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  SPSS افزار نرم معرفي با ادبي هاي پژوهش در آمار كاربرد بر نقدي
  

  آبادي حسن عليرضا رعيت
   دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه فردوسي مشهد
  محمدجواد مهدوي 

 دانشگاه فردوسي مشهد ،زبان ادبيات فارسي استاديار

  
  چكيده

 هـاي  هـاي اخيـر در نشـريه    ادبي است كه در سـال  ن مقاله نقدي جدي بر سه نوع پژوهشاي 
. تفاده شده اسـت هاي آماري اس از روش ها آن اند و در ان به چاپ رسيدهپژوهشي فراو -علمي

از آمار توصيفي  فقط ها در آن ف فراوان انجام شده واست كه با تكلّ هايي  نوع نخست پژوهش
هـاي آمـار    بـا اسـتفاده از روش   ايـن نـوع تحقيقـات   . استبراي تجزيه و تحليل استفاده شده 

آشـنايي  دليل نا هستند كه به هايي  پژوهشوع دوم ن. مراتب مفيدتر باشند توانستند به مي استنباطي
نـوع  . ها اساساً نادرسـت اسـت   و نتايج آن هاي فاحشي دارند با اصول علم آمار، اشتباهمحققان 

 بيان نشده اسـت؛  ها كه هيچ دليلي براي آندارند  هايي گيري هستند كه نتيجه هايي  پژوهشسوم 
  . شد استفاده ميهاي آماري  بايست از روش درحالي كه براي اثبات مي

 را دشـده روش توصيف و تحليل هر سـه نـوع تحقيقـات يا    هاي  ، ابتدا كاستيدر اين مقاله
را  شـده  پژوهشـي چـاپ   -هـايي عينـي از مقـاالت علمـي     و در هر بخش مثـال  دهيم مي نشان
 از يكـي  كـه  -spss آمـاري  افـزار  هاي مفيـد آمـاري و نيـز نـرم     برخي روش سپس. آوريم  مي

  . كنيم مي معرفيرا  -است تحقيقاتي افزارهاي نرم مفيدترين و پركاربردترين
   .ادبي هاي ، آمار استنباطي، پژوهشSPSS: ي كليديهاواژه
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  مقدمه
  آمار توصيفي 

 و تجزيـه  بندي،طبقه آوري،جمع به كه شودمي اطالق هاييروش تمام به توصيفي آمار
ـ مـي  خـام  هـاي از داده گيـري نتيجـه  درنهايـت  و تحليل  شـامل  توصـيفي  آمـار  .ردازدپ

 ابتـدايي  اطالعـاتي  توصـيفي  آمـار  .هاستشاخص و هانمودار ،ها ولجد از اي مجموعه
 محقـق قـرار   اختيـار  در ،هستند درك قابل غير عادي حالت در كه خام هايداده دربارة

 تـوان  مـي  را خـام  هـاي داده از عظيمـي  حجم توصيفي آمار با ديگر، عبارت به. دهدمي
 اسـتخراج  را كلـي  اطالعـاتي  ،آن بـه  اجمالي نگاهي با بتوان كه طوري به د؛كر تلخيص

   :كاركرد مهم دارد دو توصيفي آمار. كرد
  نمودار؛ و جدول قالب در اوليه اطالعات و خام هايداده سازيخالصه. 1
  .ولجد از استفاده با پراكندگي و مركزي هايشاخص محاسبة. 2

هـاي  امـروزه معمـوالً در كارهـا و پـژوهش    آمار توصيفي همان چيـزي اسـت كـه    
شود؛ اما آنچه در ميان اين تحقيقات غايب است، بحث آمار شناسي ادبي ديده مي سبك

   .تواند بسيار كارگشا و مهم باشداستنباطي است كه مي

  آمار استنباطي
 هـاي  گـروه  هـاي ويژگـي  هـا آن وسيلة به كه شود مي اطالق هايي شيوه به استنباطي آمار
شـود و بـا    مي استنباط كوچك هايگروه در هاويژگي همان گيرياندازه براساس رگبز

 .)12: 1371 عـادل آذر، ( شـود  هايي براي مجموعة بزرگ گرفتـه مـي   تصميم هاتوجه به آن
 هـا  داده كـردن  و خالصـه  بخشيدن، توصيف نظم براي كه است ينديفرا توصيفي آمار
 بـا  تا آورد مي فراهم پژوهشگر براي را امكان اين طياستنبا آمار درمقابل،. رود مي كار به

   .برسد استنباط يا گيري تصميم به بتواند ها داده الگوهاي تفسير
 آمـار  دهـد،  مـي  تشـكيل  را آمار بخش تريناصلي و ترينمهم استنباطي آمار هرچند
 افـراد،  تمـام  است؛ به اين دليل كـه  توجه مورد آمارهاي  قسمت ساير از بيش توصيفي

 رياضياتي و آماري ديدي( ندارند زيادي اطالعات رياضي و آمار بارةدر كه كساني حتي
 آماري، متنوع نمودارهاي يا آماري جدول يك به اجمالي نگاهي با توانند مي نيز) ندارند
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 ،ميانـه  ،ميـانگين  مثـل  هاييشاخص راي مثالب دست آورند و به ها داده از كلي اطالعاتي
   .را درك كنند ...و معيار انحراف

 هـاي  پـژوهش  در آمـاري  هايروش از درست استفادة شيوة دادن نشان براي اكنون
 انجـام  ادبـي  موضـوعات  در آمـاري  هـاي تحليل كه مقاله چند انتقادي بررسي ادبي، به

   .شود پرداخته مي اند، داده

  هاي ادبي فارسي هاي روش آماري در پژوهش كاستي
هـا از   نامه كه در آناعم از مقاله و پايان ز تحقيقات ادبيهاي اخير، در بسياري ا در سال
و نمودار فراواني و درصد شود كه با جدول هاي آماري استفاده شده، مشاهده مي روش

ة اين جداول فراوانـي  فايد گفته شود آنكه گيرد بيميايان كار تجزيه و تحليل پ فراواني
، هـر نمـودار و   ي كـه در علـم آمـار   حـال در. آيدو اصالً به چه كار مي و درصد چيست

و  هـا  ولبا اين علم، محقق را با تفسـير جـد   تفسيري جدا دارد و اندك آشنايي جدولي
اشـتباه اسـت و ايـن مشـكل در      هـا گيـري گاه نيز اساسـاً نتيجـه   .كند نمودارها آشنا مي

 يـل دل هـيچ  كه بي شويم رو مي گاهي نيز با نتايجي روبه. شود مي تحقيقات بسياري ديده
آنچـه در ادامـه   . انـد اساس شواهدي كه اصالً ارائه نشده، اثبات شدهعلمي مستدل و بر

هـا اشـتباه   يا نتايج آن اند، انجام شده ست كه يا ناقصها پژوهشاي از اين نمونه ،آيدمي
   .دليل هستندهاي بييا حاوي اثبات است،

  فايده و ناقصف كمتكلّتحقيقات پر: نوع اول
 نگـاهي  بـا  كرمانشـاهي  بهـزاد  يـداهللا  شعر در قافيه هنري كاركرد«در مقالة براي نمونه، 

  : آمده است» )مشترك حروف تعداد بر تكيه با( شناسانهسبك
 ايويـژه  توجـه  شـعر  محتواي و موضوع با قافيه تناسب به خويش اشعار در بهزاد
 را يهقاف موسيقي خويش، نظر مورد مضمون و حال و حس القاي منظور به و داشته
 توانمنـدي  شناسـي، سـبك  ازمنظـر . اسـت  سـاخته  همـراه  رديف موسيقي با اغلب

