
 مقدمه

 اش، نجكاويك حس و شد آغاز نيز علم افتاد، خويش زندگي گوناگون مسائل حل فكر به انسان كه زماني واقع در.  است بشر تولد تاريخ با مصادف علم تولد تاريخ

 يطبيع هاي پديده علل توضيح مورد در آغاز در تفكر اين.  باشد ها آن ميان موجود ي رابطه يافتن و ها پديده علت كشف دنبال به همواره تا داشت آن بر را او

 پاسخ افتني براي تا ساخت وادار را بشر مشكالت و مسائل اين تمامي.  داشت اثر او بقاي و روزمره زندگي بر مستقيم طور به كه شد مسائلي وارد كم كم ولي بود

 .كند امتحان و انتخاب را مختلف هاي روش و ها راه خود سؤاالت

 سه ها فعاليت اين در. «شود مي نهاده هم كنار در خارج جهان هاي واقعيت آن كمک به كه است منظمي و منسجم هاي فعاليت مجموعه» علم تعريف، حسب بر

 .علمي قوانين و ها نظريه بندي صورت نظم، كشف توصيف،: دارد وجود جزء

 علم منابع

 :شوند مي تقسيم دسته 4 به هستند، بشري دانش هاي سرچشمه كه اطالعاتي منابع

 (Experience ) تجربه-1

 (Authority) مطلع مرجع صاحبنظران  -2

 : (Ration ) (استداللي) خردگرايانه روش-3

 (Analogy) (تشبيه) تمثيل- (Inductive reasoning) استقرايي استدالل- (Deductive reasoning) قياسي استدالل-

 (Scientific method )علمي روش-4

 هستند آشنا نآ با همه كه است منابعي از يكي تجربه ديگر عبارت به.  است نهفته ، شخصي هاي تجربه در مسائل حل راه ترين اساسي و ترين ابتدايي :تجربه -1

 كوتاهتري زمان در توان مي را مسير كدام كه آموزد مي كار، محل به خانه از متعدد مسيرهاي آزمون از بعد فرد يک مثال، براي. كنند مي استفاده آن از عمل در و

 .باشد مناظر زيباترين داراي يا داشته آمد و رفت در را تراكم كمترين كه كرد طي

 رفتار ي دهعم هاي ويژگي از يكي ، تجربه طريق از يادگيري توانايي.  است تجربيات ي نتيجه شود، مي منتقل ديگر نسل به نسلي از كه معرفت ي عمده بخش

  اساس رب فرد هر اينكه آن و است برخوردار عمده و كلي نقص يک از اطالعاتي منبع يک عنوان به تجربه مزايا، و فوايد اين تمامي وجود با. است بشر ي هوشمندانه



 

. دارد تگيبس او فيزيولوژيكي و شخصيتي هاي ويژگي به شخص يک بر حادثه يک تأثير شدت و ميزان و گيرد مي قرار تأثيرحوادث تحت خود، خاص هاي ويژگي

 كه،گاهي اين جربهت ديگر ضعف نقطه. باشد كننده تهديد و آور وحشت فضايي تواند مي ديگري براي است، دلپذير بهشتي نفر يک براي كه جنگلي مثال عنوان به

 ،احتماالا بگيرد ياد را رياضيات تا واگذاريم خود حال به را كودكي اگر مثال عنوان به. آموخت تجربه طريق از را آن توان نمي كه است اطالعاتي نيازمند انسان اوقات

 .است غيرممكن تقريباا او توسط مجهولي دو هاي معادله حل براي روشي كردن پيدا ولي يابد، مي دست اعداد كردن جمع ي شيوه به

 تا آورد مي روي مطلع مرجعي به شخص شرايطي چنين در. است غيرممكن يا مشكل تجربه طريق از آن درك كه دارد وجود مسائلي گاهي :صاحبنظران-2

 كمک با اي آمده فائق آن بر و شده مواجه مشكل آن با قبالا كه پرسد مي شخصي از را مشكالتش پاسخ كه معني اين به. كند جستجو وي نزد را سؤاالتش پاسخ

 ازهت معلم يک يا. كند مي مشورت حقوقدان يک با خود سازمان حقوقي مسائل مورد در سازمان، يک مدير مثال عنوان به. است يافته دست مهارت آن به ديگران

 مانيز مرجع يک نظر البته. كند مي مراجعه لغات فرهنگ به لغت يک تلفظ صحيح يادگيري براي آموزي دانش يا خواهد مي اظهارنظر تجربه با آموزگاري از كار

 هايي تيكاس داراي دانش، منابع از يكي عنوان به نيز مطلع مرجع اما. باشد داشته قرار اي شده شناخته اطالعاتي منابع يا تجربه اساس بر كه شود مي پذيرفته

 :است

 .ندارد وجود او ناپذيري اشتباه بر دليلي هيچ و كند اشتباه تواند مي مطلع مرجع آنكه نخست،

