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  جا الزم است؟کفرضیه؛ 
 *نسبسیدمحمدصادق موسوي

  دهكيچ
ـ تحقپرسـش  ه محقق آگاه و مجرب در پاسخ بـه  ك يي ارتجال(پاسخه يا فرضيآ ق ارائـه  ي
بـا   ييآشنا يه پاسخ به آن براكاست پرسشي ن يقات الزم است؟ ايتحق ۀهم يند) براكيم
ق در مواضع مختلف و يشناسان تحقضرور است. روش» يق علميتحق«ها و عناصر يژگيو

همـة   يه برايدهد فرضيه نشان مكدارند  يحاتيمباحث خود اشارات و تصر يجايدر جا
وشد كيحاضر م ةان ندارد. نوشتكموارد ام يآن در بعضئة و اساساً ارا، ستيق نيانواع تحق

كنـد و   يآورمزبور جمعتة كن يبرا يتنداتمس» قيروش تحق«ا به منابع دست اول در كبا ات
ـ  يق را نشان دهد. محققان تحقين انواع مختلف تحقيتفاوت ب ي را تشـاف كو ا يفيقـات توص

ـ يفرض يپا ينييقات تبيدر تحقتنها و  دانندي مينييقات تبيتحقمتفاوت با  ننـد.  كيه را باز م
ـ  يازين يفيقات توصيه در تحقكآنان معتقدند  ـ چنـان  ؛ميه نـدار يبه فرض قـات  يه در تحقك
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  مقدمه
خود بـا آن   یت پژوهشیه محقق در آغاز فعالکاست » هیفرض«ق یتحقبنیادین از عناصر  یکی
ه به پاسخ مستند و مسـتدل خـود   کش از آنیله، و پئشود. محقق پس از طرح مسیرو مروبه

خـود را   یعلمـ  يهـا تیر پژوهش و فعالیتا مساز دارد ین یموقت و حدس یانیبپردازد، به ب
پژوهشـگر  شایسـتگی  و  ییاز توانـا برگزیدن فرضیۀ مناسب، ن یجهت و سامان دهد. همچن

به مطالعات و اطالعـات  وابسته ه یت فرضیت و سطح مطلوبیفکیت دارد. یاکق حیتحق يبرا
در حوزة مربوط  یار علمک يط الزم برایمحقق شرااگر اساساً است. ق ینۀ تحقیدر زمبسنده 

  ر است. یناپذگریزو  یعیطب يق امریتحقمسئلۀ  در باب يپردازهیرا دارا باشد، فرض
مطـرح   يجـد بحثـی  منزلـۀ  بـه  پرسش از مواردي که فرضیه ضرورت دارد،ن همه، یبا ا

جـا  که رویـیم کـ  روبـه ز با این چـالش  یها ننامهاست. در سامان دادن به امور تحقیق و پایان
از  ياریه در بسـ کـ ن اسـت  یـ م ایجا الزم نیست. آنچه در عمل شاهدکاست و فرضیه الزم 

ان یـ خود را ب يهاهیا فرضیه یه فرضکشده  ق از محقق خواستهیمربوط به طرح تحق يهافرم
و طـرح  آیـد  شـمار مـی  بهق یتحق يبرا ینقصین کار صورت نگیرد، ه اگر ااي کگونه؛ بهدکن

  شود.بازگشت داده می
سـت و در  یقـات الزم ن یهمـۀ تحق  يبـرا » هیفرض«رسد یه به نظر مکاست  ین در حالیا
وشد با رجـوع بـه منـابع    کید. نوشتار حاضر مبسنده کرق یتحقپرسش د به یموارد با یبعض

ق یـ ن تحقیـ نـد. روش انجـام ا  ک یابیـ مزبـور را رد پرسـش  و مرور آنها پاسخ  یشناسروش
وشش کن یل خواهد شد. ایشناسان تحلروش يهادگاهیه در آن دکاست  یلیـ تحلی  فیتوص

