
 شناسي، سباستين ريزينگر، انتشارات اي بر تحقيقات كمي در زبان مقدمه

 .1صفحه 230، 2008 كانتينيوم،

  

نقش قابل توجهي در ارائة نظريات و اثبات  ،هاي پژوهشي در تمام حوزه ،اطالعات كمي
نظري  طريق استداللِاز شناسي كه غالباً تنها زبان چون هايي حوزهدر ويژه  به ،ها دارند فرضيه

اين  ني جهت آموزش و توضيحِهاي مدو ها و دستورالعمل نياز به كتاب ،رو ازاين. اند قابل ارائه
شناسي كاربردي در  ريزينگر استاد زبان نسباستي. محسوس استبسيار  يهاي تحقيق روش

اي بر تحقيقات كمي در  مقدمه«در كتاب خود با عنوان  ،كمبريجدر  2دانشگاه انگليا راسكين
  .بدهد پاسخي به اين نيازسعي كرده است  ،»شناسي بانز

 محوري مخاطببا رعايت معيارهاي  كند، ميگونه كه خود اشاره  همان، )1: 2008( ريزينگر
كتاب . شناسي پاسخ دهد حوزة زباندرليف اين كتاب به نيازي ، سعي داشته تا با تأگويي پاسخو 

را  4تا  2هاي  اول فصلبخش . نوشته شده است ،كلي قرار دارند كه در دو بخشِ ،فصل 10در 
ال و چگونگي چنين طرح سؤ توضيحي كلي و بنيادي از تحقيقات كمي و همو شود  شامل مي

را دربر دارد به تحليل و بررسي  9تا  5هاي  كه فصل ،در بخش دوم نيز. است  كردهارائه  تحقيق
با ارائة منظم  لفمؤ. پرداخته است ،ار اكسلبا استفاده از ابز ،هاي آماري داده نيِيتوصيفي و تبي
اثر بخشيده  به ،، كه از ديگر معيارهاي كتاب درسي استموضوع وحدتنوعي  ،مطالب مرتبط

خوبي نشان  به ،آمده 10ها در فصل  كه پاسخ آن ،هايي ها و طرح تمرين است و با ارائة نمونه
نيز دهي  سازي و ارجاع نمايه .استتاب اين ك نگارشِ از اهداف اصليِ ،آموزشي بودندهد كه  مي
خوبي از اين  اهي بايد دارا باشد و ريزينگر بهدانشگ جمله امكاناتي هستند كه يك كتاب درسيِاز

  .بهره گرفته استدر كتاب خود امكان 
هاي  دانش پايه از روش داشتنِ اهميت  فصل يك، عنوانِبا  ،اي كوتاه لف در مقدمهمؤ

اي از  از سوي دانشجويان و محققان اين حوزه را بازگو كرده و خالصه تحقيقات كمي و آماري
، )2فصل همان، (بخش اول  قسمتدر اولين ريزينگر . نيز آورده استكتاب را  كلي ساختار

ها منجر به  گويد كه اين داده ميكرده است و   ارائه 4كيفي و 3هاي كمي داده بحثي در مورد
كه تحقيقات كيفي،  نويسد مي ادامه دراو ). 11(شوند  ن ميآ طرحِ ال و چگونگيِايجاد سؤ

شوند اما تحقيقات كمي،  سازي مي هايي استنتاجي هستند و منجر به فرضيه پژوهش
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نيز انواع  27تا  18صفحات  در). 12( پي دارندرا درآزمايي  اند و فرضيه هايي استقرايي پژوهش
 رةباي دراين فصل با بحث. ها بيان شده است آن گيري اندازهتعريف، نحوه و سطوح  يرها،متغ

 - 34(پذيرد  پايان مي ها ، قوانين و نظريهو روابط بين فرضيات 2)روايي( پذيري و ثبات 1اعتبار
31.(  

واقع او در. )35 - 55(دهد  گيري را توضيح مي طرح تحقيق و نمونه، 3در فصل  هنويسند
تقسيم  4اي مقطعيه و طرح 3طولي هاي طرحبه حسب زمان تحقيق را بر هاي مختلف طرح
به كندكه مطالعات طولي  بيان مي ،اول زبانِ و با ارائة رشد واژگاني در اكتسابِ كند مي