 .ها واقعيت تا است شخصي عقايد براساس دسته، اين نظرات بيشتر كه دليل اين به. دارد وجود نظر اختالف اصول، برخي ي درباره مطلع، مراجع ميان در دوم،

 هم با بطمرت منطقي( گيري نتيجه) استنتاج و اصول از اي مجموعه از استفاده با بتواند فرد كه است معني اين به استدالل(: استداللی) خردگرایانه روش-3

 :است صورت سه به استدالل. كند گيري نتيجه يا و كسب را جديدي اطالعات ها، واقعيت برخي از

 از قبل هارمچ قرن ) ارسطو.شد برداشته يونان ي فالسفه توسط واقعيت، به دستيابي و كشف براي اساسي گام اولين (:منطقی قياس) قياسی استدالل -الف

 احكام از ،منطقي معين قوانين از گيري بهره با فرد آن طي كه است فكري فرايندي قياسي، استدالل كردند، مي استفاده قياسي استدالل از پيروانش و( ميالد

 جزء به كل از.   رسد مي جزئي احكام به كلي

 :است زير شرح به منطقي قياس اين فرايند.رسد مي گيري نتيجه به و داده قرار هم كنار را موجود و شده شناخته هاي واقعيت پژوهشگر ديگر، عبارت به

 گيري نتيجه-3(   صغري) فرعي فرض يک-2(   كبري) اصلي فرض يک-1



 

  (نتيجه) است فناپذير پادشاه بنابراين-( صغري فرعي فرض) است مرد يک پادشاه -( كبري اصلي فرض) فناپذيرند مردان همه: مثال عنوان به

 اينكه جمله از. دارد هايي محدوديت نيز قياسي استدالل حال اين با. بود خواهد درست نيز نتيجه ضرورتاا باشند، درست كبري و صغري اگر قياسي استدالل در

 و فرعي فرض) درست كبري و صغري از بايد درست نتايج به رسيدن براي بنابراين. رود فراتر صغري و كبري محتواي از تواند نمي صوري قياس يک ي نتيجه

 تا ندباش عقايد از گرفته نشأت ها مقدمه اين است ممكن عبارتي به. باشند درست ها مقدمه كه است درست صورتي در نتيجه واقع در. كرد شروع( درست اصلي

  آن دور به اجرام ساير كه است ثابت مركزي زمين كه اين مورد در بطلميوس ي نظريه مانند. باشند قبول غيرقابل و اعتبار بي دليل همين به و ها واقعيت

 .چرخند مي

 ديدج اطالعات توليد و توسعه براي منبعي عنوان به آن از توان نمي هرگز ولي كرد كشف جديدي روابط موجود، روابط ترسيم با توان مي قياسي استدالل در

 . جست سود كند، مي برقرار رابطه مشاهده و نظريه بين كه اي وسيله عنوان به روش اين از ها تحقيق در توان مي ها، محدوديت اين وجود با اما. كرد استفاده

 تدوين جبمو ها نظريه از قياس. كند بيني پيش پيوندند، مي وقوع به كه را هايي پديده موجود، هاي نظريه از استفاده با تا كند مي كمک پژوهشگر به روش اين

 .شود مي( دارند علمي هاي تحقيق در حياتي نقش كه) ها فرضيه

 دباي پژوهشگر بود معتقد وي. كرد پيشنهاد دانش كسب براي را جديدي رويكرد كه بود كسي اولين( م1611-1121) بيكن فرانسيس :استقرایی استدالل -ب

 به بيعتط در مستقيم طور به بايد حقيقت به رسيدن براي بنابراين. بپردازد كلي گيري نتيجه به مستقيم ي مشاهده از آمده دست به هاي واقعيت اساس بر

 به تا كرد جمع را معيني هاي واقعيت و جزئيات و گذاشت اركن ناميد، مي دروغين خدايان يا (Idol) بت را ها آن او كه قبلي عقايد و تعصبات و پرداخت مشاهده

 جزء به  كل از. رسيد كلي ي نتيجه يک

 ابراينبن. است معتبر كوچک هاي نمونه براساس نتايج روش اين در چون. باشد كوچک تحقيق مورد گروه كه است اعتماد قابل وقتي تنها استقرايي استدالل

 .دهد مي تعميم بزرگ هاي گروه به را نتايج و داده انجام كوچک هاي نمونه مورد در را خود تحقيق پژوهشگر،

  مورد در استنباط رويدادها، يا حوادث اين ي مشاهده براساس سپس. گيرد مي صورت طبقه يک مشخص رويدادهاي مورد در ها، مشاهده بيكني نظام در

 :مثال عنوان به. شود مي انجام ها طبقه

 .دارند تنفس دستگاه پستانداران همه نتيجه در–.  پستاندارند ها خرگوش همه–. دارند تنفس دستگاه ها خرگوش همه-

 



 

 ناقص اجاستنت بيكني روش در عمل اين جهت همين به .گيرند قرار بررسي مورد ها نمونه ي همه بايستي مطلوب ي نتيجه يک به رسيدن براي بيكني روش در

