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چكیده
علوم انسانی مجموعهای از معارف ازجمله سیاستشناسی و فنای و نظیار آن اسات و
زیرشاخههای آن بهقدری متعدد است که نمیتوان فهرست مستوفایی از آنها ارائاه کارد.
به تعبیر دیگر علوم انسانی معارفی است که مووو تحقیق آنها فعالیتهای مختلف بشار
است که رواب افراد با یکدیگر و رواب ای افراد با اشیا را در برمیگیرد .مراکزآموزشعالی
ارکان مهم توسعه علومانسانی سهم عمدهای در گساترش و بررسای ایا تعااریف دارناد.
میتوان وظیفه دانشگاه را شرح اصول و مبانی دانش دانست که با ایجاد روحیاه تامالگارا
نظریهپرداز و خالقیت علمی در افراد ای وظیفه را تحقق میبخشد .بعد از جناگ جهاانی
دوم و اهمیتیافت استفاده از وسیله بهجای هدف ،دو روایت مشروعیتبخش دانش یعنی
نظریهپردازی و رهایی بشر اعتباار خاود را از دسات داد و پیاماد مهام آن از بای رفات
مشروعیت نظریهپردازی در دانشگاه بوده است تا آنجا که امروزه وظیفاه آماوزشعاالی باه
جای تربیت محقق صرفا ،انتقاال داناش و تربیات مادرس شاده اسات .در ایا مقالاه باه
آسیبشناسی نو استفاده از برخی ابزارها باهویاژه روشهاای آمااری بارای شارح و ناه
گسترش و نه گسترش مفاهیم علومانسانی پرداخته میشود .ابزارهاایی مانناد روشهاای
آماری ،کاربرد زیادی برای عینیت بخشیدن به مفاهیم علومانسانی یافتهاناد .تاا آنجاا کاه
امروزه در تحقیقات علوم انسانی عموما ،جزو الینفک تحقیقات و حتی تنها مالک تصامیم-
گیری بهحسا میآیند .ای درحالی است که استفاده از روشهای آماری در هماه ماوارد
تاریخ دریافت  34/4/31تاریخ پذیرش 34,/9/33
 .4عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز
 .3دانشجوی کارشناس ارشد
 .9دانشجوی کارشناس ارشد
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نتیجهبخش نیست و نمیتوان بهتنهایی از فریق یک نمونه آماری یاک مفهاوم اساسای و
مطرح را بررسی کرد .در ای مقاله به مواردی از ای نو اشاره و راهکارهایی برای اساتفاده
مناسب از ای روشها ارائه شده است .روش بررسی در ای پژوهش مطالعه کتابخانهیای و
مقایسه دو کتب تجربهگرایی انتزاعی و اثباتگرایی بوده است و یافتههای ایا بررسای در
قالب نتایج و پیشنهادها ارائه میشود.
واژگان کلیدی :علوم انسانی ،روشهای تحلیلی ،تجربهگرایی انتزاعی ،اثباتگرایی.
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مقدمه
علومانسانی به معارفی افالق میشود که مووو تحقیق آنها فعالیتهای مختلف
بشر است .بهعبارتدیگر فعالیتهایی که متضم رواب افراد با یکدیگر و رواب افراد با
اشیاء و نیز آثار و نهادها و مناسبات ناشی از آنها است .نویسندگان گوناگون علوم انسانی
را ،علوم اخالقی ،فرهنگی ،روح ،انسان ،علوم دستوری یا هنجاری میدانند فروند . 4929
وجه تمایز علوم انسانی با علوم فبیعی فیزیک ،شیمی و ...و یا علوم دقیقه
ریاویات ،منطق و ...در ای است که در علوم انسانی آنچه اهمیت پیدا میکند ،نو
نگرش به انسان بهعنوان مووو موردمطالعه و رابطه او با جهان افراف و جامعه است
ملکی. 4922 ،
بررسی بسترهای توسعه و بس علومانسانی در جامعه و رابطه علم ،ملت و حکومت
حائز اهمیت است  .ای رابطه که به نحو خاصی تنظیم شده است به اعتقاد لیوتار اولی بار
با تأسیس دانشگاه برلی در سالهای  4215تا  4241نمود یافت .دانشگاهی که در
سدههای نوزدهم و بیستم الگوی تأسیس دانشگاه یا تعدیل ساختار در آمریکا شد و تأثیر
به سزایی در نظام آموزش عالی کشورهای اروپایی باقی گذاشت؛ بنابرای وظیفه اصلی
