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تعریف دقیق علم به عنوان مجموعهای از فعالیتهــای پژوهشـی 
یا فرآیند دشوار است. گرچه دانشمندان به طور ضمنی نسبت بـه آن 
آگاهی دارند و در عمل روششناســی علمـی را بنـای کـار خویـش 
ــه چـارچوبـی  قرار میدهند. هدف کلی ما در این سلسله نوشتار ارائ

است که این آگاهی ضمنی را تاحد ممکن روشن سازد. 
از نظر تاریخچه، در قرن هفدهــم میـالدی، دو دانشـمند مشـهور 
غربی به تبیین دو روششناسی متفاوت پرداختند: 1) فرانسیس بیکن 
– روششناسـی تجربـی/ قیاسـی 2) رنـــه دکــارت – روششناســی 
ــوق را  عقالنی/ استنباطی. متعاقباً اسحاق نیوتن ترکیبی از دو روش ف
ــا  ارائه نمود. از نظر او، آزمایشات تجربی بدون تفسیر سیستماتیک ی
استنباط به نتیجهگیری قابل اعتماد علمی منجر نخواهد شد. به همین 
ــه شـواهد تجربـی  ترتیب، استنباط از اصول اولیه بدون آنکه مستند ب
باشد، روند صحیح علمی محسوب نمیشود. به طور کلــی، بـه نظـر 
ــای کـار دانشـمندان  میرسد که در عمل با تسامح تعریف نیوتن مبن
امروزی و محور روششناسی علوم تجربی است. البته همــانطور کـه 
در ابتداء ذکر شد، اکثر دانشمندان اعتقاد دارند که علم را نمیتــوان 
ــالب  منحصر به یک روش یا فرآیند دانست. از طرف دیگر حجم غ
ــای علمـی ضمنـی و نـاگفتـه همچـون  آگاهی دانشمندان از روشه
ــه  آموزش نحوۀ خلق یک اثر هنری است. معذلک، برای پرداختن ب
فعالیت علمی نمیتوان فاقد روششناسی روشن و دقیق بــود. تـالش 

ما در اینجا توصیف و شرح تفصیلی روششناسی علمی است. 

به طور کلی پژوهش به پنج شیوه صورت میگیرد که میتــوان 
آنها را رویکرد پژوهش نامید:  

1- تجربی تصادفی1 (تقسیم تصادفی شرکتکنندگان در گروههــا 
بر اساس متغیر مستقل فعال/قابل تغییر). 

2- نیمه تجربی2 (یک متغــیر فعـال/ قـابل تغیـیر امـا بـدون تقسـیم 
تصادفی شرکتکنندگان در گروهها). 

3-  مقایسهای3 (که در آن گروههای مختلف بر اساس یک صفت 
ــس مـرد در برابـر  یا متغیر ثابت مقایسه میشوند. برای مثال جن

جنس زن). 
4- ارتباطی4 (که بعضاً همبسته5 نیز نامیده میشود و در آن حداقل 
ــط  دو متغیر پیوسته در یک گروه از آزمودنیها همبسته یا مرتب

میباشند). 
5- توصیفـی6 (پژوهشـی کـه بـا اسـتفاده از شـاخصهای آمـــاری 

توصیفی به سؤاالت توصیفی پاسخ میگوید).1 
مطالعات پیچیده غالباً بیش از یــک رویکـرد را بـه کـارمیبندد. 
ــال، مطالعـات پیمایشـی دارای سـؤاالت توصیفـی همـراه بـا  برای مث

سؤاالت ارتباطی و مقایسهای است. 
ــؤاالت پژوهشـی را  دالیل متعددی وجود دارد که پژوهش یا س
ــه تقسـیم میکنیـم. نخسـت آنکـه سـؤاالت علـت و  به انواع پنجگان
معلول را میتوان به مناسبترین شکل در رویکرد تجربـی تصـادفی 
_____________________________________________
1- randomized experimental 2 - quasi-experimental
3- comparative 4 - associative
5- correlational 6 - descriptive
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کنترل شده و بــه مـیزان کمـتر در رویکـرد نیمـه تجربـی پاسـخ داد. 
هیچیک از رویکردهای مقایسهای یــا ارتبـاطی بـرای یـافتن علـت و 
ــرای  معلـول مناسـب نمیباشـد. البتـه مدلهـای آمـاری پیچیـدهای ب
ــاً بـا  استنتاج علت و معلول در مطالعات غیرتجربی بکار رفته که طبع