 مالا ع كه كنيم بررسي را دنيا هاي خرگوش ي همه بايد دارند، تنفس دستگاه ها خرگوش ي همه آيا كه دريابيم بخواهيم اگر مثال عنوان به. است شده شناخته

 .يابد مي دست ناقص نتايج به ناقص مشاهدات از پژوهشگر الزاماا بنابراين. نيست ممكن چيزي چنين

 وستهپي هدف يک بدون فردي تحقيقات نابسامان گردآوري استقرايي، روش مشكل. است آن به مربوط هاي آزمايش دقت و دروني ثبات به استقرايي روش ارزش

 .رسد مي منطقي اصول يا كليت به ندرت تنهايي،به به روش اين كاربرد. است منسجم يا

 در اما. مكني مي استفاده جزئي موارد بيني پيش براي آن از و شروع كلي و عمومي قانون يک از قياسي استدالل در: استقرايي و قياسي استدالل تفاوت: 1نكته

 .كنيم مي استفاده ها پديده بين روابط تبيين براي ايم كرده مشاهده كه آنچه از سپس و آغاز شده مشاهده هاي داده از استقرايي استدالل

 قاطن فاقد كه آورد بوجود را قياسي-استقرايي روش و تركيب را استقرايي و قياسي هاي روش كه بود كسي اولين( م1881-1882) داروين چاربز:علمی روش-4

 .است امروزه علمي روش ي عصاره روش، اين. بود استقرايي و قياسي استدالل روش دو ضعف

 نطقيم استنباط به فرضيه از قياسي طور به سپس و فرضيه به مشاهده از استقرايي طور به پژوهشگر» آن طريق از كه است روشي علمي روش تعريف، طبق

 .سازد مي پذير امكان او براي را حقيقت به رسيدن و دارد مي محفوظ خطا از را محقق كه است هايي شيوه و ها راه ي همه علمي، روش. «رسد مي 

 اول، ي مرحله در انسان استقرايي، استدالل در. است (hypothesis) فرضيه از استفاده استقرايي استدالل و علمي روش بين اصولي هاي تفاوت از يكي: 2نكته

 چه باشد، درست فرضيه اين اگر كه كند مي استدالل چنين شخص علمي، روش در اما. دهد مي سازمان را آمده دست به اطالعات سپس و پردازد مي مشاهده به

 .كند مي آغاز را مشاهده فرضيه، قبول يا رد براي منظم طور به سپس و آمد خواهد دست به

 نكاشك از تري منظم ساختار با تحقيق. است علمي روش از تر قوي و تر منظم تر، رسمي روندي تحقيق علمي، روش و تحقيق بين مشترك عوامل عليرغم: 3نكته

 علمي روش بدون توان نمي را علمي تحقيق اما داد انجام تحقيق بدون توان مي را علمي روش.شود مي نتايج گزارش و مراحل ثبت نوعي به منجر و است توأم

 .است علمي شناسي روش از تري تخصصي ي مرحله تحقيق بنابراين. داد انجام

 رخ دهپدي آن بياوريم، وجود به را شرايط آن چنانچه بنابراين. دهد مي رخ خاصي، شرايط چه تحت پديده يک بدانيم كه است آن علمي روش اصلي قضيه: 4نكته

 .داد خواهد

 



 

 :علمی روش مراحل

 :است كرده تقسيم زير شرح به را علمي روش مراحل ديويي جان

 (فرضيه بندي صورت) مسأله يا مشكل براي هايي حل راه يا حل راه پيشنهاد -3 مسأله يا مشكل تعريف و تعيين -2 مسأله يا مشكل احساس-1

 فرضيه آزمون -6 شده پيشنهاد هاي حل راه نتايج ي درباره قياسي ي شيوه به استدالل -4

 :باشد مي زير شرح به علمي روش مراحل از ديگري بندي تقسيم

 مشكل يک احساس به منجر كه مبهم موقعيت يک در ترديد يا و مشكل مسأله، يک تعيين يعني. است مرحله دشوارترين مرحله اين: مسأله كردن مشخص-1

 .شود مي پژوهشگر سوي از

 ي طالعهم انتظار مورد پيامدهاي بيني پيش منظور به پژوهشگر. شود مي ساخته(  لزوم صورت در) نظر مورد ي فرضيه مسأله، تعيين از پس :فرضيه تدوین-2

 قبلي، العاتمط در گرفته صورت كارهاي بررسي با و تحقيقي هاي پيشينه و ها نوشته بررسي با. كند مي استفاده استقرايي و قياسي منطقي فرايندهاي از خود،

 .(سازد مي هايي فرضيه) زند مي حدس را خود نظر مورد ي مسأله در شده مشخص هاي سازه يا مفاهيم متغيرها، بين روابط