مانند  ،مطالعة مقطعي ،مقابلدرو ،)38(نياز دارد  زماني مقطعِ )دو كم دست(در چند گيري  اندازه
در يك نقطه از زمان است ها  آوري داده مستلزم جمع ،در نيويورك) 1972( 5وباتحقيق ل

تواند  مي اجتماعي شناسيِ دهد كه چگونه زبان چنين شرح مي او هم. )36 - 38: 2008ريزينگر، (
رات زبان مورد عنوان شاهدي بر تغيي به زماني هم مقطعيِ آمده از مطالعات دست هب نتايجِ در تعبيرِ

او ابتدا ارتباط بين  .پردازد گيري مي ريزينگر درادامه به مسئلة نمونه). 41(استفاده قرار گيرد 
گيري  مانند نمونه گيري نمونه هاي متقابلِ و سپس روش كند ميپيكره و نمونه را مطرح 

 فصل پايانِكند و در  غيراحتمالي مقايسه مي /تصادفيغير گيري احتمالي را با نمونه /تصادفي
محقق بايد بتواند در  ،نوان مثالع به. كند عنوان مي اخالقي را در تحقيق ، چند نكتة)54 -55(

  .زمان خطايش را بپذيردهر
از عنوان  كه گونه همان. است) 4فصل (بعدي  فصلعنوان  ،نامه اري و طراحي پرسشدگذك
، )57(نامه  بر ارائة راهكارهاي كلي دربارة چگونگي طراحي پرسش ، اين فصل عالوهستپيدا

به خواننده  ،جهت تحليل آماري ،نامه هاي پرسش سازي داده چگونگي آماده اطالعاتي را در مورد
و  نامة خوب، يك سؤالِ دقيق كه اساسِ پرسشكند  لف ابتدا به اين نكته اشاره ميمؤ .دهد مي

در پايان نيز يك ). 59 - 61(پردازد  مياي  گزينهچند االتسپس به توضيح سؤ او. واضح است
  .ردگذا كند و به بحث مي ارائه مي را نامه پرسش نمونه

بسامدهاي  مانندبحثي دربارة مفاهيم آماري  ،شود آغاز مي 5كه با فصل  ،بخش دوم كتاب
چنين چگونگيِ  و هم است، )93 -98( و بسامدهاي انباشته) 89 - 93(مطلق و نسبي 

ميزان  توضيحي دربارة 6ريزينگر در فصل . كند در نمودارها را مطرح ميها  داده كشيدنِتصوير به
 ارائه و واريانس )113 -123( درصد ،مهمي چون ميانگين مفاهيمِ وها  داده گيِتجمع و پراكند

، )گام جلوترچند -ها تحليلِ داده: (اش ظاهر ساده به عنوانِ برخالف 7 اما در فصل ،است كرده
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 و 8هاي  فصل. دهد چندگانه به خواننده مي و رگرسيونِاطالعات اندكي دربارة نظرية احتماالت 
متمركز  tبيشتر بر انواع مختلف آزمون  8كه فصل  طوري به. هستند ها بحث آزمون مكملِنيز  9

 .نيز آمده است 1هاي مجذور خي آزمونهايي از  مثال ،ها است، هرچند كه براي آزمودن فرضيه
 آزمون مانند ،كه توزيع نرمال ندارند اند ري شرح داده شدهاي بدون متغيه آزمون 9اما در فصل 

 5ويتني من Uو آزمون ) 200 - 203( 4، ويلكاكسون)200( 3، كندالزتاو)196 - 199( 2اسپيرمن 
و كليدهاي  شامل ضميمه ،گونه كه پيشتر اشاره شد نيز همان 10فصل . )2003 -2005(

  .ستها تمرين
 اطالعات غالباً ،باال نظريِ دانشِ برخالف ،شناسي زبان كه دانشجويان و محققانِجا آناز