تنها با تکیه  ه محقق ارتجاالً، وکی پاسخه فرضیه (کشود یل مینا يبندن جمعیبه اسرانجام 
نـد) در  کین آنهـا ارائـه مـ   یـی ا تبیـ رهـا  ین متغیبارة نوع رابطۀ ببر دانش و تجارب خود، در

تنهـا  ؛ و در مواردي نهود دارددر ذهن محقق وج یعیطبگونۀ است، به نه تنها ضرور يموارد
  گر: ید یا فرض صحت ندارد. به عبارتیاساساً تصور الزم نیست، 

هاسـت  دهیـ پد یابیـ ن و علـت ییا تبیها دهین پدیشف روابط بک يه براک یقاتیدر تحق. 1
ق برخوردار یات تحقیو ادب یمطالعاتپیشینۀ از مسئله  هکن شرط یه الزم است؛ البته به ایفرض

ت و امکـان ارائـۀ فرضـیه منتفـی     سیبردار نهیفرض یتشافکقات ایگر، تحقیبه عبارت دباشد. 
 است؛
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 ست.یار نکن یبه ا يازین نکه داد، لیتوان فرضیچند م. در تحقیقات توصیفی، هر2
ـ بانکتـه  سه کم دستشتر یح بیبراي توض ا یـ رد کارکـ ه، ید روشـن شـود: مفهـوم فرضـ    ی

  م:یدهیح میاختصار توضرا به ینجا هریکه. در ایو منبع استخراج فرضیه، فرضسودمندي 

  ) مفهوم فرضيهالف
ه در کـ  يزیـ ن چنخسـتی . ورزنـد مـی د کیـ ه تأیف فرضـ یشناسان بر چند مؤلفه در تعرروش

بارة نوع روابـط  که شخص محقق در یاست ارتجال ینییتبخورد، یچشم مه بهیف فرضیتعر
  یم:نکیم بیانادشده را یف یاز تعار نجا چند موردیدر اکند. میر ابراز ین دو متغیب

  1؛»ارتباط میان دو متغیر یا بیشتر ةبارفرضیه حدسی است عالمانه در. «1
شـه بـه صـورت    یهـا هم هیر است. فرضیا چند متغین دو یرابطۀ ب یان فرضیه بیفرض«. 2
گـر مربـوط   ید يرهـا یبه متغ یا اختصاصی یلکرها را به صورت یهستند و متغ يخبر ۀجمل

 2؛»سازندیم
ـ  ۀاز رابطـ  یلکش ةنندکانیه بکاست  یپژوهشمسئلۀ  به یقطعیرغ یه پاسخیفرض«. 3 ن یب

  3؛»مستقل و وابسته است يرهایمتغ
ه در کـ ف شـود  یـ ر تعریـ ا چند متغین دو یب یفرض يارابطهمنزلۀ تواند بهیه میفرض«. 4

  4؛»اندقالب عبارات قابل آزمون مطرح شده
اسـت.   رین دو متغیروابط ب ةباری درشنهاد موقتیا پیبر حدس  یان مبتنیب یکه یفرض«. 5

مشـخص   يهـا ا سازهیرها ین متغیروابط ب ةباری، درپژوهش ۀنیشیپ یپژوهشگر پس از بررس
  5؛»زندیحدس م

مسـئله   موجـود در  يرهـا ین متغیان سادة انتظارات محقق نسبت به رابطۀ بیه بیفرض«. 6
  6.»است...

صـدد حـل   که هرگاه محقـق در شود آن است یار مکجمله آش ن چندیه از همک ياتهکن
ه کـ  ياما در مـوارد ؛ دیآیمکار به هیفرضیر است، ا چند متغیان دو یاز نوع رابطه م يالهئمس

جـو و  ور جستیمتغ یکت یشف وضعک يبراتنها ه کبلیم، رها نداریان متغیبه رابطۀ م يارک
 يرا سرشمار یتیبخواهد جمع یاگر محققمثال، براي ست. یه ضرور نیفرضیم، نکیاوش مک

