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 چکیده

جواب  اش یکله مورد مطالعهتواند برای مسئبپژوهشگر باید  شود، حل شدنی آغاز می مسئلهدر هر پژوهش علمی، که با یک 

نیز باشد در نظر بگیرد، تا از این طریق بتواند کوشش خود و  پذیر موقتی به شکل یک فرضیه مناسب که به گونه تجربی آزمون

بعد از انجام آزمایش مناسب، اگر فرضیه . کار پژوهش را در جهت مشخص هدایت و از تشتت و پراکندگی در آن جلوگیری کند

این فرضیه است که  .شود له مورد مطالعه نیز حل نمیئکند، و به عکس اگر تأیید نشود، مس له را حل میئمربوط تأیید شود مس

کند و یک مدل تحلیلی  های اجرایی پژوهش را تعیین می کند و پژوهش را هدایت و جهت تحقیق را تعیین می مجموعه فعالیت

های  به هم پیوسته مرکب از مفاهیم و فرضیه دار و شود و مجموعه ساخت مناسب هم برای هدایت تحلیل داده ها ساخته می

-پس از ارائه تعریف فرضیه و تبیین نقش و اهمیت آن در یک تحقیق اجتماعی، مالک، پژوهشدر این  .است رگمتصل به یکدی

سپس به نقش و جایگاه مدل تحلیلی در تحقیق و مراحل ساخت و انواع آن . های تدوین فرضیه و انواع آن بیان گردیده است

 .پرداخته شده است

   .فرضیه تحقیق، فرضیه صفر، مدل، مفهوم عملی مجزا، مفهوم دستگاهی فرضیه، : کلیدی واژگان
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 مقدمه 

شده به این آوری  هرگاه بر اساس اطالعات جمع. شود پژوهش علمی در واقع با تالش برای پاسخ دادن به یک سوال آغاز می

 هومن،)ستین گام یافتن دلیل وقوع آن است که علت آن بر ما روشن نیست، نخ نتیجه برسیم که رویدادی اتفاق افتاده است

شود که حداقل دو پاسخ ممکن  مسئله به سوال یا مشکلی اطالق می. باشد این نکته، مسئله یا سوال پژوهش ما می(. 6731

پرسد چه  مسئله یک جمله استفهامی یا بیانی است که می. است کدام پاسخ صحیحبرای آن وجود دارد، ولی مسلم نیست که 

صورت روشن، ساده و کامل  و بیان آن به در اغلب موارد تشخیص این رابطه. ای بین دو نفر یا چند متغیر وجود دارد رابطه

 .امکان پذیر نیست

این مرحله  .انتخاب مسئله یکی از مراحل دشوار پژوهش است. اولین قدم در هر پژوهش علمی، تشخیص مسئله و بیان آن است

 های آن را با استفاده از روشبتوان بیان آن به صورتی که  (2؛ تشخیص مسئله (6.ژوهش، از دو قسمت تشکیل شده استپاز 

شرط الزم برای تدوین یک مسئله آن است که حل شدنی باشد؛  (.6732 دالور،) پژوهشی معتبر و پایدار مورد پژوهش قرار داد

به گفته . مسئله ممکن است مهم و یا کم اهمیت تلقی شود .پیدا کرد جواب پرسش مطرح شده را باید بتوان با ابزارهای موجود

که دانشمند روی آن کار ای  یک درس مهم تاریخ این است که ما نباید نسبت به داوری درباره اهمیت مسئله 6گوگان مک

زیرا فراوان دیده شده است که آنچه به عنوان یک چیز کم اهمیت دور انداخته شده بعدها به گونه قابل . کند، شتاب کنیم می

 (. 6731 ،هومن) های علمی سهیم بوده است ای در پیشرفت مالحظه

برای ین دلیل انتخاب یک مسئله پژوهشی، دامنه مسائل در علوم انسانی همانند خود این علم گسترده و وسیع است؛ به هم

کند  های گذشته را مطرح می گوگان برای انتخاب مسئله پژوهشی، پیشنهاد مطالعه پژوهش مک. اغلب دانشجویان دشوار است

با این کار می توان خالء موجود در . را کسب کند ، آگاهی الزممسائل مورد عالقه خود کند تا در مورد که به محقق کمک می

 2تاک من. مشخص کردهای توصیف و تبیین نشده را  های انجام شده و واقعیت ، عدم مطابقت نتایج پژوهشهای گذشته پژوهش

 :وان مالک مورد بحث قرار داددر بحث انتخاب مسئله و ساخت فرضیه برای بیان آن، چهار ویژگی زیر را به عن

 .مسئله باید همبستگی بین دو یا چند متغیر را مورد سوال قرار دهد. 6

 . مسئله باید به صورتی روشن، بدون ابهام و معموال به صورت سوالی بیان شود. 2

 .وجود داشته باشدی به آن گوی آوری اطالعات برای پاسخ با استفاده از روش های موجود قابل آزمون باشد؛ باید امکان جمع. 7

 .نباید موقعیت یا وضعیتی اخالقی را پدید آورد. 4

از طرف دیگر، در . کند  و تمام اطالعات ویژه پژوهشی را در برندارد بیان مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می

ای که تدبیر و هدایت آن امکان  گونه شود ، به صورتی که کلیه اطالعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم مسئله پرحجم می

اما باید . هایی تبدیل شود که به فرضیه یا فرضیه بنابراین، مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر این. پذیر نیست

ممکن است فرضیه بر اساس پیشینه تحقیق یا در برخی از موارد، بر . شود توجه داشت که فرضیه همیشه از مسئله ناشی نمی

ضمنا باید توجه داشت که فرضیه بدون مسئله، معنا ندارد و مسئله بدون . ها و تحلیل آنها حاصل شود ای از داده پایه مجموعه

معتقد است که فرضیه مانند عصایی است در دست نابینا؛ فرد نابینا بدون عصا  گوگان مک. رسد فرضیه هم به نتیجه نمی

وابسته به شخص  البته باید توجه داشت که عملکرد عصا هم. و به مقصد برسد های مختلف را تشخیص دهد تواند راه نمی

های علمی، فرضیه یک ابزار  تر، در بررسی به عبارت کلی. سویه است بنابراین رابطه بین فرضیه و مسئله یک رابطه دو. نابیناست

 .سازد نیرومند است که مشاهده را به نظریه و نظریه را به مشاهده مربوط می
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پردازد تا  آوری اطالعات مورد نیاز می دهد و سپس به گرد های احتمالی ارائه می ها یا تبیین حل نسان برای حل مسائل خود راها

ها که  ها یا گمان فرض ها، پیش این گونه حدس. های پیشنهادی صحیح هستند یا خیر ها یا تبیین حل تعیین کند که آیا راه

 (. 6732 دالور،) شوند شوند، فرضیه نامیده می احتمالی وقوع حوادث ارائه میها، روابط یا علل  درباره تفاوت

 تعریف فرضیه  

هایی چون شرط و فرض  در فارسی معادل. ای یونانی به معنای فرض و حدس گرفته شده است از ریشه 7معادل التینی فرضیه 

شود است که در محک آزمایش عملی سنجیده میی محقق فرضیه، یک بیانیه حدسی و مبتنی بر دانش گذشته. یافته است

به طور کلی، فرضیه پرسشی است جهت یافته که انسان در برابر یک امر واقع، که از قبل برگزیده شده است  (.6733 خلیلی،)

ه جهت خواه به منظور بررسی این امرکه آیا قوانین شناخته شده در مورد آن، قابل اعمال هستند یا خیر، خوا. سازد مطرح می

 (.6736ساروخانی، )هایی جدید  دستیابی به قوانینی تازه، روابطی نو و یا پیشنهاد تجربه
آنکه اعتقادی نسبت به آن  فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی که اغلب بی»: کند فرضیه را چنین تعریف می 4فرهنگ وبستر

هایی که نزد ما  اج کرد، و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیتشود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخر موجود باشد، پذیرفته می

در تعریف اخیر که از جامعیت مطلوبی برخوردار است، چند نکته اساسی . «توان آنها را معلوم ساخت، آزمود معلوم است یا می

، به عبارت دیگر، تا ض استدوم این گزاره، مفرو. ی استای اخبارکه فرضیه یک گزاره یا همانا جملهنخست آن. وجود دارد

نبه موقتی ها، یا واقعیات مشخصی محک نخورد و مورد تأیید یا ابطال قرار نگیرد، جزمانی که فرضیه به نحوی در رابطه با داده

