاندارد تجزيه و تحليل 

ها، جمالت، پاراگراف توانيدميفرانسوي  وهاي آمريكايي رمان براي مقايسهبه طور مثال  است.
كسان ي يكدگذاري واحدهانكته حائز اهميت، ها يا كل كتاب را ارزيابي و كدگذاري كنيد. فصل
ست. اين همان هايهر يك از رمانبراي  سي ا ستندتحت برر  و به ي در تحليل كمي الزامي ا

صد پاراگراف 04" هاي نظيرما امكان بيان يافته ستنددر ستعاره ه شامل ا د. اين دهميرا  "ها 
رمان در هر ، هاپاراگراف مانند ي را،هاي مشييابهپذير اسييت كه واحددر صييورتي امكانامر تنها 

 كدگذاري كرده باشيم.
براي  اساسيمبنايي  "مفهوم"ها براي تحليل كيفي كامالً متفاوت است. اما كدگذاري داده

شمار ميكدگذاري كيفي  سب براي كدگذاري  حالت . در اينرودبه  در  حتيواحدهاي متني منا
به چند  تنها "اندازه" ،هاسييازمان مطالعهدر  اسيياساين  برد. نكنفرق ميخاص نيز يك سييند 

ست.  ينمستلزم چند "م موريت"كه  كلمه در هر واحد كدگذاري نياز دارد، در حالي ه بصفحه ا
 "اختالف عقيده داخلي"تحت عنوان طوالني از جلسيييه سيييهامداران  يگزارشييي طور مشيييابه
 شود.كدگذاري مي
سان از عناوينگروهتوان ميهمچنين   اي كامالًهبراي مطالب متني با اندازه را هاكد ي يك

كوتاه و مختصر و برخي  هابه م موريت سازمان رجاعاتد. به طور مثال برخي ابرمتفاوت به كار 
  ي است، اما در تحليل كيفياي مهم در تحليل كمّسازي قاعدهاستاندارد اگرچههستند.  طوالني

 اين گونه نيست.

 

 

 فيزيكي يكدگذاري به عنوان فعاليت
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اندكي به اين نكته بپردازيم كه كدگذاري در منطق كدگذاري،  دربارهاز ادامه بحث  پيش
دسيييتي را اين گونه  ي( بايگان29920299جان و لين الفلند )رسيييد. واقع چطور به نظر مي

 كنند:توصيف مي
اي پيدا كنند و كاربرد گسترده 2992 شخصي در اواخر دهه هايرايانهپيش از آنكه 

ايگاني بهاي فعاليتفيزيكي خاص  شكلبه  عمدتاًي در دسترس همه قرار گيرند، كدگذار
اسييم كدها بر روي با ها را همراه پوشييه فراگيري از . پژوهشييگر مجموعهيددگرانجام مي

 ار يادداشتييا ها دادهاقالم و به طور فيزيكي  آوردهاي يادداشت كوچك به وجود ميبرگه
نكه آاز  ... پيش نمودمي، مرتب كرده بودمشيييخص  در پوشيييه مناسيييب  هاكه جاي آن

ستگاه ش سهولت و ارزانبه  هاي تكثيرد سترس با شت محققان ميدانيد، ندر د هاي ياددا
ير ي تكثهاكردند، كدها را در حاشييه يادداشيتميكاغذ كاربن تايپ  با اسيتفاده ازخود را 

شتند و با قيچي آنها رامي شده سپس تكهدادندبرش مي نو شه.    هايهاي كاغذ را در پو
 دادند.ميقرار  مربوطه

 
تا حدود زيادي شييخصييي اين كار را  هايرايانه، اندجان و لين الفلند بيان داشييته چنانچه

دهنده  هاي نشيياندر پوشييهكه هاي كاغذ حاوي متن وجود تصييوير تكهاين اند. با كرده سيياده
امي هنگ يكدگذاري موثر اسييت. در بخش بعد فرآيند، در شييناخت اندقرار گرفتهكدها  عناوين

، تصيييور كنيد اين قطعه را روي كنيممي صيييحبت اي از يك متنكدگذاري قطعه كه درباره
يك  بهكه دو كد را  ي. زمانايمقرار دادهي حاوي نام كد اتايپ كرده و آن را در پوشيييه يكاغذ
صاص ميمتن  سخه از متن را در دو پو، دهيماخت ه ايم كشه مختلف قرار دادهفرض كنيد دو ن

 دهند.هر يك كدي خاص را نشان مي

 

 ايجاد كدها

به نكات فوق باشيييد؟ گالسييير عناوين با توجه  يد  با و اسيييتراس  كدهاي شيييما چه 
(f29840222 )را  يقبل هاينظريه برگرفته ازهايي به منظور آزمايش فرضيهها كدگذاري داده

 ها را به شكل متغير ارائه خواهد كرد.كد ،ن صورت نظريهاي. در دانندمناسب مي
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شيوه نگاهيدر اين بخش    كدگذاريو  محوريكدگذاري ، كدگذاري بازتر هاي رايجبه 
را اين گونه توصيف  كدگذاري باز( 29990220. استراس و كوربين )اندازيممي گزينشي

 كنند:مي
شكار ها و ايده عقايد، وي وسازي، نامگذاري و توسعه مفاهيم بايد متن را واكابراي آ

جود و رتباطي بعديو ا يتحليلمراحل ، . بدون اين مرحلهمعاني موجود در آن را آشكار كرد
 هاي مجزا تقسيييمها به قسييمتنخواهد داشييت. به طور خالصييه در كدگذاري باز، داده

سپسمي ش شوند و  سي و در جهت يافتن  سه ميو تفاوت هااهتبدقيقاً برر وند. شها مقاي
ضوعاترويدادها، اتفاقات،  شبيه به يكديگر كه  يهاي/ واكنشو كنش مو از لحاک ماهيتي 

 "هاقولهم"نام ه تري بمفاهيم انتزاعيهسيييتند يا ارتباط معنايي با يكديگر دارند را تحت 
 . كنيمبندي ميگروه

 
ير متقابل و مكرر سه نوع كدگذاري پيش به سمت تاث سريعاًها تحليل دادهتجزيه و اگرچه 

)به  يك متنبخشي از شود. كار با منطقي محسوب مي يكدگذاري باز نقطه شروع وليرود، مي
تا  يدكنشود. شما اين بخش را چندين بار مطالعه ميآغاز مي يك مصاحبه( بخشي از طور مثال

كدهاي متعددي  توانميها را تشيييخيص دهيد. به هر بخش از دادهنهفته در آن مفاهيم مهم 
 متعددي كه، مفاهيم مثال. به عنوان كنندمنعكس ميمفاهيم بسيييياري را  اختصييياص داد كه

 :توان از جمله زير در مصاحبه يك دانشجو استنباط نمود را در نظر بگيريدمي
يد براي تكليفي كه تحويل دادم حداقل  با ا رنمره بخشيييي از به نظر من اسيييتاد 

 داد.مياختصاص 
 

شامل شخص در اين جمله  ستاد" برخي كدهاي م ستند.  "نمره دادن"و  "تكليف"، "ا ه
سايينتيجه كدگذاري باز  ست. كدگذاري  با متعدد در رابطهمفاهيم  شنا سي ا ضوع تحت برر مو

 خواهد كرد.   را ايجاد فهرستي طوالني از كدها متون مختلف باز

ست.  "محوري"شناخت مفاهيم  كدگذاري محوريهدف از  كدگذاري اگرچه تحقيق ا

باز بهره مي كدگذاري  تايج  ما ميمحوري از ن كدگذاري محوري گيرد، ا توان پس از شيييروع 
شتري را با ادامه كدگذاري باز  سايي نمودمفاهيم بي شامل گروهشنا ندي ب. كدگذاري محوري 
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و در جستجوي  كردهده هاي كدهاي باز استفاكه پژوهشگر در آن از مقوله يي استهامجدد داده
تعبير "مفهوم نقل شده از دانشجوي فوق اشاره به  عبارتتر است. به طور مثال مفاهيم تحليلي

عنصييري مهم در شييناخت  دارد ووجود  انهاي دانشييجويكه غالباً در مصيياحبه دارد "انصيياف
د، توان از اين جمله برداشييت نموميهاي دانشييجويان اسييت. كد محوري ديگري كه نگراني

 د.كندانشجو اعمال مي براستاد قدرت خود را كه  رسدبه نظر مي چنين .است "روابط قدرت"
تحقيق اسييت: كدي كه تمام كدهاي در اصييلي  كدكدگذاري گزينشييي به دنبال شييناخت 

  يرتبه عنوان ابعاد مفهوم كليتوان را مي فوقديگر با آن مرتبط هسيييتند. هر دو كد محوري 
 چنينها، . البته در تحليل واقعي دادهسييازماندهي كرد "دانشييجو -سييتاد روابط ا" تحت عنوان

.  داتخاذ نمو قول تنها نه از يك نقلو هاي متني داده ي ازانبوه تصيييميماتي را بايد بر اسييياس
ررسي ب توان از طريقرا ميالگوهاي ارتباطات آن است كه  سازي بنيادين براصلي مفهوم تاكيد

 از مشاهدات استنباط نمود. انبوهيگسترده و عميق 
يد براي اين منظور فرض كن. كنمبراي آشيينايي بيشييتر توجه شييما را به مثال زير جلب مي

 نيبا تعدادي از مخالفشييما . بازي را داريدقصييد مطالعه مباني مذهبي مخالفت افراد با همجنس
ه آنها بد. ناكردهبيان را مذهبي براي احسيياس خود  يمبناي ايد كهمصيياحبه كرده بازيهمجنس

 دهند:)نسخه استاندارد بازبيني شده( ارجاع مي 1ويژه شما را به اين بندهاي كتاب سفر الويان
اين يك  .آرميدكنار مردان نميدر خوابيد، شيييما همان طور كه در كنار زنان مي 29000

 گناه و پليدي است.
ك مرد بخوابد، هر دوي خوابد، كنار يگونه كه كنار يك زن مي اگر مردي همان 02024

 خون آنها بر گردن خودشان است. و آنها بايد كشته شوند .اندآنها مرتكب گناه شده
 

ضح شده در اينجا  مطرحهر چند ديدگاه  سد، اما به نظر ميوا سي ر صميم به برر شما ت
ضوع داريدعميق شايد تحليل كيفي تر مو شما در كتاب الويان.  شهرتر شناخت كامل به  هاي ي

 هاي اخالقي مسيحيت كمك كند.بازي با آموزهتضاد همجنس
 تحتكنيم. با كدگذاري هر متن مي ذكر شيييده آغازتحليل خود را با بررسيييي دو عبارت 

رود. هر بررسييي ما به شييمار مي كليدي در يمفهوم كه كنيمآغاز مي "بازيهمجنس" عنوان

                                                 
1 . The Book of Leviticus 
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در نظر ا ر، اين دو عبارت تمركز كنيم تحليل كتاب الويانبازي در همجنس مسئلهبر  زماني كه
 خواهيم داشت.

ناي آن معتر به ابتدا با نگاهي دقيق، در اين بررسيبازي همجنسبا توجه به اهميت مفهوم 
م: نيكبازي توجه ميهاي تعريف همجنس. ابتدا به شييييوهپردازيمميهاي تحت مطالعه در داده

 .باشنددو مرد با يكديگر روابط غير اخالقي داشته 
سد مي به نظر با نگاهي به عبارات فوق چنين ردان بازي مبه همجنس تنهان افرماين كه ر
تحت عنوان بايد  عباراتدر تحليل ما هر كدام از  لذا. شييوداشيياره دارد و زنان را شييامل نمي

كدگذاري شيييوند. اين نكته دو جنبه ديگر كدگذاري را روشييين نيز  "بازي در مردانهمجنس"
كدهاي سييلسييله توان از مي( 0بيش از يك كد داشييته باشييد و )تواند مي( هر واحد 2كند: )مي

 اختصاص داده شده است.هر متن دو كد به . اكنون استفاده كردمراتبي )كدي درون كد ديگر( 
به دو  اين كد ."رفتار ممنوعه": يز معرفي نمودتري را نتوان كد كليحتي ميدر اين مرحله 

ست. اوالً  ست بودن  اين تحليلعلت مهم ا ست يا نادر ستبازي همجنسبه دنبال در  دف. هني
ستمطالعه  از شده ا شمرده  ست  ست كه اين رفتار در متون مذهبي نادر سي داليلي ا انياً . ثبرر

 نمايان كند.نيز ديگري را  رفتارهاي ممنوعه ممكن است كتاب الويانتحقيق ما روي 
 اگرچه ."مجازات مرگ"و  "پليدي"در متون وجود دارد:  مهم ديگر نيزدو مفهوم  حداقل

ا توان شييباهتي بين آنهبه سييختي مي دارند، اما "رفتار ممنوعه"اين مفاهيم رابطه آشييكاري با 
 پيدا كرد.

 آن را عملي پليد واندكي  عدهاما  پول در پاركومتر ممنوع است، انداختنپارك كردن بدون 
د اين دو كد جديحال . روا نداندبراي آن را مجازات مرگ  شايد حتي يك نفر نيزو  دانندميگناه 

 دهيم.تخصيص ميخود  يهاول عبارتدو نيز به را 
ي را بررسيي مابقي كتاب الويانو  فراتر برويماصييلي  عبارتدو خواهيم از ميدر اين مرحله 

در  .كنيمبررسيييي و كدگذاري ميرا ها و بندهاي باقيمانده كنيم. بنابراين هر كدام از فصيييل
ستفاده و  يهاي بعدتحليل صورت نياز از كدهاي قبلي ا ضافه مي يكدهاي جديددر  نيم. كرا ا

بازنگري متون كدگذاري شييده به منظور بررسييي ، كنيمرا اضييافه مي كدهاي جديد زماني كه
 ربرد كدهاي جديد در آنها ضرورت دارد. كا

پليد  اعمال)ايم به آنها اختصاص يافته است را ارائه كرده "پليدي"در ادامه عباراتي كه كد 
 (.در هر عبارت مشخص شده است
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شي  خورده اگر  4029 شك سوم پي شت قرباني در روز  هر تكه از گو
 شود و عمل پليدي استوريزي مي، اين قرباني از فرد پذيرفته نخواهد شد، مايه آبرشود

 شود( و كسي كه آن را خورده مرتكب گناه شده است.)يا نجاست محسوب مي
سي  4002 ست و اگر ك سان يا حيوان يا هر نجا ست ان ستي، نجا نجا

و سپس از گوشت قرباني شده براي خشنودي خداوند تناول كند،  ديگري را لمس كند
 بايد از قوم خود طرد شود.

، خواه جانوراني چيزي در دريا و رودخانه كه فلس و باله نداردهر  22022
شما كراهت كنند و خواه مخلوقاتي كه در آب زندگي ميكه در آب حركت مي كنند، براي 

 دارند.
شما كراهت دارند؛  22022 شتآنها براي  هايي كه نبايد بخوريد و مردار گو

 آنها نيز بر شما حرام است.
 ، براي شما حالل نيست.فلس و باله نداردهر آنچه در آب وجود دارد و  22020

يد و  22024 بدان ها را بر خود حرام  يد اين با گان نيز  ند يان پر ها را در م يد آن با ن
 . خوارمرغ ماهيو  كركس، عقاباين كار گناه است:  بخوريد،

 بر اساس گونه خود. قوشو  زغنانواع  22027

 بر اساس گونه خود. كالغانواع  22022

شه خوار، شتر مرغ 22028 ساس گونه  شاهينو  مرغ دريايي، مرغ پ بر ا
 خود.

 .لک لک گرمسيريو  قره قاز، جغد 22024

 . خوارالشه مرغو  پليكان، هاي درياييمرغ 22029

 . خفاشو  هدهدآن،  گونهبر اساس  حواصيلو  لک لک 22029

 بر شما حرام است.  رودراه مي بالداري كه چهارپا هر نوع حشره 22002

كنند كه گروهي روي زمين حركت مي هر نوع جانور مهاجرت كننده 22072

 شوند.  خوردهبر شما حرام است و نبايد 
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مهاجرت كند و جانوران جانوران خزنده، هر آنچه روي چهار پا حركت مي 22070
 نبايد خورده شوند و حرام هستند.  كننده گروهي

آلوده كنيد، آنها موجب  جانوران مهاجرت كنندهشيييما نبايد خود را به  22074
 شوند.ناپاكي شما مي
رام ، اين كار بر شما حبا مردان رابطه جنسي داشته باشيدشما نبايد  29000

 است.
سوم نگاه  2908 شود و آنچه تا روز  شي يا فردا بايد خورده  شك هرچيز همان روز پي

 آتش سوزاند.  داشته شود را بايد در
شود 2904 سوم خورده  ، حرام اسييت و پذيرفته اگر قرباني تماماً در روز 

 نيست.
اسييت زيرا به يكي از خورد متحمل پليدي شييدههر شييخصييي كه آن را مي 2909

 حرمتي كرده است. آن فرد بايد از مردم طرد شود.مقدسات الهي بي
شود 02024 ستر  آنها مرتكب گناه ، هر دوي اگر مردي با مرد ديگري همب

 اند، بايد كشته شوند و خون آنها بر گردن خودشان است.شده
شيييما بايد ميان جانوران پاك و ناپاك و همچنين پرندگان پاك و ناپاك  02002

شتتما نبايد خود را به جانوران يا پرندگان و يا جانداران تمايز قايل شيييويد: 
 .د، آلوده سازيگروهي كه قبالً براي شما مشخص شدند

 
ساس سفر الويان  تنها يكي از اعمالبازي در مردان همجنس بر اين ا ست كه در  پليدي ا

ستمعرفي  شباهت. شده ا ستجوي  سه عبارات فوق و ج شاهده ها و تفاوتبا مقاي هاي آنها م
شتر پليديمي شدهشود كه بي شاره  ستند هاي ا  به ويژه غذاهايي .مربوط به آداب غذا خوردن ه

ستاجراي به  نيز گناه اعمال شوند. برخيشمرده مي "ناپاك"قوه كه به طور بال س نادر م مرا
ديگري كدهاي اضييافي  "مراسييم قرباني"و  "آداب غذا خوردن"از اين رو . گرددباز ميقرباني 
 بريم.تحليل خود به كار مي برايكه  هستند

بايد به آن كه در تحليل خود معرفي كردم به عنوان مفهوم ديگري را مجازات مرگ  قبالً
عالوه بر مجازات مرگ كه  رويه فوق مالحظه خواهيد كرد با تكرار. توجه داشيييته باشييييم
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ا برخي از اين رفتاره. ديگري نيز در نظر گرفته شده است يرفتارهابراي بازي مردان، همجنس
 عبارتند از:

 )قرباني انسان( 1كش كردن كودكان خود به مولكپيش 0200
 دشنام به پدر يا مادر  0209

 زنا با زوجه همسايه خود 02022
 زنا با همسر پدرتان 02022
 زنا با همسر پسرتان 02020
 ازدواج با يك زن و مادرش 02027
 بايد كشته شوند(نيز با حيوانات )حيوانات  مردان جنسي رابطه 02022
 رابطه جنسي زنان با حيوانات 02028
 جادوگرياحضار ارواح يا  02004
 كفرگويي به خداوند 07028
 كشتن يك انسان 07024

 
اي در سييفر الويان دارد: هر كنيد، مجازات مرگ كاربرد گسييتردههمان طور كه مشيياهده مي

 گيرد.قرار مي اين پيوستار در ميان نيزبازي مردان همجنس .تا قتل ناسزاگوييچيزي از 
ستي طوالني ، پليدي و مجازات مرگ صرفنظر از ،رفتارهاي ممنوعه ي ازتحليل جامع فهر

شنوا و ، كينهايراد اتهام توان بهميد. از جمله سازرا نمايان مي شنام به افراد نا جويي، عداوت، د
فرمان خدا  سفر الويان اين 29فصل  از 29. آيه اشاره كردگذاشتن مانع بر سر راه افراد نابينا 

شما با گونهداماجازه دهيد نبايد "كه  كندرا بازگو مي نند، گيري كهاي ديگر حيوانات جفتهاي 
ه از دو نوع پارچه تهيه شييداي بپوشيييد كه نبايد در مزرعه خود دو نوع بذر بپاشيييد و نبايد جامه

بايد ننبايد هيچ گوشييتي را با خون درون آن بخوريد، "افزايد كه . در ادامه نيز چنين مي"باشييد
شقيقهگيري يا جادوگري كنيد، نبايد فال هاي ريش هايتان جمع كنيد و لبهموي خود را در كنار 

شيدخود را   ست،ممنوع نيز خالكوبي  ."بترا سفر الويان چيزي  ا سوراخ كردن هر چند  در مورد 
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 كدهاي اضافي ياو  "اعمال ممنوعه" توان تحت عنوانمي . تمام اين اعمال رانگفته استبدن 
 ري كرد.( كدگذا"آداب غذا خوردن"نظير ) ديگري

. اشييدكرده بشييما را با روند ايجاد و كاربرد كدها آشيينا  فوقاميدوارم اين نگاه اجمالي به تحليل 
در يك  هفتهنهاي بيشتر پيامهرچه درك  شيوه فوق امكانكه  ايدقطعاً به اين نكته نيز توجه داشته

 آورد.براي شما فراهم مينياز را  در زمانها متن و بازيابي صحيح داده

 

 يادداشت برداري 
يادسيييازي روش مفهومدر  ند ، ينبن گذاري فرآي قه چيزيكد ندي فراتر از طب صيييرف ب

به  ،"1يادداشيييت برداري" روشها بايد از كدگذاري داده همگام بامتن اسيييت.  ي ازهايبخش
  هايي براي خود يا ساير افراد فعال در پروژه استفاده كنيد.يادداشتنوشتن معناي ثبت عالئم يا 

شي از آنچه ايد ش سيدتحليل مي در حينبخ شما نيز بيايد. حداقل آنكگزارش در  ،نوي  هنهايي 
هاي بعدي شييما را تحت تاثير قرار هاي حين تحليل نوشييتهاي از اين يادداشييتبخش عمده

 دهد.مي
دارند. اسييتراس و برخوراي اهميت ويژهاز  سييازي بنيادينها در نظريه مفهوميادداشييتاين 

شت را معرفي مي29990024ن )كوربي سه نوع ياددا شت(  شتكنند: ياددا هاي هاي كد، ياددا
 هاي عملياتي.يادداشت و نظري

شاره به عناوين و معاني هاي كديادداشت ها يادداشتكدها دارند. دليل اصلي اهميت اين  ا
 ي فني به كارنهايي كه با معاواژه اغلبتحقيقات علوم اجتماعي،  تمامي كه نظير آن اسيييت

صينامع نيزبريم، در زبان روزمره مي شتن  ي خا ضيحدارند. بنابراين نو   صوصدر خ شفافي تو
تي شما به يادداشالزامي است. به طور مثال  شماتحليل تجزيه و كدهاي به كار رفته در  معناي

 و نحوه استفاده از اين كد در تجزيه و تحليل متون نياز داريد. "پليدي"درباره كد 
شت تر : بازتاب ابعاد و معاني عميقشوندشامل ميموضوعات گوناگوني را  هاي نظريياددا

فاهيم، گزاره يان م طه م فاهيم، راب ما درم مه  ماهيت موضيييوعاتهاي نظري و غيره. ه   باره 
يفي، كهاي دادهتحليل تجزيه و در پردازيم. انديشيم و به منظور درك معاني آنها به تامل ميمي

شتن اين سميبه عنوان افكار بيهوده حذف  افكار حتي آنهايي كه بعداً نو ياري شوند از اهميت ب
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ست سياري با هم دارند لحاکها از . اين ايدهبرخوردار ا شما اندازه تفاوت ب بايد آنها را به يك  و 
ه طور ب. و مرتب كردن آنها وجود داشته باشدسازماندهي  بعداً امكانايده اصلي محدود كنيد تا 

اي شيييوه تواند به بحث دربارهسييفر الويان ميدر تحليل  نظري هاييادداشييتثال يكي از م
اين  كه در حالي، دهدقرار ميخطاب را  "مردان"به طور ضييمني رفتار  احكامكه اغلب  بپردازد

 نيز وجود دارد.زنان رفتارها ذاتاً براي 
شت سايل روش به طور عمده هاي عملياتيياددا سي به م صاص دارندشنا ضي از آنها اخت . بع

عضي ب كمك كند.ها دادهبهتر درك  به تواندكنند كه بعداً ميرا توصيف مي هاآوري دادهشرايط جمع
 كند.را هدايت ميهاي بعدي آوري دادهكه جمعهايي است از آنها نيز يادداشت
در . گيردمي صييورتها داده آوري و تحليلجمع تمامي مراحلدر  هايادداشييتنوشييتن اين 

يادداشيييت حين گذاري بخش، هابازخواني  يا كد حثهاي متن  ديگران پيرامون پروژه  اب ب
آنها مفيد خواهد بود. يادداشييت برداري به كه نوشييتن كند به ذهن شييما خطور ميهايي ايده

 اي در ذهن، عادت مناسبي است كه بايد همواره در ذهن داشته باشيد.محض خطور ايده
 يادداشييت برداري دارند و بارهدر( نظري نسييبتاً متفاوت f29920294الفلند )لين  جان و

ه يادداشييت اولياسييت. تر نزديكتدوين  كنند كه به آخرين مرحلهمي توصيييفگزارشيياتي را 
 عبارت است از: 1)جوهري(

سير صل  يتف سبتاًاز تحليلي و مف ضوعي ن افراد روژه، پ مقياسبه  با توجهخاص.  مو
ست از شات ها نوع از اين تا دهيك  ممكن ا سرا بگزار شتهد. اين ننوي  زهاي برگرفته انو

ترين محور تدوين شيييده براي پروژه خواهند بود مهمها، و كدگذاري ي گزينشييييكدها
(29920297.) 
 

و موضوعات اصلي  شكل گرفته است اوليه هاياساس يادداشتبر  2مرتب كننده يادداشت
شان ميتحليل را در  را به طور ذهني و بدون روش يا  هاي اوليهما يادداشتدر حالي كه . دهدن

صي مي شخ سيمدليل م شت، نوي شف يا ايجاد منطق هايليكن ياددا   يمرتب كننده به منظور ك
اي از مرتب كننده مجموعه يادداشييت شييوند. هرنوشييته مي هاي تحت بررسيييميان دادهدر 
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شاهد اپروژه در. دهدرا در كنار هم قرار مياوليه  هاييادداشت   تدويني مشخص ممكن است 
 پروژه باشيم.ابعاد  از متعددي پيرامون هر يك مرتب كننده هاييادداشت

به منظور سيييازماندهي به كل پروژه، با تركيب چندين گزارش  1گزارش تلفيقيدر نهايت 
 چارچوبمنسيييجم و جامع را در قالب يك  روايتي. اين گزارش شيييوندمرتب كننده ايجاد مي

تدوين اين گزارش نهايي و براي  يهاي مختلفواقعي، روش هايپروژهدر . داردبيان مينظري 
به چندين گزارش تلفيق كننده منتهي  تواندميها . در نتيجه تحليل دادهخاتمه كار وجود دارد

 شود.
گيري جهگيريم كه از مقدمه آغاز و به نتيدر نظر ميخطي  را فرآيندينوشييتن  غالباً اگرچه
يادداشيييت برداري فرآيندي كامالً متفاوت اسيييت. در واقع فرآيند تدوين  ليكن، يابدخاتمه مي

 توان به نوعي ايجاد آشوب و تالش براي يافتن نظمي در آن توصيف كرد.گزارش را مي
ده در معرفي ش ارجاع شده در اين بخش و منابعهاي براي بررسي بيشتر اين روند به كتاب

ص سياري نيز ل مراجعه كنيد. همچنين اطالعات انتهاي ف سدر اينترنت ب سي ا ستر . به تقابل د
 :دزير مشاهده كني آدرستوانيد در يادداشت برداري را مير درباره سبارني گال اصولطور مثال، 

http://www.vlsm.org/gnm/-gtm3.html.  

گر حتي اند اسيييت. فرآياين  راه براي يادگيريبهترين تمرين و تالش هرچه بيشيييتر  اما
ست اجرا نداريد، ميپروژه شتتوانيد از اي را در د سي ياددا ستفاده  تمجاليا  خود وهاي كال ا

 كنيد و به كدگذاري آنها بپردازيد.

 

 مفهوم نگاري
هاي كيفي زمان زيادي را گران دادهتحليلاحتماالً تاكنون بر شييما آشييكار شييده اسييت كه 

تن اما اين فرآيند تنها به م كنند.ي( صيييرف ميارايانه)يا فايل  روي كاغذبر براي انتقال افكار 
ست. اغلب مي صويري به ن يدر قالب آنهادادن  ميان مفاهيم را با قرار هرابط توانمحدود ني حو ت

برخي پژوهشيييگران تمام مفاهيم  شيييود.بهتري درك كرد. اين فرآيند مفهوم نگاري ناميده مي
صلي خود را  ن را روي چندي اين كار ديگرانكنند، در حالي كه بيان مي صفحهروي يك تنها ا

شردهلوحسياه،  برگه، تخته سناد، هاي ف سانهيا  ايرايانه ا شدهند. مي هاي ديگر انجامر   كلدر 
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نگرش ما به مفاهيم مورد بررسييي در مطالعه گافمن پيرامون جنسيييت و تبليغات  نحوه 4-24
 .(اي ترسيم شده استاستفاده از يك نرم افزار رايانهبا  شكل)اين  نشان داده شده است

 

 
 . مثالي از مفهوم نگاری09-9 شکل

 
ك . بدون شكاربرد دارندي نيز در تحليل كمّ موضوعات مورد بحث در اين بخشاز  بسياري

ست. انواع مختلف  در نگاريمفهوم سب ا شتهر دو نوع تحليل منا  در هر دو تحليل نيز هاياددا
هاي باز هاي پرسشنامهدر كدگذاري پاسخ سادگيبه نيز بحث كدگذاري همچنين كارآيي دارند. 

ستفاده قرار ميتجزيه و و  سازييبا هدف كمّ صل بعدتحليل آماري مورد ا ر دي و گيرد )در ف
  (.كنيماشاره ميبه كدگذاري مجدداً ها داده سازييبحث كمّ

صي هاي شخبررسي رايانه ، بهيهاي كيفي و كمّروش نقاط اشتراك بحث پيرامونپس از 
پردازيم كه اسيياسيياً با تحليل كمّي ارتباط دارند، اما امروزه از جايگاه قابل به عنوان ابزاري مي

 توجهي در تجزيه و تحليل كيفي نيز برخوردارند.
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 هاي كيفيهاي نرم افزاري براي دادهبرنامه
گ و شييخصييي فرصييتي براي تحقيقات كمّي بود كه امكان انجام ي بزرهارايانهپيدايش 

 موضييوعيدر تحقيق كيفي  رايانه. اهميت آوردبه وجود ميآماري پيچيده را  اتسييريع محاسييب
پژوهشييگران كيفي به  رخيباگرچه . اسييت كه با سييرعت كمتري مورد توجه قرار گرفته اسييت

درك نيازهاي تحقيق  ليكن درك كردند،را غير عددي  هايفعاليتها در رايانهسييرعت قابليت 
 نرم افزارهايوجود امروزه اين . با زمان بيشييتري سييپري كرد نويسييان برنامهكيفي از سييوي 

 است. در اين زمينه توسعه يافته توانمندي
ق در تحقي رايانه مقدماتيابزارهاي  اسييتفاده از هايشيييوهبا مروري كوتاه بر را اين بخش 
 پاك كن كاربن و هايكاغذ ها كار طوالني باساعتكساني كه  تنهاكنيم. شايد كيفي شروع مي

 "رتكثي"و  "ويرايش"شييايد . درك كنندرا زمينه در اين  رايانه نقش و ارزش، دارندرا به خاطر 
 هرگز نمايانگر ارزش واقعي اين پيشرفت نباشد.تر آسان

نيز پردازش لغات  سييادههاي برنامهتوان از ميها، دادهاوليه  سييازيعالوه بر ثبت و ذخيره
امكان جستجو  "2جستجو" و "1يافتن"هاي . فرماناستفاده كردها داده هايتحليل براي برخي

شما فراهم مي ساس واژگان كليدي را براي  در را  هاكد واژهتوانيد ميشما  همچنين. آوردبر ا
 كنيد.  استفاده جستجو براي هاآن سپس ازوارد نماييد و  خود كنار متن

هاي كيفي به كار در پردازش و تحليل داده نيزها و صييفحه گسييترده هاي بانك دادهبرنامه
به طور ساده نحوه پردازش برخي آيات كتاب سفر الويان در يك برنامه  24-7 شكلروند. مي

 فهومي هستند كه درباره. سه ستون سمت چپ نمايانگر سه مدهدصفحه گسترده را نشان مي
 بوده مفهومآن كه متن سييمت راسييت شييامل دهد نشييان مي "×" عالمت ايم.آنها بحث كرده

 مربوط به عباراتكه تمام  اندشدهمرتب  صورتيبه  شود آياتمشاهده مياست. همان طور كه 
 توانمي "مرتب كردن"فرمان به سييادگي و با اسييتفاده . قرار گيرندكنار هم در مجازات مرگ 

م كنار هدر ديگر را  بازي يا هر مفهوم كدگذاري شده ، همجنسرابطه جنسيمربوط به  عبارات
 .دادقرار 
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 رابطه جنسي بازيهمجنس مجازات مرگ آيه عبارت

اگر مردي با مرد ديگري همبسييتر شييود، 
اند، بايد هر دوي آنها مرتكب گناه شيييده

ها بر گردن  ند و خون آن ته شيييو كشييي
 است.خودشان 

02024 × × × 

شته  سرش رابطه دا سر پ اگر فردي با هم
به مرگ محكوم  ها  باشيييد، هر دوي آن

د اند، بايشيوند، آنها مرتكب گناه شيدهمي
ها بر گردن  ند و خون آن ته شيييو كشييي

 خودشان است.

02020 ×  × 

با حيواني رابطه برقرار كند به  اگر فردي 
شيييود و آن حيوان نيز مرگ محكوم مي

 شود.بايد كشته 
02022 ×  × 

شنام دهد  اگر فردي به پدر يا مادر خود د
بايد به مرگ محكوم شود. او والدين خود 
ست و خون او بر گردن خودش  را آزرده ا

 است.

02029 ×   

كه  يل  يك از افراد قوم بني اسيييرائ هر 
فرزند خود را قرباني مولك كند، به مرگ 

 شود.محكوم مي
02020 ×   

شته شما نبايد با  سي دا مردان رابطه جن
 باشيد، اين كار بر شما حرام است.

29000  × × 

 . کاربرد یک برنامه صفحه گسترده برای تحلیل کیفي09-4شکل 

 
ي ابزار به عنوانموجود هاي استفاده از برنامه هايقابليتاين توضيح مختصر بايد شما را با 

 براي اين منظور ايجادهاي بسييياري ها آشيينا كرده باشييد. امروزه برنامهتحليل كيفي داده براي

ستانجامعهبه طور مثال . اندشده سوري انگل شگاه  سان دان ( http://www.soc.surrey) 1شنا

 اند.هاي زير را معرفي كردهبرنامه

                                                 
1 . Surrey, England 
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The Ethnograph 

HyperQual 

HyperResaerch 

HyperSoft 

NUD*IST 

Qualrus 

Textbase Alpha 

SONAR 

Atlas.ti 
 را همراه با فهرسييت فوقهاي برنامه درباره هر يك از يشييرح كوتاههمچنين  پايگاهاين 

 كند.دسترسي به آنها را ارائه مي شيوهتماس و  ، نحوهقيمت

 

  NUD٭   IST الويان با سفر بررسي
شتر با نحوه كاركرد نرم افزارهاي تحليل شنايي بي سمكيفي داده براي آ ت نرم ها، در اين ق

ساختار غير )داده NUD ٭  ISTافزار را مورد ( 1پردازيو نظريه شاخص يابي، كمّيهاي بدون 

زيه تجمتفاوتي براي  رويكردهايها و ها ويژگيهر يك از اين برنامه اگرچه. دهيمتوجه قرار مي
سبتاً گويا  هابرنامه پركاربردترينيكي از  NUD ٭ IST ليكنتحليل دارند، و  صويري ن ست و ت ا

اي با هدف و سييپس پروژه آغاز سييفر الويان. با بررسييي دهدها را نشييان مياز اين نوع برنامه
 دهيم.شناخت تجارب كارگردانان زن را مورد بحث قرار مي

 تايپ كرد، اما معموالً NUD ٭  IST در توان متن را مسيييتقيماًاگرچه براي كدگذاري مي

شت نظير ،قبلي آماده مطالب  "2اردو"به برنامه  كتاب،هاي يا در اين مورد آيه ميدانيهاي ياددا

اين  اهدر منو موجود هايبا فرض اينكه متن مورد بررسي يك متن ساده باشد، فرمان .شوندمي
  (.هاي ديگرشكلدهند )يعني بدون پردازش لغات يا كار را به راحتي انجام مي

                                                 
1 . Non-numeric Unstructured Data, Index Searching, and Tehorizing 

2 . Imported 
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در اين بخش من از نسخه  دهد.را نشان مي NUD ٭ IST  نمايش متن در نحوه 24-2 شكل

ام. در مثال تجارب كارگردانان زن نيز از نسييخه ويندوز اسييتفاده برنامه اسييتفاده كرده "1مكينتاش"

 هاي اين دو نسخه را مشاهده كنيد.ها و تفاوتتوانيد شباهتام و شما ميكرده

 
 NUD ٭  IST. چگونگي نمایش مطالب متني در 09-0 شکل

 
وارد كنيد و دكمه  "Document Explorer"براي مشييياهده مطلب، نام آن را در پنجره 

"Browse" توان به تناسييب در صييفحه نمايش جابجا را فشييار دهيد. پنجره حاوي متن را مي
 نمود و يا اندازه آن را تغيير داد.

                                                 
1 . Macintosh 
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صوير را مورد توجه قرار دهيد. مجموعه دكمه ست باالي ت سمت را شه  هاي موجود در گو
هايي از متن به منظور ويرايش، كدگذاري و اقدامات ديگر را ها امكان انتخاب بخشاين دكمه

 دهد. مي
را ايجاد كنيم. اين كد اشييياره به روابط غير اخالقي در  "بازيهمجنس"خواهيم كد حال مي

 دهد.چگونگي ايجاد يك كد مفهومي را نشان مي 24-8دان دارد. شكل ميان مر

 
 . ایجاد کد در نرم افزار09-7 شکل

 
مورد اسيييتفاده كدگذاري متن  برايتوانيم آنها را كدها براي مفاهيم خود مي پس از ايجاد

 document"در پنجره دهد. مي نشييياناين كار را  نحوه انجام 24-4 شيييكل. قرار دهيم
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browser"  پس از اين  نشان داده شده است(. آيه دوره)با كادر  انتخاب شده است 02024آيه
 سپس(. نشده استنشان داده  شكل)در  كنيمكليك مي "Add Coding" مرحله روي دكمه

دكمه  ابانتخ ترين راه براي پاسخسادهخواهد تا كد صحيح را شناسايي كنيم. ميما دستگاه از 
"Browse" كه فهرسيييت هاي موجود را نشييييان مي ي ازاسييييت  هد. در اين كد ثالد   م
 م.اه( وارد كرد222كد ) شناسهرا انتخاب و  "يبازهمجنس"

 
 . کدگذاری یک عبارت متني09-7 شکل

 
ز ا كنيم. به عنوان مثالي سييادهاسييتفاده ميآن براي تحليل  پس از كدگذاري متن از برنامه

 .قرار دهدرا كنار هم با عنوان كدي خاص در هاي كدگذاري شده متنتمام تا خواهيم مي برنامه
 دهد. را مي هاها و شباهتجستجوي تفاوتمشاهده يكجا و  امكاناين كار به ما 



 تحقيق در علوم انساني كاربردي شناسي/ روش900

  

سط نرم افزار 24-9 شكل شابه تو شان را  NUD ٭  IST نحوه تركيب عباراتي با كد م ن
ست . براي اين منظوردهدمي و روي  را انتخابنام كد  "Node Explorer"در پنجره  كافي ا

 .كليك كنيد "Make Report" دكمه

 
 دهي درباره کدی خاص. گزارش09-7 شکل

 
ان را نشيي ي كيفيهاتحليل داده وصمخصيي يك نرم افزار هايبرخي قابليتاين مثال سيياده 

 دهيم.تر با موضوع تحقيق ديگري را مورد بررسي قرار ميبراي آشنايي عميق .دهدمي
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 براي درك مشكالت كارگردانان زن، ساندرين زربيب  NVivoكاربرد 
 رداختهپ مشكالت زنانيبه شناسايي  در تحقيق خودشناس فرانسوي ساندرين زربيب جامعه

را قي يهاي عم. براي بررسي اين موضوع او مصاحبهاندشدهكه وارد دنياي مردانه كارگرداني فيلم 
صاحبهكارگردان زن انجام داد.  42با  صرف م سپس او زمان زيادي را  شده نمود. او  ضبط  هاي 

IST  ٭ NUD  ها مورد اسييتفاده قرار داد. او فرآيند مسييتمر دادهتحليل  ي برايبه عنوان ابزاررا
 كند.پيشبرد كار خويش را به صورت زير توصيف مي

 طوردهند تا به اجازه مي انتحليل كيفي به پژوهشيييگرتجزيه و افزارهاي اغلب نرم
ظر ن ازوجود، اين د. با نرا تحليل كن مختلفهاي همزمان چندين مصاحبه از مصاحبه شونده

شروع كار با وارد كردن  صاحبه تنهامن  ست. از آنجا كه  موثرتر  NUD٭   ISTدر  يك م ا
رين پربارت به انتخابقادر احتماالً ايد، يا حداقل خوانده كرده بازنويسييي قبالًها را مصيياحبه
 . شييما بايد به خودتان اطمينان داشييته باشيييد، زيرا دراز نظر خودتان خواهيد بودمصيياحبه 

كند ها به شما كمك ميمصاحبه و مقابلهو مقايسه ايد متخصص شدهبررسي  موضوع مورد
 تا ميزان درستي تحليل خود را دريابيد.

صاحبه با  42پس از انجام  شي در خزن  كارگردانانم ضوعات  رخيبصوص نگر مو
سي  سا ست آوردم كها شتردر  به د صاحبه بي به ابزاري براي  ليكنند. دشمطرح مي هام

شتم.  اينتلفيق   1ويمصاحبه با ج براي اين منظور ازصفحات و صفحات مصاحبه نياز دا
ا براي ر شروع او به عنوان نقطه براي استفاده از مصاحبهمن قبالً يادداشتي . كردمشروع 

به عنوان كارگرداني با تجربه ظاهراً داراي نقطه نظراتي بود كه تمايل خودم نوشييته بودم. 
 به اظهار آنها داشت.

صاحبه 24-9 شكلدر  شده  نرم افزار وارد متنيفايل يك من با جوي به عنوان  م
 است(. مشاهدهقابل  كادر اين است )تنها بخشي از فايل در

                                                 
1 . Joy 
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 مصاحبه با جوی. متن 09-3شکل 

 
اسييناد متني را  تنها NUD ٭  IST هنگام كدگذاري به خاطر داشييته باشيييد كه

شوند. ها پاك ميقالب ي، زيرا تمامنيستها مصاحبه رونوشتنيازي به آراستن خواند. مي
توانيد به راحتي زير كلمات، كدگذاري هسييتيد. مي فرآينداز  آماده اسييتفادهدر اين مرحله 

( را به آن اضافه كنيد. اولين مرحله ييكدها يا) ييهاگرهكشيده و ها خط خشجمالت يا ب
انتخاب مقداري از  ند.مسييتقل از يكديگر كه هاييگرهاسييت، يعني  "هاي آزادگره"ايجاد 

سته مي ستگي داردهر متن كه براي كدگذاري برج شما ب صميم  طر به خا اما. شود به ت
تحقيق خود  هاي مختلفتدوين بخش برايها ن نقل قولاياز  شييماداشييته باشيييد كه 

ستفاده  شد. كنيد. ميا شما در اين مرحله بايد منطقي با صميم  جزيه شما به تهمچنين ت
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صاحبه نياز داريد سعي كنيد چيزي را از قلم نيندازيد.م ول نظر كردن از يك نقل قصرف . 
آن اسيييت كه به خاطر بي ثباتي در ايد، بهتر از به اين دليل كه بعداً جمله بهتري يافته

 بررسي مصاحبه چيزي براي تحليل در اختيار نداشته باشيد.
راگيرتر ف كنيد كهمياي استفاده هاي گستردهابتدا از مقولهبراي ايجاد يك گره )كد( 

قت بايد داعتبار سيييسييتم كدگذاري خود ليكن به منظور . ديگر هسييتندهاي نقل قول از
شخص بودن به زيادي شيد. به طور مثال در  آن نيز م شته با گره آزاد  24-22 شكلدا

در  يكارگردانمند به عالقهمن زنان  مصاحبه شوندهاز نظر ام زيرا را ايجاد كرده "گذشته"
سياري مواجه مي شكالت ب شته با م شتكارگردانان زن رو تعداد  . از اينشدندگذ  هدر گذ

ست ستفاده از براي بيان . خيلي كمتر از امروز بوده ا شته"علت ا ره به عنوان يك گ "گذ
صميم  سيد. آن گرفتم بهتعريفي  به افزودنت يگري كه بايد گره آزاد د همچنين به نظرم ر
منتقل و  راهنمارا به انتهاي درخت  "تغيير"گره  لذاداشيييته باشيييم. نيز  "امروز"به نام 

 م.ردايجاد ك "تغيير"هاي را به عنوان زير گره "امروز"و  "گذشته"
 

 
 "گذشته". ایجاد کد 09-01 شکل
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برجسيييته  ارتباط دارد رابخشيييي از متن كه به موارد متعددي  24-22 شيييكلدر 
يا باشييگاه كارگردانان( و به ويژه  DGA) 1مريكاآكارگردانان  اتحاديه ام. جوي دربارهكرده

  يجنسيتهاي نابرابري بارهاحساس خود درهمچنين . او كندميرئيس آن صحبت  اقدامات
تن نبوغ داش آنگاه بر عليه زنان وجود داشته باشد،نگرشي  اگر او از نظركند. نيز ابراز ميرا 

صميم به افزودن  در نتيجه. نخواهد بوددر هاليوود كافي  رفتم. گدو گره به اين نقل قول ت
 ايجاد كرده بودم. كه قبالً "تبعيض" ديگري  كه ايجاد آن الزم بود و "DGA" يكي

 

 
 . کدگذاری یک عبارت در مصاحبه09-00 شکل

 
 راهنماهاي هاي آزاد را به درختام تا بعضييي گرهتالش كرده 24-20 شييكلدر 

قل كنم.  جايي گرهنرم افزار از انعطافمنت جاب كافي براي  يپذيري  ها و  نام آن ا ها، تغيير 
شاهده نقل قول ستهاي موجود در ذيل هر گره م شما ميبرخوردار ا  يديگر توانيد گره. 

تر است . بهگذاري شده استكدبه صورت اشتباه  كه قبالًاختصاص دهيد را به نقل قولي 
هاي آزاد شييروع كنيد، زيرا با گره كار را سييلسييله مراتبي از كدها )يا درخت( قبل از ايجاد

                                                 
1 . Directors Guild of America 
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ذاري كدگاست. باري زيادي برديكديگر مستلزم زمان و  هبها مقولهارتباط  آگاهي از نحوه
 كند.هاي ديگر به تنظيم سيستم كدگذاري شما كمك ميمصاحبه
 

 
 . ایجاد یک درخت راهنما09-00 شکل

 
.  اموارد كردهرا  ،1برتا و كوئينا با دو مصييياحبه ديگر، مصييياحبه 24-4در شيييكل 

ستم هرمي  ركنم. چون هنوز در ابتداي مسي بررسيسه مصاحبه را روي يك صفحه  توان
ها بهحال مصاح. ها گرفتمبه بررسي جداگانه هر يك از اين مصاحبهتحليل بودم، تصميم 

سيدند و قادر به درك برخي الگوها بودمدارتر به نظر ميمعني به  NUD ٭  IST برنامه .ر
  در مصييياحبهتنها نه ، هر گره به يك نقل و قول را اتصيييال من اجازه داد تا تعداد دفعات

ك نقل و ي اب يي كههاثبت كنم. با توجه به گره ،هاي برتا و كوئيناجوي بلكه در مصيياحبه

                                                 
1 . Berta and Queena 
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تماالً ها احاينكه كدام گرهكشيييف امكان ، تحليل كيفي كردندخاص ارتباط پيدا ميقول 
 كند.هاي ديگر خواهند داشت را ميسر ميهمپوشاني بيشتري با گره

 

 
 دو مورد دیگر به تحلیل. افزودن 09-09 شکل

 
ر را د "كارشكني"واژه هر دو بود كه جوي و كوئينا  آنمن اولين مشاهدات يكي از 

ام نقل كه تمگرفتم گزارشييي  از اين رو تصييميم به تهيه. موارد متعددي به كار برده بودند
شكني"هاي مرتبط با گره قول صفحه از  24-27 شكلرا با هم ادغام كند.  "كار اولين 
هاي ذيل نقل قولدهد. برنامه تمام را نشان مي  NUD ٭  ISTايجاد شده توسط رشگزا
جسييتجو  ، را در تمامي اسييناد برخط"تبعيض"، به عنوان گرهي فرعي از "كارشييكني"

من  رايكه بدهد اي به هر يك از متون تخصييييص ميكند. برنامه همچنين شيييمارهمي
 آورد.كل سند را فراهم ميامكان ارجاع مجدد و مشاهده يك نقل قول در 

شيوه كار   سترده  هايقابليتيكي از  تنهااين  ست. پيش فوق برنامهگ ستفاده ااز  ا
بزاري آنچه براي من اشايد صرف كنيد.  اين برنامهآشنايي با نحوه كار زماني را براي  بايد
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حليل براي ت هاي بسياريافزار. نرماي نداشته باشدبراي شما فايده ،شودمفيد محسوب مي
 د. آوريبا كمي جستجو ابزار مناسب براي خود را به دست مي .كيفي در بازار موجود است

 
 "تبعیض". تجزیه و تحلیل گره 09-04شکل 

 

 يهاي كمّتحليل كيفي دادهتجزيه و 
ب مناسييو  مهم ، از منظر بحث جداگانه درباره آنها،اگرچه تمايز ميان تحقيق كيفي و كمي

تا زماني  .اين تصور كه دو رويكرد فوق متناقض يا رقيب يكديگرند كامالً اشتباه استاما ، است
هاي هر دو شيوه نباشيد، توانايي خود به عنوان يك پژوهشگر برداري از قابليتكه قادر به بهره

 ايد.اجتماعي را محدود ساخته
كيفي ات منجر به تقويت مطالعي كمّ هايتحليل هايي كهبرخي شييييوه 27در فصيييل 

صل را با مثالي در مورد  اما. امارائه كردهرا شوند مي به  يهاي كمّدادهلزوم ارزيابي كيفي اين ف
 رسانم.مي پايان
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مريكا را نشان آدر  رمساعت و روز ارتكاب ج پليس آمريكا درباره هايداده 24-22شكل 

، ليكن شيييونده ميئاراي جدولصيييورت به  اغلبها (. اين داده29990722 ،1دهد )مالتزمي

شييود كه چگونه اين شييكل الگوي جرايم را در نموداري سييه بعدي به تصييوير مالحظه مي
اگر اين تصيييوير را در قالب كند. هاي آماري را منتقل ميداده معنايتصيييوير  . خودِكشيييدمي

تواند هر چند اين شيوه مي. ايممعادالت رياضي بيان كنيم، در واقع چيزي به معناي آن نيفزوده
  .شوداحساس نميتوصيف كالمي الگو ضرورتي براي در واقع براي اهداف ديگري مفيد باشد. 
 كلمه ارزش دارد. هزارانبه اندازه  اين موردي است كه تصوير واقعاً

 

 
 های خامها در برابر سن قرباني و سن مجرم، داده. تعداد قتل09-00شکل 

 منبع:
Michael D. Matz, "Visualizing Homicide: A Research Note", Journal of Quantitative 

Criminology 15, no. 4 (1998): 401. 

                                                 
1 . Maltz 
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 كليدي فصلنكات 

 مقدمه

  ي مشاهدات است.كمّتحليل كيفي بررسي و تفسير غير تجزيه و 

 

 پيوند نظريه و تحليل

 جزيه و تاسييت. در  و تحليل ميان نظريهو مسييتمر متقابل  يتحليل كيفي شييامل تاثير
بط علّي اوزمان يا ر در طولتغييرات  نظيربه دنبال كشف الگوهايي  هاي كيفيتحليل داده
 ها هستيم.ميان متغير

  له هاايين بكشيييف و ت هايروشاز جم يادسيييازي توان روش مفهوممي ين الگو   ينبن
(GTMنشانه ،) را نام برد.شناسي و تحليل مكالمه 

 

 هاي كيفيدادهپردازش 

 سوب ميپردازش داده ست. كدگذاري، هاي كيفي به همان اندازه كه علم مح شود، هنر ا
شانه گذاري صليسه ابزار  مفهوم نگاريو  ن ها به منظور تحليل داده سازيبراي آماده ا

 هستند.

 هاي آماري، تحليلدر كدگذاري  برايمورد اسييتفاده  واحدهاي اسييتاندارد شييدهخالف  بر
. كنندميبا هم فرق  سنددر يك  ، حتيشوندكيفي كدگذاري مي هايي كه در تحليلواحد

، اما غالباً پژوهشگران مشخص نمودبررسي  تحتنظريه توان بر اساس را مي اگرچه كدها
ستفاده مي و وارسي داده مشخص كه در آن كدها از طريق بررسي  كننداز كدگذاري باز ا

 شوند.مي

 مفاهيم كدها،  و به منظور تجسيييمها از پردازش داده مختلفي حلادر مر نشيييانه گذاري
 كاربرد دارد. تحليلتجزيه و در موثر هاي هاي نظري، نتايج اوليه و ساير ايدهايده

 ها از نمودارهاي مختلف در مفهوم نگاري به منظور تشيييريح تصيييويري روابط ميان داده
 شود.استفاده مي
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 هاي كيفيدادههاي نرم افزاري براي برنامه

 نظير متعددي نرم افزاري هايبرنامه IST  ٭ NUD تجزيه كمك به پژوهشگران در  براي
شدهداده تحليلو  هاي از قابليتتوانند ميپژوهشگران ضمن آنكه اند. هاي كيفي طراحي 

ز ني گسييترده و صييفحه هاي بانك دادهپردازشييگر لغات، برنامه عمومي مانند هايافزارنرم
 گيرند.بهره 

 

 هاي كمّيتجزيه و تحليل كيفي داده

 سازگاري در ظاهر كيفي و كمّتجزيه و تحليل  هايروش اگرچه ر رقيب يكديگر به نظو  نا
 اما محققان اغلب در يك طرح تحقيق به هر دو شيوه نياز دارند. ،رسندمي

 

 كليدي اصطالحات

 شانه گذارين كدگذاري محوري                                 

 كدگذاري باز تحليل مورد محور                                 

 تحليل كيفي نگاري مفهوم

 كدگذاري گزينشي                                مداوممقايسه  روش

 نشانه شناسي تحليل مكالمه

 تحليل متغير محور بين مورديتحليل 

  ينبنياد سازيروش مفهوم

 

 هامروري و تمرينسؤاالت 

ر تبليغاتي اي از تصاويمطالعه تبليغات جنسيتي گافمن را بررسي كنيد و سپس مجموعه .2
ها گردآوري و تحليل و رابطه ميان جنسيت و وضعيت را تشريح را از مجالت و روزنامه

 كنيد.
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فرض كنيد در حال تجزيه و تحليل ميان موردي تعدادي از مسيييتندات انقالبي نظير  .0
اسييتقالل و بيانيه حقوق شييهروندي )از انقالب فرانسييه( هسييتيد. در عبارت زير اعالم 

 مفاهيم كليدي كه بايد كدگذاري شوند را مشخص كنيد:

د كه شوناي مجبور به انحالل روابط سياسي ميزماني كه در اثناي رويدادهاي انساني، عده
ي حاكم بر زمين، شييرايط مجزا و هاآنها را به يكديگر پيوند داده اسييت، با در نظر گرفتن قدرت

مشابه شكل گرفته بر اساس قوانين طبيعي و الهي و نيز احترام به عقايد بشري، مجبور به بيان 
 داليل اين انحالل خواهند بود.

 بنويسيد.  0 تمرينراهنماي كدگذاري و يك راهنماي نظري براي  يك .4

اده شييده در آن از تحليل مكالمه اسييتفبا جسييتجو در كتابخانه يا اينترنت تحقيقي را بيابيد كه  .7
 است. نتايج اصلي اين تحقيق را به بيان خود و به طور خالصه بيان كنيد.

 

 منابعي براي مطالعه بيشتر 
Berg, Bruce. 2003. Qualitative Research Methods for the Social 

Sciences. Boston: Allyn and Bacon. 

لب  جا جامع و  تاب مروري  يل دادههاي جمعاز روشدر اين ك يه و تحل هاي آوري و تجز
 كيفي با توجهي خاص به اصول اخالقي تحقيق ارائه شده است.

Denzin, Norman K., and Yvonna S. Lincoln. 1994. Handbook of 

Qualitative Research. Thousand oaks, CA: Sage. 

سياري از جنبه  به صورت نظري و عملي پوششهاي تحقيق كيفي را منبعي ارزشمند كه ب
 داده است.

Glaser, Barney G., and Anselm L. Strauss. 1967. The Discovery of 

Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine. 

سييازي بنيادين همراه با رهنمودهاي كه همچنان ارزشييمند مرجع كالسيييك نظريه مفهوم
 است.

Hutchby, Ian, and Robin Wooffitt. 1998. Conversation Analysis: 

Principles, Practices and Applications. Cambridge, England: Polity Press. 

در اين كتاب مروري عالي بر روش تحليل مكالمه ارائه شيييده اسيييت. كتاب مباني نظري 
 كند.اي عملي آن را بيان ميپشتيبان اين شيوه، نحوه استفاده و برخي كاربرده

Jacobson, David. 1999. "Doing Research in Cyberspace". Field 

Methods 11 (2): 127-45. 
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ستفاده از اينترنت  ست، ا شان داده ا سي روابط مبتني بر كامپيوتر ن سن در برر چنانچه ژاكوب
 براي تحقيقات اجتماعي تنها محدود به پيمايش و آزمايش نيست.

King, Gary, Robert O. Keohane, and Sidney Verba. 1994. Designing 

Social Inquiry: Scintific Inference in Qualitative Research. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. 

شده و به دنبال  سي تدوين  سيا شمندان علوم  سه نفر از دان سط  كتابي بحث برانگيز كه تو
هاي كيفي اسيييت. آنها هدف خود را حليل علّي و كمّي در تجزيه و تحليل دادهگيري از تبهره

 اند.سازي دو شيوه ذكر كردهيكپارچه
McCormack, Coralie. 2004. "Storying Stories: A Narrative Approach 

to In-Depth Interview Conversations". International Journal of Research 

Methodology 7 (3): 219-36. 

الني هاي طوهاي عميق در تحقيقات كيفي ميداني به بيان داسييتانمتداول بودن مصيياحبه
شد. اي را براي تحليلهاي گمراه كنندهتواند چالششود كه ميمنتج مي شته با گر به همراه دا

ها با نادهي و تحليل اين گونه داستهايي براي سازمانرويه اين مقاله به بيان جزئيات مجموعه
 پردازد. توجه ويژه به ابعاد اخالقي مي

Strauss, Anselm, and Juliet Corbin, eds. 1997. Grounded Theory in 

Practice. Thousand Oaks, CA: Sage. 

هاي خاصيييي درباره كدگذاري و سيييازي بنيادين كه راهنماييكتابي جديدتر درباره مفهوم
 دهد.نشانه گذاري ارائه مي

Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. 1998. Basics of Qualitative 

Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. 

Thousand Oaks, CA: Sage. 

 

 منابع اينترنتي براي مطالعه بيشتر

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
 :Sociology Nowپيش از آنكه مرور پاياني فصيل را انجام دهيد، آزمون تشيخيصيي  .2

Research Methods سايي حوزه شنا شما در  هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به 
باره اين ابزار بر خط و  عاتي در تاب، اطال تداي ك هد كرد. در اب مك خوا يد، ك تمركز كن

 آن را خواهيد يافت.آموزش نحوه دسترسي به منابع عظيم 
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بر اسييياس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .0
نتايج آزمون خود اسيييتفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمارين تعاملي و سييياير منابع 

 براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

ييد اينكه آماده ورود به فصييل وقتي مرور خود را به پايان رسييانديد از پس آزمون براي تا .4
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.

 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعيوب سايتي براي كار با ويرايش يازدهم روش

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.براي امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

هاي آزمايشي به همراه بازخورد شما در اين سايت به موارد زير دست خواهيد يافت: آزمون
هاي تفصييييلي، ها، نرم افزار آموزشيييي فصيييل، پروژههاي اينترنتي، فلش كارتآنها، تمرين

هاي اجتماعي در فضيياي ، پژوهشInfoTrac College-Editionاصييطالحات جسييتجوي 
اي بر آموزش كار با نرم هاي سايت، مقدمههاي پيمايش اجتماعي سراسري، لينكمجازي، داده

 .NVioو  SPSSها از قبيل افزارهاي مختلف تحليل داده

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

هاي ايگاهاين وجود پ توجه داشته باشيد كه اينترنت ماهيتي پويا و در معرض تغيير است. با
سايت شتر كتاب را نيز براي لينك اينترنتي زير احتماالً ثابت خواهند بود. همچنين وب  هاي بي

هاي اينترنتي در زمان انتشييار كتاب مطالبي براي يادگيري بيشييتر در بررسييي كنيد. اين پايگاه
 كنند.زمينه تحقيق و تحليل كيفي ارائه مي

 1فيانجمن: تحقيق اجتماعي كي
http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm 

بهمجله باره جن كه در بان مختلف  ندين ز يده و اي در چ ناگون تحقيق كيفي، چك هاي گو
 دهد.مقاالت كاملي را ارائه مي

 هاي نرم افزاري براي تحليل كيفيبرخي برنامه

                                                 
1 . Forum: Qualitative Social Research 
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 Qualrus 0http://www.ideaworks.com/Qualrus.sht,l نرم افزار

 /NUD*IST, N4, NVivo, N5 0http://www.qsr.com.au نرم افزار

 Ethnograph 0http://www.qualisresearch.com/info.htm نرم افزار

 /Atlas.ti 0http://www.atlasti.de نرم افزار

 /HyperResearch 0http://www.researchware.com نرم افزار

 1هاي كيفي جودي نوريسدادههاي تحليل فهرست جامع برنامه
http://www.qualitativeresearch.uga.edu/qualpage/ 

هاي هاي ديگري براي تجزيه و تحليل دادهاين پايگاه اينترنتي پيوندهاي فعالي به برنامه
 هاياي دادههاي ممكن براي تجزيه و تحليل رايانهاسيييت و دامنه قابليتكيفي فراهم آورده 

 دهد. ميكيفي را ارائه 

                                                 
1 . Judy Norris 



 

 مفصل چهارده
 

 

 

 
 

 يكمّ يهاتحليل داده
 

 

 مروري بر فصل

وند. شهاي اجتماعي اغلب به منظور تجزيه و تحليل آماري به شكل عددي تبديل ميداده
تجزيه و مرحله و سيييپس به كنيم ميها آغاز سيييازي دادهفصيييل را با بحثي درباره كمّي

 تواند توصيفي يا استنباطي و شامل يك، دو يا چندينپردازيم. تحليل كمّي ميمي تحليل
شنايي با شيوه تجزيه و تحليل داده اده ولي هاي سها، تعدادي از شيوهمتغير باشد. براي آ

 كنيم.ايج تحقيق را معرفي ميها براي دستيابي به نتقدرتمند دستكاري داده





 

 مفصل چهارده
 

 

 

 
 

 يكمّ يهاتحليل داده
 

 

 مقدمه
ماعي كه پژوهشيييگران را معرفي كرديم  هاييبرخي روشمنطق و  24در فصيييل  اجت

ل اين فصييل تحليدر كنند. تحليل ميبا اسييتفاده از آنها خود را  هاي كيفي گردآوري شييدهداده
 يددعشكل ها را به داده ،كه پژوهشگران به وسيله آنهاكنيم را بررسي ميهايي روشي يا كمّ

 كنند.آنها را براي تحليل آماري آماده ميتبديل و 
شامل  . اين كارپردازيممي ها به شكل عدديتبديل داده فرآيند سازي يايكمّ بتدا به نحوها

راي بكه  شييكلي اسييت. ماشييينبراي خواندن  ي قابلهاي علوم اجتماعي به شييكلتبديل داده
 قابل خواندن و دستكاري باشد. ي مورد استفاده در تحليل كمّهاي ساير دستگاهها و رايانه

با  اختصييياص دارد. بحثها ي دادهمّتحليل كهاي برخي شييييوهمنطق و  بهادامه فصيييل 
. فصل شودارائه ميو سپس تحليل دو متغيري  آغازيعني تحليل تك متغيري  حالتترين آسان
با  تاه  مروريرا  يا بررسيييي بر كو ند متغيري،  يل چ مان تحل ندهمز  سييين، نظيرمتغير،  ينچ

 .رسانيمتعصب به پايان ميتحصيالت و 
 هايبررسي گاماست. اكنون به  ضروريها ي كردن دادهپيش از انجام هر نوع تحليلي، كمّ

كه در پردازش و پردازيم ميهاي قابل خواندن توسييط ماشييين ها به شييكلاصييلي تبديل داده
 استفاده هستند.تحليل كامپيوتري قابل 

 

 هاداده سازييكمّ
با اسييتفاده از نرم افزارهاي آماري ي كمّ هايتحليلدر تمامي موارد تجزيه و  امروزه تقريباً

، هااين برنامهقدرت جادويي مندي از بهرهشييود. براي انجام مي Micro Case و SPSSنظير 
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ر ايد. به طور مثال اگكه در تحقيق خود گردآوري كردهباشند هايي بايد قادر به خواندن دادهآنها 
. سن و درآمد ، مانندعددي هستند ماهيتاًهاي شما يك نظرسنجي انجام داده باشيد، برخي داده

ادگي اما به سروي پرسشنامه ذاتاً كيفي هستند، زدن و عالمت هاي تشريحي پاسخدر حالي كه 
 اي كمّي تبديل كرد.وشته است هم به دادهتوان سن فردي كه بسيار بد خط آن را نمي

كار چندان  "0"و  "2"شييوند: تبديل مرد و زن به ي مينيز به آسيياني كمّ ي ديگرهاداده
شكلي ست.  م سادگيمحققان ميني شان توانند به  ستگي  رنظيمتغيرهايي ه را بهايي كمّي ن واب

 تخصيص دهند. مذهبي، حزب سياسي و قلمرو كشور
ما گان پيمايش به شدهندسخيكي از پاهستند. اگر  مشكل آفرينها خي دادهوجود براين با 
 "از بين رفتن اليه اوزون"، 1ورمونت ،وودبريدر نظر او بزرگترين مشيييكل فعلي  ازكه بگويد 
پاسخ  اينكدگذاري  از طريق. شما بايد رايانه قادر به پردازش كمّي اين پاسخ نخواهد بود است،

 تحليلتجزيه و  نيز( و 22تحليل محتوا )فصل هاي پيشين و در بحث در فصل كنيد. ترجمهرا 
از منظر تحليل . اكنون درباره كدگذاري مطالبي ارائه شييده اسييت( 24كيفي )فصييل  هايداده

 اندازيم.كدگذاري مينگاهي به بحث  كمّي
  كدگذاريند يك فرآي غالباً بهها آوري دادهپس از جمع محققاني، انجام تحليل كمّبراي 

سششوند. به طور مثال مي وارد شنامهپر س سخاي از مجموعهبه  هاهاي باز پر هاي عددي پا
صلي اتحليل محتوا، مسئله همانند كه الزم است قبل از تحليل كدگذاري شوند.  شودمي جمنت

هاي مشييخصييه ي ازترفردي اطالعات به مجموعه محدود اقالماي از ه گسييتردهدامنكاهش 
در نظرسيينجي از  يفرض كنيد پژوهشييگر مثاليك متغير اسييت. به عنوان  دهنده كيلتشيي

هاي چنين پرسشي تفاوت چشمگيري با پاسخ ."شغل شما چيست؟"پرسد گان ميدهندسخپا
اختصياص را به هر شييغل اعالم شييده  ييكد عددي مجزا تواندميهم دارند. اگرچه پژوهشييگر 

كه عمدتاً مبتني بر تعداد  را به دنبال نخواهد داشيييتسيييهولت تحليل دهد، اما اين شييييوه 
 هايي است كه مشخصه يكساني دارند.آزمودني

تعيين شيييده اسيييت. يكي از اين  طرح كدگذاري از پيش تعداد زياديمتغير شيييغل داراي 
. شودقائل ميتخصصي و مديريتي، دفتري، نيمه تخصصي و غيره تمايز  ميان مشاغلها طرح

ا و غيره ر ي، تجاري، آموزشيييبهداشييت ي،توليد نظير اقتصيياديمختلف اي هطرح ديگر بخش

                                                 
1 . Woodbury, Vermont 
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ستفتلفيق مي يكديگردو گروه را با  ديگري نيز اين يهاطرح .كندمتمايز مي  چنيناده از كنند. ا
شما امكان مقايسه  اياز پيش تعيين شدهكدگذاري  هايطرح  طالعاتمنتايج تحقيق خود با به 

 ر مثال بر اساس آماره اداره كار(.دهد )به طورا ميديگر 
شغلي  شدهطرح كدگذاري  سي در تحقيق تبايد م انتخاب  سب با مفاهيم نظري تحت برر نا

 .كارگر يا كارمند كافي استبه دو دسته ها شما باشد. در بعضي مطالعات، كدگذاري تمام شغل
لب طصلح  حققيمممكن است  مناسب است. ضمن آن كهآزاد  در برخي ديگر شغل آزاد و غير

 تنها به دنبال آن باشد كه آيا مشاغل به نهادهاي نظامي ارتباط دارند يا خير.
شد اما همواره اين طرح كدگذاري بايد  اگرچه سب با الزامات خاص تحقيق با به نحوي منا

انبوهي از اند كه به نحوي كدگذاري شييدهها خاطر داشييته باشيييد. اگر داده دررا  راهنماي كلّي
ست ميرا نگهداري كنند جزئيات ستلزم چنين جزئياتي ني هاي كد ولهتوان مق، در تحليلي كه م

د، كدگذاري شييون ي نسييبتاً اندك و كلّيهايمقولهدر ها دادهاما چنانچه ادغام كرد.  يكديگررا با 
 آنكه آزادي عمل بيشتريجزئيات اوليه وجود ندارد. براي  بازسازيطي تحليل هيچ راهي براي 

ها را با جزئياتي بيش از آنچه براي تحليل خود در نظر داريد، باشيييد، بهتر اسييت دادهداشييته 
 كدگذاري كنيد.

 

 هاي كدمقوله توسعه
ح با يك طرتوانيد كار را ميكدگذاري وجود دارد. اول آنكه  فرآينداصييلي براي  رويكرددو 

كند، ميما تحقيق شييبه كه  يكمكآغاز كنيد. اين كار را به دليل  تقريباً توسييعه يافتهكدگذاري 
شين، محققاين  ر. بدهيدانجام مي ساس و مطابق مثال پي شاغلصلح  ا  را با توجه به رابطه م

ممكن است از يك طرح كدگذاري موجود  از سوي ديگركند. كدگذاري مي نظامي صنايعآنها با 
 زد. ساممكن ميرا قبلي  اتهاي شما با تحقيقيافته مقايسه تااستفاده كنيد 

هاي خود از روي داده اشاره گرديد، 24، همان طور كه در فصل كدها راتوانيد شما مي در ثاني
ين مشكل يم تا بزرگتراهانتفاعي خواست غير يايجاد كنيد. در يك نظرسنجي از دانشجويان دانشگاه

 عبارتند از:داده شده به اين سؤال هاي از پاسخ يكنند. تعداد كنوني دانشگاه خود را ذكر
 است زيادبسيار  هاشهريه
 پاركينگ كافي نيست فضاي
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 هاي آنها خبر ندارددانشكده از فعاليت
 مشاوران هيچ وقت در دسترس نيستند

 شودهاي كافي ارائه نميكالس
 در خوابگاه سوسك هست

 وجود دارد يبسيار زياد يپيش نيازها
 غذاهاي كافه تريا آلوده است

 گران استبسيار  هاقيمت كتاب
 شودارائه نميكمك هزينه كافي 

ا ر هاي پاسيييخيمقولهتوانيد آيا مي ببينيد كهو  نيدك تامل هااين پاسيييخ روياي لحظه
سايي كنيد شيد. توجه شنا شته با هاي رحطجواب صحيحي براي اين پرسش وجود ندارد.  كه دا

 . آورد به دستها اين پاسخ توان ازميكدگذاري گوناگوني وجود دارند كه 
كدام ظر بر نا. اين پاسخ "زياد استبسيار  هاشهريه"كنيم: مياولين پاسخ شروع بررسي  با

اسييت. آيا  "مسييايل مالي"ها گزينه تريني از واضييحاسييت؟ يك مورد توجههاي يك از حوزه
دهد نشان مي 27-2كه با اين مقوله متناسب باشند؟ جدول نيز وجود دارند هاي ديگري پاسخ

 هاي پرسشنامه با اين مقوله تناسب دارند.يك از پاسخ كدامكه 
 

 مسايل مالي 

 × است زيادبسيار  هاشهريه
  پاركينگ كافي نيست فضاي

  هاي آنها خبر ندارددانشكده از فعاليت
  مشاوران هيچ وقت در دسترس نيستند

  شودهاي كافي ارائه نميكالس
  در خوابگاه سوسك هست

  وجود دارد يبسيار زياد يپيش نيازها
  غذاهاي كافه تريا آلوده است

 × بسيار گران است هاقيمت كتاب

 × شودكمك هزينه كافي ارائه نمي

 منطبق است "مسایل مالي"های دانشجویان که با کد . پاسخ04-0جدول 
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سخ كلي نگاهي اب شاره به تر، اولين پا ضوعاتا صيلي دارد.غير  يمو ضوع  تح  حقيقتاگر مو
سايل  صيلشما تمايز ميان م شد، اين  ي و غيرتح صيلي با سب خواهد بطبقهتح  در. ودبندي منا

 نمود.كدگذاري  27-0 جدول  توان مطابقرا ميها پاسخ صورتاين 
سخ  كنيدهمان طور كه مالحظه مي سيار گران كتابقيمت "من پا ستها ب را در جدول  "ا

ضوعم، زيرا اين اهكدگذاري نكرد 0-27 شامل ميهر دو مقوله  مو شي از . كتابشودرا  ها بخ
ستند، اما قيمت آنها  صيلي ه ست. برنامه تح صالح طرح اين گونه ني ضرورت ا ضوع  اين مو

دنبال به  ممكن اسييت هدف تحقيق ما،بر اسيياس دهد. را نشييان مي پيشيينهاديكدگذاري 
سايي  ر دسته دلذا اين مورد را  ،باشدكه داراي يك مولفه تحصيلي  هرگونه مشكلي باشيمشنا

صيلي" ست كنيم. كدگذاري مي "تح سوي ديگر ممكن ا سايل غيدنبال به از  سايي م  رشنا
قوله متوانيم همچنين ميباشيييم و پاسييخ را مطابق آن كدگذاري كنيم.  دانشييجويانتحصيييلي 

سخ اي راجداگانه سته كه  در نظر بگيريم هاييبراي پا صيلي و غيرهر دو د سايل تح حصيلي تم
 شوند.را شامل مي

 

 غير تحصيلي تحصيلي 

 ×  است زيادبسيار  هاشهريه

 ×  پاركينگ كافي نيست فضاي

  × هاي آنها خبر ندارددانشكده از فعاليت
  × مشاوران هيچ وقت در دسترس نيستند

  × شودهاي كافي ارائه نميكالس
 ×  در خوابگاه سوسك هست

  × وجود دارد يبسيار زياد يپيش نيازها
 ×  غذاهاي كافه تريا آلوده است

   بسيار گران است هاقيمت كتاب

 ×  شودكمك هزينه كافي ارائه نمي

 "غیر تحصیلي"و  "تحصیلي"های دانشجویان بر حسب . کدگذاری پاسخ04-0جدول 
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تحصيييلي را به مسييايل  موضييوعات غيرممكن اسييت بخواهيم  ديگر ايگزينهبه عنوان 
دهد كه ده نشان مي 27-4جدول  .مكني قسيمدانشگاهي ت امكاناتاجرايي و مسايل مربوط به 

 توان بر اين اساس كدگذاري كرد.ميچگونه را پاسخ اول 
هاي ممكن بسيييياري براي طرح دهند،نشيييان مي هاي معدودهمان طور كه اين مثال

سب ها وجود اي از دادهكدگذاري مجموعه شما بايد با اهداف تحقيق متنا شددارد. انتخاب  و  با
صلمنطق  شترها را منعكس كند. در از خود داده حا صالح مقوله مواقع بي د در امتداهاي كد به ا
اي هدهيد، بايد دادهها را تغيير اما هر زمان كه فهرست مقوله ها نياز داريد.دادهكدگذاري  مسير

 و صحت اعمال تغييرات را كنترل كنيد. بازنگريرا  كدگذاري شده
 بسته، پرسشنامهيك هاي پاسخ در مجموعه صفات تشكيل دهنده يك متغير و مقوله نظير

شند.فراگير و مانعه هاي كد بايد مقوله ش الجمع با  وندشميكدگذاري  ي از اطالعات كههر بخ
با بيش  يپاسخ مشخصآيد كه مشكل زماني پديد مي. قرار گيرنديك مقوله  تنهايك و  يد دربا

 وعين نشان دهنده اين موارد قرار نگيرد.اي هيچ مقوله درو يا  باشد از يك مقوله تناسب داشته
 است.ها و طرح كدگذاري شما ميان داده انطباقعدم 

 

 امكانات اجرايي تحصيلي 

  ×  است زيادبسيار  هاشهريه
 ×   پاركينگ كافي نيست فضاي

   × هاي آنها خبر ندارددانشكده از فعاليت
   × مشاوران هيچ وقت در دسترس نيستند

   × شودهاي كافي ارائه نميكالس
 ×   در خوابگاه سوسك هست

   × وجود دارد يبسيار زياد يپيش نيازها
 ×   غذاهاي كافه تريا آلوده است

   × بسيار گران است هاقيمت كتاب

  ×  شودكافي ارائه نميكمك هزينه 

 "امکانات"و  "اجرایي"در قالب  "غیر تحصیلي". کدگذاری مسائل 04-9جدول 

 



 972/ هاي كمّيفصل چهاردهم: تحليل داده

 

شيدكدگذاري  فرآينددر  همكارانياگر  شته با سهاي كد بايد تعاريف مقوله ،دا تفاده و نحوه ا
هاي كد مقولههر يك از مفهوم  ،منظوررا به كدگذاران آموزش دهيد. براي اين صييحيح از آنها 

اطمينان از درك كامل كدگذاران از  براييد. دهارائه  هاييرا توضييييح و براي هر كدام مثال
بخواهيد همان موارد را  انذهنيات شييما، چندين مورد را قبالً كدگذاري كنيد. سييپس از كدگذار

تان خودري كدگذاآنها را با  نهايت نتيجه كاردر بدون اطالع از كدگذاري شييما كدگذاري كنند. 
سه كنيد. هر  همكاران شما بهمورد نظر تفاوتي نمايانگر انتقال ناقص طرح كدگذاري  گونهمقاي

ا ر بهتر است حداقل بخشي از موارد توافق كامل ميان شما و كدگذاران،در صورت است. حتي 
 در حين فرآيند كدگذاري كنترل كنيد.