ي پاسـخ آن وارد  بـرا کنـد و  را طـرح  پرسش است  یافکست. یه نیبه ارائۀ فرض يازینکند، 
  صحنۀ عمل شود.
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 ی، و به قوليقات نظریست. در تحقین يو نظر یقات تجربین تحقیب ین مورد فرقیدر ا
رش رفت. اگر بناست علـت  کذه ک یه را گرفت؛ با شرطیتوان سراغ فرضیز میني اتابخانهک
 يا اگر مفسر؛ یمیستیه نیبدون فرضتردید یم، بینکشف کن در جنگ احد را یست مسلمکش

د حتمـاً  کن یابیست و انحطاط جوامع را ارزکدگاه قرآن در باب علل و عوامل شیبخواهد د
را  امبران از نگـاه قـرآن  یـ پ يگـاه معنـو  یبخواهد ارزش و جا يگاه مفسر؛ اما هره داردیفرض

د یـ تـوان و نبا ینمـ ید) را به دسـت آورد،  واژه (مثالً صع یکا مراد خداوند از یند کمطالعه 
افـراد در   يهـا یژگـ یو وهـا  نامن اگر مورخ بخواهد در باب یه را داشت. همچنیانتظار فرض

بـه   يازیـ نکنـد،  خ رصد یرا در تارویژه  یدگاهیل باشد دیند و هر وقت ماکخ پژوهش یتار
شـود.  یمـ بسـنده  پاسخ آن  يریگیو سپس پپرسش به طرح  ين مواردیندارد. در چنه یفرض

مسـئله   پاسخ دادن به يبرا یر واحد مشخصیمس يمواردچنین ه در کن بدان جهت است یا
ه و یضـرورت فرضـ   گـر یاست. به عبـارت د  یافکر واحد یمس یکآن در  يریگیو پهست 

  ق. ینه به روش تحق دارد، یبستگمسئله  قات به نوعیعدم آن در تحق
ند، شـواهد  سـاز ین مـ یه را معیاز به فرضیه با صراحت تمام موارد نکف یبر تعارافزون 

ـ  یه فرضیت از آن دارند کاکز حیموجود ن هـا فراتـر   دهیـ ن پدیه از مسائل مربوط به روابـط ب
  یم:پردازیچند مورد از شواهد مبیان نجا به یرود. در اینم

ه یه فرضـ کـ نیح ایژه باشـد. توضـ  یا وی ید اختصاصیاند باگفتهه یفرض يهایژگیدر و. 1
ـ ببایـد  ه کبل؛ رابطه دارد Yبا  Xم ییو مثالً بگوشود ت برگزار یلکتواند به ینم ه کـ ان شـود  ی
 7شـود. یمشـاهده مـ  اي ویژهط یچه شرادر ن رابطه یه اکنیاست و ا یا منفین رابطه مثبت یا
نـد نـوع رابطـه    کیه میه را فرضیر است و آنچه فرضیمتغان دو یان رابطه میه در بیان فرضیبن

ه ارائـه  یه از فرضـ کـ  یفیبا فرض و تعري از اساس به رابطه نپردازد، اهیه فرضکنیاما ا؛ است
 یست؛نند سازگار نکیم

در  فرانکفـورد کنـد.  ند نیز ادعاي مزبور را تأیید مـی آوریه میفرض يه براک ییهامثال. 2
بـارة روابـط   یی درهاند از پرسشامسائل عبارتکه رده کف یتعرچنین را خود مسئله تاب ک
داسـت  یف پیـ ن تعریـ اسـت. بـا ا   ین مسـائل یبه چنـ  یقطعیره پاسخ غیو فرض 8رهاین متغیب

ـ ندارپرسـش  رها سـخن و  ین متغیه از روابط بمسئله ک از يموارد . نیسـتند بـردار  هید فرضـ ن
 اند:چنین مثال زدهشناسان روش
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  ؟ستیعلت تورم چ
  شود؟یم یلیاهداف تحص يعناصر مختلف مدرسه سبب ارتقا یا هماهنگیآ

  ست؟یچ ینینشکنندة شهرنییعوامل تع
) مـارتین و  گیبـز شناسـان ( ه دو تن از جامعـه کات را یاست چند نمونه از فرضشایسته 