محدودیتهای زیادی مواجه است. نمونۀ این مدلها عبارتند از: 
 • cross-lag
 • panel correlations
 • structural equation modelling

ــات و رویکردهـای پژوهشـی در اسـتفاده از نـوع  طراحی مطالع
آمار به کار رفته در تحلیل دادهها تعیین کننده میباشد. به طور کلی 
ــود میـان دو گروه از  پژوهشگران یا در صدد یافتن تفاوتهای موج
آزمودنیها بر اساس یــک متغـیر خـاص میباشـند و یـا میخواهنـد 
بدانند که آیا دو متغیر مشخص به نحوی با یکدیگر ارتباط دارند. به 
ــا میتـوان از مطالعـۀ  عنوان مثالی از بررسی تفاوتهای میان گروهه
مک نیکــوالس و کولیـس (2000) نـام بـرد. در ایـن مطالعـه مـیزان 
ــا مـیزان تعـامالت  تعامالت اجتماعی افراد به هنگام راه بردن سگ ب
اجتماعی در شرایطی که ســگ وجـود نداشـته باشـد، مقایسـه شـده 
است. مثال مطالعۀ ارتباطی میان متغیرها، پژوهشی اســت کـه توسـط 
والش و اوگومبا – آگوونوبی (2002) انجام گرفت. در این مطالعـه، 
ــراب از درس آمـار» و «مسـامحه کـاری» بررسـی  ارتباط میان «اضط
ــاری در ایـن مثالهـا بـه ترتیـب آزمونهـای  گردید. آزمونهای آم
تفاوت1 و آزمونهــای همبسـتگی2 نـامیده میشـوند. بدیـن ترتیـب، 

نحوۀ طراحی مطالعه بر انتخاب نوع آزمون آماری مؤثر است. 
فرآیند پژوهش با یک مسأله آغاز میشود. یک مسأله پژوهشی 

چیست؟ کرلینگر (1986) یک مسأله را چنین توصیف میکند: 
ــه  «…. یک جمله یا عبارت سؤالی که اینگونه سؤال میکند: چ
ارتباطی میان دو یا تعداد بیشتری از متغیرها وجود دارد؟» (ص 16). 
کرلینگر اظهار نظر میکنــد کـه پیـش از بیـان مسـأله، «… دانشـمند 
معموالً مانعی را در برابر درک تجربه میکند کــه عبـارت اسـت از 
یک بیقراری مبــهم در برابـر پدیدههـای مشـاهده شـده و مشـاهده 
نشده که در واقع یک کنجکــاوی اسـت (چـرا ایـن موضـوع چنیـن 
است؟) (ص 11). برای مثال، هارمون و همکاران (1984) به بررسی 
این موضوع پرداختند که آیــا انگیـزۀ تسـلط یـافتن بـر مـهارتهای 
ــدازهگیـری  جدید یا وظایف چالش برانگیز را میتوان در نوزادان ان

ــه عواملـی در مـیزان ایـن انگیـزۀ تسـلط  نمود، و در این صورت، چ
تأثیرگذار است. این مسأله را نــیز چنیـن میتـوان بیـان داشـت: چـه 