 و لياص ي مسأله دارد امكان فرايند اين در. گردد مي استنتاج(  قياس طريق از احتماالا) آن ضمني هاي داللت فرضيه، تدوين از پس : فرضيه از استنتاج -3

 .شود نظر صرف آن از حتي يا و شود تر وسيع يا محدودتر يا شود داده تغيير اصلي ي فرضيه نيز

 ي فرضيه يا مسأله در موجود متغيرهاي بررسي و دستكاري منظور به مرحله اين در پژوهشگر :(Operational Definitions )عملياتی تعاریف تدوین-4

 و مطالعه تا درآيند ملموس و عملي صورت به مفهومي شكل از بايد متغيرها واقع در. پردازد مي ها آن پذير اندازه و پذير مشاهده تعريف به خود، ي مطالعه مورد

 .باشد پذير امكان ها آن كنترل

 رويني و هزينه كمترين صرف با مناسب، مدل يک انتخاب با كه دهد مي را امكان اين پژوهشگر به تحقيقي دقيق طرح يک تهيه :تحقيق طرح تدوین -5

 .بيابد شده، طرح آن منظور به تحقيق كه را اي مسأله جواب و بيازمايد را خود تنظيمي ي فرضيه انساني،

 تعيين و يرهامتغ عملياتي تعريف از پس. كند مي استفاده كنترل و دستكاري از متغيرها بين روابط ي مطالعه براي پژوهشگر :متغيرها كنترل و دستكاري-6

 .دهد مي تشكيل را كنترل و دستكاري زيربناي بيروني، و دروني اعتبار مفاهيم. گردد تهيه يا و انتخاب بايد نيز گيري اندازه ابزار تحقيقي، طرح



 

 توانب تا شود،( كردن خالصه) تلخيص و بندي طبقه آماري، مناسب هاي روش از استفاده با بايد شده آوري جمع هاي داده :نتایج تفسير و آماري تحليل -7

 و نمادها ها، نشانه ي وسيله به توان مي هم را نتايج از برخي. آيند مي در ارقام و اعداد جداول صورت به نتايج. كرد استنتاج ها آن از را الزم هاي تعميم و نتايج

 .كرد خالصه نمودارهايي

 قانون وضع زا االّ و گردد مي بيان قانون صورت به شود تأييد فرضيه اگر. شوند مي رد يا تأييد تحقيق، شواهد براساس شده تنظيم هاي فرضيه: قانون بيان-8

 .شود مي نظر صرف

 كنش و مشترك تأثير ي مطالعه به معطوف آن توجه و نيست جداگانه صورت به متغير يا پديده يک ي مطالعه به مند عالقه علم (:نظریه) تئوري تدوین -9

 بيني شپي و تبيين امكان و گيرد برمي در را ها واقعيت از وسيعي بخش كه است نظريه تدوين به دستيابي علم هدف عبارتي به. است عوامل همزمان و متقابل

 كه شود مي مربوط ها پديده تبيين به علمي روش در نهايي گام.آورد مي فراهم است، درآمده قانون صورت به كه واقعيتي تک از تر وسيع سطحي در را رويدادها

 زيرا كند، انبي مناسب تئوري طريق از( استقرايي استدالل از گيري بهره با) را تجربي قانون كه باشد آن دنبال به بايد پژوهشگر اصوالا. دارد جاي تئوري قلب در

 تر عام و تر كلي شناختي و بينش كسب با يكديگر، با مرتبط علمي قانون چند تلفيق طريق از كه است تئوري ي توسعه و تدوين علم هر ي وظيفه ترين مهم

 .آيد مي پديد طبيعي هاي پديده يا رويدادها ميان روابط ي درباره

 علمی فرایند

 اريج احتماال و شديد باران با همراه كه برق و رعد صداي شنيدن او مثال براي پرداخت، خود پيرامون هاي پديده شناخت به طبيعت با مقابله منظور به انسان

 اما. داد مي نسبت ماوراءالطبيعه عوامل ساير و شياطين خدايان، به را هايي پديده چنين ابتدايي بشر. كرد مي سپري را پراضطرابي هاي لحظه بود، سيل شدن

 روش کي عنوان به علم آغاز ي نقطه و مهم ي مرحله يک فهم، اين. كرد تبيين طبيعي علل مبناي بر توان مي را طبيعي هاي پديده دريافت، كه فرارسيد زماني

 هاي مشاهده به را خود جاي غيرمنظم، و خام هاي برداشت شد موجب اما بود، كُند بسيار فرايند اين سرعت گرچه. رود مي شمار به مشكالت حل براي منظم

 كلش ها آن از هايي نظريه و شد آزمون هايي فرضيه علوم، از برخي در ترتيب اين به. شود شروع شده كنترل هاي فرضيه دقيق آزمون تدريج به و بدهد منظم

 :گردد مي تقسيم تفكيک غيرقابل ي مرحله 2 به نظريه گيري شكل فرايند. گرفت

 .پرداخت روابط اين چگونگي درك و ها پديده بين تجربي روابط كشف به فقط علم سطح، اين در:(Empirical level)تجربی سطح-1