دانشگاه شرح اصول و مبانی دانش تعریف شده بود تا بدی ترتیب با ایجاد یک روح تامل-
گرا و نظریهپرداز ،خالقیت علمی در افراد پرورانده شود .دانشگاه کارکردی فلسفی دارد و
به آموختههای پراکنده و معطوف به حوزههای متمایز در مقاف تعلیم و تربیت
دانشگاهی ،کلیت و وحدت میبخشد .به بیان دیگر دانشگاه علوم مختلف را همچون
برهه هایی در حیرت روح در یک روایت عقالنی به یکدیگر پیوند میدهد و میتوان گفت
که هدف از پژوهش در دانشگاه یا گسترش دانش ،تعمیم مناف دولت یا جامعهمانی
نیست؛ یعنی مشروعیت دانش در درجه نخست از خود دانش نشأت میگیرد .دولت و
جامعه حق تعیی دانش را ندارند ،بلکه دانش است که دولت و جامعه را تعریف میکند.
پس از جنگ جهانی دوم و پیشرفت فناوری و اهمیت یافت وسیله به جای هدف ،هر
دو روایت مشروعیت بخش به دانش شامل نظریهپردازی و رهایی بشر ،در فرهنگ معاصر
اعتبار خود را از دست دادهاند .ازجمله پیامدهای مهم از بی رفت مشروعیت
نظریهپردازانه دانشگاه ای بود که وظیفه آموزش عالی اساسا ،انتقال دانش و تربیت مدرس
شده است و نه تربیت محقق .فرآیند انتقال دانش نیز بر پایه محک کنش گری بیشتری
برون داد در ازای کمتری درون داد صورت میگیرد پاینده . 4923
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در جامعه ما ووعیت علومانسانی بهخصوص در دانشگاهها حاکی از آن است که کارکرد
آموزش عالی درباره علوم انسانی تا ه حد از ای نی الگوی معنیدار به دور است.
بحث مفصل لیوتار درباره تربیت متخص در دانشگاه برمالکننده یکی از مصداقهای بارز
معنی باخ تگی دانشگاه علوم انسانی در کشور ما است .در ووعیتی که اشخاص بدون
کسب تخص میتوانند در نظام اجتماعی موجود عهدهدار انجام تخصصیتری کارها در
حوزه علوم انسانی و اجتماعی شوند ،به دست آوردن وظیفه و هدف دانشگاه محسو
نمیشود .تحقق توان ذهنی الزم که علوم انسانی باید در دانشجویان رشتههای مختلف
تقویت کند ،در بهتری حالت نقشی گذراست که در مراحل بعدی زندگی نه فق فراموش
میشود ،بلکه حتی بهمنزله کار بیهوده و زائد به سخره گرفته میشود پاینده. 4923 ،
مصداق مهم ای ووعیت انجام پایاننامههای دانشجویی و حتی فرحهای تحقیقاتی
است که به بررسی نظریههای مختلف در حیطه علومانسانی در جامعه میپردازد و برای
انجام آنها عموما ،بخشی از جامعه را بهعنوان نمونه موردبررسی قرار میدهند .ای فرآیند
صرفا ،برای انجام بخش بررسی فرویات پایاننامه و بخش وروری مطالعات میدانی
مورداستفاده قرار میگیرد .بهعبارتدیگر در عموم تحقیقات ،از روش میدانی و البته به
میزان کمتر کتابخانهیی استفاده میشود .استفاده از ای روشها برای بررسی نظریات
مختلف در حوزه علوم انسانی موافقان و مخالفانی دارد که مووو اصلی بحث ای مقاله
خواهد بود.
میلز  ، 4961در اثر خود ،استفاده از روشهای تحلیلی را تجربهگرایی انتزاعی
مینامد .ای نظر توس محققان و دانشمندان مختلف رد و یا تأیید شده است .نام ای
بحث ،اثباتگرایی 4است که با آنان عموما ،در قالب استفاده از روشهای مختلف آماری
برخورد میشود و گسترش زیادی پیدا کرده است ،بهنحویکه در رشتههای مختلف
دانشگاهی دروسی مانند روش تحقیق برای نحوه کاربرد روشهای آماری در تحقیقات
ارائه میشود و کتا های زیادی در زمینه آن منتشر شده است.
مطابق بحث ارائهشده در ابتدای مقاله و تأثیر علومانسانی و نظریات آن در حکومت و
شکلگیری جامعه عالوه بر دانشگاهها امروزه نقش روشهای آماری در جریان
تصمیمگیریها بسیار سرنوشتساز است و برنامهریزیها عموما ،بر اساس افالعات و آمار