می توان گفت فرضیه . پذیر رابطه احتمالی میان متغیرهاست فرضیه بیان آزمون (.6733سرشت، پاک)و آزمایشی خواهد داشت 

شود، و هم به یافتن نظم و ترتیب در میان  حل مسئله است، هم موجب استنتاج می نهاد توجیهی و به سخن دیگر، راهیک پیش

 (. 6731 هومن،)دهد  یاری می عیهای وس ها و تجربه کند، و بنابراین پژوهشگر را در بررسی تبیین ها کمک می واقعیت

تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا ) توسط پژوهشگر، فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که 

هایی برای  نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است از پیشنهاد تبیین. شودپذیرفته می ،(استخراج گردد، و بدون اعتقاد به آن

که یک پیشنهاد  ر اینتوان قدمی به طرف جلو گذاشت مگ در پژوهش علمی نمی. ها و هدایت پژوهشگران برخی از واقعیت

هایی هستند که با اطالعات و معلومات   حل هایی نمایانگر راه چنین تبیین. حلی برای مسئله پژوهشی ارائه شود یا راهتبیینی 

. شوند شدند، فرضیه نامیده می بندی  هنگامی که این اطالعات و معلومات به صورت یک قضیه صورت. قبلی ما ارتباط دارند

ظن، گمان یا توضیح آزمایش نشده پژوهشگردرباره رابطه بین دو یا چند متغیر، رفتار،    یه عبارت است از حدس،بنابراین فرض

توان نتیجه گرفت که فرضیه در  با توجه به تعریف اخیر می. اند پدیده یا واقعه معینی که به وقوع پیوسته یا هنوز اتفاق نیفتاده

دالور، )مورد مطالعه است  های اره چگونگی رابطه بین متغیرها، رفتارها و یا حادثهبینی یا انتظار پژوهشگر درب حقیقت پیش

6732 .) 

چونان  فرضیه . ای است که باید درست بودن یا نادرست بودنش مورد تحقیق قرار گیرد ای موقتی است، گمانه یک فرضیه قضیه

سازی چارچوب نظری مسئله  مطالعات اکتشافی و آمادهکه به تدریج در جریان  ) پاسخی موقتی  به پرسش آغازی تحقیق است 

مشاهده یا، به ندرت در تحقیق  های  برای درک ارزش این پاسخ الزم است که آن را با داده(. تحقیق حک و اصالح شده است

  (.6733کیوی و لوک وان، ) های آزمایش، مقابله داد اجتماعی، با داده

 اهمیت و نقش فرضیه در پژوهش 

که خالقیت ذهن  ها بهترین وسیله هدایت منظم و استوار آن است، بدون آن دادن به یک تحقیق در محور فرضیهسازمان 

فرضیه ذهن مکتشف محقق را که از صفات برجسته کار عملی است . مکتشف و کنجکاو که الزمه هر کار فکری است فدا شود

که تدوین شد، وظیفه پرسش  کند، که به محض آن فراهم میکند و در عین حال برای تحقیق خط راهنمای موثری  بازتاب می

کیوی و ) شوند ها مقابله داده می که با این داده ها هستند و هم این ها هم معیار گزینش داده فرضیه. گیرد آغازی را بر عهده می

 (. 6733لوک وان، 
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« ای نیل به دانش قابل اعتماد اختراع کرده استفرضیه نیرومندترین ابزاری است که انسان بر»کند  که کرلینکر بیان می چنان

پردازد و این ابزار  بدون شک پژوهشگر به کمک این ابزار نیرومند و با اهمیت، به جستجوی یک تبیین می(. 6731 هومن،)

 .ناپذیر تحقیق، مزایای زیادی دارد جدایی

فرضیه پلی است که بین . های دیگر استنتاج کرد ر فرضیهها یا سای توان از نظریه فرضیه را می. فرضیه ابزار کار نظریه است. 1

 . کند های تجربی ارتباط برقرار می نظریه و بررسی

بعضی . توانند  به طور تجربی مورد آزمون قرار بگیرند ها می فرضیه. کند فرضیه به تدوین نظریه یا ایجاد قانون کمک می. 2

 .شوند رسند، بعضی نیز به ایجاد قوانین منتهی می نظریه میشوند و به تدوین  ها به حد کافی تأیید می فرضیه

پاسخ این پرسش که پژوهش را .  کند کند و پژوهش را هدایت می های اجرایی پژوهش را تبیین می فرضیه مجموعه فعالیت. 3

و به همین فرضیه معرف یک هدف اختصاصی است . باید از کجا شروع کنیم، این است که فرضیه ما را هدایت خواهد کرد

هایی  کند تا واقعیت فرضیه به پژوهشگر کمک می. کند های مورد نیاز را برای آزمون گزاره ربطی مشخص می دلیل، ماهیت داده

گیری و  ها اساس و پایه نمونه فرضیه. را که باید انتخاب کند و نوع مشاهداتی را که باید انجام دهد از طریق آن تعیین کند

باید توجه . شوند های آماری به کمک فرضیه انتخاب می آزمون. کنند استفاده قرار گیرد، تعیین می طرحی را که باید مورد

آوری موجب اتالف وقت و سرانجام بدون  آوری کرد، اما این جمع توان اطالعات را گرد داشت که بدون داشتن یک فرضیه می

ترین و در عین حال دشوارترین فعالیت پژوهشی پرخرج تآوری اطالعا جا که گرد از آن. شود پاسخ ماندن سوال پژوهشی می

جویی در زمان و منابع مالی و انسانی، این فعالیت به کمک فرضیه و با راهنمایی آن انجام  است، به همین دلیل به منظور صرفه

 (. 6732دالور، ) شود می

آوری، تحلیل و تفسیر نتایج به محقق  ا در گردفرضیه نه تنه. آورد فرضیه، چارچوبی برای گزارش نتایج پژوهش فراهم می. 4

بدین ترتیب محقق با کمک . کند ها و نتایج تحقیق نیز چارچوب مناسبی فراهم می کند بلکه برای گزارش یافته کمک می

معقول  گیری مناسب وها، نتیجهفرضیه به تبیین روابط، تحلیل و تفسیر داده. کند می های تحقیق به گزارش نتایج اقدام فرضیه

 (.6733شرف الدین، )کند ها مناسب برای سواالت طرح شده کمک میو یافتن پاسخ

مثال هنگامی که به عدم ... نامه و مانند مصاحبه، پرسش .تواند ابزارهای مورد نیاز تحقیق را تعیین و تصریح کندفرضیه می. 5

ای تهیه کند خطاب به تواند پرسش نامهاین بیندیشد که میتواند به انطباق نظام آموزشی با بخش صنعت نظر داریم محقق می

فارغ التحصیالنی که در بخش صنعت مشغول به کار هستند و از آنها سؤال کند که آیا رشته دانشگاهی آنها با کاری که به آنها 

 (.6737 اشتریان،)؟ محول گردیده است انطباق دارد یا خیر

هم مسئله و هم فرضیه، دانش علمی را از طریق کمک به پژوهشگر در جهت . است فرضیه ابزار نیرومند پیشرفت دانش. 6 

 (.6731 هومن،)افزاید  برد و به دانش علمی می تأیید یا عدم تأیید تئوری به پیش می

از تمایز فرضیه و نظریه، مخصوصا . فرضیه و نظریه از یکسو و فرضیه و امور بدیهی از سوی دیگر، نباید یکسان شمرده شوند

ید ابتواند و ن ای نمی در تمایز بین فرضیه و امور بدیهی، باید توجه داشت هیچ فرضیه. روست که فرضیه همواره موقت است آن

 (.6736ساروخانی،)در زمره بدیهیات باشد، در آن صورت کار تحقیق عبث خواهد بود 

تر و ویژگی  یک جمله خبری، از مسئله مشخصهمچنین فرضیه و مسئله از لحاظ ماهیت یکی است، با این تفاوت که فرضیه 

فرضیه هرچند یک حکم مبتنی بر . پذیر باشد که باید نشان دهنده نتایج منتظره تر آن پذیر و مهم آن بیشتر، بوضوح آزمون

 یستگوید، به هیچ وجه  بدون دلیل و زائیده پندار محض ن که کلود برنارد می  گونه حدس رابطه میان متغیرهاست، اما همان

 (.6731 هومن،)

. گردد هریک از اصطالحات  به فرایند کامال متفاوتی مربوط می. کنیم اشتباه شود ها نباید با اموری که مشاهده می فرضیه