يد قابليت اطمينان خود  همچنان، دهيدكدگذاري را به تنهايي انجام مياگر   به عنوانبا
شان دهيد. يك كدگذار  شگري كه را ن ست، به ويژه پژوه سختي در پهيچ كس كامل ني ي به 
 و مكتب فكري در حال ظهور هسييتيديك در حال مطالعه . فرض كنيد اي اسييتيافتن نتيجه

ي از اين يروافرادي فاقد پشيييتوانه خانوادگي قوي، تمايل بيشيييتري به پكه  پنداريدچنين مي
اي خانوادهكه كند اعالم هاي شييما يكي از آزمودني گاهسييت كه هرا . خطر اينجامكتب دارند

مبني بر عضييويت در اين مكتب به ندارد، ناخودآگاه سييعي در يافتن شييواهدي در اظهارات او 
 فرد ديگري در صيييورت امكان بهتر اسيييت از. عنوان جايگزيني براي خانواده خواهيد داشيييت

 هاي شما را كدگذاري كند و نتيجه كار او را با خودتان مقايسه كنيد.اهيد برخي نمونهبخو

 

 كد توسعه كتاب
ها به كدهاي عددي اسيييت. اين كدها داده اقالمكدگذاري، تبديل  خروجي نهايي فرآيند

ها به هر يك از آنها مكاني در فايل دادهدهند كه ها را نشييان ميمتغير صييفات تشييكيل دهنده
ست شده ا صاص داده  ست كه كتاب . اخت سندي ا صيف و موقعيت كد  صمتغيرها را تو يص تخ

 كند.مي تشكيل دهنده متغيرها را فهرستبه صفات كدها 
سياركتاب كد دو كار ستفاده در روند اياوليهراهنماي كد كتاب  ،مهم دارد. اوالً برد ب  براي ا

متغيرها و تفسييير كدها در فايل ي جايابي براشييما  ، اين كتاب راهنمايكدگذاري اسييت. ثانياً
شي از تحليل داده در حين مرحله تحليل هاداده ست. چنانچه بخواهيد به عنوان بخ هاي خود، ا
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دو متغير را به يكديگر مرتبط كنيد، كتاب كد مكان متغيرها و آنچه كدها معرف آن هسيييتند را 
 دهد.به شما نشان مي

پيمايش اجتماعي كه بر اسيياس دو متغير در اسييت  يكتاب كدبخشييي از  27-2 شييكل
 اما اين مثال دارد،نبراي كتاب كد وجود اگرچه هيچ قالب صحيحي ايجاد شده است.  سراسري

 دهد.را نشان مي عناصر عمومي آنبرخي 
 "ياسيهاي سديدگاه"شود: ابتدا توجه كنيد كه هر متغير با يك اسم مخفف شناسايي مي

سم دهندسخحضور پاتوانيم مي "حضور" نماد بهارجاع با . به طور مثال "حضور"و  گان در مرا
س  "پيمايش اجتماعي سراسري" پيشنهادي قالبكنيم. اين مثال از مذهبي را مشخص  تفاده ا

ها و يا سييياير داده هاي ديگري ازانتقال يافته اسيييت. مجموعه SPSS نرم افزار كند كه بهمي
ه جاي باز آنها كنند. برخي مي بنديقالب يبه شيييكل متفاوتمتغيرها را  هاي تحليلي،برنامه

ستفاده مي سامي مخفف از كدهاي عددي ا ش شناساگرهاييبايد  در هر صورت شماكنند. ا ته دا
 استفاده از متغير تحت بررسي را فراهم آورد.و  يابيباشيد كه امكان جا

ر مورد پرسييشيينامه اين متغير باشييد. د ي ازشييامل تعريف كامل هر كتاب كد همچنين بايد
بيان  ايم، نحوهزيرا همان طور كه مشيياهده كرده اسييت،االت ؤتعريف شييامل بيان دقيق سيي

سخ تاالؤس شديدي بر پا سيديدگاه"مورد هاي آنها دارد. در تاثير  سيا  گاندهندسخپا "هاي 
شتند كه حاوي مقوله همراهكارتي  سي گوناگون بوددا سيا ستهاي  ا ست تخواو از آنها مي ه ا
 ترين مورد با خود را انتخاب كنند.منطبق

شان ميهمچنين كتاب كد  شكيل دهنده هر متغير را ن ورد مدهد. به طور مثال در صفات ت
 كامالً" در قالبخود را  گيري سياسيتوانستند جهتميگان دهندسخ، پا"هاي سياسيديدگاه"

 .كنندو غيره توصيف  "خواهآزادي كمي" ،"خواهآزادي"، "خواهآزادي
از اين  .اختصاص يافته استهر صفت اي عددي به مشخصهتوجه داشته باشيد كه نهايتاً 

است. اين كدهاي  2 برابر "خواهبسيار آزادي" مشخصه عددي ،هاي سياسيديدگاهمثال در  رو
نهعددي در  ناگوني براي پردازش دادهزمي كار ميهاي گو به  ثال رود. ها  يدميبه طور م   توان

. انجام اين ("خواهآزادي"هاي )تمام پاسييخ را با يكديگر تركيب كنيد 4تا  2 هايمقولهتمامي 
 هاي طوالني است.تر از نامكدهاي عددي سادهكار با 
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 حضور  هاي سياسيديدگاه

گاه يد باره د ياري در حث بسييي با هاي امروزه م
خواه مطرح اسييت. در اينجا كار و آزاديمحافظه

سي هفت گزينهمق شان مييا شما ن  دهماي به 
تا  - 2 -خواه كه افراد را در طيفي كامالً آزادي

دهد. شما خود قرار مي - 4 -كار كامالً محافظه
 كنيد؟را در اين مقياس چگونه ارزيابي مي

 خواهكامالً آزادي .2
 خواهآزادي .0

 خواهكمي آزادي .4

 روميانه .7

 كاركمي محافظه .2

 كارمحافظه .8

 كارمحافظهكامالً  .4

 دانمنمي .9

 عدم پاسخ .9

 كنيد؟شما چند بار در مراسم مذهبي شركت مي
 هرگز .2
 كمتر از يك بار در سال .2

 يك يا دو بار در سال .0

 چندين بار در سال .4

 حدود يك بار در هر ماه .7

 بار در ماه 0-4 .2

 تقريباً هر هفته .8

 هر هفته .4

 چندين بار در هفته .9

 دانم، عدم پاسخنمي .9

 کتاب کد. بخشي از یک 04-0شکل 

 
 آدرس زير قابل مشاهده است:در  برخط پيمايش اجتماعي سراسريكتاب كد 

http://webapp.icpsr.umich.edu/GSS/ 

سيديدگاه نظيرنام نمادين )از اگر  سيا ست  اطالع داريد،( هاي  مربوطه وارد آن را در فهر
ط با سؤاالت مرتبتوانيد تمامي مي "يفهرست موضوع"با جستجو در  . در غير اين صورتكنيد

 موضوع مورد نظر را به دست آوريد.

 

 هاد دادهوور
شگران عالقهشكل عدديها به عالوه بر تبديل داده ها هي بايد دادمند به تحليل كمّ، پژوه

ه خواندن و ها قادر باي كه رايانهبه گونهماشين نيز تبديل كنند،  رايقابل خواندن ب يرا به شكل
هاي گوناگوني براي انجام اين مرحله وجود دارد كه به شيييكل اوليه اه. رپردازش آنها باشيييند

نها تها بستگي دارد. در اينجا براي تحليل داده استفادهي مورد ارايانهو نيز برنامه  ي شماهاداده



 تحقيق در علوم انساني  كاربردي شناسي/ روش979

  

سبتپس از آن و در مرحله انجام كار ميكنم. مي عنوانشما فرآيند اين كار را براي  به  توانيد ن
 ها و برنامه مورد استفاده اقدام كنيد.ديل فرآيند بر اساس نوع دادهتنظيم و تع

شما باداده اگر ستفاده هاي  شنامه جمعاز  ا س شده پر شندآوري  ر بكدگذاري را توانيد مي ،با
ها توانند دادهشما( مي همراه باها )د دادهون وريروي خود پرسشنامه انجام دهيد. سپس متخصص

سترده يا  SPSSي هاماتريس دادهبه يك مثالً را  صفحه گ به آن را  سپس ووارد  Excelيك 
SPSS د.نمنتقل نماي 

ها آوري دادهبراي جمع 1تصيييويربرداري اپتيكهاي اجتماعي از برگه محققانگاهي اوقات 
 قابل يهاكه عاليم سياه را به داده كردهايي ماشين توان واردميها را كنند. اين برگهاستفاده مي

ت كه قادر هايي موثر استنها براي آزمودني. اين روش كنندهاي تحليلي تبديل ميانتقال به برنامه
 هاي بسته محدوديت دارد.ها هستند و اغلب كاربرد آن در پرسشنامهبه استفاده از اين برگه

مثال در افتد. به طور ها اتفاق ميآوري دادهجمعهمزمان با فرآيند ها د دادهوورگاهي اوقات 
ي كه كند، جايميوارد رايانه ها را مسييتقيماً گر پاسييخمصيياحبه رايانه،تلفني با كمك  مصيياحبه

صل ده ميآماها براي تحليل داده سادهدر پيمايش. (9شود )ف ست وهاي برخط كار حتي   تر ا
 هآنك ، بدونكنندمربوطه ميهاي دادهپايگاه خود را مسييتقيماً وارد  هايپاسييخگان دهندسييخپا

 ها داشته باشند.فردي براي ورود دادهبه مصاحبه كننده يا  نيازي
محققان ، رايانه گشيييتندو وارد  شيييكل عددي تبديل شيييدندها كامالً به پس از آنكه داده

در ادامه مروري بر سييه شيييوه بيان شييده در ابتداي فصييل د. نكني را آغاز تحليل كمّتوانند مي
 تغيري، دو متغيري و چند متغيري.هاي تك م: تحليلخواهيم داشت

 

 هتحليل تك متغيرتجزيه و 
ساده شكل تحليل كمّتحليل تك متغيري  ست كه  يترين  شاره بها بر مورد  توصيف يك ا

ساس تنها يت . به طور مثال اگر جنسدارد ،به ويژه توزيع صفات تشكيل دهنده آن ،يك متغير ا
 ها را بررسي كنيم.آزمودني در انو مرد ان، بايد تعداد زنسنجش باشدمورد 

                                                 
1 . Optical Scan Sheet 
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 هاتوزيع
 اره بهكه اش دي استافرانموارد  يتمامبيان هاي تك متغيري، ترين شكل ارايه دادهاساسي

س تحتهر يك از موارد تحت مطالعه با توجه به متغير  مربوط به صيفت كردن فهرسيت  يبرر
حضور در خصوص  دراسري سر اجتماعيپيمايش هاي داده به عنوان مثالي از اين موضوع .دارد

اين درباره  SPSSنتايج تحليل  27-7جدول گيريم. در نظر ميرا  حضييوريا  مراسييم مذهبي
 دهد.متغير را نشان مي

 

 
 0111. حضور در مراسم مذهبي، پیمایش اجتماعي سراسری 04-4جدول 

 General Social Survey, 2000 منبع:

 
  به پايين جدولدر ابتدا با نگاهي به مورد به مورد بررسييي كنيم. جدول فوق را اجازه دهيد 

آخرين رديف در  است.آزمودني بوده  0924كه نمونه تحليل شده جمعاً داراي  شودمالحظه مي
دانم نمي پاسخ الؤه به اين سدهندسخپا 0924نفر از  92كنيد كه باالي جمع كل مشاهده مي

(DK)  انديا جواب ندادهرا داده (NA .) ها در مراسيييم مريكاييآبنابراين ارزيابي ما از حضيييور
 ند.اهال پاسخ دادؤاي است كه به اين سهدهندسخپا 0444مبتني بر  0222مذهبي در سال 

مراسييم  دراند كه هرگز نفر گفته 294 مطابق اين سييطرگرديد. از اكنون به باالي جدول ب
 يناي درباره اعمال مذهبي نيست. بگوياي هيچ مطل. اين رقم به تنهايي كنندشركت نميمذهبي 

 دهد.ها در مراسم مذهبي را به ما نمياي درباره متوسط ميزان حضور آمريكاييهيچ ايدهعدد 
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كه يك جعبه  چنين گفتهشيييما  اندوسيييت يكي ازفرض كنيد  براي درك اين موضيييوع
 كم است يا زياد؟ مطمئناً پاسخ به اين مقداراين  از نظر شمااست.  نوشيده ابه راتايي نوششش

 را در يك ماه، يك هفته، يك روز يا يك ساعت مصرف كرده هاابهنوش او اينبستگي دارد كه 
س به نيز مذهبيهاي حضور در برنامهدر مورد  با منطقي مشابه. ستا عداد تبراي ارزيابي  يمقيا

 ز داريم.كنند، نياها شركت نميافرادي كه هرگز در اين برنامه
گاني است كه هرگز به مراسم دهندسخاين رقم محاسبه درصد كل پاارزيابي يك راه براي 

سيم كنيد،  ه دهندسخپا 0444را بر  294. اگر اندنرفتهمذهبي  صد  4/02رقمي حدود تق در
توان گفت كه مي حال. شده استجدول نشان داده  1در ستون درصد واقعيد كه وشميحاصل 

كه هرگز در مراسيييم اند از افراد بالغ آمريكايي عنوان داشيييتهيك پنجم  تقريباًيا  ،درصيييد 02
 كنند.مذهبي شركت نمي

سيار معن ست،ااين نتيجه ب ساس آن مياما آيا  دار ا مريكا آكه مردم  توان نتيجه گرفتبر ا
از درصيييد  9/24اسيييت كه  آنگوياي  27-7عموماً غير مذهبي هسيييتند؟ نگاهي به جدول 

صد 2/4 با افزودن .اندمقوله هر هفته را انتخاب كردهگان دهندسخپا شتهكه اعالم  يدر  انددا
ه يك گيريم كه نزديك بنتيجه مي ،دننكبار در هفته در مراسم مذهبي شركت مي بيش از يك

درصد( از افراد بالغ آمريكايي ميزان حضور خود در مراسم مذهبي را بيش از يك  9/07چهارم )
كنيد با انجام مقايسيات بيشيتر تصيوير اند. همان طور كه مالحظه ميته اظهار داشيتهبار در هف

 آوريم.ها به دست ميتري از دادهكامل
صفات مختلف يك متغير در نمونه شدهتوصيف تعداد دفعاتي كه هر يك از  اند را اي ظاهر 

ني در قالب نموداري نامند. در بسييياري از مواقع مشيياهده يك توزيع فراوامي توزيع فراواني

شكل ساده ست.  سط نرم افزار  27-0تر ا ساس داده SPSSتو هاي پيمايش اجتماعي و بر ا
شان دهنده  صوير ن سمت چپ ت ست. محور عمودي در  شده ا سيم  ضور تر سري درباره ح سرا

سخ ست كه هر يك از پا صدي ا شده در طول محور افقي نمودار را انتخاب در شان داده  هاي ن
هاي متناظر لهبا ارتفاع مي 27-7اند. با اندكي دقت متوجه نحوه ارتباط درصييدهاي جدول كرده

 شويد.مي 27-0در شكل 
 

 

                                                 
1 . Valid Percent 
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 0111ای متغیر حضور در پیمایش اجتماعي سراسری . نمودار میله04-0شکل 

 

 گرايش مركزي
 ايفراواني حاشييييهگاهي اوقات عالوه بر ارائه توزيع كلي مقادير كه اغلب تحت عنوان 

نده مي يا يكي ديگر از توان دادهشيييود، ميخوا يانگين  لب شييياخص م قا هاي موجود را در 
ها براي نشان داد. شما به واسطه استفاده روزمره از انواع ميانگين 1هاي گرايش مركزيشاخص

بيان مقادير معمول متغيرها با مفهوم گرايش مركزي آشنا هستيد. به طور مثال در بازي بيسبال 
پرتاب را  4پرتاب،  22يعني فرد پرتاب كننده به طور ميانگين از هر  422/2پرتاب  ميانگين

رسيياند. ممكن اسييت در يك فصييل پرتاب كننده هيچ پرتابي را به هدف نرسيياند در به ثمر مي
هاي زيادي را به هدف برسيياند. با اين وجود حالي كه در دوره زماني ديگر همين بازيكن پرتاب

پرتاب  22امتياز از هر  4ش مركزي عملكرد پرتاب كننده به دسيييت آوردن در بلند مدت گراي
تمام نمرات شما را نشان  "معمول"ممكن است. به طور مشابه معدل پايان ترم شما نيز ارزش 

دهد، در صييورتي كه ممكن اسييت در برخي دروس نمره عالي، در برخي خوب و در تعدادي مي
شيد ست آورده با سط به د شما نمره نيز نمره متو سب )من مطمئنم كه  سط ك اي بدتر از متو

 (. !نخواهيد كرد
ها را ميانگين حسييابي )نتيجه تقسيييم مجموع مقادير بر كل تعداد موارد( اين گونه ميانگين

هاي ارزيابي گرايش مركزي يا مقادير معمول است. دو نامند. اين ميانگين تنها يكي از شيوهمي

                                                 
1 . Central Tendency 
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بيشترين فراواني را داشته است( و ميانه )مشخصه مياني در  اي كهشاخص ديگر مُد )مشخصه
صهتوزيع رده شخ شده م سه نوع بندي  سبه  ستند. در اينجا روش محا شده( ه شاهده  هاي م

 دهيم.ها نشان ميشاخص مركزي را براي گروهي از داده
 24 يهاي آن نوجواناني در بازه سنفرض كنيد در حال انجام آزمايشي هستيد كه آزمودني

 سال به شرح جدول ذيل هستند. 29تا 
 

 سن تعداد
4 24 
7 27 
8 22 
9 28 
7 24 
4 29 
4 29 

 
سني واقعي  شاهده كردهنفر از آزمودني 42حال كه رده  شما در حالت ها را م ايد، به نظر 

خواهيم سه شيوه مختلف پاسخگويي به كلي يا به طور متوسط سن اين گروه چقدر است؟ مي
 سؤال را بررسي كنيم.اين 

ترين ميانگين قابل محاسييبه مُد اسييت كه مقداري با بيشييترين فراواني را در نظر سيياده
سن مي شترين فراواني را  شاهدات بي ساس م ساير  9سال با تعداد  28گيرد. بر ا شتر از  نفر )بي

شكل  ست.  27-4سنين( دارد كه در  شده ا شان داده   24سالگي افرادي كه نزديك به  28ن
  .شودرا نيز شامل مي اندسالگي نرسيده 24سال سن دارند اما هنوز به تولد 

شكل  شان مي 27-4همچنين  سه گام زير ن سبه ميانگين را نيز مطابق  دهد: نحوه محا
ضرب كنيد، )2) سن  سن را در تعداد افراد داراي آن  ضرب0( هر  صل  هاي فوق را با هم ( حا

 بر تعداد كل مشاهدات تقسيم كنيد.( حاصل جمع فوق را 4جمع كنيد و )
در مورد سن بايد مالحظاتي را در نظر داشت. همان طور كه در بحث مُد اشاره گرديد، سن 

شود. سال مي 27سال تا كمي كمتر از  24سال شامل افرادي است كه سن آنها از دقيقاً  24
هاي ي تمامي گروهرا در نظر بگيريم. اين كار برا 2/24به همين دليل منطقي اسييت كه سيين 
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سييال را به نتيجه نهايي افزوده و ميانگين سيين  2/2توان يك شييود. لذا ميسييني انجام مي
 ، به دست آورد.27-4سال را، نظير شكل  44/28

دهد: نيمي از سييومين شيياخص گرايش مركزي ميانه اسييت كه مقدار مياني را نشييان مي
 دقيق افراد را در اختيار داشتيم )به طور مثالمشاهدات بيشتر و نيمي كمتر از آن هستند. اگر سن 

صورت  207سال و  24 صعودي بوديم. در آن  صورت  شاهدات به  روز( قادر به مرتب نمودن م
 مقدار ميانه براي كل گروه برابر سن فردي بود كه در نقطه مياني مشاهدات قرار داشت.

شاهده مي سن دقيق را نميهمان طور كه م صورت اين دادهدانيم، بنابرشود ما  هاي ما به 
شدهها گروهداده" ستند. به طور مثال  "بندي  سن برابر ندارند، در گروه  4ه  24"نفر كه دقيقاً 

 اند. قرار گرفته "هاساله
دهد. با توجه بندي شده را نشان ميهاي گروهمنطق محاسبه ميانه براي داده 27-4شكل 

نفر كمتر  22خواهد بود كه  28اني مشاهده شماره ايم، مشاهده ميمشاهده داشته 42به اينكه 
شته 22و  سن دا شتر از آن  شكل نفر بي سمت پايين  شود مالحظه مي 27-4اند. با توجه به ق

سني  9كه نفر مياني يكي از  شماره  28نفر در رده  شده  سترده  شكل گ ست. در   28سال ا
 سومين فرد گروه از سمت راست است. 

دانيم، قاعده آماري رايج اين اسييت كه گروه مشيياهدات را نمياز آنجا كه ما سيين دقيق 
سني به طور يكنواخت در نظر گرفته مي سنين در بازه هر طبقه  مثال،  شود. در اينپراكندگي 

شاهدات از  شروع و به  28سن محتمل م شود. به روز ختم مي 487سال و  28سال تمام 
 توان آن را يك سال در نظر گرفت.روز است كه مي 482يا  487طول بازه  ترعبارت دقيق

مورد مشاهده از ابتداي بازه تا انتهاي آن به صورت يكنواخت پراكنده شده باشند، به  9اگر 
بينيم كه مي 27-4سال از يكديگر فاصله دارند. با توجه به شكل  202/2اندازه يك هشتم يا 

م فاصييله از حد پايين قرار دهيم و يك فاصييله كامل به سيين طبقات اگر مشيياهده اول را در ني
 متوالي بيفزاييم، آخرين مشاهده در نيم فاصله از حد باال قرار خواهد گرفت. 
ه . با فرض اينككندآنچه ما انجام داديم، سن دقيق مشاهدات را به طور فرضي محاسبه مي

صله صورت يكنواخت در فا شسنين به  شده با سن مشاهده ها توزيع  صرفاً  ند. با انجام اين كار 
 دهد. ايم كه سن ميانه گروه را نيز نشان مي، را به دست آورده42/28مياني، 

مسلماً زماني كه تعداد مشاهدات عددي زوج باشد، مورد مياني وجود نخواهد داشت. براي به 
ده را بندي شهاي طبقههدست آوردن ميانه در اين حالت ميانگين دو مقدار طرفين نقطه مياني داد
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سيياله وجود داشييته و  29كنيم. براي مثال فرض كنيد در اين نمونه يك مشيياهده محاسييبه مي
شاهدات  شاهدات  40مجموع م شد. به اين ترتيب نقطه مياني بين م سال قرار  24و  28نفر با

 شود.( محاسبه مي42/28+77/28/ ) 0=49/28گيرد. در اين صورت ميانه به صورت مي
شييود، سييه شيياخص گرايش مركزي مقادير مشيياهده مي 27-4همان طور كه در شييكل 

سته از داده صوص اين د سئلهها ايجاد نمودهمختلفي در خ ضرورتاً( م از ساند كه معموالً )و نه 
دهد؟ به طور ها را ارائه ميداده "معمول"اسييت. بر اين اسيياس كدام شيياخص بهترين مقدار 

ها ركزي ارجحيت دارد؟ پاسخ اين سؤال بستگي به ماهيت دادهمعمول كدام شاخص گرايش م
 شييوند، بايد از اينمحاسييبه مي هاو هدف تجزيه و تحليل دارد. به طور مثال زماني كه ميانگين

سئله آگاه بود كه آنها به  ساكنين ردموند  "مقادير دور افتاده"م سيت دارند. به عنوان مثال  سا ح
انگين( داراي ثروت خالصي بالغ بر يك ميليون دالر هستند. اگر در واشنگتن به طور متوسط )مي

شييما به ردموند برويد، هرگز ميانگين سيياكنان را متناسييب با سييطح زندگي ميليونرها نخواهيد 
نفر سيياكن  72.222يافت. ميانگين بسيييار باال نشييان دهنده موردي بسيييار متفاوت در ميان 

روسافت است كه )در زمان ت ليف اين كتاب( ثروت ردموند به نام بيل گيتس مالك شركت مايك
عيت تري از وضها ميليارد دالر دارد. واضح است كه ميانه ثروت تصوير دقيقخالصي بالغ بر ده

 كليه ساكنان ردموند ارائه خواهد داد. 
شاخص ضرورت انتخاب دقيق از ميان  هاي مختلف گرايش مركزي را به خوبي اين مثال 

تري از شييرايطي كه هر دوره آموزشييي يا كتاب درسييي آمار درك كامل دهد. يكنشييان مي
 شاخص در آن مناسب است را به شما خواهد داد. 
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 . سه شاخص مرکزی 04-9شکل 
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 پراكندگي
هاي خام و تبديل آنها به شييكلي قابل مديريت اسييت: ها كاهش دادهمزيت عمده ميانگين

صه( فردي كه مي شخ صوص تمامي جزئيات داده توانديك عدد )يا م شده در خ هاي انتخاب 
هاي تواند دادهاي نيز به دنبال دارد، زيرا كاربر نمييك متغير را نشيييان دهد. اين مزيت هزينه

صهخام را از ميانگين شخ ستخراج نمايد. م سخ اي از پراكندگيها ا ها تا حدودي اين نقص را پا
 د. كنبرطرف مي

شاره به نحوه  هاي مركزي نظير ميانگين دارد. توزيع مقادير حول برخي شاخصپراكندگي ا
صلهساده ست: فا شاخص پراكندگي دامنه ا ا از هم ترين مقادير رباالترين و پايين اي كهترين 

سال است، بايد بيان  94/22كند. بنابراين عالوه بر بيان اينكه ميانگين سن مشاهدات جدا مي
 سال است.  29تا  24داشت كه دامنه سن آنها نيز از 

به طور خالصه به اين  4نام دارد. در فصل  1تر پراكندگي، انحراف استانداردشاخص پيچيده
ستاندارد يك توزيع نمونه ضرورتاً  ايشاخص به عنوان خطاي ا ستاندارد  شاره گرديد. انحراف ا ا

ها اسييت. هرچه انحراف اسييتاندارد باالتر اي از دادهشيياخصييي از مقدار تغييرپذيري در مجموعه
ها داده تر نشان دهنده فشردگيها و انحراف معيار پايينباشد، نشان دهنده پراكندگي بيشتر داده

شكل  ست.  سبت به يكديگر ا صلي را ن 27-7ن شته شان ميايده ا دهد. به اين نكته توجه دا
او با توجه  هاياي نه تنها ميانگين امتيازات كمتري دارد، بلكه دادهباشيد كه يك گلف باز حرفه

به انحراف اسييتاندارد كمتر، ثبات بيشييتري نيز دارند. از سييوي ديگر بازيكن متوسييط ميانگين 
وقات خيلي خوب و گاه خيلي بد بازي باالتري دارد و از ثبات كمتري برخوردار اسيييت. گاهي ا

 كند.مي
پراكندگي ديگري نيز وجود دارند. به طور مثال در گزارش آزمون ضيييرايب  هايشييياخص

صورت دامنه امتيازات  ست دامنه ميان چاركي را به  شي، محقق ممكن ا صد مياني  22هو در
 82اول در بازه  و چارك 222تا  202مشاهدات محاسبه كند. اگر چارك سوم نمرات در بازه 

شند، گزارش مي 92تا  شد كه دامنه ميان چاركي از واقع با )يا  202تا  92تواند حاكي از آن با
 بوده است.  220نقطه( با مقدار ميانگين  42

 

 

                                                 
1 . Standard Deviation 
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 الف. انحراف استاندارد باالتر = مقادير پراكنده

 
 تر = مقادير به هم پيوستهب. انحراف استاندارد پايين

 
 انحراف استاندارد باال و پایین. 04-4شکل 

 

 متغيرهاي گسسته و پيوسته
ستند. براي  ستفاده ني شاره تا اين بخش براي تمامي انواع متغيرها قابل ا سبات مورد ا محا

 تغير پيوستهمدرك اين مطلب بايد ميان دو دسته متغيرها تمايز قايل شويم: گسسته و پيوسته. 
ر پيوسييته و مسييتمر در كسييرهايي كوچك افزايش )يا متغير نسييبي( متغيري اسييت كه به طو

سته افزايش ميمي شت زمان به طور پيو ست كه با گذ سن مثالي از اين نوع ا يابد. يابد. متغير 
سته بدون نياز به گام س . از اين نوع كنداي به طبقه ديگر حركت ميهاي مياني از طبقهمتغير گ
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هاي تحصيلي )شما با يك گام از دانشجوي توان به جنسيت، درجات نظامي و سالمتغيرها مي
 شويد( است.سال دوم  به دانشجوي سال سوم تبديل مي

هاي روش برخي -نظير متغيرهاي اسمي يا ترتيبي  -در تجزيه و تحليل متغيرهاي گسسته 
هاي تر شييويم، مُد براي دادهشييوند. اگر بخواهيم دقيقكار گرفته نميمحاسييباتي مورد اشيياره به 

هاي اسييمي هاي نسييبي و نه دادهاي و ميانگين براي دادههاي فاصييلهميانه براي داده اسييمي،
سبه مي صل محا شد، تحليل اعداد خام )2شود )ف سيت با سي جن نفر از  04(. اگر متغير مورد برر

تواند مفيد و مناسب باشد، اما درصد زن هستند( مي4گروه مورد بررسي زن هستند( يا درصدها )
پذير اسيييت اما چيز زيادي را آشيييكار ميانگين معنادار نخواهند بود. محاسيييبه مُد امكانميانه و 

. با اين اوصيياف ممكن اسييت مُد براي "انداكثراً مرد بوده"دهد كه سييازد و تنها نشييان مينمي
 ."بيشتر مردم در اياالت متحده پروتستان هستند"تر باشد، نظير هاي مرتبط با مذهب جذابداده

 

 ت بيشتر يا قابل مديريتجزئيا
هاي ديگر با دو آرمان مختلف مواجه هستيد. از طرفي هاي تك متغيري و دادهدر ارائه داده

ها را به خواننده ارائه دهيد. از طرف ترين جزئيات در خصيييوص دادهبايد تالش كنيد تا كامل
دو هدف فوق غالباً در  ها بايد در قالبي قابل مديريت نمايش داده شيييوند. از آنجا كهديگر داده

سنگين نمودن اين دو هدف خواهيد بود. يك  سبك و  تقابل با يكديگرند، به طور مداوم در پي 
هاي معين ارائه دهيد. اي از دادهمختلفي را از مجموعه هايراه حل مفيد آن اسيييت كه گزارش

 گين و انحرافبندي نشييده را همراه با ميانتوان توزيع سيينين گروهمثالً در خصييوص سيين مي
 استاندارد آن گزارش نمود.

شيييود، اين همان طور كه از اين بحث مقدماتي درباره تحليل تك متغيري مالحظه مي
تواند پيچيده باشييد. در هر صييورت مطالب اين بخش راه را براي موضييوع ظاهراً سيياده هم مي

 سازد.هاي چند متغيره هموار ميها و تحليلتوجه به مقايسه زيرگروه

 

 هامقايسات زيرگروه
ز يك ا ايپردازد و اگر آنها نمونهتحليل تك متغيري به توصيف واحدهاي تحت مطالعه مي

شند، به ما امكان مي صيفي بپردازيم. جامعه بزرگتر با ستنباط تو دهد تا درباره جامعه بزرگتر به ا
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ز شييوند. پيش اهاي دو متغيري و چند متغيري اسيياسيياً در اهداف تبييني اسييتفاده ميتحليل
 دهيم.ها را مورد بررسي قرار ميپرداختن به بحث تبيين موضوع، مقايسه زير گروه

دهندگان اقدامي مناسب است. هاي موارد، اهداف يا پاسخاغلب اوقات توصيف زير مجموعه
اين سؤال  0222اي از پيمايش اجتماعي سراسري ارائه شده است. در سال در اينجا مثال ساده

خ به در پاس "آيا مصرف مواد مخدر بايد قانوني شود يا خير؟"گان پرسيده شد كه دهندخساز پا
 27-2درصيييد نظر مخالف داشيييتند. جدول  2/88درصيييد نظر موافق و  2/44اين سيييؤال 

 د. دهگان نشان ميدهندسخهاي داده شده به پرسش فوق را در طبقات سني مختلف پاپاسخ
 

 ترمسنو  22 27-48  42-02 02زير  

 %42 %42 %70 %70 قانوني شود
 44 82  29 29 قانوني نشود

%222 = (87) (222) (422) (222) 

 0111گان، دهندسخ. قانوني شدن مواد مخدر بر اساس سن پا04-0جدول 

  General Social Survey, 2000: منبع

 
هاي مختلف در گروهدهد كه ها به ما نشييان ميتوجه داشييته باشيييد كه مقايسييه زيرگروه

سخ دادهدهندسخجامعه پا شما در اين نتايج الگويي راند. بيگان چگونه به اين پرسش پا ا شك 
 ايد. در ادامه به اين موضوع خواهيم پرداخت. مشاهده نموده

اسخ ها به اين سؤال پابتدا به اين نكته توجه نماييد كه چگونه مجموعه ديگري از زير گروه
 اند. داده

ساس نگرش گروه 27-8ول جد شدن مواد مخدر را بر ا سي به قانوني  سيا هاي مختلف 
دهد. پيش از مشيياهده جدول ممكن گان نشييان ميدهندسييخخواه بودن پاكار يا آزاديمحافظه

ته كنيد. به اين نكته توجه داش سازياست شما در خصوص چگونگي نتايج و چرايي آن فرضيه
در  هاهام. براي مقايسه زيرگروطالعه جدول جهت آن را تغيير دادهتر شدن مباشيد كه براي ساده
 ها را به صورت عمودي مطالعه كنيد.اين حالت بايد ستون

سات زيرگروه سي منطق تحليل علّي، مثال ديگري از مقاي ريد: ها را در نظر بگيپيش از برر
 د.دهها را نشان ميمثالي كه برخي مسائل مرتبط با جدول بندي داده
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 %222=  نبايد قانوني شود  بايد قانوني شود  

 (89) 72 %22 كامالً آزاديخواه
 (299) 78 %27 آزاديخواه

 (240) 29 %72 كمي آزاديخواه
 (879) 89 %40 روميانه

 (077) 42 %42 كاركمي محافظه
 (092) 92 %02 كارمحافظه

 (24) 42 %02 كار كامالً محافظه

 گیری سیاسيشدن مواد مخدر با توجه به جهت. قانوني 04-7جدول 

 General Social Survey, 2000منبع: 

 

 پاسخ هايمقوله "ادغام"
تر از چيزي است كه در گزارشات درباره جداول بسيار ساده "هاي كتب درسيمثال"معموالً 

شده شر  صي با آن مواجه مييا تحليل داده منت شخ ضر و هاي  شويد. از اين رو در بخش حا
 هاي پيشنهادي آنها بررسي شده است. حلبخش بعدي دو مشكل رايج و راه

غاز  27-4با بررسيييي جدول  آوري شيييده در يك هاي جمعكنيم. اين جدول دادهميآ
صوص  1نظرسينجي چند مليتي توسيط نيويورك تايمز، سيي بي اس نيوز و هرالد تريبون در خ

دهد. سؤالي كه در اين را نشان مي 2992مختلف نسبت به سازمان ملل در سال  هاينگرش
ت كه سازمان ملل وظايف اي اسجدول ارائه شده است مربوط به نگرش كلي در خصوص شيوه

 دهد.خود را انجام مي
  

                                                 
1 . New York Times, CBS News and the Herald Tribune 
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 آمريكايي ژاپني فرانسوي انگليسي آلمان غربي 

 %2 %29 %09 %49 %09 عملكرد بسيار خوب
 78 22 72 49 78 عملكرد خوب

 04 74 00 09 02 عملكرد ضعيف
 24 2 4 9 8 عملكرد بسيار ضعيف

 22 72 09 24 08 نظري ندارم

عملکرد سازمان ملل در خصوص وظایفي که بر "ها نسبت به سازمان ملل: نگرش. 04-7جدول 

 "عهده داشته چگونه بوده است؟

 منبع: 
"5-National Survey Finds Hope for U.N.", New York Times, June 26, 1985, p.6. 

 
شور مختلف در جدول  ست كه مردم پنج ك چه نظري درباره فعاليتهاي  27-4سؤال اين ا

دهد كه عليرغم اعداد ارائه شده به سادگي ازمان ملل متحد دارند؟ مروري بر جدول نشان ميس
 توان الگوي مشخصي را از آن استنباط كرد.نمي

شييود كه درصييد نسييبتاً اندكي از از اين امر ناشييي مي 27-4بخشييي از  مشييكل جدول 
د سييازمان ملل خيلي خوب يا اند: عملكرگان دو مقوله انتهايي طيف را انتخاب كردهدهندسييخپا

خيلي بد بوده اسيييت. به عالوه اين امكان وجود دارد كه تنها رديف دوم جدول )كسييياني كه 
ست. توجه به رديف را انتخاب كرده "عملكرد خوب" شتباه بزرگي ا شود كه ا اند( در نظر گرفته 

ياالت متحده دوم به تنهايي اين تصيييور را ايجاد مي در مورد عملكرد كند كه مردم آلمان و ا
( پس از آنها %72( داشته و مردم فرانسه با اختالف كمي )%78سازمان ملل نظر بسيار مثبتي )

( %22( نظر مثبت كمتري نسبت به سه كشور ديگر دارند و ژاپن )%49ها )قرار دارند. انگليسي
 است.نيز كمترين نظر مثبت را دارا  

عملكرد "ترين پاسخ يا گاني كه مثبتدهندخساين روش چندان مناسب نيست زيرا كليه پا
گيرد. در چنين شيييرايطي بايد دو سييير طيف را با اند، در نظر نميرا انتخاب كرده "خيلي خوب

سيار خوب"كرد. در اين مورد  "ادغام"يكديگر  ضعيف"و  "خوب"با  "ب  "ضعيف"با  "خيلي 
يب باشيييد، عاقالنه اسييت كه هاي خود مجبور به تركشييوند. چنانچه در تحليل دادهتركيب مي

صد طبقههاي اوليه را به يكديگر فراواني سبه كنيد.بيفزاييد و در اما  هاي تركيبي را مجدداً محا
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شده شر  صدها را همانند جدول نظير اين مورد، مي ايدر تحليل جداول منت به  27-9توانيد در
 يكديگر اضافه كنيد.

 
 آمريكايي ژاپني فرانسوي انگليسي آلمان غربي 

 %22 %20 %74 %78 %79 عملكرد خوب يا بهتر
 72 79 02 44 04 عملكرد ضعيف يا بدتر

 22 72 09 24 08 نظري ندارم

 های انتهایي. ادغام مقوله04-7جدول 

 

سان 27-9شده در جدول هاي ادغام با مقوله صدتر ميآ هاي توان دريافت كه از ميان در
سازمان ملل عقيده دارند. حال هاي متعدد افراد با مليت صدي به عملكرد خوب  مختلف، چه در

شيوه اياالت متحده مثبت سه تنها كمي از ايالت با اين  ترين نظر را دارد، آلمان، انگليس و فران
سازمان متحده منفي سبت به عملكرد  تر هستند و تفاوت كمي با يكديگر دارند و ارزيابي ژاپن ن

هاي ديگر دارد. اگرچه در اين مورد خاص نتايج حاصل از بررسي ملل اختالف فاحشي با كشور
رسد ندارد، اما به نظر مي 27-4نظرات ادغامي تفاوت چنداني با بررسي ساده سطر دوم جدول 

 اند.ها در جدول دوم نظر مساعدتري را ابراز داشتهانگليسي
شيار بود. ف سبت به آن هو سكي وجود دارد كه بايد ن  رض كنيد رديف دومدر اين ميان ري

در مقايسييه با مردم اياالت  هاايد كه انگليسرا به سييرعت مرور و چنين دريافته 27-4جدول 
ضعيف سازمان ملل را  سه عملكرد  سؤال در ذهن تر ارزيابي كردهمتحده، آلمان و فران اند. اين 

ست شما ايجاد مي شده ا شه در گ -شود كه چرا چنين  شته وشايد علت رواني اين فكر ري  ذ
شما نظريه خود  شد. پس از آنكه  شته با شكوه بريتانيا دا سقوط دردناك امپراتوري قدرتمند و با 

ها نشان دهنده آن است كه نظر كند كه مطالعه درست دادهرا انتشار داديد، فردي چنين ادعا مي
ن يها اختالف چنداني با كشييورهاي ديگر ندارد. اين يك ريسييك فرضييي نيسييت. چنبريتانيايي

در زمان مناسييب از وقوع  هاتوان با ادغام طبقات پاسييخدهند اما ميخطاهايي به دفعات رخ مي
 آنها پيشگيري كرد. 
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  "دانمنمي"هاي برخورد با پاسخ
 هاي پيمايشيييي را نشيييانمشيييكل رايج ديگري در تحليل داده 27-9و  27-4جداول 

ست كه به افراد فرمي سيده دهند. اين معموالً ايده خوبي ا صت دهيد تا زماني كه عقايدشان پر
هايي را چگونه تحليل اسيييتفاده كنند. اما چنين داده "نظري ندارم"يا  "دانمنمي"شيييود از مي

 كنيم؟
 "نظري ندارم"توجه به اين نكته ضييروري اسييت كه در اين مثال درصييد كسيياني كه از 

غييرپذيري آشييكاري دارد. وجود در ژاپن ت %72در اياالت متحده تا  %22اند، از اسييتفاده كرده
صد قابل مالحظه سخ در سردرگمي مي "نظري ندارم"اي از پا  شود.در نتايج اين جدول باعث 

 ها به نظري درباره عملكرد سازمان ملل ندارند.رسد كه بسياري از ژاپنيچنين به نظر مي
سييتون اول  توان درصييدها را مجدداً محاسييبه نمود. بهمي "نظري ندارم"با حذف گزينه 

ها به سييؤال درباره عملكرد سييازمان ملل. بايد توجه توجه كنيد: پاسييخ آلماني 27-9جدول 
سخ  شت كه پا سخ  "نظري ندارم"آنها  %08دا ست. اين يعني آنهايي كه پا يا  "خوب"بوده ا

 79اند. اگر گان بودهدهندسيييخ( از كل پا08منهاي  222) %47اند، مجموعاً تنها داده "بد"
سؤال پاسخ داده 47/2را بر  "خوب يا بهتر"با پاسخ درصد  اند( تقسيم كنيم، )درصدي كه به 

خوب يا خيلي "اند، عملكرد سيييازمان ملل را درصيييد افرادي كه نظري داده 82توان گفت مي
 (. %79÷47/2=  %82اند )ارزيابي كرده "خوب

هد. توجه داشيييته دنشيييان مي "نظري ندارم"تمام جدول را با حذف گزينه  27-9جدول
ه دهد. به ويژه بهاي جديد تا حدودي تفسييير متفاوتي از جدول گذشييته ارائه ميباشيييد كه داده

نسبت به  تريرسد فرانسه و آلمان در مقايسه با مردم اياالت متحده و بريتانيا نظر مثبتنظر مي
شاند. با وجود اينكه ژاپن با اين روش نيز منفيعملكرد سازمان ملل داشته ته، اما ترين نظر را دا

 رسيده است.  %02به  %20از 
 

 آمريكايي ژاپني فرانسوي انگليسي آلمان غربي 

 %24 %02 %82 %22 %82 عملكرد خوب يا بهتر
 %77 %92 %42 %72 %42 عملكرد ضعيف يا بدتر

 "اطالع ندارم"های . مواجهه با پاسخ04-3جدول 
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شرايط با مالحظه  سته از داده 4در اين  شود كه كدام د سؤال مطرح  ست اين  ها ممكن ا
ارد. ها بستگي دگر از تفسير دادهها درست است؟ پاسخ اين سؤال به هدف تحليلاز داده دسته

 وجود ندارد، براي "خيلي خوب"از  "خوب"به طور مثال، درصورتي كه ضرورتي براي تفكيك 
 توان اين دو گزينه را تركيب كرد. اول ميسادگي مطالعه جد

دشييوار اسييت. اگر به دنبال  "نظري ندارم"به هر حال تصييميم به حذف يا افزودن گزينه 
ست كه  شايد اين نتيجه مهمي ا شيد،  سازمان ملل با شنايي مردم با وظايف  آگاهي از ميزان آ

سياري از ژاپني سازمان ملل ندارند. ازب شما  ها نظري درباره عملكرد  سوي ديگر چنانچه هدف 
آگاهي از نحوه ر ي دادن مردم به موضييوعي خاص باشييد، بهتر اسييت با اين اسييتنباط كه آنها 
نهايتاً راي نخواهند داد يا آراي خود را ميان دو سيير انتهايي طيف تقسيييم خواهند كرد، گزينه 

 را حذف كنيد. "دانمنمي"
كي از آن اسيييت كه درصيييدي از هاي شيييما حادر هر صيييورت حقيقت نهفته در داده

خواهند بين گان اظهار بي اطالعي كرده و مابقي نيز نظر خود را به روشييي كه ميدهندسييخپا
ها از هر دو صييورت با گزينه ند. غالباً بهتر اسييت در گزارش دادهكنها تقسيييم ميسيياير گزينه

 گيري باشند.جهو بدون آن استفاده شود تا خوانندگان خودشان قادر به نتي "دانمنمي"

 

 هاي كمّي در تحقيق كيفيتوصيف
ها در عليرغم آنكه اين فصيييل عمدتاً با تحقيقات كمّي سييير و كار دارد، ولي اين شييييوه

سي مقي هاي مطالعات عتواند به يافتههاي عددي اغلب ميمطالعات كيفي نيز كاربرد دارند. برر
تار كه ديويد سيييلورمن به دنبال مقايسييه رفو كيفي اعتبار بخشييد. بنابراين به طور مثال زماني 

ستري در درمانگاه ستانسرطان در بيماران ب ستري در بيمار صي با بيماران ب صو هاي هاي خ
 انگلستان بود، ابتدا تحليل عميق تعامالت بيماران و پزشكان را انتخاب كرد:  دولتي

صه شكانگفتهبرداري  روش تحليلي من عمدتاً كيفي بود و ... من از خال و  هاي پز
هاي رفتاري خاص اسييتفاده كردم. به بيماران همانند تجويزهاي علمي ثبت شييده و داده

عالوه نوعي فرم كدگذاري را توسييعه دادم كه من را قادر به تطبيق تعدادي از معيارهاي 
 (.29940284خام تعامالت پزشكان و بيماران با يكديگر نمود )
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سداده سا شاهدات كيفي خود را دقيقاً مرتّب هاي عددي نه تنها اح سيلورمن بر پايه م ات 
ستفاده قرار  سب را مورد ا شرايط به او اجازه داد تا يك تحليل كمّي منا نمود، بلكه درك عميق 

 :دهددهد. او در عبارت زير رابطه متقابل ميان رويكردهاي كيفي و كمّي را مورد بحث قرار مي
تر از هاي خصييوصييي طوالنياي درمانگاههاحسيياس كلي من اين بود كه مشيياوره

ستان سي داده هاي دولتيبيمار ست. برر شان داد كه در واقع اولي دو انگليس بوده ا ها ن
داري انجاميد و اين تفاوت از معنيدقيقه( به طول مي 22دقيقه در برابر  02برابر دومي )

يكي از  زمان مشييياوره آماري بااليي برخوردار بوده اسيييت. با اين وجود به ياد آوردم كه
ستان ست. من براي بيمار صي، به طور غيرعادي كوتاه بوده ا هاي دولتي، بنابر داليل خا
ها در دو بخش،  احساس كردم كه بايد اين بيمارستان را حذف طرفانه مشاورهمقايسه بي
هاي انجام شييده توسييط يك پزشييك واحد در هر دو بخش را مقايسييه كنم. و مشيياوره

شان داد كه تفاوت ميان زمان مشاوره ري مجدد از مواردگينمونه  هاي دولتيبيمارستان ن
دقيقه كاهش يافتند. اين موضوع  4هاي خصوصي به طور ميانگين به كمتر از و درمانگاه

نان معني ماري همچ چه ميزان معنياز نظر آ ته بود. در دار بود، اگر ياف كاهش  داري آن 
شده بودند را مقايسه نهايت اگر تنها بيماران جديد ي كه توسط پزشكان يكساني معاينه 

تانمي مارسييي مان مشييياوره بي قه بيش از  7به طور متوسيييط  هاي دولتيكردم، ز دقي
هاي خصوصي دقيقه در درمانگاه 42دقيقه در برابر  47هاي خصوص بود؛ يعني درمانگاه

(87-284 :2994.) 

 
صل از تركيب رويكرد ضاعف حا شان هاين مثال قدرت م ا در تحقيقات علوم اجتماعي را ن

 اي را فراهم آورد.تواند قدرت بالقوهكمّي و كيفي مي هايدهد. تركيب تحليلمي

 

  متغيرهتجزيه و تحليل دو 

. بر اين شودها دو متغير را شامل ميبرخالف تجزيه و تحليل تك متغيري، مقايسه زيرگروه
تجزيه و تحليل دو بُعدي است كه تحليل دو متغير را ها ناظر بر نوعي از اساس مقايسه زيرگروه

شامل مي صورت همزمان  سه زير گروهبه   هاشود. البته نظير تحليل تك متغيري، هدف از مقاي
هاي دو بُعدي در تحقيقات اجتماعي عنصر ديگري را نيز مد عمدتاً توصيفي است. بيشتر تحليل
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يان خود متغنظر قرار مي قايسيييه دهند: تعيين رابطه م يل تك متغيري و م نابراين تحل يرها. ب
ها بر توصيييف افراد )يا سيياير واحدهاي تحليل( تحت مطالعه تمركز دارد، در حالي كه زيرگروه

 كند. تحليل دو بُعدي بر متغيرها و روابط تجربي آنها داللت مي
تقل دهد: اين جدول به طور مسيها نشيان ميمثالي را از مقايسيه زيرگروه 27-22جدول 

توصيييف  0222فعاليت مذهبي مردان و زنان را مطابق پيمايش اجتماعي سييراسييري سييال 
دهد كه زنان تحت مطالعه بيش از كند. اين جدول به طور تطبيقي و توصييييفي نشيييان ميمي

شركت مي سا  سم كلي شابهي تحت عنوان تحليل دو مردان در مرا كنند. با اين وجود، جدول م
س سير ن صيفي، تف ست كه متبتاً متفاوتي را ارائه ميمتغيره تو غير كند. اين جدول حاكي از آن ا

را توان رفتار گذارد. به اين ترتيب ميجنسيت بر متغير حضور در مراسم مذهبي كليسا ت ثير مي
 شود.كه تا حدودي به وسيله متغير مستقل جنسيت تعيين مي اي دانستمتغير وابسته

اسيييت كه در فصيييل اول معرفي  "زبان متغير"بحث تحليل دو متغيره توصييييفي ناظر بر 
 تهاي متفاوگرديد. با تغييري جزئي در موضيييوع تمركز، ديگر از زن و مرد به عنوان زير گروه

صحبت ميياد نمي سيت به عنوان متغير  سير نظري جدول كنيم، بلكه از جن  27-22كنيم. تف
 ح گرديد، استنباط شده باشد: ممكن است از فرضيه آرامش چارلز گلوك كه در فصل دوم مطر

 
 زن مرد 

 %44 %02 هفتگی

 88 42 معموالً کمتر 

222%= (2.249) (2.299) 

 0111. حضور زنان و مردان در کلیسا گزارش شده در سال 04-01جدول 

صدها به نزديك ست در برخي موارد نتيجه نهايي را به نكته: گرد كردن در صحيح ممكن ا يا  %99ترين عدد 
 موسوم است.  "خطاي گرد كردن"برساند. اين خطيا به  222%

 

 شود.هنوز هم در جامعه آمريكا با زنان به عنوان شهروند درجه دوم رفتار مي .2
اند، ممكن اسييت به مذهب به عنوان ها محروماز خوشييي گراافرادي كه در جوامع مادي .0

 يك گزينه كسب قدرت گرايش داشته باشند.

 تر باشند.بر اين اساس زنان بايد از مردان مذهبي .4
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از  %02از زنان در مقايسه با  %44كند. اين استدالل را ت ييد مي 27-22هاي جدول داده
 كنند. مردان در جلسات مذهبي هفتگي شركت مي

تار و بررسيييي  ت ثير مهمي بر سييياخ ها  يان متغير لت و معلولي م افزودن منطق روابط ع
گيري در هاي جديد، تصيييميمدرصيييدهاي جدول دارد. يكي از موانع اصيييلي براي تحليل داده

صوص  صدگذاري"خ سب در ست. به طور مثال در جدول  "جهت منا براي هر جدول خاص ا
زير گروه زنان و مردان تقسيييم كرده و رفتار هر هاي تحت بررسييي را به دو آزمودني 22-27

ام. اين روش، راهكار درسيتي براي ايجاد اين جدول اسيت. اما توجه زير گروه را توصييف كرده
شيد كه مي شته با سب ايجاد كرد. توان اين جداول را به روشدا صورت نامتنا هاي ديگر اما به 

ضورتوان آزمودنيابتدا مي سب ميزان ح سيم ها را بر ح سم مذهبي تق سپس هر در مرا بندي و 
ساس درصد زنان و مردان در هر طبقه توصيف كرد. اما اين روش يك از آن زير گروه ها را بر ا

حاكي از آن اسييت كه  27-22دهد. جدول ها ارائه نميهيچ توصيييف قابل فهمي از آزمودني
ه بگذارد. اما اگر اين جدول بتواند بر فراواني دفعات شركت در مراسم مذهبي ت ثير جنسيت مي

داد كه تناوب حضور در مراسم مذهبي بر زن يا مرد بودن شيوه ديگري تهيه شده بود، نشان مي
شييما ت ثير دارد، كه اين امر قطعاً معنايي نخواهد داشييت. رفتار شييما جنسيييت شييما را تعيين 

 كند. نمي
سازد. درصدهاي درون تر ميهاي جديد را پيچيدهمشكل مرتبط ديگري جريان تحليل داده

شتباه در خواندن اعداد جدول  شرح  27-22جدول را چگونه بايد مطالعه كرد؟ يك روش ا به 
تمايل كمتري  %88به مراسييم مذهبي هفتگي تمايل دارند و  %44در زنان تنها "ذيل اسييت: 

وش . اين ر"كنندها با احتمال كمتري در مراسم مذهبي شركت ميدهند؛ بنابراين زننشان مي
وان به عن -در واقع رويه اشتباهي براي خواندن اعداد جدول است. هرگونه تفسيري از جنسيت 

شد. به ويژه  -متغير  سه زن و مرد با سم مذهبي بايد منوط به مقاي شركت در مرا صوص  در خ
سه مي %02ها با زن %44اينكه  شان ميمردها مقاي شتري به دهد زنشوند كه ن ها تمايل بي
ها براي خواندن هر جدول ت در مراسييم مذهبي هفتگي دارند. بنابراين مقايسييه زيرگروهشييرك

 اكتشافي دو بُعدي ضروري خواهد بود.
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 1درصدگذاري رو به پاييناي استفاده تحت عنوان از قاعده 27-22در ايجاد و ارائه جدول 
)با احتمال  %222ه مجموع ها را در پايان هر ستون جمع زده و بام. در واقع درصداستفاده كرده

شده ست( نايل  شده ا شاره  صورت خطاي گرد كردن كه در جدول ا ام. در اين حالت جداول به 
سطر سطري خوانده مي سم حضور "هفتگي"شوند. در  ، چه درصدي از مردان هر هفته در مرا

 دارند؟ چه درصدي از زنان هر هفته در مراسم حضور دارند؟
دهند كه به صورت اختياري است و برخي محققان ترجيح ميجهت درصدگذاري در جداول 

و  "زنان"كنند كه اي سازماندهي ميرا به گونه 27-22سطري درصدگذاري كنند. آنها جدول 
در باالي  "معموالً كمتر"و  "هفتگي"در سيييمت چپ جدول، در قالب سيييطرها، و  "انمرد"

شيييوند و ل نيز به طور متناظر جابجا ميها قرار گيرند. اعداد واقعي جدوجدول در قالب سيييتون
داشته باشند. در اين صورت بايد جدول را  222درصدهاي هر سطر در نهايت بايد جمعي برابر 

نطق شود. مستوني و از باال به پايين خواند كه باز هم به درصد حضور زنان و مردان مرتبط مي
  است.اعداد متفاوت قرار گرفتن گيري يكسان اما قالب و نتيجه

صدگذاري  ست، بايد جهت در در زمان خواندن جدولي كه فرد ديگري آن را طراحي كرده ا
نام ها ميرا درك كرد. معموالً از روي  يل متغير يا منطق تحل جاد شيييده  هت هاي اي توان ج

ها را جمع زد. اگر درصدگذاري را درك نمود. به عنوان آخرين نكته بايد درصد سطرها و ستون
درصد باشد، جدول رو به پايين درصدگذاري شده است و اگر جمع  222برابر جمع كل ستون 

باشد به صورت سطري درصدگذاري شده است. قانون خواندن جدول به  %222سطري برابر 
 شرح ذيل است: 

 اگر جدول به صورت ستوني درصدگذاري شده است، اعداد جدول را سطري مطالعه كنيد. .2
 اري شده است، اعداد جدول را ستوني مطالعه كنيد.اگر جدول به صورت سطري درصدگذ .0

 

 درصدگذاري يك جدول
يم امنطقي كه ما براي ساخت جداول درصدگذاري شده از دو متغير استفاده كرده 27-2شكل 
 ام. كند. من از دو متغير جنسيت و نگرش نسبت به برابري زن و مرد استفاده كردهرا مرور مي

                                                 
1 . Percentage Down 
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الت سييرمقابگيريد. فرض كنيد به دنبال برداشييتي از سييياسييت مثال ديگري را در نظر 
ها درباره قانوني شييدن مصييرف مواد مخدر هسييتيم. در اينجا روش كار تحليل محتواي روزنامه

شته در يك روزنامه معمولي  سال گذ ست كه طي يك  ضوع ا صوص اين مو سرمقاالتي در خ
 يكي از سه دسته موافق، ممتنع و مخالفروزانه در سطح ملي انتشار يافته است. هر سرمقاله به 

ست  سيا سي رابطه ميان  صد برر ست ق شدن مواد مخدر تعلق دارد. ممكن ا سبت به قانوني  ن
شود را داشته باشيم؛ با اين انديشه كه احتماالً سرمقاالت و جوامعي كه روزنامه در آن منتشر مي

خواهند بود. بنابراين هر روزنامه )هر هاي شهري كارتر از روزنامه هاي روستايي محافظهروزنامه
 بندي شده است. شود، دستهمنتشر مي اي كه در آنسرمقاله( براساس جامعه

 
 ( هستند.-الف( برخي زنان و مردان با برابري زن و مرد موافق )+( و برخي مخالف )

          

+ - + - + + + + - + 

          

+ - + + + - + + - + 

 
 ب( تفكيك جنسيت زن و مرد )متغير مستقل(

          
 زنان

+ - + + + + - + + + 

          
 مردان

+ - + + + - + + - + 

 
 ج( در هر گروه جنسيت، تفكيك موافقان و مخالفان برابري زنان و مردان )متغير وابسته(

          
 زنان

- - + + + + + + + + 

          مردان 



 تحقيق در علوم انساني  كاربردي شناسي/ روش942

  

- - - - + + + + + + 
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 د( محاسبه تعداد در هر سلول جدول 

 (0)        (9) 
 زنان

- - + + + + + + + + 

   (7)      (8) 
 مردان

- - - - + + + + + + 

 
 چه درصدي از مردان موافق برابري هستند؟( چه درصدي از زنان موافق برابري هستند؟ و( يه

           92% 
- - + + + + + + + + 

           82% 
- - - - + + + + + + 

 
گيري: عليرغم اينكه اكثريت زنان و مردان با برابري جنسيت موافق هستند، زنان باز هم بيشتر از ز( نتيجه

 مردان به اين امر تمايل دارند. 

  مردان زنان

 موافق 82% 92%
 مخالف 72 02

 كلجمع 222% 222%

 . درصدگذاری یک جدول04-0شکل 

 
هاي روستايي هاي روزنامهسياست سرمقالهي فرضي در خصوص هايداده 27-22جدول 

است. جدول  هادهد. واحد تجزيه و تحليل در اين مثال هر يك از سرمقالهو شهري را نشان مي
 اند كهسرمقاله در نمونه مورد بررسي ما در جوامعي منتشر شده 204دارد كه بيان مي 22-27

ته 222.222جمعيتي كمتر از  به اين نفر داشييي جه  ند )تو كه مرز ا نكته ضيييروري اسيييت 
تر شيدن تصيوير انتخاب شيده اسيت و هرگز معيار مميزي در نفر به منظور سياده 222.222

ست(. بنابراين  ستايي بودن ني شهري يا رو صوص  شدن  27) %22خ سرمقاله( موافق قانوني 
 هاي منتشييرروزنامه سييرمقاله 749اند. از با آن مخالف بوده %82ممتنع و  %09مواد مخدر، 
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سرمقاله( موافق قانوني شدن  272) %40، نفر 222.222شده در جوامعي با جمعيت بيش از 
 مخالف بودند. %09ممتنع و  %72مواد مخدر، 

 
سياست سرمقاله در خصوص قانوني شدن مواد 

 مخدر

 اندازه جامعه

 222.222باالي  222.222زير 

 %40 %22 موافق
 72 09 ممتنع

 09 82 مخالف

222% 204 749 

 در مورد قانوني شدن مواد مخدر هاهای فرضي سرمقاله روزنامه. داده04-00جدول 

 
سرمقاله ست  سيا ضي هاي روزنامهزماني كه  شهري را در اين مطالعه فر ستايي و  هاي رو

روستايي در مقايسه با شهري هاي شود كه روزنامهكنيم، مطابق انتظار مالحظه ميمقايسه مي
هاي قانوني شييدن مواد مخدر دارند. اين مسييئله با مقايسييه درصييد سييرمقاله موافقت كمتري با
شود. همچنين ، استنباط مي%22در مقايسه با  %40هاي شهري و روستايي، موافق در روزنامه

سرمقاله سرمقالهدرصد  شهري مخالف )هاي روستايي مخالف نيز از درصد  سبت به  %82اي  ن
وح مشخص است كه در اين مثال اندازه جامعه بر سياست ( بيشتر است. اين نكته به وض09%

سياست سرمقاله هاي روزنامهسرمقاله ها در خصوص موضوع مورد نظر ت ثيرگذار است و قطعاً 
 تاثيري بر اندازه جامعه نخواهد داشت.

 

 توسعه و خواندن جداول دو بعدي
 م.كنيرا مرور مي هاي مربوط به توسعه يك جدول دو متغيره توصيفيدر اين بخش گام

هايي تقسيييم ها بر اسيياس ويژگي آنها در خصييوص متغير مسييتقل به زير گروهآزمودني .2
 شوند.مي

 وند.شهاي متغير وابسته توصيف ميها بر اساس ويژگيسپس هر يك از اين زير گروه .0

سه زير گروه .4 ساس مقاي ستقل با يكديگر، از نظر ويژگي در نهايت جدول بر ا هاي متغير م
 شود. مشخصي از متغير وابسته خوانده مي
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گام به برابري جنسيييي با تكرار اين  يت و نگرش  طه جنسييي يل راب به تحل بار ديگر  ها، 
متغير  جنسييي پردازيم. بنابر داليل ذكر شييده، جنسيييت متغير مسييتقل و نگرش به برابريمي

 كنيم:دهد. بنابراين به صورت زير حركت ميوابسته را تشكيل مي
 شوند.ها به دو گروه زن و مرد تقسيم ميآزمودني .2
 شود.هر زير گروه جنسيتي بر اساس موافقت يا عدم موافقت با برابري جنسي توصيف مي .0

 .شوندزنان و مردان بر اساس درصد موافقت با برابري جنسي مقايسه مي .4

 
سرمقاالت نسبت به قانوني شدن مواد مخدر، اندازه جامعه متغير مستقل و در مثال سياست 

 يابد:سياست سرمقاله روزنامه متغير وابسته است. جدول آن به روش زير توسعه مي
شييود، ها را بر اسيياس اندازه جوامعي كه روزنامه در آن منتشيير ميهاي روزنامهسييرمقاله .2

 بندي كنيد.تقسيم
ها را بر حسب درصد موافقت، ممتنع و مخالفت با قانوني شدن مواد سرمقالهر زير گروه ه .0

 مخدر توصيف كنيد.

 دو زير گروه را بر اساس ميزان موافقت با قانوني شدن مواد مخدر مقايسه كنيد. .4

 
تجزيه و تحليل دو متغيره معموالً به دنبال تبيين علت و معلولي اسيييت. دو مثال فرضيييي 

را  كنندحدودي ماهيت علت و معلولي كه دانشييمندان علوم اجتماعي از آن اسييتفاده ميفوق تا 
 دهد. نشان مي

نامند: مقادير هاي فوق ارائه شييدند را معموالً جداول توافقي ميجداولي نظير آنچه در مثال
داول جمتغيرهاي وابسته مشروط به )وابسته به( مقادير متغير مستقل هستند. عليرغم استفاده از 

ست. به همين دليل  شده ا ستانداردي براي آنها تعريف ن توافقي در علوم اجتماعي، هرگز قالب ا
شاهده نمود. مادامي كه اين جداول به در ادبيات تحقيقات مختلف مي توان جداول متنوعي را م

ت. با ششوند، احتماالً دليلي براي استانداردسازي آنها وجود نخواهد داسادگي ايجاد و تفسير مي
 ها در قالب جدول ارائه شده است:اين وجود رهنمودهاي مختلفي براي نمايش داده

 جدول بايد داراي سر صفحه يا عنواني باشد كه به طور اجمالي بيانگر محتواي آن باشد. .2
محتواي اصيلي متغيرها بايد به وضيوح نشيان داده شيوند. در صيورت امكان اين كار در  .0

عبارتي در متن جدول گنجانده شييود. اين اطالعات به ويژه داخل جدول و يا به صييورت 
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هاي داده شده به يك پرسش نگرشي استخراج زماني حياتي هستند كه متغيري از پاسخ
 بندي سؤال وابسته است.ها به شدت به جملهشده باشد، زيرا معناي پاسخ

شان دادهمشخصه .4 شفاف ن بايد  ت پيچيدهشوند. اگرچه مقوال هاي هر متغير بايد به طور 
شرح كامل آنها در  شد و  ضح با شوند، معناي آنها بايد در جدول وا صه بيان  به طور خال

 متن آورده شود.

شوند، مبناي محاسبه هر كدام از آنها بايد مشخص زماني كه درصدها در جدول ارائه مي .7
ست زيرا آنها را شان دادن اعداد خام مربوط به هر مقوله كار مازادي ا توان از مي شود. ن

ها بازيابي كرد. به عالوه نمايش همزمان اعداد و درصيييدها معموالً درصيييدها و مجموع
 شود.منجر به ابهام در جدول و دشواري مطالعه آن مي

(، "بدون جواب"اگر هر موردي به دليل فقدان داده از جدول حذف شيييود )براي مثال  .2
 تعداد آنها بايد در جدول نشان داده شود. 

 

 اي بر تحليل چند متغيريمقدمه
ند متغيري يل چ يه و تحل مان بيش از دو متغير را   1منطق تجز يل همز يه و تحل يا تجز

ر توانيم جداول چند متغيره را بتوان تعميمي از تحليل دو متغيره در نظر گرفت. به ويژه ميمي
هاي ارائه شده براي جداول دو متغيره ها، با پيروي از گامتري از زيرگروهمبناي توصيف پيچيده

ايجاد كنيم. به جاي يك متغير مسيتقل و يك متغير وابسيته، بيش از يك متغير مسيتقل وجود 
واهد داشت. همچنين به جاي تشريح متغير وابسته بر پايه يك متغير مستقل، در پي توصيف خ

 آن با استفاده از تعدادي متغير مستقل هستيم. 
گرديم. فرض كنيد از نظر شييما سيين نيز بر اين به مثال شييركت در مراسييم مذهبي باز مي

بيشتري  ترها تمايلت به جواننسب رفتار ت ثيرگذار است )طبق فرضيه آرامش گلوك افراد مسن
در گام اول كل نمونه را بر اسيياس دو  به شييركت در مراسييم مذهبي دارند(. براي ايجاد جدول

هاي مردان مسيين، مردان جوان، زنان مسيين و زنان جوان متغير مسييتقل همزمان به زير گروه
توصيف  سم مذهبيحضور در مرابر اساس متغير وابسته  هاكنيم. سپس اين زير گروهتقسيم مي

                                                 
1 . Multivariate Analysis 
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صورت خواهد پذيرفت. جدول  سات  از تجزيه و تحليل پيمايش اجتماعي  27-20شده و مقاي
 حاصل شده است. 2944-2994سراسري 

شده  27-20جدول  صدگذاري  صورت رو به پايين در ست و بنابراين بايد در جهت به  ا
 دهد:سطري خوانده شود. تفسير اين جدول نتايج زير را به دست مي

 
 معموالً چقدر در مراسم مذهبي حضور داريد؟ 
 72باالي  72زير  

 زنان  مردان  زنان  مردان  

 %49 %42 %04 %02 *حدوداً هفتگي
 80 42 44 92 معموالً كمتر 

222% = (227) (820) (892) (948) 
  "تقريباً هر هفته"و  "هفتگي"، "بيش از يك بار در هفته"حدوداً هفتگي: *

 . تحلیل چند متغیری: حضور در مراسم مذهبي، جنسیت و سن04-00جدول 

  General Social Survey, 2000    منبع:
 

سم  .2 ضور در مرا شتري به ح سبت به جوانان تمايل بي سن ن در ميان زنان و مردان، افراد م
سال  72از افراد باالي  %49سال و  72از افراد زير  %04مذهبي دارند. در ميان زنان 

صدها در ميان مردان به ترتيب  سم مذهبي هفتگي تمايل دارند. اين در شركت در مرا به 
 هستند.  %42و  02%

روه سني، زنان كمي بيش از مردان تمايل به شركت در مراسم مذهبي دارند. در در هر گ .0
، در مقايسييه با %04سييال، تمايل به حضييور هفتگي زنان  72گان زير دهندسييخگروه پا

، بيشتر %49سال به باال هم تمايل زنان،  72است. در رده سني  %02مردان همان سن 
 ، است. %42از مردان، 

رسييد كه سيين ت ثير بيشييتري بر ميزان حضييور در جدول به نظر ميهاي بر اسيياس داده .4
 مراسم مذهبي دارد تا جنسيت.

سيين و جنسيييت ت ثير مسييتقلي بر حضييور در مراسييم مذهبي دارند. در قالب يكي از  .7
 . گذاردهاي متغير مستقل، متغير مستقل ديگر ت ثير خود را بر رفتار ميمشخصه
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ستقل  .2 شابه دو متغير م سن  ايت ثير فزايندهبه طور م شت. زنان م نيز بر رفتار خواهند دا
 ( را دارند.%02( و مردان جوان كمترين تمايل )%49بيشترين تمايل به حضور )

 
شكيل و قالبپيش از جمع ست كه راهكاري براي ت سته ا شاي ي اين بندبندي اين بخش، 

ل اثربخشييي كافي را ندارند. ها ارائه شييود. بسييياري از جداول ارائه شييده در اين فصييگونه داده
، دو بخشي باشد )داشتن دقيقاً دو مشخصه(، حضور در مراسم مذهبيزماني كه متغير وابسته، 

دهد كه مشييخصييه ديگر را به سييادگي آگاهي از يك مشييخصييه به خواننده اين امكان را مي
سال به طور هفتگي در مراسم مذهبي  72از زنان زير  %04بازسازي نمايد. بنابراين اگر بدانيم 

تري دارند. بنابراين بيان درصد مابقي حضور كم %44دانيم كه حضور دارند، به طور خودكار مي
 افرادي كه حضور كمتري در مراسم مذهبي دارند، غيرضروري خواهد بود.

ساس جدول  -24ارائه داد. در جدول  27-24توان در قالب جدول را مي 27-20بر اين ا
هاي جدول بيان شده است درصد افرادي كه هر هفته در مراسم مذهبي حضور دارند، در خانه 27

شان ميكه تد ستقل را ن شان اخل دو متغير م صد ن دهند. اعدادي كه در داخل پرانتز و زير هر در
هايي است كه درصد بر مبناي آنها محاسبه شده است. بنابراين به طور اند، تعداد آزمودنيداده شده

آنها به طور  %04سيييال در نمونه وجود داشيييته كه  72زن زير  820داند كه مثال خواننده مي
 820نفر از  249توان محاسبه نمود كه ي در مراسم مذهبي حضور دارند. بر اين اساس ميهفتگ

( مشيياركت كمتري دارند. %44نفر ديگر ) 787زن هر هفته در مراسييم مذهبي حضييور دارند و 
 گيرد. تر از قبلي است و هيچ يك از جزئيات را ناديده نميخواندن اين جدول جديد ساده

 
 ايل هفتگي دارند.درصد كساني كه تم 

 زنان مردان

 04 02 سال 72زير 
 (227) (820) 

 49 42 سال به باال 72

 (892) (948) 

 04-00سازی جدول . ساده04-09جدول 

  General Social Survey, 2000منبع: 
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 شناختي يابي جامعهعارضه
قدرتمندترين هاي چند متغيري كه در قسيييمت قبل به آنها اشييياره كرديم، يكي از روش

ضه سائل جامعهابزارهاي عار شمار مييابي در م سي به  توان براي مي هاروند. از اين روششنا
ها جايگزيني حقايق به جاي عقايد و سييياماندهي مباحث ايدئولوژيك با تجزيه و تحليل داده

 استفاده نمود.
ات كنون توضيييحبه عنوان مثال مسييئله جنسيييت و درآمد را بار ديگر در نظر بگيريد. تا 

شده  سه با مردان ارائه  صوص الگوهاي قديمي درآمد كمتر كاركنان زن در مقاي سياري در خ ب
شاركت كمتري به  سنتي خانواده، زنان م ست كه به دليل الگوي  سير اين ا ست. يكي از تفا ا
عنوان نيروي كار دارند و بسيييياري از آنها تنها پس از رسييييدگي كامل به فرزندان خود به كار 

سه با مردان كمتر به مقامخارج از منزل مي صبپردازند. از اين رو احتماالً زنان در مقاي  ها و منا
 2997مطالعه سال  27-27د. مطابق جدول يابرسند و درآمد با ارشديت افزايش ميعالي مي

 كند. اداره سرشماري تا حدودي اين استدالل را تائيد مي

 

هاي همكاري با اين سال
 كارفرما

 نسبت درآمد زنان به مردان متوسط دستمزد ساعتي )دالر(

 زنان مردان 

 42/2 24/8 78/9 سال 0كمتر از 
 40/2 49/8 49/9 سال 7تا  0
 44/2 28/4 70/22 سال  9تا  2

 87/2 92/4 49/20 سال به باال 22

 ساله( 74تا 00وقت  )کارگران تمام 0374. جنسیت، تصدی شغل و درآمد، 04-04جدول 

 منبع: 
U.S Bureau of the Census, Current Population Reports, Series P-70, No. 10, Male-

Femal Differences in work Experience, Occupiation, and Earning, 1984 (Washington, 

DC. U.S. Government Printing Office, 1987): 4. 

 
دهد كه تصييدي شييغل بر درآمد ت ثير دارد. در پيش از هر چيز نشييان مي 27-27جدول 

ميان زنان و مردان، كساني كه سابقه بيشتري دارند، درآمد بيشتري نيز دارند. اين امر از مطالعه 
 شود. دو ستون اول جدول استنباط مي
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ت به مردان درآمد نظر از ارشديت شغلي، زنان نسبدهد كه صرفهمچنين جدول نشان مي
بت شود و نسكمتري دارند. اين امر از مقايسه ميانگين دستمزد در سطرهاي جدول دريافت مي

سابقه كاري يكي مهمترين  ست. بنابراين  شده ا صل  سوم حا ستون  درآمد زنان به مردان در 
ه ب عوامل ت ثيرگذار بر درآمد اسييت، اما ارشييديت به طور كافي الگوي درآمد كمتر زنان نسييبت

ضيح نمي سابقه كار مردان را تو سال به باال همچنان درآمدي كمتر  22دهد. در واقع زناني با 
 دالر در ساعت( دارند. 78/9سال ) 0دالر در ساعت( از مرداني با سابقه كاري كمتر از  92/4)

ضيح قانع كننده سابقه كاري تو سبت به مردان اگرچه  ستمزد زنان ن اي درباره كمتر بودن د
مندي و نظاير دهد، اما توجيهات ديگري نيز وجود دارد: ميزان تحصييييالت، حق عائلهائه نميار

سبه كرده 27-27آن. محققاني كه جدول  اند، متغيرهاي ديگري را نيز براي توجيه اين را محا
سي نموده سيتي، برر صرفنظر از تبعيض جن وان به موارد تاند كه از آن جمله ميتفاوت دريافتي، 

 اشاره نمود:زير 

 سابقه كار در شغل فعلي 

  )كل سابقه كار )در هر شغلي 

  سابقه كار تمام وقت 

 وضعيت ت هل 

 كننداي كه در آن زندگي مياندازه شهر يا دهكده 

 قرار دارند آيا تحت حمايت اتحاديه 

 نوع شغل 

 تعداد كاركنان شركت 

  كارفرماي خصوصي يا دولتي 

  اندكردهآيا شغل قبلي را بدون اختيار رها 

 فاصله زماني ميان شغل فعلي و قبلي 

 نژاد 

 آيا داراي معلوليت و ناتواني هستند 

 وضعيت سالمتي 

 سن فرزندان 
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 اندآيا سابقه آموزشي در دوره تحصيالت متوسطه داشته 

 نمره رياضي، علوم و زبان خارجي در دوره متوسطه 

  تحصيل در مدارس دولتي يا خصوصي 

 ميزان تحصيالت 

  در آن شغلدرصد زنان 

 رشته تحصيلي 

ست تاثير معني شند و اگر مردان هر يك از متغيرهاي فوق ممكن ا شته با داري بر درآمد دا
ستمزد زنان و مردان كمك  شند، به تبيين دليل تفاوت ميان د و زنان در اين متغيرها متفاوت با

وت ميان درآمد از تفا %82توانند كند. با لحاک نمودن تمامي متغيرهاي فوق، محققان ميمي
 و يا تبعيض جنسي "منطقي"نيز تابع ساير متغيرهاي  %72زنان و مردان را تبيين كنند. مابقي 

سي همزمان ت ثير چندين متغير و يا از طريق تحليل خواهد بود. اين نوع نتيجه گيري تنها از برر
 شود.چند متغيري حاصل مي

نهفته در محاورات روزمره را  اميدوارم اين مثال نشيييان دهد كه چگونه منطق ضيييمني
توان با اسييتفاده از نوعي تجزيه و تحليل كمّي مشييابه مورد آزمون قرار داد و ارائه نمود. به مي

موازات اين امر، ممكن است اين سؤال مطرح شود كه آيا مشكل تبعيض جنسيتي در خصوص 
سال  ستمزد زنان در  ست؟ داده 2997د شده ا شاهنوز بر طرف ن دهد كه اين ن ميهاي اخير ن

 مشكل همچنان باقي است.
سال  شغول  0222در  سال به كار م ستمزد كارگران مرد تمام وقت كه در طول  ميانگين د

ست. در حالي  22224اند، بوده  89دالر يا حدود  40872كه زناني با همين ويژگي دالر بوده ا
(. 02220772اياالت متحده،  اند )اداره سرشماريدرصد همكاران مرد خود دستمزد دريافت كرده

 آيد؟اما آيا اين تفاوت نشان دهنده تبعيض جنسي است يا انعكاسي از عوامل قانوني به حساب مي
شته زنان  صيالت بر درآمد ت ثير دارد و در گذ صوص كه تح به طور مثال مباحثي در اين خ

اوت پردازيم كه آيا امروزه تفمياند، وجود دارد. لذا به بررسي اين نكته تحصيالت كمتري داشته
 27-22تحصييالتي بر متوسيط دريافتي كمتر زنان نسيبت به مردان ت ثير دارد يا خير. جدول 

 . دهدارائه ميفرضيه اين آزمون هايي را براي داده
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 به مرداندرآمد زنان نسبت متوسط دستمزد ساالنه )دالر( ميزان تحصيل

 زنان مردان

 89/2 24242 07890 سال 9كمتر از 
 88/2 29284 09940 سال 20تا  9

 89/2 07942 48442 ديپلم متوسطه

 82/2 09044 77922 فوق ديپلم

 89/2 42892 78008 تحصيالت مرتبط

 82/2 74007 44984 ليسانس يا باالتر

 . تحصیالت، جنسیت و درآمد04-00جدول 

 منبع: 
U.S Bureau of the Census, Statistical Abstract of the United States, (Washington, DC. 