4. Positivism
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حاصل از جامعه انجام میگیرد؛ اما نکته قابلبحث در اینجا نحوه استفاده درست از
روشهای آماری در تحقیقات و تصمیمگیریها است .در ادامه به نظرات موافق و مخالف
در مورد کاربرد روشهای تحلیلی پرداخته میشد
گروهی از دانشمندان ازجمله میلز معتقدند استفاده از روشهای آماری و
نظرسنجیها روشهای تحلیلی و تعمیم نتایج آنها به جامعه بزرگتر ،برای بررسی
نظریات علومانسانی درست نیست .ای نظر در اثر میلز تجربهگرایی انتزاعی نام گرفته
است .تجربه گرایی انتزاعی همانند تئوری کالن امروز حاکم بر تحقیقات اجتماعی و اذهان
محققان است .حقیقت ای است که تئوری و تجربه ارکان اساسی تحقیقات اجتماعی را
تشکیل میدهند .ولی در عمل تجربهگرایی انتزاعی و تئوری کالن خود مان عظیمی در
راه تحقیقات اجتماعی به وجود آوردهاند که در ادامه موردبررسی قرار میگیرد میلز
. 4961
تحقیقاتی که با ای روش صورت گرفته بهتدریج به معیار و نمونهای برای تحقیقات
امروزی مبدل شده است .فرفداران تجربهگرایی انتزاعی برای جم آوری افالعات و آمار،
از روشهای مصاحبه و نمونهگیری استفاده میکنند ،آنگاه آمار الزم را جم آوری و
فبقهبندی مینماید و به خورد دستگاههای کامپیوتر میدهند تا رواب آنها را به دست
آوردند .افالعات بهدستآمده در جدولهای آماری ارائه میشود ،زیرا هدف از آنها
درنهایت جم آوری آمار و افالعات است.
ساااروخانی در دائاارهالمعااارف علااوم اجتماااعی مصاااحبه را یکاای از فنااون مهاام در
پژوهشهای انسانی ،اجتماعی بیان میکند که دارای ویژگایهاای زیار اسات سااروخانی
: 4951
 .4جلسهای که در آن یک نفر برای دیگران صحبت میکند یا مجم مذاکره بهحسا
نمیآید.
 .3مصاحبه بهعنوان وسیله تحقیق مستلزم تعامل بی فرفی مصاحبه است.
 .9سه نو مصاحبه عبارتند از -4 :مصاحبه آزاد :پاسخگو در بیان پاسخها و پرسشگر در
بیان سؤاالت آزادند و محدودیتی ندارند -3 .مصاحبه نیمهآزاد :در ای نو مصاحبه
پرسشگر باید صرفا ،مووو های معینی را مطرح کند و فق در خصوص آنها جوا
دریافت نماید -9 .مصاحبه محدود :در ای مصاحبه نهتنها موووعات مورد سؤال پرسشگر
از قبل مشخ شده است ،بلکه موووعات بهفور دقیق ردهبندی شدهاند و پرسشگر
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سؤاالت را باید در جای خود مطرح کند و پاسخگو سؤالها را بهفور دقیق و مختصر پاسخ
دهد .ای نو مصاحبه عموما ،در قالب پرسشنامه انجام میگیرد.
پرسشنامه با توجه به ماهیت خاص پژوهش در علم و نظر به مووو آن یعنی انسان،
یکی از شیوههای بررسی به شمار میآید ساروخانی  . 4951بدی سان در جهت شناخت