متغیرهایی به انگیزۀ تسلط یک نوزاد مربوط است؟ 
 

متغیرها 
یک متغیر باید بتواند تغیـیر کنـد یـا ارزشهـای مختلفـی داشـته 
باشد. برای مثال، جنس یک متغیر است زیرا دارای دو ارزش (مــرد 
و زن) میباشد. سن متغیری است کــه تعـداد زیـادی از ارزشهـا را 
دارا میباشد. اگر بیش از یک درمان مطرح باشد و یا یک درمـان و 
ــد، آنـگاه نـوع درمـان / مداخلـه  یک گروه کنترل وجود داشته باش
ــد ارزشهـای  یک متغیر است. انگیزۀ تسلط همچون سن که میتوان
ــن حـال، اگر مـا صرفـاً  فراوانی را داشته باشد، یک متغیر است. با ای
دختران را مطالعه کنیم، جنسیت یک متغیر به حساب نمیآیــد زیـرا 
در واقع یک عامل ثابت است. بنابراین، ما میتوانیم اصطالح متغــیر 
ــــم کـــه عبـــارت اســـت از مشـــخصات  را چنیــن تعریــف کنی
شرکتکنندگان یا موقعیتی که دارای ارزشهای مختلــف در یـک 

مطالعه است.1 
 

تعاریف عملیاتی متغیرها 
ــا  تعریف عملیاتی یک متغیر، آنرا بر حسب عملیاتی توصیف ی
تعریف میکند که برای تولید آن به کار میرود یا فنونی کــه بـرای 
اندازهگیری آن استفاده میشود. متغیرهای دموگرافیک نظیر سن یــا 
ــق بررسـی مـدارک قـانونی یـا صرفـاً پرسـش از  نژاد معموالً از طری
آزمودنیهــا بررســی مــیگردد. درمانهــای بــه کــار رفتــــه در 
ــوند تـا اینکـه خواننـده بدانـد  کارآزماییهای بالینی باید توصیف ش
مثالً منظور پژوهشگر از «شناخت درمانی» چیست؟ به همین ترتیب، 
مفاهیم انــتزاعی نظـیر «انگیـزۀ تسـلّط» بـاید بـه صـورت عملیـاتی بـا 
ــور،  تشریح دقیق نحوۀ اندازهگیری آنها، تعریف شوند. به همین منظ
ــا ابـزار مـورد نظـر را  پژوهشگر از سؤاالت نمونهوار استفاده نموده ی
ضمیمه میسازد یا منبعی را ذکر میکند که در آن بتــوان اطالعـات 

اضافی به دست آورد. 
ــک  متغیرها، کانون اصلی در انجام پژوهشهای علمی هستند. ی
_____________________________________________
1- difference tests 2 - correlational tests
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متغیر به سادهترین تعریف، چیزی است که میتواند تغییر کند. یعنی 
واجـد طبقـهها یـا ارزشهـای بسـیار متعـددی گردد. مثـال متغیرهــا 
عبـارتند از جنـس، سـرعت تـایپ کـردن، سـرعت حداکـثر یـــک 
اتومبیل، تعداد عالئم گزارش شــدۀ یـک بیمـاری، درجـه حـرارت، 
ــداد گلهـای زده  تعداد تماشاگران یک مسابقه، سطح اضطراب، تع
ــیزان تعـامالت اجتمـاعی در  شده در جریان مسابقۀ فوتبال، هوش، م
زمان راه بردن سگ، میزان خشونت در تلویزیون، شغل و رنگهای 
ـــتند کــه میتوانیــم  مـورد عالقـه. ایـن مـوارد تمامـاً چیزهـایی هس
اندازهگیری و ثبت نمائیم و بسته به موقعیت یا شخص تغییر مییابد. 
ــیرات آنهاسـت. بـه  اهمیت متغیرها به دلیل اهمیت درک چرایی تغی
منظور رسیدن به این درک، الزم است که تغییرات متغیرهای مزبور 

در هر شرایط خاص را اندازهگیری و ثبت نمائیم. 
 