U.S. Government Printing Office, 2000), Table 666, p. 4. 

 
شييود، با مقايسييه هر يك از سييطوح تحصيييالت، زنان همان طور كه در جدول مشيياهده مي

 كند.است كه تحصيالت اين تفاوت را تبيين نمي كنند. واضحهمچنان درآمد كمتري دريافت مي
در واقع تحصيييالت ممكن اسييت تا حدودي ميزان تفاوت جنسيييتي را پنهان كند. بدون 

-22بوده است، اما در جدول  %89يا  89/2احتساب تحصيالت، نسبت درآمد زنان به مردان 
دهد كه لگو نشييان ميدهند. اين اطبقه موجود اختالف بدتري را نشييان مي 8طبقه از  7، 27

اند، نسبت به مردان حتي تحصيالت وقتي كه در تمام طول سال به كار مشغول بوده زنان تمام
شته شتري هم دا صيالت باالتر زنان بي صيالت بر ميزان درآمد ت ثير دارد، تح اند. از آنجا كه تح

شده بود، تا حدودي از  د ميزان تفاوت درآمدر مقايسه با حالتي كه تحصيالت به حساب آورده ن
 ميان زنان و مردان كاسته است.

 هايي است كه شما اكنون قادر به انجام آن هستيد.اي از تجزيه و تحليلاين نمونه
به عنوان مثال ديگري از تجزيه و تحليل چند متغيري در زندگي واقعي، اين باور عمومي 

د بانكي براي گروه اقليت بيشتر از گروه سفي هايرا در نظر بگيريد كه احتمال بازپس ندادن وام
ست. يكي از توجيهات مي ستان ا سي قبالً پو شد كه به احتمال زياد اقليت مورد برر تواند اين با

شده ستگي  شك شته دچار ور ضمين وام خود ندا راي هر دو علت ب -اند و يا وثيقه كافي براي ت
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به هر حال تجزيه و تحليل چند  عدم پذيرش يا رد كردن در خواسيييت وام منطقي هسيييتند.
 كند. متغيري كه به آن اشاره كرديم، به سادگي اين مسئله را حل مي

ساني را در نظر مي شته و مقدار معيني وثيقه ابتدا ك ستگي ندا شك سابقه ور گيريم كه قبالً 
بر ابراي ضمانت داشته باشند. آيا احتمال دريافت وام توسط گروه اقليّت و گروه سفيد پوست بر

 هايي كه بر اساس ميزان وثيقهتوان تجزيه و تحليل مشابهي را در خصوص زير گروهاست؟ مي
شدهگروه ستان در هر يك از زير گروهبندي  سفيد پو شاند، انجام داد. اگر گروه اقليت و  انس ها 

صل مي شتند، اين نتيجه حا ضي وجود ندارد. امابرابري براي دريافت وام دا  شود كه هيچ تبعي
شان  سئله ن شند، اين م شته با دهنده آن چنانچه افراد اقليّت احتمال كمتري براي دريافت وام دا

ست و گواهي بر وجود  ستگي و ميزان وثيقه دليل اين تبعيض را تبيين نكرده ا شك ست كه ور ا
 تبعيض در كار خواهد بود.

پررنگي در تواند نقش هاي فوق گوياي آن اسيييت كه تحقيق در علوم اجتماعي ميمثال
سيري  سائل و م ضعيت فعلي م سئله به ما در تعيين و شري ايفا نمايد. اين م خدمت به جوامع ب

 كه قصد پيمودن آن را داريم، كمك خواهد كرد.
 !يابي جامعه شناختي خوش آمديدبه دنياي عارضه
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه 

 سيله ست كه محققان به و شامل ابزارهايي ا شكآن داده تجزيه و تحليل كمّي  ل ها را به 
 دهند. عددي تبديل نموده و مورد تحليل آماري قرار مي

 

 هاسازي دادهيكمِ

 ها نظير سن و درآمد ذاتاً عددي هستند.برخي داده 

 توان آنها را به صييورت بندي به مقوالتي اسييت كه ميسييازي اغلب شييامل تقسيييمكمّي
 عددي نمايش داد.

 بندي مشييياغل توسيييط اداره هاي كدگذاري موجود، نظير طبقهتوانند از رويهمحققان مي
ستفاده كنند يا مقوله شماري، ا صورت سر سعه دهند. در هر دو  هاي كدگذاري خود را تو

 الگوي كدگذاري بايد متناسب با ماهيت و اهداف مطالعه باشد.

 ( ست كه سندي ا سه2كتاب كد  شنا صيص يافته به متغيرهاي مختلف و )(  ( 0هاي تخ
 كند. هايي تخصيص يافته به اين متغيرها را توصيف ميكد

 

 تجزيه و تحليل تك متغيري

  تجزيه و تحليل تك متغيري در واقع تجزيه و تحليل تنها يك متغير اسيييت. با توجه به
ف آن كند، لذا هداينكه تحليل تك متغيري روابط ميان دو يا چند متغير را بررسيييي نمي

 بيشتر توصيفي است تا تشريحي.

 هاي واقعي را خالصيييه و با حفظ دهد تا دادههاي گوناگون به محققان اجازه ميروش
ها، جزئيات تا حد امكان، قابليت مديريت آنها را افزايش دهند. توزيع فراواني، ميانگين

شده و معيارهاي پراكندگي همگي روشهاي طبقهداده صهبندي  سازي هايي براي خال
 ر هستند.هاي مربوط به يك متغيداده
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 هامقايسه زيرگروه

 سه زيرگروه شباهتها را ميمقاي صيف  ا ها بهاي ميان زيرگروهها و تفاوتتوان براي تو
 توجه به تعدادي متغير مورد استفاده قرار داد.

 

 تجزيه و تحليل دو متغيري

 ها. تجزيه و تحليل دو متغيري بيشتر بر رابطه ميان متغيرها متمركز است تا مقايسه گروه
تجزيه و تحليل دو متغيري روابط آماري ميان متغيرهاي مسييتقل و وابسييته را تشييريح 

 كند. هدف آن بيشتر اكتشافي است تا اينكه تنها به دنبال توصيف باشد.مي

 براي  شييوند كهموالً در قالب جداول توافقي ارائه مينتايج تجزيه و تحليل دو متغيري مع
 شوند. آشكار نمودن ت ثير متغير مستقل بر متغير وابسته ايجاد مي

 

 اي بر تجزيه و تحليل چند متغيريمقدمه

  تجزيه و تحليل چند متغيري روشيييي براي تجزيه و تحليل همزمان روابط ميان چندين
 تر رابطه ميان دو متغير نيز به كار برد.درك عميق توان برايمتغير است. اين روش را مي

 يك تحقيق كمّي مي فاده در  قان كيفي نيز منطق و روش مورد اسيييت ند براي محق توا
 ارزشمند باشد. 

 

 يابي جامعه شناختيعارضه

 سائل يابي اجتماعي يكي از روشعارضه هاي تجزيه و تحليل كمّي براي تعيين ماهيت م
 اجتماعي نظير تبعيض جنسي يا نژادي است. 
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 اصطالحات كليدي

 ميانگين متوسط

 ميانه تجزيه و تحليل دو متغيري

 مُد كتاب كد

 تجزيه و تحليل چند متغيري جدول توافقي

 تحليل كمّيتجزيه و  متغير پيوسته

 انحراف استاندارد متغير گسسته

 تجزيه و تحليل تک متغيري پراكندگي

  توزيع فراواني

 

 هاسؤاالت مروري و تمرين

ساس چه مقوالتي ميدر دانشكده شما رشته .2 مود؟ بندي نتوان طبقههاي تحصيلي را بر ا
ستم كدگذاري ايجاد كنيد كه امكان طبقه سي ساس يك  ص را متغيري خابندي آنها بر ا

 فراهم آورد. سپس بر اساس متغيري ديگر، سيستم كدگذاري متفاوتي را ايجاد كنيد.
صهبه چند روش مي .0 شخ صيف نمود؟ م شما را با عبارات عددي تو هاي ذاتاً عددي توان 

  ؟صفات كيفي خود را با عبارات كمّي بيان كنيدبرخي توانيد شما چيست؟ آيا مي

ستفاده از اطالعات .4 سير كنيد: زير چگونه مي با ا توانيد يك جدول توافقي ايجاد و آن را تف
نفر مخالفت دارند؛  22عضييو حزب دموكرات با افزايش حداقل دسييتمزد موافق و  222
نفر  422خواه با افزايش حداقل حقوق و دسييتمزد موافق و عضييو حزب جمهوري 222

 مخالفت دارند. 

ستفاده از داده .7 ضي جدول زير،با ا شان دهنده موارد چگونه مي هاي فر توانيد جداولي كه ن
 زير باشند را ايجاد و تفسير كنيد؟

 الف( روابط دو متغيري ميان سن و نگرش نسبت به سقط جنين.
 گيري سياسي و نگرش نسبت به سقط جنين.ب( روابط دو متغيري ميان جهت

 ين. ط جنگيري سياسي و نگرش نسبت به سقج( روابط چند متغيري ميان سن، جهت
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 گيري سياسيجهت سن
نگرش نسبت به 

 سقط جنين
 فراواني

 92 موافق آزادي خواه جوان 
 22 مخالف آزادي خواه جوان

 82 موافق كارمحافظه جوان

 72 مخالف كارمحافظه جوان

 82 موافق آزادي خواه مسن

 72 مخالف آزادي خواه مسن

 02 موافق كارمحافظه مسن

 92 مخالف كارمحافظه مسن
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 آموزش نحوه دسترسي به منابع عظيم آن را خواهيد يافت.

بر اسييياس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .2
ابع هاي تعاملي و ساير مننتايج آزمون خود استفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمرين

 براي مديريت محتوا استفاده كنيد. 

وقتي مرور خود را به پايان رسييانديد از پس آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به فصييل  .8
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.
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 هاي تحقيق در علوم اجتماعيروشرايش يازدهم وب سايتي براي كار با وي
به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه 

 كند، دسترسي پيدا كنيد.براي امتحان كمك مي
http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

هاي آزمايشي به همراه بازخورد يافت: آزمونشما در اين سايت به موارد زير دست خواهيد 
هاي تفصييييلي، ها، نرم افزار آموزشيييي فصيييل، پروژههاي اينترنتي، فلش كارتآنها، تمرين

هاي اجتماعي در فضيياي ، پژوهشInfoTrac College-Editionاصييطالحات جسييتجوي 
وزش كار با اي بر آمهاي سييايت، مقدمههاي پيمايش اجتماعي سييراسييري، لينكمجازي، داده

 .NVioو  SPSSها از قبيل افزارهاي مختلف تحليل دادهنرم

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ست. ليكن اين پايگاه شيد كه اينترنت ماهيتي پويا و در معرض تغيير ا شته با هاي توجه دا
يشيييتر بهاي كتاب را نيز براي لينك اينترنتي احتماالً ثابت خواهند بود. همچنين وب سيييايت

هاي اينترنتي در زمان انتشييار كتاب مطالبي براي يادگيري بيشييتر در بررسييي كنيد. اين پايگاه
 كنند.زمينه تجزيه و تحليل كمّي ارائه مي

 1دانشگاه ميشيگان، مستندسازي و تحليل پيمايش
http://webapp.icpsr.umich.edu/GSS/ 

سري، بدون هاي به منظور تحليل برخط داددر اين پايگاه برنامه سرا هاي پيمايش اجتماعي 
 اي گران قيمت، ارائه شده است.نياز به خريد برنامه

 2ايهاي طبقهژو چو و ويليام تروخيم، تحليل داده –هي 
http://www.socialresearch,ethods.net/tutorial/Cho/outline.htm 

اسييمي و ترتيبي را هاي هاي تحليل دادهاين پايگاه بررسييي فراگيري از منطق و روش
 دهد.ارائه مي

                                                 
1 . University of Michigan, Survey Documentation and Analysis 
2 . Hee-Joe Cho and William Trochim, Categorial Data Analysis 
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 مدل تشريحي
 

 

 مروري بر فصل

دهد. مدل تشيييريحي منطق زيربنايي تجزيه و تحليل چند متغيري و علّي را نشيييان مي
شيدن  نمايش كاربردهاي اين منطق ساده فراواني، مبنايي براي معنا بخ شكل جداول  به 

 كند.تر ايجاد ميهاي تحليلي پيچيدهبه روش





 

  مفصل پانزده
 

 

 

 

 مدل تشريحي
 

 

 مقدمه
اين فصييل به نگرشييي در تجزيه و تحليل علوم اجتماعي اختصيياص دارد كه عمدتاً تحت 

شريحي شناخته مي1عنوان مدل ت سفلد يا مكتب كلمبيا  سير، روش الزار ن شود. اي، روش تف
هاي مختلف داللت بر اين موضييوع دارد كه شيييوه فوق به بررسييي و تشييريح روابط تجربي نام

ميان متغيرها به منظور تفسييير اين روابط نياز به روشييي دارد كه توسييط پاول الزارسييفلد در 
ست. مدل  شده ا شگاه كلمبيا ابداع  شريحي را ميدان  هاي تجزيه و تحليلتوان يكي از روشت

 چند متغيري به شمار آورد. 
محققان از مدل تشريحي براي درك روابط ميان دو متغير، از طريق معرفي همزمان برخي 

توان تعميمي از جداول توافقي كنند. شيييكل ابتدايي مدل را ميمتغيرهاي مازاد اسيييتفاده مي
 شود.استفاده مي 28ي آماري مورد بحث در فصل هادانست كه همراه با روش

تري از منطق تجزيه و تحليل علّي در تحقيقات از نظر من مدل تشيييريحي تصيييوير واضيييح
ست مي ستفاده از جداول توافقي، منطق فرآيند تجزيه و اجتماعي را به د دهد. به ويژه اين روش با ا

روش اسيييتفاده از جداول توافقي در مدل  دهد. عالوه بر اين اگر بتوانتحليل علمي را نشيييان مي
تري نظير رگرسيييون هاي آماري پيچيدهتوان قابليت اسييتفاده از روشتشييريحي را درك كرد، مي

 لگاريتم خطي را بهبود بخشيد.  هاينسبي و مدل
توان تا حدودي مدل توسييعه يافته روابط كاذب در بحث تجزيه و تحليل تشييريحي را مي

دانيد، يكي از به آن اشيياره شييده اسييت. همان طور كه مي 7نظر گرفت كه قبالً در فصييل 
معيارهاي روابط علّي در تحقيقات اجتماعي آن اسييت كه روابط مشيياهده شييده ميان دو متغير 

                                                 
1 . Elaboration Model 
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شند. به طور مثال، رابطه مثبت ميان تعداد تجهيزات آتش نشاني محصول متغيرهاي ديگري نبا
شان مي سارت وارده ن سارت و ميزان خ سلماً اندازه آتش بر رابطه ميان تجهيزات و خ داد كه م
سترده ستقيم دارد. آتش گ سارت تاثير م ساني نياز دارد و خ شتري براي امدادر تر به تجهيزات بي

شتري را وارد مي شريحي  كند. منطق بهبي شابه منطق مدل ت ضي، م كار رفته در اين مثال فر
 است.

ستفاده از مثال شده با ا شاهده  شان خواهيم داد كه آزمايش روابط م ضي ن هاي واقعي و فر
شقوق ها و منطقتواند به يافتهمي شود. رابطه كاذب تنها يكي از  سيري متنوعي منجر  هاي تف

 ممكن است.
، به نقل از پاتريشيييا "كنيم؟مدل تشييريحي اسييتفاده مي چرا از"اي با عنوان در ضييميمه

يكي از ابداع كنندگان مدل تشييريحي، دليل ديگري براي اسييتفاده از اين روش را ارائه  1كندال
 كند.مي

 

 كنيم؟ چرا از مدل تشريحي استفاده مي

 پاتريشيا ال كندال 
 بخش علوم اجتماعي، كالج كوئين 
( 2ترين آنها عبارتند از )هاي متعددي اسيييت كه مهمآزمايش كنترل شيييده داراي ويژگي

اي كه از لحاک احتمالي همسيييان باشيييند )اين كار با گونهايجاد گروه آزمايش و كنترل به 
 شود: پرتاب سكه يا جدولانجام مي سازياختصاص افراد به دو گروه از طريق فرآيند تصادفي

د؛ كنر و نه رويدادهاي بيروني محرك را وارد مي( اطمينان از اينكه آزمايشگ0اعداد تصادفي(؛ )
 ( انتظار براي مشاهده اينكه آيا محرك اثر مورد انتظار را داشته است يا خير.4)

شكدهبه طور مثال اين فرض را در نظر بگيريد كه حضور در  به  2هاي آيويمجموعه دان
شود. ر ميها منجها و دانشكدهاي بيشتري نسبت به تحصيل در ساير دانشگاهموفقيت حرفه

ه كرد؟ تصور كنيد پاسخ اين سؤال ب توان اين فرض را با آزمايشي صحيح بررسيچگونه مي
ست:  شده ا ساله را در نظر بگيريد. پيگيري كنيد كه  72گروهي از افراد "صورت زير داده 

                                                 
1. Patricia Kendall 

2 . Ivy 
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شكدهكدام يك از آ شكدههاي آيوي رفتهنها به مجموعه دان اي هاند و آيا از افرادي كه به دان
 . اما اين پاسخ كامالً اشتباه است. "اند يا خيرتر بودهاند، موفقديگر رفته

براي آزمايش صحيح بايد گروهي از دانش آموزان سال آخر دبيرستان را انتخاب نمود 
ه آزمايش و كنترل تقسيييم كرد. گروه آزمايش را به و بر حسييب تصييادف آنها را به دو گرو

شكده صيلي و بدون در مجموعه دان ستگي تح شاي شرايط مالي يا  صرفنظر از  هاي آيوي )
شگاه ساير دان شكده به جذب آنها( و گروه كنترل را به  شتن تمايل دان ي و ها معرفنظر دا

شتر كه هر دو گروه به بلوغ حرفه 02پس از  سيدسال يا بي سباي ر ي ند، ميزان موفقيت ن
 گيري كرد. مطمئناً اين فرآيندي عجيب و غريب است.ها را اندازهگروه

دگي اند كه از هم پاشيشناسان اين نظريه را بررسي كردهبه عنوان مثالي ديگر، جامعه 
توان بررسييي كرد؟ با شييود. اين مسييئله را چطور ميخانواده باعث بزهكاري نوجوانان مي

ه طور ب شود كه مطالعه اين فرضيه از طريق آزمايش حقيقيباال مشاهده مي مالحظه مثال
 كلي غيرممكن است. حتي انديشيدن به آزمايشي براي بررسي اين فرضيه دشوار است.

شناسي چنان غير واقعي هستند كه صحيح در تحقيقات جامعه  پيش نيازهاي آزمايش
هاي ديگري كه مطلوبيت كمتري دارند، شييويم در بيشييتر شييرايط واقعي از روشناچار مي

ئه آموزان از كدام شيوه ارا كه دانشتوان مطالعه كرد به صورت آزمايشي مي استفاده كنيم.
هد يا خير. دآموزند، و يا يك فيلم نگرش بيننده خود را تغيير ميدرس مطلب بيشييتري مي

 گيرند.ليكن اين موارد تمام سؤاالتي نيستند كه مورد توجه ما قرار مي
ها نيز كنيم كه اين روشاسييتفاده مي - نظير پيمايش -هاي تقريبي از روش بنابراين

 هاي پيمايشيكمبودهاي خود را دارند. با اين وجود مدل تشريحي به ما امكان بررسي داده
ستنباط نتايج پيچيده ضو تربا در نظر گرفتن كمبودهاي احتمالي آنها و ا عات مهم درباره مو

 دهد.را مي

 

 منشأ مدل تشريحي
شه شكلري سبي از نحوه كاركرد تحقيقات هاي تاريخي  صوير منا شريحي ت گيري مدل ت

اشيياره كردم، سيياموئل اسييتافر در  2دهد. همان طور كه در فصييل علمي در عمل را نشييان مي
شكيل  جريان جنگ جهاني دوم گروهي را به منظور انجام تحقيقات اجتماعي در ارتش آمريكا ت
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هاي مختلفي را در ميان داد و خود آن را هدايت نمود. اين گروه در طول جنگ، نظرسييينجي
اعضيياي ارتش انجام داد. اگرچه موضييوعات اين مطالعات تا حدودي متفاوت بود، ليكن تمركز 

 آنها بيشتر بر عوامل ت ثيرگذار در اثربخشي نبرد سربازان بود.
سي روحيه در شت. چنين به نظر مي برخي از اين مطالعات به برر صاص دا سارتش اخت يد ر

اي مثبت با اثربخشي در نبرد است و باال بردن روحيه افزايش اثربخشي كه روحيه  داراي رابطه
ر او در پي يافتن متغيرهايي بودند كه ب اقدامات رزمي را به دنبال دارد. اسيييتافر و تيم تحقيقاتي

اثبات تجربي برخي فرضييييات متداول و ر پي روحيه ت ثيرگذار باشيييند. گروه به طور خاص د
 پذيرفته شده از جمله موارد زير بود:

سربازاني كه در واحدهاي  .2 سربازان ت ثير مثبت دارد. از اين رو روحيه  ارتقاء قطعاً بر روحيه 
شتر خدمت مي ست كه در واحدهاي با نرخ ارتقاء با نرخ ارتقاء بي سربازاني ا كنند، بيش از 

 كنند.ميكمتر خدمت 
سربازان آمريكايي  با توجه به تفكيك .0 يقايي كه آفر -و تبعيض نژادي در جنوب )آمريكا(، 

اند، روحيه بهتري نسييبت به سييربازان آموزش هاي شييمال كشييور آموزش ديدهدر پادگان
 ديده در جنوب كشور خواهند داشت.

صيالت كمتري دارند، .4 سه با افرادي كه تح صيل كرده در مقاي س سربازان تح ه با در مقاي
شدن به ارتش  صوص فراخوانده  شتري در خ ساس انزجار و ناراحتي بي سواد اح افراد كم 

 خواهند داشت.

اس رسند. بر اين اسهاي فوق منطقي هستند و از لحاک عقلي درست به نظر ميكليه گزاره
ايج تها از طريق تجربي گرفت. اما بر خالف انتظار، ناسيييتافر تصيييميم به بررسيييي اين گزاره

 كرد.هاي فوق را تائيد نمييك از گزاره تحقيقات هيچ
گزاره اول در فصييل يك مورد بررسييي قرار گرفت. همان طور كه در فصييل يك مالحظه 

كنند )جايي از ارتش كه سييربازان با گرديد، اسييتافر دريافت سييربازاني كه در پليس خدمت مي
ند كه يستم ارتقاء، نسبت به سربازاني داريابند(، شكايات كمتري از سكمترين سرعت ارتقاء مي

. يابند(كنند )جايي از ارتش كه سربازان با بيشترين سرعت ارتقاء ميمي در نيروي هوايي خدمت
 هاي جنوبيآفريقايي كه در پادگان -آمريكاييگزاره دوم وضيييعيت بدتري داشيييت. سيييربازان 

هاي شيييمالي نداشيييتند. همچنين انهاي پادگديدند، تفاوت چنداني با آموزش ديدهآموزش مي
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 كرده، تمايل كمتري به جذب در ارتش سربازان با تحصيالت كمتر در مقايسه با افراد تحصيل
 داشتند. 

داري آماري و انتشييار هاي معنيها يا اكتفا به آزموناسييتافر به جاي پنهان سيياختن يافته
سش را مطرح نمود كه:  سخ اين "چرا؟"نتايج، اين پر سئوال را در مفاهيم گروه مرجع و . او پا
، استافر بيان نمود كه سربازان موقعيت خود در زندگي ترمحروميت نسبي يافت. به عبارت ساده

ستاندارد نمي سبي خود در را به طور مطلق در برابر اهداف ا ساس موقعيت ن سنجند، بلكه بر ا
انچه كنند و چنا گروه مرجع مقايسييه ميپردازند. افراد خود را ببرابر افراد پيرامون به ارزيابي مي

 كنند.احساس كنند موقعيت بدتري نسبت به ساير اعضاي گروه دارند، احساس محروميت مي
هاي هاي غير معمول خود در دادهاسييتافر با اين اسييتدالل پاسييخي را براي هر يك از يافته

ستم اوت سربازان درباره سيارائه داد. استافر در خصوص مسئله ارتقاء بيان داشت كه قض تجربي
ارتقاء بر اسياس تجربه آنها نسيبت به ديگران اسيت. در نيروي پليس، جايي كه ارتقاء به ندرت و 

تر از گروهي آنها كه سييريعكنند هم افتد، تعداد كمتري از سييربازان احسيياس ميكندي اتفاق مي
ين وي هوايي نرخ باالتر ارتقاء افراد، اايشان ارتقاء يافته، كفايت اين امر را نداشته است. اما در نير

آورد كه افرادي فاقد صييالحيت الزم نيز با سييرعتي غير مناسييب ارتقاء احسيياس را به وجود مي
اند. بر اين اسيياس افراد نيروي پليس به طور كلي سيييسييتم ارتقاء را عادالنه و افراد نيروي يافته

 انند.دآميزي آن را غير عادالنه ميهوايي به طور كنايه
شابهي را نيز مي سربازان آمريكايي تجزيه و تحليل م سئله  ضيح م آفريقايي  -توان براي تو

آفريقايي به جاي مقايسه شرايط در شمال و جنوب، خود را با افراد  -ارائه نمود. سربازان آمريكايي
رين تكنند. در جنوب كه تبعيض نژادي به بدآفريقايي تبار غير نظامي مقايسيييه مي -آمريكايي

آفريقايي با عضيييويت در ارتش خود را تا حدودي از  -شيييكل ممكن وجود دارد، افراد آمريكايي
ي آفريقاي -سييازند. از آنجا كه افراد آمريكاييهنجارهاي فرهنگي نامطلوب جامعه پيرامون رها مي

سيياكن در جنوب با تبعيض نژادي شييديد، از دسييت دادن عزت نفس، شييغل مناسييب و نظاير آن 
تري قرار داشييتند. در حالي كه در آفريقايي در موقعيت مناسييب -بودند، سييربازان آمريكاييمواجه 

مند آفريقايي غير نظامي با امنيت شغلي از دستمزد خوبي بهره -شمال، بسياري از افراد آمريكايي
سرباز بودن ت ثيري در موقعيت اجتمابودند و آزار چنداني از تبعيض نمي شرايط  ي عديدند. در اين 

 كرد.ايشان ايجاد نمي
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تواند اين رسييد مفهوم گروه مرجع و احسيياس محروميت نسييبي، ميدر نهايت به نظر مي
شتري  صيالت كمتر تمايل بي سبت به افرادي با تح صيل كرده ن نتيجه غير معمول كه افراد تح

 به جذب در ارتش دارند را توضيح دهد. استدالل استافر به صورت ذيل است:
 به طور كلي دوستان هر فرد، موقعيت تحصيلي مشابهي با خود آن فرد دارند.  .2
در سن مشموليت خدمت، احتمال مشاركت مرداني با تحصيالت كمتر در مشاغل  .0

 نيمه ماهر و كشاورزي بيشتر از مردان تحصيل كرده است.

در زمان جنگ، خط توليد بسييياري از صيينايع و بخش كشيياورزي براي منافع ملّي  .4
 شوند.حياتي هستند و لذا كارگران آن صنايع و كشاورزان از خدمت معاف مي

از  كرده است، دوستان معاففردي با تحصيالت كمتر نسبت به فردي كه تحصيل .7
 خدمت زيادتري دارد.

سه مي .2 ستانش مقاي صيالت زماني كه هر نفر خود را با دو شمول با تح كند، فرد م
فرد مشمول تحصيل كرده خواهد داشت  به تبكمتر احساس تبعيض بيشتري نس

(04-200 :2922-2979.) 

سه يافته اعجاب انگيز وي پرده ب ستافر از راز  ستدالل ا شت. اما از آنجا كه اين يافتها ها ردا
هاي ريزي شيييده نبودند، او براي آزمودن آنها دادهبخشيييي از يك طرح مطالعه از پيش برنامه

گيري و با اين وجود، منطق تفسيري استافر مبنايي براي شكلداشت. ن اختيارالزم را در تجربي 
سعه مدل شريتو شده حي ارائه دادهاي ت : درك بهتر روابط ميان دو متغير از طريق ورود كنترل 

 متغيرهاي ديگر.
سال  شگاه كلمبيا، در  سفلد و همكارانش در دان شريحي را به طور  2978پاول الزار مدل ت

ش، شناسانه تحقيقات استافر در ارتسفلد و پاتريشيا كندال در مرور روشرسمي ارائه دادند. الزار
از منطق مدل تشيييريحي براي ارائه جداول فرضيييي به منظور اثبات بحث اسيييتافر در مورد 

ساس داده ضويت در ارتش بر ا صيالت و پذيرش ع ستفاده كردهتح اند )كندال و هاي موجود، ا
 (. 2922الزارسفلد،

يحي، مشيياهده روابط ميان دو متغير با در نظر گرفتن اين احتمال منطق اصييلي مدل تشيير
تواند علت متغير ديگر باشييد. در مثال اسييتافر، دو متغير ابتدايي سييطح اسييت كه يك متغير مي

تحصيالت و منصفانه بودن پذيرش در ارتش است. با توجه به اينكه سطح تحصيالت سربازان 
شدن  شودپيش از جذب آنها در ارتش مشخص مي سبت به اعزام  ساس ديدگاهي ن )و بر اين ا
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ستقل و پذيرش اعزام وجود دارد(، چنين به نظر مي صيالت علّت يا متغير م سطح تح سد كه  ر
شده بر خالف  شاهده  ست. اما همان طور كه مالحظه گرديد، روابط م سته ا معلول يا متغير واب

 انتظار محققان بود.
كند. روابط مشيياهده شييده ابتدايي را بررسييي مي مدل تشييريحي ت ثير متغيرهاي ديگر بر

كار افتد را آشي كه رابطه علّي از طريق آن اتفاق ميسازوكار گاهي اوقات اين تجزيه و تحليل،
 كند. را به طور كلي رد مي سازد. در مواقعي نيز تجزيه و تحليل تشريحي وجود رابطه علّيمي

س ستان  شدهدر مثال مورد بحث، متغير متداخل دو  از اند و يا فعالًرباز بودند كه يا جذب ارتش 
واقعاً بر  دهد كه. استافر در تبيين هوشمندانه خود بر اساس اين متغير نشان مياندخدمت معاف شده

وجود  دهند: زيرا اين احتمالتمايل بيشتري به اعزام نشان مي مبناي چه منطقي افراد تحصيل كرده
زام شييده باشييند. شييايد افرادي كه تحصيييالت كمتري داشييتند، جذب دارد كه دوسييتان آنها نيز اع

شده شاغلي  ساس ناعادالنه  اندم كه با احتمال زياد معاف از خدمت خواهند بود. بنابراين، احتمال اح
 بودن اعزام به خدمت در ايشان باالتر است.

ستفاده از داده سفلد با ا صيالت و پذيرش كندال و الزار ستافر رابطه مثبت ميان تح هاي ا
معاف نشيييده "(. در اين جدول و جداول بعدي 22-2اعزام به خدمت را نشيييان دادند )جدول 

دهد كه از نظر گروه قضاوت شخصي اعزام شدگان را نشان مي "معاف شده باشند"و  "باشند
 نه بوده است. دوم معافيت آنها عادال

 
 تحصيالت پايين  تحصيالت باال 

 %42 %99 نبايد معاف شوند
 %42 %20 بايد معاف شوند

 222% 222% 

 (2.482) (2.948) 

 های استافر در خصوص تحصیالت و پذیرش اعزام. خالصه داده00-0جدول 

اند. اين تغيير يافته Macmillanبا موافقت شيييركت انتشييياراتي  22-4و  22-0، 22-2منبع: جداول 
 باشد:جداول برگرفته از منبع زير مي

Continuities in Social Research: Studies in the Scope and Method of "The American 

Soldier" by Robert K. Merton and Paul F. Lazarsfeld (Eds.). Copyright 1950 by The Free 

Press, a Corporation, renewed 1978 by Robert K. Merton 
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شان مي ضي ارائه دادند كه ن سفلد چند جدول فر  دهد تجزيه و تحليلسپس كندال و الزار

اند، چه وضعيتي دارد. در جدول اين پرسش از سربازاني كه اغلب دوستانشان معاف يا اعزام شده
شته 29%، 0-22 شدهاز افراد تحصيل كرده بيان دا ستان آنها معاف  ه اند. در حالي كاند كه دو

 بوده است.  %49اين نسبت براي افرادي با تحصيالت كمتر 
 

 تحصيالت پايين تحصيالت باال 

 %49 %29 بله
 02 92 خير
 222 222 

 (2.482) (2.948) 

 دوستان معاف از خدمت. روابط فرضي میان تحصیالت و 00-0جدول 

 
صيالت باال و پايين با داده سربازان با تح شيد كه تعداد  شته با ستافر  هاي حقيقيتوجه دا ا

شييود كه تعداد افراد راضييي و ناراضييي از اعزام به برابر اسييت. در جدول بعدي نيز مشيياهده مي
 ني كه دوسيتاناند. تنها تغييرات در تعداد كسياهاي اصيلي حفظ شيدهخدمت مطابق تعداد داده

 اند، ايجاد شده است.خود را مشمول يا معاف عنوان كرده
كند كه احتمال نارضييايتي سييربازان اعزام تشييريح اسييتافر در گام بعدي چنين فرض مي

شتهشده اند، بيشتر از كساني است كه دوستانشان به خدمت اي كه دوستان معاف از خدمت دا
اند را نشييان ي فرضييي كه از اين فرض حمايت كردههاداده 22-4اند. جدول نيز اعزام شييده

 دهد. مي
ضي در جداول داده ستافر توجيهات خود را بر آن  22-4و  22-0هاي فر از روابطي كه ا

ست، حمايت مي شته ا ساس ابراز دا ست، احتمالِا ستان معاف از خدمت در  كنند. نخ شتن دو دا
ك تحصيل كرده است. دوم آنكه داشتن ي سربازاني كه تحصيالت كمتري دارند، بيشتر از افراد

دوست معاف از خدمت در سربازان، احتمال اين احساس كه من هم بايد معاف شوم را افزايش 
ستافر اين دو رابطه ميمي صيالت و پذيرش اعزام به دهد. از نظر ا صلي ميان تح تواند رابطه ا

 خدمت را روشن و آشكار كند.
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 اند؟دوستان معاف شده 

 بله  خير

 %42 %99 معاف نشده باشند
 42 20 معاف شده باشند

 222 222 

 (2.482) (2.948) 

 . روابط فرضي میان دوستان معاف از خدمت و قضاوت فردی از اعزام 00-9جدول 

ستافر را تائيد مي ضيحات ا ضي ارائه دادند كه تو سفلد جدولي فر د )جدول كنكندال و الزار
7-22.) 

 
 انددوستان معاف نشده انددوستان معاف شده 

 تحصيالت باال
تحصيالت 

 پايين
 تحصيالت باال

تحصيالت 
 پايين

 %92 %97 %84 %84 نبايد معاف شوند
 2 8 44 44 بايد معاف شوند

 222 222 222 222 

 (442) (2.797) (2.708) (490) 

ای از خدمت، رابطههای فرضي که با استفاده از عامل داشتن دوستان معاف . داده00-4جدول 

 کند.میان تحصیالت و پذیرش اعزام به خدمت برقرار مي

شدگان تحصيل كرده با احتمال  شاره گرديد، نتيجه اوليه اين بود كه اعزام  همان طور كه ا
ند. اما دانسييتبيشييتري نسييبت به سييربازاني با تحصيييالت كمتر، اعزام به خدمت را عادالنه مي

صيالحاكي از اين نكت 22-7جدول  سطح تح ست كه  ستان ه ا ساس افرادي كه دو ت بر اح
در ميان افراد تحصييل كرده هر دو گروه نشيان  %84اند، ت ثيري ندارد: معاف از خدمت داشيته

ست(. به طور دهد كه اعزام به خدمت را پذيرفتهمي شدن آنها نبوده ا اند )يعني لزومي بر معاف 
صيالت بر پذيرش اعزام به  سطح تح شابه  شده ندم ستان معاف  ساني كه دو نيز  ارندخدمت ك

 كند كه لزومي به معاف شدن آنها نبوده است. بيان مي %97و  %92گذارد: ت ثير چنداني نمي
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از سييوي ديگر، پذيرش به اعزام افراد تحصيييل كرده ارتباط نزديكي با داشييتن يا نداشييتن 
ه طور مشابه در خصوص افرادي با . اين امر ب%92در برابر  %84دوستان معاف از خدمت دارد: 

ست. بنابراين داده صحيح ا ستدالل  22-7هاي فرضي جدول تحصيالت كمتر نيز  تائيدي بر ا
ستان معاف از خدمت بر  شتن دو صيالت تنها از طريق دا ست كه تح صوص ا ستافر در اين خ ا

صيل ك گذارد. احتمالِپذيرش اعزام ت ثير مي شموالن تح ستان معاف در م شتن دو تر رده كمدا
داشييتن  دهد. اما احتمالِاسييت و بر اين اسيياس احتمال عادالنه دانسييتن اعزام را افزايش مي

دوسييتان معاف از خدمت در ميان افرادي با تحصيييالت كمتر زياد اسييت و با اسييتناد به اين 
 واقعيت، تمايل به اعزام از جانب ايشان كمتر است. 

ستافر و د هاي فرضي هيچكدام وجود روابط اصلي را ادهتوجه داشته باشيد كه توضيحات ا
يابد. كنند. با افزايش سييطح تحصيييالت، پذيرش افراد نسييبت به اعزام افزايش ميتكذيب نمي

شده سير  سومي تف ست. متغير  ولي ماهيت اين روابط تجربي از طريق معرفي متغير  ستان دا و
 ازد. سبروز اين روابط را شفاف مي كند؛ بلكه سازوكارهايرابطه اوليه را رد نميمعاف از خدمت 

اين امر در واقع هسييته اصييلي مدل تشييريحي و تجزيه و تحليل چند متغيري اسييت. با 
به خدمت(، از  پذيرش اعزامو  سييطح تحصيييالتمشيياهده روابط تجربي ميان دو متغير )نظير 

ش ستاني كه از خدمت معاف  شتن دو شده )نظير دا ساير متغيرهاي معرفي  اند( به هدطريق ت ثير 
به زير  نه  با تقسييييم نمو به طور خودكار  ماهيت اين روابط خواهيم بود. اين امر  بال درك  دن

ساس مجموعه ثال شود. در مكه متغير كنترل نيز نام دارد، انجام مي متغير آزمايشهايي بر ا

دو  هما، متغير آزمايشي داشتن يا نداشتن دوستان معاف از خدمت است كه نمونه بر اساس آن ب
سيم مي سته تق سپس رابطه ميان دو متغير اوليه )د صيالتو  پذيرش اعزامشود.  ( به سطح تح

جداول شود. جداول ارائه شده با اين شيوه را ها محاسبه ميطور مجزا براي هر يك از زير نمونه
نامند. سييپس روابط جزئي با مي جزئياتيا  جزئي روابطو روابط شييناخته شييده در آنها را  جزئي

ه تاكيد شود ك، مقايسه ميروابط سطح اولروابط اوليه شناخته شده در نمونه كلي، تحت عنوان 
 بر عدم كنترل هيچگونه متغير آزمايشي در آن دارد. 

ستفاده از داده شريحي اولين بار با ا شي اگرچه مدل ت ست، اما رو شده ا ضي ارائه  هاي فر
. انددهگيري شييه و تحليل روابط ميان متغيرهايي اسييت كه در واقعيت اندازهمنطقي براي تجزي

ممكن مدل تشيييريحي را  هايهمان طور كه خواهيم ديد، مثال اول ما تنها يكي از خروجي
 هاي ديگري نيز وجود دارند. دهد و خروجيتوضيح مي
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 پارادايم تشريحي
ست. ابتدا بايد در اين بخش رهنمودهايي براي درك تجزيه و تحليل  شده ا شريحي ارائه  ت

از اين نكته آگاه بود كه متغير آزمايشييي مقدّم )از لحاک زماني( بر دو متغير ديگر اسييت يا ميان 
افتد، زيرا هر يك از اين شيييرايط، روابط منطقي مختلفي را در مدل چند متغيري آنها اتفاق مي
شنهاد مي صورت ميانجيپي شي به  شد، نظير مورد آموزش،  كنند. اگر متغير آزماي يا متداخل با

شده در  شان داده  ساس مدل ن ستان و پذيرش اعزام به خدمت، تجزيه و تحليل بر ا معافيت دو
سييطح خواهد بود. منطق اين رابطه چند متغيري چنين اسييت : متغير مسييتقل ) 22-2شييكل 

شتن دوستان معاف( بر متغير فرضي ميانجي )تحصيالت شتن يا ندا ذارد و به اين گ( ت ثير ميدا
 كند.( اثر ميپذيرش اعزامترتيب بر متغير وابسته )

 

 

 
 

 . متغیرآزمایشي میانجي00-0شکل 

شد، بايد از مدل متفاوتي  اگر متغير آزمون سته مقدم با ستقل و واب سبت به هر دو متغير م ن
( استفاده شود. در اينجا متغير آزمون بر هر دو متغير مستقل و وابسته ت ثير 22-0)نظير شكل 

گذارد. با كمي دقت مشخص است كه كاربرد عبارات متغير مستقل و متغير وابسته در نمودار مي
شتباه است . در واقع، تنها يك متغير مستقل )متغير آزمون( و دو متغير وابسته وجود تا حدودي ا

دارد. اين نامگذاري اشتباه تنها براي ايجاد ارتباط منطقي با مثال قبلي لحاک شده است. با توجه 
ورت به ص "وابسته"و  "مستقل"به روابط فردي هر يك از متغيرها با متغير آزمون، متغيرهاي 

ارتباط دارند، اما يك رابطه علّي ميان آنها برقرار نيسيييت. رابطه تجربي ميان  تجربي با يكديگر
بعدي اين رابطه را روشيين  هايآنها صييرفاً حاصييل رابطه آنها با متغير آزمايشييي اسييت )مثال

 سازد(.مي
 

 

 

 

 

 . متغیر آزمایشي رابط00-0شکل 

متغير 
 مستقل

متغير  متغير آزمايش
 وابسته

 متغير آزمايشي

 متغير مستقل

 متغير وابسته
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دهد. دو ارائه ميراهنمايي براي درك بيشيييتر تجزيه و تحليل تشيييريحي  22-2جدول 
شان  ست. ستون جدول ن شين، ا ضيحات پي سط بودن متغير آزمون، مطابق تو دهنده مقدم يا وا

ر مقايسه با روابط اصلي ميان دو متغير مستقل ستون سمت چپ جدول ماهيت روابط جزئي را د
تكرار، تبيين، تفسيييير و  -دهد. محتواي جدول نيز ناظر بر نكات فني و وابسيييته نشيييان مي

 ايم.است كه در ادامه هر يك از آنها را توضيح داده -تشخيص 
 

 مقايسه روابط جزئي با روابط اصلي
 متغير آزمايش

 واسط مقدم

 تكرار تكرار روابط مشابه
 تفسير تبيين تر يا بي رابطهضعيف

 نخصيص تخصيص شكاف*

 رابطهتر يا بي تر يا مشابه، و ضعيف* روابط جزئي بر دو نوع است: قوي
 . الگوی تشریحي00-0جدول 

 

 تكرار 
صرف شند،  صلي با شان دهنده همان روابط ا ضرورتاً ن نظر از  مقدم يا زماني كه روابط جزئي 

شود. اين امر حاكي از آن است كه روابط واسط بودن متغير آزمون، عبارت تكرار به نتايج اطالق مي
ال قبلي اگر تحصيالت در هر دو حالت داشتن اند. در مثاصلي تحت شرايط آزمايش نيز تكرار شده

يا نداشتن دوستان معاف از خدمت، ت ثير يكساني بر پذيرش اعزام داشته باشد، در واقع رابطه اصلي 
وابط ها توضيحات استافر در خصوص رتكرار شده است. با اين وجود توجه داشته باشيد كه اين يافته

تن دوسييتان معاف از خدمت، بيانگر سييازوكار ت ثيرگذاري كنند. داشييتن يا نداشيياصييلي را ت ييد نمي
 تحصيالت بر پذيرش اعزام نيست.

جداول براي درك عميق به  طابق باز مي 22-7و  22-4تر تكرار  يد م گرديم. فرض كن
رود كه داشيييتن دوسيييتان معاف از خدمت ت ثير عميقي بر نوع ، اين گمان مي22-4جدول 

نها داشته باشد. با فرض اين رابطه ممكن است به دنبال آن احساس سربازان نسبت به اعزام آ
ست يا خير صيلي برقرار ا سطوح مختلف تح شيم كه آيا رابطه فوق براي  نظور، . براي اين مبا

 گيريم. را به عنوان متغير آزمون يا كنترل در نظر مي تحصيالت
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آنچه ما انجام  دهد. اين جدول تا حدودي بانتايج اين بررسييي را نشييان مي 22-7جدول 
صيالت را به عنوان متغير آزمون در نظر گرفتيم. عليرغم اين داده ست زيرا ما تح ايم، متفاوت ا

صيالت باال يا پايين در  سربازان داراي تح ستان معاف از خدمت بر نگرش  شتن دو ضوع، دا مو
ه را مقايسي 7و  0سييپس  4و  2 هايخصييوص اعزام به خدمت ت ثيرگذار اسييت )ابتدا  سييتون

سبت به اعزام را  ستان معاف از خدمت و نگرش ن شتن دو كنيد(. اين نتايج تكرار روابط ميان دا
 دهد. نشان مي

سياري مدل تشريحي را به اميد تكرار يافته ساير زيرمجموعهمحققان ب  نمونه هايهايشان در ميان 
ستفاده قرار مي صيالدهند. به طور مثال اگر رابطهمورد ا سطح تح شناختاي ميان  ه ت و تبعيض نژادي 

توان متغيرهاي آزموني نظير سن، ناحيه جغرافيايي، نژاد، مذهب و غيره را به منظور بررسي ثبات شود، مي
روابط اصييلي معرفي نمود. اگر اين رابطه ميان پير و جوان، مردم نواحي مختلف كشييور و نظاير آن تكرار 

 اي واقعي و فراگير بوده است.هگرفت كه رابطه اصلي، رابطتوان نتيجه شود، مي

 

 تبيين
صيف تبيين واژه ست روابط كاذباي براي تو شان ميا م كه دهي: با معرفي متغير آزمون ن

( متغير آزمون بايد 2پذير است: )روابط اصلي غير واقعي بوده است. اين امر در دو صورت امكان
ط جزئي بايد تا حد صفر يا كمتر از ( رواب0نسبت به هر دو متغير مستقل و وابسته مقدم باشد. )

شرايط مي سم اين  ست، نزول يابند. براي تج صلي ا ا هاي متعددي رتوان مثالآنچه در روابط ا
 ارائه نمود.

هاي نواحي لكشود. به صورت تجربي ميان تعداد لكاشاره مي 7مجدداً به مثالي در فصل 
اي هاي منطقهلكارد.  هرچه تعداد لكاي مسيييتقيم وجود دمختلف و ميزان مواليد آنها رابطه

بيشتر باشد، ميزان زاد و ولد در آن منطقه بيشتر است. شايد اين رابطه تجربي باعث تقويت اين 
گذارد. با انجام يك پيش آزمون ها بر ميزان زاد و ولد ت ثير ميلكفرض شيييود كه تعداد لك

عداد روستايي نسبت به نقاط شهري هم تتوان نسبت به تبيين اين رابطه اقدام نمود. مناطق مي
هاي بيشييتر و هم ميزان زاد و ولد بيشييتري دارند. اما در مناطق روسييتايي، و شييهري، لكلك

 ها و ميزان زاد و ولد وجود ندارد.لكاي ميان تعداد لكرابطه
دهد كه چگونه متغير شهري يا روستايي بودن نوعي رابطه ظاهري نشان مي 22-4شكل 

شييكل روابط اصييلي را نشييان  2كند. بخش ها و ميزان زاد و ولد ايجاد ميلكداد لكميان تع
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سمت تعداد زياد لكمي شيد كه از ق شته با ستاها، دهد. توجه دا شهرها و رو لك در جدول براي 
سمت تعداد كم لكهمه به جز يكي داراي تولد ستند. در ق ه لك نيز تعداد تولدها بهاي متعدد ه

شهرها و روستاهايي  %94در  توان گفتموارد كم بوده است. به طور كمّي مي جز يكي در بقيه
ست. در مقابل اين رابطه لك زيادي در آنها ديده ميكه تعداد لك شود، تعداد تولدها نيز بيشتر ا

شييود. اين تفاوت عميق نشييان دهنده هاي كمتر ديده ميلكمناطقي با تعداد لك %4تنها در 
 ميان دو متغير است.  نوعي همبستگي قوي

ها و نوزادان را به لكنمايد و تعداد لكبخش دوم شييكل، شييهرها و روسييتاها را تفكيك مي
شود كه نرخ زاد و ولد در تمامي مناطق كند. حال مشاهده ميصورت مجزا در هر منطقه بررسي مي

سييتايي ي از نقاط روتر. همچنين توجه كنيد كه تنها يكروسييتايي باالتر و در مناطق شييهري پايين
 زيادتر دارند.  هايلككمتر و يكي از مناطق شهري لك هايلكتعداد لك
 

I. لكها و شهرهايي با تعداد كم و زياد لكنرخ زاد و ولد در روستا 

 هالكتعداد كم لك ها لكتعداد زياد لك

 ز ز
 ز ز ز ز ك ز

 ز ز ز ز

 ك ك ك ك ك
 ز ك ك ك ك ك ك

 ك ك ك ك ك ك ك
 

II.  لك، با نظارت بر روستاها و شهرهاها و شهرها با تعداد كم و زياد لكزاد و ولد در روستانرخ 

 هالكتعداد كم لك هالكتعداد زياد لك

 ز ز ز ز ز
 ز ز ز ز ز ز ز ز

ي
تاي

وس
ر

 

 ك
 ك ك ك ك ك ك ك ك

ي ك ك ك ك ك ك ك
هر

ش
 

 ز : شهر يا روستا با ميزان زاد و ولد زياد
 ميزان زاد و ولد كم ك : شهر يا روستا با

 ها و نوزادانلک. حقایقي در خصوص لک00-9شکل 
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به آن اشاره شده است. رابطه مثبتي  7مشابه ديگري نيز وجود دارد كه قبالً در فصل  مثال
سارات وارده وجود دارد. هرچه  شاني براي اطفاي حريق و ميزان خ ميان تعداد تجهيزات آتش ن

شتري به كا شايد اينطور به تعداد تجهيزات بي شتر خواهد بود.  سارات وارده بي شوند، خ ر گرفته 
شوند. با اين وجود، متغير پيش آزمون نظر آيد كه تجهيزات آتش نشاني خود باعث خسارت مي

ارت هاي كوچك خسهاي بزرگتر بيشتر از آتشسازد. آتشاندازه آتش، رابطه اصلي را آشكار مي
شتري نيز نياز دارند. تنها با در نظر گرفتن آتشكنند و به تجهيزات آتش نوارد مي هاي شاني بي

شود كه رابطه اصلي از چشم پنهان مانده است )يا شايد معكوس شده است(. مي بزرگ مشاهده
 هاي كوچك نيز صحيح باشد. همين قضيه مي تواند در مورد آتش

 ها پيش، متوجهسييالدهيم. در نهايت يك نمونه تحقيقاتي واقعي را مورد بررسييي قرار مي
اي تجربي ميان مناطقي از كشييور كه اعضيياي هيئت علمي دانشييكده پزشييكي از وجود رابطه

(. براي 2942اند و نگرش آنها نسبت به بيمه درماني شدم )بابي، دانشگاه فارغ التحصيل شده
مي لپردازيم. در ميان اعضاي هيئت عسهولت بيشتر، تنها به بررسي مناطق شرقي و جنوبي مي

شكده  شگاه %49دان صيالن دان سه با فارغ التح شرق آمريكا، در مقاي شكي  صد  29هاي پز در
شگاه صيل از دان ستند. اين يافتههاي جنوبي با بيمهفارغ التح اكي از حها هاي درماني موافق ه

هايي بيشييتري با چنين برنامه آن بود كه در جنوب آمريكا نسييبت به شييرق آن عموماً مخالفت
درماني پزشييكان ت ثير  هايهاي دانشييگاه پزشييكي تنها بر نگرشدارد و احتماالً آموزشوجود 

اي كه دارند. ليكن اين روابط با معرفي يك متغير پيش آزمون تا حدودي محو گرديدند: منطقه
شده شكده در آن متولد  اند. در ميان اعضاي هيئت علمي متولّد مناطق اعضاي هيئت علمي دان

شگاهدر  %99شرقي،  شده %22شرقي و  هايدان صيل  ند. از ميان متولدين اجنوبي فارغ التح
جنوب فارغ التحصيييل  %74هاي علوم پزشييكي شييرق و در دانشييگاه %24مناطق جنوبي نيز 

شدهاند. به عالوه منطقهشده ضاي هيئت علمي در آن متولد  سبت اي كه اع اند، با نگرش آنها ن
و در ميان متولدين  %97سيييت. در ميان متولدين مناطق شيييرقي هاي درماني مرتبط ابه بيمه

 هاي درماني موافقت دارند.با بيمه %79مناطق جنوبي 
( نگرش 4( منطقه تحصيييل، و )0( منطقه تولد، )2رابطه ميان سييه متغير ) 22-8جدول 

سبت به بيمه شان مين صرفهاي درماني را ن شرق،  ضاي هيئت علمي متولّد  نظر از دهد. اع
ارند. ليكن متولدين مناطق جنوبي، هاي درماني دمحل تحصييييل، موافقت بيشيييتري با بيمه

شتهموافقت كمتري با بيمه صيل آنها تاثيري اندك هاي درماني دا شرايطي كه محل تح اند، در 
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ست يا تقريباً بدون تا شته ا ست. بنابراين دادهدا شان ميثير بوده ا شها ن ه اهددهند كه رابطه م
هاي درماني كاذب اسييت و اين رابطه تنها شييده ميان محل تحصيييل و نگرش نسييبت به بيمه

سبت به بيمه  رماني هاي دناشي از ت ثير همزمان منطقه تولد بر محل ادامه تحصيل و نگرش ن
ست. زماني كه محل تولد همانند جدول  صلي در اجزاء  22-8ا شود، روابط ا شته  ثابت نگاه دا

  شوند.محو مي
 

 هاي درمانيدرصد افراد موافق با بيمه 

 منطقه تولّد

 جنوب شرق

منطقه ادامه تحصيل در رشته 
 پزشكي

 22 97 شرق

 74 92 جنوب

 های درماني. محل تولد، محل ادامه تحصیل و نگرش نسبت به بیمه00-7جدول 

 منبع: 
Earl. R .Babbie, Science and Morality in Medicine (Berkeley: University of California 

Press, 1970), 181. 

 
حضييور در مجموعه "پاتريشيييا كندال، يكي از بنيانگذاران مدل تشييريحي، در ضييميمه 

ن كند كه محققااي را ذكر ميمطالعه "اي آينده افرادآيوي و موفقيت در زندگي حرفه هايكالج
ا ديگر به هاند. اگرچه دادهر نهايت به يك تكرار رسيدهند، اما دادر آن به دنبال نوعي تبيين بوده

ست: تا چه ميزان موفقيت كاري  شجويان ا ضوع همچنان مورد توجه دان ستند، اما اين مو روز ني
 شما با تحصيل در دانشگاه مناسب ارتباط دارد؟

 

 اي آينده افرادهاي آيوي و موفقيت در زندگي حرفهحضور در مجموعه كالج

 پاتريشيا ال كندال 
 بخش علوم اجتماعي، كالج كوئين

يكي از مخاطرات اصييلي تجزيه و تحليل پيمايشييي آن اسييت كه روابطي كه گمان 
و   Xاي كاذب است. در واقع رابطه اصلي ميان رود علت و معلولي باشد، در اصل رابطهمي
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Y ه شود، م ثابت نگاه داشتشود. به ويژه زماني كه عامل متقدبا يك عامل متقدّم تبيين مي
 يابد. به صفر كاهش مي Yو   Xروابط جزئي ميان 

اين امر در يكي از مطالعات چند دهه قبل، به طور آشيييكاري قابل تشيييخيص بود. 
شگاه كلمبيا پايان شجويان من در دان ست يكي از دان ساتر و شيا  ساس نامه خود را بپاتري ر ا

مشيييترك مذكر مجله تايم قرار داده بود. يكي از  22.222مربوط به  هايپرسيييشييينامه
فرضياتي كه وست قصد آزمون آن را داشت به اين صورت بود كه مردان فارغ التحصيل از 

آيوي )براون، كلمبيا، كرنل، دارتموث، هاروارد، دانشيييگاه پنسييييلوانيا،  هايمجموعه كالج
ساليا ستون و ييل( با توجه به درآمد  شغلي خود موفقپرين اند ي بودهتر از كساننه، در مسير 

 اند.ها فارغ التحصيل شدهها و دانشگاهكه از ساير كالج
كند. اگرچه تغييراتي در جدول ( انتظارات وسييت را ت ييد مي2نخسييتين جدول )جدول

سد رهاي وست در مطالعات خود دارد. به نظر ميام، ليكن انطباق كاملي با يافتهايجاد كرده
چشييمگيري در زندگي كاري افراد  هاي آيوي به موفقيتحضييور در يكي از مجموعه كالج

 شود. ها منتهي ميها و كالجنسبت به فارغ التحصيالن ساير دانشگاه
د توانناما اندكي ت مل جايز اسييت. آيا اين رابطه نوعاً كاذب نيسييت؟ چه كسيياني مي

شان در مجموعه كالج صيل فرزندان سلماً ثروتمندان)ههزينه تح (. ^اي آيوي را بپردازند؟ م
اي را اي از روابط حرفهچه كسيياني توانايي راه اندازي كسييب و كارها و برقراري مجموعه

 هاي ثروتمند. كند؟ باز هم خانوادهدارند كه به آينده شغلي فرزندانشان كمك مي
ابط تواند روان مياجتماعي خانواده دانش آموختگ  -به عبارت ديگر موقعيت اقتصادي 

هاي وست حاكي از آن است كه تر سازد. در واقع برخي يافتهظاهراً علت و معلولي را شفاف
 شايد مسئله به همين صورت است.

 (Xحضور در كالج ) 

 (Yآينده شغلي موفق )
هاي مجموعه كالج

 آيوي 
ها و ساير دانشگاه

 هاكالج

 (%02) 0.222 (%82) 2.422 موفق
 (%42) 8.222 (%42) 422 نا موفق

 (%222) 9.222 (%222) 0.222 جمع كل

 *2جدول  
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شكل افزوده ٭ ست فاقد جمع من ارقامي را به  شره از مطالعه و سخه منت ام زيرا تنها ن
 كل بود. منبع زير را مالحظه كنيد:

Emest Havemann and Patricia Salter West, They Went to College 

NewYork: Harcourt, Brace, 1952. 
ضاي خانواده 0مطابق جدول  سوم از اع هاي ثروتمند و تنها يكي از هر يازده نفر يك 

ه هاي آيوي بتر در مجموعه كالجاجتماعي ضعيف –هاي با وضعيت اقتصادي عضو خانواده
وجود دارد  Tو   Xاند. بر اين اسيياس رابطه شييديدي ميان دو متغير تحصيييل ادامه داده

و آينده  [T]اجتماعي خانواده   -)وابسييتگي شييديد مشييابهي نيز ميان موقعيت اقتصييادي 
 وجود دارد(.  [Y]شغلي موفق 

 (Tاجتماعي خانواده ) –موقعيت اقتصادي  
 پايين باال (Xحضور در كالج )

 (%9) 222 (%44) 2.222 هاي آيويمجموعه كالج
 (%92) 2.222 (%84) 4.222 هاها و كالجساير دانشگاه

 (%222) 2.222 (%222) 7.222 جمع كل

 اجتماعی خانواده -های آيوی بر اساس موقعیت اقتصادی. حضور در مجموعه کالج0جدول 

حاكي از آن است كه شايد فرضيه وست در خصوص اي اين مقادير همبستگي حاشيه
مقابل نتايج نشييان هاي آيوي نادرسييت باشييد. در ماهيت علّي حضييور در مجموعه كالج

جويان در روابط اصييلي مشيياهده اجتماعي خانواده دانش  -دهد كه موقعيت اقتصييادي مي
 اند.شده دخيل بوده

ست كه وقتي عامل  سش مهم اين ا ست. پر شده ا صميمي گرفته ن با اين وجود هنوز ت
ضوع در  شد، چه اتفاقي براي روابط جزئي خواهد افتاد. اين مو دول جآزمون تحت كنترل با

 نشان داده شده است.  4
 اجتماعي خانواده -دهند كه حتي وقتي موقعيت اقتصييادياين روابط جزئي نشييان مي

شته مي ضور در مجموعه كالجثابت نگاه دا  هايشود، همچنان رابطه قابل توجهي ميان ح
ي يآيوي و موفقيت در آينده شغلي وجود دارد. در نتيجه اين تجزيه و تحليل از فرضيه ابتدا

 كند.وست پشتيباني مي
اجتماعي باال  -موقعيت اقتصادي 

(T) 
اجتماعي پايين  -موقعيت اقتصادي

(T) 
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موفقيت 
 (Yآينده )

مجموعه 
هاي آيوي كالج

(X) 

ها و دانشگاه
ها ديگر كالج
(X) 

مجموعه 
هاي آيوي كالج

(X) 

ها و دانشگاه
ها ديگر كالج
(X) 

 2.222 موفق
(84%) 

2.222 
(44%) 

422 (82%) 
2.222 

(02%) 
 نا موفق

222 (44%) 
0.222 

(84%) 
022(72%) 

7.222 
(92%) 

 2.222 جمع كل
(222%) 

4.222 
(222%) 

222(222%) 
2.222 

(222%) 

 ثابت است Tزمانی که عامل  Yو  X. روابط جزئی میان 4جدول 

شت. تقريباً  ضيات خود ندا ست هيچ راهي براي اثبات فر ضوع و شعليرغم اين مو ه همي
توانند روابط اصيييلي را تبيين كنند. به طور مثال هوش وجود دارند كه ميبرخي عوامل متقدم 

محاسيييبه  SATدانش آموزان را در نظر بگيريد )كه با آزمون ضيييريب هوشيييي يا امتيازات 
اين كنند. بنابرهاي آيوي به توانايي باالي دانش آموزان خود افتخار ميشود(. مجموعه كالجمي

هاي مالي به آن دسييته از اسييت درصييدد دادن كمك هزينه دانشييجويي و مشييوق ممكن
ريه را هاي تحصيل و شهدانشجويان استثنايي باشند كه توان مالي كافي جهت پرداخت هزينه

شگاه ستن به اين دان شجويان تيزهوش مهارتندارند. با پيو ود و ارتباطات خ هاهاي معروف، دان
سعه مي شغلي خود نيز به موفقيت ميدهند و بر ايرا تو سير  ساس در م سند. با توجه بن ا ه ر

شت، قادر به بررسي اينكه آيا اينكه وست هيچ داده اي درباره هوش افراد تحت مطالعه خود ندا
 روابط جزئي با معرفي اين عامل همچنان برقرارند يا خير، نبود.

پارادايم تشيييريحي به محقق اين توان را مي  هايكه برخي گزينهدهد به طور كلي 
خاص را مردود كند و براي بقيه آنها پشتيباني منطقي ارائه دهد. اين رويه به ما اجازه اثبات 

  .دهدنميهيچ چيزي را 
ها خانوادهاجتماعي  -اقتصييياديموقعيت  دربارهاي ( با توجه به اينكه وسيييت هيچ داده^)

ساني را كه در طول تمام  شت، ك شان  7ندا هاي را حمايت كامل كردند، خانوادهسال فرزندان
صادي شان همراه با درس كار  -متمول يا با موقعيت اقت ساني كه فرزندان سب و ك اجتماعي منا

 ت.اجتماعي پايين در نظر گرف -هايي با درآمد كمتر يا موقعيت اقتصاديكردند، خانوادهنيز مي
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 تفسير
ست جايگزيني متغير آزمون و نكاتي ا تفسير همانند تبيين است و تنها تفاوت آنها در زمان

دهد كه در آيد. تفسييير آن دسييته از نتايج تحقيق را نشييان ميكه به دنبال اين تفاوت پديد مي
آنها متغير آزمون يا كنترل به عنوان عامل واسيييط يا ميانجي در ت ثيرگذاري متغير مسيييتقل بر 

 اشتن دوستان معاف از خدمتكند. مثال قبلي در خصوص تحصيالت، دمتغير وابسته عمل مي
سير  سيار خوبي براي تف شريحي، ت ثيرو پذيرش دروني افراد  نمونه ب ست. در چارچوب مدل ت  ا

شود و اين رابطه همچنان برقرار است. به عبارت ديگر تحصيالت بر پذيرش دروني مردود نمي
ساتي مختلف نسبت به پذيرش مي ر واسط، غيشود. متاختالف در سطح تحصيالت باعث احسا
فسير كند. بنابراين تمعافيت دوستان، صرفاً سازوكاري است كه اين رابطه از طريق آن بروز مي

ند را كنشييود، اما فرآيندي كه طي آن اين روابط عمل مياعتبار روابط علّي اصييلي را منكر نمي
 سازد. آشكار مي

بزهكاري كودكان مثال ديگري از تفسيييير به شيييرح زير اسيييت. محققان معتقدند احتمال 
ست كه در خانوادهخانواده شتر از كودكاني ا سيخته بي سالم زندگي ميهاي از هم گ نند. كهاي 

سير نمود. در ميان كودكاني كه  نظارتتوان با معرفي اين روابط را مي به عنوان متغير آزمون تف
اند، نرخ بزهكاري به جدايي يا عدم جدايي والدين آنها بسيييتگي ندارد. همين تحت نظارت بوده

 ميان از هم كند. اين رابطهموضييوع در خصييوص آنهايي كه تحت نظارت نبودند نيز صييدق مي
 كند.ي را ايجاد ميگسيختگي خانواده و فقدان نظارت، رابطه اصل

 

 تشخيص
كند كه كامالً با يكديگر اي از روابط جزئي را ايجاد ميگاهي اوقات مدل تشييريحي دسييته

 تر از رابطه دو متغير اصيييليتواند برابر يا قويتفاوت دارند. به طور مثال، يك رابطه جزئي مي
صلي بوده و يا شد، در حالي كه دومين رابطه جزئي كمتر از رابطه ا صفر كاهش يافت با ه تا حد 

صي شوند: ما شرايط خااست. در الگوي تشريحي اين شرايط تحت عنوان تشخيص شناخته مي
 كنيم. دهند را مشخص ميكه روابط اصلي تحت آن رخ مي

هاي پيشييين كتاب به آن اشيياره بار ديگر مطالعه مربوط به مشيياركت مذهبي كه در فصييل
نشيييان داد كه در ميان (. مطالعه 2984090رينگر و بابي، گيريم )گلوك، گرديد را در نظر مي
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شاركت مذهبي با افزايش طبقه اجتماعي كاهش مي سقفي، ميزان م ساهاي ا ضاي كلي يابد. اع
هاي مختلف اند كه ميانگين سطح مشاركت زنان بخشارائه شده 22-4ها در جدول اين يافته

 دهد.اجتماعي در كليسا را نشان مي
 

 تماعيسطح طبقه اج 
 باال    پايين 

 2 2 0 4 7 

 72/2 79/2 79/2 29/2 84/2 ميانگين مشاركت در مراسم

 طبقه اجتماعي و میانگین حضور در مراسم کلیسای زنان مسیحي 00-7جدول 

 توجه: در اينجا به جاي درصد از مقادير ميانگين استفاده شده است. 
 منبع:

Table 15-7,15-8 & 15-9 are from Charles Y. Glock, Benjamin B. Ringer, and Earl R. 

Babbie, To Comfort and to Callenge (Berkeley: University of California press, 1967. Used 

permission of thw Regents of the University of California.  

 
ور ل ديگران تفسير كرد و نتيجه گرفت كه حضها را در قالب تجزيه و تحليگلوك اين يافته

هاي جامعه در كليسييا در واقع جايگزيني براي خشيينودي آن دسييته از افرادي اسييت كه از لذت
 از جوانان ترگيري نشان داد كه چرا زنان از مردان و افراد مسناند. اين نتيجهمادي محروم شده

ستدالل كرد كه افرادمذهبي ستند. گلوك چنين ا ساس ميزان درآمد و  تر ه محروم جامعه )بر ا
سيدن به عزت نفس در دنياي  شانس كمتري براي ر سه با طبقات متموّل  صيالت( در مقاي تح

سييازد كه طبقه اجتماعي رابطه مادي را دارند. او براي نشييان دادن اين ايده خاطر نشييان مي
سازمان صب در  سيدن زنان به مقام و من -9ذهبي دارد )جدول هاي غير مشديدي با احتمال ر

22.) 
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 سطح طبقه اجتماعي 
 باال    پايين 

 2 2 0 4 7 

سازمان صب در  صد افراد داراي مقام و من هاي در
 غير مذهبي

78 74 27 22 94 

 های غیر مذهبي. طبقه اجتماعي و داشتن مقام و منصب در سازمان00-7جدول 
 

ستدالل خود را چنين ادامه مي ضور در گلوك ا دهد كه اگر رابطه ميان طبقه اجتماعي و ح
مندي از تنها بر اين قاعده استوار است كه زنان طبقات محروم فرصت كمتري براي بهرهكليسا 

هاي مادي برخوردار اند، رابطه اصيييلي نبايد در ميان زناني كه از نعمتهاي مادي داشيييتهلذت
هاي غير مذهبي به عنوان برقرار باشيييد. بدين منظور او از كسيييب مقام در سيييازمان اند،بوده

ستفاده نمود. در اين آزمون، طبقه  ضايت در جامعه مادي ا ستيابي به ر صي تقريبي براي د شاخ
شد كه داراي چنين  شته با سم مذهبي ميان كساني دا اجتماعي نبايد ارتباطي با مشاركت در مرا

 اند.مقامي بوده
ي هاي انتفاعاست. براي زناني كه در سازمان اي از تشخيص نشان داده شدهنمونه 22-9در جدول 

ضرورتاً رابطه ستند،  سم مذهبي وجود داراي مقام و جايگاه ه شاركت در مرا اي ميان طبقه اجتماعي و م
ن ند: در مياكشوند را مشخص ميندارد. در واقع جدول شرايطي كه روابط اصلي بر اساس آن ايجاد مي

 اند. هاي جامعه مادي محروم ماندهها و نعمتزناني كه از فرصت
 

 ميانگين حضور در كليسا براي طبقات مختلف اجتماعي 

 باال    پايين 

 2 2 0 4 7 

 78/2 78/2 78/2 24/2 78/2 داراي قدرت و مقام هستند
 72/2 78/2 74/2 22/2 80/2 داراي قدرت و مقام نيستند

 . حضور در کلیسا بر اساس طبقه اجتماعي و داشتن قدرت و مقام00-3جدول 

نظر از مقدّم يا واسط بودن متغير آزمون استفاده عبارت تشخيص در الگوي تشريحي صرف
شرايط ويژهمي ست. ما  سان ا صورت مفهوم يك صلي شود. در هر دو  اي كه تحت آن روابط ا

 كنيم. برقرارند را مشخص مي
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 ايمپارادپااليش 
هاي قبلي فصل منطق اصلي مدل تشريحي كه توسط الزارسفلد و همكارانش ارائه بخش

تاب در كاند. حال برخي تغييرات منطقي ممكن كه تعدادي از آنها شده را مورد بررسي قرار داده
 دهيم.ارائه شده باشد را مورد بررسي قرار مي (2989) 1موريس روزنبرگ

 گيرد. اما درنخسيييت آنكه پارادايم اصيييلي نوعي رابطه اوليه بين دو متغير را در نظر مي
تر شييايد ايجاد نوعي تمايز ميان روابط مثبت و منفي مفيد باشييد. ضييمن آنكه هاي جامعمدل

ند را كنروزنبرگ حتي اسييتفاده از مدل تشييريحي در زماني كه روابط اصييلي به صييفر ميل مي
اي در خصييوص بررسييي رابطه ميان عضييويت در . به طور مثال او مطالعهپيشيينهاد كرده اسييت

(. تجزيه 22-22كند )جدول اتحاديه و نگرش به عضييويت افراد يهودي در اتحاديه را نقل مي
شان داد  ساني كه و تحليل ابتدايي ن ضويت در اتحاديه ارتباطي با نگرش ندارد: ك طول مدت ع

ضو اتحاديه بود 7كه كمتر از  ضويت كاركنان يهودي همان نظري را هسال ع سبت به ع اند، ن
ضاي باالي  شتند كه اع سيد كه سال دارند. اما چنين به نظر مي 7دا ضاي اتحاديه بر  سنر اع

رابطه ميان طول عضييويت و نگرش به عضييويت يهوديان غالب باشييد. به طور كلي اعضيياي 
شتند. به طور ترها نظر مساعدتري در خصوص عضتر در مقايسه با مسنجوان ويت يهوديان دا

ضاي جوان ضويت اع سن ترهمزمان طول زمان ع ضاي م سبت به اع كمتر بوده  در اتحاديه ن
سابقه عضويت طوالني سني، افرادي با  ست. با اين وجود در اعضاي يك گروه  ه، تر در اتحاديا

سن يك متغنگرش مثبت شتند. در اين مورد،  ضويت يهوديان دا سبت به ع ر پنهان يتري نيز ن
كرده اسييت كه رابطه ميان طول زمان عضييويت و نگرش نسييبت به يهوديان را مخفي  2كننده
 است.

صلي  صلي بر اين نكته تمركز دارد كه روابط جزئي، كمتر يا به اندازه روابط ا دوم آنكه پارادايم ا
صوص داليل وجود اين تفاوت معني ستند، اما رهنمودي در خ صلي و ه  جزئي ارائهدار ميان روابط ا

صوص مواجه نمي صميمي در اين خ شريحي، به طور مرتب با اتخاذ ت ستفاده از مدل ت دهد. زمان ا
تر از روابط اصييلي هسييتند يا خير. دار ضييعيفشييويد كه آيا روابط جزئي داده شييده به طور معنيمي

 شود.بنابراين جنبه ديگري نيز به پارادايم افزوده مي

                                                 
1. Morris Rosenberg 

2 . Suppressor Variable 



 تحقيق در علوم انساني  كاربردي شناسي/ روش920

  

تر از محدود كردن الگوي اصلي به روابط جزئي همسان يا ضعيفسوم آنكه از سوي ديگر 
رابطه اصييلي در واقع به معناي ناديده گرفتن دو گزينه ديگر اسييت. رابطه جزيي ممكن اسييت 

تر از رابطه اصلي  يا حتي معكوس آن باشد، مثالً زماني كه رابطه اصلي مثبت است، رابطه قوي
 جزئي منفي باشد.

 
 ري ميان نگرش نسبت به يهوديان و مدت زمان عضويت در اتحاديه وجود ندارد( هيچ رابطه آشكا2
 چهار سال يا بيشتر  كمتر از چهار سال 

 2/22 0/79 درصد كساني كه نسبت به عضويت يهوديان نظري ندارند
 (208) (028) 

 يهوديان دارد( در هر گروه سني، طول مدت عضويت در اتحاديه تاثير مثبت به تمايل بر عضويت 0

 طول مدت عضويت در اتحاديه 

 چهار سال يا بيشتر كمتر از چهار سال درصد كساني كه نسبت به عضويت يهوديان نظري ندارند

   سن: 
 4/80 7/28 سال و زير آن 09 
  (49) (22) 
 4/79 2/44 79تا  42بين  
  (42) (228) 
 2/28 7/49 سال به باال 22از  
  (24) (99) 

 ای از متغیر پنهان کننده. نمونه00-01جدول 

 منبع: 
Morris Rosenberg, The logic of survey Analysis (New York: Basic Books, 1968), 88-

89. Used by permission. 

 
كند نمايد. محقق ابتدا چنين فرض ميروزنبرگ مثالي فرضي از دو گزينه اخيز را مطرح مي

از  گان طبقه متوسييطدهندسييخه به پيمايش او احتماالً بيشييتر از پادهندسييخكه طبقه كارگر پا
سپس بيان مي22-22كنند )جدول جنبش حقوق مدني حمايت مي شايد در اين (. او  كند كه 

مثال، نژاد يك متغير تحريف كننده باشيد كه رابطه واقعي ميان طبقه و نگرش را وارونه نشيان 
سددهد. همچنين به نظر ميمي ست بيش از  -گان آفريقاييدهندسخكه پا ر آمريكايي ممكن ا
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از جنبش حقوق مدني حمايت كنند و در عين حال شيييمار آنها در طبقه ها سيييفيد پوسيييت
طبقه  آمريكايي -گان آفريقاييدهندسييخدهندگان كارگر بيش از طبقه متوسييط اسييت. پاپاسييخ

شتري يي طبقه كارگر حمايت بيآمريكا -گان آفريقاييدهندسخمتوسط ممكن است نسبت به پا
سفيد پوست ست ميان  شند و روابط مشابهي نيز ممكن ا شته با شواز جنبش دا د. با ها مشاهده 

رسد كه حاميان جنبش حقوق اجتماعي در ميان ثابت نگاه داشتن نژاد، محقق به اين نتيجه مي
 طبقه متوسط بيشتر از طبقه كارگري بوده است. 

 
سبت به طبقه هاي مورد ( آزمودني2 ساوي حقوق اجتماعي ن شتري از ت مطالعه در طبقه كارگري حمايت بي

 متوسط دارند.
 طبقه شاغل طبقه متوسط اهميت حقوق مدني

 %72 %44 باال
 22 84 پايين

 222 222 

222%= (202) (202) 

قه مقايسييه با طب( با كنترل متغير نژاد، طبقه متوسييط حمايت بيشييتري از تسيياوي حقوق اجتماعي در 0
 كارگري دارد.

 سفيدها هاسياه اهميت حقوق مدني

 طبقه شاغل طبقه متوسط طبقه شاغل طبقه متوسط 

 %02 %42 %22 %42 باال
 92 42 22 42 پايين

 222 222 222 222 

222%= (02) (222) (222) (02) 

 ای از متغیر انحرافي )فرضي(. نمونه00-00جدول 

 منبع:
Morris Rosenberg, The Logic of Survey Analysis (NewYork: Basic Book, 1968), 94-

05. Used by permission. 
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به  2توجه نماييد. زماني كه ميشييل دو سيييو 1حال به مثال ديگري از متغير تحريف كننده
بررسي حقوق اوليه زنان و مردان در يك سازمان پرداخت، از اين يافته كه زنان به طور متوسط 

دارند، شييگفت زده شييد. متغير انحرافي حقوق اوليه بيشييتري از همكاران مرد خود دريافت مي
از  ها به طور كليبود. اكثر زنان به تازگي اسييتخدام شييده بودند كه حقوقزمان اسييتخدام اوليه 

، 3گذشييته كه مردان اسييتخدام شييده بودند، افزايش يافته بود )به نقل از اي. كوكهاي سييال
2992 .) 

اين ابعاد جديد باعث پيچيدگي بيشتر موضوع تشخيص گرديد. اگر يك رابطه جزيي مشابه 
تر از آن باشد، در اين شرايط چه واكنشي بايد نشان رابطه اصلي و رابطه جزيي ديگر حتي قوي

ايد كه تحت يكي از آنها رابطه از شرايطي را مشخص كرده ه اين ترتيب شما دو مجموعهداد؟ ب
 اصلي برقرار و در ديگري تقويت شده است. 