قابل فهم و ساده، ها  اي كه براي آن گونه چنين كتابي، به نگارشِاندكي دارند،  رياضي و آماريِ
تحقيقات كمي  پايه و اساسِ ،در بخش اول كتاب. بسيار مفيد و قابل تقدير است ،باشد كاربردي
نظر نگارندة اين  ، اما بهتوضيح داده شده است مفصلطور  آن، به اصليِ شناسي و مفاهيمِ در زبان

شناسي  مانند روان ،شناسي زبان هاي تجربيِ هاي كمي در حوزه يد بهتر بود به روششا ،متن
 ،در بخش دوم كتاب .شد نيز پرداخته مي چون محرك و موضوعات و متغيرهاييزبان 
د و در ها نياز داشته باش كاري به آن تازه كه ممكن است هر محققِ اند شدههايي شرح داده  آزمون

  .ها استفاده كرد توان از آن راحتي مي اند كه به اي طراحي شده گونه ات بهتمام كتاب اين موضوع
كتاب در تاريخ  اين بودنِ رقيب بيادعاي ريزينگر در  ،رسد نظر مي اما چيزي كه عجيب به

شناسي  اب آماري در حوزة زبانعنوان كرده كه كتابش تنها كت 1فصل در زيرا او، استانتشارش 
 ؛2008، 7يسگر ؛2008، 6ينبي(كمي  بسيار خوبِ سال سه كتابِ نكه در هما درحالي است،

دسترس در 9صورت رايگان در سايتي ها به افزارهاي آن نرم و آمد بازار به )2008 8جانسون
كتاب ريزينگر تنها كتابي است  جايي كه نگارنده تحقيق كرده استتا البته. كاربران قرار گرفت

، مانند نحو معرفي شناسي زبان هاي مختلف حوزه هاي آماريِ افزار اكسل را براي تحليل كه نرم
شوند و  صورت عدد درنظر گرفته نمي ، عواملي چون جنسيت بهاعتقاد نگارنده به. كرده است

اين اعداد در اكسل  گرفتنِكار رها و بهاين متغي كردنِ عدديكار  تازه كم براي پژوهشگرانِ دست
  .خواهد بودمشكل 

                                                           

1. Chi-square Test 

2. Spearman test 

3. kendall's tau test 

4. wilcoxon signed-rank test 

5. Mann-Whitney test  

6. R. H. Baayen 

7. S. T. Gries 

8. K. Johnson 

9. http://www.r-project.org/ 



 شناسيمجله زبان و زبان

144 

 

. قرار داده است هاي تولد سالرا در جدول براي يكي از  999سنده عدد نوي ،74در صفحة 
رسد  نظر مي به. دهد سال تغيير مي 219زيرا ميانگين سن را به  تواند درست باشد اين عدد نمي

  .داده و همين عدد تكرار شده استدر همان جدول نيز رخ  سن در ستوناين خطا 
نيازمند  ،ندارند توزيع نرمالهايي كه  داده هعنوان كرده است ك 195ينگر در صفحة ريز
هايي با اين  ن ، اما هيچ توضيحي دربارة چگونگي انجام آزموهستند 1رغيهاي بدون مت آزمون

سازي و  براي نرمال 2هايي مانند شاپيرو ويك حالي است كه آزمون، اين درمعيار ارائه نكرده است
دهند  انجام مي Rكار را در محيط  راحتي اين هب 3فاسميرنو ولموگرافكاي  نمونه آزمون تكيا 

 رگرسيونِ اعتبارِ هايي صحيح نيست زيرا تحليلِ حذف چنين آزمون). 73: 2008 ،بيين(
به اين نكته  كه مؤلف اصالً ،نرمال بستگي دارد ي يك توزيعِها ها و واريانس چندگانه به باقيمانده

  .اشاره نكرده است
هاي  زمرة كتابتوان در را مي »شناسي زبان در كمي قيقاتبرتح اي مقدمه«كتاب مجموع در
را  آن ت نوشتنشناسي جرأ واقع، كمتر زبان حساب آورد كه به بهبسيار مفيد و كاربردي  درسيِ

بسيار زياد  مقابل اطالعات، درعنوان مشكالت اين كتاب ارزيابي شد نكاتي كه به. دهد خود مي به
  .است غماضقابل ا حقيقتاً ،هدد اي كه به خواننده مي و تازه
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