رود،  ها بکار می که مشاهده برای آزمودن فرضیه در حالی. شود داللت دارد مشاهده بر چیزی که هست، یا آنچه که دیده می
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، و تئوری ارتباط پیدا ها هاست، اما فرضیه حکمی است انتزاعی که به مفاهیم، سازه تنی بر واقعیتمشخص و ملموس و مب

 (.6731 هومن،) کند می

 ها صورت کلی فرضیه 

آنگاه باشد و یکی از بزرگترین فالسفه، لرد برتراند راسل ، درباره این پرسش که –بیان فرضیه باید متضمن شکل منطقی اگر 

اگر شرایط معینی برقرار باشد، آنگاه  شرایط معین دیگری نیز »فرضیه باید چگونه بیان شود، به همین گونه پاسخ می دهد که 

اگر » توان به صورت رابطه خطی  رضیه علمی را میبنابراین ف. B، آنگاه  Aشود اگر  که شکل ریاضی آن می« برقرار خواهد بود

A  درست باشد، آنگاهB اگر » و یا به صورت رابطه غیر خطی « درست استA  درست باشد، آنگاهB   در شرایطC  وD 

ها، به هر شکل که بیان شود دارای یک ویژگی  احتمالی است، بدین معنا  در هر صورت، همه فرضیه. بیان کرد« درست است 

ان فرضیه از سه یتوان گفت ببطور کلی می (.6731 هومن،) تواند به گونه مطلق درست یا نادرست باشد یک از آنها نمی هیچ که

مطالعه تفاوت بین متغیرها؛ اما . مطالعه اثر متغیرها بر یکدیگر؛ ج. مطالعه رابطه بین متغیرها؛ ب. الف: حالت بیرون نیست

 (.6731 نسب، موسوی) بگیرد نداریمحالتی که در آن تنها توصیف صورت 

 مراحل فرضیه سازی

 فرض ها  تهیه پیش. 1

تواند  فرض ها می منابع این پیش. هایی در ذهن داشته باشد رود، باید فرضیه معموال محققی که به دنبال پژوهشی خاص می

 .اندیشه، منطق، مشاهده مستقیم و یا سایر تحقیقات باشد

 فرض ها  وارسی پیش. 2

شوند،  شوند، جابجا می ها بطور سطحی وارسی میفرض ، پیش1و از طریق مشاهده آزاد یا جمعی  جریان تحقیق اکتشافیدر 

 . شوند که بطور موقت رد می گردند و یا آن تقویت می

  ها آزمون فرضیه. 3

با هر شاخص سنجیده . شوند نهاده میهای باقیمانده به آزمون  در این مرحله، بطور جدی و با استفاده از تمامی امکانات، فرضیه

های آزموده شده احتماال به نظریه تبدیل  شوند و فرضیه های کلی طرد یا پذیرفته می شوند و در پایان با استفاده از شاخص می

، ساروخانی) سازند که باید با انجام تحقیقاتی دیگر آزمون شوند های بسیار دیگری را مطرح می شوند، و با خود فرضیه می

6736.) 

 نابع فرضیهم

تنظیم فرضیه در حالت مطلوب با مالحظه یک نظریه یا به عبارت دقیقتر، با ... »: نویسددر چگونگی تکوین فرضیه می 3پاول

ها و ای از واقعیتشود؛ اما در مواردی نیز این فرآیند با مالحظه مجموعهمالحظه جزء یا اجزایی از یک نظریه شروع می

شود که این توضیح یا فرضیه بیشتر به شکل عبارتی نوشته می. گردد که پژوهشگر در صدد توضیح آنها استیمشاهدات آغاز م

تواند هم از فرایند  پژوهشگر برای تدوین فرضیه خود می (.6731کوکبی، )« مبیّن روابط ممکن بین دو یا چند متغیر است

های  بدین ترتیب که از نظریه(. نظریه)استنتاج فرضیه از تبیین عام یعنی  قیاس. منطقی قیاس و هم از استقراء استفاده کند

ای است  شیوه استقرایی شیوه. شود شود و سپس فرضیه با مشاهدات جدید آزموده می موجود برای ساختن فرضیه استفاده می

ه در یک طبقه به تمام اعضای رسد؛ از معدودی نمون که در آن محقق با استدالل از موارد خاص به موارد عام، قضایایی عام می

رای تدوین ب (.6731بیکر، ) پردازد ای از رویدادها به تعمیم می های معدودی درباره دسته یعنی دانشمند بر اساس داده. آن طبقه

 . از منابع مختلف استفاده کندتواند  ها محقق می فرضیه

 کشف و شهود. 1

. د، ممکن است در برخی از موارد برای توسعه و پیشرفت علم مفید باشدشو هایی که از کشف و شهود ناگهانی ناشی می فرضیه

این اطمینان وجود ( 6: )شود اما اگر فقط در یک پژوهش به مورد آزمایش گذاشته شود فایده آنها به وسیله دو عامل محدود می
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مبتنی بر ای که  فرضیه( 2)د شود، ای که بین دو عامل کشف و مشاهده شده است، در مطالعات دیگر نیز تأیی ندارد که رابطه

هایی ممکن  بااین حال، چنین فرضیه. ها و معلومات دیگر آدمی ندارد حدس و گمان  باشد، احتماال رابطه محکمی با فرضیه

های  های متعدد دیگری شود، و حتی بعدها چنانچه با پژوهش های جامعی مطرح سازد و موجب پژوهش است مسائل و پرسش

 (. 6731 هومن،) های تبیینی جامعی درآید همبسته شود، به صورت تئوری دیگر مقارن و
 منطق و استنتاج . 2

ها همانطور که گفته شد،  این نوع فرضیه. ها در ارتباطند  آیند، با شرایط ویژه با نظریه هایی که از طریق منطق بدست می فرضیه

 . آیند تر بدست می ل کلیها و اصو خوانند چه، بیشتر با استنتاج از نظریه قیاسی می

 مشاهده و تجربه . 3

علی الخصوص زمانیکه مشاهده وقاع . هاست های اجتماعی سرچشمه فرضیه یا فرضیه در بسیاری از موارد، مشاهده امور و پدیده

 . کننده در پی بازیابی علل و عوامل رفتار یا روند حرکت آن باشد اجتماعی با تعمق صورت گیرد و مشاهده

 یقات پیشین تحق. 4

در عین حال هر تحقیق ضمن . یابند با انجام هر تحقیق، سوالهایی چند پاسخ می. است  تداوم تحقیقات خود از منابع فرضیه

 اند هایی تازه آورد که سرچشمه فرضیه سازد، خود سوالهایی چند  پدید می که موجبات پیشرفت دانش را فراهم می آن

 (. 6736ساروخانی، )

 ی ارائه شده هانظریه. 5

پذیری وجود دارند که پژوهشگر از طریق بازخوانی چندباره و دقیق پذیر یا تقریبا آزمونهای آزموندر هر تئوری، اغلب، فرضیه

 جدید باشند  توانند منبع تولید فرضیهه نیز میهای طرد شدگاه حتی نظریه. تواند به کشف و استنباط آنها نائل آیدآنها، می

  (.6733شرف الدین، )

 فرهنگ . 6

ای نیز  های ویژه نماید و زمینه یابد، به مسائلی خاص توجه می ای ویژه می دانش انسانی در چارچوب هر فرهنگ، رنگ و صبغه

های خاص و  اند، هم فرهنگ وسیع و فراگیر، هم فرهنگ هایش نیز تابع فرهنگ روست که باید گفت فرضیه از این. پذیرد می

 (. 6736ساروخانی، ) جزئی

 مالک های تدوین فرضیه 

 .فرضیه باید قدرت تبیین حقایق را داشته باشد.1

ای ساخته شود که واقعیت مسئله، متغیر و یا روابط مرد مطالعه را منعکس نماید تا بتواند بر اساس آن، اطالعات را باید به گونه

  (.6733شرف الدین، ) گردآوری و تجزیه و تحلیل کرد

 .فرضیه باید آزمون پذیر باشد. 2

اگر برای . گیری باشد شود که نشان دهنده تفاوت یا ارتباط بین متغیرهای مورد اندازه فرضیه معموال به نحوی بیان می

دالور، ) های الزم برای آزمون فرضیه وجود نخواهد داشت آوری داده گیری متغیرها ابزار مناسب موجود نباشد، امکان جمع اندازه

ها را ابطال  پوپر این دسته از گزاره. نیستند  ها ، نه مستقیم و نه غیر مستقیم، قابل پژوهش بعضی فرضیات یا گزاره (.6732