 روي، همـين  از. سـنجيد  آنـان  شـعر  هـاي قافيـه  بـه  توجـه  بـا  توانمي را شاعران
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 بهـزاد  شـعر  در مشـترك  حـروف  ازجهـت  قافيـه  بررسـي  به مقاله اين نويسندگان
   1.)1391ديگران،  و سليماني( اند پرداخته
هـاي يـداهللا بهـزاد    تك قافيهحروف تك به شمارش تعداد نويسندگان ،در اين مقاله

هاي جدولي به شكل زير و با دادن تعداد قافيهترسيم سرانجام با  كرمانشاهي پرداخته و
شـاعري توانمنـد    اواند كـه  شناسانه رسيدهحرفي، به اين نتيجة سبك دوحرفي تا هشت

   .شعري رسيده استبوده و در استفاده از قافيه و رديف به درك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سـواي بحـث   (همـه شـمارش    ة ايـن شود كه فايـد  اينجا اين سؤال مطرح مي در اما
شـمارش تعـداد   (فرسـا   با كمك روشي اين تالش طاقـت  توان آيا نمي .چيست) سبكي

 تر كرد؟ در پاسخ بايد گفت را پرفايده) شاعر در تمام ديوان هاي شعر يكحروف قافيه
هاي مختلـف و  روش هايي چنين پژوهش تر كردن هاست كه براي پرفايدهلعلم آمار سا

تـر و   رسـيدن بـه نتـايج علمـي     منظـور  به چند پيشنهاد ابتدايي. ارائه كرده است يمتنوع
   :تر در اين تحقيق از اين قرار است شايسته

) مركـب  مفـرد، مقيـد و  (قافيـه و نـوع تشـبيهات    بررسي ارتباط بين تعـداد حـروف    -
  ؛ررفته در شعركا به

  ؛بررسي ارتباط بين تعداد حروف قافيه و تعداد هجاهاي كوتاه و بلند در شعر -
از سه حرف  يشترها ب آن هايي كه قافيةهاي سبكي در شعر ها و شباهت بررسي تفاوت -

  .از سه حرف يا سه حرف است ها كمتر آن است و شعرهايي كه قافية



 195                     ...هاي ادبي  نقدي بر كاربرد آمار در پژوهش                       21ة شمار/ 6سال 

بـين   از ايـن نظـر   آيـا (در شـاعران مختلـف    بررسي تفاوت بين تعداد حروف قافيـه  -
هاي مختلف بين شاعران دوره از اين لحاظ شاعران زن و مرد تفاوتي وجود دارد؟ آيا

  ...).تفاوت وجود دارد؟ وشناسي  سبك
 SPSS افـزار  هاي آمـاري و نيـز نـرم   با كمك روش ين تحقيقات پيشنهادشدهتمام ا

هرگـز نيـاز بـه     اين تحقيقات دادن براي انجام. شود ميتر انجام تر و مطمئن بسيار آسان
گيـري آمـاري    هـاي نمونـه  بلكـه بـا روش   ها نيسـت؛ تك ديواندن ويژگي در تكشمر
ديگـري نيـز بـر    شكال ا. رسيد يمطمئن به نتايجنحوي عمل كرد كه با تحليل  توان به مي

  بـه  خـويش  عاراش در بهزاد« :اند است كه در مقاله آورده اين ،اين مقاله وارد است و آن
حـالي كـه در   ؛ در)جا همان(» داشته ايويژه توجه شعر محتواي و موضوع با قافيه تناسب

   .هيچ جاي مقاله اين مطلب اثبات نشده است
هـايي از   هايي بـراي نشـان دادن معايـب پـژوهش     نمونه فقط ،آنچه در باال ذكر شد

. ميتي براي نقد نـدارد ن اهشايد تصور شود كه موضوع اين مقاله چندا. دست است اين
درحال انجـام اسـت    روش اين مقاله به اين است كه تحقيقات بسيارياساسي  اما مسئلة

از ايـن نقـد، روش ايـن     واقـع مـراد مـا   در .)مقاالت شبيه به اين مقاله است مدل ارائة(
تـر   بااهميـت  ي كـه بر اينكه بسياري از تحقيقات افزون. تحقيقات است نه موضوع تحقيق

مبنـاي جـدول   كه بر هايي  در بسياري از پژوهش. ندنيز چنين نتايجي دار شوند تلقي مي
چنين مشـكالتي ديـده    ،اندانجام شدهشناسي فراواني و نمودار فراواني در مسائل سبك

  :مقاالت زير جملهاز شود؛ مي
 شـعر  مقايسـة « 2؛)1390 ،و ديگـران  حيدري(» حافظ از صائب اقتفاهاي سبكي مقايسة«
نظـر  ايـن تحقيـق از  ( 3؛)1389احمـدي و صـفايي،   ( »رحمـاني  نصرت و فرخزاد فروغ سياه

 ؛ امـا است معيارهاي علمي و پژوهشي هيچ مشكلي ندارد و نتايج آماري آن نيز صحيح
هاي آمار استنباطي به مقايسة تحليلي و  توانستند با استفاده از روش مي آساني محققان به

هـاي   هـا و تفـاوت   توانسـت شـباهت   كـه مـي   چيزي. ردازندمحتوايي دقيق دو شاعر بپ
 نقـش  و) diction( واژگـان  دايرة«.) دكنتر  مستدلتر و  شده در تحقيق را بسيار قوي بيان
كـه براسـاس    هايي  تمام پژوهشو  4)1390 جاهد و رضايي،(» شاهنامه روايت شتاب در آن

  . اند به بحث بسامد اشاره كرده و فقط كرده فراواني كار



  21 شمارة/ 6 سال                                                                                   196

از  هـا  كه بـه مقايسـة دو يـا چنـد اثـر يـا نويسـنده پرداختـه و در آن         هايي پژوهش
 هستند كه هرچند نادرست نيسـتند، تحقيقاتي  در شمار شده، نمودارهاي آماري استفاده

   .تر باشند تر و دقيق زارهاي آمار استنباطي بسيار كاملتوانستند با استفاده از اب مي

  در تحقيقاتنتايج غلط : نوع دوم
  . لحاظ آماري اشتباه استها ازنتايج آن ي فراواني وجود دارد كهها پژوهش

 در بوسـتان  و شـاهنامه  نحـوي  و صـرفي  ساختار تطبيقي بررسي« در مقالة: 1نمونة 
  : آمده است »تحميديه

 مسـائل  و معـاني  تحليل نثر، و نظم متون در نحوي و صرفي مسائل آماري بررسي
 متـون  تـرين مهـم  از سـعدي  بوسـتان  و دوسيفر شاهنامة. سازد مي ترآسان را ادبي

 اين مقايسة قالب، و وزن يكساني به توجه با. هستند خود حوزة در فارسي ادبيات
 دو هر از نخستين بيت ده مقاله اين در ما .است پذيرامكان دستوري جنبة از اثر دو
 بـر  عـالوه  تا برگزيديم آماري تحليل براي است، الهي ستايش و حمد در كه را اثر

 در مقايسه. گردد ممكن نتايج تبيين و باشد يكسان نيز موضوع متغير قالب، و وزن
 هايزيرمجموعه با همراه... و صفات افعال، اسامي، تعداد مثل صرفي هايشاخص
 و افعـال  اسـامي،  مثل( هستند منطقي تحليل قابل كه هامقوله اين از هركدام ريزتر
 اركـان  جايي هجاب جمالت، تعداد مانند ينحو مسائل در همچنين و) مركب صفات