عقاید ،گرایشها و فرز تفکر انسانها مجموعهای از پرسشها را بهصورت پرسشنامه تهیه
میکنند و با آن به سنجش مقایسهیی انسانها میپردازند.
سنجش مقایسهیی روشی مبتنی بر مقایسه گروهها یا جوام مشابه یا متمایز در یک
زمان یا زمانهای گوناگون بهمنظور شناخت تشابه یا اختالفها است .در مواردی برای
بررسی سیر حرکت ،منظور یک پدیده و یا شناخت هرههای گوناگون آن با توجه به
زمینههای اجتماعی متفاوت به کار میآید .عدم امکان دستکاری عوامل اجتماعی توس
محقق از امتیازات استفاده از ای روش است .البته ای روش مخالفانی را دارد .بهفور
مثال گینسبرگ در سال  ،4393در اثرش به نام مطالعاتی در با جامعهشناسی بیان
میکند که ای روش نه قرابت هنتیک را مشخ میکند و نه توالی زمان را .ساروخانی
4951
پرسشها دو نو کلی دارند :سؤاالت باز و بسته .در سؤاالت بسته فرد پاسخگو در جهت
خاصی جوا میدهد و آزادی پاسخگو به حداقل میرسد .بهعبارتدیگر پاسخها دو حالت
مثبت و منفی دارند .سؤاالت بسته باعث سرعت بیشتر پاسخگویی میشوند ،اما گاهی
پاسخگویان به دلیل مقیدبودن به قالب پاسخ ،نمیتوانند پاسخ موردنظر خود را که در
گزینهها نیست بدهند .در سؤاالت باز پاسخگو میتواند با دقت بیشتری فرز فکر خود را
در مورد مووو موردبحث بیان کند .انوا سؤاالت دیگر مانند سؤاالت دام یا ندجوابی
نیز وجود دارد.
همانفور که ذکر شد موووعات موردتحقیق تجربهگرایان انتزاعی ،تجاری ،تبلیغاتی و
سنجش افکار عمومی است .هر ند هنوز نظریهای که بتواند مسائل افکار عمومی و ارتباط
را بهعنوان یک رشته قابلفهم از نو بیان کند ،ارائه نشده است .ار و اینگونه تحقیقات،
فبقهبندی ساده سؤاالت است .بهفور مثال ه کسی با ه کسی و از ه فریقی در
ارتباط است نتایج ای ارتباط گونه است
منظور از کلمه عمومی :احساسات و واکنشهای غیرشخصی و غیرخصوصی اکثر مردم
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است .ای خصوصیتها ایجا میکند که برای شناخت آنها از روش نمونهگیری استفاده
شود زیرا برای هر جمعیتی ای اصطالح قابلاستفاده و نمونهگیری است.
«افکار» عقاید سیاسی ،ارزشها ،افالعات ،انگیزهها است .برای دسترسی به آنها از
روش پرسشنامه ،مصاحبه و سایر ابزار اندازهگیری استفاده میشود .در عبارات فوق
مووو موردتحقیق با روش تحقیق در هم آمیخته است میلز . 4961
با بیان تعاریف و مباحث فوق باید بدانیم بسیاری از مسائل موردتوجه تجربهگرایان
انتزاعی مانند تأثیر وسایل ارتباطجمعی ،بدون در نظر گرفت برخی پایگاههای ساختی
امکانپذیر نیست .سؤال ای است که آیا میتوان با بررسی جمعیتی معی که سالها