  ، بیان کنیم:اندردهکراد یا ینینشبارة علل شهردر
  کند؛یفرق م یع مواد مصرفیم با توزیمستق طوردر جامعه به ینینشاندازه و شدت شهر
  کند؛یار فرق مکم یم با تقسیطور مستقدر جامعه به ینینشاندازه و شدت شهر
  9؛ندکیفرق م یدانش فن ۀم با توسعیطور مستقدر جامعه به ینینشاندازه و شدت شهر

مفاد ه دقت در کاند ۀ خوب شمردهیفرض یک يرا برا ییهایژگیسندگان وینو یبعض. 3
در  دانالـد آري است. سودمند ) یۀ ما، فرضی(و به عبارتي این مقاله اثبات مدعا يز برایآنها ن

از  يبرخـوردار «نـد از  اشـمارد. شـرط اول و دوم عبـارت   یمی را برژگیتاب خود چهار وک
ن دو مـورد بـر   یـ شـود در ا یه مشاهده مکچنان 10».رهاین متغیب ۀان رابطیب«و » نییقدرت تب

شـود،  یر مطـرح مـ  یان دو متغیرابطۀ م يهاتیه منحصراً در موقعیه فرضکنیه و اشرط رابط
شـمرده  یه خـوب بر فرضـ  يبرا كنه دو مالین زمیدر ا کرلینجرن یهمچنیح شده است. تصر

 يریپذروشن به آزمون ياگونهبه؛ ب) رها باشدین متغیروابط ب ةدربار ییهاانیبالف) است: 
ا یـ ه کـ ر است یا چند متغیدو دربردارندة ه ین فرضیاباشد. بنابر شده داللت داشتهانیروابط ب
رابطـه   یدارنـد و چگـونگ   يریـ گت انـدازه یا قابلیرد و ک يریگاندازهآنها را توان یبالفعل م

  11؛نندکیرها را مشخص میمتغ
) بیگر؛ دیکـ رهـا بـر   یمطالعـۀ اثـر متغ  یست: الف) رون نیه از سه حالت بیان فرضیب. 4

ـ   ) جیرها؛ ن متغیب مطالعۀ رابطۀ تنهـا  ه در آن کـ  یامـا حـالت   12؛رهـا ین متغیمطالعـۀ تفـاوت ب
  م.یرد نداریف صورت بگیتوص

 يهرد فرضكار) كب
 دانالـد آري  13د انجام دهد.یار باکد چه یگویه به محقق مکن است یه ایفرض يایاز مزا یکی

رده بیـان کـ  ل یـ ها ساخته شـود دو دل داده ياز گردآورپیش د یه بایه چرا فرضینکه ایدر توج
  ید:گویل دوم میدر دل ياست. و
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ـ  یگویه به ما میدهد. فرضیها جهت مداده يه به گردآوریفرض ـ  ياوهید چـه ش ش یرا در پ
از اتالف وقت  يادیتواند به مقدار زین میم. بنابراینک يرا گردآور ییهام و چه دادهیریبگ

  14ند.ک يریو تالش محقق جلوگ
رت یـ و ح یمحقـق را از دوراهـ   یـی دسـتورالعمل اجرا  یکه به مثابه یفرض ه عبارت دیگرب

ن یه بـا چنـ  یر ادامـه دهـد. فرضـ   یدام مسـ کـ ق را از ینون تحقکاد همیگویآورده، به او مدربه
رویـداد اسـت،   ا یـ ده یپد یکمحقق به دنبال علت  یه وقتکاز آن جهت الزم است ی، تیثیح

خـود را  ویـژة   ين احتمـاالت اقتضـا  یاز ا در کار است و هریکا چند احتمال یزمان دو هم
مشـخص  یري نـد تـا در مسـ   کیم کمکد. آنچه به محقق نطلبین را میمع ید و اطالعاتندار
ح یتوضـ ه سـاد  یبا مثالمسئله را ه است. یفرضکند پا ورا دست منسجم یو اطالعات ،تکحر

  یم.دهیم
عامـل آن اسـت؟ المـپ سـوخته      يزیشود. چه چینمم چراغ مطالعه روشن ینکفرض 