ـ  به توجه با ،اين بر عالوه. است پذيرفته صورت غيره و  زايشـي،  -گشـتاري  ةنظري
 ارائـة  از پـس . اسـت  گرفتـه  قـرار  آماري مقايسة مورد نيز ابيات هاي ساخت ژرف

 تفـاوت  علـت  و شـده  تحليـل  جداگانـه  طـور  بـه  جدول هر نتايج آماري، جداول
 حتـي  و شناسـي  زيبـايي  شناسـي،  سـبك  و زباني هاي جنبه از ثرا دو در هاشاخص

  5.)1391حيدري، ( است گرفته قرار بررسي و بحث مورد شناسي روان

و صفتي در ده  هاي اسمي و فعليويژگي بارةمتعدد در هاي ولجد نويسنده پس از ارائة
  : بيت از دو تحميديه، به اين نتيجه رسيده است

في سعدي و فردوسي موجب شـده اسـت كـه تعـداد     تفاوت بينش اخالقي و فلس
جهت نمـودار سـاختن   (، كاربرد تتابع صفات )براي تبيين تمثيل(جمالت و افعال 

لب جمالت مستقل ، عطف جمالت و استفاده از تمثيل در قا)وحدت صفات الهي
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 بري در ده بيت بوسـتان بيشـتر باشـد   مستقيم در قالب وجه خمركب و نصايح غير
   .)175همان، (

توان از بررسـي ده بيـت   نمي اينكه اول :نتايج اين تحقيق چنين است داليل نادرستي
 فردوسـي  و سـعدي  فلسفي و اخالقي بينش ر به اين نتيجة كلي رسيد كه بيناز دو شع

رسيدن به تفاوت بينش فلسفي و اخالقي  تفاوت وجود دارد؛ يعني ابزار پژوهشگر براي
ه به فرض اثبات وجـود تفـاوت بيـنش سـعدي و     اينك دوم .نادرست انتخاب شده است

 توان حكم داد كه چـون تفـاوت بيـنش وجـود دارد، پـس تعـداد       نمي هرگز فردوسي،
 وحـدت  كردن نمودار براي( صفات تتابع كاربرد ،)تمثيل تبيين براي( ها لفع و ها جمله
 و مركـب  مسـتقل  هـاي  جمله قالب در تمثيل از استفاده و ها جمله عطف، )الهي صفات
اثبات اين گزاره . است بيشتر بوستان بيت ده در خبري وجه قالب در غيرمستقيم نصايح

. شـود  كه در حوزة آمار استنباطي تعريف مي زمند روش آماري منسجم و دقيق استنيا
  . روش بررسي اشتباه است اينكه وجود ارتباط غلط است و دوم اينكه نخست پس

اي به اين  يعني فرضية مسئله شد؛اي بافرض كنيد همين موضوع هدف بررسي مقاله
 و هـا  جملـه  با تعـداد ) Xمتغير (بين بينش اخالقي و فلسفي شاعران «صورت باشد كه 

 از استفاده و )Lمتغير ( ها جمله عطف، )Zمتغير (صفات  تتابع كاربرد، )Yمتغير ( ها لفع
راي بررسي اين ب .»رابطه وجود دارد) Nمتغير ( مركب مستقل هاي جمله قالب در تمثيل

اي  شده گيري دقيق و حسابگيري، نمونهفرضيه ابتدا بايد با استفاده از علم آمار و نمونه
گيـري   اگـر نمونـه  ). نه اينكه ده بيت مشابه از دو شعر را مالك قرار دهـيم ( انجام دهيم

 بـه كـل جامعـه    نتـايج  حتمـال بسـيار قـوي   بـه ا  ست و علمي انجام شـود، در روش به
 تعيـينِ  شدن شـاعران نمونـه، بـا    گيري و مشخصنمونهپس از . خواهد بودپذير  تعميم

كدام و مقادير متغيرهـاي يادشـده در فرضـيه، بـا اسـتفاده از      منش اخالقي و فلسفي هر
بسـتگي پيرسـون و اسـپيرمن     يـا ضـرايب هـم    6دو -آزمون خي هاي آماري مانندروش
هـاي   صورت و پـس از بررسـي   ندر اي. ارتباط بين متغيرها پرداختتوان به بررسي  مي

  . توان تجزيه و تحليل را انجام داد مي ،دقيق
 گونـه تحقيقـات   كند اين است كه فايدة ايـن تر مي مسئله را بغرنج سؤال ديگري كه

ديگـر،   يشاعر و مقايسة آن با شعر شـاعر  يك شعر پژوهش دربارة ده بيت از. چيست
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 مبنـاي آن بر گيري كليهيچ نتيجه توان ميزيرا ن به هيچ نياز و سؤالي پاسخ نخواهد داد؛
  .بيان كرد

گونـه   نمونـة ديگـري از ايـن    نيز» عراقي سبك غزل در مركب تشبيه«مقالة  :2نمونة 
  :هاست كه در آن چنين آمده پژوهش

 عراقي، سبك غزل در آن انواع دربارة بحث و مركب تشبيه تحليل و نقد و بررسي
 ايـن  غنـايي  آثـار  بهتـر  فهم جهت ادبي طالعاتم به مندانعالقه راهگشاي تواندمي

 از زمينـه  ايـن  در مسـتقلي  تحقيق است، نموده كنكاش بنده كه جاآن تا. باشد دوره
% 10 هـدف  ايـن  تحقـق  منظـور  بـه  بنـابراين . اسـت  نگرفته صورت محققان سوي
 سـبب  به كه مولوي غزليات جزبه( دوره اين مؤثر و معروف شاعر دوازده هاي غزل

 گرفتـه  قـرار  تحليل و مطالعه مورد) است شده بسنده% 5 به حد از بيش گستردگي
 حضـيض  و اوج داراي دوره، ايـن  شاعران ديوان در مركب تشبيهات بسامد. است
 غزليـات  در مركـب  تشـبيهات  ميـزان  از دوره، اين پايان به شدن نزديك با و است
  .شود مي كاسته

 الـدين كمـال  خواجو، سعدي، همچون شاعراني شعر در تشبيه نوع اين فراواني
 بيـانگر  كـه  تشبيه اغراض تنوع اما است؛ ديگران از بيشتر عطار و عراقي اسماعيل،
 و تـر وسـيع  همـه  از موالنـا  غزليـات  در اسـت،  شـاعر  بينيجهان و فكري نگرش
 شـاعراني  از برخي مركب تشبيهات سوي يك حداقل اينكه ضمن است؛ ترگسترده

 مركـب  زمينة تشبيه در سعدي. است عقلي نوع از د،دار عرفاني صبغة شعرشان كه
 خـود  روزگـار  سـرآمدان  از تخييلـي  مركـب  تشـبيه  در انوري و خواجو و تمثيلي
  7.)1387براتي و همكاران، (هستند 

   :به اين شرح است اساسي اين تحقيق هاي اشتباه
 شاعران و در مـورد مولـوي   هايردرصد شع 10 به در اين تحقيق پژوهشگران. الف
اساس اين درصدها، با شـمارش انـواع   سپس بر. اندكردهها بسنده ردرصد شع 5فقط به 

در اينجـا  . انـد  بيان كرده تشبيه در شعر شاعران و ذكر فراواني هر تشبيه، تحليل خود را
درصـد اشـعار    10انـد كـه از كـدام    محققان هرگز در مقاله نگفته: دو اشتباه وجود دارد

ها، به بررسي رناتواني در بررسي كامل شع علت ، پژوهشگران بهعواق در. اند استفاده كرده
   .لحاظ آماري كامالً نادرست استو گزينش آنان ازاند  گزينشي پرداخته
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گيـري،   هاي نمونهدرست كار چنين است كه نخست بايد با استفاده از فرمول روش
ده از بـا اسـتفا   ، سـپس )بـراي مثـال دويسـت شـعر    ( تعداد اشعار نمونه مشخص شـود 