 



 

 ي مرحله ترين پيشرفته ي دهنده نشان نظري، سطح. نظريه يک پروراندن و كشف از است عبارت سطح اين در علم :(Theoretical level)نظري سطح-2

 .است شده پرداخته آن به كمتر اجتماعي علوم در و نشده كسب كامل طور به تحصيلي هاي رشته از يک هيچ در كه اي مرحله است؛ علم

 تجربی سطح

 شاهدهم مورد هاي پديده تبيين و بيني پيش به( ها مشابهت و ها تفاوت شناسايي) ها مشاهده بررسي از پس. شود مي شروع مشاهده و تجربه با علم :تجربه-1

 .اند شده تجربه كه هايي پديده به مربوط دانش كردن منظم: از است عبارت مرحله اين در علم هدف واقع در. شود مي پرداخته

 استفاده قابل هاي مجموعه به ها آن تبديل و ها داده كاهش هدفشان كه است بندي طبقه تحقيقي، هاي زمينه تمامي در روش ترين اساسي :بندي طبقه-2

 وطمرب هاي ويژگي و تر روشن آن معناي باشد تر دقيق بندي طبقه هرچه. است شده آوري جمع اطالعات بهتر درك براي هزينه كم و ساده روشي اين،. باشد مي

 .است تر دقيق حيوانات ي طبقه به مربوط هاي ويژگي از پرستو ي طبقه به مربوط هاي ويژگي مثال عنوان به. است تر مفهوم آن به

 طبقه تميز موجب مالك، اين صحيح انتخاب و بگيرد صورت معين مالك يک براساس بايد بندي طبقه عمل باشد، مفهوم و معني داراي بندي طبقه آنكه براي

 .شود مي دقيق و عميق بندي طبقه از سطحي بندي

 . ها بقهط درون در بندي طبقه حتي و بندي طبقه براي چندگانه هاي مالك انتخاب مانند. باشند پيچيده يا و ساده بسيار توانند مي نيز بندي طبقه هاي روش

 .است عناصر تناوبي جدول موجود، بندي طبقه ترين پيشرفته

 كمّي. داد افزايش علمي بندي طبقه در را الزم دقت توان مي كه است ساختن كمّي طريق از تنها. ها مشاهده ساختن كّمي يعني :ساختن شمارش قابل-3

 .شود مي دقيق تحليل و تجزيه و بندي طبقه در سهولت موجب ساختن

 .شود مي ها پديده بين روابط يا ها ويژگي از برخي كشف موجب صحيح و مناسب بندي طبقه يک :ها رابطه كشف-4

  گاهي اما. ها آن ظاهري و صوري روابط تا هاست پديده بين موجود بنيادي روابط كشف به مند عالقه بيشتر پژوهشگر، يک : حقيقت به شدن نزدیك-5

 طريق آن از ات پرداخت ها پديده آن تحليل و تجزيه به بايد بنيادي روابط يافتن براي بنابراين. نيست روشن ها آن بين موجود روابط و هستند پيچيده ها پديده

 .شود نزديكتر حقيقت به پژوهشگر

 



 

  اين. دان شده كشف تجربي طريق از كه هايي پديده موجود روابط بيان يعني هاست، پديده تبيين يا نظري علوم به دسترسي علم، غائي هدف :نظري سطح

 .كند كوتاه را حل راه به رسيدن ي طريقه تواند مي نظري دانش. است اجتماعي علوم از بيش فيزيكي علوم در علم، در پيشرفته ي مرحله

 .است نظري چارچوب يک تنظيم و تهيه آن ضعف بزرگترين احتماالا و دارد قرار تجربي ي مرحله در هنوز علم، يک عنوان به تربيتي علوم :5تهنك

 هر درك هك درصورتي. كند مي برخورد انتزاعي تقريباا صورت به ها پديده با زيرا. است نشده پااليش و خام تجربي علوم: تجربي علوم و نظري علوم تفاوت :6نكته

. است آن اقدف تجربي دانش كه باشد مي كنترل و بيني پيش علم، نهايي هدف.است عوامل ساير با ارتباط در جداگانه صورت به آن سپردن خاطر به مستلزم پديده

 .كند ينيب پيش را تجربي دانش تواند مي برتري، همين خاطر به و. دارد برتري تجربي دانش بر فرضيه تدوين و تحقيقي ي انگيزه ايجاد علت به نظري دانش

 علمی نظریه

 علم نهايي فهد.كنيم وكنترل بيني پيش توانيم مي نيز تعريفي چنين از اما دهد مي دست به پديده يک از برتجربه مبتني تعريفي علمي نظريه يک هرچند

 از يا مجموعه ) از است عبارت نظريه.باشد طبيعي هاي پديده تبيين آن اصلي هدف دارد احتمال چه اگر.بشر وضع بهبود ونه است نظريه بندي صورت ساخت