تحت نفوذ تبلیغات بودهاند به اهمیت وسایل ارتباطجمعی پی برد اینکه ه قشری از
مردم تحت تأثیر وسایل ارتبافات جمعی هستند و ه کسانی از تأثیر آن برکنارند برای
صاحبان بنگاه های تجاری و تبلیغاتی مناسب است .قدر مسلم ای است که ای مطالعات
نمیتواند شالودهای برای رشد تئوری اجتماعی وسایل ارتباطجمعی باشد .بهعنوان مثالی
در ای زمینه ،شرکت فعاالنه سیاسی و نحوه رأی دادن مردم که از لحاظ آماری کار
سادهای است ،موردتوجه قرار میگیرد .بدیهی است بررسی آراء عمومی بدون در نظر
گرفت ماهیت احزا و یا نهادهای سیاسی هبسا موردتوجه و عالقه دانشمندان علوم
سیاسی نیز باشد.
میلز از مثال فوق نتیجه میگیرد -4 :تجربهگرایی انتزاعی بهعنوان یک سبک
تحقیقاتی فاقد خصلت نظری است -3 .روششناسان ظاهرا ،در یک یا ند رشته از فلسفه
اجتماعی نیز تخص دارند و ای بیشتر در جهت توجه به روش فکری آنها است-9 .
امروزه جریانهایی توجیهی برای تجربهگرایی انتزاعی وجود دارد که اگر آنها پذیرفته
شود ،معلوم می گردد که نا یزبودن نتایج تحقیقاتشان ،به جای آنکه ناشی از خصلت ذاتی
علمی بودن باشد ،متأثر از یک فبیعت تصادفی یعنی پول و زمان است .روشهای دیگری
نیز که با روش تجربهگرایی انتزاعی تفاوت دارند برای بررسی بسیاری از مسائل مهم
قابلاستفاده است و تصور نمیشود کسی مخالف استفاده از آنها باشد.
اما برخالف میلز ،دانشمندانی ون پارسنز و کنت عقیده دیگری دارند .کنت از پایه-
گذاران مکتب اثباتگرایی است .او تاریخ را به لحاظ معرفتی به سه دوره تقسیم میکرد:
دوران تفکر ربانی ،دوران تفکر فلسفی و دوران تفکر علمی .ازنظر او امروزه معرفت علمی
جایگزی معرفت دینی و فلسفی شده است حمید پارسانیا . 4929 ،نکتهای که در فوق
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نیز به آن اشاره شده است .وی مفهوم جامعهشناسی را بهعنوان دانشی در خانواده علم
انسان مطرح میکند که هدف از آن شناخت علمی ابعاد اجتماعی پدیدههای حیات است
و کوشید است تا دانشی نو بر پایه دانشهای فبیعی بنا کند .بهعبارتدیگر او
جامعهشناسی را همانند فیزیک اجتماعی 4میدانست.
مكتب پوزيتیويسم (اثباتگرايی) ،دارای رویکردی بر اساس علوم اجتماعی و انسانی،
تجربیات حسی و آمایش منطقی و ریاوی آنان است که منب هر افال یا آگاهی درست
خواهند بود .بهعبارتدیگر در برابر هر مکتب یا آیینی قرار میگیرد که بر ابعاد کیفی،
ذهنی و نسبی پدیدههای اجتماعی تکیه کند و یا با شیوههایی ون درونبینی و یا
مشاهده همراه با مشارکت به کار پژوهش بپردازد .باالخره ای مکتب در مخالفت محض با
همه آنهایی است که بر کشف و شهود اتکا دارند ساروخانی . 4951