تعداد اشـعار  : دو بحث مطرح است (شود  اشعار گردآوري آوري نمونه، هاي جمع روش
شده از هـر شـاعر بـراي تعمـيم      در اين صورت، تعداد انتخاب. )روش گزينش اشعار و

  . ها بر شعر او مجاز خواهد بودتحليل
ودار به در اين تحقيق به دو جدول و يك نم :شكال ناشي از استفاده از فراوانيا .ب

  هـا و ارائـة فراوانـي    كـه هـر دو ناشـي از شـمارش داده     بسـنده شـده اسـت    شرح زير
  .است موارد 
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. تفاوت دارد او درصد شعر هر شاعر، بسته به تعداد شعر 10اينجاست كه  در اشتباه
تعـداد   يقـين،   بـه  .شعر 2000 يشعر داشته باشد و شاعر ديگر 200فرض كنيد شاعري 

توان به بسامد تشبيهات استناد  و نمي شاعر اول بيشتر خواهد بود تشبيهات شاعر دوم از
 حتماً تعداد شعر مورد بررسي در غزليات موالنا با غزليات انوري تفـاوت  ،بنابراين .كرد

بحث  ،راينبناب. مراتب بيشتر از انوري است هاي موالنا بهرخواهد داشت؛ زيرا تعداد شع
و  دهـد  فقـط تعـداد را نشـان مـي     بلكه بسـامد  دهندة بيشتري نيست؛ مد هرگز نشانبسا

مقايسـه   تـوان  جدول فراواني و نمودار ستوني هرگز نمـي  براساس اين اعداد و برمبناي
   .بهره گرفت هاي آمار استنباطي انجام داد و بايد از روش

اند با استفاده از اين جـدول  كردهاست كه تالش  پژوهشگران گيرينكتة ديگر نتيجه
سـمت پايـان دورة سـبك عراقـي      نشان دهند كه هرچـه بـه  ) ساً نادرست استكه اسا(

يابد؛ يعني بـين گذشـت زمـان و    شويم، ميزان تشبيهات مركب افزايش ميتر مينزديك
  :است آمدهدر مقاله  .ان تشبيهات مركب رابطه وجود داردميز
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بـا  (شـويم  چه از آغاز ايـن دوره دورتـر مـي   ه هرك توان دريافت از جدول فوق مي
ترتيـب   شـود و ايـن رونـد بـه     ركب افزوده مـي بر ميزان تشبيهات م) اندكي تسامح

زماني، مخصوصاً در غزليات عطار، كمال، سعدي، عراقي و خواجو نمود بيشـتري  
  .)10 ،همان( دارد

دسـت   بـه  اين جدولنيز از  -ها فرض درست بودن داده حتي به -گيري اما اين نتيجه
نياز اسـت كـه    »جدول توافقي«به ابزاري به نام  اي براي رسيدن به چنين نتيجه. آيد  نمي

در اين مثال بايد جـدولي  . است طرفه معروف آماري است كه جدولي دو هاي ولاز جد
سوي آن روند زماني و در سوي ديگر تعداد انواع تشـبيه   دوطرفه آورده شود كه در يك

  تعــداد تشــبيه بســته بــه زمــان و نــوع در جــدول ). بــه شــكل زيــر(مشــخص باشــد 
  . شود آورده مي 

  تشبيه مركب  تشبيه مقيد  تشبيه مفرد  
        اوايل دورة عراقي

        عراقي  اواسط دورة
        عراقي  اواخر دورة

در هـر   تشـبيه  هاي زماني و انواع تشبيه، بسامد و تعـداد  پس از مشخص كردن بازه
شود؛ يعني تعداد تشبيه مفرد، مقيد و مركـب در   اين جدول شمرده مي هاي يك از خانه

 كمـك  گـاه بـا اسـتفاده از اعـداد جـدول تـوافقي و بـه        آن. شـود  ورده ميهر سه دوره آ
 توان بـه وجـود يـا    مي آساني به) دو -مانند آزمون خي(هاي مختلف در علم آمار  روش

  . سويه بين دو متغير پي بردنبود ارتباطات دو
 سه در التفات شگردهاي« مقالة ،ديگر از تحقيقات ناقص و نادرست نمونة :3ة نمون
عطايي و (» قرآن عربي بالغت با  آن مقايسة و) حافظ و موالنا خاقاني،( زبان فارسي شاعر

در . شـود هاي مورد اسـتفاده ديـده مـي   كه در آن نيز نادرستي روش است 8)1391واعظ، 
  : چكيدة اين مقاله آمده است

 كوشيده پژوهش اين در نويسنده. است كريم قرآن مهم هايويژگي از يكي تفاتال
 بالغـت  هـاي  كتاب در آن تحول سير بررسي و صنعت اين كامل معرفي با تا است
 و موالنـا  خاقـاني،  يعنـي،  شـاعر  سه كه دهد نشان كنون تا آغاز از فارسي و عربي
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 آمـاري  بررسي با و اندگرفته بهره قرآني سبك اين از كيفيت و ميزان چه به حافظ،
 اثبـات  و اسـتدالل  شـاعران،  اين شعر و كريم قرآن از هايينمونه تحليل و كيفي و

 در خاقـاني  و بوده تر نزديك قرآني سبك به حافظ و موالنا ترتيب به كه است كرده
  اسـت  قـرآن  سـبك  از دور التفـات  از گيـري بهـره  در شـاعر  سـه  ايـن  بـا  مقايسه

  .)193، همان( 
 دل التفـات در شـعر سـه شـاعر    اند سـبك و مـ   يسندگان در اين مقاله سعي كردهنو

متعدد بودن (را بسته به عناصر انتقال و براساس نقاط مشترك با التفات در قرآن  برده نام
عناصر، دشوار بودن تشخيص مراجع ضمير، تغييـرات ناگهـاني ضـمير و انـدك بـودن      

  .)209مان، ه( بررسي كنند) فاصلة اين تغييرات از هم
از روش نادرسـتي   در آن اينكه اول. شودمي اما اشكاالت اساسي در اين تحقيق ديده

 يات موالنا آماري گرفتـه نشـده اسـت؛   در غزل«: در مقاله آمده است. ده استاستفاده ش
آيد اين شاعر را در اين اي است كه الزم ميگونه ولي كيفيت استفادة موالنا از التفات به

 اشكال اساسـي نخسـت   ).202همان، (» .ر از ديگران به سبك قرآن قلمداد كنيمتامر شبيه
چنـد   نويسندگان فقط دربـارة . ي گرفته نشده استموالنا آمار هايراين است كه از شع

. اند و اين روش اساسـاً اشـتباه اسـت   كرده ، پژوهشاندموالنا كه خود صالح ديده شعر
اشعار موالنـا، بـاز هـم نتـايج      آمارگيري از رضف ادامه نشان داده خواهد شد كه به در(

ايـن مشـكل در    همچنين،.) اين تحقيق نادرست خواهد بودحاصل با روش موجود در 
است  آشكار اهل فن بر همة. اندنظر كرده صرف مثنويت كه چرا نويسندگان از ميان اس

لـه نيـز در   نويسـندگان مقا . گويي و نقل روايت اسـت كه كاربرد ويژة التفات در داستان
انـد كـه حـاوي    هـايي اشـاره كـرده   هايي از التفات در قرآن، بـه بخـش  نشان دادن مثال