 (كند مي مشخص ها پديده تبيين منظور متغيرها،به بين روابط تعيين ازطريق را ها پديده از منظمي ديدگاه كه وقضايايي هامفاهيم،تعاريف ساخت دروني روابط

 ا،ديده پديده بيني وپيش تبيين هدف ،با متغيرها بين روابط ساختن مشخص طريق از كه مرتبط هم به هاي وگزاره ،تعاريف ها،مفاهيم سازه از اي مجموعه» ويا

 ». .كند مي ارائه ها پديده از اي يافته نظام

 چنين هب وباتوجه هاست پديده از آزمايشي تبيين يک علمي نظريه.كند مي بيان و مشخص را متغيرها بين روابط مختلف، هاي مشاهده نتايج تركيب با نظريه

 :از عبارتند آن اهداف ساير ولي است پردازي نظريه علم، ي عمده هدف گرچه. هستيم بيني پيش و كنترل به قادر ما تبييني

 كنترل-        بيني پيش-(     فهم) درك-    تبيين-

 وكنترل ينيب پيش وتنها بپردازند وفهم تبيين به حتما كه نيستند مجبور دانشمندان اما.دارد بستگي شده مشاهده هاي پديده تبيين به نظريه اساسي ماهيت

 تبيين جستجوي هب نيازي وديگر است كافي واين شود مي تاييد نظريه صورت كرد،دراين بيني پيش موفقيت با نظريه از بااستفاده بتوان اگر.دارد ضرورت كه است

 .گيرد مي سرچشمه بيني پيش از كنترل زيرا.داد انجام نيز كنترل توان كرد،مي بيني پيش اطمينان با بتوان چنانچه.نيست ديگر هاي

 



 

 .است فرضي قياسي- استقرايي -: شكل دو به نظريه بندي تقسيم يک در. است شده بندي تقسيم مختلفي هاي گونه به نظريه :نظریه انواع

 .شود مي تدوين قبلي هاي مشاهده تبيين منظور به كه است اي نظريه :استقرایی نظریه  -

 جموعهم نظريه اين.گيرد مي شكل اي پديده ي درباره قبلي هاي مشاهده بدون يا اندك اي مشاهده چند براساس كه است اي نظريه :  فرضی ي قياس نظریه - 

 .است گرفته شكل قياسي استدالل براساس كه هاست فرضيه از اي

 :شود مي تقسيم دسته چهار به علمي ي نظريه ديگر، بندي تقسيم اساس بر

 عواملي هب ،پديده تبيين دراين اما.گردد تبيين نظر مورد ي پديده كه شود مي كوشش نظريه دراين.است نظريه نوع ترين قديمي  (Syllogistic):صوري نظریه-

 .است مردود علمي نظر نقطه از نظريه اين دليل همين به هستند ومبهم پيچيده ها آن خود كه شود مي داده نسبت

 يهنظر درساختن اساسي اشكال.شود مي استفاده مدل عنوان به مشخص ي پديده يک از تبيين براي درآن كه است اي نظريه deductive ): (قياسی نظریه -

 براي اسبيمن مدل بتواند تا بشناسد را،خوب انتقاد ومورد مبهم ي پديده ي دهنده تشكيل وعوامل ها جنبه ي كليه بايد پرداز نظريه كه است اين قياسي طريق از

 .كند عرضه آن

 هستند،تبيين حادثه ي مشاهده از تر آسان كه فرآيندهايي يا ها فعاليت ماهيت براساس را مشاهدات نظريه، نوع اين (reductionistic): تقليلی نظریه

 .برسد سطح ترين پايين به تا كند مي پيدا ادامه مكرر طور به تبيين عمل كه است آن تقليلي نظريه كند،ويژگي مي 

 واقعيت عنوان به نه ساده حوادث ولي(گرايي تقليل)شوند مي تبيين ساده حوادث اساس بر پيچيده، حوادث نظريه اين در (abstractive): تجریدي نظریه

 با نظريه اين .هاست نظريه ديگر انواع راهنماي و است نظريه نوع باالترين تجريدي ي نظريه. گيرند مي قرار استفاده مورد روابط از دقيقي توصيف عنوان به بلكه

 .است كرده فراهم علمي هاي پديده تبيين براي مناسبي امكانات رياضي، اصول از استفاده

 

 

 

 



 

 :نظریه اهداف

 .آورد مي فراهم آن روابط و شده مشاهده رخدادهاي براي توصيفي

 .دهد مي قرار مشخص ي حيطه يا حوزه يک در را ها آن و كند مي سازماندهي و خالصه را شده آوري جمع اطالعات نظريه، -1

 .دهد مي معني ها آن به و كند مي روشن را شده انجام انفرادي آزمايشي هاي يافته نظريه، -2

 .كند يم معين را رويدادها بين همبستگي چگونگي متغيرها، بين روابط تعيين طريق از و فراهم مناسب هاي شده،تبيين مشاهده حوادث براي نظريه -3