 (. 6736ساروخانی، )نامد  ناپذیر می
 . فرضیه باید همبستگی یا رابطه بین دو متغیر را بیان کند. 3 

شود و سپس میزان  آوری می در تحقیقات همبستگی که در آنها برای هر فرد یا عضو، اطالعاتی از دو یا چند متغیر جمع

به عنوان مثال، . به طور مستقیم و با جهت معینی بیان شودفرضیه باید شود،  همبستگی اطالعات گردآوری شده محاسبه می

در تحقیق آزمایشی،  تحقیقاتی که در آنها یک گروه . «مستقیم وجود داردبین  تراکم جمعیت و اختالل رفتاری همبستگی »

گیرد و گروه دیگری به نام گروه گواه انتخاب  شود  و در معرض متغیر مستقل قرار نمی به عنوان گروه آزمایش انتخاب می
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» به عنوان مثال. شود ه بیان میتفاوت بین دو گروه معموال به صورت فرضی. گیرد شود و در معرض متغیر مستقل قرار نمی می

 . «اند آموزش دیده« ب»اند بیشتر از کارایی مدیرانی است که با برنامه  آموزش دیده« الف»میزان کارایی مدیرانی که با برنامه 

 .ای مرتبط باشد فرضیه باید با نظریه .4

بنابراین در شرایطی که فرضیه بر پایه . افزاید  می علم فرایند پویا و تراکمی است و هر پژوهشگر، جزء اندکی به این توده انبوه

به همین دلیل پژوهشگر باید دالیلی مستند و . تری در کسب دانش خواهد داشت های موجود استوار باشد نقش عمده نظریه

لبا دانشجویان این معیار را غا(. 6732دالور، )مبتنی بر مبانی نظری داشته باشد که نشان دهد فرضیه او ارزش آزمون را دارد 

که ببیند مطالعه آن واقعا کمکی  آن است بی« جالب»دانشجوی مبتدی احتماال بیشتر در پی موضوعات . گیرند مبتدی نادیده می

ها  و  اما هر علمی فقط با اتکا به مجموعه داده. کند یا نه های موجود در باب روابط اجتماعی می  به ابطال، اصالح یا تأیید نظریه

 (.6733میلر، )تواند انباشته گردد  ی موجود میها نظریه

 .ها باید از لحاظ مفهومی روشن، صریح و فاقد ابهام باشند فرضیه. 5

باشد  از حیث مفهومی، واضح باشد، مدلول و مصداق تجربی داشته باشد، خاص و معین به تعبیر گود و هت، فرضیه باید

وانگهی تعریف آنها باید مورد پذیرش عموم  . مفاهیم باید دقیقا تعریف شوند و در صورت امکان عملیاتی شوند (.6733خلیلی، )

  (.6733میلر، )و قابل انتقال باشد، نه تعریفی شخصی 

 .فرضیه باید دقیق و اختصاصی باشد. 6

تخصصی بودن فرضیه به ما کمک . ف کندهای الزم را به طور اختصاصی و دقیق توصی بینی فرضیه باید کلیه عملیات و پیش

رعایت این مالک مستلزم بیان فرضیه به صورتی دقیق و . کند تا از به کارگیری شواهدتصادفی در تدوین فرضیه دوری کنیم می

بنابراین هرچه مسئله . در صورتی که فرضیه کلی باشد، آزمون آن دشوار و حتی در برخی از موارد غیرممکن است. نه کلی است

اما تبدیل کلی به جزئی باید تا جایی ادامه یابد که به کاهش اهمیت . شود یا فرضیه جزئی تر باشد امکان آزمون آن بیشتر می

 (.6732دالور، )آورد  هنر محقق در سازشی است که بین کلی و جزئی بودن فرضیه به وجود می. مسئله یا فرضیه منجر نشود

 اصل فراغت از ارزش.  

با این . پذیر نیست های خود ببیند، کار تحقیق، عمال صورت ای غلیظ از ارزش اش را در هاله دیده مورد مطالعهچنانچه محقق پ

که پدیده اجتماعی   ها صورت پذیرد، یا آن همه بر این عقیده نیز نیستیم که کار تحقیق اجتماعی بدون دخالت مطلق از ارزش

های  به بیان دیگر، در بین کهکشان وسیع داده .با ارزش آمیخته است حتی گزینش تحقیق. را بتوان همانند شیئی دانست

با این همه برای محقق رعایت چند . های خاص اوست شود، محقق به فالن موضوع روی کند، ارزش اجتماعی آنچه موجب می

 : شرط ضروری است

 . ها اگاهی داشته باشد محقق باید نسبت به بعد ارزشی پدیده. الف

سازد، اجتناب  های خاص که موجبات تعصب  و نوعی سوگیری ادراکی  را فراهم می ه ممکن است از تغلیظ ارزشتا آنجا ک. ب

 . شود

که  ...(ها و  نظیر تعیین شاخص)  بر خالف مراحل نخست و پایانی تحقیق، در جریان کار تحقیق، مراحلی چند وجود دارد. ج

 (. 6736ساروخانی، )ین مراحل صورت گیرد ها باید بیشتر در ا کوشش در راه فراغت از ارزش
 .ها باید با تکنیک های موجود متناسب باشند فرضیه. 8

هایی برای آزمون فرضیاتش وجود دارد موضع ضعیفی در  پردازی که نداند چه تکنیک نظریه. نظریه و روش باهم تضاد ندارند

هایی تلقی کرد که فعال آنقدر  مطلق بر ضد تدوین فرضیه البته نباید این مطلب را حکمی. تدوین مسائل سودمند خواهد داشت

این نکته صرفا شرط معقولی است که در مراحل اولیه . های موجود به آزمون آنها پرداخت توان با تکنیک اند که نمی پیچیده

 (.6733میلر، ) شود ای اعمال می پذیری هر مسئله تحقیق برای قضاوت درباره تحقیق

 .هی باشدفرضیه نباید بدی. 9
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با نام سرباز آمریکایی  6311آورد که در سالهای  ژرژ گورویچ در کالس درس سوربن در بحث از همین امر، مثالی از تحقیقی می

های انسانی به  ترین تحقیقات در قلمرو دانش این تحقیق در زمان خود در زمره پرهزینه. توسط استوفر و همکارانش به عمل آمد

بود که مالحظه شود سرباز آمریکایی که در خارج از کشورش بسر می برد، تا چه حد تمایل به  هدف این. رفت شمار می

هر جوان : بازگشت به وطن دارد؟ پس از انجام تحقیق استوفر و همکارانش یکی از نتایج مهم تحقیق را  چنین عنوان کردند

ایل شدید به بازگشت نشان می دهد که در آمریکا خانه کند، زمانی تم آمریکایی که به عنوان سربازدر خارج از کشور خدمت می

خب، واقعا این یک امر بدیهی نبوده : گفت گورویچ با لبخندی تلخ و تمسخرآمیز  می. و خانواده و یا ملک و دارایی داشته باشد

 ای حاصل آید؟ است؟ چه لزومی داشت این همه پول و نیروی انسانی صرف شود، برای آنکه چنین نتیجه

 .های یک تحقیق نباید با یکدیگر متعارض باشند فرضیه .11

  .های یک تحقیق نباید مترادف با یکدیگر باشند رضیهف. 11

 (.6736ساروخانی، )ای نو، بدیع و خاص و منحصر به فرد باشد  هر فرضیه باید مظهر اندیشه

 انواع فرضیه 

. الف: بندی کلی، فرضیه به دو دسته تقسیم می شود ک طبقهاما در ی. بندی شده است های مختلفی طبقه فرضیه بر اساس مالک

 . 61فرضیه صفر. و ب 3فرضیه  تحقیق

 فرضیه تحقیق. الف

این فرضیه انتظار محقق در مورد رابطه بین متغیرهای تحقیق را . کند فرضیه تحقیق به وجود رابطه بین متغیرها اشاره می

فرضیه . شود گویند، زیرا آن در مقابل فرضیه صفر بیان می نیز می 66الففرضیه تحقیق را فرضیه مقابل یا خ. دهد نشان می

کند که متغیر مستقل بر متغیر وابسته اثر دارد و یا بین  این فرضیه بیان می. شود تحقیق یا خالف به صورت مثبت بیان می

 . متغیرها رابطه یا تفاوت وجود دارد

ای است که در آن  دار فرضیه فرضیه جهت. شود بیان می 67و فرضیه بدون جهت 62دار فرضیه تحقیق به دو صورت فرضیه جهت