ي از كـه منبـع سرشـار    -مثنـوي آيـا دليـل ناديـده گـرفتن     . ستها تها و رواي تحكاي
 زيـاد چيزي جز حجـم   -شود ست و انواع التفات در آن ديده ميها تها و رواي تحكاي

اند  موالنا با دو شاعر ديگر پرداخته سبكي يسةبه مقا حاليآن بوده است؟ نويسندگان در
جاي در هيچ . (جزء بسيار كوچكي از شعر اوست فقط اند كه آنچه از شعر موالنا آورده

 دورهـا مـ   يا ديگر قالـب  است مورد پژوهش قرار گرفته غزلياتكه  مقاله نيز ذكر نشده
ه اصـوالً  ن بحث مطرح اسـت كـ  اي دو نمونة شمارة  ضمن، اينجا نيز ماننددر.) ودهنظر ب
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حجـم اشـعار سـه شـاعر      توان بين چند شاعر قضـاوت كـرد؛ زيـرا   نمي صرف تعداد به
متفاوت است و براي مقايسه بايد حتماً فضاي آماري مورد بحـث يكسـان باشـد و يـا     

  .) حل اين مشكل است گيري راه هاي نمونه روش. (سازي شده باشديكسان
   :است آمده شاين پژوه نتايج بخش اما در

 همـه  از قرآن به موالنا سخن شباهت التفات كارگيريبه در شاعر، سه اين ميان در
 در التفـات  از گيـري بهـره  در خاقـاني  و دارد قـرار  حـافظ  او از پس و بوده بيشتر

ــا مقايســه ــ و كيفــي لحــاظ بــه شــاعر دو ايــن ب اســت دور قــرآن ســبك از يكم  
   .)209 همان،( 

 .1: نظـر بگيـريم  گر اين ترتيب را دراند كه اچنين نتيجه گرفته نويسندگان در اين بخش
ي و كيفـي   )نااز خاقاني به موال( ترتيب به موالنا،. 3، حافظ .2، خاقاني ازنظر ميزان كمـ، 

   .حالي كه اين نتيجه نيز سراسر غلط استدر .وجود داردافزايش شباهت به سبك قرآن 
اول كه ذكر شد، در مقاله وجود  اساسي كالشفرض كنيم ا: اما دليل اشتباه اين است

ماننـد اشـعار    ه بررسي بيت به بيت اشعار موالنـا نداشت؛ يعني محققان با تتبع فراوان ب
مـد  بر شمارش كارآ در اين صورت نيز روش آماري مبتني پرداختند؛خاقاني و حافظ مي

التفـات در كـار    بـه تعـداد انـواع    با بسنده كردن توان فقطنمي نخواهد بود؛ يعني هرگز
بـه ايـن    .هاي آمار استنباطي كارگشاستدر اينجا نيز روش. شاعران به اين نتيجه رسيد

نظـر گرفتـه   سبك قرآن، براي التفات انـواعي در در گام نخست بايد براساس ترتيب كه 
 ايـن كـار در مقالـة    .منظور از سبك قرآنـي التفـات چيسـت    شود؛ يعني مشخص شود

 بـودن  دشـوار  .2؛ عناصـر  بـودن  متعـدد  .1: ي انجام شده استشده با ذكر سه ويژگياد
 از تغييـرات  اين فاصلة بودن اندك و ضمير ناگهاني تغييرات .3ضمير؛  مراجع تشخيص

ارد در اشعار سه شاعر پرداخته و جدول توافقي در گام دوم بايد به شمارش اين مو .هم
سـوي ديگـر    اسـت و در ) متغير اول( سو سخن از نوع شاعر تشكيل شود؛ زيرا در يك

. بررسـي ارتبـاط بـين ايـن دو متغيـر اسـت       ،و هدف )متغير دوم(خن از نوع التفات س
تـك ابيـات وجـود     مناسبي براي كاستن زحمت شمارش تـك هاي آماري هرچند روش
همان روش پرهزينـه   ،منظور فهم بهتر جا براي جلوگيري از سردرگمي و بهدارد، در اين

نحـوي رسـم شـود كـه      سـت جـدول تـوافقي بـه    مارش الزم اپس از شـ . پذيريم را مي
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ترتيب شـاعران  . را نشان دهدهاي جدول نوع التفات و سطرهاي جدول شاعران  ستون
گيـريم   نظر مياست، در اساس ترتيبي كه در مقاله براي كمي و زيادي التفات آمدهرا بر

   .)موالنا .3 ،حافظ .2 ،خاقاني .1(
   :دنحاصل كار شمارشي باش -اند گيكه ساخت -فرض كنيم اعداد زير

  نوع التفات  
  شاعر

 بودن متعدد
  عناصر

 بودن دشوار
 مراجع تشخيص

  ضمير

 ضـمير  ناگهاني تغييرات
 اين فاصلة بودن اندك و

  هم از تغييرات
  53  234  335  خاقاني
  49  234  123  حافظ
  58  123  456  موالنا

د، بـين سـه شـاعر تفـاوت     ظاهر و براساس مشاهدة اعـدا  نكتة مهم اينجاست كه به
يا كاهشي مشـاهده   افزايشي به موالنا روند از خاقاني» تعدد عناصر«اما در  جود دارد؛و

 تغييـرات «افزايشي است و در  روند» ضمير مراجع تشخيص بودن دشوار«در . شود نمي
نظر  به. شود روندي مشاهده نمي» هم از تغييرات اين فاصلة بودن اندك و ضمير ناگهاني

امـا بـراي قضـاوت    . توان گرفت اي نمي براساس ظاهر اعداد جدول هيچ نتيجه رسد مي
  . هاي آماري دقيق استفاده كرد توان از روش درباب وجود ارتباط و نوع ارتباط مي

بسـتگي   ضـريب هـم  و  دو -هاي آماري در اين قسمت، دو روش آزمون خي روش
 دو -بـا آزمـون خـي   . است SPSSافزار دو جدول زير حاصل كار با نرم. اسپيرمن است

وسـيلة ضـريب    شود و درصورت تأييد ارتباط، نوع ارتباط بـه  وجود ارتباط سنجيده مي
   .گيرد مورد سنجش قرار مي بستگي اسپيرمن هم

  184.6  دو -خي ةآمار
  4  آزادي درجة

  0.00  سطح معناداري
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براساس دو و هم  -هم براساس آمارة خي. دو است -جدول باال جدول آزمون خي
دو، چـون   -با توجه بـه آمـارة خـي   . توان به قضاوت دقيق پرداخت سطح معناداري مي
شـود؛ بـه   تر است، فرض استقالل بين دو متغير رد مـي كوچك 0.05سطح معناداري از 

به عبارت ديگر، بـين شـاعران و   . اين معنا كه بين دو متغير ارتباط معناداري وجود دارد
ستگي ب با استفاده از آزمون هم .معناداري وجود دارد رابطةتفات نحوة استفاده از انواع ال

  :را بررسي كردنوع ارتباط  توانپيرسون نيز مي

 X, Yبين دو متغير  اسپيرمنبستگي  آزمون هم

ردي
 ف

 مقدارهاي آزمون آماره

  0.271بستگي ضريب هم1
 0.00داريناسطح مع2

 معـادل  بسـتگي  هم آزمون داريمعنا سطح و 0.271 متغير دو بين بستگي هم ضريب
تـوان بـا    مـي  بسـتگي  هم آزمون قاعدة مطابق ،بنابراين .كمتر است 0.01 عدد و از 0.00

 دهـد  مي نشان بستگي هم ضريب متغير دو بين معناداري درصد گفت رابطة 99اطمينان 
 و دارد همـراه  بـه  را ديگـر  متغيـر  افزايش متغير يك افزايش است؛ يعني مثبت رابطه كه