مکتب اثباتگرایی درنهایت به پژوهشهای کیفی منجر میگردد .منظور از
پژوهشهای کیفی ،تحقیقاتی است که در آنها از روشهای تحلیلی استفاده میشود.
فلیک  3113ویژگیهای اساسی ای نو تحقیقات را به هار دسته تقسیم میکند-4 :
روشها و تئوری مناسب -3 ،بازشناسی و تجزیهوتحلیل دیدگاههای مختلف -9 ،واکنش
پژوهشگران در پژوهش بهعنوان بخشی از فرآیند تولید دانش -1 ،تنو و پراکندگی
روشها و رویکردها .ای در حالی است که برایم  3114 3هار انتقاد را بر ای نو
تحقیقات وارد میکند -4 :بیشازحد ذهنی است -3 ،مشکالت در تجدید و تکرار
آزمایشها و شرای آن دشوار است -9 ،در تعمیم نتایج مشکل دارد -1 ،شفافیت در نتایج
و گاهی روشهای موردنیاز فاقد شفافیت است.
مثالهای کاربردی :در ای قسمت مواردی از کاربرد روشهای آماری ارائه میشود .مثال
اول مربوط به گزارشی از فرهنگستان علوم برای تعیی اولویتهای پژوهشی است که
شرح گزارش بهقرار زیر است آقاپور: 4923 ،
«ای فرهنگستان وم جم بندی مطالعات موجود داخلی ،نظرخواهی از دانشگاهها و
صاحبنظران و دستگاههای اجرایی ،مطالعه اولویتهای تحقیقاتی در کشورهای دیگر و
4. Social Physics
3. Bryman
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توجه به مناب انسانی ،اجتماعی و فبیعی کشور ،تعداد  31محور پژوهشی کلیدی در
دهههای  4921و  4931و نیز زمینههای مستعد تحقیقاتی برای کسب مقام اول تا سوم
در جهان را شناسایی نمود و در هر یک از بخشهای آ  ،افال رسانی ،انرهی،
بیوتکنولوهی ،صنعت ،علوم انسانی ،علوم پایه ،عمران ،کشاورزی و محی زیست  41زمینه
پژوهشی جم  411زمینه را به ترتیب اولویت مشخ کرده است تا در راستای توسعه
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی فعالیتهای تحقیقاتی را هدایت نماید آقاپور
 . 4922ای مطالعه با توجه به ابعاد ،گستره و روششناسی آن در نو خود نادر بوده و
نتایج حاصل از نظر کمی و کیفی خو و با اعتبار علمی شایسته ارزیابی میگردد.
استمرار ای نو مطالعه و بهویژه کاربرد نتایج آن در بخش آموزش عالی و تحقیقاتی و
همچنی در بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی با هدف توسعه همهجانبه کشور بسیار
وروری به نظر میرسد .گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم با عنوان شناسایی مسائل
کالن مهندسی کشور اسفند  4923وم نظرخواهی از اعضای پیوسته و وابسته گروه
علوم و نیز برخی از مهندسان صاحبنظر ،تعداد  6اولویت و  31مسأله کالن مهندسی
کشور درمجمو  431مسأله اولویتدار پژوهشی را شناسایی و اولویتبندی نموده است.
اولویتهای کالن پژوهشی بهترتیب عبارتند از:
محور