 .كند بيني پيش اند، نيفتاده اتفاق هنوز كه را رويدادهايي تواند مي شده تبيين اصول براساس نظريه -4

 .كند مي فراهم دانش گسترش براي را اي زمينه آتي، هاي تحقيق هدايت طريق از نظريه -6

 اي وسيله عنوان به ديگر وازطرف نظريه زيربناي عنوان به طرف يک از ها واقعيت از دانشمندان. است جانبه دو ي رابطه يک واقعيت و نظريه ي رابطه: 7 كتهن

 .كنند مي استفاده آن تاييد براي

 :نظریه هاي ویژگی

 :باشد زير خصوصيات داراي بايد نظريه

 گري امساك اصل) اصل اين به كه.باشد ساده وبازبان اندك هاي مفروضه داراي بايد نظريه:مسأله يک به مربوط هاي مشاهده و حقايق ي ساده تبيين توانايي-1

 براي زمينه ساختن وفراهم درجامعه بيشتر تحقيقي انگيزه ايجاد-4.خود آزمون براي الزم ابزار كردن فراهم-3.پيشين ودانش ها باواقعيت سازگاري-2.گويند(علم

 .جديد هاي تحقيق

 :انسانی علوم هاي ویژگی

 منطقي همگي انساني هاي رفتار كه نيست معني آن به اين البته.است انسان رفتار منطقي درك انساني علوم هدف:هستند منطقی انسانی علوم-1

 .كند عمل رفتار،منطقي گوناگون اشكال درك در بايد انساني علوم پژوهشگر.هستند

 .است پيشين علل داراي وضعيتي يا رويداد هر ديگر عبارت به. نيست تصادفي صرفاا و دارد رويدادي،داليلي هر وقوع يعني :هستند جبري انسانی علوم-2



 

 موارد، از بسياري در.آورد دست رابه تبيين قدرت متغيرها،حداكثر حداقل طريق از بايد انساني علوم پژوهشگر :كند می پيروي امساک اصل از انسانی علوم-3

 درعمل،افزايش.بينجامد تحقيقي مدل پيچيدگي به است ممكن عمل اين اما.شود مي بيني وپيش تبيين افزايش وتحليل،موجب درتجزيه متغير يک كردن اضافه

 اعضاي ودرديگر باشند داشته اي ويژه گروه،تاثير دريک متغيرها از برخي است ممكن زيرا.شود مي نتايج پذيري تعميم قدرت كاهش تعدادمتغيرها،موجب

 را آن كه تحقيقي به دكن بيني پيش يا توصيف،تبيين متغيره از كمتري تعداد با را پديده يا مسأله يک كه امساك،تحقيقي اصل طبقه.باشند نداشته گروه،تاثيري

 .شود مي داده كند،ترجيح مي بيني پيش يا و توصيف،تبيين بيشتري متغيرهاي با

 دقت هب گيري اندازه روش بايد علوم اين در بنابراين هستند مهمي تعاريف داراي كه دارد وجود مفاهيمي انساني علوم در :هستند تخصصی انسانی علوم-4

 .شود مشخص

 هاندرج بايد گيرند، قرار استفاده مورد علوم اين هاي نظريه و ها فرضيه آنكه براي :داد قرار بررسی مورد آزمایشی صورت به توان رامی انسانی علوم-5

 .باشند آزمون قابل واقعي

 توسط دباي شود توصيف كافي و كامل صورت به انساني، علوم از خاص ي زمينه يک در تحقيقي كه صورتي در :پذیرند تكرار انسانی علوم هاي تحقيق-6

 .آيد دست به آن از مشابهي نتايج و بوده تكرار قابل ديگر پژوهشگران

 ساخته باراعت بي را آن مدركي و دليل گاهي.  نيستند پايدار و جاودان ابدي، علم، اين به مربوط هاي نظريه از يک هيچ :پذیرند وتحول تغيير انسانی علوم-7

 .شود مي آن جانشين جديدي ي نظريه ويا

 سعي آغاز در انساني علوم دانشمندان گرچه. هاست آن بين روابط و رويدادها كلي الگوهاي درك و مشاهده انساني علوم هدف :هستند كلی انسانی علوم-8

 .است مطالعه مورد رفتار اَشكال ساير به تحقيق هاي نمونه تعميم آنها هدف اما دهند قرار تحقيق مورد را انساني رفتار از محدودي ي حوزه كنند مي

 :علمی تحقيق

 كاربرد)زا است عبارت شناسي روش نظر از تحقيق.  است واقعيت و حقيقت مطالعه، بررسي، رسيدگي، تحقيق، رسيدن، كردن، درست معناي به لغت در تحقيق

 يا ثابت رغي موقعيت يک ي شده كنترل تغيير): كند مي تعريف طور اين را تحقيق ديويي جان (.سوال يک به پاسخگويي يا مسئله يک درحل علمي هاي روش