رويـم، فراوانـي اسـتفاده از    سمت موالنا پيش مـي  بنابراين هرچه از خاقاني به .برعكس
؛ توان بـه آن رسـيد  شود؛ چيزي كه در نگاه به جدول توافقي نميانواع التفات بيشتر مي

   .كه هيچ ترتيب صعودي يا نزولي نداردنحوي است  زيرا اعداد به
نادرست بـه نتـايج    هاي آماريِ ها روش ادبي كه در آن هاي  تعداد ديگري از پژوهش

 غير به فارسي زبان آموزش در ايراني فرهنگ ثيرتأ« :ند ازا عبارت است، اشتباه انجاميده
 نفـس  بـا  مبارزه بر تكيه با پايداري هاي لفهمؤ« 9؛)1390، و ميردهقان طاهرلو(» زبانان  فارسي

  10.)1390، نژاد محمدآبادي علي( »درسي هاي كتاب در

   دليلهاي بياثبات: سومنوع 
درحالي  اند؛هيچ دليلي اثبات شده بي هابسياري از گزاره ،ادبي هاي پژوهشدر برخي از 
شـده در ايـن    ي مطـرح هـا گزاره. آماري است ها نيازمند كار دقيق و علميِكه اثبات آن
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 قيـت خال«مقالة . ها را رد كردتوان آن آساني مي قدري ضعيف است كه به مقاالت گاه به
 اي از ايـن نمونـه  11)1386تيـغ،  خليلي جهان(» حيدرآبادي والي و حافظ ديوان در بينامتني

  :در چكيدة مقاله چنين آمده است. مقاالت است
 معنــايي  و وزنـي  زبـاني،  ازنظـر و دارند بينـامتني ارتباط يكديگر با ادبي هايمتن
 وار رودخانـه  جريان اين در. است جريان يك ادبيات. گذارندمي ثيرتأ يكديگر بــر
 ؛اسـت  ديگـر  متنـي  دگرگـوني  و جـذب  متن هر و ندارد وجود گسستي گونههيچ
 متـون  از تأثيرپـذيري  عـين  در هنرمنـد،  ذهن خالقيت به بسته ادبي، هايمتن يعني
 آفريـده  هنـري  تـازة  رويكردهـاي  و هنجارشـكني  و هـا آن در دگرگوني با پيشين

 رحلـة م از خـود  آثـار  خلـق  جريـان  در دگاننويسـن  و شـاعران  گـاهي . شـوند  مي
 مناسـبت  كـه  طـوري  بـه  شـوند مـي  نزديـك  صرف تقليد به رفته پيشتر ثيرپذيريتأ

. رسـد  مـي  معنا و لفظ همساني به ،گذشته متن مكالمه مرحلة از اثر با ها آن بينامتني
. اسـت  گونـه  ايـن  از انـد رفته حافظ غزل استقبال به كه شاعراني از بسياري ارتباط

 توجـه  حافظ غزل به مرزها فراسوي در بسياري شاعران ايراني، گويندگان بر الوهع
 حيـدرآبادي  والي زبان، فارسي گويندگان اين ازجملة. اند رفته آن استقبال به ،داشته
 اسـت  مقالـه  ايـن  بحث موضوع حافظ و او ديوان بينامتني ارتباط بررسي كه است

  .)5، همان(
به مقايسة موارد  عمل كرده و خوبت بين دو متن بسيار نويسنده در بررسي بينامتني

يكي از اين موارد . بحث روابط بينامتني در دو شاعر پرداخته است در گانة كريستواپنج
نويسـنده در بررسـي بينـامتني ايـن دو شـاعر در      . هاي اجتماعي استگانه، واقعيتپنج

   :است هاي اجتماعي چنين گفتهبحث واقعيت
روابـط فئـودالي زنـدگي     الي و وال در عصر ادامـة نظام فئود ر دورةاگرچه حافظ د

حافظ در دورة اختالف اتابكـان  . كردند، زمينة سياسي زيستگاه آنان متفاوت بودمي
رة كـور  هاي طـوالني شـيراز، دو  ها، زمان محاصره جايي آن ههاي جابفارس و تنش

د خشك و ريـاي زاهـد   زه هنگامة.. .شدن پدر به دست پسر، زمانة ظهور تيمور و
پـروران و  جاهيـان كـه از ادب   حـالي كـه وال در دسـتگاه آصـف    در. بـرد  سر مي به

اتي او بـا  شعردوستان دوران بودند، داراي مقام ديواني بود و بنابراين موقعيت طبقـ 
  .)9همان، ( حافظ كامالً فرق داشت
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وزگـار  اعي رهاي اجتمـ از واقعيت سخن گفته كه موارد زياد ديگري نيز نويسنده از
 توانـد  هـا مـي  ذكـر ايـن واقعيـت    ما سؤال اصلي اين است كه آيا فقطا دو شاعر است؛

بررسـي   .را نشـان دهـد   هاي اجتماعيخالقيت بينامتني اين دو شاعر در بحث واقعيت
گاه مقايسـة ايـن تـأثير و    بر شعر دو شاعر و آن أثير هركدام از موارد اجتماعي يادشدهت

شناختي عميق و با استفاده از اصول آمـاري پيشـرفته    جامعه -ادبي تأثر، نيازمند پژوهش
به مقايسة ذهني در حد چند  مقاله از چنين پژوهشي غفلت كرده و فقط نويسندة. است

آنچـه در  (وقعيت طبقاتي ثير مخواهيم تأ مي مثال، فرض كنيم رايب. سطر پرداخته است
 يمتوان مي در اين صورت،. بررسي كنيم بر شعر شاعران را )استناد شده است مقاله به آن

سـپس معيارهـاي    ،بنـدي كنـيم   هاي مختلف طبقاتي دسـته  ا در دستهشاعران ر آساني به
مقايسـة تحليلـي معيارهـاي    . بـرداري كنـيم   ها بررسي و يادداشت شعري را در شعر آن

   .يا آزمون كراسكال واليس انجام دهيمبا روش تحليل واريانس و  يمتوان شعري را مي
 يات كريستوا نيز وضـع در بحث موارد ديگر از اصول نظر ،برده نام لةمقا نمونه اما در

از مقايسة دو متن و آنچه بررسي بينـامتني دو   يكامل ندادن اطالعات. گونه است همين
بـر   افـزون . شـود متن را نشان دهد، ضعف اساسي ديگري است كه در كار مشاهده مـي 

در بينامتنيت را بـا مقايسـة سـطحي دو مـتن      ا كريستواكه نويسنده روش پوياي ژولياين
   .اي ديگر دارداشتباه گرفته است كه اين خود نياز به مقاله و رساله

 و شـرواني  خاقـاني  اشـعار  ساختاري تحليل« ها، مقالة نمونة ديگر اين نوع پژوهش
و  حسـيني  شـاه (» شـعر  موسـيقي  بـر  اجتمـاعي  اوضاع ثيرتأ به رويكردي با كاشاني مسيح
خـود   دست بسيارند و خواننـدة مقالـة حاضـر    ي از اينهاينمونه. است 12)1391، شريفيان

 فقـط  ايـن مـوارد  . ها را ببينـد  پژوهشي، مشابه آن -علمي هاي تواند با تتبع در نشريهمي
 مشـت نمونـة خـروار   (هسـتند   هاي كوچكي از تحقيقات ادبي نادرست و ناقصنمونه
در تحقيقات  ا كمك گرفتن از متخصصان علم آماري لم آماربا ع آشنايي بنابراين،). است
  .ضرورت دارد ادبي