نهايتاً پارادايم اصييلي اسيياسيياً بر متغيرهاي آزمون دو بخشييي تمركز دارد. در واقع مدل 
 كه متغير آزمون نمونه را بهتشريحي، در نظريه يا عمل، چندان محدود كننده نيست، اما زماني 

سيم مي شتري زير نمونه تق شريحي اوليه پيچيدهسه يا تعداد بي شود. اين ر ميتكند، الگوي ت
صورت همزمان مورد توجه قرار گيرد، افزايش  پيچيدگي زماني كه بيش از يك متغير آزمون به 

 نيز خواهد يافت.
شري صود من از طرح مباحث فوق ايرادگيري از مدل ت شتر مق صد من بي ست. بلكه ق حي ني

ها ز رويهاي است ااي نيست: مجموعهت كيد بر اين نكته است كه مدل تشريحي الگوريتم ساده
شتر ابزاري منطقي براي  كه محقق از طريق آن به تجزيه و تحليل تحقيق بپردازد. اين مدل بي

به محقق در درك بهتر داده مك  جامك مدل تشيييريحي ان يه و  ها اسيييت. درك دقيق  تجز
سييازد. با اين وجود، مدل تشييريحي چيزي درباره اينكه كدام تر ميرا سيياده پيچيده هايتحليل

شوند و يا نتيجه ستفاده  نتايج  گيري قاطعي در مورد ماهيتمتغيرها بايد به عنوان متغير كنترل ا
ته د توجه داشييكند. در تمامي اين موارد بايد به ابتكار و خالقيت خومدل تشييريحي، ارائه نمي

ازي بيش سآيد. با توجه به سادهباشيد. چنين قدرتي تنها از طريق تجارب گسترده به دست مي
ست كه مدل تنها به دنبال فراهم آوردن يك  صلي، تاكيد من بر آن ا شريحي ا از حد الگوي ت

                                                 
1 . Distorter Variable 
2.  Michel de Seve 

3.  E. Cook 
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ستجو مي ست. با كمي ج ي هاتري از مثالهاي پيچيدهتوان تجزيه و تحليلچارچوب منطقي ني
 ارائه شده در خصوص توصيف پارادايم اصلي را به دست آورد.

گيري از ابزارهاي ديگري نظير در عين حال اگر مدل اصيييلي را به خوبي درك كنيد، بهره
ساده سيار  ابزارهايي نظير  28شود. فصل تر ميتحليل همبستگي، رگرسيون و تحليل عاملي ب

 دهد.يحي ارائه ميهمبستگي و رگرسيون جزيي را در قالب مدل تشر
 

 پيشين حقايقاساس  سازي برل تشريحي و فرضيهمد
پيش از اتمام بحث مدل تشيييريحي به رابطه آن با نوعي اسيييتدالل اشيييتباه تحت عنوان 

ضيه شين )رويدادگرا( پرداخته ميفر ساس حقايق پي  شود. با مروري بر ادبيات روشسازي بر ا
ه هدف دهند. اگرچكه نسبت به اين مسئله هشدار ميشناختي منابع بيشماري را خواهيد يافت 

ست، اما گاهي اوقات محققان غير حرفهها از اين راهنمايي ستفاده از آن دچار صحيح ا اي در ا
 شوند. سردرگمي مي

ه دارد. زماني ك "پس از واقعيت"در اينجا اشييياره به  "مبتني بر حقايق پيشيييين"عبارت 
صورت تجربي ميان درابطه شاهده مياي به  سادگي دليليو متغير م سپس به  راي آن ب گردد و 

اي در رابطه با آن ارائه شييود. در واقع پس از شييناخت رابطه ميان دو متغير، فرضيييهآورده مي
رض داري بايد در معها براي معنيدهيد. از مباحث گذشته كتاب به ياد داريد كه تمام فرضيهمي

ني كه نتوانيد شواهدي تجربي در تضاد با فرضيه خود به دست قرار گيرند. تا زما 1ابطال پذيري
از اين رو ممكن اسييت چنين  .توان براي آن از عنوان فرضيييه اسييتفاده نمودآوريد، در واقع نمي

ستدالل كنيد كه هرگاه رابطه ضيها شاهده گرديد، هر فر سبت به آناي ميان دو متغير م  اي ن
 توان رد كرد.رابطه را نمي
هاي تجربي خود را با ايد آن اسيييت كه مشييياهدهتنها كاري كه شيييما انجام دادهدر واقع 

ستهفرضيه اعي مه دليل برخي رفتارهاي اجتايد. تنها با مشاهده اينكه زنان، بهاي اغوا كننده آرا
سپس ادعاي نبايد از مذهبي ترندپويا، از مردان مذهبي سبت به مردان حمايت و  تر بودن زنان ن

 ين مشاهده اوليه استوار سازيد.خود را بر ا

                                                 
1. disconfirmation 
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ضيه شين، خودداري محققان از شايد جنبه نامطلوب امتناع از فر ساس حقايق پي سازي بر ا
ضيه ست. محققان كم تجربه غالباً بر اين باورند كه فر صادقانه پس از واقعيت ا سازي خوب و 

يد تمامي فرضييييه ئه دهند، حتي هاي خود را قبل از بررسيييي دادهبا اگر اين فرايند به ها ارا
ستداللمجموعه ضعيف و غير منطقي بينجامد.اي از ا سوق  هاي  سمت  آنها همچنين به اين 

 ي مشاهده شده بر خالف فرضيات قبلي را ناديده بگيرند. شوند كه هر رابطه تجربميداده 
ستافر  ايد بشايد امروزه تنها تعداد انگشت شماري از محققان بر اين عقيده باشند كه سام ا

كرد. اسييتافر به هاي غير معمول خود درباره روحيه سييربازان در ارتش را مطرح نميبرخي يافته
شاهدات تجربي غير معمول خود توجه كرد و  ضيهم صوص داليل وقوع آنها به فر سازي در خ

اي داشييته اسييت. نكته هاي او تا به امروز براي محققان ارزش فوق العادهپرداخت. اسييتدالل
قرار  توانند در معرض آزمونهاي مبتني بر حقايق پيشين او خود ميآن است كه فرضيه كليدي
 گيرند. 

اما نكته پيچيده ديگري نيز وجود دارد كه اشييياره به آن خالي از لطف نخواهد بود. همگان 
شده در ميان مجموعهمي شاهده  شريح روابط تجربي م ضيهاي از دادهتوانند براي ت  يسازها فر

ضيه كنند، شريحي ابزارهايي منطقي براي آزمودن اين فر ها در قالب همان مجموعه اما مدل ت
سا ها را فراهم مياز داده سم مذهبي كلي ضور در مرا آورد. مطالعه مربوط به طبقه اجتماعي و ح
هاي رود. گلوك رابطه اوليه را در قالب نظريه محروميتاي عالي از اين بحث به شمار مينمونه

ما به اجتماع ي توجيه كرد. اگر او در همان نقطه متوقف شيييده بود، ادعاهايش جالب توجه ا
ه تر رفت. او به اين نكتسيييختي قانع كننده و قابل پذيرش بود. به هر حال او از اين نقطه فرا

سم  شاركت در مرا شد، آنگاه رابطه ميان طبقه اجتماعي و م ست با ضيه در توجه كرد كه اگر فر
ن به هاي گوناگود در ميان زناني كه از طريق كسب مقام و منصب در سازمانمذهبي كليسا باي

اند، كمرنگ شييود. اين فرضيييه سييپس در معرض آزمون تجربي قرار منزلت اجتماعي رسيييده
ها، او قطعاً مجبور به بازنگري در هاي جديد توسييط دادهگرفت. در صييورت عدم تائيد فرضيييه

 گرديد.عقايد خود مي
شان ميهاين يافته سدهد كه تجزيه و تحليل دادهاي تكميلي به خوبي ن تمر، ها فرآيندي م

ست كه ميدنباله شتكاري ا ستلزم حداكثر ابتكار و پ صويري ازدار و م يك  توان به كار گرفت. ت
هاي خود را دقيقاً مطرح و با روشي سنتي به دنبال آزمودن آنها است، تنها به محقق كه فرضيه
 شود.اي منجر ميتحقيقاتي كليشه
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صور مي ست، اسنتي هاي كنيد كه قدرت اثبات روش رويدادگرا كمتر از روشاگر چنين ت
 اسييت. هيچ چيز با ذاتاً اصييطالحي متناقض "اثبات علمي"كنم كه مجدداً اين ادعا را تكرار مي

همگي ها ها يا گمانها، نظريهها، تبيينشيييود. فرضييييهروش علمي براي هميشيييه اثبات نمي
توانند از يك جريان تالش براي ابطال آنها بگريزند، اما هيچ كدام به طور قطع و صيييد در مي

شوند. لذا پذيرش يك فرضيه در واقع تابعي از گستردگي تالشي است كه براي صد اثبات نمي
كه يننظر از ااي را، صرفآزمون آن انجام شده و مردود نگرديده است. بنابراين نبايد هيچ فرضيه

قبل يا بعد از مشاهده تجربي طرح شده باشد، بر اساس يك آزمون درست در نظر گرفت. با در 
ها را كنار گذاشيييت. شيييما هاي تجزيه و تحليل دادهنبايد برخي شييييوه نظر گرفتن اين مطلب

ستي از داده تر دار براي ادراكي كليهايي معنيها و پردازش نظريههمواره بايد به دنبال درك در
 اشيد و نبايد در مورد شيوه رسيدن به اين ادراك نگراني به خود راه دهيد.ب
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه 

 تجزيه و تحليل چند متغيره در تحقيقات اجتماعي است.هاي مدل تشريحي يكي از شيوه 
ست كه مي ساير روشدر نگاه اول مدلي منطقي ا ره هاي چند متغيتواند زيربناي منطقي 

 دهد.را نمايش 

 

 منشأ مدل تشريحي 

  پاول الزارسييفلد و پاتريشيييا كندال از منطق مدل تشييريحي براي نمايش جداول فرضييي
ساس دروني پذيرش در  صيالت و اح صوص تح ستافر در خ ساموئل ا مربوط به كارهاي 

 سربازي استفاده كردند. 

 شده ميان دو متغير در يك زير گروه بر يك رابطه جزيي رابطه شاهده  ساس برخي اي م ا
 هاي متغير آزمون يا كنترل است.مشخصه

  اي مشاهده شده ميان دو متغير در شرايطي است كه متغير سومي رابطه مرتبه صفررابطه
 تحت كنترل يا ثابت نگاه داشته نشده است.

 

 پارادايم تشريحي

 د دارد، ميان دو متغير وجو ايرسد رابطه( به نظر مي2هاي اساسي تشريح عبارتند از: )گام
شته مي0) سومي )متغير آزمون( ثابت نگاه دا هاي شود، به عبارت ديگر آزمودني( متغير 

( رابطه ميان دو 4شوند، )بندي ميهاي متغير سوم طبقهتحت مطالعه بر اساس مشخصه
اصلي با  ( مقايسه روابط7شود و )ها مجدداً محاسبه ميمتغير اوليه در هر يك از زيرگروه

شنا شده در  هر زيرگروه )روابط جزيي( درك كاملروابط  صلي فراهم خته  تري از روابط ا
 آورد.مي

  روابط منطقي ميان متغيرها بر اسييياس مقدم يا واسيييط بودن متغير آزمون  تفاوت خواهد
 داشت. 

 اي از خروجي تجزيه و تحليل تشيييريحي يكي از موارد تكرار )كه به موجب آن مجموعه
ست(، تبيين )كه به موجب آن مجموعه صفر ابه روابط مرتبهروابط جزيي الزاماً مش اي از ا
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شتن متغير مقدم الزاماً به مرتبه سير يابكاهش مي صفر روابط جزيي با ثابت نگاه دا د(، تف
اي از روابط جزيي با ثابت نگاه داشيييتن متغير واسيييط الزاماً به روابط )كه در آن مجموعه

شخيصكاهش مي صفر مرتبه صفر آل تاي جزيي به طور ايده)جايي كه رابطه يابد( يا ت ا 
 شود.يابد و مابقي مانند روابط اصلي يا قدرتمندتر از آن هستند( را شامل ميكاهش مي

 ده نيز سييازد؛ متغير تحريف كننمتغير پنهان كننده روابط ميان دو متغير ديگر را ناپديد مي
 منفي به مثبت يا برعكس(. شود )از باعث معكوس شدن روابط ميان دو متغير مي

 

 پيشين حقايقاساس  سازي برل تشريحي و فرضيهمد

 صول گذشته يا ايجاد فرضيات پيش سازي برفرضيه ساس ا ه هم بينانه درباره روابطي كا
شده شاهده  ضيات غيرممكن اند، از نظر علمي بياكنون م ست زيرا ابطال اين فر اعتبار ا

صيف  شده را تو شاهده  شنهاد عللي كه دليل روابط م ست. اگرچه هيچ چيز مانع ما در پي ا
بيان كنيم. ضييمن آنكه روابط  "فرضيييات"ر قالب علل را د شييود، اما نبايد آنكنند، نمي

ضياتي را در م شده و علل محتمل آن فر شاهده  سي قرار م ساير روابطي كه مورد برر ورد 
كند. مدل تشريحي يك ابزار منطقي و متعالي براي اين نوع تجزيه اند، پيشنهاد مينگرفته

 و تحليل است.

 

 اصطالحات كليدي

 تكرار  متغير تحريف كننده
 تشخيص مدل تشريحي

 متغير پنهان كننده سازي بر اساس حقايق پيشينفرضيه
 متغير آزمون تبيين

 روابط مرتبه صفر تفسير
  روابط جزئي
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 هاسؤاالت مروري و تمرين

الزارسفلد در خصوص تحصيالت، دوستان معاف از خدمت و نگرش  -كندال -مثال استافر  .2
سبت به اعزام به خدمت را بازنگري سي رابطه ن ستان دميان  كنيد. فرض كنيد آنها با برر و

سبت به اعزام آغاز كرده سوق  اندمعاف از خدمت و نگرش ن صيالت  سپس به كنترل تح و 
 رود آنها چه نتايجي را كسب كرده باشند؟اند. انتظار ميداده شده

سير و تفبر اساس برداشت خود منطق تشريحي در خصوص )الف( تكرار، )ب( تبيين، )ج(  .0
 )د( تشخيص را توصيف كنيد.

هاي آيوي و موفقيت شييغلي فارغ التحصيييالن را مجدداً ضييميمه مربوط به مجموعه كالج .4
 با اين وجود )عليرغم حمايت"مطالعه كنيد. به بيان خود منظور پاتريشييييا كندال از بيان 

ف كنيد. توصي را  "حاصل از تحليل روابط جزئي(، وست نتوانست فرضيات خود را اثبات كند
 توان از مطالعه وست استنباط نمود؟چه نتايج مستدلي را مي

 هايي از متغيرهاي پنهان كننده و تحريف كننده ارائه دهيد.مثال .7

با جسييتجو در اينترنت گزارشييي درباره كشييف يك ارتباط كاذب را پيدا كنيد. آدرس اين  .2
 هاي آن را بيان كنيد.پايگاه اينترنتي را داده و يافته

 

 منابعي براي مطالعه بيشتر
Glock, Charles, ed. 1967. Survey Research in the Social Sciences. New 

York: Russel Sage Foundation, Chapter 1. 

بحثي عالي در خصوص منطق مدل تشريحي در اين منبع ارائه شده است. در اين فصل از 
 دهد.ارائه ميهاي از آن را كتاب گلوك مدل تشريحي و مثال

Lazarsfeld, Paul F. 1982. The Varied Sociology of Paul F Lazarsfeld. 

Edited by Patricia L. Kendall. New York: Columbia University Press. 

مجموعه نوشيييتارهايي درباره منطق تحقيق اجتماعي كه توسيييط بنيانگذار اصيييلي مدل 
 تشريحي و همكار او ارائه شده است.

Lazarsfeld, Paul F, Ann Pasanella, and Morris Rosenberg, eds. 1972. 

Continuities in the Language of Social Reseach. New York: Free Press. 

هاي تجربي. به ويژه در بخش اي ارزشمند و كالسيك از مباحث مفهومي و نمونهمجموعه
 شده است.دوم مطالبي در خصوص منطق مدل تشريحي ارائه 
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Merton, Robert K., James S. Coleman, and Peter H. Rossi, eds.1979. 

Qualitative and Quantitative Social Research. New York: Free Press. 

اين مجموعه مقاالت كه در گراميداشت پاول الزارسفلد نوشته شده است، منطقي كه او به 
 كند.ميعلوم اجتماعي عرضه داشته را تشريح 

Rosenberg, Morris. The Logic of Survey Analysis. 1968. New York: 

Basic Books. 

توان در اين كتاب مشيياهده نمود. ترين مطلب ارائه شييده در خصييوص تشييريح را ميجامع
صلي را ارائه و تعميم شان ميروزنبرگ پارادايم ا صلي آن را ن ن توان گفت كه ايدهد. نميهاي ا

هاي گوناگون آن. ليكن هر دو جنبه بسييييار عالي ترين مزيت كتاب اسيييت يا مثالمهمويژگي 
 هستند.

Tacq, Jacques. Multivariate Analysis Techniques in Social Science 

Research: From Problem to Analysis. 1997. Thousand Oaks, CA: Sage. 

ري ه دنبال مباني آماري تحليل چند متغياين كتاب منبعي ارزشمند براي كساني است كه ب
هاي واقعي براي بيان منظور خود اسييتفاده در چارچوب مدل تشييريحي هسييتند. مولف از مثال

 كرده است.

 

 منابع اينترنتي براي مطالعه بيشتر

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
صي  .42 شخي صل را انجام دهيد، آزمون ت  :Sociology Nowپيش از آنكه مرور پاياني ف

Research Methods هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به شما در شناسايي حوزه
باره اين ابزار بر خط و  تاب، اطالعاتي در تداي ك هد كرد. در اب يد، كمك خوا تمركز كن

 آموزش نحوه دسترسي به منابع عظيم آن را خواهيد يافت.

بر اسييياس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .40
هاي تعاملي و سييياير نتايج آزمون خود اسيييتفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمرين

 منابع براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

صل  .44 سانديد از پس آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به ف وقتي مرور خود را به پايان ر
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.
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 هاي تحقيق در علوم اجتماعيب سايتي براي كار با ويرايش يازدهم روشو

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.براي امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

هاي آزمايشي به همراه بازخورد وارد زير دست خواهيد يافت: آزمونشما در اين سايت به م
هاي تفصييييلي، ها، نرم افزار آموزشيييي فصيييل، پروژههاي اينترنتي، فلش كارتآنها، تمرين

هاي اجتماعي در فضيياي ، پژوهشInfoTrac College-Editionاصييطالحات جسييتجوي 
اي بر آموزش كار با نرم سايت، مقدمههاي هاي پيمايش اجتماعي سراسري، لينكمجازي، داده

 .NVioو  SPSSها از قبيل افزارهاي مختلف تحليل داده

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ست. ليكن اين پايگاه شيد كه اينترنت ماهيتي پويا و در معرض تغيير ا شته با هاي توجه دا
يشيييتر هاي بنيز براي لينك كتاب را اينترنتي احتماالً ثابت خواهند بود. همچنين وب سيييايت

هاي اينترنتي در زمان انتشييار كتاب مطالبي براي يادگيري بيشييتر در بررسييي كنيد. اين پايگاه
 كنند.زمينه مدل تشريحي ارائه مي

 1مارتين تاسلر، مدل تشريحي
http://www.uoregon.edu/~mtusler/Show2/index.html. 

از اسيياليدهاي آموزشييي شييما را با منطق مدل اي اين پايگاه اينترنتي از طريق مجموعه
 دهد.هاي مفيدي را ارائه ميتشريحي آشنا و مثال

 2دانشگاه كاروليناي شمالي، مدل تشريحي
http://www2.chass.ncsu.edu/mlvasu/ps471/d12.htm 

 3آيدي وينفيلد، مدل تشريحي
http://www.cofc.edu/~winfield/socy371/elaboration-model.html 

 

                                                 
1 . Martin Tusler, The Elaboration Model 
2 . North Carolina State University, The Elaboration Model 

3 . Idee Winfield, The Elaboration Model 
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 مروري بر فصل

ها را خالصييه نموده، رابطه ميان متغيرها را دهد تا دادهآمار اين امكان را به محققان مي
ستنباط ستفاده از نمونه، ا شنايي با برخهايي سنجيده و با ا شند. آ شته با ي درباره جامعه دا

 .تر از تصور شما استهاي آماري پركابرد در تحقيقات علوم اجتماعي بسيار سادهشيوه
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 مقدمه
دهد كه دانش آموزان از آمار هاي گذشيييته نشيييان ميتجربه شيييخصيييي من طي سيييال

 كند كه:هراسند. گاهي اوقات آمار اين احساس را در آنها ايجاد ميمي

 اند؛ چيزي را گم كرده 

 دهد؛ احساس حماقت به آنها دست مي 

  كنند.مييا احساس ناتواني 

سياري از مردم از تحقيقات كمّي مي ضيات و آمار ندارند. از ب سند، زيرا رابطه خوبي با ريا تر
سياري از گزارش سبات نامشخص ارائه مي هايسوي ديگر نيز ب صوالً شوندتحقيقاتي با محا . ا

ز يآمار نقش پررنگي در تحقيقات اجتماعي دارد، اما توجه به اين نقش از منظر صيييحيح خود ن
 حائز اهميت بسياري است.

تحقيق تجربي در درجه اول عملياتي منطقي است تا رياضي. رياضيات صرفاً زبان راحت و 
ردي كارب ايشاخه آمارهاي كمّي است. موثري براي انجام عمليات منطقي نهفته در تحليل داده

ست كه به ويژه براي تحليل ضيات ا شياز ريا ست. اين  هاي پژوه سب ا كتاب يك مرجع منا
درسي براي آموزش آمار يا آشنايي با آن نيست. بلكه من بيشتر به دنبال ارائه چارچوبي منطقي 

 هستم كه شما از طريق آن آمار را به نحو بهتري درك كرده و بياموزيد.
شنا مي ستنباطي. در اينجا با دو نوع آمار آ صيفي و ا صيفي شويد: آمار تو سآمار تو اي يلهو

سوي ديگر، ف دادهبراي توصي ست. از  شكلي قابل مديريت ا ستنباطيها به  حقق در به م آمار ا
كند و معموالً ناظر به دنبال اسيييتنباط نتايجي درباره گيري از مشييياهدات خود كمك مينتيجه
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كن هاي تحليلي كه مماي برگرفته از آن است. سپس برخي روشجامعه به وسيله مطالعه نمونه
 با آن مواجه شده باشيد را معرفي خواهم كرد.ماعي است در تحقيقات اجت

 

 آمار توصيفي
همان طور كه قبالً نيز اشييياره كردم، آمار توصييييفي يك تشيييريح كمّي را در قالبي قابل 

دهد. گاهي اوقات هدف توصيف يك متغير منفرد و گاهي توصيف رابطه ميان مديريت ارائه مي
 پردازيم.هاي انجام اين كار ميبرخي روشيك متغير با متغير ديگر است. به بررسي 

 

 ها تقليل داده
ها اسيييت. به طور مثال انبوهي از داده آوري مجموعهتحقيقات علمي معموالً شيييامل جمع

سيده  222نفر تعداد  0222فرض كنيد از  سترده -شود سؤال پر ست.  ايتحقيق چندان گ ني
چ كس قادر به مطالعه تمامي اين هي !پاسيييخ گيج كننده مواجه هسيييتيم 022.222حال با 

مي شامل هاي علداري از آنها نيست. بنابراين بسياري از تحليلها و استخراج نتيجه معنيپاسخ
 اي قابل مديريت است.ها از جزئيات غير قابل اداره به خالصهخالصه كردن داده

مّي هاي خام حاصيييل از يك پروژه تحقيق كبراي شيييروع بحث، نگاهي به جدول داده
شي از جدول داده 28-2اندازيم. جدول مي شان ميبخ شيد كه هر ها را ن شته با دهد. توجه دا

رديف جدول متناظر با يك نفر )يا هر واحد تجزيه و تحليل ديگري(، هر سييتون متناظر با يك 
دهنده مشخصه كدگذاري شده يا ارزشي است كه هر فرد در يك متغير  متغير و هر سلول نشان

ستون اول جدول خاص دار شان مي 28-2د.  سيت افراد را ن شانه مرد و  2دهد. عدد جن  0را ن
دهيم. به اين صورت نفرات اول و دوم مرد و نفر سوم زن هستند را نشانه زن بودن فرد قرار مي

 و الي آخر. 
نفر دوم به معناي  "7"سييال و عدد  49تا  42نفر اول به معناي  "4"در مورد سيين، عدد 

مراجعه شود(، ليكن كدهاي 27سال است. اگرچه سن كدگذاري شده است )به فصل  79تا  72
 دهد. اند را نشان ميسن هر يك از افرادي كه در پژوهش آمده 28-2نشان داده شده در جدول 

شيد كه به اين ترتيب داده شته با سبت به زماني كه در جدول ابتدايي ايجاد در نظر دا ها ن
اند. اگر سن به همان صورت بيان شده در جداول ارائه شود، كاهش يافتهشده بودند، تا حدودي 
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سن  صي با  سخ خا صورت افراد سال قرار مي 49تا  42در طبقه  "سال 44"پا گيرد. در اين 
سن مختلف داشته باشند، در صورتي كه با  42تا  82ه به اين پيمايش ممكن است دهندسخپا

 بند. ياطبقه كاهش مي 4يا  8اين روش به 
هاي هاي تك متغيري بررسي گرديد: شاخصسازي دادههاي خالصهبرخي روش 27در فصل 

مركزي نظير مُد، ميانه و ميانگين و معيارهاي پراكندگي مانند دامنه تغييرات، انحراف اسيييتاندارد و 
 نمود.  سازيتوان همبستگي ميان متغيرها را نيز خالصهنظاير آن. همچنين مي

 

 شغل درآمد تحصيالت سن جنس آزمودني
عالئق 
 سياسي

عالئق 
 مذهبي

هاي ارزش
 مذهبي

 7 2 0 2 7 0 4 2 اول
 0 2 2 7 7 0 7 2 دوم
 4 0 0 0 2 2 0 0 سوم

 7 0 0 4 7 7 2 2 چهارم
 2 2 2 8 9 4 4 0 پنجم
 2 2 4 2 4 4 2 0 ششم

 های خام. ماتریس نسبي داده07-0جدول 

 

 معيارهاي وابستگي
با اسيييتفاده از جدول دادهدو متغير را نيز ميرابطه ميان  ها و توزيع فراواني تو م دو توان 

شان داد. جدول  شان مي 28-0متغير ن دهد. اين جدول تمام اطالعات مورد چنين جدولي را ن
 آورد.نياز براي تعيين ماهيت و ميزان رابطه ميان تحصيالت و تعصب را فراهم مي

باشييند و نفر داراي هيچگونه تحصيييالتي نمي 04( 2گردد كه )به طور مثال مالحظه مي
( داراي مدارج دانشگاهي هستند 2نفر ) 44اند؛ در مقابل ( بيشترين نمره در تعصب را داشته0)

 اند. ( كمترين ميزان تعصب را نيز داشته0و )
را اطالعات بيشتري تواند مي 28-2هاي خام جدول اين ماتريس نيز همانند ماتريس داده

دهد كه افزايش ميزان تحصيالت به صورت قابل فهم ارائه دهد. بررسي دقيق جدول نشان مي
شگاهي"تا  "سوادبي"از  ، روندي كلي از كاهش تعصب را به همراه دارد، اما چيزي "مدارج دان
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صه ست. براي خال شت ني ساس كلي قابل بردا شتر از اين اح ها به جدول داده ترسازي دقيقبي
هاي توصيييفي نياز اسييت. انتخاب معيار مناسييب در ابتدا به ماهيت دو متغير يكي از انواع آماره

 وابسته است. 
 

احساس 
 تعصب

 مدارج دانشگاهي دانشگاهيپيش ديپلم سوم راهنمايي سوادبي

 28 84 228 47 04 باال
 04 220 204 02 22 متوسط
 44 287 92 20 8 پايين

 های خام فرضي در خصوص تحصیالت و احساس تعصبداده  07-0 جدول

 
صهحال به برخي گزينه ستگي ميان دو متغير مي سازيهاي موجود براي خال م. پردازيواب

  1كاهش نستتبي خطاتمامي اين معيارهاي وابسيييتگي مبتني بر مدل واحدي تحت عنوان  

(PRE .هستند ) 
فرض كنيد از شيييما خواسيييته شيييده اسيييت تا براي آشييينايي با نحوه عملكرد اين مدل، 

گان نسبت به متغير خاصي را حدس بزنيد: به طور مثال، چه تعداد از آنها دهندسخپا هايويژگي
كنيم اند. براي راهنمايي بيشتر ابتدا فرض ميپرسشنامه پاسخ مثبت يا منفي داده هايبه گزينه

سخ سخ مثبت و  82هاي نمونه آگاهي داريد: از توزيع كلي پا صد پا سخ منفي  72در صد پا در
شتر: بله( را حدس بزنيد، كمترين خطا را در اين فرآيند داده سخ غالب )فراواني بي شما پا اند. اگر 

 ايد.مرتكب شده
ساير متغيرها را نيز مي سيت. دانيد: مانند جحال فرض كنيد رابطه تجربي ميان متغير اول با  ن

ين نكته ، اشود تا مثبت يا منفي بودن پاسخ را حدس بزنيداز اين پس هر زمان كه از شما خواسته 
ند، احتماالً ه باشه زن يا مرد بوده است. اگر دو متغير وابستدهندسخشود كه پانيز به شما گفته مي

شيييويد. بنابراين با آگاهي از رابطه ميان دو متغير محاسيييبه در بار دوم خطاي كمتري را دچار مي
PRE تر باشد، كاهش خطا بيشتر است.پذير است: هرچه رابطه قويامكان 

                                                 
1 . Proportionate Reduction of Error 
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اسييمي، ترتيبي يا  -تا حدودي براي محاسييبه سييطوح مختلف سيينجش  PREاي مدل پايه
هاي بعدي هر يك از سطوح سنجش را بررسي و معياري شده است. در بخش تعديل -اي فاصله

سه معيار ارائه  ست كه  ضروري ا ست. توجه به اين نكته نيز  شده ا سطح ارائه  سب براي هر  منا
 شده تنها معيارهايي انتخابي از ميان تعداد زيادي معيارهاي مناسب براي اين امر هستند.

 

 متغيرهاي اسمي

ي و عالئق مذهبهاي اسمي تشكيل شده باشند )به طور مثال جنسيت، ز دادهاگر دو متغير ا
( شيياخص مناسييبي خواهد بود. )الندا يكي از حروف الفباي يوناني و متناظر با نژاد(، الندا )

در زبان انگليسييي اسييت. حروف يوناني براي نمايش بسييياري از مفاهيم آماري به كار  lحرف 
شد كه مي سخن با شايد ت ييدي بر اين  ست"روند و  شته يوناني ا ني بر (. الندا مبت"آمار يك ر

با اطالع از ارزش متغير  PREميزان توانايي فرد براي حدس زدن مقادير يكي از متغيرها است: 
 شود. ديگر حاصل مي

نفر در اتاقي حضور دارند و از شما  222شود كه اين شرايط را تصور كنيد. به شما گفته مي
سته مي سيت يك نفر را حدس بزنيد. اگر نيمي از آنها زن و نيمي ديگر مرد خوا شود هر بار جن

 باشند، احتماالً حدس شما در نيمي از مواقع درست و در نيمه ديگر اشتباه خواهد بود.
به  شود. اگرحال فرض كنيد پيش از حدس زدن جنسيت هر فرد شغل او به شما گفته مي

سيت او چه خواهد بود؟  شما درباره جن ست، حدس  سي ا شود كه فردي راننده تاك شما گفته 
احتماالً عاقالنه اسيييت كه بگوييد مرد؛ هر چند تعداد زيادي راننده زن نيز وجود دارد، اما هنوز 

شود كه پرستار تعداد مردان ران شغل نفر بعدي گفته  ست. حال اگر در مورد  شتر ا نده تاكسي بي
ست  ست كه بگوييد زن. اگرچه همچنان ممكن ا ساس همان منطق قبلي، عاقالنه ا ست، بر ا ا
در حدس زدن جنسيييت دچار خطا شييويد، ليكن با آگاهي از شييغل فرد اين كار را بهتر انجام 

اي از رابطه موجود ميان جنسيت )كاهش نسبي خطا( نشانهخواهيد داد. ميزان بهتر حدس زدن 
 و شغل است. 

ندا را نشيييان مي كه منطق و روش ال يد  ثال سييياده ديگري را در نظر بگير هد. م  د
شان ميداده 28-4جدول  ضعيت كاري را ن سيت و و ضي مربوط به جن دهد. به طور هاي فر

بيني د. اگر شييما مجبور به پيشنفر شيياغل نيسييتن 922نفر مشييغول به كارند و  2222كلي 
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شما معموالً  شيد، حدس  شته با ضعيت كاري افراد بوده و تنها از توزيع كلي متغيرها اطالع دا و
خواهد  "بيكاري فرد"بيني بيني كمتر از پيشاسييت، زيرا خطاي اين پيش "شيياغل بودن فرد"

 همراه داشته باشد.  بيني را بهپيش 0222خطا در  922تواند بود. ليكن اين استراتژي مي
 

 جمع كل زن مرد 

 2.222 022 922 شاغل
 922 922 222 بيكار

 0.222 2.222 2.222 جمع كل

 های فرضي در رابطه با جنسیت و وضعیت کاری. داده07-9جدول 

 
بيني در مورد دسييترسييي داريد و قبل از پيش 28-4جدول هاي حال فرض كنيد به داده

شتغال آنها، جنسيت افراد به شما گفته مي شما تغيير خواهد كرد. ا ستراتژي  شود. در اين مورد ا
شتغال"و براي هر زن  "شاغل بودن"براي هر مرد  كنيد. در اين حالت بيني ميرا پيش "عدم ا

خطا كمتر  822زن شاغل هستند، يعني  022و مرد بيكار  222شويد: خطا مي 422مرتكب 
 دانستيد. از زماني كه جنسيت افراد را نمي

بنابراين الندا كاهش در خطا را به صيورت نسيبتي از خطاهاي مبتني بر توزيع كلي نشيان 
سيم  84/2دهد. در اين مثال فرضي، الندا برابر مي ست كه از تق  922خطاي كمتر بر  822ا

صل ميخطاي كلي مبتني بر  ضعيت كاري به تنهايي حا ستگيو  شود. در اين حالت الندا واب
 كند.گيري ميآماري ميان جنسيت و وضعيت كاري را اندازه

اگر جنسيييت و وضييعيت اشييتغال از لحاک آماري مسييتقل بودند، توزيع مشييابهي را براي 
ست مي شتغال مردان و زنان به د ضعيت ا سيتو صورت آگاهي از جن افراد بر  آورديم. در اين 

بيني وضييعيت اشييتغال ت ثيري نخواهد داشييت و در نتيجه الندا برابر صييفر تعداد خطاهاي پيش
گاهي از  با آ هد بود. در مقابل چنانچه تمامي مردان شييياغل و تمامي زنان بيكار بودند،  خوا

شبيني وضعيت كاري آنها مرتكب هيچ خطايي نميجنسيت افراد شما در پيش  922ما شديد. 
خواهد بود، كه نشيييان دهنده  2/2كمتر مرتكب خواهيد شيييد و در نتيجه الندا برابر خطاي 

 وابستگي كامل آماري است.
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هاي وابسييتگي مناسييب براي تجزيه و تحليل دو متغير اسييمي الندا تنها يكي از شيياخص
 هاي آمار مراجعه كنيد.توانيد به كتابمناسب مي هاياست. براي بررسي ساير شاخص

 

 ترتيبي متغيرهاي

اگر متغيرهاي مرتبط ترتيبي باشيييند )به طور مثال طبقه اجتماعي، مذهبي بودن، از خود 
ست. گاما نيز همانند الندا بر توانايي (، گاما )1بيگانگي ستگي ا ( يكي از معيارهاي مناسب واب

 گر اسييتوار اسييت. با اينفرد نسييبت به حدس زدن مقدار يك متغير با آگاهي از مقدار متغير دي
ست، اما گاما مبتني بر حدس زدن  وجود اگرچه الندا مبتني بر حدس زدن مقدار دقيق متغيرها ا

صي از دادهرده شخ ست. براي هر زوج م شود بيني انجام مياين پيش ،هابندي ترتيبي مقادير ا
تغير ديگر ندي ترتيبي مببندي ترتيبي آنها در يك متغير )به طور مثبت يا منفي( با ردهكه رده

 متناظر است.
ايم. منطقي اسييت آموزان ابتدايي را مورد بررسييي قرار دادهبه عنوان مثال گروهي از دانش 

توان با مقايسه هر زوج از . اين امر را مياي وجود دارداگر فرض كنيم ميان سن و قد آنها رابطه
سين سينا و مريم،  سي قرار داد:  سپس دانش آموزان مورد برر ا و فريد، مريم و فريد و الي آخر. 

هاي باقيمانده گذاريم. سيپس زوجآموزاني كه هم سين يا هم قد هسيتند را كنار ميج دانش زو
م: كنيبندي مي)آنهايي كه در سييين و قد با هم تفاوت دارند( را در يكي از دو طبقه زير دسيييته

( و آنهايي كه كودك بزرگتر، قد "هماهنگ"زوجي كه كودك بزرگتر، قد بلندتري دارد )زوج 
ضاد"كوتاهتري دارد )زوج  سينا بزرگتر و بلند"مت سي(. بنابراين اگر  شد، زوج   -نا تر از مريم با

شود. اما چنانچه سينا بزرگتر و كوتاهتر از مريم باشد، اين زوج ناميده مي "هماهنگ"مريم زوج 
 نام دارد.  "متضاد"

سن و قد  سي اينكه آيا  گ و هاي هماهنبا يكديگر ارتباط دارند يا خير، تعداد زوجبراي برر
هاي متضاد باشد، وجود هماهنگ بيش از تعداد زوج هايشوند. اگر تعداد زوجمتضاد مقايسه مي

ستنباط ميرابطه يابد. اگر شود: با افزايش يكي ديگري نيز افزايش مياي مثبت ميان دو متغير ا
ضاد بيش از زوتعداد زوج شند، وجود رابطهجهاي مت معكوس ميان دو متغير  ايهاي هماهنگ با

                                                 
1 . Alienation 
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ستنباط مي صورتي كه تعداد زوجا شند، ميگردد. در  ضاد برابر با يجه توان نتهاي هماهنگ و مت
 اي وجود ندارد و نسبت به يكديگر مستقل هستند. گرفت كه ميان سن و قد رابطه

گردد. شييما در اينجا مثالي از علوم اجتماعي براي نمايش محاسييبات سيياده گاما ارائه مي
كاري سييياسييي دارد. اگر فرد الف اي مثبت با محافظهچنين اعتقاد داريد كه مذهبي بودن رابطه

كارتر اسييت. گاما زنيد كه الف از ب محافظهتر از فرد ب باشييد، شييما چنين حدس ميمذهبي
 كنند. يسات زوجي است كه با اين الگو مطابقت مينسبتي از مقا
دهد. هاي فرضييي در رابطه با طبقه اجتماعي و تعصييب را نشييان ميداده 28-7جدول 

صب كاهش  ست كه با افزايش طبقه اجتماعي، تع ماهيت كلي رابطه ميان اين دو متغير چنين ا
 معكوس برقرار است. اييابد. در نتيجه ميان دو متغير طبقه اجتماعي و تعصب رابطهمي

 
 طبقه باال طبقه متوسط طبقه پايين تعصب

 422 722 022 باال
 722 922 222 متوسط
 222 422 922 پايين

 های فرضي ارتباط طبقه اجتماعي با تعصب. داده07-4جدول 

 
هايي كه در طبقه ( تعداد زوج2شيييود: )گاما با اسيييتفاده از دو مقدار كمّي محاسيييبه مي

هايي اند. زوجبندي شدههايي كه در دسته متضاد رده( تعداد زوج0اند و )بندي شدهردههماهنگ 
شيييوند. فراواني هر خانه جدول در بندي هماهنگ دارند، به صيييورت زير محاسيييبه ميكه رده

شييود و نتيجه اين محاسييبات با هم هاي زيرين و سييمت چپ آن خانه ضييرب ميمجموع خانه
 هاي هماهنگ برابر است با: تعداد زوج 28-7 شوند. در جدولجمع مي

(222)922 ( +222+722)722 ( +222+422)222  +
(222+722+422+922)022  

 .472222+  022222+  022222+  92222=  942222 يا
سبه ميهايي كه در دو متغير ردهزوج صورت زير محا ضاد دارند، به   شوند: فراوانيبندي مت

هاي زيرين و سمت راست آن ضرب و نتيجه هاي موجود در خانههر خانه جدول در جمع سلول
 بندي متضاد برابر است با:هايي با ردهتعداد زوج 28-7شود. در جدول آنها با يكديگر جمع مي
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(922)922 ( +922+222)722 ( +422+922)722  +
(422+922+922+222)422  

اسيياس تعداد گاما بر  .242222+  77222+  20222+  40222=  474222 يا
 شود:بندي هماهنگ و متضاد به صورت زير محاسبه ميهايي با ردهزوج

 هماهنگ -متضاد 
 = گاما

 متضاد + هماهنگ
( يا 94222+  474222( تقسييييم بر )94222 – 474222در مثال ما گاما برابر با )

است. عالمت منفي در اين مقدار نشان دهنده رابطه منفي حاصل از بررسي ابتدائي جدول  -82/2
معكوس با يكديگر دارند. مقدار عددي  اياست. در اين مثال فرضي، طبقه اجتماعي و تعصب رابطه

 اند.ده در گروه متضاد قرار گرفتههاي بررسي شدرصد زوج 82دهنده آن است كه گاما نشان
شيد كه اگرچه بازه تغييرات الندا از  شته با ست، ليكن مقادير گاما از  2تا  2توجه دا تا  -2ا

شان مي2 شدت رابطه را همزمان ن سمي + تغيير كرده و جهت و  دهد . از آنجا كه متغيرهاي ا
عني اهد بود )النداي منفي يمعنا خوساختار ترتيبي ندارند، بحث در خصوص جهت وابستگي بي

شتري در پيش سبت به زماني شما خطاهاي بي بيني مقادير يك متغير با آگاهي از متغير ديگر ن
 ايد، و اين امر از نظر منطقي امكان پذير نيست(.ايد كه متغير دوم را ناديده گرفتهداشته
( 2992) 1لنا لوپاتامثالي از كاربرد گاما در تحقيقات علوم اجتماعي است. ه 28-2جدول  

شيييمارند، براي بررسيييي اينكه زنان بيوه تا چه اندازه شيييوهران در گذشيييته خود را عزيز مي
نفره از زنان بيوه اجرا نمود. پرسييشيينامه در  422اي را بر روي يك نمونه احتمالي پرسييشيينامه

سخ سمتي از پا سته بود تا ويژگيق شته خود را در قالبدهندگان خوا سر در گذ اس مقي هاي هم
 افتراق معنايي ذيل بيان كنند:

 ويژگي

 نهايت مثبت        نهايت منفي

 خوب 2 0 4 7 2 8 4 بد
 مفيد 2 0 4 7 2 8 4 بي فايده
 صادق 2 0 4 7 2 8 4 دروغگو

 ممتاز 2 0 4 7 2 8 4 عقب مانده 

                                                 
1 . Helena Lopata 
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 مهربان 2 0 4 7 2 8 4 رحمبي
 دوستانه  2 0 4 7 2 8 4 غير دوستانه
 خونگرم 2 0 4 7 2 8 4 بي تفاوت

گان خواسييته شييده بود تا با دايره كشيييدن دور عددي خاص ويژگي همسيير دهندسييخاز پا
درگذشييته خود در رابطه با متغير مورد نظر در طيف مربوطه را مشييخص كنند. همان طور كه 

 ها مقياسي ترتيبي دارند.مشخص است، مجموعه اعداد ميان هر زوج از ويژگي
شاخص صميم گرفت ميزان رابطه  سي كند. او سپس لوپاتا ت هاي مختلف با يكديگر را برر

نحوه  28-2بدين منظور گاما را به عنوان شيياخص وابسييتگي مناسييب انتخاب نمود. جدول 
 دهد. مي نمايش نتايج تحقيقات او را نشان

 
 خونگرم دوستانه مهربان ممتاز صادق مفيد 

 94/2 49/2 92/2 92/2 99/2 49/2 خوب
 40/2 89/2 44/2 42/2 97/2  مفيد
 90/2 49/2 99/2 94/2   صادق
 44/2 82/2 49/2    ممتاز

 92/2 99/2     مهربان
 92/2      دوستانه

 های مقیاس افتراق معنایي مورد نظر. شاخص گاما در خصوص گزینه07-0جدول 

 منبع:
Helena Znaniecki Lopata, "Widowhood and Husband Sanctification", Journal of 

Marriage and the Famiyly (May 1981): 439-50.  

 
ئه شيييده در جدول  لب ارا تا براي هر زوج از  جدول همبسيييتگي 28-2قا پا نام دارد. لو

شاخص گاما به شاخص ساس  ست. به طور مثال خوب و مفيد بر ا سبه كرده ا ها، گاما را محا
شته 49/2ميزان  ستگي دا ستگي با يكديگر واب سبي براي نمايش همب اند. اين جدول روش منا

ود. در اين مورد شييدروني چندين متغير اسييت و به وفور در ادبيات تحقيق از آن اسييتفاده مي
كنيم كه تمام متغيرها رابطه قدرتمندي با يكديگر دارند، و در اين ميان شدت رابطه مشاهده مي

 در برخي متغيرها بيشتر است.
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گاما تنها يكي از معيارهاي وابسييتگي مناسييب براي متغيرهاي ترتيبي اسييت. قطعاً مراجع 
 دهند. شما ارائه ميهاي بيشتري را در اين خصوص به درسي آمار راهنمايي

 اي يا نسبيمتغيرهاي فاصله

صله صيلي و نظاير اگر متغيرهاي فا سن، درآمد، معدل فارغ التح سبي )به طور مثال  اي يا ن
ستگي مناسب ضريب همبستگي گشتاوري  شند، يكي از معيارهاي واب سته با آن( با يكديگر واب

سون  پير r  ستگي خارج از حوزه مباحث اين كتاب سبه اين معيار واب ستخراج و محا ست. ا ا
 است. بنابراين در اينجا تنها برخي نكات كلي درباره آن ارائه شده است. 

ير بيني مقدار يك متغير با آگاهي از مقدار متغاين ضريب همانند گاما و الندا مبتني بر پيش
صله ست. ليكن در متغيرهاي فا سته احتمال پيشديگر ا سبي پيو ق مقدار يك بيني دقياي يا ن

ير مزاياي بيني ترتيبي مقادير دو متغمتغيري تقريباً غير ممكن است. از سوي ديگر، صرفاً  پيش
صله سبي يا فا وند را به شاي فراهم ميحاصل از مقادير بيشتر اطالعاتي كه توسط متغيرهاي ن

ه دهد كه شما با چبه طور خالصه ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون نشان مي .همراه ندارد
 زنيد.دقتي مقدار يك متغير را با آگاهي از مقدار متغير ديگر حدس مي

بيني فرضيييي مقدار متغيري خاص را در نظر براي درك منطق اين ضيييريب، روش پيش
شما  سمي  اغلب  مقدار معمول را حدس بگيريد. همان طور كه مالحظه گرديد، در متغيرهاي ا

صلهزنيد. اما در دادهمي سبي يا فا اي خطاي خود را را با حدس زدن مقدار ميانگين متغير هاي ن
به پيشمورد نظر كاهش مي ما ميزان بيني كامل منتهي نميدهيد. هر چند اين كار  شيييود، ا

هاي داريد. اگر از سال رساند. فرض كنيد قصد حدس زدن درآمد افراد راخطاها را به حداقل مي
سابقه كار  صيل آنها و نيز ميانگين درآمد افرادي با  شيد،  0، 2، 2تح شته با سال اطالع دا و ... 

 يابد.حدس شما تا چه اندازه بهبود مي
بيني مقدار معمول توجه داشتيم. در محاسبه الندا به تعداد خطاهاي ايجاد شده در اثر پيش

بين اعداد واقعي و  هايبر اسيياس مجموع مربعات فاصييله در مورد ضييريب پيرسييون خطاها 
 شود. خوانده مي پذيري كلتغييرشود. اين مجموع گيري ميميانگين اندازه

براي درك اين مفهوم بايد حوزه تحت بررسي خود را گسترش دهيم. ابتدا به منطق تجزيه 
 كنيم.بررسي ميپردازيم و بحث همبستگي را در اين چارچوب و تحليل رگرسيون مي
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 تجزيه و تحليل رگرسيون
صورت  ستگي ميان دو متغير به  صيف واب فرمول كلي براي تو xfY   ست. اين فرمول ا

 Xتواند بر اسيياس تغييراتمي Yو بدين معني اسييت كه مقدار  "اسييتXتابعي از  Y"يعني 
تعيين كننده  Xاسييت و بنابراين مقدار Yعلت  Xتوان گفت مشييخص شييود. به بيان ديگر مي

شي بر Yمقدار سيون رو ست كه خواهد بود. تجزيه و تحليل رگر صي ا  Xرا Yاي تعيين تابع خا
سي، روشمرتبط مي ساس پيچيدگي موجود در روابط مورد برر هاي مختلفي براي تجزيه سازد. بر ا

 كنيم.ترين روش رگرسيون آغاز ميو تحليل رگرسيون وجود دارد. بحث را با ساده

 

 رگرسيون خطي

رگرسيون در قالب تجزيه و تحليل رگرسيون خطي از سادگي بيشتري برخوردار درك مدل 
كل شود. شاست. در اين حالت نوعي رابطه خطي كامل ميان دو متغير وجود داشته يا برآورد مي

صل از يك مطالعه  Yو Xنمودار پراكندگي مقادير 2-28 صحا ضي را به  صويري فر ورت ت
شان مي شكل در هر ن با هم برابرند. در موردي  Yو Xمورد اين مطالعه مقدار 7دهد. مطابق 

است و الي آخر. رابطه ميان دو متغير در اين مورد  2نيز برابر  Yاست،  2داراي مقدار  Xكه 
صورت معادله  XYبه   صيف مي سيون نام دارد. از آنجا كه هر چهار تو شود كه معادله رگر

 خطنها قرار داد: اين خط، توان خطي را روي آاند، مينقطه روي يك خط مسيييتقيم قرار گرفته
 است.  رگرسيون

 
    7 
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ادي
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Y
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    0 

    2 

7 4 0 2 2 

 Xمقادير 
 Yو  X. نمودار ساده پراکندگي میان مقادیر 07-0شکل 
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صويري از رابطه  سيون ت صيفي مهمي دارد. خط رگر سيون خطي كاربردهاي تو مدل رگر
اين  سييازيدهد و معادله رگرسيييون شييكل مناسييبي براي خالصييهرا نمايش مي Yو Xميان

رابطه اسييت. مدل رگرسيييون ارزش اسييتنباطي نيز دارد. به ميزاني كه معادله رگرسيييون رابطه 
اي ديگر هبيني مجموعهتوان از آن براي پيشميان دو متغير را به طور صحيح توصيف كند، مي

اسيييت،  2/4برابر  Xمثال اگر بدانيم در موردي جديد مقدار مقادير اسيييتفاده كرد. به طور
 بيني كنيم.پيش 2/4را نيز  Yتوانيم مقدارمي

آيد كه رابطه شييوند و كمتر پيش ميمورد محدود مي 7البته در عمل مطالعات به ندرت به 
 باشد.  28-2ميان آنها به سادگي شكل 

شكل  در ست كه رابطهبينانهاي تاحدودي واقعنمونه 28-0مثال  شده ا ضي ميان  تر ارائه  فر
شان مي دهد. هر نقطه در نمودار پراكندگي جمعيت و نرخ جرايم در شهرهاي كوچك و متوسط را ن

يك شهر و جايگاه آن روي نمودار، منعكس كننده جمعيت و نرخ جرايم آن شهر است. همانند مثال 
)جمعيت( وابسييته اسييت و با افزايش مقدار  X)نرخ جرايم( به طور كلي به مقدار  Y قبلي، مقدار

X مقدار ،Y نيست. 28-2يابد. با اين وجود رابطه آنها به روشني شكل نيز افزايش مي 
 

 
 . نمودار پراکندگي مقادیر دو متغیر همراه با خط رگرسیون )فرضي(07-0شکل 
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شكل  توان خط مستقيمي را روي نقاط نمودار پراكندگي برازش نمود كه از نمي 28-0در 
توان خطي تقريبي ترسييييم كرد كه بهترين نمايش خطي ممكن از تمامي آنها بگذرد. اما مي

 نقاط مختلف را نشان دهد. اين خط روي نمودار ترسيم شده است. 
  اي به صورتتوان با معادلهودار را ميبر اساس روابط جبري هر خط مستقيمي روي يك نم

baxY  نشيييان داد كهX وY  مقادير دو متغير هسيييتند. در اين معادلهa  مقدارY  در
ست و  Xحالتي كه صفر ا شان مي bبرابر  شخص  bو  aدهد. اگر مقاديرشيب خط را ن م
 برآورد نمود. Xرا براي هر مقدار Yتوان مقدارباشند، مي

ا رسييماً روشييي براي به دسييت آوردن معادله توان تجزيه و تحليل رگرسيييون رحال مي
ست.  رگرسيون به عنوان خطي هندسي دانست كه نزديكترين خط به توزيع نقاط روي نمودار ا

با  Yمعادله رگرسيون توصيفي رياضي براي روابط دو متغير است و اجازه استنباط درباره مقدار 
توان نرخ جرايم هر شيييهر را با مي 28-0دهد. با يادآوري شيييكل را مي Xآگاهي از مقادير

 آگاهي از ميزان جمعيت آن برآورد نمود.
كنيد كه در قالب يك خط رگرسيييون براي بهبود حدس خود خط رگرسيييوني را ايجاد مي

اين  كلي سييازد. شييكلامكان برآورد مقدار يكي از متغيرها با آگاهي از متغير ديگر را فراهم مي
معادله  xbaY   ست كه شده bو  aا سبه  شخص از يك  X، مقادير محا مقداري م
Yمتغير و   ست. مقادير شده متغير ديگر ا سبه ميبه گونه bو  aمقدار برآورد  شوند اي محا

Yو برآورد متناظر Yكه تفاوت ميان مقدار واقعي  با آگاهي از مقدار مشخصX  .كمينه شود
نام دارد، زيرا  1تغييرپذيري توجيه نشده Yمجموع مربع انحرافات ميان مقادير واقعي و برآوردي

 همچنان وجود دارند.  Xدهد كه عليرغم آگاهي از مقدارخطاهايي را نشان مي
دهد. با پذيري كل و توجيه نشييده را نشييان ميتفاوت ميان تغيير پذيري توجيه شييدهتغيير

پذيري كل معياري براي كاهش متناسييب خطا ارائه تقسيييم تغييرپذيري توجيه شييده بر تغيير

 2rدهد كه نظير كميت النداي محاسبه شده است. در اين مورد كميت فوق ضريب تعيين مي

0/492باشيييد، آنگاه  0/7rنام دارد. بنابراين اگر
r  يعني حدود نيمي از تغييرپذيري توجيه

شود، زيرا ضريب همبستگي گشتاوري استفاده مي rاز  2rشده است. در عمل بيشتر به جاي
تواند هم عالمت مثبت و هم منفي داشييته رابطه ميان دو متغير ميمضييربي با توجه به جهت 

                                                 
1 . Unexplained Variation 
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و مجذور ريشه دوم آن همواره پاسخ مثبت خواهد داشت(. شما  2rباشد )در حالي كه محاسبه 
نظر  كمك بگيريد، اما به rمحاسيييبه  هاي آماري براي آشييينايي با روشتوانيد از كتابمي
راحي اي طكنند، به نرم افزارهاي رايانهرسد اغلب خوانندگاني كه از اين شاخص استفاده ميمي

 شده براي اين منظور نيز دسترسي دارند.
ساده  ست كه اغلب مدل  شبختانه، زندگي اجتماعي آنقدر پيچيده ا شايد خو سفانه، يا  مت 

 27دهد. همان طور كه در فصل رگرسيون خطي وضعيت موجود را به طور اثربخش نشان نمي
شاره گرديد، مي ستفاده نمود. با ا توان از جداول فراواني براي تجزيه و تحليل بيش از دو متغير ا

د. مدل شودشوار مي يابد و خواندن آنهاافزايش تعداد متغيرها، پيچيدگي اين جداول افزايش مي
 ند. كرگرسيون راهكار مناسبي را براي اين موارد پيشنهاد مي

 
 رگرسيون چندگانه 

رسند كه يك متغير وابسته خاص، به طور همزمان محققان اجتماعي غالباً به اين نتيجه مي
پذيرد. رگرسيييون چندگانه ابزاري براي تجزيه و تحليل چنين از چندين متغير مسييتقل ت ثير مي

( 2992) 1يرگآورد. يكي از كاربردهاي اين روش زماني بود كه بورلي شيييرايطي فراهم مي
سي قرار داد. او انتظارات خود را در قالب يك معادله  شي معلمان تربيت بدني را مورد برر اثربخ

 رگرسيون چندگانه بيان داشت: 
eXbXbXbXbIbbF  4534231210 

 كه در آن:
Fنمره عملكرد نهايي دانش آموز : 
I دانش آموز: نمره عملكرد ابتدايي 

1Xتركيب اقدامات راهنمايي و مشاوره : 

2Xميزان تسلط مربي بر موضوع : 

3Xميزان ارائه بازخوردهاي خاص و مرتبط : 

4Xارائه شفاف و دقيق وظايف : 
b رگرسيون: ضريب 
e(.2992070ها )برگرفته از يرگ : مانده 

                                                 
1 . Beverly Yerg 
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و چندين  Xدر رگرسيييون خطي چندين Xتوجه داشييته باشيييد كه به جاي تك متغير
ضريب وجود دارد. همچنين يرگ در اين معادله به جاي bضريب  از  aنيز به جاي تنها يك 

0b م ها ختاسييتفاده با همان مفهوم پيشييين اسييتفاده كرده اسييت. نهايتاً معادله با عامل مانده
 Xاسييت كه تجزيه و تحليل متغيرهاي Yيابد كه نشييان دهنده ميزاني از تغييرپذيري در مي

 دهد.آن را نشان نمي
را براي نشان دادن سهم هر يك از متغيرهاي  bيرگ با استفاده از اين معادله مقادير ضرايب 

مسييتقل در تعيين نمره عملكرد نهايي دانش آموز محاسييبه كرد. او همچنين ضييريب همبسييتگي 
هاي نهايي به وسييييله شيييش متغير مورد نظر چندگانه را به عنوان برآوردي از ميزان تبيين نمره

سبه همانند همبستگي دو متغير سبه نمود. منطق اين محا شاره شده و محا ست كه قبالً به آن ا ي ا
درصييد  44يعني  0/877Rشييود. در اين مورد نشييان داده مي Rطبق قاعده با حرف بزرگ 

0/7720/877تغييرپذيري ) شود.( در نمره نهايي به وسيله شش متغير مورد نظر تبيين مي 

 

 رگرسيون جزئي

صل در بحث  شريحي در ف به روابط ميان دو متغير تحت اي توجه ويژه 22پيرامون مدل ت
سن،  شتن  شده بود. بنابراين با ثابت نگاه دا شته  شتيم كه متغير آزمون ثابت نگاه دا شرايطي دا
ت ثير مستقل تحصيالت بر تعصب را مورد بررسي قرار داديم. براي اين منظور بايد رابطه ميان 

 ا به طور مجزا در هر گروه سني محاسبه كرد. تحصيالت و تعصب ر

اي كه رابطه بر منطقي مشابه استوار است. معادله 1تجزيه و تحليل رگرسيون جزئي

شان مي سبه ميميان دو متغير را ن شتن متغيرهاي آزمون محا شود. دهد، بر مبناي ثابت نگاه دا
ساختن روابط كلي مي شكار  شريحي نتيجه را با حالت روابط كنترل براي آ توان همانند مدل ت

 نشده نيز مقايسه كرد.

 

 رگرسيون غير خطي

داده  ين مرحله به بررسي رابطه ميان متغيرهايي پرداختيم كه با يك خط مستقيم نشانتا ا
 تر از مباحث مطرح شده تا اين مرحله است. شوند. ليكن مدل رگرسيون بسيار گستردهمي

                                                 
1 . Partial Regression Analysis 



 972تجزيه و تحليل آماري/  :فصل شانزدهم

 

توان شما احتماالً از اين نكته اطالع داريد كه توابع منحني الخط را همانند توابع خطي مي

2522ش داد. به طور مثال معادله با معادله نماي
YX را توصييييف  2اي با شيييعاع دايره

كند. افزايش توان متغيرها به باالتر از يك باعث گرايش روابط از خط راسيييت به منحني مي
شود. در دنياي واقعي دليلي براي اين فرض كه رابطه ميان متغيرها خطي است، وجود ندارد. مي

در مقايسييه با مدل خطي درك بهتري از  1رگرستتيون غير خطيبرخي موارد از اين رو در 

 دهد. روابط تجربي به دست مي
ست، مجموعه صلي دارد. نخ سيون دو كاربرد ا شيد كه خط رگر شته با از  ايبايد به ياد دا

كند و دوم آنكه مدلي عمومي براي تفسير روابط ميان دو متغير مشاهدات تجربي را توصيف مي
شده كه در شاهده  ست اند، ارائه مييك جامعه كلي م سيار پيچيده ممكن ا دهد. يك معادله ب

اي تمامي مشييياهدات كند. چنين معادلهخط نامنظمي ايجاد نمايد كه از تمامي نقاط عبور مي
كند. با اين وجود هيچ تضميني وجود ندارد كه چنين خطي بتواند تجربي را به خوبي توصيف مي

شاهده بيني يا روش معناداري براي نمايش روابط ميان دو متغير كلي اي جديد را پيشهرفتار م
 باشد. بنابراين ارزش استنباطي چنداني نخواهد داشت.

هاي پيشييين كتاب، درباره ضييرورت تعادل ميان جزئيات و كاربردپذيري در تقليل در بخش
يافتن  ها بحث شيييده اسيييت. بر اين اسييياس محققان حداكثر تالش خود راداده به منظور 

سادهمطمئن سانند. از اين رويه در ها به انجام ميترين روش نمايش دادهترين و در عين حال  ر
سيون نيز پيروي مي سادهشود. دادهتحليل رگر شيوهها بايد به  شون ايترين  د كه نمايش داده 

ي يكي از دهد: بر اين اسييياس رگرسييييون خطهاي واقعي را به بهترين نحو نمايش ميداده
رود. تجزيه و تحليل رگرسيييون غير خطي گزينه جديدي را ها به شييمار ميپركاربردترين روش

كند. هيچ روشيييي قادر به دهد، ليكن تمامي مشيييكالت را حل نميدر اختيار محققان قرار مي
 چنين كاري نيست.

 

 نكاتي درباره تحليل رگرسيون 

سير آماري  ستفاده از تحليل رگرسيون در تفا سا شابه با تحليل همب تگي بر پايه فرضياتي م
وسته. اي پيهاي فاصلهگيري و دادهگيري تصادفي ساده، فقدان خطاهاي غير نمونهاست: نمونه

                                                 
1 . Curvilinear Regression Analysis 
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ضيات را به طور كامل برآورده  با توجه به اينكه تحقيقات علوم اجتماعي به ندرت تمامي اين فر
 رگرسيون رعايت نمود. ايج تحليلسازند، بايد جانب احتياط را در استفاده از نتمي

)تخمين مواردي كه  1توانند براي درونيابياگرچه خطوط رگرسييييون، خطي يا منحني، مي
)تخمين آنچه خارج از بازه  2دهد( اسييتفاده شييوند، اما هنگام برونيابيمابين مشيياهدات رخ مي

شاهدات قرار مي ائز ونيابي به دو دليل حگيرد( اطمينان كمتري را به دنبال دارند. محدوديت برم
شويد كه پيش سيوني مواجه  ست، احتمال دارد با معادالت رگر ست. نخ ير هاي غبينياهميت ا

ئه مي لهمنطقي ارا عاد ثال م به طور م ند.  يان ده يت و نرخ جرايم را ب يان جمع طه م كه راب اي 
ست مي شهري با جمعيت  204كند، ممكن ا ين نقطه بيني كند. انفره پيش 2222جرم را در 

تواند صييالحيت معادله را زير سييئوال ببرد، اما به نحوي نشييان بيني نميضييعف در قدرت پيش
صي از اندازه جمعيت محدود ميمي شود. دوم آنكه گاهي دهد كه كاربرد اين معادله به بازه خا

شاهده سير خود پا را از بازه م  صورتگذارند كه در اين هاي خود فراتر مياوقات محققان در تفا
 توان آنها را مورد انتقاد قرار داد. مي

هاي مختلف هاي سييينجش رابطه ميان متغيرها در مقياسهاي قبل برخي روشدر بخش
شيييود كه هر يك از متغيرها مقياس تر ميگيري معرفي شيييدند. مسيييئله زماني پيچيدهاندازه
ضاندازه صوص مو شند. اگرچه در اين كتاب در خ شته با ه وع فوق مطلبي ارائگيري متفاوتي دا

 3پيتر ناردي "گيريهاي اندازههاي وابسييتگي و مقياسشيياخص"نشييده اسييت، ليكن ضييميمه 
 راهنماي ارزشمندي در اين خصوص خواهد بود. 

 

 گيري هاي اندازههاي وابستگي و مقياسشاخص

 ت ليف: پيتر ناردي
 كالج پيتزر

هاي آن هاي اين جدول متغيرهاي وابسيييته و سيييتونتوجه داشيييته باشييييد كه رديف
شيييوند. دهند، همان گونه كه جداول معموالً طراحي ميمتغيرهاي مسيييتقل را نشيييان مي

                                                 
1 . interpolation 

2 . extrapolation 
3 . "Measures of Association and Levels of Measurement", by Peter Nardi 
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گيري خود مقياسييي ترتيبي را نشييان هاي اندازههمچنين در نظر داشييته باشيييد كه مقياس
 دهند. مي

 
ستفاده از متغيري با  صلهبراي ا صورت ترتيبمقياس فا سبي، بايد ابتدا آن را به  ي اي يا ن

 ثبت كنيد.
 متغيرهاي مستقل

   اسمي ترتيبي اي يا نسبيفاصله

 

 جدول توافقي جدول توافقي

 اسمي

 متغير وابسته

 مربع كاي كايمربع 
 الندا الندا

 جدول توافقي جدول توافقي

 ترتيبي

 مربع كاي مربع كاي
 الندا الندا
 گاما

 تاو كندال 
 دي سامرز

 هاميانگين هاميانگين همبستگي
اي يا فاصله

 نسبي
r آزمون  پيرسونt  آزمونt 

 تحليل واريانس تحليل واريانس (Rرگرسيون )

  

 

 آمار استنباطي 
هاي بررسيييي داده هاي تحقيقاتي علوم اجتماعي بابسيييياري )اگر نگوييم تمامي( از پروژه

شييود. در يك پيمايش از يك جامعه بزرگتر انجام مي اي برگرفتهآوري شييده توسييط نمونهجمع
ست با نمونه صاحبه ممكن ا ست نمونهاي از مردم م شده اي از طالقشود؛ ممكن ا هاي ثبت 

ها به وسييله تحليل محتوا اي از روزنامهكدگذاري و تجزيه و تحليل شيوند؛ ممكن اسيت نمونه
 ها براي توصيف خود نمونه مورد بررسي قراربررسي شوند. محققان تقريباً هيچ وقت نمونه را تن

ست كه نمونه از آن نمي شان آگاهي از جامعه بزرگتري ا شتر موارد، هدف نهايي اي دهند. در بي
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ستيد كه بر مبناي يافته ست. از اين رو اغلب به دنبال آن ه شده ا ي يا هاي تك متغيرانتخاب 
 جامعه به عمل آوريد. هايي را درباره چند متغيري از نمونه خود، استنباط

پردازد: معيارهاي آماري مورد استفاده براي استنباط اين بخش به بررسي آمار استنباطي مي
اي. بحث را با هاي نمونههاي مشييياهدهاي بزرگتر بر مبناي يافتهنتايجي در خصيييوص جامعه

 كنيم.هاي تك متغيري آغاز و به چند متغيري حركت ميداده

 

 ياستنباط تك متغير
صل  شاخص آماري به هاي ارائه دادهروش 27در ف سي گرديد. هر  هاي تك متغيري برر

ساب مي صيف نمونه تحت مطالعه به ح شي براي تو شاخصعنوان رو  ها برايآيد. حال از اين 
ستفاده مي كنيم. اين بخش به بررسي دو شاخص تك كسب اطالعات بيشتري از يك جامعه ا

 ها.ميانگين پردازد: درصدها ومتغيري مي
شته  %22اي اگر در نمونه سال گذ شند كه در  شته با  %22اند، سرما خوردهافراد اظهار دا

اي اسييت كه نمونه از آن گرفته شييده بهترين تخمين ما براي تعداد افراد سييرماخورده در جامعه
اد جامعه افر %22است )با در نظر گرفتن يك نمونه تصادفي ساده(. هر چند احتمال اينكه دقيقاً 

ست. اگر از يك طرح نمونه سيار كم ا شند، ب سرماخورده با شته  سال گذ راي گيري پيچيده بدر 
شود، زماني كه يافته انتخاب ستفاده  صادفي ا ادر به شود قمي هاي نمونه به جامعه تعميم دادهت

 تخمين محدوده خطا نيز خواهيم بود. 
صل هفتم پيرامون نظريه نمونه سي  ايهگيري، روشدر ف چنين برآوردي مورد بحث و برر

 پردازيم. در مورد درصدها، مقداراست و در اين بخش تنها به مرور آنها ميقرار گرفته 

 
n

qp 

برابر qدهنده نسييبت موفقيت، نشييان  pشييود كه در آن انحراف اسييتاندارد ناميده مي
 p1  وn  صل ست. همان طور كه در ف شاره گرديد، اين مقدار در تخمين  4اندازه نمونه ا ا

ست. با خطاي نمونه سيار مهم ا صله يك خطاي  89گيري ب درصد اطمينان مقادير جامعه در فا
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درصييد  99اسييتاندارد و با درصييد اطمينان در فاصييله دو خطاي  92اسييتاندارد از ميانگين، با 
 . 1اطمينان در فاصله سه خطاي استاندارد قرار دارند

شد: بنابراين هر عبارتي درباره خطاي نمونه صلي با شامل دو جزء ا طح سگيري بايد بايد 
از نمونه  %22درصيييد(. اگر  ±2/0)مثالً  فاصيييله اطمينان( و %92)به طور مثال  اطمينان
توان ادعا كرد كه درصد مي 92نفري در سال گذشته سرما خورده باشند، با اطمينان  2.822

 اند. درصد كل جامعه سرما خورده  %2/20تا  %2/74بين 
ستنباط( در خصوص جامعه بزرگتر حركت  در اين مثال از توصيف ساده نمونه به تخمين )ا

 بايد مواردي چند را مد نظر قرار دهيم. كرديم. براي اين منظور 
اي انتخاب شود كه قرار است استنباط درباره آن صورت گيرد. نخست، نمونه بايد از جامعه

وص گيري در خصتواند نمونه آماري درستي براي نتيجهبرداري از روي راهنماي تلفن نمينمونه
شهر كه داراي ت صوص جمعيتي از  شد، مگر در خ شهر با شماره آنهاجمعيت  ستند و  يز ن لفن ه

  .استثبت شده 
ست. اوالً نمونه ضات متعددي ا ستنباط آماري مبتني بر مفرو سادهدوم، ا صادفي   گيري ت

مورد نظر است كه در پيمايش موردي تقريباً هيچ گاه به عرصه عمل در نيامده است. همچنين 
طور  اين فرض نيز هرگز به گيري با جايگذاري اسييت كهآمار اسييتنباطي مبتني بر فرض نمونه

شيييود، هر چند تخطي از آن مسيييئله چندان مهمي نيز نخواهد بود. با وجود كامل برآورده نمي
ست، اما اگر اين كارتر از نمونهمتداول يافتهگيري نظام اينكه كاربرد نمونه صادفي ا نيز  گيري ت

ه بندي شييده نيز بري طبقهگيبه درسييتي انجام شييود مشييكل چنداني ايجاد نخواهد كرد. نمونه
ئه مي عه ارا جام مايش بهتري از  كه ن يل آن جاد نميدل خاصيييي اي كل  هد، مشييي ند. ليكن د ك

دهد، يارائه مگيري اي به دليل اينكه برآورد بسيييار كوچكي از خطاي نمونهگيري خوشييهنمونه
گيري نهموكامالً مشخص است كه استفاده از ن .ممكن است مشكالتي را به دنبال داشته باشد

براي اسييتنباط آماري مناسييب نخواهد بود. نهايتاً محاسييبه خطاي اسييتاندارد در  2در دسييترس
ست كه تمامي افراد نمونه پيمايش را تكميل  222گيري با فرض نرخ تكميل نمونه صدي ا در

 كرده باشند. با كاهش نرخ تكميل مشكالت افزايش خواهند يافت. 

                                                 
  .]م[اند . اين اعداد بر اساس قضيه چبيشف بيان شده1

2. Street corner 
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به خطاهاي غير  وپردازد گيري ميرسيييي خطاي نمونهسيييوم، آمار اسيييتنباطي تنها به بر
ه از سييؤاالت توجهي ندارد. دهندسييخگيري نظير اشييتباه در كدگذاري يا درك نادرسييت پانمونه

صد افراد )با اطمينان  2/20تا  2/74توان بيان كرد بين آنكه مي بنابراين با وجود ( در %92در
سرماخوردگي را گزارش  شته ابتال به  زد  حدستوان ، اما با همان اطمينان نمياندكردهسال گذ

سرماخوردگي مبتال بوده  گيرياند. با توجه به اينكه در يك طرح نمونهكه چه درصدي دقيقاً به 
گيري هسيييتند، بايد در خصيييوص تعميم گيري بيشيييتر از خطاهاي نمونهخطاهاي غير نمونه

 هاي نمونه به جامعه محتاطانه عمل كرد. يافته

 

 داري آماريهاي معنيونآزم
دار، هيچ پاسييخ علمي براي اين پرسييش كه وابسييتگي خاصييي ميان دو متغير چقدر معني

داري در متقاعد جدي، مهم، جالب يا با ارزش اسيييت، وجود ندارد. شيييايد آزمون نهايي معني
كند. در اين راسيييتا داري رابطه كمك ميسييياختن مخاطب )حال و آينده( نسيييبت به معني

وجود دارد  1داري پارامتريكمعني هايآزمونهاي آمار اسييتنباطي با عنوان اي از روشمجموعه
، دهدها نشان ميتوان از آنها براي اين منظور استفاده نمود. همان طور كه نام اين روشكه مي

 اي كهوضات مشخصي را درباره جامعههايي هستند كه مفرآمارهاي پارامتريك آن دسته روش

ست، در نظر مي شده ا  ريداري آمامعنيها امكان تعيين گيرند. اين روشنمونه از آن گرفته 

در  "داريمعني"يا  "اهميت"را نبايد با  "داري آماريمعني"آورند. روابط را براي ما فراهم مي
ساده شتباه گرفت. اين عبارت در  شاره به احتمال اين نكته دارد كه ترين معمعناي عام آن ا ني ا

شده در يك نمونه را تا چه ميزان مي شاهده  شي از خطاي نمونهروابط م ست. توان نا گيري دان
 ، كه به ميزان شيييدتداري ذاتيمعنيداري آماري و محققان معموالً در اين راسيييتا ميان معني

كه  اند. با وجوديارد، تفاوت قائلدار بسيييتگي درابطه ميان متغيرها در ايجاد يك تفاوت معني
 داري ذاتي هميشه قضاوتي است. توان محاسبه نمود، اما معنيداري آماري را ميمعني

اي در تحقيقات علوم اجتماعي داري آماري كاربردهاي گسيييتردههاي معنياگرچه آزمون
ستي درك نم ست و اغلب به در سيار ظريف ا زمون آشود. يدارند، ليكن منطق نهفته در آنها ب

سي داري بر منطق نمونهمعني سر اين كتاب مورد برر سرتا ست كه در  ستوار ا شابهي ا گيري م

                                                 
1. Parametric tests of significance  
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صري از مفهوم خطاي نمونه ست. براي درك اين منطق به يادآوري مخت ر گيري دقرار گرفته ا
 پردازيم. هاي تك متغيري ميخصوص داده

بهترين تخمين منحصر به فرد از پارامتر  دانيد آماره نمونه به طور منطقيهمان طور كه مي
دهد، اما آماره و  پارامتر به ندرت دقيقاً با يكديگر برابرند. جامعه مورد نظر را به دسيييت مي
كنيم كه پارامتر در دامنه مشيييخصيييي قرار گيرد )فاصيييله بنابراين ما احتمال آن را بيان مي

شييود. در گيري ناشييي ميعمول نمونهاطمينان(. ميزان عدم اطمينان اين فاصييله از خطاهاي م
ردي گيري خارج از فاصله برآونتيجه احتمال آنكه مقدار واقعي پارامتر تنها به دليل خطاي نمونه

( در %9/99قرار گيرد، بسيار كم خواهد بود. لذا اگر چنين برآورد كنيم كه پارامتري )با اطمينان 
توان گفت درصورتي كه خطاي موجود مي قرار گرفته است، تلويحاً  %22و  %72فاصله ميان 

ست كه پارامتر در واقع مثالً تنها به دليل نمونه سيار نامحتمل ا شد، ب شد. اين  %92گيري با با
 داري آماري است.معني هايمنطق اساسي نهفته در آزمون

 

 داري آماريمنطق معني
داري آماري را با اسييتفاده از مجموعه نمودارهايي كه نحوه توان منطق معنياز نظر من مي

شان ميانتخاب نمونه صر اين اي از يك جامعه را ن شيد. عنا صوير ك دهند، به بهترين نحو به ت
 منطق به صورت زير هستند: 

 مفروضاتي در خصوص استقالل دو متغير در جامعه مورد مطالعه .2
ساس روشر خصوص معرف بودن نمونهمفروضاتي د .0 هاي متداول هاي انتخاب شده بر ا

 گيري احتمالينمونه

 توزيع تو م مشاهده شده عناصر نمونه برحسب دو متغير .4

 
دهد كه نيمي از آنها زن و نفر را نشان مي 028اي فرضي متشكل از جامعه 28-4شكل 

ساس هر فرد  ستند. نمودار همچنين چگونگي اح صوص برابري زن و مرد را نيمي مرد ه در خ
ه هاي خالي و آنهايي كه بنشان داده است. در نمودار، كساني كه به تساوي اعتقاد دارند با دايره

 اند.رنگ شده نشان داده شده هايتساوي اعتقاد ندارند با دايره
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 اند = زناني كه با برابري موافق

  اند =مرداني كه با برابري موافق

  اند =زناني كه با برابري مخالف

 اند =مرداني كه با برابري مخالف
 

 

 فرضي از زنان و مردان که با برابری جنسي موافقت یا مخالفت دارند ای. جامعه07-9شکل 

 
قاد به اي ميان جنسيت و اعتسئوالي كه تحقيق بر مبناي آن بنا شده اين است كه آيا رابطه

برابري زن و مرد وجود دارد يا خير. به ويژه دنبال آن هسييتيم كه آيا زنان بيشييتر از مردان به 
به  برند. با نگاهيبرابري تمايل دارند يا خير، زيرا آنها احتماالً سييود بيشييتري از اين وضييع مي

 شود. پاسخ اين سؤال دريافت مي 28-4شكل 

  زنان مردان

 موافق با برابری 22% 22%

 مخالف با برابری 22% 22%

222%  222% 
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اي ميان جنسيت و نگرش به برابري زن و دهند كه هيچ رابطهتصاوير اين شكل نشان مي
هاي مرد وجود ندارد. دقيقاً نيمي از هر گروه با برابري موافق و نيم ديگر مخالف هسييتند. بحث

سب خطا را به ياد آوريد. در  صوص كاهش متنا شين در خ سيت فرد پي اين مثال، آگاهي از جن
نقشييي در كاهش خطاهاي مربوط به حدس زدن نگرش او نسييبت به برابري نخواهد داشييت. 