وقتی محقق دالیل مشخصی برای . ستاجهت ارتباط بین متغیرها  یا جهت اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص 

ای  ضیه  بدون جهت فرضیهدر عوض، فر. کند  دار بیان می بینی رابطه بین متغیرها داشته باشد فرضیه  را به صورت جهت پیش

وقتی محقق براساس  . یا جهت اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص نیستاست که در آن جهت ارتباط بین متغیرها 

برای آزمون . کند ادبیات تحقیق و تجارب علمی و عملی نتواند رابطه بین متغیرها را حدس بزند فرضیه را بدون جهت بیان می

فرضیه . شود دامنه استفاده می دار از آزمون یک های  جهت ت از آزمون دو دامنه و برای آزمون فرضیههای بدون جه فرضیه

فرضیه « .وری مدیران آموزش دیده بیشتر از مدیران آموزش ندیده است بهره» فرضیه. دهند نمایش می H1یا  HAتحقیق را با 

فرضیه تحقیق بدون جهت « دیران آموزش ندیده متفاوت است وری مدیران آموزش دیده و م بهره» دار و فرضیه  تحقیق جهت

 . است

 فرضیه صفر. ب

کند که  متغیر  این فرضیه بیان می. کند فرضیه صفر، بر خالف فرضیه تحقیق، به عدم وجود رابطه بین متغیرها اشاره می

.  گویند ه صفر را فرضیه پوچ یا آماری نیز میفرضی. مستقل بر متغیر وابسته اثر ندارد و بین متغیرها رابطه یا تفاوت وجود ندارد

کند که بین متغیرهای  فرضیه صفر بیان می. دهد این فرضیه انتظار محقق در مورد رابطه بین متغیرهای تحقیق را نشان نمی

نمایش  H0 فرضیه صفر را با.  ای تنها ناشی از شانس و تصادف است شده  ای وجود ندارد و هر رابطه مشاهده تحقیق هیچ رابطه

  .دهند می

آمار استنباطی . بین متغیرهای مورد بررسی در جمعیت( یا پیوستگی) فرضیه صفر فرضی منطقی است مبنی بر عدم رابطه 

شود رابطه متغیرها در نمونه آنقدر قوی  به عبارت دیگر با این آزمون مشخص می. سازد امکان آزمون این فرضیه را فراهم می

رد فرضیه صفربدان معناست که . قانع کننده باشد یا نه( یعنی عدم وابستگی متغیرها در جمعیت)ه صفرهست که برای رد فرضی
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به عبارت دیگر اگر رابطه مشاهده شده در نمونه برحسب تصادف . احتمال تصادفی بودن رابطه در نمونه بسیار ضعیف است

بیکر، )شود بسیار ضعیف خواهد بود  معیت برگرفته میهای دیگری که از ج پیش آمده باشد پس احتمال تکرار آن در نمونه

اگر فرضیه صفر درست باشد و محقق به اشتباه آن را رد کند، خطایی از نوع یک مرتکب شده است و ناتوانی در رد  (.6731

  (.6736ساروخانی، )شود  فرضیه صفر نادرست، خطای نوع دوم خوانده می

یعنی موقعیت یا مقدار یک متغیر . ای بین دو متغیر نیست حاکی از این است که رابطهگونه که بیان شد یک فرضیه صفر  همان

های بدیل حاکی از این هستند که قسمی از رابطه وجود دارد؛ این رابطه  فرضیه. کند بینی نمی موقعیت یا مقدار دیگر را پیش

متغیرها متناظرند؛ مقادیر باالی یک متغیرهمراه  در یک رابطه خطی مثبت، مقادیر. شاید خطی یا منحنی، مثبت یا منفی باشد

است با مقادیر باالی متغیر دیگر، و برعکس در یک رابطه خطی منفی، مقادیر باالی یک متغیر با مقادیر پایین متغیر دیگر 

ک متغیر با در یک منحنی محدب، مقادیر باالی ی. باشد« مقعر»یا «  محدب»تواند به صورت  یک رابطه منحنی می. همراه است

در یک منحنی . مقادیر متوسط متغیر دیگر همراه است و مقادیر پایین متغیراول با مقادیر باال و پایین متغیر دوم متناظر است

مقعر، مقادیر پایین یک متغیر با مقادیر متوسط دیگری همراه است و مقادیر باالی متغیر اول با مقادیر باال و پایین متغیر دوم 

این نیز رایج است که فقط فرضیه . های بدیل رد کند کند فرضیه صفر را به نفع یکی از فرضیه پژوهشگر تالش می. متناظر است

  (.6736بلیکی، ) شود بدیل مورد ترجیح پژوهشگر بیان می

این بر . های مختلفی از فرضیه ارائه گردیده است بندی باتوجه به وسعت معنایی فرضیه و گستره تحقیقات اجتماعی، طبقه

 :یابند نظیر ها انواع بسیاری می اساس فرضیه

 های وصفی فرضیه. 1

شناسی وصفی است و هدف در سطح ماندن و صرفا ارائه تصویر واقعیت است،  نگاری یا جامعه هنگامی که تحقیق در حد  جامعه

 . ها نیز سطحی و به تعبیر دیگر وصفی است فرضیه

 های چند متغیره  فرضیه. 2

سازند، بلکه پیچیدگی واقعیت  ای بین یک متغیر مستقل و یک متغیر تابع را مطرح نمی تند که که رابطه سادههایی هس فرضیه

 . اند مرتبط 64بنابراین با پژوهش چند متغیری. رسانند اجتماعی را می

 های ساده فرضیه. 3

باشند و یا   6توانند خطی ها می ن فرضیهای. سنجد ای است که رابطه بین دو پدیده را می های چندبعدی، فرضیه بر خالف فرضیه

 .61غیر خطی

 های قیاسی فرضیه. 4

ساروخانی، )  پذیرد سازی نه بر پایه استقراء بلکه بر پایه قیاس و استنتاج منطقی، صورت می زمانی است که فرایند فرضیه

6736.) 

و « چرا»، «چیست»نوع پرسشتوان به سه  های پژوهش است که می گویی به پرسش یک پژوهش اجتماعی در پی پاسخ

ها عمدتا در  فرضیه. «اند چگونه»های  و برخی از پرسش« چرا»های  های ممکن به پرسش ها، پاسخ فرضیه. فروکاست« چگونه»

 (. 6736بلیکی، )روند  های پژوهشی قیاسی و به عنوان بخشی از فرایند آزمون نظریه بکار می  استراتژی
 های محدود  فرضیه. 5

 . شود یابد و در علوم کاربردی مطرح می ها با جزئی کوچک و قابل بررسی از دانش بشر ارتباط می این فرضیه

 فرضیه عمومی .6

و به کنجکاوی انسانی  نگر است های اساسی یا بنیان پیوندد و در زمره دانش های بشری می هایی که به فراخنای بازدانش فرضیه

   (.6736ساروخانی، ) دهد پاسخ می

 پذیری فرضیه آزمون 
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بنابراین هرگز خود متغیرها . دهد که به وسیله فرضیه بیان شده است ای تشکیل می اساس آزمون یک فرضیه را آزمون رابطه

ها این است که ما هرگز  نکته دیگر در مورد آزمون فرضیه. گیرد شود، بلکه رابطه آنهاست که مورد آزمون قرار می آزمون نمی

 (.6731هومن، ) گیرد های ضمنی آنهاست که  مورد آزمون قرار می آزماییم، بلکه داللت مستقیم نمیخود فرضیه را به گونه 

آزمون فرضیه بر اساس . یک فرضیه آزمون پذیر است اگر و فقط اگر بتوانیم معلوم کنیم که آن فرضیه درست یا نادرست است

فرضیه معموال صورت یک  (.Berger,2015) است های مکمل درستکند کدامیک از فرضیههای موجود، تعیین میداده

ای ضمنی در صورت مسئله آمده تحقیق  ای که به گونه اگر بتوانیم درباره درستی یا نادرستی فرضیه. دارد( بیان یا جمله) قضیه

نادرست است، در اگر نتوانیم معلوم کنیم که یک قضیه درست یا . پذیر است توان گفت که فرضیه مذکور آزمون آنگاه میکنیم،

پذیر است اگر و فقط اگر برای  بنابراین یک قضیه آزمون. ارزش است پذیر نیست و برای علم بی این صورت آن فرضیه آزمون

مقصود از میزان یا درجه احتمال آن است که احتمال درست بودن فرضیه . ای از احتمال بدست بدهیم درستی آن بتوانیم درجه