  شيوة كاربرد آمار در ادبيات
اي ادبـي،  هـ  ادبـي بـا كـاربرد آمـار در پـژوهش      الزم است براي آشـنايي پژوهشـگران  

فـرض  . شود مثال بيان  ذكر كه در تحقيقات ادبي كاربرد دارد، با هايي از علم آمار روش
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) اعتبار مفرد يا مقيد و يا مركـب بـودن   به(اي بسامد تشبيه بررسي مقايسه« كنيد موضوعِ
انجـام   .مورد عالقة پژوهشگري است »سال اخيردر شعر شاعران زن و مرد معاصر سي 

. داردنيـاز  هاي آمـار اسـتنباطي   به روش صورت علمي و تحليل دقيق آن، اين تحقيق به
 گيـري، هاي نمونـه با استفاده از فرمول ابتدا. يريمگرا پي مي يبراي انجام اين كار مراحل

. كنـيم آماري انتخـاب مـي   عنوان نمونة به را تعدادي شاعر ين كل شاعران زن و مرداز ب
تعـداد تشـبيه    درادامـه . پـردازيم  سپس به شمارش انواع تشبيه در شعر اين شاعران مـي 

مقايسـة آمـار   . كنيم مي فزارا در شعر شاعران را جداگانه وارد نرم) مفرد، مقيد و مركب(
مربوط به اين اعداد و نيز تجزيه و تحليل اين اعداد و اينكـه كـدام دسـته از چـه نـوع      

آزمـون تـي تسـت دو گـروه     «موسوم به  آماريِ اند، با روشبيشتر استفاده كرده تشبيهي
مثـل  (مبناي دو گروه مسـتقل  هر تحليلي كه بر گفتني است كه .شود مي انجام 13»مستقل

   .شود ، با اين روش انجام ميباشد...) نان و مردان، افراد مجرد و متأهل وز
تحقيقـات  تواند در  مي نيز قابل اجراست و SPSSدر اينجا چند روش آماري كه در 

   :شود ها شرح داده ميهمراه كاربرد آن سيار مورد استفاده قرار گيرد، بهادبي ب
 بـين  اسـت  ممكـن  كـه  اسـت  رابطـه  نـوعي  بسـتگي  هم :بستگي هاي همآزمون .الف

 و توليـد  هزينـه، رابطـة   و درآمـد  رابطـة  باشـد؛ ماننـد   داشـته  وجود مختلف متغيرهاي
مسـائل   ،در ادبيـات  . ...سـن و ميـزان افسـردگي و    وزن، رابطـة  و قـد  ضايعات، رابطة

ارتبـاط  . بستگي انجـام داد  هاي همآزمون را با ها تحليل آن توان مي كه هست شماري بي
مركـب و   هـاي  لي، ارتباط بين ميزان استفاده از فعـ ملة مغوالن و تغيير سبك ادببين ح

تشبيه مركب، ارتباط بين نوع قالب شعري و جنسيت شاعران، ارتباط بين ميـزان مـدح   
در شعر و وضعيت اجتماعي جامعه، ارتباط بين شخصـيت شـاعر و تفكـر اشـعري در     

  .بحث كرد آن رةتوان دربا مي شعر او و هزاران موضوع ديگر كه
 هـاي   هاي اصلي در پـژوهش يكي از دغدغه :هاي مقايسة دو يا چند جامعهآزمون. ب

مثال موضـوعاتي   رايب ؛ادبي، مقايسة يك ويژگي خاص در بين دو يا چند جامعه است
كـاركرد   از مشروطه و پس از مشروطه، مقايسةمقايسة سبك شعري پيش : دست از اين

هـاي  شناسـي نويسـندگان دوره  يسـندگان زن و مـرد، سـبك   مركب در آثار نو هاي لفع
 هـا مثال اين در .... او ومختلف، بررسي آثار يك شاعر در چند دورة مختلف از زندگي 
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ك جامعـه در  مقايسة يك ويژگي در بين دو يا چند جامعه و يا بررسي ويژگي يـ  هدف
هـا ديـده   يـن زمينـه  هاي ادبي اخير در اآنچه در تحليل. است دو يا چند حالت مختلف

به جدول فراواني و  درنهايت هاتحليل اين .توصيفي است هايتحليل كل به شده است،
براساس اينكه مدل جامعه به چه صـورت باشـد،   . نمودارهاي توصيفي ختم شده است

   :هاي آماري زير قابل استفاده استروش
  ؛T- Studentآزمون  -
   14؛مستقل گروه دو براي تي آزمون -
   15.شدهجفت تي آزمون -

اي بـا  متغيـري خـاص در جامعـه    ميانگين مقايسة براي :راهه تحليل واريانس يك. ج
 مقايسـة  شود؛ بـراي مثـال  مي استفاده واريانس آناليز روش از ،بيش از دو گروه مستقل

هـاي  رشـته . هـاي مختلـف تحصـيلي   فارسي عمومي دانشجويان رشـته  هاي معدل نمره
به اين معنا كه هيچ دانشجويي  روه است و از هم مستقل هستند؛دو گتحصيلي بيش از 

  . نيست كه در دو گروه مشترك باشد
روش استفاده كرد، بسيار زياد اسـت؛ بـراي   ها از اين  تحقيقات ادبي كه بتوان در آن

هـاي  ميزان اسـتفاده از كلمـات مـرده و غيرفعـال در شـعر شـاعران دوره       مقايسة :مثال
هـاي مختلـف، مقايسـة ميـزان     شناختي شاعران دورههاي سبكگيويژ مختلف، مقايسة
   . ...اجتماعي از شعر شاعران مختلف و هاياستقبال گروه

آمـار   16،تـوان بـه تحليـل عـاملي    هاي آمـاري مـي  از ديگر روش :ي ديگرهاروش. د
  .و رگرسيون خطي اشاره كرد 17ارامتريناپ

   SPSSافزار  آشنايي با نرم
هاي ادبـي   توان در پژوهش افزارهاي آماري كه مي ترين نرم و كاربردي ترين يكي از مهم

 SPSSاسـت كـه بـه    » افزاري براي علـوم اجتمـاعي  بستة نرم« از آن بسيار استفاده كرد،
» Statistical Package for Social Sciences«شدة عبارت  خالصهSPSS  .شهرت دارد

افزاري بسيار پركاربرد كه در نرم«است؛ » يافزاري براي علوم اجتماعبستة نرم«معناي  به
شناسي، تربيت بدني، كشاورزي، شـيمي،  شناسي، مديريت، جامعههايي چون روانرشته
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ــدان  ــكي، دنـ ــكي وپزشـ ــي  ... پزشـ ــرار مـ ــان قـ ــتفادة محققـ ــورد اسـ ــرد مـ   ».گيـ
 )Shavvon & Davenport, 2001: 3; Coakes Et al., 2006: viii(.  