 شود را نشان داده است. مروري اجمالي از آنچه در شكل مشاهده مي 28-4جدول پايين شكل 
صليانتخاب نمونه 28-7شكل  ضي به اندازه يك چهارم جامعه ا شان مي اي فر هد. درا ن

. دهداي معرف را به دسيييت مياز مركز جامعه نمونه "مربع"در قالب تصيييويري، انتخاب يك 
نفر از افراد هر گروه اسييت كه نيمي زن و نيمي مرد هسييتند؛ نيمي از هر  28نمونه ما شييامل 

 جنسيت با برابري موافق و نيم ديگر مخالف آن هستند. 
دهد تا نتيجه دقيقي از رابطه ميان ميبه ما امكان  28-7نمونه انتخاب شييده در شييكل 

سيت و برابري در جامعه بزرگتر به دست آوريم. با پيروي از منطق نمونه شجن ده در گيري بيان 
اي ميان جنسيييت و برابري در نمونه وجود رسيييم كه هيچ رابطهفصييل هفتم به اين نتيجه مي

خابي اي وجود ندارد. زيرا نمونه انتابطهگيريم كه در جامعه بزرگتر نيز رندارد؛ بنابراين نتيجه مي
 گيري بوده است.ما با پيروي از قواعد مرسوم نمونه

اي هسيييتند كه از آن گرفته هاي دنياي واقعي به ندرت انعكاس كامل جامعهالبته نمونه
صورت عدم وجود رابطه ميان دو متغير در جامعه انتخاب يك شده اند. به عنوان مثال حتي در 

ستند، يا دو م شدت موافق آن ه شدت با برابري مخالف و تعداد زيادي از زناني كه به  رد كه به 
 گيري احتمالي اسيييت كه درغير متداول نيسيييت. چنين انحرافات كمرنگي جزء الينفك نمونه

 فصل هفتم نيز به آن اشاره كرديم.
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 . نمونه معرف 07-4شکل 

 
شكل  ساس  شان مينمونه 28-2بر اين ا شان دهنده و اي را ن دهد كه به ميزان كمتري ن

ست. همان طور كه مالحظه مي شامل تعداد زيادي زنان معرف جامعه بزرگتر ا شود اين نمونه 
شاهده مي شكل نيز م ست. در جدول كنار  سه موافق و مردان مخالف ا چهارم زنان و شود كه 

انتخاب شيييده بود  ايكنند. اگر اين نمونه از جامعهتنها يك چهارم مردان از برابري حمايت مي
 شد. يري ميگكه دو متغير به يكديگر وابسته نبودند، قطعاً نمونه منجر به اشتباه ما در نتيجه

ستفاده صحيح از نمونه ، امكان تماليگيري احاز مباحث پيشين به ياد داريم كه در صورت ا
ست آوردن نمونه شكل  ايبه د ست نظير آنچه در  سيار  28-2نادر ست، ب شده ا شان داده  ن

نجامد، اي بيانتخاب كنيم كه واقعاً به چنين نتيجه اينامحتمل خواهد بود. در واقع اگر ما نمونه
 ست. تري نشان داده شده اشرايط محتمل 28-8بايد به دنبال توضيح ديگري باشيم. در شكل 

  زنان مردان

 موافق برابري 22% 22%

 مخالف برابري 22% 22%

222%     222% 
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 . عدم نمایش جامعه توسط نمونه07-0شکل 

 
نيز رابطه محكمي ميان دو  28-8دقت داشييته باشيييد كه نمونه انتخاب شييده در شييكل 

شان مي سيت و برابري را ن ست. ما نمونهدهد. اين بار علت متغير جن امالً ك ايكامالً متفاوت ا
رابطه محكمي ميان دو متغير در واقعاً شود كه ايم، اما مشاهده ميمعرف جامعه را انتخاب كرده

در مورد اخير، احتمال حمايت زنان از برابري نسييبت به مردان بيشييتر  جامعه بزرگتر وجود دارد.
 دهد.ونه نيز آن را نشان مياست: اين چيزي است كه در جامعه وجود دارد و نم

  زنان مردان

02% 

 موافق برابري 42%

42% 

 مخالف برابري 02%

     222%     222% 

 



 شناسي كاربردي تحقيق در علوم انسانيروش/ 920

  

 
 

 اند.ای نمایشگر جامعه که متغیرهایش به هم مرتبط. نمونه07-7شکل 

 
 هاي موجود در جامعه بزرگتر اطالعي نداريم و به همين دليل ازالبته در عمل ما از واقعيت

ان دو اي شيييديد ميو رابطه اي انتخاب. به اين ترتيب اگر نمونهكنيمگيري اسيييتفاده مينمونه
شكل صميم گرفت كه آيا اين يافته 28-8و  28-2 هايمتغير نظير  شود، بايد ت عاً ها واقپيدا 

 اند.گيري حاصل شدهانعكاسي از جامعه هستند يا به سادگي از خطاي نمونه
داري آماري به صورت زير است: در مواجهه با هرگونه بنيادين آزمون معنياز اين رو منطق 

اختالف ميان اسييتقالل مفروض متغيرها در يك جامعه و توزيع مشيياهده شييده عناصيير نمونه، 
شيوهمي ضيح داد: )توان اين اختالف را با يكي از  ست آن را به انتخاب 2هاي زير تو ( ممكن ا

سبت دهيم، يا )غير معرف براي جام اينمونه ستقالل را رد كنيم. 0عه ن ست فرض ا ( ممكن ا

  زنان مردان

02% 

 موافق برابري 42%

42% 

 مخالف برابري 02%

222%     222% 
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سييطوح  هاي متفاوتگيري احتمالي رهنمودهايي درباره احتمالهاي آماري نمونهمنطق و روش
صورت خطاي نمونهها را ارائه ميمختلف معرف نبودن نمونه ود(. شگيري بيان ميدهند )كه به 

ا حدود اندكي معرف جامعه نباشد بسيار زياد و احتمال آنكه تر، احتمال آنكه نمونه تبه بيان ساده
 نمونه تا حدود زيادي معرف جامعه نباشد بسيار پايين است.

هاي نمونه همواره به صييورت داري آماري روابط مشيياهده شييده در گروهي از دادهمعني
كند احتمال سادگي بيان ميبه  "(0/05P) 22/2دار در سطح معني"شود. احتمالي بيان مي

شده ايآنكه رابطه شاهده  شدت م شي از خطاي نمونه با  ست، بيش ارا بتوان تنها نا ز گيري دان
نخواهد بود. به بيان ديگر چنانچه دو متغير در جامعه نسبت به هم مستقل باشند و  222در  2

شود، تنها در  222 شده رابطهمورد از نمونه 2نمونه احتمالي از جامعه انتخاب  اي هاي انتخاب 
 با شدت مشاهده شده وجود خواهد داشت.

داري آماري، احتمال آنكه ارتباط هاي معنيهمچنين كاربرد فواصيييل اطمينان در آزمون

شي از خطاي نمونه شده تنها نا شان ميسنجيده  شد را ن ضوع گيري با سطح دهد. اين مو

صله ا اطمينان سطح اطمينان همانند فا صل مينام دارد.  ه شود كطمينان از مدلي منطقي حا

در مورد حاضيير فرض ما بر آن اسييت  .گرددهاي متعددي از يك جامعه خاص انتخاب مينمونه
كنيم كه چه ارد و اين پرسيييش را مطرح ميجامعه وجود ند در اي ميان متغيرهاكه هيچ رابطه

صدي از نمونه سنجهاي جامعه حداقل رابطهدر شده در دادهاي به اندازه رابطه  هاي تجربي يده 
ست: كند. معموالً در گزارشرا ايجاد مي سطح اطمينان متداول ا سه  ستفاده از  هاي تحقيقي ا

دهند احتمال آنكه روابط سنجيده شده . اين اعداد به ترتيب نشان مي222/2و  22/2، 22/2
 است.  10001و  1001، 1005گيري باشند برابر با تنها ناشي از خطاي نمونه

ستفاده ميمحققاني كه از آزمون معني كنند، به طور معمول يكي از دو الگوي زير را داري ا
كنند. اگر گيرند. برخي از ابتدا سطح اطميناني كه براي آنها مناسب است را تعيين ميبه كار مي

شدههر رابطه اندازه سطح معني ايگيري  شانگر رابطهاز نظر آماري در آن  شد، آن را ن  ايدار با
دانند. به عبارت ديگر آنها احتمال اينكه چنين نتايجي صييرفاً ناشييي از واقعي ميان دو متغير مي

 گيرند.گيري باشد را ناديده ميخطاي نمونه
قان نيز ترجيح مي عداد قراردادي گروهي از محق به ا جه  بدون تو ند  و  22/2 ،22/2ده

سته به جاي بيان آنكه سطح معني 222/2 صي را براي هر رابطه تعيين كنند. اين د داري خا
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داري اين رابطه كنند كه سييطح معنيدار اسييت، چنين بيان ميمعني 22/2اي در سييطح رابطه
ا گيري باشد، برابر باست. يعني احتمال آنكه رابطه مشاهده شده ناشي از خطاي نمونه 204/2

 مورد است. 2222ورد از م 04

 

 مربع كاي

( اسيييت. 2داري متداول در علوم اجتماعي، آزمون مربع كاي )معني هاييكي از آزمون
ست: در جامعه كلي هيچ رابطه ستوار ا صفر ا  اي ميان دو متغيرآزمون مربع كاي بر اين فرض 

صل  شده ا 0وجود ندارد )همان طور كه در ف شده نيز بحث  شاهده  ست(. با توجه به توزيع م
يان اي ممقادير در دو متغير جداگانه، توزيع تو م مورد انتظار آنها تحت شييرايطي كه هيچ رابطه

سبه مي شد، محا شته با اي هفراوانياي از شود. نتيجه اين عمليات مجموعهدو متغير وجود ندا
شاهده در خانه مورد انتظار سپس اين توزيع مورد انتظار را با توزيع م ست.  هاي جدول توافقي ا

شده تنها از خطاي نمونه سه و احتمال اينكه تفاوت پيدا  ششده در نمونه مقاي صل  ده گيري حا
 دهيم. كنيم. اين روش را با ارائه مثالي نشان ميباشد را تعيين مي

ميان حضور در كليسا و جنسيت را در اعضاي يك فرض كنيد قصد بررسي رابطه احتمالي 
صادف  ساي خاص داريم. براي آزمون اين رابطه به ت سا به عنوان  222كلي ضاي كلي نفر از اع

ضور دارند  82مرد و  72شوند. در اين نمونه انتخاب مي نمونه صد آنها  42كه زن ح هفته در
 اند. ابقي اين كار را انجام ندادهدرصد م 42اند، در حالي كه گذشته در كليسا حضور يافته

درصد مردان اين  42اي ميان جنسيت و حضور در كليسا وجود نداشته باشد، بايد اگر رابطه
درصييد بقيه نرفته باشييند. به عالوه زنان نيز بايد با  42نمونه هفته گذشييته به كليسييا رفته و 

شكل  شند.  سا رفته با شابه به كلي سبتي م شان مي2)بخش  28-8ن ساس اين ( ن دهد كه بر ا
 باشند.  زن به كليسا نرفته 29مرد و  20زن به كليسا رفته و  70رد و م 09مدل بايد 

نفره به  222فرضييي  تعداد مراجعات مشيياهده شييده از نمونه 28-8بخش دو از جدول 
شان مي سا را ن ساس دادهكلي سا  02هاي جدول دهد. بر ا شته به كلي نفر از مردان در هفته گذ

ندمراجعه داشيييته ند 02و  ا ما باقي ند. در ميان زنه مراجعه نكردهنفر  نفر  22هاي نمونه نيز ا
اند. با مقايسييه فراواني مشيياهده شييده و مورد انتظار نفر مراجعه نداشييته 22اند و مراجعه كرده



 922تجزيه و تحليل آماري/  :فصل شانزدهم

 

ست كه مردان تا حدودي كمتر از انتظار و زنان اندكي 0و  2)بخش  شاهده ا ( اين نكته قابل م
 اند. بيش از انتظار به كليسا مراجعه كرده

 

 كل زنان مردان فراواني مورد انتظار

 42 70 09 اندبه كليسا رفته

 42 29 20 اندبه كليسا نرفته
 222 82 72 جمع كل

 كل زنان مردان فراواني مشاهده شده

 42 22 02 اندبه كليسا رفته
 42 22 02 اندبه كليسا نرفته

 222 82 72 جمع كل

 فراواني مورد انتظار(  -)فراواني مشاهده شده0÷فراواني مورد انتظار

12/702 20/2 09/0 اندبه كليسا رفته
 

 p<222/2 28/4 44/2 اندبه كليسا نرفته

 ای فرضي از مربع کاینمونه 07-7جدول 

 
( فراواني مشاهده 2شود. براي هر خانه جدول محقق )مربع كاي به روش زير محاسبه مي

سبه و )0كند، )خانه را منهاي فراواني مورد انتظار آن ميشده هر  ( 4( مجذور اين مقدار را محا
فاوت را بر فراواني مورد انتظار تقسييييم مي نهمربع ت ند براي هر يك از خا هاي كند. اين فرآي

سوم جدول جدول تكرار مي سبات را براي هر يك از خانه 28-8شود. بخش  هاي جدول محا
ه آيد كشوند و مقدار مربع كاي به دست ميها با هم جمع ميدر انتها نتايج خانهدهد. نشان مي

 است.  42/20در اين مثال برابر
ست  شده و توزيع مورد انتظار در زماني ا شاهده  اين مقدار اختالف كلي ميان توزيع تو م م
كه دو متغير به يكديگر وابسييته نباشييند. البته تنها توجه به اندازه اين اختالف عدم وجود رابطه 

اي گيري حتي در شييرايطي كه رابطهكند، زيرا خطاهاي معمول نمونهميان متغيرها را ثابت نمي
شد. با اين م شته با ست اختالفي را به دنبال دا صلي وجود ندارد، ممكن ا يان متغيرها در جامعه ا

 كند. وجود بزرگي مقدار مربع كاي امكان برآورد احتمال وجود رابطه را فراهم مي
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 درجه آزادي

داري آماري روابط مشاهده شده بر اساس مجموعه استانداردي از مقادير مربع بررسي معني
سبه انجام ميكاي  ستلزم محا ست كه به ميزان تغييرپذيري مجاز  درجه آزاديشود. اين امر م ا

عدد را انتخاب  4گردد.به طور مثال از شييما خواسييته شييده اسييت تا در يك مدل آماري باز مي
سؤال وجود دارد: ) 22آنها عدد  كنيد كه ميانگين شماري جواب براي اين  ست. تعداد بي ، 22ا

( و نظاير آن. حال فرض كنيد يكي از اين اعداد -22، 22، 44(، )22، 22 ،20(، )22، 22
 نهايت انتخاب مختلف وجود دارد. باشد. همچنان براي دو عدد ديگر بي 4بايد 

باشييد، تنها يك  22و عدد ديگر بايد  4اما اگر به شييما گفته شييود كه يكي از اعداد بايد 
باشد، جمع آنها  22. اگر ميانگين سه عدد برابر مقدار ممكن براي عدد سوم وجود خواهد داشت

خواهد بود. در اين شرايط  28باشد، مقدار عدد سوم  24است. اگر جمع دو عدد اول  44برابر 
توانند هر مقداري را انتخاب كنند، اما شيييود كه دو درجه آزادي وجود دارد. دو عدد ميگفته مي

 گردد. وم خود به خود مشخص ميزماني كه مقدار آنها مشخص شود، مقدار عدد س
آزادي برابر  هايكنيم، تعداد درجهعدد را بررسيييي مي Nبه طور كلي زماني كه ميانگين 

1N  ست. بنابراين در مورد ميانگين توانند هر مقدار دلخواهي عدد از آنها مي 00عدد،  04ا
 و سومين عدد مقداري مشخص خواهد بود.  را داشته باشند، اما بيست

منطق مشييابهي در جداول دو متغيره نظير آنهايي كه به وسيييله مربع كاي تجزيه و تحليل 
شيييوند، وجود دارد. جدولي را در نظر بگيريد كه رابطه ميان دو متغير دو جزيي را نشيييان مي
 ف(.)موافق يا مخال نگرش به سقط جنين)زن يا مرد( و  جنسيتدهد: مي

 
 جمع كل زنان مردان نگرش نسبت به سقط جنين

 222   موافق

 222   مخالف

 2.222 222 222 جمع كل

 
عليرغم تمركز بر اعداد گرد شييده در اين مثال فرضييي، توجه داشييته باشيييد كه احتماالت 

شماري براي فراواني هر خانه وجود دارد. به طور مثال، اين احتمال وجود دارد كه تمام   222بي
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نفر  022زن مخالف باشيييند يا كامالً برعكس. شيييايد در هر خانه  222مرد موافق و تمامي 
 پذير بيشماري وجود خواهند داشت.هاي امكانوجود داشته باشد. قطعاً گزينه

 هايحال پرسيييش اين اسيييت كه چند خانه را قبل از اينكه مابقي اعداد توسيييط فراواني
شيه شوند، ميحا سخ تنها يك حالت دارد. مثالً اگر بدانيم كه  توانيماي تعيين   422پر كنيم؟ پا

مرد ديگر بايد مخالف باشند و توزيع زنان نيز كامالً مخالف اين حالت  022مرد موافق هستند، 
 خواهد بود.

پس در اين مثال، جدول تنها يك درجه آزادي دارد. حال جدولي سيييه در سيييه را در نظر 
زادي را آ هايدانيد و بايد تعداد درجهاي هر متغير را نيز مياشيييهبگيريد. فرض كنيد فراواني ح

 تعيين كنيد. 
هاي شييوند: تعداد رديفآزادي به صييورت ذيل محاسييبه مي هايدر مربع كاي تعداد درجه

شده منهاي جدول فراواني شاهده  ستون2هاي م ضرب در تعداد  . اين رابطه به 2ها منهاي ، 
صورت   11  cr شان داده مي ست:  7درجه آزادي برابر  4در   4شود. در يك جدول ن ا

      4221313  . 
سطر و  ساب  ستون )بدون احت سطر و دو  سا، دو  سم كلي ضور در مرا سيت و ح در مثال جن

اسيييت. با مراجعه به جدول مقادير مربع كاي  2سيييتون جمع كل( داريم و درجه آزادي برابر 
اي كه گيري تصييادفي از جامعهگردد كه با يك درجه آزادي و نمونهحظه مي( مالD)ضييميمه 

توان انتظار داشيييت كه مقدار موارد مي %22اي وجود ندارد، در ميان دو متغير آن هيچ رابطه
اي انتخاب نمونه از چنين جامعه 222باشييد. بنابراين چنانچه  4/0مربع كاي حداقل به بزرگي 

شت كه مقدار مربع كاي در توان انتظار دشود، مي ساوي يا بزرگتر از تا از اين نمونه 22ا ها م
و تنها در  8/8ها حداقل برابر درصييد از نمونه 2باشييد. به عالوه مقدار مربع كاي تنها در  4/0

خواهد بود. هرچه مقدار مربع كاي بيشييتر  9/22ها برابر ( از نمونه222/2يك دهم درصييد )
 يابد.گيري باشد، كاهش مير به دست آمده تنها ناشي از خطاي نمونهباشد، احتمال اينكه مقدا

باشييد. اگر در جامعه بزرگتر مي 42/20در مثال ما مقدار مربع كاي محاسييبه شييده برابر 
شد و تعداد زيادي نمونه هيچگونه رابطه شته با سا وجود ندا ضور در كلي سيت و ح اي ميان جن

 2در هر  101مقدار مربع كاي اين تعداد نمونه كمتر از رودانتخاب و بررسيي شيوند، انتظار مي
صد ) صورت نمونه222/2در شد. بنابراين در  صادفي و عدم وجود رابطه در جامعه ( با گيري ت

خواهد بود. ما نتيجه به  222/2احتمال به دسييت آوردن مقدار مربع كاي به اين اندازه كمتر از 
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دار است. از لحاک آماري معني 222/2كنيم كه رابطه در سطح بيان مي دست آمده را اين گونه
شدن اين رابطه تنها از خطاي نمونه صل  ستبا توجه به اينكه احتمال حا سيار اندك ا ، گيري ب

توان فرض صيييفر را رد و چنين فرض كرد كه ميان دو متغير در جامعه اعضييياي كليسيييا مي
 اي وجود دارد.رابطه

شاخص ستگي را ميهاي اغلب  شيوهواب شابه از لحاک معنيتوان با  داري آماري مورد اي م
داري آماري شاخصي مفروض آزمون قرار داد. جداول استاندارد مقادير به ما امكان بررسي معني

شخص را مي سطحي م شتر كتابدر  ستفاده از دهد. در بي هاي آماري راهنماهايي براي نحوه ا
 اين جداول ارايه شده است.

 

 چند كلمه در باب احتياط

ستفاده از آن ميداري معياري عيني در اختيار ما قرار ميهاي معنيآزمون ن توادهند كه با ا
كند تا آن داري آماري ارتباط ميان متغيرها را بررسيييي نمود. اين روش به ما كمك ميمعني

شان ست ن سته از روابطي كه ممكن ا شند را روابط واقعي در جامعه مورد  دهنده د سي نبا برر
ستفاده مي سايي كنيم. با اين وجود محققي كه از اين روش ا صوصشنا شي در خ  كند يا گزار

سير آنها داري آماري را ميي معنيهاآزمون سبت به برخي مخاطرات موجود در تف خواند، بايد ن
 هوشيار باشد.

آماري است و هيچگونه داري ي معنيهااوالً مباحث مطرح تا اين بخش صرفاً درباره آزمون
داري ذاتي وجود ندارد. بنابراين شايد متقاعد شده باشيم كه وجود روش عيني براي آزمون معني

م گيري نيسييت، ولي تنها به ذكر اين نكته اكتفا كنينمونه يمعين تنها به دليل خطاها ايهرابط
ي اسييت كه خطاي اي ضييعيف ميان دو متغير وجود دارد. توجه به اين نكته ضييروركه رابطه

نمونه اسييت، يعني هرچه اندازه نمونه بزرگتر باشييد، خطاي  هگيري تابعي معكوس از اندازنمونه
دار بزرگ  معني هتواند در يك نموندرصدي مي 22است. لذا يك همبستگي  ترمورد انتظار كم

 ايهباشييد )در سييطحي مشييخص(، در حالي كه همان ميزان همبسييتگي بين دو متغير در نمون
سي آزمونمعني كوچكتر سا امالً داري كي معنيهادار نخواهد بود. اين نكته با توجه به منطق ا

بزرگتر احتمال كمتري وجود دارد كه همبسييتگي صييرفاً ناشييي از  هقابل توجيه اسييت: در نمون
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دهنده يك  گيري باشييد. با اين وجود هر دو نمونه ممكن اسييت اسيياسيياً نشييانخطاي نمونه
 طح صفر باشند.همبستگي در س

داري آماري و ذاتي مواردي اسيييت كه شيييايد بهترين مثال براي درك تمايز ميان معني
توانند تنها ناشيييي از خطاي هاي مشييياهده شيييده نميوجود دارد كه تفاوت اطمينان مطلق

افتد كه ما تمام جمعيت را مورد بررسيييي قرار گيري باشيييند. اين حالت زماني اتفاق مينمونه
شورهاي اياالت متحدهدهيم. مي سمي در ك سن تمامي مقامات ر  فرض كنيد قادر به آگاهي از 

شتر فرض مي شيم. با هدف تجزيه و تحليل بي سيه با سن مآمريكا و رو قامات كنيم كه متوسط 
سي مثالً  72آمريكايي  سن مقامات رو سط  سن تمامي 78سال و متو شد. از آنجا كه    سال با
گيري وجود ندارد. با اطمينان كامل چ سيييؤالي در مورد خطاي نمونهدانيم، لذا هيميمقامات را 

حال،  هستند. در عين ترتوان گفت كه مقامات روسي نسبت به همتايان آمريكايي خود مسنمي
م كه آنها گيريدار نيسييت. در واقع چنين نتيجه ميگوييم كه اين اختالف به طور ذاتي معنيمي

 اساساً همسن هستند.
شيد كه ثانياً  شته با شود، در نظر دا شما  ضي باعث گمراهي  براي اينكه مبادا اين مثال فر

شده در دادهمعني شاهده  ستفاده قرار داري آماري را نبايد براي روابط م هاي كل جمعيت مورد ا
داري آماري احتمال آن را حسيياب ي معنيهاداد. اين نكته را در خاطر داشييته باشيييد كه آزمون

ند كه مي باشيييد. زماني كه هيچگونه روابط بين متغيرها حاصيييل از خطاي نمونهكن گيري 
 گيري نيز وجود نخواهد داشت.گيري انجام نشده است، خطاي نمونهنمونه

ضيات نمونههاي معنيثالثاً، آزمون ساس همان فر سبداري بر ا ستند كه در محا  هگيري ه
صله ستفاده كرديم. تا زماهافا سط طرحي اطمينان از آنها ا ضيات تو عي واق هايني كه اين فر
 داري نخواهيم بود.ي معنيهاگيري رعايت نشوند، مجاز به استفاده از آزموننمونه

ايم، ليكن داري آماري مربع كاي صيييحبت كردهمعني هايما در اين كتاب درباره آزمون
فاده مي هاي ديگري نيز اسيييت يار ماعي از مع ندان علوم اجت يانس و دانشيييم يل وار ند. تحل كن

 از جمله مواردي هستند كه شما در مطالعات خود با آنها برخورد خواهيد كرد. tهاي آزمون
ين كتاب، من يك عقيده شييخصييي نيز دارم كه در اين نظير بيشييتر مطالب ذكر شييده در ا

ت، نيس هاداري است. انتقاد من نسبت به منطق آماري اين آزموني معنيهامورد بر عليه آزمون
ست. از نظر من اين آزمون سب ا صحيح و منا شند، زيرا منطق آنها  شنگر با ها بيش از آنكه رو

 خصوص عبارتند از: گمراه كننده هستند. مالحظات اصلي من در اين
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گيري هسييتند كه تقريباً هيچ گاه در داري مبتني بر فرضييياتي در نمونهي معنيهاآزمون .2
 شوند.گيري واقعي برآورده نميي نمونههاطرح

گيري هسييتند كه فرضييي غير قابل ها مبتني بر عدم وجود خطاهاي غير نمونهاين روش .0
 هاي واقعي است.گيريقبول در اغلب اندازه

ستفاده ميهاهمبستگي هاغلب براي محاسب هار عمل اين آزموند .4 شود كه بر خالف يي ا
همبسييتگي  همثالً محاسييب)هاي مورد اسييتفاده هسييتند فرضيييات لحاک شييده در مقياس

 .(هاي ترتيبيگشتاوري پيرسون براي داده
 ذاتي دارييا معني "شييدت همبسييتگي"داري آماري را غالباً به اشييتباه به عنوان معني .7

 كنند.تفسير مي
سترلينگ، روزنباوم و وينكامدر مطالعه هانگرانياين  سي 2992، 1اي )ا صوص برر ( در خ
ست شاري نه مجلهاسيا سه مجل هي انت سي و  شنا شكي مورد تاكيد قرار گرفته هروان اند. پز

ي آماري هاهمبستگيهايي كه در آنها ها تمايل به انتشار مقالهمحققان چنين دريافتند كه مجله
ي رد يك مقاله در يك هدار بين متغيرها گزارش نشده است، ندارند. آنها عبارت زير را از ناممعني

 اند:قول كرده نقل هااز مجله
سازي تحقيق  ستند شار اين مقاله را نداريم. تدوين مقاله و م سفانه ما امكان انت مت 

سفانه نتايج  به ست. اما مت  شده ا ست كه مطالعه كمك خوبي انجام  منفي به معناي آن ا
شته نمي شويق و از مقالهچنداني به اين ر شما را به ادامه كار در اين زمينه ت هاي كند. ما 

 (.29920229كنيم )استرلينگ و همكاران، بعدي شما در آينده استقبال مي
 

 Yبر Xعلمي عالي را به منظور بررسي نحوه تاثيرگذاري فرض كنيد محققي يك مطالعه
داري وجود ندارد. دهند كه هيچگونه همبسيييتگي آماري معنيدهد. نتايج نشيييان ميانجام مي

سرطان،  سايي داليل ابتال به  شنا ست. اگر ما به دنبال  سيار حائز اهميت ا آگاهي از اين نكته ب
 بروز جنگ، يا بزهكاري نوجوانان باشيييم، اطالع از اينكه عاملي بالقوه تاثيري در اين امر ندارد،

كند تا در جاهاي ديگري به دنبال داليل و بسييييار مفيد اسيييت. اين امر به محققان كمك مي
 هاي موضوع بگردند.ريشه

                                                 
1 . Srerling, Rosenbaum, and Weinkam 
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كنند. بنابراين محققان ديگري را رد مي ايها به سيييادگي چنين مقالهاما چنانكه ديديم، مجله
ن داده اسييت، به بررسييي اي را نشييابدون آگاهي از اينكه مطالعات قبلي عدم وجود هيچ گونه رابطه

گذاري تاثير عهمي  Yبر  Xنحوه  طال بب اتالف م ند. اين امر سييي يادي ميپرداز كه هاي ز گردد 
 بسته شود. Yبر Xبررسي تاثيرگذاري هرسند تا پروندهيچكدام به مرحله انتشار نمي

دانيد كه اگر تعداد زيادي از اين مطالعات هاي خود از احتماالت مياما بر اسييياس آموخته
را تائيد  Yبر Xدار ميان انجام شيييود، در نهايت يكي از آنها وجود همبسيييتگي آماري معني

ه در توان انتظار داشت كمتغير وجود نداشته باشد، ميميان دو  ايكند. اگر مطلقاً هيچ رابطهمي
دار ، پنج مورد از هر صييد مورد نشييان دهنده نوعي همبسييتگي معني22/2داري سييطح معني

سطح معني صالً معناي  شند، زيرا ا صد مطالعه انجام  22/2داري با ست. بنابراين اگر  همين ا
شان شند، در حالي كه در  هد يك رابطدهنده وجو شود، انتظار داريم كه پنج تاي آنها ن علّي با

 !شونداي وجود ندارد. در نهايت همين پنج مقاله نيز منتشر ميواقع چنين رابطه

سي را به دنبال ي معنيهااز اين رو تاكيد بيش از حد بر آزمون سا شكالتي ا داري آماري م
مان  به طور همز ما  ناقض)دارد. ا به طور مت يد  قدم آزمون (و شيييا داري دارايي ي معنياهمعت

شمار مي شمندي براي محقق به  كنند. ها كمك ميروند. ابزارهاي مفيدي كه به درك دادهارز
 يهاكارانه نسيييبت به آزموناگرچه بسيييياري از نظرات من ناظر بر رويكردي بسييييار محافظه

ت ات رعايداري بوده اسييت، اينكه تنها زماني بايد از آنها اسييتفاده شييود كه تمام فرضيييمعني
 اند، اما ديدگاه كلي من درست بر عكس اين است.شده

ي هامن شييما را به اسييتفاده از هرگونه روش آماري شييامل معيارهاي وابسييتگي يا آزمون
شتر دادهمعني صورتي كه به درك بي شويق ميداري، در  شما كمك كنند، ت سط  نم. اگر كها تو

داري آنها در اي اسييمي و آزمون معنيهگشييتاوري پيرسييون براي داده همبسييتگي همحاسييب
گيري كنترل نشييده با اين معيار انطباق داشييته باشييد، من چنين كاري را تائيد چارچوب نمونه

مدل  هيكي از پيشگامان توسع 1سلوين گويم كه هنانكنم. اين حرف را بر مبناي چيزي ميمي
شريحي آن را  شروط بر  قابل نامد. هر چيزيمي "هاي اليروبي دادههاروش"ت ست، م قبول ا

 ها و دنياي اجتماعي مورد مطالعه منجر شود.آنكه در نهايت به درك بيشتر داده

                                                 
1 . Hanan Selvin 
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شه هزينه ساياين آزادي ري شما نميي، از دست دادن تفا ست.   توانيد اهميتر آماري اكيد ا
نظر فبنا كنيد. صر 22/2دار در سطح نهايي نتيجه خود را تنها بر مبناي يك همبستگي معني

هاي تجربي در نهايت بايد به شكلي قابل قبول ارائه شوند و اهميت آنها از شيوه اكتشاف، داده
 به صورت منطقي پذيرفته شود.

 

 هاي چند متغيريبرخي روش
ها، نظير جداول هاي نسييبتاً مقدماتي دسييتكاري دادهاي از اين كتاب بر شيييوهبخش عمده

يل ي تجزيه و تحلهامثالمدل تشييريحي و نيز بسييياري از  توافقي و فراواني تمركز دارد. حتي
 .اندهشكل ارائه شد ها در كتاب به اينداده

صري در مورد تعدادي از روش سي مخت صل، برر سمت از ف هاي چند متغيري به در اين ق
شريح روابط ميان متغيرها ضر آموزش  اجتماعي يمنظور ت ست. هدف از بحث حا شده ا ارائه 

ستفاده از اين روش ست تا اگر زماني  هانحوه ا شما ا ست، بلكه هدف ارائه اطالعات كافي به  ني
ه در ي تحليلي كهاتحقيقاتي به آنها نياز داشييتيد، قادر به درك آنها باشيييد. روش در يك طرح

س، زماني، تحليل عاملي، تحليل واريان اند، شامل تحليل مسير، تحليل سرياينجا بررسي شده
ستمي لگاريتم خطي و هامدل  ي چند متغيريهاي اطالعات جغرافيايي، تنها برخي روشهاسي

 گيرند.هستند كه توسط دانشمندان علوم اجتماعي مورد استفاده قرار مي

 

 تحليل مسير

سير ست. اگرچه اين روش مبتني  متغيرهامدلي علّي براي درك روابط ميان  1تحليل م ا

ست، ولي مي سيون ا صويري مفيدتري از روابط ميان چندين بر تحليل رگر  تغيرمتواند نمايش ت
فرض بر آن اسييت كه مقادير يك  تحليل مسيييري ديگر ارائه دهد. در هارا در مقايسييه با روش

ستند و از اين رو تمايز بين  شي از مقادير متغيري ديگر ه ستقل ومتغيرمتغير نا سته  هاي م واب
شي  سير رو ست، ولي تحليل م سير ني ضرورت مختص تحليل م اهميت زيادي دارد. البته اين 

 دهد.فرد براي نمايش نتايج توضيحي به منظور تفسير ارائه مي به منحصر

                                                 
1 . Path Analysis 
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را به خاطر  22هاي مورد استفاده براي ارائه مدل تشريحي در فصل اي يكي از شيوهلحظه
 . نحوه ترسيم نموداري منطق تفسير به صورت زير است:(22-2شكل )آوريد 
 

 

شته و  ستقل بر يك متغير ميانجي تاثير دا ست كه يك متغير م منطق اين نمايش چنين ا
لگوهاي مشابهي اگر مسير نيز گذارد. تحليلخود بر متغير وابسته ت ثير مي هاين متغير نيز به نوب

كند، ولي معموالً نمودار مسييير تعداد بسيييار بيشييتري از از روابط را در ميان متغيرها ايجاد مي
 متغيرها را در مقايسه با نمودار فوق به همراه دارد.

ارتباطات ميان متغيرها، شييدت اين روابط  هتحليل مسييير عالوه بر نمايش نموداري شييبك
شود كه با استفاده از تحليل رگرسيوني محاسبه مي ها. شدت رابطهدهدچندگانه را نيز نشان مي

 1ضييرايب مسيييركند. اين اعداد كه اعدادي مشييابه با روابط جزئي در مدل تشييريحي ايجاد مي
بين هر زوج از متغيرها را با ثابت نگاه داشيييتن تاثير متغيرهاي  هشيييوند، قدرت رابطناميده مي

 دهند.ديگر نشان مي
 رستيزي دهاي مذهبي يهودي بر ريشه 28-4تحليل نشان داده شده در شكل براي مثال 

اي مسيحي تمركز كرده است. متغيرهاي موجود در نمودار از چپ به راست سميان اعضاي كلي
باره خدا، عيسييي، معجزات  ، يا ميزان پذيرش باورهاي سيينتي در2( ارتودوكسييي2عبارتند از )

تنها ايمان "، اعتقاد به اينكه مذهب فرد 3گراييخاص (0)ها؛ انجيلي و غيره توسيييط آزمودني
خصومت  (7)؛ 4انداعتقاد به اين باور كه يهوديان عيسي را به صليب كشيده (4)است؛  "درست
ينكه آنها كند، و يا ابيه مينسبت به يهوديان معاصر، مثالً اعتقاد به اينكه خدا آنها را تن 5مذهبي

سيييتيزي غير يهودي  (2)ت خواهند شيييد، مگر آنكه به دين مسييييحيت بگروند؛ و نگرفتار لع
كنند، نسيييبت به كشيييور خود ، مثالً اعتقاد به اينكه يهوديان در تجارت فريبكاري مي6مذهبي

 غيره. وفادار نيستند، و

                                                 
1 . Path Coefficient 

2 . Orthodoxy 
3 . Particularism 

4 . Historical jews as crucifiers 

5 . Religious hostility 
6 . Secular anti-semitism 

 متغير وابسته متغير ميانجي متغير مستقل
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ير ستيزي غاند كه يهودي شنهاد كردهقبل از هر چيز، محققان انجام دهنده اين تحليل پي
شود و گرايي ميشود: ارتودوكسي باعث خاصمذهبي با حركت در مسير پنج متغير حاصل مي

اين امر تلقي يهوديان پيشيييين به عنوان مصيييلوب كنندگان را به دنبال دارد. اين نتيجه باعث 
 شود.ي ميستيز خصومت مذهبي با يهوديان معاصر و در نهايت منجر به يهودي

ستان  كند. به طور مثال محققان دريافتند كه اعتقادمتفاوتي را بيان مي ولي نمودار مسير دا
سي، تاثير چنداني بر يهودي  ضرت عي صلوب نمودن ح تيزي سبه نقش يهوديان قديمي در م

ست كه منجر به يهودي ندارد. همچنين با وجود آنكه خاص شي از فرآيندي ا يزي ستگرايي بخ
شان ميمذهبي ميغير صورت شود، ليكن نمودار ن صومت مذهبي به  سي و خ دهد كه ارتودوك

ومت گرايي منجر به خصن خاصوشوند. ارتودوكسي حتي بدستيزي ميموجب يهودي  مستقيم
 شود و خصومت مذهبي به هر تقدير خصومت غيرمذهبي را به دنبال دارد.مذهبي مي

وجود دارد. اگرچه تحليل مسييير روشييي عالي  نكته ديگري نيز در خصييوص تحليل مسييير
سير خود ترتيب بكهشو  هابراي كار با زنجيره ست، ولي تحليل م هاي علّي پيچيده از متغيرها ا

شخص نمي ست. محقق سببي متغيرها را م شده ا سيم ن سيله رايانه نيز تر كند. اين نمودار به و
صميم گرفته و ساختار روابط بين متغيرها ت صرفاً براي محاز تحليل رايانه خود درباره  سبه اي  ا

 ضرايب مسير مورد استفاده در چنين ساختاري بهره برده است.
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 ستیزی. های مذهبي یهودی . ترسیم نموداری ریشه07-7شکل 

 منبع:
Rodney Stark, Bruce D. Foster, Charles Y. Glock, and Harold E. Quinley, Wayward 

Shepherds-Prejudice and the Protestant Clergy. Copyright © 1971 by Anti-Defamation 

League of B’nai Brith. 

 

 زماني هايتحليل سري
زماني كه تغييرات يك يا چند متغير در طول زمان  هايهاي سيريغالباً براي بررسيي داده

شان مي شكلرا ن ستفاده ميهادهند، از  احتماالً اطالع داريد شود. ي مختلف تحليل واريانس ا
در حال افزايش بوده است.  هاآمريكا به طور كلي در طول سال كه نرخ جنايت در اياالت متحده

تواند روند طوالني مدت آن را به صورت رگرسيوني مشخص تحليل سري زماني نرخ جنايت مي
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شد جمعيت يا بحران شي براي آزمودن عوامل ايجاد كننده آن، نظير ر صادي، هكند و رو اي اقت
 دهد.بيني نرخ جنايت در آينده را نيز به ما ميفراهم آورد. ضمن آنكه امكان پيش

دهد. نرخ سرقت يك شهر فرضي را در طول زمان نشان مي 28-9در مثالي ساده شكل 
 سدهنده تعداد موارد سرقتي است كه در طول سال مورد نظر به پلي هر نقطه روي نمودار نشان

 .گزارش شده است
شما  ست.  شي از تراكم بيش از حد جمعيت ا سرقت تا حدودي نا شما  فرض كنيد از نظر 

ي رواني و سييرخوردگي شييده و در هاكنيد كه ازدحام جمعيت موجب تنشچنين اسييتدالل مي
سيون مينتيجه نرخ انواع جرايم افزايش مي   هيك معادل توانيميابد. با توجه به بحث تحليل رگر

سيون را براي نم سعه دهيم. براي اين منظور از  هايش رابطرگر سرقت و تراكم جمعيت تو ميان 
رازش گيريم. با بارقام واقعي مربوط به هر متغير استفاده نموده و واحد تحليل را سال در نظر مي

توانيم يك نرخ سييرقت را براي هر سييال و بر اسيياس نرخ تراكم رگرسيييون مي هبهترين معادل
سبه كني سال محا شتر فرض جمعيت آن  سادگي بي شهر م. به منظور  و در )كنيد ميزان جمعيت 

-9با نرخي يكنواخت افزايش يافته است. اين برآوردهاي رگرسيوني در شكل  (نتيجه تراكم آن
 است.به صورت خط چين نشان داده شده  28

 

 
 . نرخ سرقت در طول زمان در یک شهر فرضي07-7شکل 
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از نمونه ارائه شده در اين مثال ساده هستند. مثالً ممكن  ترپيچيدهغالباً روابط سري زماني 
 يم كه نرخواسييت متغيرهاي علّي بيش از يك مورد باشييند. به عنوان مثال، شييايد متوجه شيي

ساس مي ست. بر اين ا شته ا سرقت دا تعيين  براي ايتوان معادلهبيكاري نيز ت ثيري قوي بر 
سرقت بر سب ميزان  سب هر دو متغير  ست آورد. در نتيجه ح داد يك در امت هابينيپيشبي به د

گيرند. در حالي كه تراكم جمعيت در مدل اول به طور پيوسته رو به مستقيم قرار نمي هخط ساد
ما از  بينيپيشآيد. در نتيجه رود و گاهي پايين ميافزايش بود، ولي نرخ بيكاري گاهي باال مي

 پايين خواهد رفت. نرخ سرقت نيز به همان صورت باال و
يكاري رسيم كه افراد به محض بقت و بيكاري به اين نكته ميربين نرخ س هبا بررسي رابط

انداز خود را مصرف كرده، از دوستانشان قرض نموده، زنند. معموالً اول پسدست به سرقت نمي
 خواهد بود.آنها  و همچنان اميدوارند كه دوباره مشغول به كار شوند. سرقت آخرين گزينه

شرايط پيچيده سيون با ت خير زمانيتوان از ي ميتردر چنين  ستفاده كرد. در  1تحليل رگر ا
رگرسيوني به دست آورد كه نرخ سرقت يك سال را تا حدودي بر  هتوان معادلاين چارچوب مي

سال قبل محا سط نرخ بيكاري دو  سال قبل يا متو ساس نرخ بيكاري  ي هاينهكند. گزمي هبسا
 كن در اين زمينه نامحدودند.مم

ستند. در با كمي دقت متوجه مي سياري از روابط علّي با نوعي تاخير زماني همراه ه شويد كه ب
ساني ميزان مرگ شورهاي فقير دنيا به دليل هم شته، خيلي از ك معيت ولد، ج و مير و نرخ زاد و گذ

مشيياهده شييده اسييت كه با كاهش نرخ داشييتند. به عالوه، به كرات مي خود را نسييبتاً ثابت نگاه
بهداشيييتي، بهداشيييت عمومي و بهبود  هايمير يك جامعه، مثالً از طريق بهبود مراقبت و مرگ

شور پس از مدتي كاهش پيدا مي شاورزي، نرخ زاد و ولد آن ك ود وج ايكند، ولي در اين اثنا دورهك
يش گيري بيشتر در قبال سرعت بيابد. در مثالي ديگر، سختدارد كه جمعيت با سرعت افزايش مي

ي يك ايالت احتماالً متوسط سرعت خودروها را كاهش خواهد داد. ولي در هااز حد مجاز در بزرگراه
ست كه  هعلّي با يك دور هاين مورد نيز رابط شايد چند روز، هفته، يا حتي ماه، همراه ا ت خير زماني، 

 شوند.وردها ميكم متوجه جدّي بودن اين برخدر آن رانندگان كم

                                                 
1 . Time-lagged regression analysis 
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توانند اشكال مختلفي داشته باشند. در تمامي موارد فوق، معادالت رگرسيون ايجاد شده مي
ست كه محقق تا چه اندازه مي ست آن ا شك ضاوت درباره موفقيت يا  د تواندر هر حال، معيار ق

 مقادير واقعي مشاهده شده براي متغير وابسته را توضيح دهد.

 

 تحليل عاملي
فرد براي تحليل چند متغيري است. مبناي آماري آن بسيار  به ملي رويكردي منحصرتحليل عا

 سازد.ي قبلي متفاوت است كه بحثي كلّي درباره آن را ضروري ميهاپيچيده و به قدري با بحث

يك روش جبري پيچيده اسييت كه براي كشييف الگوهاي نهفته در ميان  تحليل عاملي

ستفاده مي صنوعي تغييرات مقادير چند متغير ا ساً با ايجاد ابعادي م سا  (عوامل)شود. اين كار ا
شييود كه همبسييتگي بااليي با تعدادي از متغيرهاي حقيقي دارند و نسييبت به يكديگر انجام مي

 مليات پيچيده بايد از رايانه استفاده شود.مستقل هستند. براي انجام اين ع
شاخصاي از دادهفرض كنيد پرونده هاي متعدد در خصوص تعصب افراد را در هاي حاوي 

 يدهند، ولهاي اين پرونده شيياخصييي از تعصييب را نشييان مياختيار داريم. هر يك از گزينه
ي ها به صورت تجربزينههيچكدام از آنها شاخص كاملي نخواهند بود. ضمن آنكه تمامي اين گ
عد ها، محقق بايد يك بُهمبسيييتگي دروني بااليي با يكديگر دارند. در تحليل عاملي اين داده

شته كننده هاي تعيينمصنوعي ايجاد كند كه با هر يك از گزينه شد.  تعصب ارتباط بااليي دا با
مقدار برآورد مناسبي از  هر فرد اساساً مقدار خاصي را در اين بُعد مصنوعي خواهد داشت كه اين

 رود.ها به شمار ميصفات مشاهده شده در هر يك از گزينه
شاخص ايحال فرض كنيد در مطالعه شابه،  ضي م صوص توانايي ريا هاي متعددي در خ

كه با  كندآوري شده باشد. در اين مورد نيز تحليل عاملي يك بُعد مصنوعي ايجاد ميافراد جمع
 دهد.همبستگي بااليي را نشان مي هاي فوقهر يك از شاخص

ابعاد )يي اسيييت كه عوامل مختلف هاتحليل عاملي شيييامل سيييتون هخروجي يك برنام
شده ميان متغيرها و همبستگي ميان هر متغير و هر عامل  (مصنوعي حاصل از روابط مشاهده 

 دهد.( را نشان ميبار عاملي)
رود كه يكي از عوامل كمابيش نشان دهنده تعصب و عامل ديگر در مثال قبل اين انتظار مي

ار بااليي كنند، بگيري مياي كه تعصب را اندازهنشان دهنده توانايي رياضي افراد باشد. اقالم داده
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ستگي زيادي) شت. براي (همب ضي خواهند دا صب و بار پاييني در عامل توانايي ريا  در عامل تع
 كنند نيز عكس اين حالت برقرار است.گيري مياي كه توانايي رياضي را اندازهاقالم داده

شيييود. بلكه متغيرها به يك برنامه داده در عمل، تحليل عاملي به اين صيييورت انجام نمي
سب بيرون مي شوند ومي سري عوامل را با بارهاي عاملي منا سپس تحليلگبرنامه يك  ر دهد. 

ملي خاص را بر اسييياس متغيرهايي كه بار بااليي در آن دارند، تعيين كند. ليكن بايد معناي عا
ها را در هاي تجربي آنتوليد عوامل توسط برنامه كاري به معناي متغيرها ندارد و تنها همبستگي

يك عامل بايد بخش نسيييبتاً زيادي از  (2)شيييوند: گيرد. دو معيار در نظر گرفته مينظر مي
هر عامل بايد  (0)ده شيييده در متغيرهاي مورد مطالعه را توضييييح دهد، و تغييرپذيري مشييياه

 كمابيش از عوامل ديگر مستقل باشد.
دهيم. بسيييياري از محققان اجتماعي از كاربرد تحليل عاملي را ارائه مي ايدر ادامه نمونه

سئل سي قرار داده هم سئله اين نكت تراند. با نگاهي عميقبزهكاري را مورد برر ابل درك ه قبه م
( در پيمايشييي بر 2992) 1اسييت كه انواع مختلفي از بزهكاري وجود دارند. موريس فورسييلند

تصييميم به ارائه نوعي  2نگيتاني در يك شييهر كوچك ايالت وايومسييآموزان دبير روي دانش
سيگونه سؤال كرده بود كه آيا دامنه او از دانش هاز بزهكاري گرفت. پرسشنام 3شنا اي آموزان 

شده هاز اعمال بزهكاران سخرا مرتكب  سي پا ستلاز تحليل عام هااند يا خير. او براي برر فاده ي ا
 اند.نشان داده شده 28-4كرده بود. نتايج در جدول 

  

                                                 
1 . Morris Forslund 
2 . Wyoming 
3 . Typology 
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 اقدام بزهكارانه
تخلفات اموال 

 2عامل 
اصالح ناپذيري 

 0عامل 
مواد مخدر/ مدرسه 

 4گريزي عامل 
 دعوا

 7عامل  

ي هيياشيييكسيييتن چراغ
 خيابان و ....

889/2 
208/2 229/2 284/2 

 022/2 244/2 294/2 844/2 هاشكستن پنجره
نرده تن  ، هيياشيييكسييي

 لباس، و .... هايطناب
802/2 298/2 298/2 298/2 

به  بر داشيييتن چيزهايي 
 دالر 22تا  0ارزش 

828/2 294/2 044/2 289/2 

خييالييي كييردن بيياد 
 هاالستيك

294/2 074/2 227/2 228/2 

به  بر داشيييتن چيزهايي 
 دالر 22ارزش بيش از 

279/2 224/2- 048/2 247/2 

مرغ، پرتاب كردن تخم
 اشغال، و ...

208/2 449/2 204/2- 088/2 

داشتن چيزهايي به  بر
 دالر 0ارزش كمتر از 

798/2 494/2 274/2 244/2 

داشتن چيزهايي از  بر
 مدرسه

787/2 040/2 220/2- 204/2 

بدون داشييتن ماشييين  بر
 مالك آن يهاجاز

782/2 240/2 292/2 272/2 

ريييخييتيين رنييگ روي 
 چيزهاي ديگر

722/2 044/2 242/2 022/2 

 

 . تحلیل عاملي: اعمال بزهکارانه، سفید پوستان07-7جدول 
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 249/2 029/2 870/2 227/2 نافرماني از والدين
يدن روي ميز،  خط كشييي

 ديوار، و ...
048/2 222/2 282/2- 202/2 

 222/2 272/2 244/2 247/2 گفتن كلمات زشت
يا  عت نكردن از معلم  طا ا

 مسئوالن مدرسه
072/2 794/2 004/2 292/2 

 229/2 422/2 729/2 040/2 درگيري لفظي با والدين
 242/2 209/2 778/2 444/2 مزاحمت تلفني
 -209/2 422/2 287/2 227/2 كشيدن سيگار

تفريحي از مواد  اسيييتفاده
 ديگر

244/2 228/2 889/2 227/2 

جعل امضييا براي غيبت از 
 مدرسه

078/2 079/2 492/2 299/2 

نوشييييدن الكل در غياب 
 والدين

279/2 074/2 429/2 242/2 

 292/2 429/2 020/2 222/2 غيبت از مدرسه
 974/2 292/2 299/2 429/2 كتك زدن كسي در دعوا

يا  كاري  تك  درگيري: ك
 كشتي

070/2 088/2 242/2 820/2 

 7/9 9/22 7/24 0/84 درصد تغييرپذيري

 . تحلیل عاملي: اعمال بزهکارانه، سفید پوستان07-7جدول 

 منبع زير: 22منبع: برگرفته از صفحه 
Morris A. Forslund, Patterns of Delinquency: An Empirical Typology, paper 

presented at the Annual Meeting of the Western Association of Sociologists and 

Anthropologists, Lethbridge, Alberta, February 8, 1980.  

 
ست اعمال بزهكارانهمان طور كه در جدول مالحظه مي سمت را ستون    هشود، در اولين 

عاملي مربوط به عوامل مختلف سيياخته شييده در  اند. اعداد درون جدول بارهايفهرسييت شييده
ك ، عنواني را به هر يهادهند. فورسلند پس از بررسي ابعاد يا عاملتجزيه و تحليل را نشان مي

هاي مربوط به هر عامل كه در اين نامگذاري دخيل از آنها اختصييياص داده اسيييت. من گزينه
 را به صورت زير خالصه كرده است:نتايج  ام. فورسلندرا در جدول مشخص كرده اندبوده
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ستند. اين چهار  شاهده ه سبتاً متمايز بزهكاري قابل م در كل نمونه چهار الگوي ن
تخلفات اموال، شييامل  (2دسييته به ترتيب ميزان تغييرپذيري توصيييف شييده عبارتند از: 

دعوا.  (7گريزي؛ و  مواد مخدر/ مدرسييه (4ناپذيري؛  اصييالح (0خرابكاري و سييرقت؛ 
سرقت هر دو در قالب يك عامل يان توجه و حتي حيرتشا ست كه خرابكاري و  انگيز ا

شده سته از دانشاند. چنين به نظر ميظاهر  سد كه آن د ستاني كه مرتكب  ر آموزان دبير
و سرقت دخالت دارند. به عالوه شايان  يخرابكار هشوند، در هر دو دستجرايم اموال مي

  (.299207اند )گريزي نيز در يك عامل ظاهر شدهرسه توجه است كه مواد، الكل و مد
 

پس از تعيين اين الگوي كلّي، فورسييلند بار ديگر تحليل عاملي را جداگانه براي پسييران و 
 دختران اجرا كرد. اساساً الگوهاي مشابهي در هر دو مورد به دست آمد.

الگوهاي غالب در ميان دهد كه تحليل عاملي روش مؤثري براي كشف اين مثال نشان مي
سبي و  ساده، ن ستگي  شماري همب سه تعداد بي ست. محققان به جاي مقاي تعداد زيادي متغير ا

توانند از تحليل عاملي براي اين منظور اسييتفاده چندگانه به منظور كشييف چنين الگوهايي، مي
 دهد.كنند. اين مورد يكي از كاربردهاي مفيد رايانه را نيز نشان مي

صورتي ارائه ميملي همچنين دادهتحليل عا سير آن براي محقق ها را به  كند كه امكان تف
ساني مي ر تواند متغيرهايي كه بار بااليي ديا خواننده وجود دارد. براي عاملي معين، خواننده به آ

شه سايي و به اين ترتيب خو شنا شخص كند. همچنين خواننده به هاآن دارند را  ي متغيرها را م
 تواند عواملي كه متغيري خاص در آنها بار بااليي دارد يا خير را مشخص كند.آساني مي

ليكن تحليل عاملي معايبي نيز دارد. اوالً، همان طور كه قبالً نيز اشاره گرديد، عوامل بدون 
 شييوندشييوند. در مواردي محققان با عواملي مواجه ميدر نظر گرفتن معناي ذاتي آنها ايجاد مي

متغيرهاي ذاتاً متمايز در آنها بار بسيار بااليي دارند. اين امكان به طور مثال وجود كه گروهي از 
صيالت نيز با  شته و تح صب و مذهبي بودن در يك عامل خاص بار مثبت بااليي دا دارد كه تع

ستگي بااليي دارند، ول سه عامل همب شد. مطمئناً اين  شته با شدت بار منفي دا نين چ يهمان 
 تجربه چنين عاملي را تحت چيست؟ شايد پژوهشگري كم دهنده واقعي نشان عاملي در دنياي

 يا عناوين بي معناي ديگر معرفي كند. "كمبود تعصبي مذهبي حاصل از بيسوادي"عنوان 
ساس زمينه سفي اوليه مورد انتقاد قرار ميثانياً، تحليل عاملي اغلب بر ا يرد. اگر به گهاي فل

دن يك فرضيييه به قابل رد بودن آن بسييتگي دارد. اگر محقق نتواند ياد داشييته باشيييد، مفيد بو
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ضيه در آن رد مي ست. شرايطي كه فر ضيه مطلبي زائد يا بي فايده ا شخص كند، فر شود را م
هايي به برنامه داده شييود، نظر از اينكه چه دادهتحليل عاملي دچار اين نقيصييه اسييت. صييرف

صورت عواملتحليل عاملي راه سؤال را مطرح كند كه ارائه مي حلي را به  كند. اگر محقق اين 
، پاسخ همواره مثبت است. اين حقيقت را بايد همواره "آيا الگويي بين اين متغيرها وجود دارد؟"

بودن  داردر ارزيابي نتايج تحليل عاملي مورد توجه قرار داد. توليد عوامل هرگز به معناي معني
 آنها نيست.

صي من در شخ ساير روشبا ديدگاه  ي پيچيده تجزيه و تحليل هاره تحليل عاملي همانند 
توانند ابزارهاي بسيييار مفيدي براي محققان علوم اجتماعي باشييند. هرگاه اين اسييت.آنها مي

 قها كمك كنند، بايد كاربرد آنها را تشييوياي از دادهبتواند به محقق در درك مجموعه هاروش
 حلي جادويي نخواهند بود.ش ابزار را دارند و هرگز راه. اما تمامي اين موارد تنها نقدكر

تا كنون، تنها معدودي از هاكنم كه روشبار ديگر اشييياره مي ي تحليلي معرفي شيييده 
ستند. با ادامه مطالعات خود در هاروش شمندان اجتماعي ه سط دان ستفاده تو ي مختلف مورد ا

 اي شما مفيد باشد.تر با اين موضوعات براين زمينه شايد آشنايي عميق

 

 تحليل واريانس

داري آماري كه قبالً در مورد آن بحث كرديم را به كار منطق معني 1تحليل واريانس

 دهنده شوند كه نشانيي تركيب ميهاگيرد. در اين روش اساساً موارد تحت مطالعه در گروهمي
ته تحليل يك متغير وابسحسب  با يكديگر بر هاگروهيك متغير مستقل هستند و ميزان تفاوت 

سه مي هاشود. ميزان تفاوت گروهمي صادفي مقاي ستاندارد توزيعي ت شوند: با يكديگر با مقادير ا
ن توانيم انتظار چنيتخصيييص دهيم، آيا مي هااگر موارد را بر حسييب انتخاب تصييادفي به گروه

 تفاوتي را داشته باشيم؟
شكل متداول تحليل واريان صار دو  سي ميحال به اخت يك  تحليل واريانسكنيم: س را برر

 .تحليل واريانس دو طرفهو  طرفه

                                                 
1 . ANOVA 
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 طرفهيك تحليل واريانس 

را با يكديگر مقايسييه  هاخواهان و دموكرات خواهيم سييطح درآمد جمهوريفرض كنيد مي
را براي  افراد زا ايخواهان ثروتمندتر هسييتند يا خير. ما نمونه كنيم تا ببينيم آيا واقعاً جمهوري

سيم كه خود انتخاب و از آنها مي مطالعه ستند و  (2)پر سي ه سيا درآمد  (0)طرفدار چه حزب 
 درآمد هر گروه سياسي را محاسبه هچقدر بوده است. ما ميانگين يا ميان هكل آنها در سال گذشت

مد جمهوري كنيم و مثالً ميمي يانگين درآ كه م نبينيم  هان در نمو دالر و  02,222ما  هخوا
خواهان ما ثروتمندتر از  دالر بوده اسييت. قطعاً جمهوري 29,222 هاميانگين درآمد دموكرات

اسييت؟ آيا اگر اين دو گروه را بر اسيياس  "دارمعني"هسييتند، ولي آيا اين اختالف  هادموكرات
 برسيم؟دالر  0,222انتخاب تصادفي ايجاد كرده بوديم، احتمال داشت كه به اختالف درآمد 

ستفاده از  سخ مي به اين واريانستحليل واريانس با ا ساده، واريانسؤال پا س دهد. به بياني 
شاخصي است كه ميزان انباشتگي مقادير حول ميانگين  (يا درآمدها، به عنوان مثال)يك توزيع 

 دهد.و يا پراكندگي آنها در باال و پايين ميانگين را نشان مي
دهد. توجه داريد كه در هر دو توزيع، ميانگين ا نشيييان مياين دو حالت ر 28-9شيييكل 

دالر اسيييت. در بخش  29,222 هاراتكدالر و دمو 02,222خواهان برابر درآمد جمهوري 
يانگين الف، اكثر جمهوري  به م يك  تاً نزد هايي نسيييب مد هان درآ دالر و اكثر  02,222خوا

دالر دارند. اما  29,222خود يعني  هايدرآمدهايي نزديك به ميانگين هم حزبي هادموكرات
ئه مي همانند بخش الف  هاگروه ميانگيندهد. اگرچه بخش ب تصيييوير كامالً متفاوتي را ارا

هاسيييت، ولي هم جمهوري  تا خيلي  هان و هم دموكراتاخوا درآمدهايي در دامنه خيلي باال 
شود. به اصطالح فني، ميحزب مشاهده  واي در توزيع دمالحظه پايين دارند و همپوشاني قابل

گيريم بخش ب مقدار واريانس در مقايسه با بخش الف بيشتر است. بر اين اساس نتيجه مي رد
را نشييان  هان و دموكراتاخواهتفاوتي واقعي در درآمد جمهوري  28-9كه بخش الف شييكل 

ما براي دادهمي ندارد؛ در چنين هادهد. ا ناني وجود  مواردي اين يي نظير بخش ب چنين اطمي
هاي گيري تصيادفي بتواند ميانگينحاصيل از خطاهاي نمونه احتمال وجود دارد كه تغييرپذيري

 دالر را ايجاد كرده باشد. 222,29و  222,02
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 ها. دو الگوی توزیع درآمدهای جمهوری خواهان و دموکرات07-3شکل 

 
سبات آم صورات ذهني از محا صميمدر تحليل واريانس واقعي، به جاي ت ري گياري براي ت

ستفاده مي شده در ميانگين هايشود. تفاوتدر اين زمينه ا شاهده  ضرايب و م صورت  ها به 
شد ستاندارد  سرهاي ا شده بيان مي ياهك شاهده  شود. از آنجا كه واريانس بخش از واريانس م

شكل  ست، لذا  28-9الف   دالر در بخش الف تفاوت بزرگتري را 0,222كمتر از بخش ب ا
صل در شان خواهد داد. اختالف حا سه با بخش ب ن سيله واريانس هاميانگين در مقاي ، كه به و

شود كه توزيع نظري اين مقادير استاندارد شده است، با يك جدول استاندارد آماري مقايسه مي
دهد. در نهايت نتيجه داري آماري نشيان ميرا بر اسياس مباحث پيشيين ما در خصيوص معني

دار است. به عنوان مثال شايد اين طور داري خاصي، معنيه اختالف در سطح معنيگيريم كمي
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نه طاي نمو كه خ جه بگيريم  ندازه نتي به ا يك مورد از هر هزار مورد، اختالفي  ها در  گيري تن
در سييطح "گوييم كه اختالف اختالف مشيياهده شييده را ايجاد خواهد كرد. در اين صييورت مي

 است. "دارمعني 222/2
شما با  مثال در شتم، تا  سبات واقعي به كار رفته در روش را ناگفته باقي گذا فوق، من محا

منطق اساسي به كار رفته در اين روش آشنا شويد. چنين محاسباتي در عمل معموالً با استفاده 
 شوند. اي انجام ميهاي رايانهاز برنامه

شييود. با براي اختالف بين ميانگين دو جامعه ناميده مي tين حالت، غالباً آزمون ترسيياده
. براي ي بيشتري نياز استهامقايسهشوند زيرا به مي تربات پيچيدهس، محاهاافزايش تعداد گروه

هاي موجود در داخل ها را از اختالفموجود در ميان گروههاي اين منظور اسيياسيياً بايد اختالف
ين حالت ترنهايي اين تحليل، همان طور كه در سييياده تيجهها جدا سيييازيم. نهر يك از گروه

شييود. يعني احتمال آنكه اختالفات داري آماري بيان ميحسييب معني بررسييي شييده اسييت، بر
 گيري در انتخاب تصادفي باشند.حاصل از خطاي نمونه همشاهده شد

 

 تحليل واريانس دو طرفه

ستحليل واريانس نمونه سي و درآمد دو )ت اي از تحليل دو متغيري ا سيا در مثال ما، حزب 
 هاي. اما همان طور كه قبالً ديديم، محققان علوم اجتماعي غالباً با تحليل(متغير مورد نظر بودند

سي همزمان بيش از دو متغير  سر و كار دارند. تحليل واريانس دو طرفه امكان برر چند متغيري 
صور كنيد را فراهم مي خواهان و از نظر ما اختالف درآمد بين جمهوري سازد. به عنوان مثال، ت

ضي هادموكرات ست. فر صيالت ا ست كه جمهوري هتابعي از تح صيالت  ما اين ا خواهان تح
سبت به دموكرات شتري ن سي، به طوردارند و افراد تحصيل كرده، صرف هابي سيا  نظر از حزب 

صيالت كمت سبت به افرادي با تح شتري ن سط درآمد بي با  طرفه ود د. تحليل واريانسدارن رمتو
صل پانزدهم كتاب و نيز بهرهشيوه شريحي در ف مندي از منطق مورد بحث در اي نظير مدل ت

 ند.كبندي ميهمبستگي و رگرسيون جزئي، متغيرهاي تشريح كننده را بررسي و گروه
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 تحليل تمايزي

د بررسيييي قرار هايي كه قبالً در اين فصيييل مورتركيب جالبي از روش 1تحليل تمايزي

ستفاده قرار ميداده ست، به غير از آنكه ايم را مورد ا سيون چندگانه ا شبيه رگر دهد. منطق آن 
سته مي شيد، متغيرها در تحليل متغير واب شته با شد؛ در حالي كه اگر به خاطر دا سمي با تواند ا

 ريم.گييرا در نظر م اياي باشند. براي توضيح بيشتر مثال سادهرگرسيون بايد فاصله
دهد. سه نفر از اين نويسندگان مطالب خود را با شش نويسنده را نشان مي 28-22شكل 

ز وجود ي ديگري نيهاروشاگرچه )كنند و سه نفر با استفاده از رايانه مكتوب مي (با قلم)دست 
 . ما به دنبال بررسيييي(ارائه دهم اي راخواهم مثال سيييادهدارند، ولي همان طور كه گفتم، مي

سيينده بيني آنكه نويتوانيم روشييي براي پيشهاي نوشييتن هسييتيم. آيا مياختالف ميان شيييوه
 نويسد يا رايانه را پيدا كنيم؟خاصي با قلم مي

 
 نویسند. سنده: سه نفر به صورت دستي و سه نفر با استفاده از رایانه ميی. شش نو07-01شکل 

 
رند نوشتن نويسندگان ت ثير بگذا هبر نحو تواننددو متغيري كه از نظر ما مي 28-22شكل 

شان مي سمي سندهد. را ن شد، چون نوي سننتواند عامل مؤثري با ست به  تردگان م ممكن ا
تن با دست عادت كرده باشند و به سختي بتوانند خودشان را با فناوري جديد انطباق دهند، شنو

 تواند عامل مؤثر ديگرينيز مي رآمدداند. با رايانه بزرگ شييده تردر حالي كه نويسييندگان جوان

                                                 
1 . Discreminant Analysis 



 شناسي كاربردي تحقيق در علوم انسانيروش/ 949

  

موقعيت هر  28-22بيشييتري دارد. بنابراين شييكل  هباشييد، زيرا رايانه در مقايسييه با قلم هزين
وانيد به تنويسنده را بر اساس سن و درآمد او ترسيم كرده است. آيا با استفاده از اين نمودار مي

 يابيد؟نتيجه روشني درباره عوامل مؤثر بر شيوه نوشتن دست 

 
 حسب سن و درآمد  . موقعیت شش نویسنده بر07-00شکل 

 
سيدهاي نتيجه 28-20شكل  شما به آن ر شخص ميايكه احتماالً  سازد. به نظر د را م

قل براي اينمي مد، الا كه درآ مل  رسيييد  عا يك  به عنوان  هايي  به تن نده،  شيييش نويسييي
دالر يا كمتر درآمد دارند از قلم و  42,222كننده كافي باشيييد. نويسيييندگاني كه  بينيپيش

 1كننددرآمد دارند، از رايانه استفاده مي 42,222آنهايي كه بيش از 

                                                 
سيد که  . اگر اين 1 شما ر شما درآمدتان را تعيين ميرابطه مي"جمله به ذهن  ، "کندتواند برعکس باشد، يعني ميزان نوشتن 

به خودتان براي اين نگاه تيزبينانه تبريك بگوئيد و محض خاطر مثال سكككاده ما آن را کنار بگذاريد. فعالج اجازه دهيد اينطور 

 کند و نه برعکس.فرض کنيم که درآمد شيوه نوشتن را تعيين مي
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 بیني روش نوشتن کافي است. درآمد به تنهایي برای پیش07-00شکل 

 
ي ساده نيز معموالً كار به اين سادگي نيست. پس بگذاريد كه آب را كمي هااما حتي در مثال

ب سن و بر حس ترفرضي را با نمايشي نسبتاً پيچيده هشش نويسند 28-24يم. شكل آلود كن گل
 توان بر اساس سندهد. با كمي دقت در شكل قابل تشخيص است كه نميدرآمد آنها نشان مي

 ها را از هم جدا سازد.ها و رايانهيا درآمد خط مشخصي در نمودار ترسيم نمود كه قلم
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 ترپیچیده. الگویي نسبتاً 07-09شکل 

 
توان خطي براي قابل مالحظه اسيييت كه مي 28-24با كمي دقت بيشيييتر در شيييكل 

ها ترسيم نمود. اين خط بر هيچ يك از محورهاي نمودار عمود نيست. ها از رايانهجداسازي قلم
ها را از مگيري از خطي كه قلدهد. براي بهرهخط مورد نظر ما را نشيييان مي 28-27شيييكل 

بيني اينكه يك نويسيينده در كدام طرف اين خط قرار كند، بايد راهي براي پيشها جدا ميرايانه
 دهد.انجام اين كار را نشان مي هطريق 28-22گيرد، پيدا كنيم. شكل مي
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 هااز رایانه ها. جدا کردن قلم07-04شکل 

 
 ابعاد جدید ی. ترسیم موقعیت شش نویسنده رو07-00شکل 
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سيم خط جديدي عمود بر خط جدا كننده، مي سنده را روي اين بعد با تر توان موقعيت هر نوي
شت كه در  سيون خواهد دا شبيه به معادالت رگر شكلي  سبه  مركب جديد تعيين نمود. اين محا

 زير خواهد بود: همورد نظر چيزي شبيه به معادل ههاي قبل مورد بحث قرار گرفت. معادلقسمت

 بُعدِ جديد = a + (b × سن) + (c × درآمد)

تواند با توجه به مقادير سييين و درآمد، رابطه آنها با اي تحليل تمايزي ميرايانه هيك برنام
كتابت  بيني شيوهتوسعه دهد كه به شما امكان پيش ايروش نوشتن را بررسي و سپس معادله

 دهد.نويسندگان ديگر بر اساس سن و درآمد آنها را مي

 

 ي لگاريتم خطيهامدل
گيري سياسي بر هواداري حزبي فرض كنيد قصد بررسي اين موضوع را داريم كه آيا جهت

مال هواداري افراد ليبرال از حزب دموكرات بيشيييتر از  يا احت يا خير. مثالً آ ت ثير دارد  افراد 
انيم توكار ميمحافظهخود به دو گروه ليبرال و  هكاران اسيييت يا خير؟ با تقسييييم نمونمحافظه

تيجه توان نبيشتر باشد، مي هادر هر گروه را محاسبه كنيم. اگر درصد ليبرال هادرصد دموكرات
 گيري سياسي و هواداري حزبي واقعاً با يكديگر ارتباط دارند.گرفت كه جهت

صلدر اين مثال و در تحليل سته22و  27ي هاهاي جدولي ف مورد  ، تمامي متغيرهاي واب
 خشي. اما زماني كه متغير وابسته دو باندبودند، يعني از دو صفت تشكيل شده يبررسي دو بخش

سئله پيچيده ست، م  هخواهان، نمونو جمهوري  هاشود. فرض كنيد عالوه بر دموكراتمي ترني
ما شامل احزاب مستقل، سوسياليست و آزاديخواه نيز باشد. در اين صورت بررسي افراد ليبرال و 

كار طرفدار حزب دموكرات به تنهايي كافي نيست. همچنين بررسي درصد اين افراد در افظهمح
ستقل گروه صورت م سي هر گروه به  شت. برر هاي ديگر نيز به تنهايي هيچ معنايي نخواهد دا

 دهد كه تفسير آنها به سادگي ميسر نخواهد بود. را به قدري افزايش مي هانيز تعداد جدول
ابد. مثالً ينباشييد، پيچيدگي اوضيياع باز هم افزايش مي ضيييحي نيز دو بخشييياگر متغير تو

كارها در نظر بگيريم، يا بخواهيم و محافظه هاروها را نيز در كنار ليبرالفرض كنيد كه ميانه
ضيحي ديگر، مانند نژاد و مذهب، را بر معادل سي هتاثير تعاملي متغيرهاي تو سي برر كنيم.  سيا

 ن تصور كرد كه جداول فراواني حاصل، بسيار بغرنج خواهند بود.توابه سادگي مي
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 روشند. اين دهاي براي اين پيچيدگي ارائه ميحل بالقوهراه 1خطي هاي لگاريتممدل

ابط بين هايي اسييت كه رواي دارد، مبتني بر تعيين مدلكه محاسييبات لگاريتمي نسييبتاً پيچيده
نند كها را مقايسه ميهاي مشاهده شده و مورد انتظار جدولمتغيرها را توصيف و سپس فراواني

ي . تاچ .بحث كرديم( آن است كه قبالً در مورد همانند مربع كاياستفاده در اينجا  )منطق مورد
 :كندچنين توصيف مياين فرآيند را  2رينولدز

ن ند اكثر روش هدر زمي مان گاريتم خطي، ه يل ل مارهاتحل مدلي را يي آ ، محقق 
ها منطبق اسييت. اين مدل، يك اظهار نظر حدسييي كند كه از نظر او با دادهپيشيينهاد مي

ي هامحقق فراوانيچگونگي ارتباط متغيرها با يكديگر است. پس از انتخاب مدل،  باره در
كند. ، برآورد ميدر صورتي كه مدل صحيح باشدمعين را  هاي با اندازمورد انتظار در نمونه

 (.2944: 48-44)كند ، را با مقادير مشاهده شده مقايسه ميF، برآوردهااو سپس اين 
 

مدل گاريتم خطي، روابط بين متغير هامحقق براي تعيين  يل ل فاده در تحل ي مورد اسيييت
شتر بر و بي)تايي ميان متغيرها ي مستقل، روابط زوجي و روابط سهمتغيرهابسته و هر كدام از وا

ساس تعداد كل  شريحي  متغيرها(ا شي نظير مدل ت صل )را با رو سي مي (22ف كند. ما يك برر
 كنيم.متغيري كه از مثال قبل گرفته شده است را بررسي ميحالت سه 

 ("اهديدگ")گيري سياسي تابعي از جهت ("حزب")شايد از نظر ما طرفداري حزبي يك فرد 
ستند:  شامل موارد زير ه صورت اجزاي مدل  شد. در اين  ستقيم ديدگاه بر  (2)و نژاد او با اثر م

ميان ديدگاه و  هاثر نژاد بر رابط (7)اثر نژاد بر ديدگاه،  (4)اثر مستقيم نژاد بر حزب،  (0)حزب، 
ميان نژاد و حزب. اگرچه هر كدام از اين  هاثر ديدگاه بر رابط (2)، (نظير مدل تشييريحي)حزب 

ين براي تعي اياجزا مقداري توان توضيييحي خواهند داشييت، ولي تحليل لگاريتم خطي وسيييله
آورد. اگرچه محاسبات توان در عمل ناديده گرفت را فراهم ميترين موارد و مواردي كه ميمهم

اي تمام اين محاسيييبات را به ي رايانههااريتم خطي زياد و پيچيده هسيييتند، اما برنامهمدل لگ

                                                 
1 . Log-linear models 
2 . H. T. Reynolds 
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با واژگاني نظير راحتي انجام مي يا 2پروبيت، 1لگيتدهند. اگر در مباني نظري و تحقيقات  ، و 
 مواجه شديد، در آنها از اين مدل استفاده شده است.  3تحليل فراواني چند طرفه

دو ايراد اسيياسييي دارد. اوالً، منطق آن فرضيييات رياضييي خاصييي را تحليل لگاريتم خطي 
ها بسيييار دشييوار اسييت. اين مسييئله از داده يكند كه تحقق آنها در مجموعه خاصييمطرح مي

از آن اسييت كه ما در اينجا قصييد تشييريح آن را داشييته باشيييم. ثانياً، همانند سيياير  ترپيچيده
 هتحليل لگاريتم خطي، بر خالف مقايسييه سييادمورد بحث، نتايج  يزسيياي خالصييههاروش

كند. به خاطر اين مسييئله، ها، امكان درك فوري و شييهودي را فراهم نميها يا ميانگينفراواني
ي لگاريتم خطي، حتي اگر از لحاک آماري قابل توجيه باشيييند، در مواردي كه بتوان هاروش

ستفاده از جدول ساده انجامهاتحليل را با ا ست اين  ي فراواني  سب نخواهند بود. بهتر ا داد، منا
 مناسب است كه تحليل جدولي از قدرت كافي برخوردار نيست. ايروش براي موارد پيچيده

 

  ي اطالعات جغرافياييهاسيستم

سترسييانيم: فصييل را با بررسييي روش تحليلي بسيييار متفاوتي به پايان مي  يهامسي

سياري از داده4اطالعات جغرافيايي شدجمعهاي . ب شمندان اجتماعي،  مورد هآوري  نظر دان

ستان  ، شهرها، نتايجها، شهرستانهابه توصيف واحدهاي جغرافيايي اختصاص دارد: كشورها، ا
ي آماري ارائه كرد، و هاتوان به صييورت جدولهايي را مي.... اگرچه چنين دادهو سييرشييماري 

صورت اقدام مي صويري گردد، ولي غالباً نيز به همين  صورت ت الگوهاي نهفته در آنها غالباً به 
 آمريكا هاي سييرشييماري اياالت متحدهشييوند. با در نظر گرفتن اين مطلب، دادهبهتر درك مي

 شوند.امروزه اكثراً به صورت تصويري ارائه مي
به  0227و  0222هاي جمهوري آمريكا در سال اي از تحليل انتخابات رياستقسمت عمده

ارائه گرديد. بسييياري از محققان خاطر  (دموكرات)و آبي  (خواهجمهوري )ي قرمز هالتصييورت ايا
قريباً به يي كه تهانشييان كردند كه هيچ ايالتي به طور كامل قرمز يا آبي نبوده اسييت، و براي ايالت

 كردند، رنگ ارغواني را به نقشه افزودند.طور مساوي از هر دو حزب عمده پشتيباني مي

                                                 
1 . Logit 

2 . Probit 

3 . Multi-way Frequency Analysis (MFA) 
4 . Geographic Information Systems (GIS) 
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ستانبرخي دي شهر شاره كردند كه در اين حالت،  شگران به اين نكته ا احد و هاگر از پژوه
سب شان ميترتحليلي منا سي درون يك ايالت خاص را ن سيا عنوان  دهند. بهي هستند و تنوع 

 در نواحي شييهرنشييين نتيجه هاخواهان در نواحي روسييتايي و دموكرات الگويي كلي، جمهوري
ندربيابهتري را به دسيييت آورده با توجه به تمامي اين مالحظات از ( 0227) 1ند. رابرت وا

شه ست  براي نمايش الگوهاي ر ي GISي هانق سال دهي در انتخابات ريا  0227جمهوري 
ست. در شكل  ستفاده كرده ا سبي به اواحد تجزيه و تحليل شهرست 28-28ا ست. تمايل ن ن ا

شده هاخواهان يا دموكراتجمهوري  شخص  شور م ستان  با ها شهر ستون هر  ست و ارتفاع  ا
دهد: هر چه سيتون بلندتر باشيد، جنبه دهندگان به ازاي هر مايل مربع را نشيان مي تعداد ر ي

 يابد.شهرنشيني افزايش مي
شبكه اينترنت  شايد جستجويي در  شتر با اين روش تحليلي عالقه داريد،  شنايي بي اگر به آ

مناسييب باشييد. با گذشييت زمان  "سيييسييتم اطالعات جغرافيايي"يا   "GIS"با كليد واژگان 
شناخته مي ستفاده از آن هرگز منحصر كاربردهاي جديدي براي اين ابزار تحليلي  شود و قطعاً ا

 آمريكا نيست. به اياالت متحده
 دانشمندان علوم استفاده موردي تحليلي كه عموماً هاباره برخي روش در اينجا بحث ما در

ام و اي به هر يك از آنها داشيييتهرسيييد. من تنها اشيييارهگيرد، به پايان مياجتماعي قرار مي
. هدف من دادن نگاهي امي متنوع ديگري نيز وجود دارد كه حتي به آنها اشيياره نكردههاروش

هايي بود كه شييايد بعداً با عمق بيشييتري به مطالعه آنها كلي به شييما درباره هر كدام از روش
 ردازيد، و يا در حين مطالعه يك مقاله تحقيقاتي با آنها مواجه شويد.بپ

                                                 
1 . Robert Vanderbei 
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Robert Vanderbei, "Election 2004 Results"  

(http://www.princeton.edu/~rvdb/iAVA/election2004/). 
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه

 ي هاتحليلاي در كاربردي رياضيات است كه كاربردهاي گسترده يهاهيكي از شاخ آمار
 پژوهشي دارد.