مشخصات متغیرها 
متغیرها از مشخصات متعددی برخــوردار هسـتند. در حـالی کـه 
درجـه حـرارت را میتــوان بــر حســب فارنــهایت یــا سلســیوس 
ــدد داد، امـا بـرای نـوع شـغل نمیتـوان  اندازهگیری نمود و به آن ع
چنین کاری کرد. این موضوع یکــی از مشـخصات مـهم متغیرهـا را 
ــی آنـها را میتـوان  نشان میدهد که عبارت است از اینکه با چه دقت
اندازهگیری نمود. در دقیقتریــن حـالت متغیرهـا میتواننـد پیوسـته1 
باشند؛ بدین معنی که در محدودۀ یک طیف، هر ارزش یا عددی را 
ــر، متغیرهـا بـا فواصـل ثـابت تغیـیر  به خود بگیرند یا به بیان صحیحت
ــه  نمیکنند. مثال خوبی از این نوع متغیر درجه حرارت بدن است ک
ــال  میتواند 40 درجه سانتیگراد یا 40/2 درجه سانتیگراد باشد. مث
دیگر سنجش میزان خشونت در تلویزیون است کــه میتوانیـم آنرا 
ــردۀ تلویزیـون در طـول روز  بر حسب مقدار زمانی که خشونت بر پ
ــدازهگیـری نمـائیم. بدیـن ترتیـب، انـدازۀ خشـونت  ظاهر میشود ان
میتواند در حد ثانیه یا کسری از ثانیه هم بیان شود (مثالً 1000 ثانیه 
ــت از نظـر دقـت در  یا 1000/1235672 ثانیه در روز). تنها محدودی
اندازهگیری چنین متغیرهایی، صحت ابزار اندازهگیری است. دربارۀ 
ــته  متغیرهای پیوسته، فرض بر این است که متغیر زمینهای خود پیوس
ــن نباشـد. مثالهـای دیـگر  است، حتی اگر نحوۀ اندازهگیری ما چنی
متغیر پیوسته عبارتند از درجــه حـرارت، سـطح اضطـراب، حداکـثر 

سرعت اتومبیل و هوش (جدول 1). 
 

جدول 1- مثالهایی از متغیرهای پیوسته، گسسته و اسمی 
پیوسته گسسته اسمی 

جنس 
شغل 

رنگ محبوب 
رستوران مورد عالقه 

تعداد عالئم یک بیماری 
تعداد اتومبیلها 

تعداد گلها در مسابقه فوتبال 
تعـداد تعـامالت اجتمـــاعی در 
هنگام قدم زدن به همراه سگ 

تعداد فرزندان خانواده 

درجه حرارت 
حداکثر سرعت اتومبیل 

سرعت تایپ کردن 
هوش 

 
سطح اضطراب 

متغیرها همچنین میتوانند گسسته2 باشند کــه در ایـن حـالت از 
ــه  ارزشها یا عددهای مجزا از هم در یک طیف برخوردار هستند. ب
ــی هفتـه را میتـوان  عنوان مثال، تعداد صحنههای خشونت بار در ط
متغیر گسسته نامید که در این مثــال نمیتوانـد مثـالً کسـری از یـک 
ــار باشـد. مثالهـای واضـح دیـگر ایـن نـوع متغـیر  صحنۀ خشونت ب
ــای زده شـده در  عبارتند از تعداد فرزندان در خانواده و تعداد گله

مسابقۀ فوتبال. 
ــای پیوسـته و گسسـته  یکی از مشکالتی که در ارتباط با متغیره
مطـرح اسـت، ابـهام در تمـایز میـــان متغیرهــای زمینــهای و نحــوۀ 
اندازهگیری آنها میباشد. ما میتوانیم اضطراب (یک متغیر پیوسته) 
را با استفاده از یک پرسشنامه انـدازهگیـری نمـائیم (مثـالً پرسشـنامۀ 
خصلـت – حـالت اضطـراب، اسـپیلبرگ و همکـاران، 1983) کـــه 
ــاً  معرف سطح اضطراب شخص است. نمرۀ کلی این پرسشنامه صرف
میتواند به صورت یــک واحـدی (مثـالً از 38 بـه 39 یـا 61 بـه 62) 
تغییر کند. بنابراین نحوۀ سنجش ما گسسته بوده است در حــالی کـه 

متغیر زمینهای پیوسته فرض میشود.1 
نوع دیــگر متغـیر، اسـمی یـا طبقـهای3 اسـت. در اینجـا ارزشـی کـه 
متغیرها میتوانند داشته باشــند صرفـاً بـه صـورت طبقـه اسـت. مثـال 
خیلی واضح آن جنسیت است که میتواند جنــس مذکـر یـا مؤنـث 
باشد. مثال دیگر متغیر شغل اســت کـه میتوانـد چندیـن نـوع باشـد 