در اینجا الزم است اشاره کنیم که برای آنکه بدانیم یک . است( به طور مطلق درست) 6و ( درستبه طور مطلق نا)  1بین 

 .پذیر است، دو مالک وجود دارد فرضیه آزمون

 کند؟  پذیر ارتباط پیدا می مشاهده( به گونه تجربی) آیا همه متغیرهای موجود در فرضیه واقعا به پیشامدهای . 6

پذیر مربوط ساخت  های آن را بتوان به پیشامدهای  به گونه تجربی مشاهده دوین شده است که مولفهای ت آیا فرضیه به گونه. 2

 (.6731هومن، ) و درباره درجه احتمال آن تصمیم گرفت؟ 

ل ای باالتر است که بتوان ابطا پذیری فرضیه اساسا آزمون»: ها بیشتر است ای از فرضیه پذیری پاره تأکید می کند آزمون 63واالس 

حتی . «های تجربی منطقا ممکن نشان داد در حالی که برای تأیید آن یک یا چند یافته کافی باشد شمار زیادی یافته را با آن

پذیر و  پذیر باشد، یعنی کسب اطالعات مقتضی از مشاهده امکان پذیر است باید عمال نیز آزمون اساسا آزمون ای وقتی فرضیه

 (.6731بیکر، ) شناخته شده و عملی باشد های گردآوری آن برای ومحقق روش

 مدل

های محض نیست، و دانشمند باید همواره در جستجوی نظام یا مدلی باشد که بر  ها و واقعیت ای از مشاهده علم فقط مجموعه

به وجود  ای که تنظیم کرده است، پیوندی منطقی و فرضیه(های پراکنده  مشاهده) آوری شده  ی آن بتواند بین شواهد گرد پایه

قراردادن مساله مورد بحث به مرحله . گیرد ها، همه برای یک مقصود کلی صورت می ها و آزمایش ها و آزمون انجام مشاهده. آورد

نتایج یک پژوهش معموال به . کنیم، معموال خطاست اجرای آزمون بدون آنکه بدانیم چه چیز را و چرا آزمون می. آزمون تجربی

این شواهد و آثار به خودی خود گویا نیست و الزم است آنها را بر   .شود آوری می ها، جمع ط به پدیدههای مربو صورت پیشامد

های مناسب پژوهش، که به بهترین صورت ممکن بتواند جواب مسئله مورد پژوهش را در اختیار پژوهشگر قرار  پایه مدل یا مدل

  (.6731هومن، )ر قرار داد و روابط نتایج گوناگون را کشف کرد دهد، با استفاده از یک مبنای منطقی مورد تعبیر و تفسی

اندازهای تحلیلی را وسعت دهد،  در طی مراحل روش علمی پس از پرسش آغازی، وظیفه مطالعات اکتشافی این است که چشم

. اش باشند آشنا کند هایشان ممکن است الهام بخش او در کار تحقیقی محقق را با افکار متخصصان دیگر که تحقیقات و اندیشه

توانست به آنها پی ببرد، برایش آشکار کند و نهایتا او را در گزینش چارچوب  وجوه گوناگون مسئله تحقیق را که به تنهایی نمی

برداری باشند تا  های نو باید به خوبی قابل بهره اندازها و این ایده نهایتا این چشم. نظری مناسب با مسئله تحقیقش کمک کند

بتواند از آنها در فهمیدن و در مطالعه دقیق پدیده ملموس موضوع تحقیقش استفاده کند، و اال مصرف چندانی نخواهد  محقق

آوری و تحلیل  هایی درآورد که راهنمای محقق در کار منظم جمع پس باید بتوان آنها را به زبانی ترجمه کرد و به صورت. داشت

لوالیی است که طرح نظری مسئله تحقیق  تدوین شده محقق را با کار بعدیش  63تحلیلمدل . های مشاهده یا تجربه، باشد داده

دار و به هم پیوسته مرکب از  مدل تحلیلی مجموعه ساخت. کند که مشاهده و تحلیل اطالعات است به یکدیگر متصل می

ی، مدلی است که برای هدایت در واقع مدل تحلیل (.6733کیوی و لوک وان، ) است رگهای متصل به یکدی مفاهیم و فرضیه

 (.6731بیکر، )شود  ها ساخته می تحلیل داده
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 ساختن مدل تحلیلی

های مختلف و روشن و آشکار ساختن آنها در  ها، ابزاری علمی برای به تصویر کشیدن روابط مهم و با اهمیت بین جنبه مدل

. بندی نماییم را در رابطه با طبیعت این روابط فرمول سازد تا قضایای قابل آزمون آماری قالبی ساده است که ما را قادر می

رود و دو مورد عمده را باید در رابطه با ساخت مدل مورد توجه قرار  مراحل ساختن مدل از مراحل اساسی تحقیق به شمار می

 :داد

 .داشتن دانش کافی برای ساختن مدل. الف

 (.6733، حسین آبادی) داشتن هنر ساختن مدل و هنر بکارگیری آن. ب

ای منحصر به فرد است که از  هر تحقیق،  تجربه. های گوناگونی برای ساخت یک مدل تحلیلی وجود دارد بدیهی است که شیوه

گیرد که انتخاب آنها به معیارهای متعددی مثل پرسش آغازی، آموزش نظری و عملی محقق،  ای صورت می های ویژه راه

کیفیت مطالعات اکتشافی اهمیت . دهد، بستگی دارد ای که تحقیقش را در آن انجام می وسایلی که در اختیار دارد یا زمینه

های اصلی و روابطی  رود، مفاهیم کلیدی و فرضیه  به مرور که مطالعات اکتشافی پیش می. ل تحلیلی داردزیادی در ساختن مد

در واقع، مدل . که مناسب یا جالب است میانشان برقرار کرد، تدریجا از درون توده اطالعات فراهم آمده سر برون خواهد کرد

 . گیرد تحلیلی در طول مرحله مطالعات اکتشافی شکل می

یا ابتدا : تواند به دو شیوه متفاوت عمل کند که میانشان جدایی صریحی وجود ندارد برای ساختن مدل تحلیلی، محقق نهایتا می

 . کند پردازد یا اینکه راه معکوسی را  طی می کند و در مرتبه بعدی به مفاهیم می می  ها شروع از تدوین فرضیه

 ساختن مفاهیم

ها یا  اگر نتوان گفت مثال چه رفتارها، نگرش: تجربی باشند 21های تفاده باشند باید دارای معرفبرای آن که قابل اس 63مفاهیم

دشواری . اند فایده اند چنین مفاهیمی برای مقاصد پژوهشی بی طلبی یا پایگاه اجتماعی ، قدرتکاری هایی بازتاب محافظه خصیصه

 .(6731دواس، )های خوب برای مفاهیم است  کار در تهیه معرف

فهمیدن   این کار، ساختن مفهوم انتزاعی برای. سازی کاری بیشتر از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است مفهوم

هایی که به نظر محقق  های واقعیت مورد نظر توجه نشده، بلکه فقط آن جنبه سازی به همه جنبه لذا، در مفهوم. امر واقعی است

 . شود اصلی است برگرفته می

کیوی و ) سازد دهد و امر واقعی را منعکس می را تشکیل می اختن یک مفهوم در گام اول عبارت از تعیین ابعادی است که آنس

غالبا متمایز کردن این ابعاد در هنگام تعریف و تصریح . بسیاری از مفاهیم وجوه یا ابعاد مختلفی دارند(. 6733لوک وان، 

هایی  تر معرف ست به استفاده از یکی از ابعاد در تحقیق منجر شود یا به تهیه منظماین تمیز ممکن ا. مفاهیم سودمند است

محرومیت . شود تر می تر و تحلیل سودمند تمیز ابعاد یک مفهوم منجر به استدالل نظری پیچیده. برای هریک از ابعاد بیانجامد

روانی، سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی تفکیک توان محرومیت را به محرومیت جهانی،  می: مصداق یک مفهوم چندبعدی است

  (.6731دواس، )کرد 

ها  شاخص. گیری کرد هایی است که به کمک آنها بتوان ابعاد مفهوم را اندازه گام بعدی در ساختن یک مفهوم، تعریف شاخص

های  پشت، دندان ی سفید کمکه بگوییم موها گیری ابعاد مفهوم هستند مانند این های عینی قابل شناسایی و قابل اندازه نشانه

کند  اند و ایجاب می اند و برخی دیگر خیلی پیچیده برخی از مفاهیم ساده. های پیری هستند ریخته  پوست چروکیده، شاخص