 

 آمار توصيفي

 صه كردن داده صيفي براي خال سي به كار ميآمار تو ي هارود. برخي روشهاي تحت برر
 د.نكنآمار توصيفي، توزيع صفات يك متغير منفرد و برخي روابط بين متغيرها را بررسي مي

 كنند، معيارهاي وابسييتگي آمارهاي توصيييفي كه رابطه ميان متغيرها را بررسييي مي
 شوند.ناميده مي

  سياري از معيارهاي وابستگي مبتني بر مدل كاهش متناسب خطا هستند. اين  (PRE)ب
بيني مقادير يك متغير خاص تعداد خطاهايي كه در تالش براي پيش (2)مدل بر مقايسه 

 (0)شيييويم و براي موارد تحت بررسيييي، بدون اطالع از توزيع مقادير متغير مرتكب مي
بيني مقدار تعداد خطاهايي كه در صيييورت آگاهي از توزيع كلي مشيييترك و براي پيش

شامل الندا متغيري خاص مرتكب مي ست. اين معيارها  ستوار ا براي تحليل  (λ)شويم، ا
براي تحليل دو متغير ترتيبي و همبستگي گشتاور حاصل ضربي  (γ)دو متغير اسمي، گاما 

 اي يا نسبي است.( براي تحليل دو متغير فاصلهrپيرسون )
 دهد كه از آن معادالتي نشيييان ميميان متغيرها را در قالب  هتحليل رگرسييييون رابط

بيني مقدار يك متغير وابسيييته بر اسييياس مقادير يك يا چند متغير توان براي پيشمي
 مستقل استفاده كرد.

 شوند: يك خط هندسي كه معادالت رگرسيون بر اساس يك خط رگرسيون محاسبه مي
 دهد.ن ميكندگي را نشاابا كمترين ميزان انحراف، محل واقعي نقاط در منحني پر

  سيون جزئي و سيون چندگانه، رگر سيون خطي، رگر شامل رگر سيون  انواع تحليل رگر
 الخط است.رگرسيون منحني 
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 آمار استنباطي

  آمار استنباطي براي بررسي امكان تعميم نتايج حاصل از تجزيه و تحليل نمونه به جامعه
نباطي است آمارخي روشهاي شود كه نمونه از آن گرفته شده است. بربزرگتري استفاده مي

 داريهاي معنيكنند و برخي ديگر، آزمونمتغيري جامعه را برآورد ميهاي تك مشخصه
 كنند.آماري، روابط ميان متغيرها در جامعه را بررسي مي

 اطمينان و يك سييطح  هاي جامعه بايد مبتني بر يك فاصييلهاسييتنباط درباره مشييخصييه
رض احتماالت است و ف هاصله اطمينان مبتني بر نظرياطمينان باشد. محاسبات سطح و ف

شده ي معمول نمونههاگذارند كه از روشرا بر آن مي ستفاده  صادفي در مطالعه ا گيري ت
 است. 

 ي هابراي استنباط درباره قابليت تعميم روابط كشف شده بين متغيرها به جامعه، از آزمون
كنند كه اگر ها احتمال آن را محاسييبه ميشييود. اين روشداري آماري اسييتفاده ميمعني
شي از رابطه شده نا شاهده  شد، رابطه م شته با اي در جامعه بزرگتر ميان متغيرها وجود ندا

داري آماري نيز مبتني بر ي معنيهاگيري باشيييد. آزمونهاي معمول نمونهخطاي روش
ماالت بوده و فرض را بر آن مي هنظري ند كه از روشاحت گيري ي معمول نمونههاگذار

 تصادفي در مطالعه استفاده شده است. 

 داري آماري در علوم اجتماعي، آزمون مربع كاي )ي معنيهايكي از پركاربردترين آزمون
2.است ) 

 شي از سطح معني صورت احتمال آنكه ارتباط تنها نا شده به  شاهده  داري يك رابطه م
ست، بيان ميگيري خطاي نمونه سطح شود. مثالً وقتي ميا  22/2گوييم يك رابطه در 

شيم رابطهمعني شته با ست، يعني نبايد انتظار دا شده دار ا شاهده  اي به بزرگي رابطه م
 گيري باشد.گيري، ناشي از خطاي نمونهبار نمونه 222بار در هر  2بيش از 

 سطوح معني شخمعموالً محققان علوم اجتماعي از  داري ي معنيهاصي براي آزمونداري م
 . هر چند اين تنها يك قرارداد است.222/2و  22/2، 22/2كنند: آماري استفاده مي

 داري ذاتي اشييتباه گرفته شييود كه نشييان دهنده قدرت، داري آماري نبايد با معنيمعني
 داري يا ارزشمندي رابطه مشاهده شده است. اهميت، معني
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 مطرح  هاها و روشباره داده داري آماري فرضيييياتي را درمعنيي هابه بيان اكيد آزمون
شوند. كنند كه تقريباً هيچ وقت در تحقيقات علوم اجتماعي به طور كامل رعايت نميمي

 د.ها نقش مفيدي داشته باشنتوانند در تحليل و تفسير دادهمي هابا اين وجود، اين آزمون

 

 ي چند متغيري هاساير روش

 روابط علّي ميان چندين متغير را به صورت گرافيكي  هير روشي است كه شبكتحليل مس
اصييلي كه از طريق آنها متغيرهاي مسييتقل بر  "مسيييرهاي"دهد. اين روش نمايش مي

دهد. ضرايب مسير در واقع ضرايب رگرسيون گذارند را نشان ميمتغيرهاي وابسته اثر مي
 دهند.متغيرها را نشان مياستاندارد شده هستند كه روابط جزئي ميان 

  ن است.در طول زما (مثالً نرخ جنايت)تحليل سري زماني در واقع تحليل تغييرات يك متغير 

 شيييود، يك روش تحليلي براي تحليل عاملي، كه معموالً با اسيييتفاده از رايانه انجام مي
شف ابعاد كلّي د شده رك ست. اين ابعاد كلّي، مجموعه گردآوري  اي از متغيرهاي واقعي ا

سط هيچ كدام از متغيرهاي تجربي هايا عامل ستند كه تو شده ه سبه  ضي محا ، ابعاد فر
شييوند، ولي رابطه شييديدي با گروهي از متغيرهاي تجربي تحت مطالعه نشييان داده نمي

بي و يك عامل مشيييخص را نشيييان دارند. بار عامل ميزان رابطه ميان يك متغير تجر
 دهد.مي

  تحليل واريانس(ANOVA)  هاو درون گروه هاگروهمبتني بر مقايسيييه تغييرات بين 
اد شده گيري تصادفي ايجبر اثر نمونه هاگروهكند كه آيا تغييرات بين بوده و مشخص مي

 اي ميان متغيرهاي مورد نظر وجود دارد.است و يا رابطه

 دنبال كشييف تغييرپذيري موجود در برخي متغيرهاي وابسييته از طريق  تحليل تمايزي به
ن روش كند. ايي متغير وابسته را از يكديگر جدا ميهايافتن بُعدي مركب است كه دسته

ه ما كنند و بشود كه افراد را بر اساس آن بُعد فرضي امتيازدهي ميمي ايمنجر به معادله
 بيني كنيم.پيش سته رادهند تا مقادير متغير وابامكان مي

 لگاريتم خطي روشيييي براي تحليل روابط پيچيده ميان چندين متغير اسيييمي  يهامدل
 هستند كه هر كدام بيش از دو مشخصه دارند.
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 ي اطالعات جغرافيايي هاسييييسيييتم(GIS) هاي كمّي توصييييف كننده واحدهاي داده
 كشند.جغرافيايي را براي نمايش گرافيكي به تصوير مي

 

 اصطالحات كليدي

 گيريخطاي غير نمونه (ANOVAتحليل واريانس )

 تحليل رگرسيون چندگانه تحليل رگرسيون منحني الخط

 تحليل رگرسيون جزئي آمار توصيفي

 تحليل مسير تحليل تمايزي

 (PREكاهش متناسب خطا ) تحليل عاملي

 تحليل رگرسيون (GISسيستم اطالعات جغرافيايي )

 داري آماريمعني آمار استنباطي

 داري آماريآزمون معني داريسطح معني

 هاي زمانيتحليل سري تحليل رگرسيون خطي

  هاي لگاريتم خطيمدل

 

 هاسؤاالت مروري و تمرين

براي سنجش همبستگي را به بيان خودتان توضيح  (PRE)منطق كاهش متناسب خطا  .8
 دهيد.

 توضيح دهيد.هدف از تحليل رگرسيون را به بيان خودتان  .4
فاوت ميان معيارهاي همبسيييتگي و آزمون .9 يان خودتان ي معنيهات داري آماري را به ب

 توضيح دهيد.
هاي هاي خود را گزارش كرده بيابيد و وضييوح يافتهداري آماري يافتهاي كه معنيمطالعه .9

 آن را نقد كنيد.
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سخ .22 ستفاده از ن شگاهي اينفوتراك هبا ا اي را پيدا كنيد كه از تحليل عاملي مطالعه 1دان
 استفاده كرده و نتايج آن را به طور خالصه ارائه دهيد.

 

 منابع براي مطالعه بيشتر
Babbie, Earl, Fred Halley, and Jeanne Zaino. 2000. Adventures in 

Social Research. Newbury Park, CA: Pine Forge Press.  

در محيط  SPSSهاي تحقيقات علوم اجتماعي با استفاده از نرم افزار اين كتاب تحليل داده
هاي اسيياسييي آمار كه پژوهشييگران اجتماعي به كار دهد. بسييياري از روشويندوز را ارائه مي

 گيرند، در اين كتاب معرفي شده است.مي
Blalock, Hubert M., Jr. 1979. Social Statistics. New York: McGraw-

Hill.  

كتاب بللوك چندين دهه به عنوان منبع استانداردي براي دانشجويان )و اساتيد( علوم اجتماعي 
 .آيداي براي تمامي عرصه علوم اجتماعي به شمار مياستفاده شده است. فوت بللوك ضايعه

Frankfort-Nachmias, Chava, and Anna Leon Guerrero. 2000. Social 

Statistics for a Diverse Society. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Pine Forge 

Press.  

صوص آمار در علوم اجتماعي كه به ويژه از نمودارها براي نمايش منطق  كتابي جامع در خ
 هاي آماري مورد استفاده محققان اجتماعي به خوبي استفاده كرده است.روش

Healey, Joseph F. 1999. Statistics: A Tool for Social Research. 

Belmont, CA: Wadsworth.  

 اي ارزشمند بر آمار در علوم اجتماعي.مقدمه
Mohr, Lawrence B. 1990. Understanding Significance Testing. 

Newbury Park, CA: Sage.  

ري را هاي آماهاي فني و مفهومي آزمونبررسييي جامع و ارزشييمندي از موضييوع كه جنبه
 دهد.نشان مي

 

                                                 
1 . Infotrack College Edition 
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 منابع اينترنتي براي مطالعه بيشتر

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
 :Sociology Nowپيش از آنكه مرور پاياني فصل را انجام دهيد، آزمون تشخيصي  .47

Research Methods سايي حوزه شنا شما در  هايي كه بايد بر آن تمركز را انجام دهيد كه به 
باره اين ابزار بر خط و آموزش نحوه  تاب، اطالعاتي در تداي ك هد كرد. در اب يد، كمك خوا كن

 دسترسي به منابع عظيم آن را خواهيد يافت.

ساس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .42 بر ا
ستفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمرين راي هاي تعاملي و ساير منابع بنتايج آزمون خود ا

 مديريت محتوي استفاده كنيد. 

وقتي مرور خود را به پايان رسيييانديد از پس آزمون براي تاييد اينكه آماده ورود به  .48
 فصل بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.

 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعيويرايش يازدهم روشوب سايتي براي كار با 

به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه 
 كند، دسترسي پيدا كنيد.براي امتحان كمك مي

http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_ practice11e 

هاي آزمايشي به همراه بازخورد يافت: آزمون شما در اين سايت به موارد زير دست خواهيد
هاي تفصييييلي، ها، نرم افزار آموزشيييي فصيييل، پروژههاي اينترنتي، فلش كارتآنها، تمرين

هاي اجتماعي در فضيياي ، پژوهشInfoTrac College-Editionاصييطالحات جسييتجوي 
موزش كار با نرم اي بر آهاي سايت، مقدمههاي پيمايش اجتماعي سراسري، لينكمجازي، داده

 .NVioو  SPSSها از قبيل افزارهاي مختلف تحليل داده

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ست. ليكن اين پايگاه شيد كه اينترنت ماهيتي پويا و در معرض تغيير ا شته با هاي توجه دا
يشيييتر بهاي كتاب را نيز براي لينك اينترنتي احتماالً ثابت خواهند بود. همچنين وب سيييايت
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هاي اينترنتي در زمان انتشييار كتاب مطالبي براي يادگيري بيشييتر در بررسييي كنيد. اين پايگاه
 كنند.هاي آماري ارائه ميزمينه تحليل

 افزارهاي تحليل نظرسنجي هارواردنرم هخالص
http://www.fas.harvard.edu/~stats/survey-soft/ 

افزارهاي مناسيييب براي تحليل اي از نرمدر اين پايگاه پيوندهايي به مجموعه گسيييترده
 پيچيده ارائه شده است. گيريي نمونههاهاي نظرسنجي، خصوصاً با طرحداده

  1شامپاين -نقطه گذاري، دانشگاه ايلينويز در اوربانا 

http://www.stat.uiuc.edu/~stat100/java/guess/PPApplet.html 
شان با وارد كردن نقاط در نمودار پراكندگي،  صويري ن صورت ت سيون به  ستگي و رگر همب

 گردند.شده و نتايج آماري نيز مشاهده ميداده 

  2رگرسيون خطي، مركز هايپرلرنينگ
http://cne.gmu.edu/modules/dau/stat/regression/linregsn/linregsn_frm.html 

 ت.آن ارائه شده اس ي كاربرديهاباره رگرسيون خطي با مثال در ايدر اين پايگاه بحث گسترده

  3رامل درك تحليل عاملي، رودي
http://www.hawaii.edu/powerkills/UFA.HTM 

سياسي نوشته شده كه خود  شمند  اين مقدمه جالب درباره تحليل عاملي به وسيله يك دان
 در موارد متعددي از آن استفاده كرده است.

                                                 
1 . University of Illinois at Urbana-Chapmaign, Putting Points 

2 . HyperLearning Center, Linear Regression 
3 . Rudy Rummel, Understanding Factor Analysis 
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 مروري بر فصل

شود، هيچ فايده صورت مؤثري به ديگران انتقال داده ن اي تا زماني كه تحقيق اجتماعي به 
  يهانخواهد داشييت. براي خواندن تحقيقات ديگران و نوشييتن تحقيق خودتان به مهارت

 نياز داريد. ايويژه
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 مقدمه
تنگاتنگ با ارتباطات دارد، ولي اين پيوند هميشييه آسييان و دار علمي، پيوندي تحقيق معني

هاي خود مهارت و يافته هااي، لزوماً در انتقال روشراحت نيسيييت. دانشيييمندان، در هر زمينه
ندارند. از اين رو غالباً خواندن و فهميدن تحقيقات ديگران كار آسيياني نيسييت. همچنين شييايد 

شما را به ديگ شي كه منظور  شتن گزار شد. ما در نو شواري با سيار د ران منتقل كند نيز كار ب
 پردازيم.فصل آخر كتاب به بررسي اين دو مسئله مي

شتن آن بحث خواندن تحقيقات اجتماعي آغاز مي يابتدا با چگونگ سپس درباره نو كنيم و 
شد، ولي خواهيد ديد كه كنيم. اگرچه راهنمايي من در اين زمينه ميمي شما مفيد با تواند براي 

انجام صييحيح هر كدام از اين كارها تنها به تمرين نياز دارد. با مطالعه هرچه بيشييتر تحقيقات 
 شود. اين امر درباره نوشتن نيز كامالً برقرار است.تر ميي شما سادهاجتماعي، اين كار برا

 

 مروري بر ادبيات
نيادين نگاري باكثر محققان علوم اجتماعي، به استثناي گروهي كه به روش شناسي مفهوم

سوابق تحقيق آغاز مي صل  كنند كهپايبندند، طراحي يك پروژه تحقيقاتي را با مروري بر  در ف
يه در واقع تعميمبه آن  7 قات اول ند كه پيش از اين در  پرداختيم. اغلب تحقي مطالبي هسيييت

شكار مي ست. بنابراين با مرور مقاالت اين نكته آ شده ا ه در مورد شود كتحقيقات قبلي روشن 
 اند.موضوع مورد نظر ما، چه مطالبي از قبل معلوم شده و چه مطالبي هنوز ناشناخته
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جوي خود در ادبيات تحقيق را حول محور آن دسيييته از مفاهيم در اكثر موارد بايد جسيييت
كليدي سازماندهي كنيد كه قصد بررسي آنها را داريد. اين امكان نيز وجود دارد كه قصد بررسي 

ي هااي، كشيييشجامعه خاصييي را داشييته باشيييد: بازنشييسييتگان جنگ عراق، هكرهاي رايانه
اي از اصطالحات توانيد مجموعهر هر صورت ميالي آخر. د گرا وكاتوليك، ورزشكاران همجنس

 دهنده عاليق اصلي شما هستند. را مشخص كنيد كه نشان
توانيد ي متعددي براي جستجو دارد كه ميهادانشكده يا دانشگاه شما احتماالً روال هكتابخان

ص خصييواي در در كتابخانه يا به صييورت برخط از آنها اسييتفاده كنيد. براي مثال طراحي مطالعه
ه شيييما ب هي موافق يا مخالف نسيييبت به مجازات اعدام را در نظر بگيريد. اگر كتابخانهانگرش
سخ شگاهي اينفوتراك هن شما هم مثل من برنامه يا  1دان شايد  شد،  شته با سي دا ستر شابهي د م

اي را براي اين موضيوع پيدا كنيد. در م خذ فصيلنامه 2,799و  ايم خذ روزنامه 9,442بتوانيد 
جوي شود كه امكان جستبندي مياي فهرستچنين مواردي، نسخه دانشگاهي اينفوتراك به گونه

در  "عمومي افكار"مورد را براي  079دهد. من به راحتي توانسييتم را به شييما مي ترتخصييصييي
ي كتاب شيييناختي  برخي هاقولخصيييوص مجازات اعدام پيدا كنم. برخي از اين موارد تنها نقل 

 توانستم آنها را به صورت برخط بخوانم.امل مقاالت بودند كه ميديگر متن ك
ر كنگره اسييت كه به سييادگي د هيكي ديگر از منابعي كه در اختيار همگان قرار دارد، كتابخان

شاني  ست. با كليك روي پيوندهاي  /http://catalog.loc.govن سي ا ستر ستجوي "قابل د ج
دست يابيد. زماني  اي از اطالعاتيد به منبع گستردهتوانمي "3جستجوي هدايت شده"يا  "2پايه

ي انگليسي منتشر شده هارا وارد و جستجوي خود را به كتاب "مجازات اعدام" هكه من كليد واژ
 مورد را به من ارائه داد. 4,847محدود كردم، اين پايگاه  0222تا  0222ي هابين سال

ساد ستجوي  ست. از يك  هگاهي اوقات آغاز كار با يك ج سب ا سيار منا شي ب اينترنتي رو
ستجو، مانند  ستجوي منابع اينترنتي در مورد  Yahoo، يا Google ،HotBotموتور ج براي ج

قول اسييتفاده كنيد تا  اسييتفاده كنيد. حتماً از عالمت نقل "مجازات مرگ"يا  "مجازات اعدام"
بارت توانيد عهمچنين مي كلمات به صورت جداگانه جستجو نشوند و كل عبارت جستجو شود.

آن محدودتر شود. به طور كلي جستجوهاي  هرا به جستجو اضافه كنيد تا دامن "افكار عمومي"

                                                 
1 . InfotTrac College Edition 

2 . Basic Search 
3 . Guided Search 
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كنند كه اكثر آنها كمك چنداني به شيييما نخواهند كرد. بايد با اينترنتي منابع زيادي را پيدا مي
صل  سره جدا كنيد. در ادامه ف سره را از نا ستورالعملصرف زمان  صلهاد ي را براي تري مف

 جستجو در اينترنت ارائه خواهيم كرد.
اي آغاز كنيد، هميشييه بايد روشييي مشييابه با نظر از اينكه مرور ادبيات را با چه شيييوهصييرف

مورد بررسييي قرار گرفت را در نظر داشييته باشيييد. وقتي  4برفي كه در فصييل  هگيري گلولنمونه
سايي كرديد هكتاب يا مقال شنا شريات ديگري ارجاع دادهمفيدي را  اند. ، ببينيد مؤلفان آن به چه ن

به كرّات مورد  تان مفيد خواهند بود. اين امكان نيز وجود دارد كه برخي منابع  ها براي برخي از آن
شند. به اين ترتيب متوجه مي ستناد قرار گرفته با ضوع ا صلي در زمينه مو شويد كه آنها مراجع ا

ستند. اين نك شما ه ته اهميت زيادي دارد، زيرا مرور ادبيات تنها به منظور نمايش تعداد مورد نظر 
زيادي منابع در قالب يك ويترين نيست. بلكه هدف آن كاوش عميق در دانشي است كه محققان 

 تا از اين دانش براي طراحي تحقيق خود استفاده كنيد. اندتهخقبلي اندو
سايي كرديد، ب شنا ايد آنها را مطالعه و هر چيزي كه براي كار زماني كه چند منبع بالقوه را 

هاي زشييمند باشييد را شييناسييايي كنيد. در ادامه نكات راهنمايي براي مطالعه گزارشرشييما ا
 كنيم.پژوهشي ارائه مي

 

 مجله و يا كتاب
 ناتدانيد كه مطالعه گزارش يك تحقيق اجتماعي با مطالعه يك كتاب داسيييميمسيييلماً 

هيد گرفت. اي نخواتوانيد اين دو را شبيه به هم بخوانيد، ولي احتماالً نتيجهتفاوت دارد. البته مي
شييوند. در اين بخش نكاتي درباره به صييورت متفاوتي تنظيم مي هاهاي مجالت و كتابمقاله

 دهيم.مطالعه هر يك از آنها ارائه مي

 

 خواندن يك مقاله

صوالً آغاز مي چكيدهقاله با يك ها، متقريباً در تمامي مجله شود. ابتدا چكيده را بخوانيد. ا

 شوند.هاي اصلي تحقيق در چكيده بيان ميهدف، روش و يافته
در يك رمان پليسي يا جنايي خوب، سرتاسر كتاب با ايجاد نوعي ترديد و ابهام در خواننده پيش 

يقي و هاي تحق. ولي نويسييندگان گزارشرسييدانگيز به اتمام ميرود و در نهايت با پاياني حيرتمي
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مقاالت به دنبال چنين حالتي نيسييتند. تحقيقات اجتماعي معموالً به دنبال تهييج خواننده نيسييتند. 
شود يا خير، مي Yموجب  Xيعني به جاي منتظر گذاردن خواننده و ايجاد اين ترديد كه آيا باالخره 

 كنند.ا در چكيده اعالم ميمحققان اجتماعي معموالً نتيجه را همان ابتد
كند. اوالً تصييوري كلّي درباره چگونگي مطالعه ادامه مقاله چكيده دو هدف عمده را برآورده مي

دهد. اگر در حال مرور ادبيات براي تدوين مقاله خود هسييتيد، چكيده به شييما نشييان به شييما مي
ر. ثانياً، چكيده چارچوبي براي دهد كه آيا اين مقاله خاص ارتباطي با موضيييوع شيييما دارد يا خيمي

ا براي گيري رروش تحقيق يا نتيجه كند. ممكن است سؤاالتي در موردمقاله ايجاد مي خواندن ادامه
شما پديد مي هيبراي خواندن بق ايشما ايجاد كند. از اين رو چكيده برنامه بهتر )آورد مقاله در ذهن 

 .(ايد يا نهآيا جواب آنها را گرفتهاست سؤاالت خود را يادداشت كنيد تا ببينيد 
مقاله  گيري در انتهايتوانيد مستقيماً به سراغ خالصه و يا نتيجهپس از خواندن چكيده مي

صوير كامل ستان)ي از محتويات مقاله به دست خواهيد آورد تربرويد. در اينجا ت ي هادر مورد دا
ي سييريع توانيد آنها را خيلاين ترتيب ميتوانيد همين كار را بكنيد. به پليسييي و جنايي هم مي

. هرگونه سؤال يا مطلب جديدي كه به نظرتان (تمام كنيد، ولي احتماالً جذابيتي نخواهد داشت
 رسيد را يادداشت كنيد.

سطحي بخو صورت  هاي آن نمودارها، جداول و نيد و به عناوين بخشاسپس مقاله را به 
واندن تمامي اين موارد نيسيت، ولي اگر چيزي توجه دقت كنيد. در مطالعه سيطحي نيازي به خ

سي دقيقشما را جلب كرد، مي سبت به برر ا تر آن اقدام كنيد. در پايان اين مرحله بايد تتوانيد ن
شيد. بايد از  شده با شنا  صويري كلي ازهاگيرينتيجهحدودي با مقاله آ شويد و ت  ي محقق آگاه 

 ه باشيد.رسيدن به اين نتايج در ذهن داشت هنحو
شما متن كامل مقاله را به دقت مي صوير خوبي از جهتيخوانحال، وقتي كه  ن و گيري آد، ت

برداري ادامه  نحوه هماهنگي هر بخش با منطق كل مقاله خواهيد داشيت. همچنان به يادداشيت
 د.گذاري كنيقول آنها خواهيد بود عالمتكنيد بعداً مايل به نقلدهيد. عباراتي را كه فكر مي

سريع مرور كنيد. با  سطحي و  ست بار ديگر آن را به طور  پس از مطالعه دقيق مقاله بد ني
 اشت.د اين شيوه پس از بررسي دقيق درختان، تصويري كلّي از جنگل را نيز در ذهن خواهيد

هاي خود را به طور كامل درك كنيد، آنها را براي شيييخص ديگري خواهيد خواندهاگر مي
سي را توانيد كي شما باشد، به آساني ميهاتوضيح دهيد. اگر مطالعه در ارتباط با يكي از درس

شنيدن  لپيدا كنيد كه ماي سي كه هيچ هاحرفبه  ست. اگر بتوانيد مطلب را براي ك شما ا ي 
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شد كه درك  اطالع ضيح دهيد، معلوم خواهد  سجمي تو صورت من قبلي در مورد آن ندارد به 
 ايد.بسيار خوبي از مطلب پيدا كرده

 

 خواندن يك كتاب

يي كه در حد يك كتاب هاتوان در خصوص گزارشمورد اشاره براي مقاله را مي يرويكرد

ي هاگويند، نيز به كار برد. اين گزارشمي 1نگاشتتت پژوهشتتيتکهسييتند، و گاه به آنها 

اساسي و ساختار كلي هستند. به جاي چكيده،  اساساً داراي همان محدوده ترپژوهشي طوالني
ردازد. پهاي اصييلي مطالعه ميو يافته هاپيشييگفتار و فصييل آغازين كتاب به بيان هدف، روش

سمي صورت غير ر سه با چكيده به  شگفتار در مقاي شته مي ترمعموالً پي نيز  شود و درك آننو
 تر است.ساده

نظير مقاله در اينجا نيز مطالعه سطحي و برداشتي از سازماندهي و استفاده كتاب از جداول، 
ويد. شاز اين مرحله تا حدودي با كتاب آشنا مي و امثال آن مناسب است. پس ها، شكلنمودارها

بايد مطالب و سيييؤاالتي كه به نظر له نيز گفتم، در اينجا نيز  ان تهمان طور كه در مورد مقا
 رسد را يادداشت كنيد.مي

صل به طور  شابهي را براي هر ف صميم به مطالعه دقيق كتاب گرفتيد، فرآيند م زماني كه ت
دهاي آغازين آن را بخوانيد تا تصييوري از محتواي آن به دسييت نتدا بكنيد. ابجداگانه تكرار مي

گيري در خالصييه انتهاي فصييل را مطالعه كنيد. در گام آوريد. سييپس بندهاي مربوط به نتيجه
ي بخوانيد تا تصوري كلي از آن پيدا كنيد. سپس با دقت بيشتري حبعدي فصل را به طور سط

 داري كنيد.و در حين مطالعه يادداشت بر دنيابخو
 توانيدي علمي گاهاً ميهاشيييود، در كتابي ادبي گفته ميهابر خالف آنچه در مورد كتاب

هايي از كتاب را كنار بگذاريد. اين تنها بستگي به هدف شما از مطالعه كتاب دارد. شايد قسمت
ه ب هاي اندكي از كتاب با مقصيييود مورد نظر شيييما مرتبط باشيييند. با اين وجود اگرتنها بخش

مثالً اينكه چه )ي مورد اسيييتفاده او هامند هسيييتيد، بايد به روشهاي يك محقق عالقهيافته
نيز توجه نمائيد تا امكان قضاوت  (كسي، چگونه، و در چه زماني مورد مطالعه قرار گرفته است؟

 هاي او را داشته باشيد.درباره كيفيت يافته

                                                 
1 . Research Monograph 
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 هاي پژوهشيارزيابي گزارش
عه و ارزيابي يك گزارش در اين بخش مجموع ه سيييؤاالتي به منظور طرح در حين مطال

سازماندهي كرده سؤاالت را به موازات فصول قبلي كتاب  ست. من اين  شده ا ام پژوهشي ارائه 
ش سي به اطالعات بي ستر سر گردد. اگرچه  ترتا امكان د سادگي مي در مورد هر كدام از آنها به 

هاي پژوهشييي و نيز م به شييما در درك بهتر گزارشاين سييؤاالت كامل نيسييتند، ولي اميدوار
 شناخت مشكالت بالقوه آنها كمك كنند.

 

 گيري نظريجهت

 اي به نظريه است؟نظري نيز دارد يا فاقد هرگونه اشاره هآيا مطالعه جنب 

 صلي محقق يا جهت توانيد پارادايمآيا مي سايي كنيد؟ مؤلفاني كه ا شنا گيري نظري او را 
توانند در پاسخ اين سؤال به شما هاي ديگر به آنها اشاره شده ميات يا بخشدر مرور ادبي
 كمك كنند.

 از سوي ديگر، آيا مؤلف سعي در ابطال يا رد يك پارادايم يا نظريه دارد؟ 

 آزمون شده است؟ ايآيا نظريه يا فرضيه 

 گيري نظري چگونه بر روش شيييناسيييي مورد اسيييتفاده در تحقيق، شيييامل روش جهت
شوند، تاثير هايي كه بايد جمعها و انتخاب دادهآوري دادهجمع شته  شده يا كنار گذا آوري 

 داشته است؟

 استفاده با مسائل نظري مورد بحث تناسب دارد؟ آيا روش تحقيق مورد 

 

 طرح تحقيق

 هدف از مطالعه چه بوده است: اكتشاف، توصيف، تبيين يا تركيبي از آنها؟ 

  داده اسيت؟ چه شيخص يا نهادي از تحقيق حمايت مالي چه شيخصيي تحقيق را انجام
نافع  هكرده اسييييت؟ انگيز هت م تايج تحقيق در ج چه بوده اسييييت؟ اگر ن عه  طال م

دهندگان يا حاميان آن باشد، به معناي بي اعتباري نتايج نيست، ولي بايد با احتياط  انجام
 با آنها برخورد شود.
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  واحد براي هدف مطالعه مناسب بوده است؟ واحد تجزيه و تحليل چه بوده است؟ آيا اين
آيا نتايج تحقيق با واحد تجزيه و تحليل تناسب دارند؟ مثالً آيا محققان به بررسي شهرها 

 اند؟گيري كردهپرداخته ولي در مورد افراد نتيجه

  اين مطالعه از نوع طولي بوده يا مقطعي؟ به ويژه توجه داشيييته باشييييد كه بر اسييياس
 طولي استنباط نشده باشد. نتايجمشاهدات مقطعي، 

 هاي گيريزمان اندازه هاند، آيا در هر نقطآوري شييدههاي طولي جمعدر صييورتي كه داده
هاي پيمايشي، آيا هر بار سؤاالت يكساني به عمل آمده است؟ در مورد داده مقايسه قابل

شده سيده  سي پر ست؟ به طور مثال اگر مطالعه نرخ جنايت يا فقر را برر يا هر كند، آمي ا
 مثالً تعريف فقر به تناوب تغيير يافته است(.)ند؟ ابار به صورت يكساني تعريف شده

 اند؟اگر يك مطالعه پانلي انجام شده است، چند نفر در طول مطالعه كنار رفته 

 

 گيرياندازه

 هايي دارند؟مفاهيم مورد مطالعه چه نام 

  كرده اسيييت؟ آيا اين تمايزها در تحليل و آيا محقق ابعاد مختلف متغيرها را مشيييخص
 اند؟دهي رعايت شدهگزارش

 اند؟ آيا هر شييياخص چه معيارهاي كيفي يا كمّي براي اين ابعاد و مفاهيم انتخاب شيييده
چه مي يار معتبري براي آن ندازهمع هد ا گيري كند، هسيييت؟ از اين شييياخص براي خوا

ستفاده كرگيري چه چيزهاي ديگري مياندازه ست؟ آيا توان ا د؟ آيا معيار قابل اعتمادي ا
 اعتمادپذيري آن آزموده شده است؟

 صلهسطح اندازه سمي، ترتيبي، فا ست: ا سطحگيري هر متغير كدام ا سبي؟ آيا   اي يا ن
 مناسبي است؟

  استفاده شده است؟ در  (هاشناسي، يا گونهها، مقياسهاشاخص)ي مركب هاگيرياندازهآيا از
 د؟اناند؟ آيا به درستي ساخته شدهبراي مقصود مطالعه مناسب بودهصورت استفاده آيا 
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 گيرينمونه

 سي مي ضا برر ست يا بايد تمام اع ستي بوده ا نظر  شدند؟ درآيا مطالعه يك نمونه كار در
 داشته باشيد كه هميشه امكان انتخاب يك نمونه تصادفي وجود ندارد.

 ب گيري احتمالي مناسي نمونهها، آيا روشگيري مورد نياز بوده استدر صورتي كه نمونه
از  بوده اسييت؟ آيا ترمناسييب ايبرفي، يا سييهميه هدفمند، گلوله هاند، و يا يك نمونبوده

 گيري مناسبي استفاده شده است؟طرح نمونه

 اي را دارد؟گيري درباره چه جامعهمحقق قصد نتيجه 

 هاي چيسييت؟ اگر هدف او توصيييف آماري اسييت، اسييتفاده دقيق از روش قهدف محق
 گيري احتمالي ضرورت دارد.نمونه

 صورت نمون ست؟ آيا اين احتمالي، از چه چارچوب نمونه گيريهدر  شده ا ستفاده  گيري ا
دهد؟ چه اعضايي از جامعه توسط جامعه مورد نظر محقق را نشان مي يچارچوب به درست

 اند؟گيري حذف و چه اعضايي از خارج آن وارد شدهچارچوب نمونه

 يري نظام گ، نمونههگيري تصادفي سادگيري استفاده شده است: نمونهنمونه از كدام روش
ري گيگيري را قبل از نمونه؟ آيا محقق چارچوب نمونهايگيري خوشيييهيافته، يا نمونه

بارت اند؟ به عانتخاب شييده بندي به درسييتيبندي كرده اسييت؟ آيا متغيرهاي طبقهطبقه
 ديگر، آيا اين متغيرها با متغيرهاي مورد مطالعه مرتبط هستند؟

 صد از نمونه جواب داده هحجم نمون ست؟ چند در محتملي بين  اند؟ آيا تفاوتچقدر بوده ا
 اند، وجود دارد؟اند و كساني كه جواب ندادهكساني كه جواب داده

 اند، از ه معرف افرادي باشند كه در نمونه انتخاب شدهنددهسخحتي با فرض اينكه افراد پا
 اي با اين حجم انتظار چه مقدار خطا داريد؟نمونه

  ،آيا محقق معرف بودن را بررسييي كرده اسييت: به طور مثال توزيع جنسيييت، سيين، نژاد
 تحصيالت، يا درآمد جامعه و نمونه را بررسي كرده است؟

  معرف جامعه بزرگتري كه (ساير واحدهاي تجزيه و تحليل يا)نهايتاً آيا افراد مطالعه شده 
داري درباره اند، هسييتند؟ يعني آيا نتايج حاصييل از نمونه، چيز معنياز آن انتخاب شييده

 گويد يا خير؟جامعه و به طور كلي زندگي به ما مي
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 هگيري احتمالي و نمايش آماري براي مطالعه مناسب نيست، مثالً در يك مطالعاگر نمونه 
اند كه نگرشي كلّي در خصوص اي انتخاب شدهها و مشاهدات به گونهكيفي، آيا آزمودني

پديده مورد بررسيييي را به ما بدهند؟ آيا محقق توجه خاصيييي به موارد انحرافي يا غير 
 منطبق داشته است؟

 

 هاآزمايش

 ه چه باصلي در آزمايش كدام است؟ به طور مثال محقق سعي در دستيابي  همتغير وابست
 تاثيري دارد؟

 محرك آزمايشي كدام است؟ 

 اند؟ديگري با اين آزمايش ارتباط دارند؟ آيا آنها نيز سنجيده شده يچه متغيرها 

 ندازه عاريف و هر متغير چگونه تعريف و ا ندازهگيري شيييده اسيييت؟ اين ت چه  هاگيريا
 كنند؟پايايي ايجاد مي از نظر روايي و را ايمشكالت بالقوه

  مايش و آز هايگروه كنترل مناسبي استفاده شده است؟ آيا تخصيص افراد به گروهآيا از
كنترل از طريق انتخاب تصادفي يا همانندسازي انجام شده است؟ آيا اين كار به درستي 

آزمايش و  هايانجام شييده اسييت؟ آيا محقق شييواهدي از قابليت مقايسييه ابتدايي گروه
 كنترل ارائه كرده است؟

 گيري پيش آزمون و پس آزمون از متغير وابسته به عمل آمده است؟آيا اندازه 

  ست؟ آيا توجهي به اين  ("هاثورن"يا اثر )احتمال بروز اثر دارونما در اين آزمايش چقدر ا
 مسئله شده است؟ مثالً آيا در اين مطالعه از يك طرح دو سويه كور استفاده شده است؟

 ود دارد: سابقه، بلوغ، آزمايش، ابزارها، بازگشت اي در خصوص روايي دروني وجآيا مسئله
سوگيري انتخاب، افت آزمودني شناخته، پراكنش يا تقليد آماري،  ها، ترتيب زماني علّي نا

 رفتارها، جبران، رقابت جبراني، و يا دلسردي؟

 نان مي نه اطمي حاک روايي بيروني وجود دارد؟ محقق چگو يا مشيييكلي از ل كه آ هد  د
 شگاهي در زندگي واقعي كاربرد دارند؟هاي آزماييافته
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 تحقيق پيمايشي

 دهد؟گيري را پاسخ ميآيا مطالعه تمام سؤاالت مربوط به نمونه 

 بندي دقيق سؤاالت چگونه بوده گان پرسيده شده است؟ جملهدهندسخچه سؤاالتي از پا
 د.ط باشيدهند، محتايي كه تنها تفسيري از سؤاالت را ارائه ميهااست؟ در مورد گزارش

 هاي پاسييخ مناسييب، جامع و اند، آيا مقولهاگر سييؤاالت به صييورت بسييته مطرح شييده
 الجمع هستند؟عهمان

 سخ ست، پا شده ا ستفاده  سؤاالت باز ا سته هااگر از  شدهچگونه د اند؟ آيا محقق بندي 
 ي تشريحي هوشيار بوده است؟هانسبت به سوگيري خودش در حين كدگذاري پاسخ

  سييؤاالت روشيين و بدون ابهام هسييتند؟ آيا امكان سييوء تعبير آنها از سييوي آيا تمامي
شته است؟ در صورت مثبت بودن جواب، آيا ممكن است جوابدهندسخپا ي هاه وجود دا

 داده شده معرف چيزي غير از مقصود اصلي محقق باشند؟

 شتهدهندسخآيا پا شده را دا سيده  سؤاالت پر سخ دادن به  ر قادر اگاند؟ گان توانايي پا
سخگويي نبوده شند، ولي جواببه پا سخي داده با ست پا ي ي آنها معنايهااند، ممكن ا

 نخواهد داشت.

 دقت كنيد.  ("يا"، "و"مانند )اند؟ به حروف وصييل آيا هيچكدام از سييؤاالت دو پهلو بوده
 گان خواسته شده است با دو مطلب موافقت يا مخالفت كنند، در حالي كهدهندسخآيا از پا

 مطلب موافق و با ديگري مخالف باشند؟ وممكن است برخي از آنها با يكي از د

 ن دچار گادهندسخآيا سؤاالت حاوي كلمات منفي هستند؟ اگر چنين باشد، ممكن است پا
 بدون ارتباطي داده باشند.هاي اشتباه شده باشند و جواب

 ها؟ آيا هيچكدام از پاسخآيا در هيچ كدام از سؤاالت مشكل مطلوبيت اجتماعي وجود دارد 
گان بر اساس عقايد مردم درباره آنها پاسخ دهندسخبه قدري صحيح يا غلط هستند كه پا

 داده باشند؟

 هاي اي كلي هر يك از گزينهدهيد؟ به عنوان قاعدهخودتان چگونه به هر سؤال پاسخ مي
لي كه دهيد. هر مشكپرسشنامه را از خودتان پرسيد و ببينيد كه چگونه به آنها پاسخ مي

سعي  سپس  شند.  شته با ست دا شيد را ديگران نيز ممكن ا شته با سخ دادن دا شما در پا
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و ببينيد  (كار، مذهبي و غيرمذهبيمثالً ليبرال و محافظه)كنيد از منظر ديگران نگاه كنيد 
 رسند.سؤاالت از آن منظر چگونه به نظر مي

 آوري شييده را انجام داده اسييت؟ در ه قبالً جمعهايي كاي از دادهآيا محقق تحليل ثانويه
هاي اوليه را توليد كرده اسييت، مورد بررسييي قرار اين صييورت كيفيت تحقيقي كه داده

سؤاالتي كه  زهاي موجود براي اين هدف نيدهيد. همچنين آيا داده ستند؟ آيا  سب ه منا
 د؟دهنكاس ميدر تحقيق اوليه طرح شده، متغيرهاي كنوني را نيز به طور صحيح انع

 
توانند سؤال را تهيه كرده است كه مي 02فهرستي از  1ي همگانيهاشوراي ملي نظرسنجي

 اند.كتاب ارائه شده 8شماره  ضميمهشوند. اين سؤاالت در ده يپرس در مورد هر نظرسنجي

 

 تحقيق ميداني

 نظري سرچشمه گرفته است؟ رويكرد محقق براي اين مطالعه از چه پارادايم 

  آيا اين تحقيق براي آزمودن فرضيه يا خلق نظريه از مشاهدات انجام شده است؟ يا اينكه
 هيچ توجهي به نظريه در مطالعه نشده است؟

 ست؟ آنها چگونه تعريف و اندازه صلي در اين مطالعه كدام ا د؟ آيا انگيري شدهمتغيرهاي ا
 مشكلي از نظر روايي وجود دارد؟

  ديگري وجود دارد كه همان رويدادها را مشييياهده و به  قمحقدر مورد پايايي چطور؟ آيا
 بندي كرده باشد؟همان صورت طبقه

 ر بندي ببندي مشيياهدات بر اسيياس نحوه ت ثير طبقهآيا اين احتمال وجود دارد كه طبقه
 ي محقق صورت گرفته باشد؟هاهاي پژوهش و يا فرضيهيافته

 روه استانداردهاي اين گ"آمده است، مثالً هاي توصيفي به عمل گيريدر صورتي كه نتيجه
 ، از چه استانداردهايي به طور ضمني استفاده شده است؟"كارانه بودندبسيار محافظه

 سيعهاي مطالعه را تا چه اندازه مييافته ي از جامعه تعميم داد؟ محقق ترتوان به بخش و
 در اين راستا چه ادعايي كرده است؟ مبناي اين ادعاها چيست؟

                                                 
1 . National Council on Public Polls 
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 شده در ست، آنها چگونه انتخاب  شده ا صاحبه  اند؟ آيا آنها معرف صورتي كه با افراد م
 اند؟تمام انواع ممكن بوده

  شاركت چه ست؟ اين م شته ا شاركت دا محقق تا چه ميزان در رويدادهاي مورد مطالعه م
 اي بر رويدادها داشته است؟ت ثير بالقوه

  فاش كرده اسيييت؟ در اين صيييورت آيا محقق هويت خود به عنوان يك پژوهشيييگر را
 اي بر رفتار افراد تحت مشاهده داشته است؟آشكارسازي هويت چه ت ثير بالقوه

  آيا محقق هيچ احساس شخصي مثبت يا منفي نسبت به افراد مورد مشاهده از خود نشان
و  اي بر مشاهداتداده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اين احساسات چه ت ثير بالقوه

 اند؟هاي حاصل از آنها داشتهگيرينتيجه

 فرهنگي پژوهشگر چه ت ثيري بر تفسير مشاهدات او داشته است؟ ههويت يا سابق 

 

 تحليل محتوا

  متغيرهاي كليدي تحليل كدامند؟ آيا اين متغيرها براي سيييؤال پژوهشيييي مورد نظر
 مناسب هستند؟

 شكل داده ست؟ آيا اين موارد منبع و  سؤال پژوهش مورد هاي مورد تحليل كدام ا براي 
 نظر مناسب هستند؟

 هاي مورد تحليل با سؤال پژوهش تناسب دارد؟آيا چارچوب زماني داده 

 واحد تجزيه و تحليل كدام است؟ 

  :ست شده ا صورتي كه يك تحليل كمّي انجام  سبي از منبع داده هآيا نمون (2)در  ها منا
 است؟ مناسب استفاده شده يي آمارهاآيا از روش (0)انتخاب شده است و 

  :ها بررسي شده مناسبي از داده هآيا دامن (2)در صورتي كه يك تحليل كيفي انجام شده است
 هاي ارائه شده سازگار هستند؟هاي محقق به طور منطقي با دادهگيريآيا نتيجه (0)است و 
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 تجزيه و تحليل آمارهاي موجود

 يا ايرادي در جمع هاي مورد تحليل را در اصيييل چه كسييييداده آوري كرده اسيييت؟ آ
صلي از جمعآوري دادهي جمعهاروش صود ا ست؟ مق شته ا ها چه آوري دادهها وجود دا

 آوري شده داشته باشد؟هاي جمعتواند ت ثيري بر دادهبوده است؟ آيا اين مقصود مي

 علي و ها چه بوده اسيييت؟ آيا اين واحد براي سيييؤال تحقيق فواحد تجزيه و تحليل داده
 شناختي وجود دارد؟هاي آن مناسب است؟ آيا خطر استدالل نادرست بومگيرينتيجه

 اند؟ آيا همچنان براي مسائل فعلي موضوعيت دارند؟آوري شدهها در چه زماني جمعداده 

 طشوند؟ آيا تعاريف مورد استفاده توسدر تحقيق فعلي چه متغيرهايي تجزيه و تحليل مي 
 فعلي نيز مناسب هستند؟ مطالعهمحققان اصلي براي 

 

 تحقيق تطبيقي و تاريخي

 است  هاي مقطعياين مطالعه از نوع توصيفي است يا تشريحي؟ آيا مطالعه شامل مقايسه
 يا طولي؟

  ؟(به طور مثال كشور، جنبش اجتماعي)واحد تجزيه و تحليل در اين مطالعه چيست 

 ست، چه روابط متغيرهاي كليدي مورد مطالعه كدامند؟ اگر اين تح شريحي ا ليل از نوع ت
 اند؟علّي بررسي شده

 ي پژوهشييي ديگر، مانند آمارهاي موجود، تحليل هاآيا مطالعه شييامل اسييتفاده از روش
هاي ديگر اين قسييمت شييود؟ از راهنماهاي بخشمحتوا، پيمايش يا تحقيق ميداني مي

 ي مطالعه استفاده كنيد.هابراي ارزيابي اين جنبه

 ها، به عنوان مثال واحدهاي مورد مقايسييه يا تعداد مشيياهدات انجام شييده داده هآيا دامن
 سازي واحدها، براي تحليل مناسب است؟براي مشخص

 ها مورد اسيييتفاده قرار در صيييورتي كه اسيييناد تاريخي و نظاير آن به عنوان منبع داده
سوگگرفته ست؟ چه  سي و با چه منظوري آنها را ايجاد كرده ا  يي ممكنهايرياند، چه ك

شد؟ به عنوان مثال، دفتر شده با ست در آن گنجانده  شراف زادگان، زندگي  ا خاطرات ا
 دهد.اند را به خوبي نشان نميدهقاناني كه در عصر آنها و در همان كشور زيسته
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 تحقيق ارزيابي 

 ست؟ چگونه اندازه سي قرار گرفته ا شده گيركدام برنامه يا فعاليت اجتماعي تحت برر ي 
 است؟ آيا مشكلي از نظر روايي و پايايي وجود دارد؟

  اند؟مناسبي بررسي شده (يا ساير واحدهاي تحليلي)آيا افراد 

 "ها، شود، در افراد، سازمانچگونه تعريف شده است؟ موفقيت در كجا ظاهر مي "موفقيت
 گيري شده است؟يا نرخ جنايت؟ آيا به درستي اندازه

 آميز يا شييكسييت خورده ارزيابي كرده اسييت؟ آيا قضيياوت او  آيا محقق برنامه را موفقيت
 مبناي صحيحي دارد؟

  چه كسييي هزينه اين پژوهش را بر عهده داشييته و چه كسييي آن را انجام داده اسييت؟ آيا  از
 بيطرف بودن پژوهشگر اطمينان داريد؟ آيا حامي به هر نحوي در تحقيق دخالت داشته است؟

 

 هاتحليل داده

 مطالعه مستلزم يك تحليل كيفي بوده است يا كمّي؟ آيا هدف و طرح 

 اند؟ اين سؤال هم در مورد تحليل كيفي و هاي استاندارد نشده كدگذاري شدهچگونه داده
قبلي  هايهمبتني بر نظري (2)شود. كدها تا چه اندازه هم در مورد تحليل كمّي مطرح مي

 ها هستند؟حاصل از داده (0)و 

  ي مرتبط را انجام داده اسيييت؟ آيا تمامي متغيرهاي مناسيييب هالتحليآيا محقق تمام
اند؟ آيا اين امكان وجود دارد كه همبستگي مشاهده شده بين دو شناسايي و بررسي شده

شده  مشاهده همتغير ناشي از يك متغير سوم و متقدمي باشد كه موجب كاذب شدن رابط
 گردد؟مي

 داراي اهميت اسيييت؟ مثالً آيا تفاوت مشييياهده  هاي خاص تحقيق واقعاًآيا يكي از يافته
دار اسييت؟ آيا معنايي از نظر عملي ، حاكي از اختالفي بزرگ و معنيهاشييده بين زيرگروه

 دارد؟

 هاي به دست آمده فراتر رفته و نتايج و معناي ضمني آنها را نيز بررسي آيا محقق از يافته
 كرده است؟

 ها وجود دارد؟ادهآيا مشكالت منطقي در تحليل و تفسير د 
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 سييازد كه مبنايي آيا مشيياهدات تجربي تحقيق، الگوهاي جديدي از روابط را آشييكار مي
ماعي فراهم  ندگي اجت تدل در ز يات مسييي بال موارد براي نظر به دن يا محقق  ند؟ آ كن

 هاي جديد بوده است؟ناهماهنگي در تضاد با نظريه

 يا روش يل هاآ ته در تحل كار رف به  ماري  ندازهدادهي آ ياس ا با مق هاي ها  گيري متغير
 مربوطه تناسب دارند؟

 اند؟ است، آيا به درستي تفسير شده داري آماري استفاده شدهي معنيهاچنانچه از آزمون
 دار بودن ذاتي اشتباه نشده است؟داري آماري با معنيآيا معني

 

 دهيگزارش

 ي در اين زمينه قرار داده اسيييت؟ آيا آيا محقق اين پروژه خاص را در قالب تحقيقات قبل
اين تحقيق چيزي به مطالعات قبلي افزوده، آنها را تغيير داده، تكرار نموده يا در تضيياد با 

 آنها است؟

  در مجموع آيا محقق جزئيات طرح و اجراي مطالعه را به طور كامل بيان كرده اسييت؟ آيا در
 ات را به طور كامل بيان نكرده باشند؟يي وجود دارد كه مبهم باشند يا جزئيهاگزارش بخش

  آيا محقق هيچگونه نقص يا كمبودي در طرح يا اجراي مطالعه را ذكر كرده اسيييت؟ آيا
 براي بهبود تحقيقات آتي در اين زمينه ارائه شده است؟ پيشنهادي

 
اجتماعي براي شييما مفيد بوده باشييد.  هاياميدوارم اين بخش در مطالعه و درك پژوهش

شما را قدم هايتمرين صل  شي هدايت خواهند كرد:  هقدم در مطالعه دو مقال به پايان ف پژوه
شما در مطالعه  ساختم، مهارت  شان  يكي كيفي و ديگري كمّي. همان طور كه قبالً نيز خاطر ن

 ي تحقيقات اجتماعي با تمرين بيشتر، افزايش خواهد يافت.هاگزارش
تحقيقات اجتماعي براي مطالعه ديگران، نگاهي  باره نحوه تدوين گزارش پيش از بحث در

پردازيم كه روز به روز بيشيييتر هاي به دسيييت آمده از منبعي ميبه نحوه مطالعه و ارزيابي داده
 گيرد: اينترنت.مورد استفاده قرار مي
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 استفاده صحيح از اينترنت
مند براي تحقيقات به ابزاري بسيار ارزش 1گسترده جهاني هپاياني قرن بيستم، شبك هدر ده

اجتماعي تبديل گرديد. قطعاً اين روند تكاملي در آينده نيز ادامه خواهد داشيييت. با اين وجود، 
صحيح از آن وجود ندارد. حتي در زمان  ستفاده  ضميني براي ا همانند تلويزيون و باروت، هيچ ت

طالب ه استفاده از متوجهي از استادان دانشگاه دانشجويان خود را نسبت ب حاضر نيز تعداد قابل
صميم گرفتهاينترنتي نهي مي شو امكنند. من ت ستفاده از اينترنت را ت يق كه به جاي مخالفت، ا

كنم، هر چند نگران مشكالتي هستم كه باعث احتياط بسياري از همكاران من در اين خصوص 
 شده است.

نت و در اين قسييمت از فصييل، من برخي مسييائل اصييلي در خصييوص اسييتفاده از اينتر
 ام.هاي براي اجتناب از آنها را مورد بررسي قرار دادهروش

 

 هاي اينترنتي مفيدبرخي پايگاه
نترنتي هاي ايي به روزي را براي پايگاههاهاي اينترنتي مربوط به اين كتاب، پيوندپايگاه

  بتاك هكند. اين مطالب را از آن جهت به جاي ضميممفيد جهت تحقيقات اجتماعي معرفي مي
شد. با در اينترنت قرار داده شته با ست بعدي كتاب، امكان بازبيني آن وجود دا ام كه تا زمان ويرا

كه  مايم و مهمتر آن گاه اينترنتي مهم را معرفي ن پاي عدادي  جا قصيييد دارم ت اين وجود در اين
 يي در مورد چگونگي جستجو در اينترنت را ارائه كنم.هاتوصيه

برم، پايگاهي است كه براي پشتيباني از اين كتاب طراحي شده و مينخستين پايگاهي كه نام 
ل نيز معرفي شده است. شما بايد اين پايگاه را در حكم متممي براي كتاب در نظر صدر پايان هر ف

 http://sociology.wadsworth.com/babbie_practice11eبگيريد. اين پايگاه در نشييياني 
ما در مورد اين كتاب و نيز درس روش تحقيق، پيوندهاي شيييود. عالوه بر راهنمايي شييييافت مي

اسييت كه شييما را به منابع مفيد ديگري براي يادگيري و  متعددي نيز در اين پايگاه گنجانده شييده
 كنند.انجام تحقيقات اجتماعي هدايت مي

 
 

                                                 
1 . World Wide Web (WWW) 
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 برم كه شايد بخواهيد سري به آنها بزنيد:فعالً چند پايگاه اينترنتي مفيد را نام مي

 ( نظرسنجي اجتماعي سراسريGSS:) 
http://webapp.icpsr.umich.edu/GSS/ 

  محتواي منبعGSS1، كالج كوئين: 
http://www.soc.qc.edu/QC_Software/GSS .html 

 سرشماري آمريكا: هادار 
http://www.census.gov/ 

 آماري اياالت متحده آمريكا: هخالص 
http://www.census.gov/statab/www/brief .html 

 :منابع آماري در اينترنت، دانشگاه ميشيگان 
http://vvww.lib.umich.edu/govdocsstats.html 

 مجازي علوم اجتماعي: هكتابخان 

http://wwwclas.ufl.edu/users/gthursby/socsci/ 

 2علوم اجتماعي ياهو: 

http://dir.yahoo.com/Social_Science/ 

 منابعي براي تحقيق كيفي QUALPAGE: 
http://www.qualitativeresearch.uga.edu/QualPage/ 

 هاي كيفي به كمك رايانه، دانشگاه سورري انگلستان:تحليل داده 
http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/ 

 
ته روي اينترنت قرار گرف يكنيد جايداريد كه فكر مي حال فرض كنيد نياز به اطالعاتي

آگاه كنم كه تبديل به يك كاريي را به شما معرفي ميهادانيد كجا. در اينجا ايدهمياست، ولي ن
 اينترنتي شويد.

 

 جستجو در اينترنت
شبكمن نمي صفحات اطالعات موجود بر روي  سترده جهاني را  هتوانم برآوردي از تعداد  گ

ارائه كنم، تا وقتي كه شما مطالب ارائه كنم. سرعت رشد آن به قدري باال است كه هر عددي 

                                                 
1 . Queen's College 
2 . Yahoo Social Science 
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فا اين كتاب را مي پايين خواهد بود. تنها به ذكر اين نكته اكت يد، به طرز اعجاب انگيزي  خوان
هاي موجود در يا داده "حقايق"كنم كه تعداد آنها ميلياردها صيييفحه اسيييت. برآورد تعداد مي

سؤاالت حقيقي كه مم ست، ولي براي اكثر  شويداينترنت غير ممكن ا ست با آنها مواجه  ، كن ا
 پاسخي در اينترنت وجود دارد. اما پيدا كردن آنها به مهارت نياز دارد.

مهور ج براي مثال فرض كنيد به دنبال پاسييخ اين سييؤال هسييتيم كه سيييزدهمين رئيس
اياالت متحده آمريكا چه كسييي بوده اسييت. اين كار به آسيياني از چندين طريق مختلف قابل 

ست.  ستجوييه مراجعه به يكي از اترين رسادهانجام ا سترس  موتورهاي ج ست كه در د ا

شاني  ستفاده  http://www.google.comشما قرار دارد؛ فرض كنيد از گوگل در ن كنيد. ميا
را جسييتجو كردم، نتايج من با چيزي مانند  "1سيييزدهمين رئيس جمهور"زماني كه من عبارت 

اگر شما همين كار را تكرار كنيد، شايد به دليل ماهيت توجه كنيد كه )آغاز شدند  24-2شكل 
 .(2پوياي اينترنت نتايجي متفاوت را به دست آوريد

                                                 
1 . thirteenth president 

 .]م[. تمامي نتايج مربوط به جستجوي اينترنتي در اين فصل توسط مترجم انجام شده است  2
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 . جستجوی سیزدهمین رئیس جمهور ایاالت متحده07-0شکل 

 بعد از ظهر 22، 2499آذر  2. مشاهده در 0222گوگل، 

 
ور. فيلمدهد: ميالردما مي اولين نتيجه به دست آمده در اين فهرست، جواب مورد نظر را به

در اين حالت حتي الزم نيسيييت هيچكدام از پيوندهاي داده شيييده را پيگيري كنيم، مگر آنكه 
واب شويد كه ما همان جبخواهيم مطالب بيشتري درباره او ياد بگيريم. با كمي دقت متوجه مي

زان اعتماد ما نسييبت به ، و هر يك از آنها بر ميميارا در هفت پايگاه ديگر نيز به دسييت آورده



 شناسي كاربردي تحقيق در علوم انسانيروش/ 2228

  

دهنده ابهام در سؤال ما هستند، زيرا افزايند. همچنين برخي نتايج نشانجواب به دست آمده مي
 .1مورد نظر ما بوده است "كجا"جمهور  ايم كه رئيسمشخص نكرده

كنيم. براي مثال قصييد مقايسييه ميزان اختالف در نرخ ي را ارائه ميترحال مثال پيشييرفته
ه هايي را بشناسيد كنوزادان در كشورهاي مختلف جهان را داريم. شايد از قبل پايگاه وميرمرگ

 كنيم اطالعي از آنها نداريد.لي فعالً فرض ميوحاوي اين گونه اطالعات هستند، 
سراغ گوگل يا موتور جستجوي ديگري مي   "2نرخ مرگ و مير نوزادان"رويم. عبارت دوباره به 

را داخل گيومه قرار دهيد، موتور جسييتجو دقيقاً همان  عبارت مورد نظر خودرا جسييتجو كنيد. اگر 
 يهاهاي را پيدا كند كه حاوي هر يك از كلمهعبارت را جسييتجو خواهد كرد، به جاي اينكه پايگاه

 دهد.نتيجه اين جستجو را نشان مي قسمتي از صفحه اول 24-0مذكور هستند. شكل 
ما بوده  گرددبا دقت در شيييكل مالحظه مي چه مورد نظر  ماالً از آن تايج احت كه برخي ن

صي صا ستجوي اخت ست، غالباً براي ج ستند، يكي از آنها در مورد ايالت لوئيزياناي آمريكا ا تر ه
را به تقاضييياي  3جهان هاينترنت بايد بيش از يك بار بايد تالش كنيد. در اين مورد من كلم

 جهان. "ر نوزاداننرخ مرگ و مي"ام: جستجو خود اضافه كرده
سير مي ستجوي ديگر اين مطلب را چنين تف سياري از موتورهاي ج كند گوگل نيز مانند ب

همراه با عبارت دقيق نرخ مرگ و مير نوزدان  هايي حاوي كلمه جهانكه ما به دنبال پايگاه
 دهد.نتايج را نشان مي اولين مجموعه 24-4هستيم. شكل 

شده مربوط  سازمان اطالعاتي آمريكا ) 4كتاب حقايق جهانبه دومين پيوند ارائه  ( CIAدر 
ست كه داده دهد. پيوندهاي پنجم و هفتم برخي آوري و ارائه ميهايي را از منابع مختلف جمعا

شود. ا يك دانشنامه رايگان است كه توسط كاربران اينترنت تدوين مييپدمنابع تجاري و ويكي 
دهد. گوگل در اين مورد تنها چند نتيجه اول ارائه شده توسط گوگل را نشان مي 24-4شكل 

ست كه ظاهراً حاوي اطالعات مورد نياز ما  پايگاه را پيدا كرده 2,922,222دارد كه بيان مي ا
 هستند.

                                                 
 .]م[. در شکل تنها بخشي از صفحه اول گوگل به نمايش در آمده است  1

2 . Infant mortality rate 

3 . World 
4 . World Factbook 
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 "نرخ مرگ و میر نوزادان"عبارت  . جستجوی07-0شکل 

 بعد از ظهر 22002، 2499آذر  2. مشاهده در 0222گوگل، 

 
شاهده كنيد، تمرين  ست آمده را م ستجو را انجام دهيد و پيوندهاي به د اگر خودتان اين ج

به جاي  هاخوبي براي شيييما خواهد بود. با اين كار مالحظه خواهيد كرد كه برخي از پايگاه
محدودي  هها در واقع حاوي بحث درباره موضوع مورد نظر هستند. برخي ديگر دامنجداول داده
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. بنابراين به دسيييت آوردن فهرسيييتي از ("كشيييورهاي منتخب")كنند ها را گزارش مياز داده
هاي مناسب است، اما هاي الزم براي به دست آوردن دادهها نظير مورد فوق، يكي از گامپايگاه

 نخواهد بود.قطعاً قدم نهايي 
 

 
 "جهان 'نرخ مرگ و میر نوزادان'". جستجوی عبارت 07-9شکل 

 بعد از ظهر 22042، 2499آذر  2. مشاهده در 0222گوگل، 
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 ارزيابي كيفيت محتواي اينترنتي
ترفندهاي ديگري نيز براي جستجوي مؤثر در اينترنت وجود دارد، ولي حاال ديگر خودتان به 

د بگيريد. به سرعت ياد خواهيد گرفت اكار را شروع و بقيه را به تجربه ي اي مهارت داريد كهاندازه
سادهكه يافتن داده سبتاً  شوارها در اينترنت كار ن ست، ولي ارزيابي آنها كمي د س تراي ا ت. من ا

زنم اما درباره اين موضوع مطالب زياد براي بحث وجود دارد. در واقع كيفيت مي هگريزي به مسئل
اند. به نظر شيييما بهترين منبع براي آگاهي از مختلف عقايد متفاوتي را درباره آن ابراز كردهافراد 

 .ايدباشد، به گزينه درستي اشاره كرده "اينترنت"اين موضوع كجاست؟ اگر پاسخ شما 
هايي كه حاوي مطالبي در رابطه به يك موتور جستجو مراجعه كنيد و از آن بخواهيد پايگاه

ضوع  شكل  "1هاي اينترنتيرزيابي پايگاها"با مو شما پيدا كند.  ستند را براي  برخي  24-7ه
 دهد.منابع موجود براي مشورت در اين زمينه را نشان مي

ه هاي نشان دادشود، آدرس اينترنتي بسياري از پايگاههمان طور كه در شكل مالحظه مي
ها است. اگرچه ها و دانشگاهكدهدارند كه بيشتر مربوط به دانش "edu."در اين جستجو پسوند 

ات شييوند، ولي نكرو مي به ي مختلف از رويكرد متفاوتي با اين مسييئله روهاهر كدام از پايگاه
شتركي نيز دارند. مطالعه عميق يكي يا تعدادي از اين پايگاه صر م سط آنها عنا شده تو ها ارائه 

شما مفيد خواهد بود. در عين حال، در اينجا برخي  سؤاالت واز متداولبراي  شنهادات ترين   پي
 هاي اينترنتي ارائه شده است:ههاي ارائه شده در پايگادر خصوص ارزيابي داده

هادي اسيييت؟ .2 يا ن گاه اينترنتي چه شيييخص  پاي گيري از دو خطر بزرگ در بهره مؤلف 
ند از  بارت عات اينترنتي ع ياي  هم به (0)سيييوگيري، و  (2)اطال ريختگي. يكي از مزا

اينترنت آن اسييت كه به سييادگي در دسييترس درصييد بااليي از جمعيت قرار دارد و هيچ 
نظارتي بر آن نيسيييت. اين مزيت اما خطراتي نيز به دنبال دارد. بدان معني كه تقريباً هر 

تواند تقريباً هر چيزي را روي اينترنت قرار دهد. بنابراين نخسيييتين نكته قابل فردي مي
 يگاه اينترنتي است: يك سازمان يا يك شخص.توجه شناسايي مؤلف پا

                                                 
1 . evaluating websites or evaluating web sites 
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 "های اینترنتيارزیابي پایگاه". جستجوی عبارت 07-4شکل 

 بعد از ظهر 28، 2499آذر  2. مشاهده در 0222گوگل، 
 

ي موجود بر روي هابسيييياري از پايگاه كند؟آيا اين پايگاه از ديدگاه خاصيييي حمايت مي .0
گسترده جهاني در حمايت از يك ديدگاه خاص سياسي، مذهبي، ملّي، اجتماعي و  هشبك

شده شتباه بودن دادهغيره ايجاد  شده در آنها اند. اين حقيقت لزوماً به معناي ا هاي ارائه 
صرف ست.  ست، اگرچه گاهي اوقات چنين ا  تواننظر از امكان دروغ بودن مطالب، ميني

كنند. هايي كه مؤيد ديدگاه مورد نظرشان هستند را ارائه ميهمطمئن بود كه آنها فقط داد
د. كنتوان دريافت كه يك پايگاه بيطرف اسييت يا هدف خاصييي را دنبال ميمعموالً مي

 .كوشند چيزي را به شما بقبوالنند، هوشيار باشيديي كه ميهاشما بايد نسبت به پايگاه
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توانيد اند، آيا ميهايي ارائه شدهاگر داده كند؟يآيا پايگاه ارجاعات دقيق و كاملي را ارائه م .4
صورتي كه پايگاه از داده شخيص دهيد؟ در  شاء يا نحوه توليد آنها را ت ي آورهاي جمعمن

سط فرد ديگر ستفاده مي يشده تو سايي محققان ا شنا كند، آيا اطالعات كافي به منظور 
ها را خود مؤلفان پايگاه داده دهد؟ يا در صيييورتي كهاصيييلي و موقعيت آنها را ارائه مي

ي پژوهشييي خود را ارائه هااند، آيا توضيييحات كافي در خصييوص روشآوري كردهجمع
 كنند، بايد اطالعات آنهان چنين توضيحاتي ارائه ميوهايي را بداند؟ چنانچه آنها دادهداده

 را كنار گذاشته و آنجا را ترك كنيد.
يگر در مورد اينترنت آن است كه شايد مطالبي ارسال ؟ مشكل دها به روز هستندآيا داده .7

ست داده شوند. از اين رو ممكن ا صلح و و فراموش  هايي در مورد نرخ جنايت، مذاكرات 
شده غيره به دست آوريد كه حاال سب زماني دادهقديمي  هاي به دست آورده با اند. از تنا

 هدف خود اطمينان يابيد.
ستند؟آيا داده .2 سمي ه ست دادهمعم ها ر سمي دولتي نظير ها را در پايگاهوالً بهتر ا هاي ر

  4و غيره پيدا كنيد. پايگاه 3مركز ملي آمارهاي بهداشتي، 2آمار كار هادار، 1سرشمارياداره 
FedStats  نهاد پژوهشييي فدرال  222هاي حدود محل مناسييبي براي پيدا كردن داده

صل  ست. همان طور كه در ف سط نهادهاي اديديم، داده 22ا شده تو سمي هارائه  ي ر
د، ولي آنها تعهداتي نسييبت به بيطرفي دارند و براي اين منظور ننيسييت "صييحيح"لزوماً 

 .5شودهايي نيز بر آنها اعمال مينظارت
مراكز و مؤسسات پژوهشي دانشگاهي نيز  آيا اين يك پايگاه پژوهشي دانشگاهي است؟ .8

منابع مطمئني هستند، كه متعهد به انجام پژوهش ي پژوهشي دولتي معموالً هامانند نهاد
 مانند مرور توسط)شود هايي نيز بر آنها اعمال ميهستند و در اين مسير نظارت ايحرفه

سري(همكاران سرا سنجي اجتماعي  سر اين كتاب، من به پايگاه نظر سرتا شاره  6. در  ا
جام گاه شيكاگو انكردم كه به طور منظم توسط مركز ملي سنجش افكار عمومي در دانش

                                                 
1   . http://www.census.gov/ 

2 . http://www.bls.gov/home.htm 
3 . http://www.cdc.gov/nchs/ 

4 . http://www.fedstates.gov/ 

 کتاب و عمدتاج مربوط به کشور آمريکا هستند. پژوهشگران داخلي با مراجعه هاي معرفي شده در فصل برگرفته از اصل. پايگاه 5

 .]م[توانند به منابع داخلي نظير مرکز آمار ايران، بانك مرکزي و غيره دسترسي يابند به اينترنت و جستجوي فارسي مي
6 . http://webapp.icpsr.umich.edu/GSS/ 
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هاي ارائه شده در آنجا اعتماد كنيد و با اطمينان از صحت توانيد به دادهشود. شما ميمي
آنها و بدون نگراني از آنكه استاد شما نسبت به استفاده از آن شما را بازخواست كند، اين 

 ها را به كار گيريد.داده
در هر زمان ممكن صيييحت  گ هسيييتند؟ي ديگر هماهنهاهاي پايگاهها با دادهآيا داده .4

ها را بررسييي )بازبيني( كنيد. قبالً ديديم كه يك جسييتجوي اينترنتي ممكن اسييت داده
هاي آنها ها معرفي كند. زماني را به مقايسيييه دادهبيش از يك منبع ممكن را براي داده

صورتي كه چندين پايگاه داده صاص دهيد. در  ساني را ارائه اخت وانيد تيكنند، مهاي يك
 هر يك از اين منابع را با اطمينان استفاده كنيد.

 
شتر بهبود خواهد  شما از اينترنت با تمرين بي ستفاده مؤثر  سياري از چيزهاي ديگر ا مانند ب

 يافت. ضمن آنكه اينترنت نيز در كنار استفاده شما در حال تكامل است.

 

 مأخذدهي به منابع اينترنتي
صورتي كه از مطالب اين ستفاده در  ناختي ارائه ش كنيد، بايد يك نقل قول كتابميترنتي ا

صلي را براي خواننده فراهم آورد، يعني آنها را در جاي  دهيد كه به امكان دسترسي به مطالب ا
اصلي خود ببيند. اين كار همچنين شما نسبت به مشكل بزرگي به نام سرقت ادبي، كه قبالً در 

 دارد.اين فصل اشاره كرديم، مصون مي
هاي كتاب شناختي وجود دارد كه به عنوان مثال الگوهاي استاندارد بسياري براي نقل قول
و انجمن  (APA) 2، انجمن روانشييناختي آمريكا1برخي از آنها توسييط انجمن زبان پيشييرفته

ارائه شده است. اما متاسفانه مطالب اينترنتي با هيچكدام از اين الگوهاي  3شناسي آمريكاجامعه
 شناخته شده انطباق ندارد.

تي نيز م خذشناسي اينترن هخوشبختانه اين مؤسسات و بسياري از مؤسسات ديگر به مسئل
ته باور نميپرداخ ند. اگر حرف مرا  به موتور جسيييتجوي موردا يد،  ق كن عه و  هعال خود مراج

 زيادي پيدا خواهيد كرد. هايرا  جستجو كنيد. مسلماً راهنمايي "4 خذشناسي اينترنتيم"

                                                 
1 . Modern Language Association 

2 . American Psychological Association 

3 . American Sociological Association 
4 . Web Citation 
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صي را براي اين منظور ت شما الگوي خا ستاد  صري كه يجرشايد ا ح دهد. ليكن برخي عنا
 شوند، در اينجا ارائه شده است:عموماً ارائه مي

 هيياي اييينييتييرنييتييي يييا آدرسURLبييه عيينييوان مييثييال نشيييييانييي . 
http://www.fedstats.gov/qf/states/50000.htmlمعيت شييناختي را جهاي ، داده

سه ايالت ورمونت شور آمريكا ارائه مي 1به منظور مقاي شما بگويم با كل ك كند. لذا اگر به 
توانيد مستقيماً درصد رشد كرده است، مي 9.0معادل  2992جمعيت ورمونت طي دهه 

 د.هاي من برويبه سراغ منبع داده

 گاه پاي ياري از  گاه اينترنتي. بسييي پاي با  مان مراجعه   ها، نظير مورد فوق، تغييرتاريخ و ز
كنند. شيييايد براي خواننده مفيد باشيييد كه از زمان كنند ولي برخي از آنها تغيير مينمي

 مراجعه شما با پايگاه مورد نظر اطالع داشته باشد.

 نظير اطالعات منتشر شده ممكن است كنيد، در صورتي كه شما مطالب متني را نقل مي
داراي مؤلف و عنوان باشيييند. اين موارد را بايد همانند يك م خذ چاپي ذكر كرد. براي 

 مثال:

John Doe. 2003. “How I Learned to Love the Web”. Journal of Web 

Worship 5 (3): 22-45. 

 ه مجله از اينترنت استفاد در همنتشر شد هگاهي اوقات ممكن است براي خواندن يك مقال
دانشگاهي اينفوتراك يا هر ابزار ديگري به دست  هكنيد، كه مثالً آن را با استفاده از نسخ

شمارآورده شوند و داراي  صورت چاپي ارائه  ست به  صفحه  هايد. چنين مطالبي ممكن ا
شايد  صورتنيز باشند. در اين صورت شماره صفحه مربوطه را نيز ذكر كنيد. در غير اين 

بتوانيد قسيييمتي كه مطالب مورد نظر در آن ظاهر شيييده را نام ببريد. هدف از تمام اين 
كارها كمك به خواننده شييما در يافتن مطالب اصييلي اينرنتي اسييت كه شييما اسييتفاده 

 منتشيير شييده در هتوانيد محل دقيقي را براي يك مقالايد. اگرچه گاهي اوقات نميكرده
ليكن اكثر مرورگرها امكان جسيييتجوي كلمه يا عبارتي خاص و در اينترنت ذكر كنيد، 

 دهد.نتيجه تعيين محل مطالب ذكر شده را مي

                                                 
1 . Vermont 
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 تحقيق اجتماعي تدوين
هاي هايي كه بر روي روشاگر يك تحقيق به صورت صحيح انتقال داده نشود، تمام تالش

ت نكته بدان معني اس گيرند، به هدر خواهد رفت. اينمختلف ذكر شده در اين كتاب صورت مي
ان يا اسييپانيايي يا هر زب)هاي اجتماعي خوب، بايد بر زبان انگليسييي كه براي نوشييتن گزارش

اعداد خودشيان حرف "مسيلط باشييد. با آنكه مشيهور اسيت كه  (كنيدميديگري كه اسيتفاده 
ستفادهاي پيچيده و د، ولي آنها در واقع خاموش هستند. اگر از واژگان يا سازه"زنندمي ه شوار ا

 شود.كنيم، انتقال مطلب با مشكل مواجه مي
صي ست كه كتاب عالي و كوچكي به نام  هاولين تو شما اين ا َسبْكمن به  صر  شت 1عنا  هنو

را مطالعه و به طور  (2999 3همچنين بيرچفيلد؛ 2999) 2ويليام اسيييترانك و اي. بي. وايت
درصد  22بازخواني كنيد. اگر اين كار را با دقت انجام دهيد و حتي  (در فواصل سه ماهه)مكرر 

هاي خود از مطالب را به خوبي متوجه شييويد، شييانس زيادي براي انتقال مطالب و درك يافته
 سوي ديگران خواهيد داشت.