(قاضی، معلم، پزشک، فروشنده ، …). 
در بسیاری از موارد، پژوهشگران متغیرهای پیوسته یا گسســته را 
به متغیرهای طبقــهای تبدیـل میکننـد. علـت اینکـار آن اسـت کـه 

_____________________________________________
1- continuous 2 - discrete
3- discrete
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بســیاری از تصمیمــات در روانشناســی، روانپزشــکی و پزشــــکی 
تصمیمات دو گزینــهای هسـتند (اسـتردیز، 2002). بـرای مثـال، آیـا 
شـخص دارای اختـالل روانـی یـا یـک بیمـاری خـاص اسـت؟ آیــا 
شخص باید بستری شود یا از بیمارستان مرخــص گردد؟ از ایـن رو، 
مطالعۀ متغیرها (اعم از پیوسته یا گسسته) بــه صـورت دو گزینـهای، 

کامالً معمول و گاه الزامی است. 
 

متغیرهای مخدوش کننده 
اگر مثال راه بــردن سـگ را در نظـر بگیریـد، میتوانیـد عوامـل 
دیگری را نیز به جز داشتن سگ ذکر کنید کــه بـر مـیزان تعـامالت 
اجتماعی افراد به هنگام راه رفتن مؤثر هستند. این عوامــل میتواننـد 
شامل خجالتی بودن، جذابیــت، جنسـیت، نـژاد سـگ و غـیره گردد 
(شکل 1). گرچه این عوامل را محقق از قبل به حساب نیاورده، امــا 
ــامالت اجتمـاعی تـأثیر دارنـد و بنـابراین متغیرهـای مخـدوش  بر تع
ــری  کننـده نـامیده میشـوند. نـادیده گرفتـن ایـن متغیرهـا نتیجـهگی

مطالعات را غیر قابل اعتمــاد میسـازد. بنـابراین، در مثـال فـوق اگر 
متغیرهای مخدوش کننده کنترل نشود، با قــاطعیت نمیتـوان نتیجـه 
ــرگونـه تفـاوت در تعـامالت اجتمـاعی میـان دو گروه  گرفت که ه
ــد بـه دلیـل  ناشی از به همراه داشتن سگ است و این تفاوت میتوان
هر یک از عوامل فوقالذکر و یا ترکیبی از آنها باشــد. دلیـل اصلـی 
ـــعی در کنــترل  بـرای انجـام پژوهـش در شـرایط آزمایشـگاهی، س
متغیرهای مخدوش کننده در حد امکان است. در این مثال، مــا بـاید 
ــودن،  سعی در حذف تأثیر متغیرهای مخدوش کننده نظیر خجالتی ب
ــار بـا یکسانسـازی دو گروه از  جذابیت و جنسیت نمائیم که این ک
نظر متغیرهای مزبور صورت میگیرد. همچنین ما میتوانیم اطمینـان 
ـــگ  پیـدا کنیـم کـه تمـام شـرکتکنندگان بـا یـک نـوع مشـابه س
پیادهروی میکنند و این کار در زمان یکسان و در روز یکسان هفته 
ــه بگیریـم کـه  رخ میدهد. پس از کنترل این متغیرها میتوانیم نتیج

راه بردن سگ بر میزان تعامالت اجتماعی شخص تأثیر میگذارد.  

 
 
 
 
 
 
 
 

میزان تعامالت اجتماعی به هنگام 
پیادهروی در پارک 

 
 
 
 
 
 
 

شکل 1- تصویری از متغیرهایی که میتوانند بر میزان تعامالت اجتماعی شخص در یک پارک تأثیر بگذارند. 
 

 
نژاد سگ همراه 

همراه داشتن یا 
نداشتن سگ 

 
خجالتی بودن 

 
جنسیت 

روز هفته و ساعتی از
روز که پیادهروی 

انجام میشود 

 
جذابیت 
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