هـا را  ن حدسینتور منزل خراب است؟ برق محل رفته است؟ اکد خراب است؟ یلکاست؟ 
ـ امـا آ آزمود؛ نتور و برق شهر ک ید، بررسیلکض المپ، یتوان با تعویم ن یـ ا محقـق همـۀ ا  ی

ه احتمـال  کـ د یـ آزمایرا مـ  یاحتمـال آغـاز  ه از کبل؛ سنجد؟ مسلماً نهیزمان مفروض را هم
گفتـه  » هیفرضـ «دهد، یمرا  ششتر احتمالیه محقق بکن مورد یدارد. اصطالحاً به هم يشتریب
گرنه محقق بـه  شود؛ ویاعالم ممنزلۀ پاسخ مسئله بهیید شد، با شواهد تأفرضیه شود. اگر یم

  . طور...نیشود و همیۀ دوم مطرح میفرض یعنرود؛ ییسراغ احتمال دوم م
رت و یـ نجات دادن محقق از ح ،هیرد فرضکارکن یترشود مهمیه مشاهده مگونه کهمان
 يهـا ر و دادهیمسـ  15نه اسـت. یان چند گزیر مشخص از مین مسییق و تعیدر تحق یسرگردان

احسـاس   یحالـت دوراهـ   یکه یرند کمسگزینش ازمند یننده و نکگمراه یق در صورتیتحق
ه نقـش راهنمـا را   یفرض ين مواردیم. در چنینما باشازمند راهیر نیمسبرگزیدن  يشود و برا

بر سـر راه محقـق    یواحد و مشخص دارد و از دوراه يریق مسیه تحقک ییاما در جادارد؛ 
تـاب  ک 604و  603صـفحه  در  دانالـد آري م. یه نـدار یبه راهنما و فرض يازینیست، ن يخبر

پرسـش  به صورت ی، مسئله شیمایقات پید در تحقیگویو مکند مین امر اشاره یخود به هم
ووا در یـ الـت آ یاز معلمـان در ا  يچـه درصـد  «اسـت:  مسـئله   نیـ ا يشود. مثال ویطرح م

دارد و یمـ نگاه ارچوب الزم چق را در یتحق یۀفرضهمچنین وي ». ی هستند؟استخدام رسم
ه حـدس  است که یان فرضیند. محققان از نحوة بکیم يریحد آن جلوگازیشب یاز گستردگ



   ۱۱ جا الزم است؟كفرضيه؛ 

 يد بـرا یـ مف ينوع آزمـون آمـار   ی، نمونۀ مورد استفاده و حتسودمندق یروش تحقزنند یم
شـرفت  یالس اول، پکـ در «م: یداشـته باشـ   ياهین فرضـ ی، اگر چنراي نمونهست. بیق چیتحق

انـد، نسـبت   را گذرانده یدبستانشیه آموزش پک یت فرهنگیمحروم يان داراکودک یلیتحص
شـتر  یانـد، ب دهیـ را ند یدبسـتان شیامـا آمـوزش پـ   ، ی دارندت فرهنگیه محرومک یانکودکبه 

را بـا اسـتفاده از    ياطالعـات آمـار  ي استفاده، و اسهیمقای ـ  ق علید از روش تحقیبا، »است
  کنیم.ل یه و تحلیانس تجزیل واریو تحل tآزمون ي، همانند معنادار آمار يهاروش

  هين فرضيمنبع تدوج) 
ا بـر  کا با اتیخود و  یات شخصیاستفاده از تجرب ه را بایند محقق فرضیگویشناسان مروش

گوهـا،  وان، گفتیهدف دانشجویب يهاها در نشستهیفرض«ند: کیات موجود صادر مینظر
و  یبـارة زنـدگ  ی درو اتفـاق  یتصادف يهاها و تأملان و از مشاهدهیان دانشجویم يهابحث

و بـا   یپژوهشـ  يهانهیشیها و پنوشته یپژوهشگران با بررس 16.»شودیم یه ناشیالبته از نظر
را حـل  مسـئله   زننـد و یحدس مـ ین صورت گرفته، شیه در مطالعات پک ییارهاکتوجه به 