شيد كه گزارش شته با دهي علمي كاركردهاي متعددي همچنين بايد از اين نكته اطالع دا
ها و عقايد خاص را منتقل كند. شما اي از دادهگزارش شما ممكن است مجموعه دارد. نخست،

بايد آن مطالب خاص را به روشني و با جزئيات كافي ارائه دهيد تا امكان ارزيابي آگاهانه توسط 
ستاي ارتقاء مجموعه شود. دوم آنكه بايد گزارش خود را گامي در را كلي دانش  ديگران فراهم 

آوريد. با تاكيد بر حفظ فروتني، همواره بايد گزارش خود را مطلب جديدي بدانيد علمي به شمار 
سته شين ما دركه به دان شما باره رفتار اجتماعي افزوده مي هاي پي شود. باالخره اينكه گزارش 

 بايد محرك و راهنمايي براي تحقيقات بعدي باشد.

 

 برخي مالحظات اساسي
ند. كنهاي مختلف اهداف متفاوتي را دنبال مي، گزارشهاي كلّيعليرغم اين دسييتورالعمل

تواند براي يك هدف ديگر كامالً نامناسب گزارشي كه براي مقصودي خاص مناسب است، مي
 كنيم.باشد. در اين قسمت برخي مالحظات اساسي در اين زمينه را بررسي مي

                                                 
1 . The Elements of Style 

2 . William Strunk, and E. B. White 
3 . Birchfield 
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 مخاطبان

خود بپرسيد كه چه كساني احتماالً  قبل از آنكه تدوين گزارش را آغاز كنيد، اين سؤال را از
فاوت قائل  آن را مطالعه خواهند كرد. قطعاً شيييما ميان دانشيييمندان و خوانندگان عمومي ت

يات توانيد فرضشود، ميشويد. در صورتي كه گزارش شما براي افراد صاحب نظر نوشته ميمي
صي در صه نم خا شته و لذا برخي نكات را خال  اييد و وارد جزئيات غيرباره دانش كنوني آنها دا

تري نسييبت به مخاطبان عمومي توانيد از زبان تخصييصيييضييروري نشييويد. ضييمن آنكه مي
 كنيد. استفاده

ها و بنديدر عين حال، توجه به اين نكته ضييروري اسييت كه هر دانشييي براي خود دسييته
ضيات و روش شما و ههامكاتب فكري گوناگوني دارد. واژگان، فر صي كه براي  مكاران ي خا

ست، مي شنا ا شد. براي مثال يك كامالً آ شمندان گمراه كننده با تواند براي برخي ديگر از دان
مذهبي كه مطلبي را براي گروهي از مخاطبان عمومي علوم اجتماعي  همحقق اجتماعي در زمين

ضيح دهد كه همان مي سه با زماني تو شتري در مقاي صيل بي سد، بايد برخي نكات را با تف نوي
 كند.مذهبي ارائه مي هلب را براي محققان علوم اجتماعي فعال در زمينمط

 

 شكل و طول گزارش

ن استفاده است. ليك ي كتبي و هم شفاهي قابلهاتوضيحات من در اينجا هم براي گزارش
 گذارد.هر شكلي بر ماهيت گزارش نيز ت ثير مي

تحقيقاتي مناسييب باشييد. در ابتدا هاي منتج از يك پروژه شييايد اندكي ت مل درباره گزارش
شي كوتاهي براي چاپ در يك مجل شت پژوه صد تدوين ياددا ست ق شگاهي يا  هممكن ا دان

شيد. اين گونه گزارش شته با صي دا ص صفحه  هاتخ ش)معموالً يك تا پنج  صورت تايپ   (دهبه 
ضاي محدودي نبايد تمامي جنبه شند. در چنين ف ستقيم با ستند و بايد موجز و م زمينه  يهاه

شناختي شما بايد مختصر باشد. اصوالً ي روشهايادداشتمورد بررسي را به تفصيل شرح داد و 
و سييپس  كنندهاي شييما يك يادداشييت كوتاه را توجيه ميبايد به خواننده بگوييد كه چرا يافته

 هاي خود را ارائه دهيد.يافته
باً محققان بايد  ز ا هاشخود آماده كنند. اين گزاريي را براي حاميان تحقيق هاگزارشغال

ست. در تهي سيار متنوع ا شمند يا معمولي، و  هنظر حجم ب شي بايد مخاطبان آن، دان چنين گزار
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هاي پژوهشييي كه فاقد هرگونه علت حمايت آنها از پروژه را در نظر داشييته باشيييد. ارائه يافته
ر فتاري ندارد. در عين حال ذكارزش و جذابيتي براي حاميان باشد، هيچگونه توجيه سياسي و ر

 اين نكته كه پژوهش مورد نظر چه نقشي در پيشبرد پيكره دانش خواهد داشت، مناسب است.
خصوص در يك پروژه  هستند. به يي پژوهشهااز گزارش يشكل ديگر ي كاريهامقاله

  هقالمهاي خود خواهيد يافت. خصوص تحليل و تفسير داده بزرگ و پيچيده، نكات مفيدي را در
ست. مقاله ست از ديگران براي نظر دادن ا ضمن درخوا ست كه مت شي تجربي ا ي اهكاري گزار

هاي پروژه يا فقط بخشييي از آنها را كاري نيز از نظر حجمي متغيرند و ممكن اسييت تمام يافته
د توانيشييما در معرض آسيييب قرار ندارد، لذا مي ايكاري اعتبار حرفه هارائه كنند. چون در مقال

حتي نتايج حدسييي كه كامالً قابل توجيه نيسييتند را نيز ارائه كنيد و ضييمن اعالم اين مطلب، 
 باره آنها جويا شويد. ارزيابي ديگران را در

 يهاهمايش رشيييده يا د ايي حرفههامقالههاي پژوهشيييي منجر به بسيييياري از پروژه
كاري هسييتند. در اين مورد نيز ي هاد. غالباً اين موارد نيز مانند مقالهنشييوارائه مي تخصييصييي

ها و عقايدي كه ممكن است مورد توجه همكاران شما باشند را ارائه كنيد و نظر توانيد يافتهمي
شويد. با وجود آنكه حجم مقاله ست، هاي حرفهآنها را جويا  ساس نوع همايش متفاوت ا اي بر ا

 يجاتنبه منظور بيان  يكار هقالتوان در مگويي ترجيح دارد. اگرچه ميولي به طور كلي خالصييه
ايلي به ها تمحدسي به ارائه توضيحات طوالني پرداخت، ليكن شركت كنندگان در اين همايش

داً به توانند بعمند به موضوع ميهاي سخنراني ندارند. حاضرين عالقهحضور در اين گونه مراسم
ساني كه عالقه سؤال كنند و ك شتر  ضيحات بي ضايت جمند منظور ارائه تو ستند، با ر سه را ني ل

 كنند.ترك مي
ست كه در مجل هاييمقالهين گزارش پژوهشي تراحتماالً متداول شر  يهاها شگاهي منت دان

ست و بايد به طول مقالهمي رد كه قبالً در مجله مو يهايشوند. در اينجا نيز طول مقاله متغير ا
تايپي حجم مناسبي براي  هصفح 02اند، دقت كنيد. به عنوان راهنمايي تقريبي، نظر چاپ شده

تواند به خوبي از اين الگو پيروي كند. به هاي كالسييي دانشييجويان مييك مقاله اسييت. مقاله
رش ت، يك گزااي كلّي، يك گزارش كالسييي كه به مقاله خوبي قابل تبديل اسييعنوان قاعده

سيار خوب نيز خواهد بود.  سي ب سازماندهي يك گزارش )كال صل زماني كه با  در ادامه اين ف
 شويد(.ها نيز بيشتر آشنا ميشويم، با ساختار مقالهآشنا مي
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ست. كتاب از نظر طول و جزئيات مانند يك ترآبرومندانهالبته كتاب  شي ا ين نوع گزارش پژوه
سته كاري ولي پرداخته همقال شار يافتهو پيرا ست. از آنجا كه انت صوتر از آن ا شي به  رت هاي پژوه

شتري به آنها مي سبت به مخاطبان خود داريد. اگرچه كتاب، معنا و ارزش بي صي ن دهد، لذا تعهد خا
برخي همكاران ممكن اسيييت نظراتي ارائه دهند كه احتماالً منجر به تجديد نظر در عقايد شيييما 

 پذيرند.هاي شما را بدون هرگونه انتقادي ميدگان ديگر احتماالً يافتهشود، ولي خواننمي

 

 هدف گزارش

صل سي كرديم. دردر ف شين كتاب، اهداف مختلف تحقيق در علوم اجتماعي را برر   هاي پي
 گزارش خود بايد اين مقاصد مختلف را در نظر داشته باشيد. هتهي

مل آنها حدسي و ناكا يجانتعمدتاً بر اكتشاف يك موضوع تمركز دارند. لذا  هابرخي گزارش
نويسيد، حتماً هدف اكتشافي مطالعه را به روشني براي خوانندگان است. اگر چنين گزارشي مي

توضييييح دهيد و نقايص آن پروژه خاص را بيان كنيد. گزارش اكتشيييافي راه را براي تحقيقي 
 كند.موضوع باز مي تر درباره آندقيق و مشخص

ي پژوهشي يك عنصر توصيفي دارند كه هدف توصيفي مطالعه مربوطه را هااغلب گزارش
هاي مربوط به نمونه و جامعه را دهد. شييما در توضيييحات خود به روشييني توصيييفنشييان مي

شخص كنيد. براي خوانندگان دامنه خطاي صيف م ستنباطيممكن در تو ر خود را به طو هاي ا
 ص كنيد.شفاف مشخ

ه علّي ميان متغيرها. با توجه ب نيز هدف تبييني دارند: بررسييي روابط هابسييياري از گزارش
وضيح ها را به روشني تگيريمخاطبان احتمالي خود، قواعد تبييني مربوط به محاسبات و نتيجه

ن ندگاخوان يدهيد. همچنين مانند حالت توصيييفي، ميزان اطمينان نسييبي به نتايج خود را برا
 مشخص سازيد.

ضيه شما آزمودن فر شن و  اياگر هدف  ضيه را رو ست، بايد آن فر در قالب يك نظريه ا
موجز بيان كنيد. معيار پذيرش يا عدم پذيرش فرضييييه را بيان كنيد و نقش هر يك از آنها در 

 خصوص نظريه پشتيبان را توضيح دهيد.
 كنند. به عنوان مثال اگر تعصبميي پژوهشي، عمل خاصي را پيشنهاد هانهايتاً برخي گزارش

ايد، گزارش شما ممكن است حاوي پيشنهاداتي در خصوص كاهش ميزان تعصب بر را بررسي كرده
د، زيرا توانند براي شما مشكل آفرين باشنباشد. اما اين گونه پيشنهادات ميهاي تحقيق اساس يافته
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هاي فردي وجود دارد. اگرچه تاثيرگذاري ارزشي شما بر آنها هاو نگرش اهامكان تاثيرگذاري ارزش
شنهاداتي قابل قبول و توجيه شنهادي مبتنيبر چنين پي ست، ولي اطمينان از آنكه اعمال پي بر  پذير ا

هاي ها هستند، ضرورتي اجتناب ناپذير است. بنابراين حتماً بايد منطقي كه بر اساس آن از دادهداده
 ايد را به دقت توضيح دهيد.تجربي به اعمال پيشنهادي رسيده

 

 سازماندهي گزارش
سيييازماندهي آنها ت ثير  هتا حدودي بر نحو هاو مقاصيييد مختلف گزارش هااگرچه شيييكل

هاي تحقيقاتي بدون فايده نخواهد بود. داده گذارند، ولي ارائه يك الگوي عمومي براي ارائهمي
، ولي با كمي تغييرات، براي اكثر ي مجالت مصييداق داردهاتوضيييحات زير بيشييتر براي مقاله

 استفاده است. ي پژوهشي نيز قابلهاكال گزارششا

 

 مقصود و مرور

هاي كليدي آن ايده مناسبي ري از اهداف مطالعه و يافتهصمعموالً آغاز گزارش با بيان مخت
ست. همان طور كه خواهيم ديد، در مقاله انجام  در قالب چكيدههاي مجالت اين مرور معموالً ا

 شود.مي
اين كار براي بعضييي از محققان دشييوار اسييت. به عنوان مثال، تحليل شييما ممكن اسييت 

اط اسيتنب هاي مهم آن تنها به صيورت نتيجهمسيتلزم كارهاي تجسيسيي زيادي باشيد و يافته
ها به دسييت آمده باشييند. بنابراين شييايد براي شييما مطلوب باشييد كه تخيلي و دسييتكاري داده

نيز در همان مسيييير مهيج پيش ببريد و فرآيند اكتشييياف خود را با مقداري ترديد و  خواننده را
ستي از فرآيند پژوهش ارائه دهد، هيجان بيان كنيد. مادامي كه اين نوع گزارش صوير در دهي ت

ست عالقه سياري از خوانندگان ممكن ا شت. با اين وجود ب شي بااليي خواهد دا  ايارزش آموز
شند و اگر از قبل هدف و نتيجهبه پيگيري تمام ما شته با شما ندا هاي كلي گيريجراي تحقيق 

 درك اهميت مطالعه براي آنها دشوار باشد. دد، شاينآن را ندان
آنچه قصيييد گفتن آن را داريد، به آنها "المثلي قديمي در علم كالم وجود دارد كه ضيييرب

ل را به . پيروي از اين ضييرب المث"دايد را بگوييبگوييد؛ بعد آن را بگوييد؛ و سييپس آنچه گفته
 كنم.شما هم توصيه مي
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 مروري بر پيشينه 

در مرحله بعدي بايد مشيخص كنيد كه گزارش شيما چه جايگاهي در چارچوب كلّي پيكره 
شين تحقيق در  سوابق پي صلي مطالعه، بايد خواننده را با  دانش علمي دارد. پس از بيان هدف ا

اط كلّي مورد موافقت و مخالفت ميان محققان قبلي اشيياره كنيد. مورد نظر آشيينا و به نق هزمين
خودتان فراهم نمايد و ارزش تحقيق شيييما در  مرور سيييوابق تحقيق بايد زمينه را براي مطالعه

 تر را نشان دهد. نگاهي كالن
شيدن ايده ست به دنبال چالش ك شدهادر برخي موارد ممكن ا ش هي پذيرفته  يد. قبلي با

اند را به دقت مرور كنيد. سييپس عواملي كه قبالً به پذيرش آن عقيده منجر شييده مطالعاتي كه
 اند، و يا نقايص منطقي موجود در تحقيقات قبلي را بيان كنيد.در نظر گرفته نشده

رند، نظر دا اي هسييتيد كه محققان قبلي درباره آن اختالفزماني كه به دنبال حل مسييئله
از نظرات را خالصيييه و سيييپس تحقيقاتي كه از ديدگاه ديگر بايد ابتدا تحقيقات حامي يكي 

 نظر ارائه دهيد. لي براي اين اختالفيكنند را مرور كنيد. سپس دالحمايت مي
شينه تحقيق براي خوانندگان در حكم يك كتاب سوب مي مرور پي سي مح كه  شودشنا

 اين كار افراط كند. ولي ممكن اسييت درتحقيقات قبلي درباره موضييوع خاصييي را فهرسييت مي
شييود. بايد مراقب باشيييد كه مثالً پاراگراف آغازين شييما سييه صييفحه نشييود كه در آن به هر 

شاره كنيد. كتاب بالًاي كه قمطالعه شده، ا سي جامع را ميدرباره آن موضوع انجام  ن در تواشنا
سوابق تحقيق بايد تنها به مطال سمت منابع درج نمود. مرور  حدود عاتي مانتهاي گزارش و در ق

 شود كه ارتباط مستقيم با مطالعه فعلي دارند.

 

 اجتناب از سرقت علمي

دهيد، بايد گوينده آن را به صييراحت مشييخص باره كارهاي ديگران گزارش مي هرگاه در

اجتناب كنيد: يعني دزديدن كلمات يا افكار ديگران، خواه  1علميستترقت كنيد. يعني بايد از 

 خود. از آنجا كه رارائه آن كلمات يا افكار به عنوان كلمات يا افكا يا اتفاقي، از طريق يعمد
مرور پيشينه، بسيار شايع است، در اين قسمت  هاين مسئله براي دانشجويان، خصوصاً در زمين

ما هاي شييپردازيم. البته قابل ذكر اسييت كه اين مطالب در مورد تمام نوشييتهبه بررسييي آن مي
 د.رمصداق دا

                                                 
1 . Plagiarism 
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 مورد سرقت علمي به شرح زير است:قواعد كلي در 

  قول و م خذدهي كامل، كه منبع اين عبارت را نشيييان بدون اسيييتفاده از عالمت نقل
صلي مراجعه كند، نميمي ستقيماً به منبع ا صورت نياز م ز عين توانيد ادهد تا خواننده در 

امل شيي اي كلّي ذكر عبارتيديگر اسييتفاده كنيد. به عنوان قاعده هكلمات يك نويسييند
هشت كلمه يا بيشتر بدون نقل منبع، نقض قوانين حق مالكيت معنوي )در كشور آمريكا( 

 است.

  تغيير طرز بيان يا توضيييح واژگان فردي ديگر و ذكر نسييخه ويرايش شييده به عنوان كار
 خود نيز قابل قبول نيست.

 ياني با طرز بقبول نيسييت كه افكار فرد ديگري را، ولو  در نهايت، حتي اين كار هم قابل
 ن ارائه كنيد.اتدكامالً متفاوت، به نام خو

 
 دهد.ي زير موارد قابل قبول و غير قابل قبول در استفاده از كارهاي ديگران را نشان ميهامثال

 

 كار اصلي

 قوانين رشد

ستم ست آوريد، آن را در  هاسي ستند: زماني كه يكي از آنها را به د مانند كودكان ه
روند. در مقابل، ماندگاري بسيار بااليي نيز دارند. نه اختيار خواهيد داشت. آنها از بين نمي
كنند. كنند و به موازات رشييد، دسييت درازي هم ميتنها ماندگار هسييتند، بلكه رشييد مي

سون شد   1پاركين ستمسقابليت ر سي و به اين  هاي صورتي تجربي و مقدماتي برر را به 
نظر از كاري كه بايد انجام شود، به طور متوسط ي اداري صرفهاسيستمنتيجه رسيد كه 

درصد رشد دارند. در اين مورد حق با پاركينسون  بود و ما بايد افتخار آغاز  8تا  2ساليانه 
دهيم. ما اكنون آنچه پاركينسون متوجه نشده تحقيقات در اين زمينه بسيار مهم را به او ب

 هاي عمومي با قانون پاركينسون.كنيم، شباهت سيستمبود را اعالم مي
 درصدي در سال دارد 8تا  2سيستم خود به طور ذاتي تمايل به رشدي حدود 

                                                 
1 . Parkinson 
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ريه بندي ممكن اسيييت، نظين فرمولترالبته اين قانون تنها بياني مقدماتي از كلي
 ها.در كيهان شناسي سيستم انفجار بزرگ

 ،1تمايل به توسييعه براي پر كردن دنياي شييناخته شييده دارند )گال هاسيييسييتم
 27-20 :2942.) 

 م.پردازيحال به برخي روشهاي قابل قبول استفاده از كار گال در يك مقاله كالسي مي

 آلودي را بين  تناظر مزاح 2سييييسيييتمانتيكجان گال در اثر خود با عنوان  :قبول قابل

ا به هستند: وقتي يكي از آنها ر هامانند بچه هاسيستم"كند: و اطفال برقرار مي هاسيستم
روند. در مقابل، دسيييت آورديد، ديگر آن را در اختيار خواهيد داشيييت. آنها از بين نمي

 ."ندكنمي نه تنها ماندگار هستند، بلكه رشد هم. ماندگاري بسيار بااليي نيز دارند

 شدار مي :قبول قابل ستمدهد كه جان گال ه ستند. همين كه  هاسي مانند كودكان ه

رشد هم  هاگويد سيستمرود. بلكه حتي گال ميسيستمي را خلق كنيد، ديگر از بين نمي
 شوند.و بزرگتر مي كنند و بزرگمي

 ست كه قابل قبول شده ا ستم: اين مطلب نيز گفته  بقا، و حتي  براي تمايلي ذاتي هاسي

 .(2942020گال، )درازي دارند  رشد و دست
 

ستفاده در  شما ارجاع كاملي از منبع مورد ا ست كه  ستلزم آن ا توجه داريد كه روش آخر م
سي خود را در داخل متن انجام دهيد، نظير كاري كه من در اين كتاب انجام دادهكتاب  . امشنا

توانيد صحيح ذكر م خذ مي هقبول است. در مورد نحو قابلدرج كامل در پاورقي يا پانوشت نيز 
كتابچه و همچنين  ASAيا  APAهاي مختلف از قبيل سيييازماني راهنماي هابه كتابچه

 مراجعه كنيد. 3هاي شيكاگوشيوه
كنيم كه از اين مطلب را ارائه مي قبول اسيييتفاده غير قابل هايحاال چند نمونه از روش

 دهد.نشان مي برخي خطاهاي شايع را

                                                 
1 . Gall 
2 . Systemantics 

  John Gall, Systemantics: How Systems Work and Especially How Thet Fail (New York: Quadrangle, 1975), 

12 
3 . Chicago Manual of Style 
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 صات  :قبول غير قابل شخ ستممن در اين مقاله به برخي م  ي اجتماعي كه ما درهاسي

ند: هست هامانند بچه هاسيستمام. نخست آنكه كنيم، پرداختههاي خود ايجاد ميسازمان
وقتي يكي از آنها را به دسيييت آورديد، ديگر آن را در اختيار خواهيد داشيييت. آنها از بين 

شد روننمي ستند، بلكه ر سيار بااليي نيز دارند. نه تنها ماندگار ه د. در مقابل، ماندگاري ب
ستقيم مطالب فردي ديگر بد]كنند هم مي قول و ذكر م خذ كامل  ن عالمت نقلوذكر م

 .[قابل قبول نيست

 ستممن در اين مقاله به برخي مشخصات : قبول غير قابل  ي اجتماعي كه ما درهاسي

ست اينكه كنيم، پرداختههاي خود ايجاد ميسازمان ستمام. نخ شباهت زيادي با  هاسي
كودكان دارند: وقتي يكي از آنها را به دسييت آورديد، ديگر مال شييما اسييت. آنها از بين 

شد هم مينمي ستند، بلكه در حقيقت ر ستند. نه تنها ماندگار ه كنند روند، بلكه ماندگار ه
 .[قبول نيست و ارائه آن به نام خود قابلويرايش مطالب فردي ديگر ]

 ستممن در اين مقاله به برخي مشخصات : قبول غير قابل  ي اجتماعي كه ما درهاسي

ام آن اسييت كه ام. يكي از مطالبي كه دريافتهكنيم، پرداختههاي خود ايجاد ميسييازمان
ستمي را ايجاد كرديد، ديگر انگار هيچ وقت از بين نمي سي سترود. دوقتي  بر  ر واقع در

توان گفت كه از اين نظر تمايل به رشييد كردن دارند. مي هاسيييسييتمعكس آن اسييت: 
ستم شيوه]شباهت زيادي با كودكان دارند  هاسي اوت و اي متفذكر مطالب فردي ديگر با 

 .[بيان آن به نام خود قابل قبول نيست
 

سرقت  اي، نمونهقبول فوق هر كدام از موارد غير قابل ست كه تخلفي جدي به از  علمي ا
ستري"رود. البته قطعاً برخي شمار مي اقد ها كمابيش فنيز وجود دارند. برخي ايده "نواحي خاك

ندارند. اين امكان نيز وجود دارد كه خودتان به  "تعلق"حق مالكيت هسييتند و به فرد خاصييي 
عيتي اگر سؤالي در مورد موق اي رسيده باشيد كه افراد ديگري نيز آن را مكتوب كرده باشند.ايده

 خاص برايتان مطرح باشد، قبالً با استاد خود درباره آن مشورت كنيد.
من اين موضوع را با تفصيل بيشتري مورد بحث قرار دادم، زيرا شما بايد تحقيق خود را در 
ست از مطالب ديگران تخلفي  ستفاده نادر چارچوب تحقيقات و نظرات ديگران قرار دهيد ولي ا
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شود. بخشي از مسير رشد شما به عنوان يك محقق آن است كه اجتناب از كار محسوب ميآش
 سرقت علمي را بياموزيد.

 

 طرح و اجراي مطالعه

ي جالب اسييت، در صييورتي كه هاگيرينتيجهها و يك گزارش تحقيقاتي كه حاوي يافته
سييردرگمي آنها منجر چگونگي طراحي و اجراي مطالعه براي خوانندگان قابل درك نباشييد  به 

 ها بستگي دارد.آوري و تحليل دادهجمع ههاي علمي به نحويافته خواهد شد. ارزش تمامي
براي مثال در گزارش طرح و اجراي يك نظرسيينجي همواره بايد مطالب زير را بيان كنيد: 

نه چارچوب نمو عه،  نهجام ندازه گيري، گيري، روش نمو نه، روا نرخ ها، آوري دادهجمع شنمو
ي ديگر بايد جزئيات هاها. در صيييورت اسيييتفاده از روشتكميل، روش پردازش و تحليل داده

تواند اين جزئيات را در فضييياي نسيييبتاً مربوط به آنها نيز ارائه شيييود. يك محقق باتجربه مي
كوچكي و بدون از قلم انداختن هر چيزي كه براي ارزيابي گزارش از سوي خواننده الزم است، 

 ند.گزارش ك

 

 تحليل و تفسير

يد، و روش طراحي و اجراي آن را  قات قبلي قرار داد چارچوب تحقي عه را در  طال وقتي م
ضيح داديد، بايد داده ستورالعملتو صل د شتري در ايهاي خود را ارائه كنيد. در ادامه ف ن هاي بي

 كنيم.خصوص ارائه شده است. فعالً چند توضيح كلي را بيان مي
آنها و تفاسييير شييما بايد در چارچوب يك كليّت منطقي و يكپارچه  سييتكاريها، دارائه داده

هاي بدون ارتباط با اين وعده كه در نهايت همه ها و تحليلاي از يافتهارائه شود. ارائه مجموعه
چيز با هم ارتباط خواهند يافت، براي خواننده بسيار خسته كننده و غير جذاب است. هر گامي از 

شما بايد منطقر زمان اجرا معنيتحليل بايد د شد.   خود براي تحليلي خاص را بيان كنيد، دار با
شخص كنيد كه اين نتايج به داده سپس م سير نماييد و  هاي مربوط به آن را ارائه و نتايج را تف

 شوند.كجا منتهي مي
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 گيريبحث و نتيجه

شاره گرديد، خالهمان طور كه پيش ضرب المثلي قديمي ا  گزارش سازيصهتر در قالب 
هاي خود اجتناب كنيد و تنها به پژوهش از اهميت زيادي برخوردار است. از مرور تك تك يافته

 داري كلّي آنها بيشتر بپردازيد.مرور موارد مهم و به معني
گيري هاي شما پيرامون موضوع مورد بررسي و نيز جهتگزارش بايد با عبارتي درباره يافته

ر به نظ"شيييود: هاي مجالت با اين جمله تمام مييابد. بسيييياري از مقالهتحقيقات آتي خاتمه 
سترمي صوص نياز ا شتري در اين خ شه گيري احتماالً همي. اين نتيجه"سد كه تحقيقات بي

صي درباره شنهاد خا ست، ولي ارزش چنداني ندارد مگر آنكه پي  ماهيت تحقيقات آتي صحيح ا
يي براي اجتناب از آن هاخود را بررسيييي و روش العهارائه دهيد. شيييما بايد نقايص خاص مط

 نقايص در مطالعات بعدي ارائه كنيد.

 

 هاهايي براي ارائه تحليلدستورالعمل
اي باشييد كه حداكثر ي انجام شييده بر روي دادها بايد به گونههاتجزيه و تحليلنحوه ارائه 

توانيد گزارش خود را منظور مي ريختگي نشييان دهد. براي اين هم ن هرگونه بهوجزئيات را بد
 رسد يا خير.مرتباً بررسي و مشاهده كنيد كه آيا به اهداف زير مي

كنيد، آنها را طوري ارائه دهيد كه خواننده ميهاي كمّي اسيييتفاده در صيييورتي كه از داده
يد قادر به با نده  ند آنها را دوباره محاسيييبه كند. مثالً در مورد جداول فراواني، خوان ادغام  بتوا

ها باشييد. بايد اطالعات كافي به خواننده داده شييود تا امكان ها و محاسييبه مجدد فراوانيطبقه
 هاي جدولي در جهتي مخالف با شما را داشته باشد.محاسبه فراواني
ي امكان گر ديگري تحليل كمّي را با جزئيات كافي توصييييف كنيد، تا تحليلهاتمام جنبه

ست كه او بايد بتواند همان مجموعه دادهتكرار تحليل با همان  شد. اين بدان معنا ا شته با ها را دا
را دوباره توليد كند، به همان  ولاجدرا دوباره به دسيييت آورد، همان  هاو مقياس هاشييياخص

ي رگرسيون برسد، به عوامل و بارهاي عاملي مشابهي دست يابد و الي آخر. اين كار به هامعادله
 د، ولي در صورت انجام خواننده امكان ارزيابي بهتر گزارش را خواهد داشت.شوندرت انجام مي

جزئيات را ارائه دهيد. اگر تحليلي كيفي انجام داده باشييييد، بايد جزئيات را به ميزاني ارائه 
ست. تنها ارائه  هكنيد كه خوانند شاهدات را تجربه كرده ا شما آن م ساس كند او نيز همراه  اح
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 هبا نحو هايي نيز كهكنند، كافي نيسييت؛ بلكه بايد دادهتفسييير شييما حمايت ميهايي كه از داده
شما از پديده سير  مغايرت دارد را ارائه كنيد. باالخره بايد به قدري اطالعات ارائه كنيد كه  هاتف

شما  سير  ستيد كه تف سلماً اميدوار ه ست يابد، البته م شما د خواننده بتواند به نتايجي متفاوت با 
رين معنا را داشييته باشييد. در واقع خواننده بايد در موقعيتي قرار گيرد كه امكان تكرار كل بيشييت

صرف شند،  شته با ضاي گروهمطالعه از ابتدا را دا شاهده اع  يهانظر از اينكه مطالعه در مورد م
شي صفه يا هرگونه مطالعه متاليكي، آزماي شايان ذ در مورد مذاكرات هيئت من شد.  كر ديگري با

ت كه تكرارپذيري يك هنجار اسيياسييي در علم اسييت. يك مطالعه واحد چيزي را اثبات اسيي
عات امكان اين كار را خواهند داشيييت. حال چنانچه كند؛ بلكه تنها مجموعهنمي اي از مطال

 پذير نخواهد بود.داري از مطالعات نيز امكانمعني اي تكرارپذير نباشد، مجموعهمطالعه
فاسييير ها و تسييازي دادهيكپارچه كنيد. قبالً در مورد اهميت يكپارچهمطالب ت ييد كننده را 

نم. كميي را براي اين كار ارائه ترآنها در گزارش ت كيد كردم. در اينجا راهنمايي اختصيياصييي
سمتي  هاشكلجداول، نمودارها و  را بايد با متن گزارش تلفيق كرد، يعني هر كدام نزديك به ق

ر ي خود را دهاتحليلكند. گاهي اوقات دانشييجويان از متن قرار گيرند كه درباره آنها بحث مي
ضميمه قرار مي كنند و تمام جداولمتن گزارش ذكر مي دهند. اما اين روش خواننده را به را در 

ست كه  ياهوان قاعداندازد. به عنزحمت مي ضيح دهيد،  (2)كلي بهتر ا دليل ارائه جدول را تو
 آن را مرور و تفسير كنيد. (4)آن را ارائه كنيد، و  (0)

سيدن به هاگيرينتيجه صريح ارائه كنيد. اگرچه تحقيقات اغلب براي ر كلّي انجام  يجانتي 
را بيان كنيد. در غير اين  هاگيريشيييوند، ولي شيييما بايد به دقت مبناي خاص اين نتيجهمي

 ي توجيه ناپذير رهنمون شويد.يجانتصورت ممكن است شما خواننده را به پذيرش 
شما بهتر از  صوالً  شاره كنيد. ا شرايط الزم براي ارزيابي نتايج ا صات يا  شخ به هرگونه م

تايج خود را مي يت موجود در ن عدم قطع قايص و  گاهي ازديگران ن ياي آ يد مزا با يد و   اين دان
تواند تحقيقات آينده را به بيراهه موارد را در اختيار خواننده قرار دهيد. عدم انجام اين كار مي

 ي تحقيقاتي گردد.هابكشاند و منجر به تلف شدن بودجه
ي تحقيقاتي بايد به بهترين سيييبك ادبي هاهمان طور كه در آغاز اين بحث گفتم، گزارش

كار  از ديگران است، و اصوالً اين ترآساني برخي افراد . سليس نوشتن برادشون ممكن نگاشته
سترانك و وايت ارجاع مي ترسخت شما را به كتاب ا ست. مجدداً  شتن ا ضعيف نو دهم. هر از 

نويسد: نوشتن، مطالعه استرانك و رايت، بازبيني، مطالعه محققي با پيروي از اين روش بهتر مي



 شناسي كاربردي تحقيق در علوم انسانيروش/ 2248

  

سترانك و رايت، بازبيني مجدد. ا شوار و زمانمجدد ا سيار د ست، ولي علم در كل ين كار ب بر ا
 چنين است.
شده مطالعه شده و به طور عالي تحليل  شده، به دقت اجرا  اي كه به بهترين وجه طراحي 

شد، تا زماني كه يافته شي خواهد بود. در اين با هاي آن به ديگران انتقال نيابد فاقد هرگونه ارز
براي اين منظور ارائه دهيم. بهترين راهنما براي شيما  هاييقسيمت سيعي كرديم دسيتورالعمل

 گيرد.منطق، شفافيت و صداقت است. در نهايت هيچ چيز جاي تمرين را نمي

 

 انتشار
ا براي ام كه شمهاي تحقيقاتي نوشتهاگرچه من اين فصل را با تمركز بر آن دسته از پروژه

ن نكته ضيييروري اسيييت كه امروزه دهيد، ولي توجه به ايتحقيق خود انجام مي درس روش
  يهاهدانشجويان كارشناسي ارشد و حتي كارشناسي، اكثراً نتايج تحقيقات خود را در قالب مقال

 دهند.يا مجالت ارائه مي ايحرفه
بهتر از  ايي ايالتي و منطقههاها هستيد، شايد انجمناگر مايل به بررسي بيشتر اين گزينه

توانند مقاالت خود را ، هر چند دانشييجويان مي1دانشييجويان باشييندي ملي جوابگوي هاانجمن
ي هاها و برنامهجلسيييه هاشيييناسيييي آمريكا نيز ارائه دهند. برخي انجمنمثالً به انجمن جامعه

هاي اينترنتي توانيد با مراجعه به پايگاهخاصييي براي مشيياركت دانشييجويان دارند. شييما مي
سب اطالع از همايش هاانجمن شده براي فراخوان مقاالت، اهو ك ضوعات اعالم  ي آينده و مو

 اطالعات بيشتري در اين مورد به دست آوريد.
ا سه ب ايدهيد كه مسئول برگزاري جلسهخود را به شخصي تحويل مي همعموال شما مقال

سازمان ست.  سب براي  هايهدهنده مقال تا پنج مقاله ا شفاهيرا انتخاب مي ارائهمنا   كند. ارائه 

در نظر گرفتن زماني براي طرح سؤال از طرف با دقيقه و  02تا  22 يهاي تحقيقاتهمايش رد
خوانند، در حالي كه چاپ شييده را مي هگان مقالدانجامد. برخي ارائه دهنحاضييرين به طول مي

كنند. امروزه بسيييياري از ارائه دهندگان از ي خود صيييحبت ميهايادداشيييتبرخي از روي 
 كنند.اي استفاده ميهاساليدهاي رايان

                                                 
 .]م[اي اشاره نمود هاي علمي دانشکدهتوان به انجمن. براي مثال در داخل کشور مي 1
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رد كه مقاالتي در مو ايپژوهشي، بهتر است ابتدا مجله يهاهبراي انتشار يك مقاله در مجل
ربوط هاي مكند را شناسايي و انتخاب كنيد. در اين مورد نيز مجلهموضوع مورد نظر منتشر مي

هايي هستند. هر مجله دستورالعمل ترمناسببراي دانشجويان  ايي ايالتي و منطقههابه انجمن
هايي در خصيييوص الگوي تدوين مقاله دارد. براي ثبت و ارائه مقاله و از جمله دسيييتورالعمل

وند كه شر ناشناس بررسي ميوهاي تحويل شده به يك مجله توسط سه يا چند دامعموالً مقاله
امند. نار را فرآيند داوري ميكنند. اين كپيشيينهادها و نظرات خود را به سييردبير مجله ارائه مي

شده پذيرفته مي صورتي كه تحويل  سخه اوليه مقاله تقريباً به همان  ود، برخي شگاهي اوقات ن
رآيند شوند. كل فها براي بازبيني و ثبت مجدد به نويسنده ارجاع و برخي هم كالً رد مياز مقاله

شار يا رد آن از تحويل مقاله تا تصميم ممكن است چند ماه طول بكشد. پس گيري در مورد انت
 از آن نيز مدتي ت خير براي انتشار وجود خواهد داشت.

هاي انتشيييار مقاله مبلغ اندكي را از نويسييينده به منظور برآوردن هزينه هابرخي از مجله
شييود، كه به آنها اضييافي از مقاله براي مؤلف ارسييال مي هكند. معموالً چند نسييخدريافت مي

خود را  ايگويند، تا به دوستان و خانواده بدهند و بتوانند تقاضاي همكاران حرفهمي "رونوشت"
 نيز اجابت نمايند.

ه شما پرشي عمل كند كاميدوارم اين فصل، و در واقع اين كتاب، توانسته باشد مانند تخته 
ريد. بب اي كه از آن لذت نيزسييازد، به گونهرا به دنياي روش تحقيق در علوم اجتماعي وارد مي

شما اطمينان مي شهمن به   هاي تعصب بيفتيد، به مشاهده يكدهم كه اگر بار ديگر به فكر ري
شيدگردهمايي اجتماعي بپردازيد يا درباره روندهاي اخير برنامه شده با ، هاي تلويزيوني كنجكاو 

 اشيد.ته بابزارهاي الزم براي نگريستن به دنياي خود با عينك علوم اجتماعي را در اختيار داش
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 نكات كليدي فصل

 مقدمه

 ندن و تحقيق معني گاهي از نحوه خوا طات دارد؛ آ با با ارت نگ  گات ندي تن دار علمي پيو
 نوشتن آن به تمرين نياز دارد.

 

 مروري بر ادبيات

 ماعي مي قان اجت نه و اينترنت، براي مروري بر محق خا تاب يادي، نظير ك نابع ز ند از م توان
 كنند.تحقيقات پيشين استفاده 

 

 خواندن تحقيق اجتماعي

 ي رمان، تفاوت دارد.هاخواندن مقاالت پژوهشي با خواندن آثار ديگر، مانند كتاب 

 گيري براي مطالعه منابع پژوهشي، از خواندن چكيده شروع كنيد، متن را سطحي و نتيجه
 را به طور كامل بخوانيد تا تصويري كلي از محتواي مقاله به دست آوريد.

 ن مقاالت علوم اجتماعي بايد سؤاالتي را طرح كنند و در حين خواندن يادداشت خوانندگا
 دارند. بر

  عناصييير كليدي كه در مطالعه يك گزارش پژوهشيييي بايد يادداشيييت شيييوند، شيييامل
، (در صييورت وجود)گيري گيري، نمونههاي اندازهگيري نظري، طرح تحقيق، روشجهت

ها اسييت كه در اين كتاب آوري دادهف جمعي مختلهاو سيياير مالحظات مربوط به روش
 ايم.به آنها پرداحته

 

 استفاده صحيح از اينترنت

 دارد. بر اينترنت ابزار قدرتمندي براي محققان اجتماعي است كه خطراتي نيز در 

 خوانيد، لزوماً صحيح نيست.هر چيزي كه در صفحات اينترنتي مي 

 گيرندهاي خود را از جاي ديگري ميه دادهها بهتر از منابعي هستند كمنابع اصلي داده. 

 :براي ارزيابي يك منبع اينترنتي بايد به سؤاالت زير توجه نمود 
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o مؤلف پايگاه اينترنتي چه كسي يا چه سازماني است؟ 
o كند؟آيا سايت از ديدگاه خاصي طرفداري مي 
o كند؟آيا سايت منابع خود را به طور دقيق و كامل نقل مي 
o روزآمد است؟ها آيا داده 

 سمي معموالً منبع خوبي براي دادههانهاد ستند، هري ر ها در معرض خطا چند داده ها ه
 قرار دارند.

 كند. (كنترل)ها را اعتبارسنجي االمكان دادهيك گزارش بايد حتي  هخوانند 

  تا خواننده دنششناختي ديگر، بايد كامل بام خذدهي منابع اينترنتي، مانند ارجاعات كتاب 
 بتواند مطلب نقل شده را بيابد و بررسي نمايد.

 

 نوشتن تحقيق اجتماعي

 شتن آغاز مي سب يك گزارش تحقيقي با خوب نو شتن منا سنو يد شود. يعني طوري بنوي
 كه مطلب را منتقل كنيد، نه اينكه بخواهيد ديگران را تحت ت ثير قرار دهيد.

  نوشتن گزارش دارد.توجه به مخاطبان و هدف اصلي، اهميت زيادي در 

  اجتناب از سييرقت ادبي، يعني بيان كلمات و افكار ديگران به نام خود، بسيييار ضييروري
ل يا قوكنيد، حتماً بايد از عالمت نقل اسييت. هرگاه عين واژگان فرد ديگري را بازگو مي

شان دادن نقل  صورت تغيير جمالت يك هر ابزار ديگري براي ن ستفاده كنيد. در  قول ا
 شناختي كامل آن را ذكر كنيد.ديگر، بايد منبع كتاب فرد 

 مطالعه باشد. يارجا گزارش پژوهش بايد حاوي شرحي از چگونگي طراحي و 

  ي آن اختصيياصييي باشييد، ولي هاگيرينتيجهتحليل گزارش در هر مرحله بايد روشيين و
 نيازي به جزئيات زياد نيست.

 ي خوب، محققان بايد جزئيات را ارائه كنند، مطالب حمايت كننده هاتن گزارششبراي نو
 ي صريحي بيان كنند.هاگيرينتيجهو  را يكپارچه

 هاي خود را در و مقاله ايحرفه يهاهاي خود را در همايشدانشيييجويان اكثراً گزارش
 كنند.مجالت علمي منتشر مي
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 اصطالحات كليدي

 موتور جستجو چكيده

 URL سرقت ادبي

  تک نگاشت تحقيقي

 

 هاسؤاالت مروري و تمرين

 گزارش پژوهشي كمّي زير را تحليل كنيد: .22
Stanley Lieberson, Susan Dumais, Shyon Baumann, “The Instability of 

Androgynous Names: The Symbolic Maintenance of Gender Boundaries,” 

American Journal of Sociology 105 (5, March 2000): 1249 

. از (دانشييگاهي اينفوتراك اسييتفاده كنيد هو يا از نسييختهيه آن را چاپي نسييخه توانيد )مي
 سؤاالت زير به عنوان راهنماي خود استفاده كنيد:

 الف( مباني نظري مطالعه كدام است؟
سيتيي كليدي، نظير متغيرهاب( برخي  سي، و نژادي، دوجن سازي جن ف و چگونه تعري جدا

 اند؟عملياتي شده
 هايي است؟ج( اين تحقيق بر مبناي چه داده

 ي كنترلي وجود دارند؟متغيرهاد( آيا 
 ه( واحد تحليل كدام است؟

 و( چه نوع تحليلي انجام شده است؟
 اند؟ز( مؤلفان چه چيزي پيدا كرده

 ح( نقاط قوت و ضعف اين مطالعه كدام است؟
 را تحليل كنيد: گزارش پژوهشي كيفي زير .20

Dingxin Zhao, “State-Society Relations and the Discourses and 

Activities of the 1989 Beijing Student Movement,” American Journal of 

Sociology 105 (6, May 2000): 1592 

. از (يدكندانشييگاهي اينفوتراك اسييتفاده  هو يا از نسييختهيه آن را چاپي نسييخه توانيد )مي
 سؤاالت زير به عنوان راهنماي خود استفاده كنيد:

 الف( سؤال اصلي تحقيق چيست؟
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 ي نظري اشاره كرده و از كدام يك استفاده كرده است؟هاب( مؤلف به چه چارچوب
شيوه ست؟ چه  ستفاده كرده ا ها آوري دادهاي را براي جمعج( مؤلف از چه روش تحقيقي ا

 تحليل كدام است؟انتخاب كرده است؟ واحد 
 دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب، اين فرضيه چيست؟ ايد( آيا مؤلف فرضيه

را چگونه تعريف كرده است؟  گراييسنتو  جامعه -دولت، دولت( مؤلف مفاهيمي نظير يييه
 آل جديدي را معرفي كرده است؟چه نوع دولت ايده

 هاي او چيست؟و( يافته
 هآيا مؤلف شما را متقاعد نموده است يا در مطالعه او نقطز( اهميت اين مطالعه در چيست؟ 

 ضعفي وجود دارد؟

 

 منابع براي مطالعه بيشتر
Alexander, Jan, and Marsha Ann Tate. 1999. Web Wisdom. Mahwah, 

NJ: Earlbaum. 

 راهنمايي براي ارزيابي محتواي اينترنتي.
Birchfield, R. W. 1998. The New Fowler's Modern English Usage. 3rd 

edition. New York: Oxford University Press. 

اين راهنماي دقيق و ارزشمند در خصوص كاربرد صحيح زبان انگليسي، اولين بار در سال 
 منتشر شده است. در چاپ سوم واژه پيشرفته در معناي صحيح به كار رفته است. 2908

Strunk, William, Jr., and E. B. White. 1999. The Elements of Style. 4th 

ed. New York: Macmillan. 

اين كتاب كوچك و عجيب، راهنماي قابل توجهي در خصيييوص نكات دسيييتوري و نحوه 
سي( را ارائه مي شتن كلمات )به زبان انگلي ست صحيح نو صلي آن در الهامي ا دهد. اما قدرت ا

 دهد.كه به خوب نوشتن مي
Walker, Janice R., and Todd Taylor. 1998. The Columbia Guide to 

Online Style. New York: Columbia University Press. 

 هاي تحقيقي.راهنمايي در خصوص م خذدهي منابع اينترنتي در گزارش
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 منابع اينترنتي براي مطالعه بيشتر

 ™Sociology  NOWهاي تحقيق روش
 :Sociology Nowپيش از آنكه مرور پاياني فصل را انجام دهيد، آزمون تشخيصي  .44

Research Methods هايي كه بايد بر آن را انجام دهيد كه به شما در شناسايي حوزه
باره اين ابزار بر خط و  تداي كتاب، اطالعاتي در هد كرد. در اب يد، كمك خوا تمركز كن

 آن را خواهيد يافت.آموزش نحوه دسترسي به منابع عظيم 

بر اسيياس  Sociology Now: Research Methodsهنگام مرور از مزاياي برنامه  .49
هاي تعاملي و سيياير نتايج آزمون خود اسييتفاده كنيد. از برنامه مطالعه به همراه تمرين

 منابع براي مديريت محتوي استفاده كنيد. 

تاييد اينكه آماده ورود به فصل  وقتي مرور خود را به پايان رسانديد از پس آزمون براي .49
 بعدي هستيد يا خير، استفاده كنيد.

 

 هاي تحقيق در علوم اجتماعيروشوب سايتي براي كار با ويرايش يازدهم 
به وب سييايت كتاب خود در آدرس زير مراجعه كنيد تا به ابزارهايي كه به شييما در مطالعه 

 كند، دسترسي پيدا كنيد.براي امتحان كمك مي
http:// Sociology.wadsworth.cowbabbie_practice11e 

هاي آزمايشي به همراه بازخورد شما در اين سايت به موارد زير دست خواهيد يافت: آزمون
هاي تفصييييلي، ها، نرم افزار آموزشيييي فصيييل، پروژههاي اينترنتي، فلش كارتآنها، تمرين

هاي اجتماعي در فضيياي ، پژوهشInfoTrac College-Editionاصييطالحات جسييتجوي 
اي بر آموزش كار با نرم هاي سايت، مقدمههاي پيمايش اجتماعي سراسري، لينكمجازي، داده

 .NVioو  SPSSها از قبيل افزارهاي مختلف تحليل داده

 

 پيوندهاي اينترنتي براي اين فصل

ست. لي شيد كه اينترنت ماهيتي پويا و در معرض تغيير ا شته با هاي ايگاهكن اين پتوجه دا
يشيييتر هاي بكتاب را نيز براي لينك اينترنتي احتماالً ثابت خواهند بود. همچنين وب سيييايت
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هاي اينترنتي در زمان انتشييار كتاب مطالبي براي يادگيري بيشييتر در بررسييي كنيد. اين پايگاه
 كنند.زمينه مطالعه و نوشتن تحقيق اجتماعي ارائه مي

 1تحقيق اجتماعي برخط
http://www.socresonline.org.uk/ 

شگاهمجله سترلينگاي برخط كه به وسيله دان سورري و ا شارات سيج2هاي  و انجمن  3، انت
 گردد.منتشر مي 4شناسي بريتانياجامعه

  5گزارش كيفي
http://www.nova.edu/ssss/QR/index.html 

 شود.منتشر مي 6اي برخط كه توسط دانشگاه نُواي جنوب شرقيمجله

  7هاي تحقيقي توزيع شده از طريق شبكه گسترده جهانيمجله
http://info.lib.uh.edu/wj/webjour.html 

  8هاي دانشگاه هاستونكتاب شناختي برخطي از كتابخانه

                                                 
1 . Social Research Online 
2 . Universities of Surrey and Stirling 

3 . Sage Publication 

4 . British Sociological Association 
5 . The Qualitative Report 

6 . Nova Southeastern University 

7 . Scholarly Journals Distributed via the World Wide Web 
8 . University of Houston Libraries 





 

 

 ضمايم
 الف( اعداد تصادفي

 ب( توزيع مربع كاي

 ج( مساحت منحني نرمال

 گيري د( برآورد خطاي نمونه

سؤالي كه هر محقق بايد  ست  ه( بي

 درباره نتايج نظرسنجي بپرسد.
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 ضميمه الف( اعداد تصادفي

 

 



 شناسي كاربردي تحقيق در علوم انسانيروش/ 2279

  

 



 2279/ ضمائم

 

 

 
 برگرفته از 

Handbook of Tables for Probability and Statistics, 2nd ed., edited by 

William H. Beyer (Cleveland: The Chemical Rubber Company, 1968). 

Used by permission of Chemical Rubber Company. 
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 ضميمه ب( توزيع مربع كاي
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ج( مقادير چگالي احتمال نرمال  ZP 
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 گيري د( برآورد خطاي نمونه
ستفاده از جدول: فصل مشترك اندازه نمونه و توزيع تقريبي دو جمله اي در نمونه را پيدا نحوه ا

شان  92گيري را در سطح اطمينان كنيد. عدد ظاهر شده در اين نقطه برآورد خطاي نمونه درصد ن
 است )به عالوه و منهاي(. دهد كه به صورت درصدي بيان شدهمي

سخ بلي و  82ه، دهندسخپا 722اي از مثال: در نمونه سخ خير داده 72درصد پا درصد پا
 2/22شيييود. از اين رو فاصيييله اطمينان ميان برآورد مي 4/9گيري حدوداند. خطاي نمونه

صد و  صد خواهد بود. ما )با  9/87در صد اطمينان( حدس  92در سبت افرادي ميدر زنيم كه ن
 دهند، عددي در اين فاصله است.كه در كل جامعه نظر پاسخ بلي مي

 

 اندازه نمونه
 ايتوزيع فراواني دو جمله

22/22 72/82 42/42 02/92 22/92 

222 22 9/9 0/9 9 8 

022 2/4 9/8 2/8 4/2 0/7 

422 9/2 4/2 4/2 8/7 2/4 

722 2 9/7 8/7 7 4 

222 2/7 7/7 2/7 8/4 4/0 

822 2/7 7 4/4 4/4 7/0 

422 9/4 4/4 2/4 4 4/0 

922 2/4 2/4 0/4 9/0 2/0 

922 4/4 4/4 2/4 4/0 0 

2222 0/4 2/4 9/0 2/0 9/2 

2222 4 4 9/0 7/0 9/2 

2022 9/0 9/0 8/0 4/0 4/2 

2422 9/0 4/0 2/0 0/0 4/2 

2722 4/0 8/0 7/0 2/0 8/2 

2222 8/0 2/0 7/0 2/0 2/2 

2822 2/0 7/0 4/0 0 2/2 

2422 7/0 7/0 0/0 9/2 2/2 

2922 7/0 4/0 0/0 9/2 7/2 

2922 4/0 0/0 2/0 9/2 7/2 

0222 0/0 0/0 0 9/2 4/2 
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 .نگار بايد درباره نتايج نظرسنجي بپرسد( بيست سؤالي كه هر روزنامهـه

 شلدون آر. گاويسر

 1جي. ايوانز ويت
دهند، سؤال پر كاربردترين كساني كه تحقيقات نظرسنجي انجام ميبراي روزنامه نگاران و 

شود. در اين گفتار، بيست پرسشي كه روزنامه نگاران ابزار جهت گردآوري اطالعات محسوب مي
شود. اين نوشتار بايد قبل از گزارش و انتشار نتايج نظرسنجي از پرسشگران بپرسند، عنوان مي

ها ارائه شده اي نظرسنجيان فعال جهت پوشش كامل و حرفهبه منظور كمك به روزنامه نگار
 رود.و هرگز به عنوان منبعي براي نحوه انجام يك نظرسنجي افكار عمومي به شمار نمي

هاي علمي است. سؤاالت ارائه شده به شما در تشخيص بحث حاضر راجع به نظرسنجي
توانيد يك از اين سؤاالت مي كند. با استفادهعلمي و ارزشمند بودن يك نظرسنجي كمك مي

 نظرسنجي جالب اما بي معني را نيز تشخيص دهيد.
هاي عمومي احتماالً نظرسنجي مؤسسه گالوپ يكي از مشهورترين و ان نظرسنجييدر م

رود. البته تحقيقات ارزشمند ديگري نيز توسط ساير شركتترين موارد به شمار ميالبته قديمي
 هاي معتبر انجام شده است.

 922تحقيقات غير علمي عليرغم گستردگي بيشتر، چندان شناخته شده نيستند. بيش از 
نوع نظرسنجي مختلف از جمله نظرسنجي تلفني، پرسش از مردم در معابر عمومي، نظرسنجي 

هايي كه تصوير نامزدهاي انتخاباتي روي آنها در مراكز خريد و حتي استفاده از دستمال كاغذي
 د دارد.درج شده است، وجو

كند آن اي كه نظرسنجي علمي و غير علمي را از يكديگر متمايز ميتفاوت اساسي و عمده
كند. در يك نظرسنجي علمي، گان را براي تحقيق انتخاب ميدهندسخاست كه چه كسي پا

كند. در يك نظرسنجي غير علمي، محقق افرادي را به منظور مصاحبه شناسايي و جستجو مي
عموالً به طور داوطلبانه عقايد خود را مطرح و خود را براي نظرسنجي انتخاب گان مدهندسخپا

 كنند.مي

                                                 
 هاي عمومي منتشر و با کسب اجازه در اينجا نيز ارائه شده است.مرکز ملي نظرسنجي اي توسطاين مطلب به صورت جزوه 

1 . Sheldon R. Gawiser, G. Evans Witt 
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نتايج يك نظرسنجي علمي كه به خوبي انجام شده باشد، عالوه بر كساني كه در نظرسنجي 
اند، راهنماي قابل اعتمادي درباره عقايد جمع كثيري از مردم، حتي تمامي جمعيت شركت كرده

گان را در دهندسخهاي پانتايج يك نظرسنجي غير علمي، چيزي بيش از گفته كشور، است. اما
 گذارد. اختيار شما نمي

توانند درباره نحوه برخورد با نتايج نظرسنجيروزنامه نگاران با استفاده از بيست سؤال زير مي
 گيري كنند.گيرد، تصميمهاي مختلفي كه هر روز روي ميز كار آنها قرار مي

سنجي .2 ست؟ نظر شده ا صي انجام  شخ سط چه  سنجي،  تو شركت نظر كدام 

ست؟ غالباً  سي، موسسه يا گروهي نظرسنجي را انجام داده ا سيا انجمن پژوهشي، جبهه 
 اين مورد نخستين سؤالي است كه بايد پرسيده شود.

توانيد به بقيه سؤاالت ارائه شده در اين در صورت عدم آگاهي از مجري نظرسنجي، نمي
دهيد. چنانچه شخصي كه نتايج نظرسنجي را ارائه نموده، نتواند يا نخواهد مجري بخش پاسخ 

نظرسنجي را به شما معرفي كند، آنگاه مشكالتي اساسي در خصوص قابليت اطمينان و صحت 
 نتايج وجود خواهد داشت.

هاي معتبر نظرسنجي اطالعات مورد نياز براي ارزيابي تحقيق را در در بيشتر موارد، شركت
ها، يك تحقيق نظرسنجي دهند. با توجه به اهميت شهرت و اعتبار اين شركتاختيار شما قرار مي

 تواند نسبت به بسياري از اشتباهات مصون باشد.اي ميحرفه
 

شخص يا نهادي پرداخته و دليل آن چه بوده هزينه .0 سنجي را چه  هاي نظر

ست شخص يا نهادي براي انجام تحقا شما بايد بدانيد چه  سخ ؟  يق پول پرداخته، زيرا پا

شما مي شما و مخاطبان  سش به  ضوع براي چه گروهي آنقدر اهميت اين پر گويد اين مو
داشييته كه حاضيير به پرداختن پول براي آگاهي از نظرات مردم بوده اسييت. اين مسييئله به 

 گردد.ديگري درباره علّت انجام نظرسنجي رهنمون مي يموضوع كلّ

شوند؛ بلكه انجام آنها يك دليل اصلي در جهت منافع جهاني انجام نميها معموالً نظرسنجي
 دارد: كسب اطالعات مفيد و يا پيشبرد هدفي خاص.

تواند يك سازمان خبري باشد كه قصد طراحي داستان جديدي را دارد. حامي نظرسنجي مي
به دنبال  كتيممكن است سياستمداري قصد پيروزي مجدد در انتخابات را داشته باشد. شايد شر
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افزايش فروش محصول جديد خود است و يا گروه خاص سعي در اثبات آن دارد كه نظراتش با 
 نظرات غالب در كشور يكسان است.

 تمامي موارد فوق، داليلي منطقي براي انجام يك نظرسنجي هستند. 
نجي، رسموضوع مهم براي شما به عنوان يك روزنامه نگار اين است كه آيا انگيزه انجام نظ

اي كه نتايج آن قابل انتشار مشكالت جدي درباره اعتبار نتايج آن به دنبال داشته است، به گونه
 نباشند يا خير.

هايي است كه توسط يك هاي مشكوك و غير قابل اعتماد، نظرسنجياي از نظرسنجينمونه
شوند و ا انجام ميشود. اين تحقيقات صرفاً براي كمك به پيروزي نامزدهگروه سياسي انجام مي

دار بسياري بوده و يا از روش هيچ دليل ديگري ندارد. نظرسنجي ممكن است شامل سؤاالت جهت
شود. گيري عجيبي در آن استفاده شود كه تمام اين كارها به خاطر مقاصد حزبي انجام مينمونه

ك درباره يگيري جديدي براي مثال حزب سياسي ممكن است به دنبال آزمودن شعار يا موضع
 اي جديد به گروه مخالف باشد.موضوع كليدي و يا حمله

اما از آنجا كه سنجش دقيق افكار عمومي هدف نظرسنجي نامزدها نيست، نتايج بايد با 
 شوند.مالحظات زيادي گزارش 

گزارش نظرسنجي انجام شده توسط گروهي با منافع خاص نيز به همين صورت فريبنده 
هاي طرفدار محيط زيست با تكيه بر نتايج يك نظرسنجي چنين از گروهاست. براي مثال يكي 

كنند. گيرانه حفاظت از محيط زيست حمايت مياذعان داشت كه مردم آمريكا از قوانين سخت
ها و عقايد مشخص انجام شايد اين مسئله درست باشد، اما نظرسنجي براي گروهي با ديدگاه

بندي انجام تحقيق، افراد مصاحبه شونده بندي سؤاالت، زمانهتواند بر جملشده است. اين امر مي
و ترتيب سؤاالت تاثير گذاشته باشد. شما بايد نظرسنجي را بررسي نموده و اطمينان يابيد كه 

اي خاص نداشته گيري كرده و صرفاً سعي در تزريق عقيدهعقايد مردم را به طور صحيح نمونه
 است.

 

ست؟ با چه تعدادي از مردم به م .4 شده ا صاحبه  سنجي م اين مورد نظور نظر

نكته اساسي ديگري است كه بايد از آن اطالع داشته باشيد. با توجه به اينكه نظرسنجي
كنند، با فرض ثابت بودن سيياير شييرايط، هرچه تعداد افراد هايي تقريبي ارائه ميها پاسييخ
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نه وط به حجم نموبيشتري در يك نظرسنجي علمي مورد مصاحبه قرار گيرند، خطاي مرب
 كمتر خواهد بود.

ه اين . البت"هرچه بيشتر بهتر"اما خطاي متداولي كه بايد از آن اجتناب كرد، اين است كه 
نكته تقريباً صحيح است كه اگر در يك نظرسنجي قابل اطمينان، با تعداد افراد بيشتري مصاحبه 

د يافت. اما عوامل ديگري گيري كاهش خواهشود، در صورت ثبات ساير شرايط، خطاي نمونه
 ممكن است اهميت بيشتري در ارزيابي كيفيت يك پيمايش داشته باشند.

 

ها عقايد ؟ دليل اصلي كه برخي نظرسنجيانداين افراد چگونه انتخاب شده .7

كنند و برخي ديگر مطالب بي ارزش غير علمي هستند به نحوه عمومي را به درستي منعكس مي
 گردد.حبه باز ميانتخاب افراد براي مصا

ه استفاده دهندسخهاي علمي، محققان از روش خاصي براي انتخاب افراد پادر نظرسنجي
هاي غير علمي، افراد به صورت داوطلبانه در نظرسنجي شركت ميكنند. اما در نظرسنجيمي

 كنند.
رياضي كنند، بر يك واقعيت روشي كه محققان براي انتخاب مصاحبه شوندگان استفاده مي

استوار است: نتايج نظرسنجي نمونه تنها زماني نشان دهنده تمام جامعه است كه احتمال انتخاب 
نامند. اي را نمونه تصادفي يا احتمالي ميهر فرد در جامعه مورد نظر مشخص باشد. چنين نمونه

ن ميليو 292فرد بالغ آمريكايي نظرات بيش از  2222اين همان دليلي است كه مصاحبه با 
 دهد.آمريكايي بالغ را به طور دقيق انعكاس مي

كنند كه از نظر اقتصادي نيز امكانهاي خاصي استفاده ميهاي علمي از روشبيشتر نمونه
ها را به طور هاي تلفني شمارهگيري براي مصاحبههاي نمونهپذير باشد. براي مثال، برخي روش

هايي انتخاب كنند، بلكه صرفاً شماره تلفننميهاي ممكن انتخاب تصادفي از ميان تمام شماره
هاي بيهوده كاسته ميشوند كه فعال بودن آنها مشخص بوده و بدين ترتيب از تعداد تماسمي

 شود.
هاي تصادفي نيز كامالً تصادفي نخواهند بود، زيرا برخي افراد تلفن اما در عمل حتي نمونه

 ر منزل نيستند.كنند يا دندارند، از پاسخگوئي خودداري مي
 



 2224/ ضمائم

 

)كشور، استان يا بخش( و يا گروهي )معلمان، پاسخگويان از چه ناحيه .2

اگرچه نتايج نمونه اند؟وكال، شركت كنندگان در انتخابات و ...( انتخاب شده

اند، تعميم داد اما ويژگيتوان به جامعه بزرگتري كه از آن انتخاب شدههاي تصادفي را مي
مشخص باشند. براي مثال شما بايد از اين نكته آگاه باشيد كه آيا  هاي جامعه بزرگتر بايد

نمونه نماينده تمام جمعيت اياالت متحده است يا تنها ايالت يا شهري خاص را نشان مي
هاي تلفني، افراد انتخاب شده نماينده جامعه دهد. به عنوان مثالي ديگر، در مورد نمونه

خوبي اند. در اغلب موارد اين گروه نمايندهفن نيز داشتهافرادي هستند كه در خانه بوده و تل
رود. اما اگر بخواهيد نظرسنجي را در ميان فقرا و يا افراد بياز تمام جامعه به شمار مي

خانمان انجام دهيد، اين روش براي شما مناسب نخواهد بود. به خاطر داشته باشيد كه 
 مصاحبه با جامعه مناسب نيست. يبه معنا گيري علمي ضرورتاً استفاده از يك روش نمونه

اند، بسيار مهم و ضروري قطعاً آگاهي از اينكه مصاحبه شوندگان از چه گروهي انتخاب شده
 است. 

براي مثال، نظرسنجي از فعاالن حوزه بازرگاني تنها منعكس كننده عقايد اين گروه است و 
شان نمي ساالن را ن سنجي تنعقايد تمامي بزرگ صورتي دهد. نظر دهنده نظرات انعكاسها در 

تمامي بزرگساالن است كه مصاحبه شوندگان از بين تمامي بزرگساالن آمريكايي انتخاب شده 
 باشند. 

 هاي سياسي حساسيت زيادي نسبت به اين موضوع دارند.به ويژه نظرسنجي
 اب افراديهاي مربوط به دوران قبل از انتخابات مقدماتي و نهايي، نحوه انتخدر نظرسنجي

شوند از اهميت بسياري برخوردار است. براي مثال كه مبناي نتايج نظرسنجي محسوب مي
درصد واجدين شرايط در  02نظرسنجي از تمام افراد بالغ در مرحله انتخابات مقدماتي كه صرفاً 

شده هاي انجام كنند، چندان مفيد نخواهد بود. بنابراين به دنبال نظرسنجيگيري شركت مير ي
هاي قبلي انتخابات مقدماتي و از اين قبيل باشيد. از ر ي دهندگان بالقوه، شركت كنندگان دوره

 اين تمايزات بسيار مهم بوده و بايد در گزارش نهايي آورده شوند.
تالش براي شناخت كساني است كه واقعاً قصد هاي بسيار متغير نظرسنجيكي از جنبهي

 شركت در انتخابات را دارند.
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يكي از  هاي تمامي افراد مصاحبه شونده است؟آيا نتايج بر اساس پاسخ .8

هاي تنها يك زيرگروه هاي ارائه نادرست نتايج نظرسنجي، گزارش پاسخترين روشساده
ها و از كل پاسخگويان است. براي مثال، معموالً تفاوتي اساسي بين عقايد دموكرات

ها به ي وجود دارد. گزارش عقايد دموكراتجمهوري خواهان در خصوص مبارزات انتخابات
تنهايي در يك نظرسنجي مربوط به همه بزرگساالن، به طور اساسي منجر به ارائه نادرست 

 شود. نتايج مي

ها بايد به طور مجزا مشخص و صرفاً به عنوان نتايج نظرسنجي بر اساس عقايد دموكرات
 ها مطرح و گزارش شود. عقايد دموكرات

رود. از اين رو رش نتايج يك زيرگروه به تنهايي نيز اقدام درستي به شمار ميالبته گزا
هاي مقدماتي جمهوري خواهان، تنها عقايد جمهوري خواهاني كه نظرسنجي مربوط به رقابت

هايي كه قادر به در اين انتخابات شركت دارند را نشان داده و قطعاً نشان دهنده عقايد دموكرات
 د، نخواهد بود.حضور در آن نيستن

 

اطالع از  شد كه اين كار انجام نشده است؟با چه كساني بايد مصاحبه مي .4

اين نكته ضروري است كه چه تعداد افراد از پاسخ دادن خودداري كرده و يا اصالً تماسي 
 با آنها گرفته نشده است.

گرفته شده، اند و با آنها تماس شدهنرخ عدم پاسخ درصد افرادي است كه بايد مصاحبه مي
اما مصاحبه انجام نشده است. اين افراد ممكن است تقاضاي مصاحبه را رد كرده باشند، يا اينكه 

 ها به دليل عدم حضور اين افراد در منزل هنگام تماس تلفني انجام نشده باشد.مصاحبه
 نفر از يك نمونه 222تفاوت آشكاري ميان دو نظرسنجي وجود دارد كه در يكي از آنها با 

نفر تمايل به مشاركت  2222نفر از ميان  222تصادفي هزارتايي مصاحبه شود و در ديگري تنها 
اي وجود دارد كه در آن با برخي افراد داشته باشند. شرايط مشابهي در مورد نتايج تحريف شده

 حاضر در نمونه هرگز تماسي گرفته نشده است. 
 

ست؟ .9 شده ا سنجي در چه زماني انجام  شگفت انگيزي بر نتايج  نظر وقايع ت ثير 

سبت به  ساس زمان انجام آن ن سنجي بايد بر ا شما از نتايج نظر سير  سنجي دارند. تف نظر
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صورت پذيرد. حتي تازه توانند تحت ت ثير حوادث ترين نتايج نظرسنجي نيز ميوقايع مهم 
انجام داده  و وقايع آتي قرار گيرند. شيييايد رئيس جمهور سيييخنراني مهمي را براي مردم

باشييد، بازار سييهام دچار ركود و بحران شييده باشييد، يا يك كشييتي نفتكش غرق شييده و 
 ها بشكه نفت خام در يك ساحل زيبا نشست كرده باشد.ميليون

نتايج يك نظرسنجي مربوط به چند هفته يا چند ماه قبل ممكن است در آن زمان كامالً 
 ي نخواهد داشت.معتبر بوده باشد، اما براي هميشه ارزش خبر

 

سه گزينه و روش اصلي وجود دارد: مصاحبه با  اند؟ها چگونه انجام شدهمصاحبه .9

 فرد در منزل، از طريق تلفن و يا از طريق پست.
شوند و از يك دفتر مصاحبه مركزي درحال حاضر بيشتر تحقيقات از طريق تلفن انجام مي

د، هنوز هم برخي از تحقيقات از طريق شود. هرچنها برقرار شده و مصاحبه انجام ميتماس
 پذيرند.مراجعه مصاحبه كنندگان به منازل افراد براي انجام مصاحبه صورت مي

هاي علمي، محقق، افراد را شوند. در نظرسنجيبرخي تحقيقات از طريق پست انجام مي
ه، پرسشنامه را دهندسخكند. پاها را از طريق پست براي آنها ارسال ميانتخاب كرده و پرسشنامه

 گرداند.تكميل كرده و آن را باز مي
ها وقت براي انجام توانند منبعي عالي براي اطالعات باشند، اما هفتهتحقيقات پستي مي

تواند همانند تحقيقات تلفني به هنگام يك تحقيق پستي نياز است و بر اين اساس نتايج آنها نمي
ترين آنها، ميزان ي هم هستند كه يكي از مهمباشد. تحقيقات پستي در معرض خطاهاي ديگر

پايين پاسخ دهي است. در بسياري از تحقيقات پستي، تعداد كساني كه در تحقيق مشاركت نمي
 برد.گان است و اين مسئله نتايج را زير سؤال ميدهندسخكنند، بيشتر از مشاركت كنندگان و پا

شوند، ها انجام ميها و يا پياده رو خيابانها، رستورانها، مغازهتحقيقاتي كه در فروشگاه
ها كاربردهايي براي حمايت كنندگان و مجريان اين تحقيقات دارند، اما انتشار نتايج در رسانه

هاي تواند منجر به گزارشها نيست. اين رويكرد حضور در ميان عموم مردم ميجزء اين استفاده
ها نشان دهنده يك مادامي كه اين گزارش جالب توجهي درباره موضوعات انساني شود، اما

 نظرسنجي عمومي است نبايد اين گونه با آنها عمل شود. 
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شتركين  .22 سنجي م ستي يا نظر شده از نوع تلفني، پ سنجي انجام  آيا نظر

اگر نظرسنجي كه در اختيار شما قرار دارد، يكي از موارد زير را شامل شود، از بوده است؟ 

شان خود را گزارش آن خودداري كنيد ز سخگويان خود سنجي علمي نبوده و پا يرا اين نظر
سنجيانتخاب كرده شبه نظر شيد، هدف از يك اند. اين  شته با ستند. به خاطر دا ها معتبر ني

ها هيچ نظرسينجي اسيتنتاج درباره جامعه و نه درباره نمونه اسيت. در اين شيبه نظرسينجي
هاي علمي معموالً نتايج ندارد. نظرسييينجيراهي براي تعميم نتايج به گروهي بزرگتر وجود 

 كنند.ها ارائه ميمتفاوتي نسبت به شبه نظرسنجي
تماس تلفني براي نظرسنجي در خصوص برنامه شنبه شب و يا حتي براي  922اگرچه 

اظهار نظر طرفداران سرسخت فوتبال در مورد فاتح ليگ فوتبال كشور كافي باشد، اما اين 
سرگرم كنندگي دارند. هيچ روشي براي شناسايي افرادي كه تماس  ها صرفاً ارزشنظرسنجي

 اند، وجود ندارد.اند، سن آنها چقدر بوده و چند بار تماس گرفتهگرفته
گيرند. ها را نخوريد. در برخي موارد، تعداد اندكي از افراد هزاربار تماس ميفريب تعداد پاسخ

مفهوم واقعي نتايج آشكار نخواهد بود. اگر تماس ثبت شده باشد، معني و  222.222حتي اگر 
ها شما را تحت ت ثير قرار داد، به خاطر بياوريد كه در يك نظرسنجي غير علمي تعداد زياد پاسخ

 نفر به پيروزي لندون بر روزولت در انتخاب اعتقاد داشتند. 20.222.222اي از نمونه
ين ترتيب بي ارزش هستند. در هاي نظرسنجي نيز به همهاي مبتني بر ثبت فرمنظرسنجي

گان دهندسخهاي آن توسط پاكند كه پرسشاين موارد، يك مجله يا روزنامه فرمي را منتشر مي
شود. در اين مورد هم هيچ روشي براي شناخت پاسخگويان و ارائه و از طريق پست ارسال مي

اي كه فرم در آن به چاپ هاي يك نفر وجود ندارد. اين نتايج حتي به مشتركان مجلهتعداد پاسخ
 رسيده نيز قابل تعميم نيست.

 

اي از مصاحبه با نمونه گيري در مورد نتايج نظرسنجي چيست؟خطاي نمونه .22

ميليون بزرگسال را  292تواند به طور دقيق عقايد بيش از فرد بزرگسال مي 2222
ميليون نفر  292منعكس كند. اين امر بدين معني است كه اگر، در صورت امكان، با همه 

 شد، نتايج با يك تحقيق به خوبي انجام شده تقريباً مشابه خواهد بود.مصاحبه انجام مي
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فرد بزرگسال، نتايجي نسبتاً متفاوت با نتايج  2222اما اگر نظرسنجي دقيق ديگري از 
نه از ها اشتباه نيستند. اين دامافتد؟ هيچ كدام از نظرسنجيتحقيق اول ارائه دهد، چه اتفاقي مي

 شود. گيري گويند كه اغلب سطح خطا نيز ناميده مينتايج را خطاي ناشي از نمونه
اين مسئله به معني اشتباه يا نقص كار نيست، بلكه معياري براي دامنه بالقوه تقريب در 

 نتايج به خاطر استفاده از نمونه است.
مطرح  "سطح اطمينان"محققان ميزان عدم اطمينان ايجاد شده به خاطر نمونه را در يك 

كنند. بدين معني كه نتايج نمونه در دامنه بيشماري از نتايج مختلفي خواهد بود كه اگر مي
مصاحبه با تمام جامعه هدف صورت پذيرد، امكان وقوع دارند. محققان اين ميزان احتمال را 

 دارند.درصد بيان مي 92معموالً در سطح 
ه درصد در يك نظرسنجي ملي بدين معني است كه بنابراين، به طور مثال، سطح خطاي س

ها با همه افراد بالغ در سطح كشور، با همان سواالت و با همان روش و تقريباً در اگر مصاحبه
هاي درصد از پاسخ 3درصد دفعات در بازه 92همان زمان انجام شوند، نتايج نظرسنجي در 

 سرشماري قرار خواهند گرفت.
لطفاً توجه داشته باشيد كه اين امر مسائلي همچون همكاري و يا عدم همكاري افراد در 

كند. خطاي نمونهتحقيق، درك سؤاالت و ديگر موضوعات روش شناختي موجود را تبيين نمي
در تحقيقي است كه به جاي بررسي كل جامعه به بررسي  محتملگيري تنها بخشي از خطاهاي 

گيري هيچ چيزي درباره اجتناب از پاسخ دهي و يا شود. خطاي نمونهخته مياي از آن پردانمونه
بندي يك سؤال خاص و يا انحرافاتي كه در دسترس نبودن افراد و يا ت ثيرات انحرافي جمله

 گويد.تواند در موقعيت مصاحبه مرتكب شود را به ما نميمصاحبه كننده مي
همواره در نتايج وجود دارد، به عنوان مثال براي  گيريبه خاطر داشته باشيد كه خطاي نمونه

درصد قرار دارد. بنابراين در يك سؤال نظرسنجي پيرامون مقايسه  3هر يك از نتايج در فاصله
 گيري خواهد بود.دو نامزد رياست جمهوري، نتايج هر يك از آنها در معرض خطاي نمونه

كند. در مورد يك سائل را در ارائه نتايج نظرسنجي ايجاد ميترين ماين خطا يكي از مشكل
 نظرسنجي انتخاباتي، واقعاً در چه زماني يك نامزد از ديگران پيش است؟ 

زماني كه فاصله بين دو نامزد بيش از دو برابر احتمال خطا باشد، در مثال ما شش درصد، 
ه نامزد الف از نامزد ب پيش است و دهد كتوانيد با اطمينان بگوييد كه نظرسنجي نشان ميمي
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توان با اطمينان در اين خصوص سخن گفت و بايد چنين عنوان شود كه در غير اين صورت نمي
 رقابت نزديك يا تقريباً برابر بوده و يا تفاوت اندكي بين نامزدها وجود دارد. 

زنان، سياه پوستان، و شوند، مانند ها گزارش ميبه ياد داشته باشيد زماني كه نتايج زيرگروه
گيري براي اين نتايج بيشتر از سطح خطاي مربوط به كل نمونه يا جوانان، سطح خطاي نمونه

 است.
 

توانند باعث انحراف در نتايج نظرسنجي چه اشتباهات ديگري مي .20

گيري تنها يكي از منابع عدم صحت در نظرسنجي است و لزوماً خطاي نمونهشوند؟ 

ين منبع خطا نيست. دليل توجه بيشتر به اين خطا در سهولت كمّيتربزرگترين و اصلي
بندي، نحوه نگارش و ترتيب سؤاالت نيز منبع بالقوه ديگري براي سازي آن است. جمله

 خطا هستند و به همين دليل بايد سؤاالت را از منظر ايجاد انحراف بررسي نماييد.
سؤال را مطرح كنيد كه آيا نتاي سنجي وزنهمواره بايد اين  شدهج نظر اند يا خير. اين دهي 

يت هاي جمعفرآيند معموالً براي احتماالت غير همسان در انتخاب پاسخگويان و اصالح ويژگي
ستفاده قرار مي سنجي ميشناختي نمونه مورد ا شيد كه يك نظر گيرد. بايد از اين نكته آگاه با

سيدن به نتايج مطلوب و مورد نظر مجريان  شده آن از طريق وزنتواند براي ر ستكاري  دهي د
 باشد. 