هـاي آمـاري در علـوم اجتمـاعي     تحليـل داده ي تجزيـه و  بـرا  افزار نخست اين نرم
ولي از آنجا كه طراحان آن محيطي بسيار ساده و در عين حـال كارآمـد را    حي شد؛طرا

كم جايگاه خود را در بـين  براي همه نوع تجزيه و تحليل آماري تدارك ديده بودند، كم
اينك . افزار نيز گسترش يافتمكاربران پيدا كرد و با افزايش نياز كاربران، قابليت اين نر

هـاي خـود از ايـن    توانند براي تحليـل داده ها ميپژوهان در همة حوزهمحققان و دانش
ولـي از   ؛دي نيـز وجـود دار  افزارهاي قدرتمندترآمار، نرم علم در. افزار استفاده كنندنرم

الزمة كار با يـك  افزاري كه ها و اصطالحات آماري و نرمآنجا كه كاربران عموماً با واژه
كه ساده و  دهند ترجيح مي آشنايي كمتري دارند، بيشتر محيطي را افزار آماري است نرم

بيشتر مورد توجـه پژوهشـگران قـرار     SPSS ،به همين دليل .در عين حال كارآمد باشد
تـرين  آن را بـه يكـي از كـاربردي    افـزار  سادگي كار بـا ايـن نـرم   «، واقعدر. گرفته است

  .)25: 1388پوركريمي و صادقي، (» .ي دنياي تحليل اطالعات تبديل كرده استافزارها نرم

 : به اين شرح است SPSSاستفاده از  مزاياي

 سهولت استفاده براي كاربران با كمترين اطالعات تخصصي؛ -

 ها؛ سرعت زياد در تجزيه و تحليل داده -

 ت؛تحليل آماري مورد نياز اس يابي سريع به آنچه برايدست -

 ها؛هاي آماري تقريباً در همة زمينهتوانايي تجزيه و تحليل -

 & Office )Krikpatrikويژه مجموعة افزارها بههماهنگي و امكان ارتباط با ساير نرم -

Feeney, 2012: vi .(  
 بـه  تواند مي استنباطي آمار زمينة در هم و توصيفي آمار زمينة در هم SPSS افزار نرم

 ايـن  بـه  SPSS اسـتنباطي  و توصيفي كاركردهاي از اي نمونه .رساند ياري پژوهشگران
  :است شرح

 مثلثـاتي  توابع لگاريتم، عالمت، تابع مطلق، قدر مانند رياضي توابع انواع با كردن كار -
  غيره؛ و
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 فراواني درصد تجمعي، فراواني فراواني، جدول مانند هاي سفارشي جدول انواع تهية -
  غيره؛ و

  ؛پيوسته و گسسته هاي توزيع شامل آماري هاي توزيع اعانو انجام -
  ؛آماري هاي طرح انواع تهية -
  ؛كوواريانس آناليز و چندطرفه دوطرفه، طرفه، يك واريانس آناليز انجام -
  ؛زماني هاي سري تحليل و تجزيه توانايي -
  ؛پيوسته و تصادفي هاي داده ايجاد -
  ؛توصيفي هاي آماره انواع محاسبة -
  ؛وابسته و مستقل جامعة چند يا دو بين ميانگين مقايسة با مرتبط هاي آزمون واعان -
  .رگرسيون مختلف انواع برازش -

  گيري نتيجه 
پژوهشـي كـه براسـاس     -علمـي  هـاي  هشـده در نشـري   بسياري از تحقيقات ادبي چاپ

مـار  آ .انـد و يـا اشـتباه   لحاظ آماري يا نـاقص اند، ازي آمار توصيفي انجام شدهها روش
دارد و در تحقيقـات   كاربرد فراواني در علوم مختلف شي از آمار است كهاستنباطي بخ

 آسـاني  افزارهاي آمـاري بـه  اين بخش از آمار با كمك نرم. ادبي از آن غفلت شده است
  . است SPSSافزارها، ابزار قدرتمندي به نام و يكي از اين نرم شود مي انجام

  ها نوشت پي
 بهـزاد  يدالـه  شـعر  در قافيـه  هنـري  كاركرد«، چرمه كرمي و يوسف طغياني اسحاق، سليمانيحسين . 1

 نثـر  و نظـم  شناسـي  سـبك  ،»)مشترك حروف تعداد بر تكيه با( شناسانه سبك نگاهي با كرمانشاهي
   .283 -267، صص)1391 تابستان( 16، ش)ادب بهار( فارسي

 ،»تحميديــه در بوســتان و مهشــاهنا نحــوي و صــرفي ســاختار تطبيقــي بررســي« حيــدري،مهــدي . 2
   .180 -165، صص)1391 تابستان( 16، ش)ادب بهار( فارسي نثر و نظم شناسي سبك

، ادبـي  پژوهشهاي ،»رحماني نصرت و فرخزاد فروغ سياه شعر مقايسة«، صفايي و علي احمديعلي . 3
  .36 -9، صص)1389 بهار( 27ش
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 ،»شـاهنامه  روايـت  شـتاب  در آن نقـش  و) diction( واژگان دايرة« رضايي،و ليال  جاهدجاهعباس . 4
  .62 -47، صص)1390 تابستان و بهار( 4، شادبي فنون

 فنـون  ،»حـافظ  از صـائب  اقتفاهـاي  سـبكي  مقايسة«، نيا منپروانه مؤ علي حيدري، قاسم صحرايي و. 5
  .74 -63، صص)1390 تابستان و بهار( 4، شادبي

 6. Chi- Square 
 پژوهشـنامة  ،»عراقي سبك غزل در مركب تشبيه« ،نيكبخت و عباس راتيب حسين آقاحسيني، محمود. 7

  .36 -5، صص)1387 زمستان و پاييز( 11، ش)فارسي ادبيات و زبان( غنايي ادب
 و) حافظ و موالنا خاقاني،( زبان فارسي شاعر سه در التفات شگردهاي«، واعظ و سعيد عطايييحيي . 8

، )1391 بهـار ( 15، ش)ادب بهار( فارسي نثر و نظم شناسي سبك ،»قرآن عربي بالغت با آن مقايسة
  .210 -193صص

 غيـر  بـه  فارسـي  زبـان  آمـوزش  در ايرانـي  فرهنـگ  ثيرتـأ «، ميردهقـان  نـاز  و مهـين  لوفرنوش طاهر. 9
  .131 -115، صص)1390 زمستان و پاييز( 2ش ،معاصر پارسي ادبيات ،»زبانان  فارسي

 ،»درسـي  هاي كتاب در نفس با مبارزه بر تكيه با پايداري هاي لفهؤم«، محمدآبادي نژاد عليمهرانگيز . 10
 1389 پـاييز ( 4 -3، ش)كرمان انساني علوم و ادبيات دانشكدة نشرية زبان و ادب( پايداري ادبيات

  .427 -407، صص)1390 بهار و
 ادب امةپژوهشـن ، »آباديحيـدر  والي و حـافظ  ديـوان  در بينامتني خالقيت«، تيغ جهان خليليمريم . 11

  .14 -5، صص)1386 زمستان و پاييز( 9، ش)فارسي ادبيات و زبان( غنايي
 مسـيح  و شـرواني  خاقـاني  اشـعار  ساختاري تحليل« ،شريفيانو محمدعلي  حسيني شاهناصرالدين . 12

 زمسـتان  و پـاييز ( 7، شادبي فنون ،»شعر موسيقي بر اجتماعي اوضاع ثيرتأ به رويكردي با كاشاني
  .18 -1، صص)1391

 13. Two Independent Sample T- Test 
14. Independent Sample T- Test 
15. Paired T- Test 

 مـورد  متغيرهـاي  تعـداد  كهشود  استفاده مي زماني متغيرها تأثيرگذارترين تعيين تحليل عاملي براي .16

 ؛گيرنـد  مـي  قرار ييها عامل در متغيرها روش اين در. باشد ناشناخته ها آن بين روابط و زياد بررسي
 كه متغيرهايي رو ازاين ؛يابد مي واريانس كاهش درصد بعدي هاي عامل به اول عامل از كه طوري به

 .هستند تأثيرگذارترين گيرند، مي قرار اولي هاي عامل در

 هاي انجام فرض اقعي كه پيشدر مو. نوعي متناظر آمار پارمتريك هستند هاي آمار ناپارمتري به روش .17
  .توان از آمار ناپارمتريك استفاده كرد هاي پارامتريك برقرار نباشند، مي مونآز
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