 انـد. انجام شدهنون که تاک یبر مطالعات کیاست مت یه پاسخیه فرضکن است یچن 17نند.کیم
تـر اسـت.   قیـ دقدهد یه مک ياهیتر باشد، فرضارتباط مزبور موفق يمحقق در برقرارهرچه 

سـت تـا بـدان    یه نیاساساً فرضـ ید، بر زبان آ یحساب و بدون سابقۀ علمیه بک یینماهیفرض
در  يریـ را ت یانـات ین بیه چنـ کـ فتد. بهتـر آن اسـت   یراه ب یقیشود و به دنبالش تحق ییاعتنا
  م.یبنام یکیتار

هـا  ایـن پـژوهش  ه ممکـن نیسـت؛ چراکـ   ز ارائۀ فرضیه یتشافی نکدر تحقیقات ا نیابنابر
 »ۀفرضـی «در بخـش   دانالـد آري بـدهیم.  مسـئله   بـه پاسخی ا به آن کد تا با اتننداراي پیشینه

  د:نتشافی نیازي به فرضیه ندارکه تحقیقات اکند کیح میتاب خود تصرک
د یـ م دیه خـواه کـ طور نند و همانکیه میه را توصینظران استفاده از فرضاگرچه صاحب

 یقـ یاست، امـا وجـود آن در همـۀ مطالعـات تحق     یتعدد و مهمه در خدمت مقاصد میفرض
خـود هـدف   يخودابزار هستند، اما به یکق یند تحقیات در فرایست. فرضین يامالً ضرورک
از اطالعـات   کیوچکـ ه مجموعـۀ  کـ رند یگیصورت م ياطهیها اغلب در حیستند. بررسین

ا یـ مـورد نظـر   مسئلۀ  در آن مورد وجود داشته باشد. اگر محقق نسبت به حوزة يانهیزمپس
ننـد  کیرها در آن بـروز مـ  یه متغک یطیا محیده مؤثر هستند، یپد یکه در ک یاصل يرهایمتغ
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ار دشوار خواهـد  یاو بس يبرا معنایۀ بافرض یکن ییه تبکآن وقت است ی نداشته باشد، نشیب
ا در یـ خاص دارنـد،   يادهیپد يهایژگیح ویدر توض یه سعک ییهاشیمایمثال، پ يبود. برا

نند. کیه دنبال میق را بدون فرضیار تحقکها هستند، اغلب د گروهیها و عقان نگرشییتع یپ
رد هنوز در دسـترس  کان یرا بتوان ب یاتیه بر طبق آن فرضک یتجرب يهان مرحله، دادهیدر ا

  18است. یافکق یتحقمسئلۀ  انیب ییهاین بررسیست. در چنیمحقق ن

  گيرينتيجه
اند و کاربردهاي متفـاوت کـه   شناسان تحقیق از فرضیه ارائه کردهتعاریف مختلف که روش

دهد که ارائه فرضیه براي همۀ تحقیقات ضرورت ندارد. براي فرضیه در نظر دارند نشان می
که بیـان فرضـیه   چنانکه در بعضی موارد ممکن نیست و شناخت انواع تحقیقات و مواردي 

  کند.در آنها الزم است امر تحقیق را به کمال و عاري از عیب می
م یپردازیه مین فرضیبه تدو یدر صورتیق مشخص شدند، تحقهاي پرسشه کپس از آن

اي تشافی نبوده، از پیشینهکه تحقیق اکنیق مطمئن شویم: اول ایه از وجود دو شرط در تحقک
معلـولی) دو  ـ    ویژه رابطۀ علـی دربارة رابطۀ (بهق یتحقش پرسه کو دوم آناست برخوردار 

بسـنده  ق یـ تحقهـاي  پرسـش به طرح نباشند، ن دو شرط محقق یجا ااست. هریا چند متغیر 
  19د.نشویم یاربرد فرضیه ناشکوجودي و  ۀن دو شرط از توجه به تعریف، فلسفیشود. ایم
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