توان به نظارت و آموزش اندك منابع بالقوه ديگري نيز براي خطا وجود دارد. از آن جمله مي
هاي ها و ساير مسائل عملياتي اشاره نمود. نظرسنجيمصاحبه كنندگان، خطاهاي پردازش داده

ن مورد اعتماد نيستند، كمتر در معرض هاي داوطلبانه، كه اغلب چندااي نسبت به نظرسنجيحرفه
 اين مشكالت قرار دارند. 

 

بندي شما بايد دقيقاً نحوه نگارش و جمله چه سؤاالتي پرسيده شده است؟ .24

بندي متفاوت سؤاالت ميسؤاالت نظرسنجي را بررسي كنيد. چرا؟ به اين دليل كه جمله
 اي در نتايج ايجاد كند.هاي عمدهتواند تفاوت
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بهترين آزمون براي هر يك از سؤاالت نظرسنجي، واكنش شما نسبت به آن باشد. از شايد 
ها را مطرح نظر ظاهري آيا سؤاالت معتبر و بدون انحراف هستند؟ آيا مجموعه متوازني از گزينه

 كنند؟ آيا افراد مورد نظر قادر به پاسخگويي به اين سؤاالت هستند؟ مي
كامل سؤال االت مربوط به سقط جنين، بهتر است صورتدر مورد سؤاالت حساس، مانند سؤ

بندي آنها مطلع در گزارش شما آورده شود. اما حداقل هنگام تهيه گزارش بايد از سؤاالت و جمله
 باشيد.

هاي مختلف درباره اين سؤاالت حساس بسيار ارزشمند است. مقايسه نتايج نظرسنجي سازمان
 بندي سؤاالت را به دقت مقايسه كنيد.ملهدر اين موارد بايد هم نتايج و هم ج

 

گاهي اوقات ترتيب مختلف سؤاالت مي اند؟سؤاالت با چه ترتيبي مطرح شده .27

تواند بر نتايج ت ثيرگذار باشد. اين ت ثيرگذاري اغلب آگاهانه و گاهي اوقات غير آگاهانه 
 است. ت ثير ترتيب سؤاالت، اغلب ناچيز است.

ن اقتصادي، اگر قبل از طرح سؤال درباره نظر مردم نسبت به براي مثال، در دوران بحرا
هاي بيان شده از سوي مردم رئيس جمهور، نظر آنها درباره وضعيت اقتصادي پرسيده شود، رتبه

تر از زماني خواهد بود كه ترتيب سؤاالت برعكس باشد. در خصوص رئيس جمهور احتماالً پايين
 افتد.فوق اتفاق ميدر شرايط خوب اقتصادي، عكس حالت 

هاي سياسي، مشاوران احزاب اغلب مجموعه سؤاالتي را درباره وضعيت در نظرسنجي
كنند. پس از طرح اين سؤاالت، نامزدها و يا موضوعات مختلف قابل طرح درباره آنها مطرح مي

ت شود. سپس اين سؤاالسؤاالت مربوط به رقابت انتخاباتي براي بار دوم در نظرسنجي مطرح مي
شوند تا مشخص شود آيا سؤاالت مربوط به وضعيت نامزدها، عقيده كسي را تكراري بررسي مي

تحت ت ثير قرار داده است يا خير. اگرچه اين روش براي آزمون اين موضوعات مناسب است، اما 
 روش ضعيفي براي آزمون جايگاه صحيح نامزدها در ذهن مردم است.

ست كه آيا سؤاالتي كه قبل از يك سؤال مهم مطرح ميمسئله حائز اهميت در اينجا آن ا
دهند يا خير. اگر سؤاالت مربوط به سقط جنين درست قبل از شوند نتايج را تحت ت ثير قرار مي

ا تحت توانند نتايج رسؤالي درباره ميزان مخفي بودن سقط جنين مطرح شود، سؤاالت قبلي مي
 ت ثير قرار دهند.
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اند؟ آيا ره اين موضوع چگونه انجام شدههاي ديگر دربانظرسنجي .22

ج تايييتايج آنها متفاوت است، دليل آن چيست؟ نيياگر ناند؟ نتيجه يكساني داشته

هاي عمومي، نظرسنجي هاي ديگر، نظير رقباي يك نامزد انتخاباتي، نظرسنجينظرسنجي
اده اختيار شما مورد استفها و ... بايد به منظور بررسي و مقايسه نتايج نظرسنجي در رسانه

 قرار گيرند.
ها را بررسي كنيد. نتايج متفاوت ها متفاوت هستند، ابتدا زمان انجام مصاحبهاگر نظرسنجي

 ها شايد نشان دهنده تغيير در عقايد عمومي باشد.نظرسنجي
رسد كه هيچ عامل ها تقريباً در يك زمان انجام شده باشند و به نظر نمياگر نظرسنجي

ها مراجعه نماييد و از ديگري اختالف در نتايج را توضيح دهد، به حاميان هر يك از نظرسنجي
هاي هاي متضاد اغلب گزارشدر نتايج را توضيح دهند. نظرسنجي اختالفآنها بخواهيد اين 

 دهند.خوبي را به دست مي
 

كنند. در حال حاضر وضعيت ها درباره گذشته صحبت مياما، نظرسنجي .28

نظر از آنكه نظرسنجي چقدر خوب يا بد انجام شده يا سطح خطا و صرفه است؟ چگون

هاي قبل از انتخابات هرگز پيروزي يك نامزد را اندازه نمونه چقدر بوده است، نظرسنجي
 كنند.كنند. در سياست غالباً عوامل به طور چشمگيري تغيير ميتضمين نمي

سب درآمد و  .24 ستاي ك سنجي در را شده آيا  نظر افزايش بودجه انجام 

ست؟ هاي غير واقعي هسييتند. يك ها نوع ديگري از نظرسيينجياين گونه نظرسيينجي ا

كند. معموالً در سوال آخر، از اي را براي تعداد زيادي از مردم ارسال ميسازمان پرسشنامه
رود ه انتظار ميدهندسخشود. از پاگان درخواست مشاركت در اقدامي خاص ميدهندسخپا

 براي حمايت از سازمان و يا تنظيم نتايج نظرسنجي مبالغي را براي سازمان ارسال كند.
دهند كه با اهداف آن سازمان موافق و هم معموالً افرادي به اين نوع تحقيقات پاسخ مي

 گيري بوده و نتايج بي معني هستند. اند. ضمن آنكه سؤاالت معموالً داراي جهتعقيده
هايي با اهداف خاص و هاي زيادي از احزاب سياسي گرفته تا گروهناين روش توسط سازما

كنم كه اگر نظرسنجي بخشي از گيرد. باز هم تاكيد ميهاي خيريه مورد استفاده قرار ميسازمان
 يك برنامه جذب سرمايه باشد، آن را به كناري بيندازيد.
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به  ها مناستتب و مثبتام. پاستتخمن همه ستتؤاالت فور را مطرح كرده .29

معموالً چنين است. اما رسند. آيا نظرسنجي انجام شده صحيح است؟ نظر مي

به خاطر داشته باشيد كه بر اساس قوانين احتماالت، از هر بيست نظرسنجي، نتيجه يكي 
 هاي واقعي جامعه متفاوت است.گيري با نگرشاز آنها تنها به خاطر خطاي نمونه

 

باز هم بايد نتايج نظرستتنجي را با توجه به اين مشتتكالت محتمل، آيا  .29

سازمان گزارش كنيم؟ شده معموالً كارهاي خوب و دقيقي در بلي. زيرا  شناخته  هاي 

جام مي نه ان به طور اين زمي كه  كار عمومي  مايش اف با وجود اين مشيييكالت، پي ند.  ده
ضعيت ديدگاه سنجش عيني و شد، همچنان بهترين معيار  شده با  هايصحيحي انجام 

 شود.مي عموم محسوب

 

اگر نظرسنجي به طور صحيحي انجام  آيا گزارش اين نظرسنجي مفيد است؟ .02

شييده باشييد و شييما بتوانيد اطالعات مطرح در اين نوشييتار را به دسييت آوريد، نظر بخش 
خبري و قضيياوت سييردبير شييما نيز بايد در آن لحاک شييود. همان طور كه در مورد سيياير 

 هاي خبري نيز چنين است.بخش
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شخص كردن اينكه آيا يك مداخلۀ اجتماعي منجر به نتايج  ارزيابي برنامه يا نتايج: م

 را ببينيد. 20مورد انتظار شده است يا خير. فصل 
خاصيتي از ابزارهاي سنجش كه گرايش به نشان دادن نادرست  اريب )سوگيري(:

ا آي"گيري در جهتي خاص دارد. براي مثال، اين عبارت در پرسشنامه كه موضوع تحت اندازه
داراي اريبي است، زيرا  "دهد؟ق نيستيد كه رئيس جمهور اقدامات خوبي را انجام ميشما مواف

 مراجعه كنيد.  9كند. به فصل هاي مثبت را ترغيب ميعموماً ارائه پاسخ

ها و نه آزمايشگران يك طرح آزمايشي كه در آن نه آزمودني آزمايش دو سويه كور:

 را ببينيد. 9دام هستند. فصل دانند كه گروه آزمايش و گروه كنترل كنمي

اي كلي كه اشاره به آن دارد كه روابط مشاهده ( واژه2 هاي معني داري آماري:آزمون

را ببينيد.  28و فصل  آمار استنباطيگيري باشد. شده در يك نمونه تنها ناشي از خطاي نمونه
 تواند در بهبود زندگي انسان مهم باشد. ( تعيين اينكه تا چه اندازه آمار مي0

استنتاج نادرست دربارۀ افراد كه تنها بر اساس مشاهدۀ شناختي: استدالل نادرست بوم

 را مالحظه نماييد. 7ها حاصل شده است. فصل گروه

گيرند. مدل منطقي كه در آن اصول كلي از طريق مشاهدات خاص شكل مي استقراء:

ه به ها تمايل دارند كها، بيش از پروتستاناست كه يهوديان و كاتوليكمثالً چنين عنوان شده 
هاي و بر اين اساس ممكن است شما چنين استنتاج كنيد كه اقليت ها ر ي بدهنددموكرات

مذهبي در اياالت متحده بيشتر به حزب دموكرات گرايش دارند و سپس بايد علت اين مسئله را 
 را مالحظه كنيد. 0و 2هاي از استقرا است. بخش قياس و فصل توضيح دهيد. اين مسئله، مثالي

رويكردي به تحقيقات اجتماعي كه در آن به افراد مورد مطالعه،  :اقدام پژوهي مشاركتي

شود؛ با اين هدف كه با نگرشي مبتني بر اينكه هاي تحقيق داده ميحق كنترل بر اهداف و رويه
 را ببينيد. 22ندگان قراردارند، مقابله شود. فصل محققان در سطح باالتري از مطالعه شو
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مشاهدات  هاي مبتني بربخشي از محاسبات آماري كه به استنباط از يافته آمار استنباطي:

 و آمار توصيفي را نيز مالحظه كنيد. 28شود. فصل نمونه و تعميم آن به جامعه بزرگتر مرتبط مي
يك نمونه يا روابط بين متغيرها در نمونه هاي محاسبات آماري كه ويژگي آمار توصيفي:

كند، اي از مشاهدات مربوط به نمونه را خالصه ميكند. آمار توصيفي صرفاً مجموعهرا توصيف مي
در حالي كه آمار استنباطي فراتر از توصيف مشاهدات بوده و به استنباط دربارۀ جامعۀ بزرگتري 

 را مالحظه كنيد. 28صل پردازد كه نمونه از آن انتخاب شده است. فمي

گيرد. اي از يك متغير در پارامتري از جامعه كه مورد استفاده قرار ميتوصيف خالصه آماره:

 را ببينيد. 4فصل 

ود كه شييگونه محاسييبه ميمعياري براي پراكنش پيرامون ميانگين و اين انحراف معيار:

 92گيرند، ار از ميانگين قرار ميدرصييد موارد در بازۀ مثبت و منفي يك انحراف معي 89تقريباً 
انحراف  4درصييد در بازۀ مثبت و منفي  9/99انحراف معيار و  0درصييد در بازۀ مثبت و منفي 

يانگين قرار مي يار از م يك گروه مع يانگين سييين در  ثال اگر م نابراين براي م ند. ب و  42گير
خواهند بود. هرچه انحراف  72و  02درصد داراي سن بين  89باشد آنگاه،  22انحراف معيار 

يار شييوند؛ اگر انحراف معتر خوشييه بندي ميمعيار كوچكتر باشييد، مقادير حول ميانگين نزديك
 را ببينيد. 27زياد باشد، پراكنش مقادير هم زياد خواهد بود. فصل 

توان بر حسب يك بُعد را مي "مذهبي بودن"جنبه خاصي از يك مفهوم. براي مثال،  بُعد:

يك بُعد مربوط به آداب و مناسك، يك بُعد عبادي، يك بعد دانشي و... مشخص نمود.  اقتصادي،
 را مالحظه نماييد. 2فصل 

شاهده و درك كه هم آنچه را كه پارادايم: بينيم و هم نحوه مي مدل يا چارچوبي براي م

ر نظر شود رفتار اجتماعي را از يك روش ددهد. پارادايم تعارض باعث ميدرك آن را شكل مي
شيييود رفتار اجتماعي را از مناظر مختلفي مد نظر قرار دهيم. بگيريم، پارادايم تعاملي باعث مي

 را ببينيد. 0فصل 
 را ببينيد. 4اي از متغير مورد نظر در يك جامعه. فصل توصيف خالصه پارامتر:

 هاي الزم را برايفردي كه از طريق پاسييخ به پرسييشيينامه پيمايش، داده ه:دهندسخپا

 را ببينيد. 9آورد. فصل تجزيه و تحليل فراهم مي
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كيفيت روش سنجش كه حاكي از آن است كه در هر تكرار مجدد مشاهدات يك  پايايي:

آيد. در ارتباط با تحقيق پيمايشييي، ممكن اسييت چنين ميهاي يكسيياني به دسييت پديده، داده
سؤال  شيم كه اين  شته با سم مذهبي آ"انتظار دا شما در مرا شركت ميآيا   "كنيد؟خر هفته 

شد كه  شته با سؤال دا سبت به اين  شتري ن شركت "پايايي بي سم مذهبي  تا چه اندازه در مرا
 را مالحظه كنيد.  2اشتباه نگيريد. فصل  روايي. پايايي را با "ايد؟كرده

از  ايتوزيع مقادير حول برخي مقادير مركزي، مانند ميانگين. دامنه مثال ساده پراكندگي:

پراكندگي است. بر اين اساس ممكن است چنين گزارش كنيم كه ميانگين سن يك گروه برابر 
 را ببينيد. 27سال است. فصل  99تا  20و دامنه آن از  9/44

شود كه براي كسب اطالعات مدركي كه شامل سؤاالت و ساير موارد مي پرسشنامه:

ها اصوالً در تحقيقات پيمايشي مورد شود. پرسشنامهمناسب جهت تجزيه و تحليل طراحي مي
اهده نيز هاي مشگيرند اما در تحقيقات آزمايشي، تحقيقات ميداني و ديگر روشاستفاده قرار مي
 را ببينيد. 9شوند. فصل به كار برده مي

ها پس از اينكه در معرض سنجش مجدد يك متغير وابسته در بين آزمودنيپس آزمون: 

 .را ببينيد 9تند. فصل يك متغير مستقل قرار گرف

 را ببينيد. 9ها. فصل سنجش يك متغير وابسته در ميان آزمودني پيش آزمون:

 يك رويكرد توصيفي كه در آن به دنبال تبيين تمامي علل غير متعارف تبيين فردنگرانه:

يك حادثه يا وضعيت خاص هستيم. مثالً، تالش براي فهرست كردن همه علل اين موضوع كه 
ايد. مطرح كردن همه اين داليل باعث براي رفتن به دانشگاه خاصي تصميم گرفتهچرا شما 

ا مالحظه ر قانون گرايانهشود فكر انتخاب دانشگاه ديگر براي شما مشكل شود. براي مقايسه، مي
 مراجعه كنيد. 2كنيد. همچنين به فصل 

آوري حقق جمعها توسط يك مشكلي از تحقيق كه در آن داده تجزيه و تحليل ثانويه:

شيييود و توسيييط محقق ديگري )اغلب با يك هدف ديگر( مجدداً مورد تجزيه و و پردازش مي
هاي پيمايشييي مصييداق دارد. آرشيييو گيرد. اين موضييوع به ويژه در مورد دادهتحليل قرار مي

ه ثانويها به منظور تجزيه و تحليل هايي براي ذخيره و توزيع دادهها، مخازن يا كتابخانهداده
 را ببينيد. 29هستند. فصل 
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سيون: ها كه در آن روابط ( روشييي براي تجزيه و تحليل داده2 تجزيه و تحليل رگر

حث شود. براي ببين متغيرها براساس يك معادله كه معادله رگرسيون نام دارد، نمايش داده مي
آن چيزي كه به  (0مراجعه كنيد.  28بيشييتر دربارۀ انواع تجزيه و تحليل رگرسيييون به فصييل 

هاي تحقيق اجتماعي درسييت قبل از آزمودن اتفاق رسييد براي دانش شييما درباره روشنظر مي
 افتد.مي

نوعي از تجزيه و تحليل رگرسييييون كه در آن  تجزيه و تحليل رگرستتيون جزئي:

 28فصل  شود.ت ثيرات يك يا چند متغير، مشابه منطق مدل تشريحي، ثابت در نظر گرفته مي
 ببينيد.را 

 نوعي از تجزيه و تحليل آماري كه به دنبال تجزيه و تحليل رگرسيون چند متغيره:

اي است كه نشان دهندۀ ت ثير دو يا چند متغير مستقل بر يك متغير وابسته باشد. فصل معادله
 را ببينيد. 28

براي  اينوعي از تحليل آماري كه به دنبال معادلهتجزيه و تحليل رگرسيون خطي: 

را  28ط مستقيم است كه به بهترين شكل رابطه بين دو متغير نسبي را توصيف كند. فصل خ
 ببينيد.

تجزيه و تحليلي دربارۀ تغييرات در يك متغير )مثالً  هاي زماني:تجزيه و تحليل سري

 را ببينيد. 28ميزان جرايم( در طول زمان. فصل 
با هدف توصيف و تبيين  گزارش و دستكاري كمّي مشاهداتتجزيه و تحليل كمّي: 

 را مالحظه كنيد.  27پديده اي كه مشاهدات منعكس كنندۀ آن هستند. فصل 
بررسي و تفسير غير كمّي مشاهدات به منظور كشف مفاهيم و  تجزيه و تحليل كيفي:

 را ببينيد. 24الگوهاي زيربنايي روابط. اين روش نوعي از تحقيق ميداني و تاريخي است. فصل 

تجزيه و تحليلي كه يك متغير خاص را توصيف و يا  ليل متغير محور:تجزيه و تح

 را ببينيد. 24كند. فصل تشريح مي
تجزيه و تحليلي كه هدف آن شناخت يك مورد يا چند  تجزيه و تحليل مورد محور:

 مراجعه كنيد. 24مورد خاص از طريق بررسي دقيق جزئيات هر يك از آنها است. به فصل 
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تجزيه و تحليلي كه بررسي بيش از يك مورد را شامل  ميان موردي:تجزيه و تحليل 

 24تواند متغير محور و هم مورد محور باشد. به فصل شود. اين نوع تجزيه و تحليل هم ميمي
 مراجعه كنيد.

هاي نه چندان دقيق كه آزمايشات كنترل برخي از بررسيتحقيقات نيمه آزمايشي: 

هاي كليدي مانند پيش آزمون و پس آزمون و يا اقد بخششوند اما فاي را شامل ميشده
 را ببينيد. 20هاي كنترل هستند. فصل گروه

اي كه امههاي اجتماعي، مثالً برنتحقيقي كه به منظور تعيين اثر برخي برنامه تحقيق ارزيابي:

 را ببينيد. 20شود . فصل براي حل مشكل اجتماعي خاصي طراحي شده، انجام مي

بررسي جوامع )يا ساير واحدهاي اجتماعي( در طول زمان  بيقي و تاريخي:تحقيق تط

 مراجعه كنيد. 22و در مقايسه با يكديگر. به فصل 

روشي از مطالعۀ رفتار اجتماعي بدون ت ثيرگذاري برآن. تحقيق غيرمداخله جويانه: 

 را ببينيد. 22توانند كمّي يا كيفي باشند. فصل  ي ميهايچنين روش

، فراواني تجزيه و تحليل يك متغير واحد با هدف توصيف. توزيع تک متغيري:تحليل 

چند ا ي دو متغيريهايي از اين نوع هستند و از تحليل هاي پراكندگي مثالها و شاخصميانگين
 را ببينيد. 7شوند. فصل متمايز مي متغيري

است، با اين  غيرهروشي براي تجزيه و تحليل كه شبيه رگرسيون چند مت تحليل تمايزي:

 را مالحظه نماييد. 28تواند متغيري اسمي باشد. فصل تفاوت كه متغير وابسته مي

يل روابط هم تحليل چند متغيري: ت ثيراتتجزيه و تحل يابي   زمان بين چند متغير. ارز

اي از تحليل چند متغيري است. همزمان سن، جنسيت و طبقه اجتماعي بر مذهبي بودن، نمونه
 را ببينيد. 28و  22،  27 هايفصل

تجزيه و تحليل همزمان دو متغير، با هدف تشخيص رابطه ميان آنها.  تحليل دو متغيري:

ز تجزيه و هايي اتشكيل يك جدول توافقي ساده يا محاسبه يك ضريب همبستگي ساده نمونه
 د. مراجعه كني 27تحليل دو متغيري هستند. براي اطالعات بيشتر در اين خصوص به فصل 

نوعي از تجزيه و تحليل رگرسيون كه امكان توصيف تحليل رگرسيون غير خطي: 

د. آورروابط بين متغيرها بر اساس خطوط منحني شكل به جاي خطوط مستقيم را فراهم مي
 را ببينيد. 28فصل 
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يك روش رياضي پيچيده براي مشخص ساختن ابعاد يا عوامل كلي موجود  تحليل عاملي:

 را ببينيد. 28از مشاهدات عيني است. فصل  ايدرون مجموعه

نتي، هاي اينترها، از قبيل كتاب، پايگاهمطالعۀ روابط ثبت شده انسان تحليل محتوا:

 را مالحظه كنيد.  22ها و قوانين. فصل نقاشي

نوعي از تجزيه و تحليل چند متغيري كه در آن روابط علّي ميان متغيرها  تحليل مسير:

 را ببينيد. 28شوند. فصل در قالب تصويري نمايش داده مي

ي هايي كه در يك معيار تركيبارزيابي اينكه آيا هر يك از مشخصه ها:تحليل مشخصه

 را ببينيد. 8 كنند. فصلتكرار مي كنند يا صرفاً نقش ديگر موارد رااند، نقش مستقلي ايفا ميآمده
تجزيه و تحليل دقيق جزئيات يك گفتگو بر اساس نسخۀ كاملي از آن  تحليل مكالمه:

 را مالحظه نماييد. 24شود. فصل ها و حتي لبخندها ميها، لكنتكه شامل مكث

 هايييك روش تجزيه و تحليل كه در آن موارد مورد مطالعه در گروه تحليل واريانس:

حسب چند  ها از يكديگر برنشانگر يك متغير مستقل است، تركيب شده و ميزان تفاوت گروه كه
نداردهاي ها با استاگيرند. سپس ميزان تفاوت گروهمتغير وابسته مورد تجزيه و تحليل قرار مي

 مراجعه كنيد. 28شود. به فصل توزيع تصادفي مقايسه مي

 2شوند. فصل تر ميتر و دقيق( فرآيندي كه از طريق آن مفاهيم، مشخص2 تشخيص:

رود و نشييان دهنده ( يك اصييطالح فني كه در ارتباط با مدل تشييريحي به كار مي0را ببينيد. 
هاي مدل تشريحي است كه در آن يك رابطه مشاهده شده اوليه بين دو متغير فقط در خروجي

ها، تكرار اند و نه ديگر زيرگروهتوسييط متغير كنترل ايجاد شييده هايي كهبين برخي از زيرگروه
شخص مي شته را م صلي وجود دا شرايطي را كه رابطه اوليه و ا شما  ضعيتي  شود. در چنين و

 را ببينيد. 22خواهيد ساخت: براي مثال، در بين مردان و نه در بين زنان. فصل 
ترل. هاي آزمايش و كنا به گروههروشي براي تخصيص تصادفي آزمودني تصادفي كردن:

 را ببينيد. 9فصل 
بر حسب عملياتي كه از طريق آنها  هاتعريف عيني و خاص پديده تعريف عملياتي:

به اين  "در اين دورۀ آموزشي Aكسب نمونه "شوند. تعريف عملياتي بندي ميمشاهدات طبقه
 "پاياني پاسخ درست داده شود.در صد سؤاالت در امتحان  92بايد به"تواند باشد كه صورت مي

 را ببينيد.  0فصل 
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 ي ازجرود. تفسير نتايبه كار مي تشريحييك اصطالح فني كه در ارتباط با مدل  تفسير:

نده شود كه نقش عامل مداخله كندهد كه در آن يك متغير كنترل شناسايي ميتحقيق را نشان مي
 را ببنيد. 22كند. فصل ايفا ميرا در ت ثيرگذاري متغير مستقل بر متغير وابسته 

شتباه برخي از محققان: يك محدوديت سخت )كاهش( درخصوص انواع  تقليل گرايي: ا

 را ببينيد. 7شوند. فصل مفاهيمي كه با پديده مورد مطالعه، مرتبط در نظر گرفته مي
ي ها( تكرار يك مطالعه تحقيقي براي آزمون و ت ييد يا زير سيييؤال بردن يافته2 تكرار:

صل  شين. ف شريحي به كار 0را ببينيد.  2مطالعه پي صطالح فني كه در ارتباط با مدل ت ( يك ا
شده بين دو متغير، زماني مي شاره دارد كه در آن رابطه اوليه مشاهده  شريحي ا رود و به نتايج ت

ماند. بنابراين از اين ايده حمايت شيييود، پايدار ميكه يك متغير كنترل ثابت نگه داشيييته مي
 را ببينيد. 22كند كه رابطه اوليه، معتبر و صحيح است. فصل مي

شي:تک شت پژوه شود.  نگا شود يا ن شر  ست منت كتاب يا گزارش تحقيق كه ممكن ا

را 24اين گزارش متفاوت از يك كتاب آموزشي يا مجموعه مقاالت ، يا رمان و .... است. فصل 
 ببينيد.

اي هها مشاركت داوطلبانه خود در پروژهزمودنيهنجاري كه بر اساس آن، آ توافق آگاهانه:

مراجعه  4كنند. به فصل تحقيقاتي را بر درك كامل مخاطرات احتمالي همراه با آن استوار مي
 كنيد.

هاي مختلف متغيري در يك نمونه توصيف تعداد دفعاتي كه ويژگيتوزيع فراواني: 

در صد را زنان تشكيل  74را مردان و در صد از يك نمونه  24شود. اين گزارش كه مشاهده مي
د كه تواند اين باشتواند يك مثال ساده از يك توزيع فراواني باشد. مثال ديگر ميدهند ميمي
شهر، جمعيتي  04اند، نفر داشته 22.222شهر از شهرهاي مورد مطالعه، جمعيتي كمتر از  22
 مالحظه نماييد.  را 27اند و به الي آخر. فصل داشته 02.222و  22.222بين 

هاي به اين احتمال اشاره دارد كه استنتاجات حاصل از يافته تهديدهاي روايي بيروني:

و همچنين تهديدهاي  9تحقيقات تجربي را ممكن است نتوان به دنياي واقعي تعميم داد. فصل 
 روايي دروني را مالحظه كنيد.
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هاي استنتاجات حاصل از يافتهبه اين احتمال اشاره دارد كه  تهديدهاي روايي دروني:

و همچنين  9تجربي ممكن است وقايع و اتفاقات خود آزمون را به دقت منعكس نكنند. فصل 
 را مالحظه كنيد. تهديدات روايي بيروني

  را ببينيد. 4مشخصي از اجزا در يك مطالعه. فصل  مجموعه جامعه:

شود. ل از آنها انتخاب ميمجموعۀ عناصري كه يك نمونه در عم جامعه مورد مطالعه :

 را ببينيد. 4فصل 
قالبي براي نمايش روابط ميان متغيرها به صورت توزيع فراواني. فصل  جدول توافقي:

 را مالحظه نماييد.  27

 را ببينيد. رابطه جزييتوضيحات مربوط به  جزيي:

ست واحدهايي كه  : گيريچارچوب نمونه شبيه فهر ست يا چيزي  شكيلفهر نده دهت

نمونه از آن انتخاب شييده اسييت. براي اينكه نمونه نمايانگر جامعه باشييد، كه اي هسييتند جامعه
 4گيري شامل همه )يا تقريباً همۀ( اعضاي جامعه باشد. فصل ضروري است كه چارچوب نمونه

 را ببينيد.
اي از يك مقاله تحقيقاتي. چكيده معموالً آغاز كننده يك مقاله است و خالصه چكيده:

 مراجعه كنيد.   24دارد. به فصل هاي اصلي را بيان ميف، روش مورد استفاده و يافتههد

ها كه ناشي از عوامل است نه ( ضعيف بودن كيفيت داده2: گيريخطاهاي غيرنمونه

 گان، ثبت اشتباه توسط مصاحبهدهندسخگيري. مثالً درك غلط سؤاالت از سوي پاخطاي نمونه
( 0را ببينيد.  28خطاهاي وارد كردن اطالعات به كامپيوتر. فصل كنندگان و كدگذاران و 

 شويد به جاي انتخاب نمونه.اشتباهي كه در تصميم براي مصاحبه با شخص مرتكب مي
نه طاي نمو  گيري احتمييالي در نظر گرفتيه ميزاني از خطييا كييه در نمونييه گيري:خ

گيرد: پارامتر، اندازه نمونه و ميگيري سيييه عامل را در بر شيييود. فرمول تعيين خطاي نمونهمي
 را ببينيد. 4خطاي استاندارد. فصل 

در مدل تشريحي، رابطه جزئي رابطه بين دو متغير است كه در مورد گروهي  رابطه جزئي:

شود. براي مثال، با شروع از رابطه صفر ها و به وسيله يك متغير سوم سنجيده مياز آزمودني
ن ، بخواهيم مشخص كنيم آيا اين رابطه در بيه سقط جنيننگرش نسبت بو  حزب سياسيبين 

دان اي كه در مورد مرزنان و مردان صادق است يا خير )يعني متغير جنسيت كنترل شود(. رابطه
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 زئيجشود، رابطه جزئي هستند كه گاهي اوقات به اختصار اي كه در بين زنان يافت ميو رابطه
 را ببينيد. 22شوند. فصل خوانده مي

در مدل تشريحي، اين رابطه به رابطه اوليه بين دو متغير و بدون  رابطه سطح صفر:

 را ببينيد.  22شده اشاره دارد. فصل  لمتغير آزمون كنتر

يك رابطه آماري اتفاقي بين دو متغير كه به دليل يك متغير سيييوم ايجاد رابطه كاذب: 

آتش نشيياني كه مسييئول مهار آتش هاي شييود. براي مثال، رابطه مثبتي بين تعداد ماشييينمي
هاي آتش هستند و ميزان خسارات وارد آمده در اثر آتش سوزي وجود دارد: هرچه تعداد ماشين

ست. تعداد  سوم حجم آتش سوزي ا ست. متغير  شد، ميزان خسارت هم بيشتر ا شتر با شاني بي ن
س شده اما خ ستاده  سوزي بزرگ فر شاني براي مهار يك آتش  شين آتش ن هاي ارتزيادي ما

سوزي كوچك  ست. براي يك آتش  سوزي بوده ا زيادي وارد آمده كه به علت حجم زياد آتش 
سارت هم كم بوده كه به دليل محدود  شده و ميزان خ شاني اعزام  شين آتش ن تعداد كمي ما

شين ست. اعزام ما سوزي بوده ا شتر باعث افزايش ميزان بودن حجم آتش  شاني بي هاي آتش ن
سارت شينشودها نميخ شخص، اعزام ما سوزي با حجم م هاي آتش . در واقع براي يك آتش 

 را ببينيد. 7دهد. فصل نشاني بيشتر، ميزان خسارات وارده را كاهش مي
شان مي روايي: ست كه به طور دقيق ن صيف معياري ا صطالحي براي تو دهد كه همان ا

شما به نظر معيار  شي  ضريب هو ست. براي مثال،  سنجش قرار گرفته ا مفهوم مورد نظر مورد 
ساعاتي كه در كتابخانه مي ست تا تعداد  شما ا سنجش هوش  ند گذرانيد. هر چمعتبرتري براي 

ساس روايي نهايي يك معيار را نمي سبي آن را بر ا   ،صوري رواييتوان اثبات كرد بلكه روايي ن
ريم. پذيمي روايي دروني وروايي بيروني ، روايي سيييازه، روايي محتوا، معيار روايي وابسيييته به

 را ببينيد.  8و 2اشتباه كرد.  فصل  پاياييروايي را نبايد با 
فرآيند آزمودن اعتبار )روايي( يك معيار، مانند يك شاخص يا يك طيف،  روايي بيروني:

باشد. براي مثال، اگر هاي مفروض همان متغير ميشاخصاز طريق آزمودن رابطه آن با ديگر 
هاي آن پيش فرض هم ها را بسنجد، بايد با ديگر شاخصشاخص به طور واقعي، پيش فرض

 را ببينيد. 8مرتبط باشد. فصل 

 .را مالحظه كنيد روايي وابسته به معيارتوضيحات مربوط به  روايي پيش بيني:
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رود يك معيار بر اساس سيستمي از روابط نظري با ميزاني كه انتظار مي روايي سازه:

 را مالحظه نماييد. 2متغيرهاي ديگر مرتبط شود. فصل 

كيفيت يك شاخص كه آن را به نظر معياري منطقي و قابل توجيه براي  روايي صوري:

شاخصي براي ، نماياند. براي مثال ميزان استقبال از خدمات مذهبيسنجش چند متغير مي
ت رساند اما توضيحاسنجش مذهبي بودن يك فرد است، هر چند كه در اين زمينه مفهومي را مي

 را ببينيد.  2كند. اين شاخص، از روايي صوري برخوردار است. فصل بيشتري ارائه نمي

ل سنجد. فصميزاني كه يك معيار دامنه معاني موجود در يك مفهوم را ميروايي محتوا: 

 حظه نماييد.را مال 2

ميزان وابستگي يك معيار به برخي معيارهاي بيروني. براي روايي وابسته به معيار: 

يان بيني موفقيت دانشجوهاي ورودي دانشگاه بر اساس توانايي آنها در پيشمثال، اعتبار آزمون
را  2شود. فصل بين هم ناميده ميشود. اين نوع روايي، اعتبار پيشدانشگاه نشان داده مي

 مالحظه نماييد.

گيري كه در آن هر يك يك طرح نمونه (:EPSEM) روش انتخاب با احتمال يكسان

 را ببينيد. 4از اعضاي جامعه شانس يكساني براي انتخاب شدن در نمونه دارند. فصل 

رويكردي براي مطالعه زندگي اجتماعي كه بر شناخت  شناسي قوم نگارانه:روش

ها و توافقات ضمني و ناگفته تمركز دارد. اين روش غالباً از نقض آگاهانۀ توافقات به فرضيه
 مراجعه كنيد. 22كند. به فصل عنوان راهي براي شناخت آنها استفاده مي

ر ها با يكديگمشاهده سازي بنيادين كه در آنبخشي از روش مفهومروش مقايسه مداوم: 

 را مالحظه نماييد.  24شوند. فصل گيري، مقايسه ميو با نظريه قياسي در حال شكل

روشي كه توسط مايكل بوراوي ايجاد گرديد كه در آن  روش موردي گسترش يافته:

هاي موجود در علوم مشاهدات حاصل از مطالعه موردي براي كشف نقايص و بهبود تئوري
 را ببينيد. 22گيرند . فصل استفاده قرار مياجتماعي مورد 

رويكردي استقرايي براي تحقيق كه  (:GTMسازي بنيادين )روش نظريه مفهوم

ها ها الزاماً از طريق آزمون دادهتوسط بارني گالسر و آنسلم استراس معرفي شد و در آن نظريه
 را ببينيد. 24شوند. فصل و نه از طريق قياس، ايجاد مي
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شن ست  سي اجتماعي:زي ساس ديدگاه آن، رفتار اجتماعي را تنها  ا پارادايمي كه بر ا

 را ببينيد. 7هاي ژنتيكي و رفتار ژنتيكي توضيح داد. فصل توان بر حسب ويژگيمي
هاي فرد ديگر و مطرح كردن آنها به نام خود استفاده از عبارات و انديشه سرقت ادبي:

 را ببينيد. 24صل باشد. فكه به معني دزدي معنوي هم مي

برآوردي از احتمال قرار گرفتن پارامتر جامعه در يك فاصله اطمينان  سطح اطمينان:

درصد كل ر ي  72تا  42توان گفت كه درصد اطمينان مي 92مشخص. بر اين اساس با 
 مراجعه نماييد.  28و  4هاي كنند. به فصلدهندگان از نامزد الف حمايت مي

اساس ميزان احتمال  هاي معني داري آماري، برتباط با آزموندر ار سطح معني داري:

 %2گيري نسبت داد. يك رابطه در سطح توان روابط تجربي را به خطاي نمونهمشاهده شده مي
درصد نباشد.  2گيري باشد، بيشتر از دار است اگر احتمال اينكه صرفاً تابعي از خطاي نمونهمعني

 را ببينيد. 28فصل 

لخواه هاي دشود تا پاسخه خواسته ميدهندسخسؤاالتي كه از طريق آنها از پا :سؤاالت باز

هاي هاي عميق و كيفي اغلب تماماً بر سؤاالت باز مبتني هستند. فصلخود را مطرح كند. مصاحبه
 را ببينيد. 22و  9

ا از شود پاسخ خود رسؤاالت نظرسنجي كه در آن از پاسخگو خواسته مي سؤاالت بسته:

ميان موارد ارائه شده توسط محقق انتخاب نمايد. استفاده از سؤاالت بسته در تحقيقات بسيار 
االت سؤها فراهم آورده و پردازش آنها نسبت به متداول است زيرا همساني بيشتري را در پاسخ

 مراجعه كنيد. 9تر است. به فصل آسان باز

شود و ز پاسخگويان تنظيم مييك پرسش تحقيق كه تنها براي برخي ا سؤال اقتضايي:

 شوند. براي مثال، ممكنهايشان به سؤاالت ديگر مشخص مياين پاسخگويان از طريق پاسخ
گان پرسيده شود كه آيا عضو باشگاه خاصي هستند يا خير و تنها از دهندسخاست از همۀ پا

د. سؤال پرسيده شوميزان حضور آنها در جلسات و مراسم باشگاه  اند،كساني كه پاسخ مثبت داده
 را مالحظه كنيد. 9دوم يك سؤال اقتضايي است. فصل 

يك روش تحليلي كه در آن محققان  (:GISهاي اطالعات جغرافيايي )ستتيستتتم

هاي كمّي را كه توصيف كننده واحدهاي جغرافيايي براي نمايش جغرافيايي است، مشخص داده
 را ببينند. 28كشند. فصل كنند و به تصوير ميمي
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دي نبنوعي از مقياس تركيبي كه مشاهدات خاص و مختلف را خالصه و رتبه شاخص:

 را ببينيد. 8دهد. تا حدودي با مقياس مشابهت دارد. فصل تر را نمايش ميكند و چند بعد كليمي

معيارهايي كه منعكس كننده كيفيت يا ماهيت زندگي اجتماعي  هاي اجتماعي:شاخص

نفر و ...  222.222، نرخ مرگ و مير نوزادان، تعداد پزشكان در هر هستند، مانند ميزان جرايم
هاي اجتماعي اغلب براي مشخص كردن ماهيت تغيير اجتماعي در يك جامعه، نشان . شاخص
 را ببينيد.  20شوند. فصل داده مي

ان هاي همسدهند به گروهبندي واحدهايي كه يك جامعه را تشكيل ميگروهبندي: طبقه

و  مندنظام ،گيري تصادفي سادهنمونهگيري. اين رويه كه ممكن است در ارتباط با نمونهقبل از 
دهد. مي بندي، بهبودبه كار رود، نمايندگي يك نمونه را حداقل از نظر متغيرهاي طبقه ايخوشهيا 

 را ببينيد. 4فصل 
عت گرايي: يت  طبي يك واقع كه  يداني مبتني بر اين فرض  به تحقيق م رويكردي 

را  22توان آن را مشاهده و گزارش كرد. فصل اجتماعي عيني وجود داشته و به طور دقيق مي
 ببينيد.

هايي كه در طي چند دوره انجام يك طرح تحقيق شامل بخش هاي زماني:طرح سري

ي قبل و بعد از پايين آوردن محدودۀ سرعت مجاز. شده است مانند مطالعۀ ميزان تصادفات رانندگ
 را ببينيد. 20فصل 

آوري جمع يهااستفاده از بيش از يك مجموعه داده سري زماني چندگانه: هايطرح

شهر، به طوري كه بتوان در طي زمان شده صادفات در هر زمان در چند ايالت يا  ، مثالً ميزان ت
 را ببينيد. 20ل بين آنها مقايساتي را انجام داد. فص

ف فرايند ايجاد تعاري سازييك مرحله فراتر از مفهوم سازي. عملياتي  عملياتي سازي:

هاي عملياتي و يا مشخص نمودن عملياتي است كه عيناً در سنجش يك متغير دخالت دارد. فصل
 را ببينيد. 2 و 0

اين واحد با واحد شود. واحدي كه جامعه از آن تشكيل شده و در نمونه انتخاب مي عنصر:

مراجعه  4گيرد، تفاوت دارد. به فصل ها مورد استفاده قرار ميتجزيه و تحليل كه در تحليل داده
 كنيد. 
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رسد پارامتر جامعه در آن فاصله قرار داشته دامنه مقاديري كه به نظر مي فاصله اطمينان:

رصد از اعضاي نمونه د 72باشد. براي مثال نتيجه يك نظرسنجي ممكن است حاكي از حمايت 
درصد  72از نامزد الف باشد. اگرچه بهترين تخمين از تمامي ر ي دهندگان حامي اين نامزد همان 

انيم يك فاصله تواست، ليكن انتظار نداريم اين مقدار دقيقاً با مقدار واقعي برابر باشد. بنابراين مي
رصد واقعي جامعه احتماالً در آن واقع درصد( را محاسبه نماييم كه د 72تا  42اطمينان )مثالً از 

شود. توجه داشته باشيد كه تعيين سطح اطمينان در رابطه با هر فاصلۀ اطمينان امري ضروري مي
 مراجعه نماييد. 28و  4است. به فصول 

فاصيييله اسيييتاندارد بين عناصييير نمونه كه از يك جامعه انتخاب  گيري:فاصتتله نمونه

 را ببينيد. 4شوند. فصل مي
خواهيد آن را مطالعه كنيد، از فردي كه در خصوص پديده اجتماعي كه مي فرد خبره:

به  داندخبرگي و آگاهي خوبي برخوردار است و كسي كه تمايل دارد آن چه درباره آن پديده مي
شما بگويد. اگر شما قصد داشته باشيد كه اطالعات را از طريق مشاهده ميان اعضاي يك فرقه 

اي با فردي كه اطالعات كافي در خصوص اين افراد آوريد، بايد رابطه دوستانهمذهبي به دست 
دارد، برقرار نماييد و در صورت امكان بهتر است اين فرد، خودش عضوي از همان فرقه باشد و 

 هدهندسخاپبتواند اطالعاتي درباره پيشينه و سابقه اعضاء در اختيار شما بگذارد. فرد خبره را با 
 را مالحظه كنيد. 4يريد. فصل اشتباه نگ

يك انتظار مشخص و قابل آزمودن درباره واقعيت تجربي كه متعاقب يك پيشنهاد فرضيه: 

ظريه ها كه از يك نگيرد. به طور كلي  فرضيه حدسي است درباره ماهيت پديدهشكل مي كالن
ا آن ريه مرتبط بكه نظ اي درباره يك پديده است كه در صورتيگيرد. فرضيه، گزارهمنش  مي

 را مالحظه كنيد. قياسو  0صحيح باشد، بايد در دنياي واقع مشاهده گردد. فصل 
مؤيد  هاياي كه پس از كسب دادهفرضيه سازي بر اساس حقايق پيشين:فرضيه

، زيرا هيچ راهي براي عدم ت ييد آن وجود ندارد. فصل اي بي معناستشود. اين فرضيهايجاد مي
 را ببينيد. 22

اي هد رابطكناي كه بيان مي( در ارتباط با آزمون معني داري آماري، فرضيه2فرضيه صفر: 

بين متغيرهاي مورد مطالعه وجود ندارد، فرض صفر است. ممكن است شما چنين استنتاج كنيد 
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(حدسي دربارۀ 0را ببينيد.  0كه پس از رد شدن فرض صفر متغيرها با هم رابطه دارند. فصل 
 ها.رتباطعدم وجود ا

رويكردي براي توصيف آنچه به دنبال آن هستيم براي شناخت تعدادي از  قانون گرايي:

 از شرايط و رويدادها ت ثير  ايعوامل علّي معدودي كه به طور كلي بر دسته
كنيد كه انتخاب دانشگاه را براي دانشجويان مشخص  گذارند. دو يا سه عامل كليدي را تصورمي
نزديك بودن، شهرت و .... . براي مقايسه توضيحات فردنگرانه را مالحظه نماييد. مانند  ،كنندمي

 مراجعه كنيد.  2همچنين به فصل 
گزارشي دربارۀ زندگي اجتماعي كه بيشتر بر جزئيات و توضيحات دقيق به  نگاري:قوم

 را ببينيد. 22جاي تشريح تمركز دارد. فصل 

روشي تحقيقاتي كه در آن تجربيات شخصي افراد براي مشخص  قوم نگاري نهادي:

ند، به كنهاي سازماني كه در آن فعاليت ميساختن و آشكار نمودن روابط قدرت و ديگر ويژگي
  را ببينيد. 22شود. فصل كار گرفته مي
ها بر اساس اصول كلّي توسعه الگوي منطقي كه در آن انتظارات خاص از فرضيهقياس: 

ند. با شروع از اين اصل كلي كه تمام مديران افرادي بي لياقت هستند، چنين نتيجه يابمي
ني، نتيجۀ بيدهد. اين پيشگيريد كه اين مدير خاص نيز به شما امكان تغيير شرايط را نميمي

 نيز مراجعه نماييد.  0و  2 هايقياس است. به واژه استقراء و فصل

تر براي يك سييؤال به كار گرفته پاسييخ كامل روشييي در مصيياحبه كه براي كسييب كاوش:

ستقيم براي ترغيب پامي سؤال غير م سؤال مطرح دهندسخشود. يك عبارت يا  ست. مثالً اين  ه ا
 را ببينيد. 9آيد. فصل شود: بيشتر توضيح دهيد و چطور اين وضعيت پيش ميمي

مدلي منطقي براي ارزيابي قدرت يك رابطه از طريق  (:PREكاهش نستتبي خطا )

مطرح كردن اين سيييؤال كه تا چه حد اطالع از مقادير مربوط به يك متغير، خطاي ما را در 
صيالت افراد مطلع تخمين مقادير متغيرهاي ديگر كاهش مي دهد. براي مثال، اگر از ميزان تح

يزان درآمدهاي آنها بهبود دهيم، بنابراين در توانيم توانايي تخمين خود را دربارۀ مباشييييم، مي
 را ببينيد. 28اي بين دو متغير وجود دارد. فصل اينجا رابطه
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رود و محل هر يك ها به كار ميسندي كه در پردازش و تجزيه و تحليل داده كتاب كد:

كدهاي بكار ها و مفهوم دهد. معموالً كتاب كد محل اقالم دادهها در پرونده را نشان مياز داده
 مراجعه كنيد.  27دهد. به فصل هاي مختلف متغيرها را نشان ميرفته براي نمايش ويژگي

هاي خام به شكلي استاندارد و مناسب براي پردازش و فرايندي كه در آن داده كدگذاري:

 مراجعه كنيد. 22شوند. به فصل تجزيه و تحليل ماشيني تبديل مي

ها. عنوان گذاري اوليه مفاهيم در تجزيه و تحليل كيفي دادهبندي و طبقه كدگذاري باز:

صل شوند. فهاي محققان و بررسي سؤاالت پيشنهاد ميدر كدگذاري باز، كدها از طريق بررسي
 را ببينيد. 24

اس نتايج اس ، اين تجزيه و تحليل برنبنيادي سازيدر نظريه مفهوم كدگذاري گزينشي:

كه در بخشييي از عناصيير  شييود تا مفهوم مركزيايجاد مي كدگذاري باز و كدگذاري محوري
صل  شخص گردد. ف ست، م شده ا سايي  ضيحات مربوط به  24شنا شيكدگذاري و تو را  گزين

 ببينيد.
سازي تجزيه و تحليل مجدد نتايج كدگذاري باز در نظريه مفهوم كدگذاري محوري:

 24و فصل  محوريكدگذاري بنيادين كه هدف آن شناسايي مفاهيم مهم و عمومي است. به 
 مراجعه كنيد.

ها به منظور آگاهي از تجارب آنها از مشاركت در مصاحبه با آزمودني كسب اطالعات:

ها به دليل شركت در پروژه. اين امر به ويژه زماني مهم است كه امكان زيان ديدن آزمودني
 را مالحظه نماييد.  4پروژه وجود داشته باشد. فصل 

شود كه يك محرك هايي را شامل ميدر تحقيق تجربي، گروهي از آزمودني گروه آزمايش:

 را ببينيد. 9گردد. با گروه كنترل مقايسه نماييد. فصل آزمايشي روي آنها اعمال مي

ها در يك آزمايش كه روي آنها هيچ آزمايشي صورت گروهي از آزمودني گروه كنترل:

 وه آزمايش باشند. مقايسه بين گروه كنترل و گروه آزمايشها بايد شبيه گرگيرد و از ديگر جنبهنمي
 را مالحظه نماييد. 9سازد. فصل در نهايت ت ثير محرك آزمايش را مشخص مي

گروه كنترلي كه شييبيه گروه آزمايش اسييت اما از طريق  گروه كنترل غير همستتان:

صادفي آزمودني ست. اين نوع از گروه كنترل ازانتخاب ت شده ا س ها ايجاد ن ته نظر متغيرهاي واب
 را ببينيد. 20و مرتبط تفاوت زيادي با گروه آزمايش دارد. فصل 
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 ها كه به طور جمعي مورد مصاحبه قرار گروهي از آزمودني گروه متمركز:

كنند. اين روش به وسيله محققان بازاريابي بسيار مورد استفاده قرار گرفته و مبحثي را آغاز مي
خواهند يك محصول را ارزيابي كه از گروهي از مصرف كنندگان مي گيرد، به اين صورتمي

 را ببينيد. 22كنند و يا براي مثال درباره كاالي خاصي بحث نمايند. فصل 

سمي( مشاهدات بر حسب ويژگيطبقه شناسي:گونه هاي آنها در دو بندي )معموالً ا

صورت آزاديبندي روزنامهيا چند متغير. طبقه ستايي،  -خواههري، آزاديش -خواهها به  رو
ستايي نمونه -شهري يا محافظه كار  -كارمحافظه صل اي از گونهرو ست. ف سي ا را  8شنا

 ببينيد.

متغيري كه به منظور مشخص ساختن ساير روابط بين دو متغير ديگر، ثابت  متغير آزمون:

شود. براي مثال، جهت كشف ارتباط ميان آموزش و تعصب، ممكن است متغير در نظر گرفته مي
در مردان و سپس در بين زنان،  ، صرفاً تعصبو  آموزشرا از طريق بررسي رابطه بين  جنسيت

، يك متغير آزمون خواهد بود. براي درك اهميت استفاده جنسيتثابت نگه داريم. در اين صورت، 
 مراجعه كنيد. 22جزيه و تحليل به فصل درست از متغير آزمون در ت

در مدل تشريحي، يك متغير آزمون كه مانع از نشان داده شدن يك  متغير پنهان كننده:

 را ببينيد. 22شود. فصل رابطه معتبر در سطح صفر مي

نند سن دهند، ماهاي آن حركتي مستمر را شكل ميمتغيري كه مشخصه متغير پيوسته:

و ... يا هر  07، 04، 00، 02تواند به ترتيب س سن گروهي از افراد مييا درآمد. بر اين اسا
مانند جنسيت يا مذهب قرار دارد كه  متغيرهاي گستهكسر دلخواهي از سال باشد. در مقابل 

 را مالحظه نماييد. 27هاي آن به صورت غير پيوسته هستند. فصل مشخصه

است كه جهت يك رابطه سطح در مدل تشريحي متغير آزموني  متغير تحريف كننده:

 را ببينيد. 22سازد. فصل صفر را معكوس مي

 را مالحظه كنيد. متغير آزمايش متغير كنترل:

هاي آن از هم مجزا و يا منفصل هستند، مانند ( متغيري كه مشخصه2)متغير گسسته: 

يك  قرار دارد كه در آن متغير پيوسته. متغير گسسته در مقابل گرايش مذهبييا  جنسسيت
سته(، كند. بنابراين در مورد متغير سن )يك متغير پيومشخصه با مشخصه ديگر همپوشاني پيدا مي

كنند، در حالي كه اين موضوع در و ... حركت مي 04و  00تا  02ها به طور مستمر از مشخصه
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( 0را مالحظه نماييد. ) 27خصوص زن يا مرد بودن در مورد جنسيت، مصداق ندارد. فصل 
 ي كه كامالً مخفي و پنهان نيست.متغير

ها و مقاديري كه در ارتباط با مسئله تحقيق در تجزيه ( متغيري با ارزش2متغير مستقل: 

تغير شود كه يك مگيرند. چنين فرض مياستفاده قرار ميمورد شوند اما و تحليل قرار داده نمي
دن تا حدي شود كه مذهبي بومستقل، علت يا تعيين كننده يك متغير وابسته است. اگر مشخص 

متغير  جنسيتتر هستند(، در اين صورت تابعي از جنسيت است )زنان نسبت به مردان مذهبي
خشي از تواند در بمتغير وابسته است. توجه كنيد كه هر متغير موجود مي مذهبي بودنمستقل و 

وان متغير ل به عنتحليل به عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شود و در بخش ديگري از تحلي
تواند در توصيف و تبيين جرم به عنوان يك متغير ميمذهبي بودن وابسته با آن رفتار شود. 

( متغيري كه توصيه و پيشنهاد 0و متغير وابسته را ببينيد.  2مستقل در نظر گرفته شود. فصل 
 پذيرد.نمي

ر ديگري )كه متغي شود وابسته يا معلول متغير( متغيري كه فرض مي2) متغير وابسته:

ميزان از  تا حدودي تابعي درآمدشود( باشد. اگر به اين نتيجه رسيده باشيد كه مستقل ناميده مي
 2د. فصل شوبه عنوان يك متغير وابسته در نظر گرفته مي درآمداست، آنگاه  تحصيالت رسمي
 ( يك متغير بي اثر و بي نتيجه.0را مالحظه كنيد. )

ه هاي مرد و زن تشكيل شداز صفت جنسيتها. متغير طقي از صفتهاي منگروه متغيرها:

 را ببينيد. 2است. فصل 

مبهمي كه عموماً اشاره به نرمال يا معمول بودن دارد، يك شاخص اصطالح  متوسط:

 هاي رياضي هستند. به فصلهاي خاصي از متوسطگرايش مركزي. ميانگين، ميانه و مد نمونه
 مراجعه كنيد.  27

 كثرت گرايي )توسط وندي اگون از دانشگاه مونت رويال كانادا مطرح شد.( :بنديمثلث

در ارتباط با تحليل محتوا، اصيييطالحات و عبارات واقعي كه در يك  محتواي آشتتكار:

 را ببينيد. 22شوند. فصل تعامل آشكار شده و از محتواي پنهان متمايز مي

ي رود به معناي زيربنايمحتوا به كار مي آن طور كه در ارتباط با تحليل محتواي پنهان:

 را مالحظه نماييد. 22شود. فصل متمايز مي آشكارارتباطات است و از محتواي 
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يك پروژه تحقيقاتي زماني محرمانه خواهد بود كه محقق قادر به  محرمانه بودن:

هاي فردي خاص باشد، اما نسبت به عدم اعالم و افشاي عمومي آن تعهد داشته تشخيص پاسخ
 را مالحظه نماييد. 4باشد. فصل 

مقدار متوسطي كه نشان دهندۀ بيشترين فراواني مقدار يا ويژگي مشاهده شده است. اگر   مُد:

شامل نهنمو ستان ،  2.222اي  ستان طبقه  44فرد كاتوليك و  042فرد پروت شد، پروت يهودي با
 را مالحضه نماييد. 27باشد. براي بحث بيشتر دربارۀ متوسط، فصل مد يا نما مي

يك مدل منطقي براي درك رابطه بين دو روش از طريق كنترل ت ثيرات مدل تشريحي: 

يك  هاي مختلفسط پاول الزارسفلد ارائه شده است. خروجيروشي ديگر. اين مدل اولين بار تو
 را مالحظه كنيد. 22. فصل تفسيرو  تشريح، تشخيص، تكرارمدل تشريحي عبارتند از 

 هايبر مدلمبتني كه  هاتجزيه و تحليل داده روشيك  هاي لگاريتمي خطي:مدل

تظار و هاي مورد انفراوانيخاصي است كه روابط متقابل بين متغيرها را تبيين نموده و سپس 
 را ببينيد. 28كند. فصل هاي مشاهده شده را مقايسه ميفراواني

 مراجعه كنيد. 2و فصل  متغيرهاهاي افراد يا اشياء. به تعريف ويژگي ها:مشخصه

روش تعاملي جمع آوري داده كه در آن يك فرد )مصاحبه كننده( سؤاالتي را از  مصاحبه:

 9توانند رو در رو و يا تلفني انجام شوند. فصل ها ميپرسد. مصاحبهه( ميدهندسخفرد ديگر )پا
 را ببينيد.

اي از در مقايسه با مصاحبۀ پيمايشي، مصاحبۀ كيفي بر مجموعه مصاحبة كيفي:

 گيرند نه براساس استفاده از سؤاالتموضوعات مبتني است كه به طور عميق مورد بحث قرار مي
 را ببينيد. 22استاندارد شده. فصل 

واند تهر محصييولي از موجودات اجتماعي و يا رفتار آنها كه مي مصتتنوعات اجتماعي:

 را ببينيد. 7واحدي براي تجزيه و تحليل باشد. فصل 
عاتي كه هدفشيييان تعيين وجود و ميزان مسيييائل و  مطالعات ارزيابي نيازها: مطال

 را ببينيد. 20دان. فصل مشكالت است به ويژه در بين بخشي از جامعه مثالً  سالمن
ها از يك مجموعه از افراد )نمونه يا نوعي از مطالعۀ طولي كه در آن داده مطالعه پنل:

و  مطالعه طولي، مطالعۀ گروهيو  7شيييوند. فصيييل آوري ميپنل( در چند مقطع زماني جمع
 را ببينيد. مطالعه روند
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ت كه نشان دهندۀ يك اين نوع مطالعه بر مبناي مشاهداتي اس مطالعه چند بخشي:

 مراجعه كنيد. 7مقطع زماني واحد هستند و در مقابل مطالعۀ طولي قرار دارد. به فصل 

نوعي مطالعۀ طولي كه در آن يك ويژگي مورد نظر از چند جامعه، در طي  مطالعة روند:

ه شدهاي انجام اي از نظرسنجيشود. مثالً مجموعهگيرد و گزارش ميزمان مورد بررسي قرار مي
توسط موسسۀ گالوپ نشان دهنده تمايل به كانديداهاي سياسي در طي مبارزات انتخاباتي است، 

 7هاي متفاوتي از ر ي دهندگان مصاحبه شده است. فصل اگر چه در هر مقطع زماني با نمونه
 را ببينيد. مطالعه پنل  و مطالعۀ طولي، مطالعۀ گروهيو توضيحات مربوط به 

ها در مقاطع زماني مختلف اي از دادهرح تحقيقي كه شامل مجموعهيك ط مطالعه طولي:

مطالعۀ و همچنين توضيحات مربوط به  7گيرد. فصل باشد و در مقابل مطالعۀ مقطعي قرار ميمي
 را مالحظه كنيد. روند مطالعۀو  پنل مطالعۀ، گروهي

اجتماعي، نظير يك هاي بررسي عميق نمونه منحصر به فردي از پديدهمطالعه موردي: 

 رجوع كنيد. 22روستا، خانواده يا گروهي از نوجوانان. به فصل 
مطالعاتي كه جريان تدريجي از اطالعات را دربارۀ موضيييوع جالبي مانند  مطالعات نظارتي:

 را ببينيد. 20ميزان جرم و يا شيوع يك بيماري واگيردار مطرح مي كنند. فصل 
هاي كنند آيا نتايج يك برنامه هزينهمطالعاتي كه مشخص مي فايده: -مطالعات هزينه 

 مراجعه كنيد. 20كنند يا خير. به فصل هاي مادي و غير مادي( توجيه ميآن را )هزينه

اي كه در آن چند زير گروه يا گروه خاص از جامعۀ آماري در مطالعه گروهي:مطالعه هم

ها از اعضاي مختلف هر دسته ممكن است داده گيرند، هر چندطول زمان مورد مطالعه قرار مي
كه در  2942اي متولدين دهه آوري شوند. براي مثال، مطالعه تاريخچه حرفهاز مشاهدات جمع

توان يك مطالعه گروهي در نظر گرفت. براي سال ارسال شده است را مي 2ها هر آن پرسشنامه
 عه پنلمطال، مطالعه طولياييد. همچنين اطالعات بيشتر در اين زمينه به فصل چهارم مراجعه نم

 را مالحظه نماييد. مطالعه روندو 

شاهده  معني داري آماري: شاره دارد كه روابط م صطالح كلي كه به اين احتمال ا يك ا

داري آزمون معنيگيري نسييبت داد. تعريف توان تنها به خطاي نمونهشييده در يك نمونه را مي
 را ببينيد. 28و فصل  آماري
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را بر  شود كه چيزيه خواسته ميدهندسخقالبي از پرسشنامه كه در آن از پايرت معنايي: مغا

يا « هخسييته كنند»ها به عنوان بندي كتاببندي كند. )مثالً رتبهحسييب دو صيينعت متضيياد، رتبه
 براي پر كردن "هرگز"، "تاحدي"، "خيلي زياد"هايي مانند ها گزينهدر اين پرسييشيينامه«( جالب»

 را ببينيد.  8ته شوند. فصل ففاصله دو صفت متضاد به كار گر
هاي )مفاهيم( مبهم و غير دقيق، فرآيندي ذهني كه از طريق آن ايده سازي:مفهوم

مطالعه كنيد. منظور شما از  "تعصب"خواهيد دربارۀ شوند. مثالً ميتر ميتر و دقيقمشخص
كه كالً  2ند؟ به فصل ااز تعصب وجود دارد؟ اين انواع كدام چيست؟ آيا انواع مختلفي "تعصب"

 سازي است، مراجعه نماييد. سازي و عملياتيدربارۀ مفهوم

 ارپردازي بسينمايش تصويري مفاهيم و روابط داخلي آنها كه در نظريهنگاري: مفهوم

 مراجعه كنيد.  24مفيد است. به فصل 

يا  گزينه تشكيل شده و بين آنها ساختار منطقي نوعي مقياس تركيبي كه از چند مقياس:

صله اجتماعي بوگاردوس، مقياس تجربي وجود دارد. نمونه هايي از مقياس عبارتند از: مقياس فا
را  8مقايسييه كنيد. فصييل  شيياخصگاتمن، مقياس ليكرت و مقياس تورسييتون. با توضيييحات 

 ببينيد.
هاي جامع بودن و صرفاً ويژگي هاي آنها و مشخصهمتغيري كه ويژگي مقياس اسمي:

ند كه كمانع بودن را دارد. به عبارت ديگر ، سطحي از سنجش است كه متغيري را توصيف مي
شييود. اي و يا ترتيبي متمايز ميهاي نسييبي، فاصييلههاي آن متفاوت بوده و از مقياسويژگي

 را ببينيد. 2اي از مقياس اسمي است. فصل جنسيت نمونه
هاي آن ند كه مشخصهكسطحي از سنجش كه متغيري را توصيف مي مقياس ترتيبي:

 مثالي از اين نوع موقعيت اجتماعي اقتصييياديبندي كرد. توان بر اسييياس چند بعد رتبهرا مي
ضعيت ست كه و سط، باالهايي مانند متغيرها صل را در بر مي پايينو  متو و همچنين  2گيرد. ف

 مالحظه كنيد.اي، اسمي و نسبي را هاي فاصلهمقياس
هاي تخصيص داده شدۀ نوعي مقياس تركيبي كه بر اساس وزن مقياس ترستون:

 را ببينيد. 8شود. فصل هاي برخي متغيرها، سازماندهي و تنظيم ميقضاوتي به نشانه
گيري براي تشخيص تمايل يك روش اندازه مقياس فاصله اجتماعي بوگاردوس:

گر. هاي ديهاي مختلفي از نزديكي، با افراد و گروهبا درجه افراد به مشاركت در روابط اجتماعي،
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تواند چندين پاسخ گسسته را بدون از دست دادن اين روشي بسيار كارآمد است كه در آن فرد مي
 مراجعه كنيد.  8ها خالصه نمايد. به فصل جزئيات اوليه داده

هاي آن شاخص كند كهسطحي از سنجش كه متغيري را توصيف مي اي:مقياس فاصله

ها فاصله مساوي وجود دارد. مقياس دماي فارنهايت مثالي از اين ترتيبي بوده و بين ويژگي
است.  92و  99دقيقاً برابر با فاصله بين درجه  29و  24مقياس است زيرا فاصله بين درجه 

 و همچنين مقياس اسمي تركيبي و نسبي )ترتيبي( را مالحظه كنيد. 2فصل 

( نوعي از مقياس تركيبي كه براي خالصه كردن چند مشاهده عيني 2 مقياس  گاتمن:

( ابزاري كه لوئيس گاتمن 0را ببينيد.  8تر را نشان دهد. فصل رود تا چند متغير كليبه كار مي
 آن را ايجاد كرد.

نوعي از مقياس تركيبي كه توسط رنسيس ليكرت و به منظور بهبود سطوح  مقياس ليكرت:

بندي شده استاندارد در هاي طبقهسنجش در تحقيقات اجتماعي و از طريق استفاده از پاسخ
هاي هاي مختلف مشخص گردد. گزينههاي تحقيق ايجاد شد تا شدت نسبي گزينهپرسشنامه

ها مانند كامالً موافق، موافق، مخالف و كامالً مخالف هايي از پاسخمقياس ليكرت شامل دسته
توان هم تحت عنوان مقياس ليكرت و هم در ساير انواع هايي را ميشوند. چنين گزينهمي

 را ببينيد. 8هاي تركيبي مورد استفاده قرار داد. فصل مقياس
اس هاي مقيسطحي از سنجش كه توصيف كنندۀ متغيري است كه ويژگي مقياس نسبي:

باشد و به عالوه بر نقطه صفر مطلق مبتني است. سن مثالي اي را دارا مياسمي، ترتيبي و فاصله
 واي فاصله، مقياس اسميو همچنين توضيحات مربوط به  2از يك مقياس نسبي است. فصل 

 را ببينيد. مقياس ترتيبي
 //:httpآدرس شيييبكه ) اينترنتي ( كه معموال با  ( :URLياب منبع جهاني )مكان

را  24است. فصل  "ياب منبع جهانيمكان"يا  "ياب منبع واحدمكان"شود و مخفف شروع مي
 ببينيد.

ستجو: صطالحات يا  موتور ج يك برنامه كامپيوتري كه براي تعيين محل قرار گرفتن ا

سايت شبكه جهاني اينترنت، طراحي ميموضوعات خاص در وب  را  24شود. فصل ها در كل 
 ببينيد.
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معدلي كه از طريق جمع كردن مقادير چند مشييياهده و تقسييييم آن بر تعداد  انگين:مي

ست مي شاهدات به د شما در م شي، نمرۀ  22آيد. اگر  شيد و درجۀ  7دوره آموز به  Fگرفته با
 را ببينيد.  27خواهدبود. فصل  8/4شما داده شود، ميانگين شما 

بندي شده مشاهدات حد متوسطي كه نشان دهندۀ مقدار مياني در مجموعه رتبه ميانه:

 49بود. )ميانگين  خواهد 02باشد، ميانه برابر  99و  27، 02، 24، 28مرد  2است. اگر سن 
 را ببينيد. 27است(. فصل 

نه  شود كه نه محققان وناشناخته بودن زماني در تحقيق تضمين مي ناشناخته بودن:

است،  ه مربوطدهندسخهاي داده شده دقيقاً به كدام پاگان قادر به تشخيص اينكه پاسخخوانند
 مراجعه كنيد. 4نباشند. به فصل 

 را مالحظه نماييد.  نرخ پاسختوضيحات مربوط به  نرخ بازگشت:

سخ: شاركت مي نرخ پا شي م سيم بتعداد افرادي كه در يك تحقيق پيماي ر تعداد كنند تق

نرخ شييود. همچنين به آن اند و به صييورت درصييد بيان ميمونه انتخاب شييدهافرادي كه در ن
 شييود. يعني درصييدي ازهم گفته مينرخ بازگشييت و يا در تحقيقات خود گردان به آن  تكميل

 را ببينيد. 9اند. فصل هاي ارسالي كه تكميل شده و عودت داده شدهپرسشنامه
 نرخ پاسخ را مالحظه كنيد.  نرخ تكميل:

 4بخشي از عناصر در جامعه كه بايد در نمونه انتخاب شوند. فصل  گيري:نمونه نسبت

 را ببينيد.
خواهيم مورد مطالعه قرار كه آن را به عنوان بازتاب متغيري كه مي ايمشاهده نشانه:

اي كنيم. بنابراين، براي مثال شركت كردن در مراسم مذهبي ممكن است نشانهدهيم، انتخاب مي
 را مالحظه كنيد. 2بودن در نظر گرفته شود. فصل از مذهبي 

شناسي معموالً با تحليل نشانه شناسي:  شانه  مطالعه عالئم و مفاهيم مربوط به آنها. ن

 .ببينيدرا  24محتوا همراه است. فصل 
مربييوط مشيياهداتي كييه بييه يييك جنبييۀ خيياص از زنييدگي منييد متوصيييف نظا نظريتته:

هياي اجتمياعي ييا انقيالب بنيدينيان، ييا شيايد طبقهشوند: براي مثيال بزهكياري نوجوامي
 را ببينيد. 2سياسي. فصل 
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اي كه هدف آن شييناخت زندگي اجتماعي در سييطح افراد و تعامالت نظريه نظريه خرد:

اي از نظريه خرد هاي كودكانه دختران و پسييران نمونهها بين بازيآنهاسييت. بررسييي تفاوت
 را ببينيد. 0نظريه خرد قرار دارد. فصل باشد. نظريه كالن در مقابل مي

ها، كل جامعه و تعامالت اي كه هدفش شناخت تصوير كلي سازماننظريهنظريه كالن: 

هاي كارل ماركس دربارۀ اختالفات طبقاتي، مثالي از نظريه كالن است. بين جوامع است. بررسي
 در مقابل توضيحات نظريه خرد را ببينيد.

يك رويكرد استقرايي براي مطالعه زندگي اجتماعي است  بنيادين:سازي نظريه مفهوم

 اي ايجاد كند. اين رويكرد از روشكه سعي دارد از مقايسه مستمر مشاهدات آشكار كننده، نظريه
آزمون فرضيه بسيار متفاوت است. در آزمون فرضيه، نظريه براي ايجاد فرضياتي كه از طريق 

 را ببينيد.  22گيرد. فصل ستفاده قرار ميشوند، مورد امشاهدات آزمون مي
وزيع هاي مشييابه با تكيفيت نمونه در خصييوص اينكه داراي توزيعي از ويژگي نمايندگي:

ضيحات و جامعه شود كه كاربردها، تو ست. چنين فرض مي  شده ا شد كه از آن انتخاب  اي با
ست ميهايي كه از تجزيه و تحليل دادهتبيين اربردهاي ها و كهمانند تبيينآيد، هاي نمونه به د

گيري احتمالي افزايش حاصيييل از تجزيه و تحليل كل جامعه اسيييت. نمايندگي از طريق نمونه
 را ببينيد..  4زد. فصل سايابد و تعميم پذيري و استفاده از آمار استنباطي را ميسر ميمي

ظريه ن هايي كه بر اسيياسيك اصييطالح كلي اسييت براي نمونه گيري احتمالي:نمونه

شيييوند. انواع خاص احتماالت و به ويژه به واسيييطه مكانيسيييم انتخاب تصيييادفي، انتخاب مي
گيري گيري تصيييادفي سييياده و نمونه، نمونه PSEM ،PPSگيري احتمالي عبارتند از :نمونه
 را ببينيد.  4مند. فصل نظام

اي مرحلهبه نوعي نمونۀ چند (: PPSگيري احتمالي متناسب با اندازه )نمونه

اند، بلكه با احتمال اي اشاره دارد كه در آن خوشه ها با احتمال يكسان انتخاب نشدهخوشه
د. گردنشود، انتخاب ميمتناسب با اندازه كه از طريق تعداد واحدهاي هر زير نمونه مشخص مي

 را ببينيد. 4فصل 
ر احدها يا عناصييگيري احتمالي كه در آن به ونوعي نمونه گيري تصتتادفي ستتاده:نمونه

صيص داده مي شكيل دهنده جامعه، عددي تخ سپس مجموعهت صادفي ايجاد شود.  اي از اعداد ت
 شوند. هر چندها و اعداد را داشته باشند به نمونه وارد ميشود و سپس عناصري كه اين شمارهمي
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دارد اما به گيري را مفروض ميكند، اين روش نمونهنظريه احتماالت و محاسيييباتي كه ارائه مي
ه مند اسييت )كه بگيري نظامشييود. روش جايگزين، روش نمونهداليل عملي، به ندرت اسييتفاده مي

 را ببينيد. 4شود(. فصل طور تصادفي آغاز مي
گيري ابتدا از اي كه در آن نمونهگيري چند مرحلهيك نمونه اي:گيري خوشتتهنمونه

شهگروه سپس هاي طبيعي )خو شده و  ضاي هر يك از نمونهها( انجام  گيري مجدد از ميان اع
ز ها و مراكاي از دانشگاهپذيرد. براي مثال، ممكن است شما نمونههاي منتخب صورت ميگروه

آموزشييي اياالت متحده را از يك راهنما انتخاب و فهرسييت دانشييجويان هر كدام را به دسييت 
 مراجعه كنيد. 4. به فصل اي را انتخاب كنيدآوريد، سپس از دانشجويان هر يك نمونه

گيري غير احتمالي كه در آن واحدها بر اساس نوعي نمونه اي:گيري سهميهنمونه

شوند، بنابراين كل نمونه داراي همان توزيع هاي از قبل تعيين شده انتخاب ميويژگي
 را ببينيد. 4هايي است كه فرض شده در جامعه مورد مطالعه وجود دارند. فصل ويژگي

ها به روشي غير احتمالي هر روشي كه بر اساس آن نمونه گيري غير احتمالي:نمونه

(، تيقضاو) هدفمندهاي گيريهاي در دسترس و يا نمونهانتخاب شوند. مثالً تكيه بر آزمودني
 را ببينيد. 4از اين جمله هستند. فصل  ايسهميهيا  برفي گلوله

گيري از افراد ( نمونه0را ببينيد.  دفمندگيري هنمونهو  4( فصل 2 گيري قضاوتي:نمونه

 متعصب.
 گيري غير احتمالي كه اغلب در تحقيقات ميدانييك روش نمونه گيري گلوله برفي:نمونه

گيرد و بر اساس آن ممكن است از هر فرد مصاحبه شونده خواسته شود افراد مورد استفاده قرار مي
 را ببينيد. 22و  4هاي ديگري را براي مصاحبه پيشنهاد دهد. فصل

ام در يك  kگيري احتمالي كه در آن هر عنصر نوعي نمونه مند:گيري نظامنمونه

اُمين دانشجو در ليست اسامي دانشگاه. 02شود، براي مثال هر فهرست براي نمونه انتخاب مي
فاصلۀ  kآوريد؛ را از طريق تقسيم حجم جامعه بر حجم نمونه مورد نظر به دست مي kمقدار 
في گيري تصادمند در شرايط خاص معادل نمونهيري نظامگشود. نمونهناميده مي گيرينمونه

( انتخاب هر سومين 0را ببينيد.  4شود. فصل تر از آن انجام ميساده است و معموالً راحت
 را ببينيد. گيري گلوله برفينمونهعنصر. 
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ر آن واحدهاي مشاهده شده گيري غير احتمالي كه دنوعي نمونه گيري هدفمند:نمونه

بر اساس قضاوت محقق در خصوص اينكه كداميك از آنها براي تحقيق مفيدتر هستند، انتخاب 
 را ببينيد. 4گيري قضاوتي نيز گويند. فصل شوند. به اين نوع نمونهمي

 گيرد. در تحقيقات علومچيزي يا فردي كه مورد مطالعه قرار مي واحد تجزيه و تحليل:

 را ببينيد. 7ترين واحد تحليل، افراد هستند. فصل رايج اجتماعي،
اي از عناصييير كه براي انتخاب در چند مرحله از عنصييير يا مجموعه گيري:واحد نمونه

 را ببينيد. 4شوند. فصل گيري در نظر گرفته مينمونه
هاي تحقيقات اجتماعي ممكن است به خاطر اين اين مسئله كه آزمودني پذيري:واكنش

گيرند، واكنش نشان داده و در نتيجه رفتار خود را از حالت طبيعي عيت كه مورد مطالعه قرار ميواق
 را ببينيد. 22تغيير دهند. فصل 

هاي مختلف به عناصييير مختلفي كه در نمونه قرار دارند و با تخصييييص وزن دهي:وزن

ي معادل عكس احتمال ترين روش، به هر عنصر وزناند. در سادهاحتماالت مختلفي انتخاب شده
شدن برخوردارند، انتخاب آن داده مي شانس برابر براي انتخاب  صر از  شود. وفتي كه همۀ عنا

 را ببينيد.    4دهي نيست. فصل نيازي به وزن

هاي اي وجود دارد كه در آن زوجهاي تجربي، رويهدر ارتباط با آزمون همانندستتازي:

شباهت ساس  شان به يكآزمودني برا از  شوند و يكييا چند متغير با هم مطابقت داده مي هاي
 را ببينيد. 9شود. فصل نسبت داده مي گروه كنترلو ديگري به  گروه آزمايشاعضاي زوج به 

اعث اي كه )الف( تغيير در يك متغير بتجربي ميان دو متغير بگونه ايرابطههمبستگي: 

ر ديگر هاي خاص متغييك متغير با ويژگي هاي خاصي ازشود يا )ب( ويژگيتغيير در ديگري مي
د، يعني با هم ارتباط دارن درآمدو  تحصيالتگوييم كه شوند. بنابراين به طور مثال ميمرتبط مي

سطوح باالتر تحصيالت، درآمد بيشتري را به دنبال دارد. همبستگي به خودي خود نشان دهندۀ 
را  7 رود. فصلهاي عليت به شمار ميرابطۀ علي بين دو متغير نيست، ليكن يكي از معيار

 مالحظه نماييد.

 سازيهايي كه در تحقيق كيفي مانند نظريه مفهوميادداشت بردارييادداشت برداري: 

د توصيف تواننها ميدهند. يادداشتها را براي تجزيه و تحليل تشكيل ميبنيادين بخشي از داده
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ساختار اوليه نظري  و تعريف مفاهيم، يا در ارتباط با موضوعات روش شند و يا اينكه  شناختي با
 را ببينيد. 24تحقيق را ارائه كنند. فصل 