تعداد اولویتهای پژوهشی

توسعه اقتصادی پایدار

31

توسعه انسانی ،اجتماعی و فرهنگی

31

آسایش و رفاه مردم

31

تولید علم و فناوری و پرورش خالقیت

31

ایجاد اشتغال

31

استقالل سیاسی

31

از مجمو  431اولویت پژوهشی شناساییشده تعداد  31مسأله کالن مهندسی کشور،
بر اساس نظرسنجی از صاحبنظران مهندسی کشور به ترتیب اهمیت اولویتبندی شده
است.
مشاهده میشود که در گزارش فوق ،برای تعیی اولویتهای پژوهشی از مطالعات
کتابخانهای و نیز نظرسنجی استفاده میشود .ای مثال یکی از موارد کاربرد روشهای
تحلیلی آماری در فرآیند تصمیمسازی است.
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در یکی از مقاالت با مووو «ارزیابی برنامههای درسی علومانسانی با تکیه بر رشته
مدیریت آموزشی » سیدمهدی آقاپور  ، 4922ارزیابی با استفاده از نظریات علومانسانی
در  3دستهبندی هدف ،محتوی ،روشهای آموزشی ،امکانات و تجهیزات و نحوه ارزشیابی
صورت گرفت .بهعبارتدیگر اهداف تحقیق بر اساس  3دستهبندی زیر مشخ گردید:
 .4تا ه میزان اهداف برنامههای درسی مدیریت آموزشی بهروز است
 .3تا ه میزان محتوی برنامههای درسی مدیریت آموزشی به تحقق اهداف کمک
میکند
 .9آیا روشهای مورداستفاده در برنامههای درسی مدیریت آموزشی برای تحقق اهداف
مناسب هستند
 .1آیا در اجرای برنامههای درسی مدیریت آموزشی از امکانات و تجهیزات الزم استفاده
میشود
 .3آیا در ارزشیابی برنامههای درسی مدیریت آموزشی روشهای صحیح به کار گرفته
میشود
برای بررسی مؤلفههای فوق از میان دانشجویان مقاف تحصیالت تکمیلی و اساتید
دانشگاه تهران نظرسنجی صورت گرفت و بر اساس آن تقریبا ،مشخ شد که در بیشتر
موارد فوق ووعیت مطلو برقرار نیست.
مالحظه میشود که در اینجا نیز از روشهای آماری برای تحلیل اهداف بر اساس
پایههای نظریات علوم انسانی استفاده گردید؛ اما در نمونه انتخابی که نسبت به جامعه
آماری کل دانشگاههای کشور  ،محدود است .بنابرای تصمیمگیری و تعمیم ای نتایج
برای ووعیت برنامههای درسی رشته مدیریت آموزشی برای کل دانشگاهها باید با دقت
انجام گیرد.
در مثال فوق با وجود استفاده از نظریات معتبر علوم انسانی ،مشاهده میشود که
حتی اگر روشهای آماری نیز مناسب باشد ،کم بودن حجم نمونه و محدودیت آن در
تعمیم نتایج بحثبرانگیز است .بهعبارتدیگر در روشهای تحلیلی انتخا نمونه مناسب
که نماینده خوبی از جامعه کل باشد در کنار روشهای آماری مناسب موجب اعتبار نتایج
خواهد شد .عالوه بر ای برخی از نظریات علومانسانی صرفا ،توس نمونهگیری قابلبررسی
نیست و به مطالعات دقیقتر نیاز دارد .ای مثال مباحث میلز درخصوص کاربرد روشهای
تحلیلی توس تجربهگرایان انتزاعی را مورد تأیید قرار میدهد.
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نتیجهگیری و پیشنهادها
نتیجهگیری :در ای مقاله ابتدا با تعریف علوم انسانی و بیان مشکالت مربوط به نو
استفاده و تحلیل آن ،خصوصا ،در کشور ،نظریات موافقان و مخالفان استفاده از روشهای
تحلیلی کاربردی بهویژه روشهای آماری بررسی شد .در ای بخش وم بررسی
نظریات مختلف تعاریف و مفاهیم موردنیاز نیز بیان شدند .سپس در قالب دو مثال