ها بر حسب  ها و شاخص بنابراین تعداد ابعاد، مولفه. هایی تجزیه کرد ها به مولفه که بعضی ابعادشان را پیش از رسیدن به شاخص

 (.6733کیوی و لوک وان، ) کند م تغییر میمفاهی

مانند وضع تأهل، ) های خوبی قبال ساخته شده است ای است و معرف برای بسیاری از مفاهیم تهیه معرف یا شاخص کار ساده

ر تهیه ای که د توان سه رویکرد عمده می .تر کار دشواری است ای از مفاهیم خاصه مفاهیم انتزاعی اما برای پاره( سطح تحصیالت

 .معرف یا شاخص وجود دارد را در نظر گرفت
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های آزموده و جاافتاده بسیاری وجود دارد  مقیاس. اند هایی است که در تحقیقات پیشین ساخته شده نخست استفاده از سنجه

های  استفاده از معرف.ها باید در پی ارزیابی آنها برآییم در استفاده از این سنجه. که نادیده گرفتن آنها به ضرر خود ماست

این امر به شناخت انباشتی کمک . های محققان دیگر برخوردار است ایسه نتایج با یافتهجاافتاده  از مزیت بزرگ امکان مق

 . که هر تحقیقی به تحقیق منحصر بفردی با سنجه های منحصر بفرد بپردازد کند تا این می

تر  ده از رویکردی کمای از موضوعات تحقیقی بویژه آنجا که گروه خاصی مورد پیمایش است ابتدا استفا که در مورد پاره دوم این

این شیوه به درک امور از دید . آوری اطالعات بسیار سودمند است در گرد( مانند مشاهده ، مصاحبه غیر ساختمند) ساختمند

 . های مناسب سودمند است کند و در تهیه معرف ها و شیوه تفکر آنها کمک می آن مردم، اطالع از دلمشغولی

باید جمعیت مورد مطالعه را بشناسیم، دید روشنی درباره چیزی . ع از بین گروه پیمایش استشیوه سوم استفاده از افرادی مطل

  (.6731دواس، ) های خود را ارزیابی کنیم خواهیم بسنجیم داشته باشیم، کار محققان دیگر را بررسی و معرف که می

یکی شیوه . سازی متناظر است  ی از مفهومهریک از آنها با سطح متفاوت. نهایتا دو شیوه برای ساختن مفهوم وجود دارد

 .سازد می« مفاهیم دستگاهی»سازد، دیگر شیوه قیاسی است که  می« مفاهیم عملی منفرد» استقرایی است که 

  21مفهوم عملی مجزا. الف

اند  کرده آوری یک مفهوم عملی مجزا مفهومی است که به طور تجربی بر مبنای مشاهدات مستقیم یا اطالعاتی که دیگران جمع

سازی را فراهم  توان عناصر الزم برای این مفهوم های مرحله اکتشافی است که می از خالل مطالعات و مصاحبه. شود ساخته می

 . کرد

  22مفهوم دستگاهی. ب

 مفاهیم دستگاهی ترکیبی و قیاسی است و بنای آن بر منطق روابطی. در حالی که مفاهیم عملی مجزا تحلیلی و استقرایی است

کند، حتی اگر منبع الهام آن رفتار اشیاء  مفهوم دستگاهی را تجربه القاء نمی. که میان اجزای یک نظام وجود دارد استوار است

قیاس، تمثیل، تضاد و )های موجود درباره این اشیاء بوده باشد، این مفهوم کماکان  از راه استدالل انتزاعی  واقعی و شناخت

کیوی و )شود  تری دارد که پارادایم نامیده می لب موارد، این مفهوم انتزاعی چارچوب فکری کلیدر اغ. شود ساخته می( غیره

 (. 6733لوک وان، 
 ها ساختن فرضیه

که به تدریج در جریان مطالعات اکتشافی و آماده سازی چارچوب ) فرضیه چونان پاسخی موقتی به پرسش آغازی تحقیق است 

های مشاهده یا، به ندرت  را با داده برای درک ارزش این پاسخ الزم است که آن(. ه استنظری مسئله تحقیق حک و اصالح شد

بنابراین، . در هر حال درستی یا نادرستی این پاسخ را باید با واقعیات آزمود. های آزمایش، مقابله داد در تحقیق اجتماعی، با داده

به عبارت دیگر، فرضیه، مستقیم یا غیرمستقیم، نوع مشاهداتی را . فرضیه را باید به صورتی که قابل مشاهده باشد تدوین کرد

دهد تا بتوان بازبینی کرد که  های این مشاهدات مالحظه کرد به ما نشان می که باید انجام داد و روابطی که باید میان داده

های مشاهده  بله فرضیه و دادهاین فاز مقا. کنند واقعیات ملموس در چه وضعیت و مقیاسی این فرضیه را تصدیق یا تکذیب می

 (. 6733کیوی و لوک وان، )شود  هایشان فرضیه قابل مشاهده می با ساختن مفاهیم و شاخص. شود بازبینی تجربی نامیده می

اما واالس معتقد است اهمیت فرضیه در تحقیقات اجتماعی عمدتا در تعیین مشاهدات . بینی است سازی نوعی پیش فرضیه

ساختن یک فرضیه تنها به تصور  (.6731بیکر، )بینی نتایج عملی چنین مشاهداتی  ید انجام داد تا پیشدقیقی است که با

سازی باید منطق  در فرضیه: تر است ساختن فرضیه عملی پیچیده. شود ای میان دو عبارت یا دو متغیر مجزا محدود نمی رابطه

وانگهی به ندرت اتفاق . کند تبیین کرد را بهم مرتبط می  روابطی را که مفاهیم عنوان شده در طرح نظری مسئله تحقیق

ها باید با  این فرضیه. شوند ها ساخته می معموال دستگاهی از فرضیه. افتد که در یک تحقیق تنها به یک فرضیه قناعت شود می

توان بدون پرداختن به  ری میلذا با دشوا. یکدیگر ارتباط ارگانیک و با طرح نظری مسئله تحقیق یگانگی منطقی را داشته باشند

 . ها حرف زد مدل تحلیلی متناظر با طرح نظری مسئله تحقیق از فرضیه
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هاست که  مدل، دستگاهی از فرضیه. اند ها از یکدیگر جدانشدنی طرح نظری مسئله تحقیق، مدل تحلیلی، مفاهیم و فرضیه

ای از مفاهیم  ای بین مفاهیم است؛ پس مدل نیز مجموعه بینی رابطه پیش  باری، فرضیه. میانشان ارتباط منطقی برقرار است

 (.6733کیوی و لوک وان، ) تباط منطقی دارندرااست که به موجب روابطی مفروض با یکدیگر 

 ها  انواع مدل 

د و آورن ها چارچوبی مفهومی یا نظری را فراهم می مدل. های گوناگون استفاده شده است ها به شیوه در علوم اجتماعی از مدل

واری باشند که شاید با استفاده از تشبیه و تمثیل به دست آیند، یا  توانند نماینگر مکانیسم یا ساختار تبیینی فرضیه می

توان انواع  های پژوهش ، که می تا حد زیادی، ماهیت پرسش. توانند روشی برای سازماندهی  نتایج پژوهش و ارائه آنها باشند می

های پژوهشی، تعیین کننده  فروکاست و انتخاب استراتژی یا استراتژی« چگونه »و « چرا»، « ستچی»را به سه نوع پرسش  آن

  (.6736بلیکی، ) ها در پژوهش خواهد بود ها، و نقش نظریه و مدل نحوه استفاده از مفاهیم، استفاده یا عدم استفاده از  فرضیه

تداخل بسیار زیادی و همچنین موارد استفاده بسیار مختلفی  شود که ها بالفاصله معلوم می بندی مدل در تالش برای طبقه

های آنها ذکر  ها  و گونه در توصیف زیر پنج طبقه از مدل. ها وجود ندارد هیچ توافق عامی در مورد طبقه بندی مدل. وجود دارد

تر تبیین کرد  ها را عمیق ای کمک کنند که بتوان  آزمون فرضیه ها به شناسایی متغیرهای مهم به گونه اگر مدل. شود  می

 . محققان نباید در استفاده از آنها تردیدی به خود راه دهند

 های فیزیکی  مدل

های  این اشیاء ویژگی. ای باشد که معرف آن است ای ساخته شده تا ماننده پدیده مدل فیزیکی شیء مشخصی است که به گونه

 . های هوایی های کوچک مقیاس، هواپیما و تونل ندام، ملکول، اتم، ساختمانگیرند مانند اسکلت، ا ساختاری یا ایستا را در بر می

ای از تکنولوژی  از خیاطی گرفته تا معماری و مهندسی، هوانوردی،  ای از علم و شاخه های فیزیکی تقریبا در هر حوزه مدل

هایی را  اف اس چاپلین مدل. برده استهای فیزیکی  مدلشناسی استفاده محدودی از  که جامعه گو این. کارکردی شناختی دارد

 . اند هایی را برای روابط قدرت و گروه آزموده برای نشان دادن نهادها و فضای اجتماعی و دی سی میلر مدل

 های نظری  مدل 

اغلب اصطالح مدل را مسامحتا به معنی هر نظریه علمی که با سبک نمادی، اصول موضوعه یا رسمی بیان شده است به کار 

اگر مترادف گرفتن نظریه و مدل اصال ارزشی داشته باشد احتماال ارزش آن در جایی است که نظریه به صورت یک . برند می

 .  اند رائه شده است که دقیقا مشخص یا نشان داده شدهرشته اصول موضوعه همراه با روابط بین اجزا ا
 های ریاضی مدل

ها ، اجتماعات یا  اصطالح مدل ریاضی در علوم اجتماعی به معنی کاربرد معادالت ریاضی در ترسیم رفتار افراد ، گروه

 . های روند ، علّی ، مسیر و احتماالت مشاهده کرد توان در مدل کاربرد رایج ریاضیات را می. هاست ملت

هایی دارد که به منزله اصول یا قوانین تغییر مفروض  های رشته زمانی با معادالت یا منحنی داللت بر انطباق داده 27مدل روند

 . اند گرفته شده

مفروض است متغییرها در یک ای از واقعیت اجتماعی است که در آن  متضمن ساختن مدل ساده  24مدل های مسیر یا علّی

یا معیار را یافته و آنها را بر حسب اثر ( نتیجه ) ترین متغیرهای موثر بر متغیر وابسته  مهم. کنند توالی علی یا فرایندی عمل می

 . آیند شوند باقیمانده به شمار می کلیه متغیرهای دیگری که وارد سیستم علی نمی. کنند یا تأثیرشان مرتب می

دهد و احتمال  ای از رویدادهای رفتاری در طول زمان رخ می به ساختن احتمالی داللت دارد که در آن سلسله  2احتماالتیمدل 

 . پردازند می« فرایندهای تصادفی »این مدل به . شود توأمی این رویدادها تعیین می

 مدل های مکانیکی 

مقرر . جویند تا قیاس هایی در زمینه افتار اجتماعی ارائه دهند یهایی مکانیکی از مفاهیم فیزیک سود م در علوم اجتماعی مدل

های مکانیکی رشد فزاینده ای داشته است  توجه به مدل. بود ریاضیات خادم ساختن حوزه و آوردن اعتبار و انضباط جدید باشد
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کامپیوتر کانون مدل . توارند، این مدل ها بسط توجه به مدل های ریاضی است ، چه آن ها بر زبان ریاضی و منطق نمادی اس

مدل بازی نیز . اند سازی شده الکترونیکی رواج یافته سازی شده کامپیوتری و مدل شبیه مکانیکی است و اصطالحات مدل شبیه

سازی شده کامپیوتری استفاده از برنامه کامپیوتری برای ارائه آزمونی از یک  محور مدل شبیه. دقیقا به مدل مکانیکی ربط دارد

های تجربی کدگذاری شده از قدرت  پذیر از داده است که همسازی درونی دارند و در استخراج قضایای تعمیم  21ته سازهرش

های  های ریاضی در مدل  کامپیوترهای الکترونیکی به طور فزاینده ای در جایگزینی برای انشقاق. تبیین مفروضی برخوردارند

( تبدیل نظریه به برنامه کامپیوتری )ی توان به صورت برنامه کامپیوتری درآورد اصول موضوعه مدل را م. روند صوری بکار می

های شبیه  دهد که مدل هربرت سیمون گزارش می. دهد محاسبه کند فرمان می( یعنی نظریه) تا کامپیوتر رفتاری را که برنامه 

سازی  اکنون مدل. اند ها نشان داده زمایشی امکان پیگیری مسئله تحقیق را از طریق توالی آ سازی کامپیوتری جدید نحوه

های تاریخی در مورد کشفیات علمی مهم  سازی را با مقایسه آنها با داده های شبیه مدل. ساختار نمودها در حال پیشرفت است

 . آزمایند می

انداز و رفتار مالیاتی،  سازی تحلیل خرد برای بررسی آثار انواع مختلف سیاست ها بر ساختار جمعیتی ، پس  های شبیه از مدل

امنیت مالی در دوره بازنشستگی ، تفاوت طبقاتی در سالمتی و بیماری و ابعاد بسیار زیاد دیگر جمعیت و بهزیستی آن استفاده 

 . شود می

بازی )آمیزی  ها در وضعیت رقابت ای ریاضی مربوط به تعیین مناسب ترین استراتژی های بازی متکی است بر نظریه مدل

هایی که نتایج آن صرفا تصادفی است  های استراتژی بر خالف بازی بازی. که شامل دو یا چند نفر یا طرف است( اتژیاستر

 . هایی اند که نتایج آن همچنین یا به طور کامل متکی بر حرکتی است که بازیگران منفرد اختیار می کند بازی

 مدل های تعامل نمادی 

در تعامل . پردازند اند می ورد استفاده یا رویاروی خود قائلکه کنشگران برای نمادهای مبه معنایی  23های تعامل نمادی مدل

ر از آن هستند که ت های معنایی ظریف بسیاری از تفاوت. شود ت منتقل میهای رفتار به وسیله کلمات و ژس اجتماعی نشانه

دودی افرادند؛ ای دارند و شامل مع نمادی ساخت سادههای تعامل  ز مدلبرخی ا. ها پرداختماشینی به آن های بتوان با پدیده

ازی س ها عمدتا شبیه همه این مدل. کنند ها از کامپیوتر استفاده می تعمیمترند و برای پیدا کردن الگوها و  ای دیگر مفصل پاره

 اند واقعیاند که هم ریخت وضعیت  ک دیده شده یا مفاهیم ساخت یافتههای تدار هستند ، یعنی مبتنی بر وضعیت

 .(.6733میلر،)

ها وجود دارد و هیچ توافق عامی در مورد طبقه بندی مدل ها وجود  ارد استفاده بسیار مختلفی از مدلهمانطور که بیان شد مو

مدل : الف: ها ارائه شده است  تقسیم بندی برای مدلبطور مثال در کتاب مبانی روش تحقیق در علوم اجتماعی سه نوع . ندارد

 های سری زمانی ؛ 

ترتیب در منابع به این  (.6733حسین آبادی، )سازی  ای شبیه های چند معادله مدل:ای ؛ ج  های رگرسیونی تک معادله لمد: ب 

 .توان یافت های مختلفی از مدل را می مختلف تقسیم بندی

 نتیجه گیری 

های مختلف را تشخیص دهد و به مقصد  تواند راه ابینا ؛ فرد نابینا بدون عصا نمیفرضیه مانند عصایی است  در دست یک ن

بنابراین رابطه بین فرضیه و مسئله یک رابطه . البته باید توجه داشت که عملکرد عصا هم وابسته به شخص نابیناست. برسد

ه و نظریه را به است که مشاهده را به نظری های علمی ، فرضیه یک ابزار نیرومند ، در بررسیتر به عبارت کلی. استدوسویه 

مدل . وندش با این داده ها مقابله داده می فرضیه ها هم معیار گزینش داده ها هستند و هم این که. سازد مشاهده مربوط می

توان  ه میبدون داشتن  یک فرضی. ی گیردشود ، از همین راه مورد آزمون قرار م به اتکای این فرضیه ها ساخته می تحلیلی که

در .شود بدون پاسخ ماندن سوال پژوهشی می وری موجب اتالف وقت و سرانجامآ آوری اطالعات کرد ، اما این جمع شروع به گرد

ا هدایت و جهت تحقیق را تعیین های اجرایی پژوهش را تعیین می کند و پژوهش ر این فرضیه است که مجموعه فعالیت نتیجه
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دار و به هم پیوسته مرکب  مجموعه ساختو  شود داده ها ساخته میکند و یک مدل تحلیلی مناسب هم برای هدایت تحلیل  می

ترین ابزاری است که انسان برای نیل به فرضیه نیرومند»توان گفت  نهایتا می. است  رگهای متصل به یکدی از مفاهیم و فرضیه

 . «دانش قابل اعتماد اختراع کرده است
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