کاربردی نظرات موافق و مخالف را بررسی گردید .در مثال اول نشان داده شد که برای
تصمیم سازی و تعیی اولویتهای پژوهشی ابتدا مطالعات کتابخانهیی و نظرسنجی
صورت میگیرد و بر اساس آنها اولویتها معی میشود .ای نو کاربرد روشهای
تحلیلی بهشرط نمونهگیری مناسب امروزه جزو اقدامات اجتنا ناپذیر هر برنامهریزی
خواهد بود.
اما در مثال دوم نمونهای از یک مقاله تحقیقاتی ارائه شد .در ای تحقیق مانند
بسیاری از تحقیقات ،ابتدا فرویات تعریف و بر اساس آن نمونهگیری و درنهایت تحلیل
آماری صورت گرفت .ای روند در بسیاری از تحقیقات خصوصا ،در حوزه علوم انسانی انجام
میگیرد .بهای ترتیب که ابتدا بر اساس نظریات علومانسانی موووعی انتخا میگردد.
برای بررسی آن ،جامعه آماری تعریف میگردد و فرویات تعریفشده برای تحقیق
بهوسیله روشهای آماری موردبررسی و تحلیل قرار میگیرند و نتایج آن درج میگردد؛ اما
در ای موارد عموما ،به دلیل کمبود زمان و بودجه مجبورند با انتخا جامعه آماری
محدود و نمونهگیری از آن به بررسی فرویات بپردازند .از فرفی بیشتر استادان بر کاربرد
و بررسی نظریات ارائهشده در فرویات تحقیق تأکید دارند .پرسشنامههایی نیز که
مورداستفاده قرار میگیرند عموما ،متضم همه شاخ های مناسب برای بررسی نیستند
و معموال ،دارای اشکاالتی نیز دارند .متأسفانه شناخت کم برخی استادان از روشهای
آماری نیز بروز مشکالت بیشتری را موجب میشود.
مشاهده میگردد که از مووو های تکراری یا مشابه در جامعههای آماری مختلف
بارها استفاده میشود و نتایج آنها نیز کمتر مورداستفاده قرار میگیرد و صرفا ،برای
تکمیل فصول پایاننامهها و تحقیقات و یا ارائه به مجالت ارائه میگردند .بهعبارتدیگر
استفاده از روشهای تحلیلی خصوصا ،آماری در بیشتر تحقیقات و پایاننامهها که جنبه
کاربردی نیز دارند به یک عادت تبدیل شده است .به ای معنی که بهعنوان یک ابزار
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علمی در جهت ارتقای سطح تحقیقات ،کمتر مورداستفاده قرار میگیرد.
با توجه به توویحات فوق روشهای تحلیلی و خصوصا ،آماری ،در صورت نیاز و تعریف
مناسب جامعه آماری و فرویات و بهرهگیری از روشهای مناسب نمونهگیری و آماری در
تحلیل به اثربخشی تحقیقات کمک خواهد کرد.
پیشنهادها :بر اساس نتیجهگیری فوق پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
خانهیی نیز باید در کنار مطالعات میدانی برای

 .4استفاده از روشهای مطالعات کتا
نتیجهگیری بهتر در نظر گرفته شود.
 .3استفاده صرف از روش نظرسنجی و مطالعات میدانی برای بررسی نظریات مناسب
نیست.
 .9در پایاننامهها و تحقیقات دانشجویی که به روشهای تحلیلی و مطالعات میدانی نیاز
دارند بودجهای در نظر گرفته شود و در صورت امکان بهصورت گروههای  3یا  9نفری
تعریف شوند تا نتایج آنها مفیدتر باشد.
 .1در تعیی موووعات پایاننامهها و تحقیقات از اولویتهای پژوهشی تعریف شده توس
سازمانها و نهادها نیز استفاده شود تا وم رف مشکالت سازمان ،بودجه مناسب برای
تحقیق بهتر فراهم شود و محققان با مسایل عملی نیز مواجه شوند.
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