 و دهش ،كنترل منظم ومطالعه بررسي) از است عبارت تحقيق كرلينجر ديدگاه از (است ثابت و معين كامالا روابط، و ها ويژگي لحاظ از كه موقعيتي به نامعين

  علمي ايه روش كاربرد از است عبارت تربيتي درعلوم تحقيق) يا (انتقادي ديدي با طبيعي هاي پديده بين احتمالي روابط ي درباره فرضي هاي قضيه آزمايشي



 

 علمي، ايه روش و اصول به عنايت با و آن ازطريق كه شود مي اطالق هايي فعاليت مجموعه)به تربيت و تعليم در تحقيق (.تربيتي و آموزشي مسائل ي مطالعه در

 رويدادهاي ينيب پيش و كنترل تبيين، براي آن از كه است رفتاري تفسير يا كلي اصول كشف آن هدف و گيرد مي قرار تحقيق مورد تربيتي و آموزشي ي پديده

 رويني وقت، براساس توان مي را آن اهميت. است تر تخصصي و تر ي قو تر، منظم تر، رسمي روندي علمي، روش نسبت به تحقيق (.شود مي استفاده آموزشي

 و عيني ثبت و تحليل و تجزيه) يعني تحقيق.كرد كنند،درك مي صرف آن راه در اي حرفه و دانشگاهي كشاورزي، صنعتي، مراكز كه زيادي مادي و انساني

 رويدادها هايين كنترل به احتماالا يا و بيني پيش به و بينجامد اي نظريه يا اصول كلي، قوانين پروراندن به است ممكن كه شده كنترل مشاهدات سيستماتيک

 (.شود منتج

 :است شرط دو واجد خود شكل ترين درست در كه است فعاليتي تحقيقي، فرايند يک عنوان به تحقيق

 .شود مي مزاحم و نامربوط عوامل تأثير مانع كه شرطي :دقيق كنترل-

 سازد مي تعميم و بسط قابل را تحقيقي هاي يافته كه شرطي :صحيح گيري نمونه-

  .(ها پديده ميان احتمالي روابط ي درباره فرضي ي قضيه چند يا يک انتقادي و تجربي ي شده كنترل و نظامدار ي مطالعه) از است عبارت علمي تحقيق

 :از است عبارت تعريف اين در اساسي ي نكته سه

 .هاست آن ميان روابط كشف و طبيعي هاي پديده شناخت ، علمي تحقيق اصلي منظور -1

  قرار نظام يک در و بيشتر هرچه استحكام با و هماهنگ اي گونه به علمي تحقيق هاي مشاهده كه است اين شده كنترل و نظامدار ي مطالعه از مقصود -2

 به نآ پيامدهاي و دادها برون به نسبت و كند درك را آن خوبي به ، دارد وجود تحقيق در كه ترتيبي و نظام به توجه با تواند مي پژوهشگر چنانكه. گيرند مي

 .باشد داشته اعتماد انتقادي اي گونه

 به.آزمود تجربي اي گونه به و داد قرار مطالعه مورد توان مي را ( solvable )شدني حل مسائل يعني.است(empirical) تجربي ي مطالعه يک علمي تحقيق -3

 .كرد مطالعه تجربي هاي روش طريق از توان نمي را نشدني حل مسائل ديگر بيان

 

 



 

 :هدف براساس تحقيق بندي دسته

 :شوند مي تقسيم دسته چهار به هدف براساس علمي تحقيقات

 عملي تحقيق( 4    توسعه و تحقيق( 3      كاربردي تحقيق( 2    بنيادي تحقيق (1

 Fundamental / pure or basic researchاي پایه یا ناب بنيادي، تحقيق-1

 حقيقت ديگر عبارت است،به بشر دانش و فهم ي حيطه آن،افزايش اساسي و اصلي هدف اما باشد داشته نيز عملي كاربرد است ممكن تحقيق از نوع اين اگرچه

 يک در موجود دانش ي مجموعه به افزودن و ها پديده بين روابط تبيين ها، نظريه آزمون به يعني پردازد مي مفهومي مسائل به عملي مسائل جاي به ، بنيادي

 به ياديبن تحقيق ها، پديده ميان روابط تبيين با. كند مي رد يا تعديل تأييد، را ها آن كرده، بررسي را ها نظريه بنيادي، تحقيقات. پردازد مي خاص ي زمينه

 در .است علمي قوانين و اصول ي درباره موجود هاي دانسته ي مجموعه ي توسعه درصدد بنيادي تحقيقات اهداف، اين با. پردازد مي علمي اصول و قوانين كشف

 با رابطه در و بوده (Conclusion oriented)گرا نتيجه تحقيقات نوع اين. است انتزاعي بيني پيش يک يا نظريه يک تعميم قابل كفايتِ تدوين آن هدف واقع

 رونيد همبستگي ي مطالعه بر تأكيد بنيادي تحقيق در.»كودكان نزد منطقي استدالل تحول بررسي«مثال عنوان به. شود نمي انجام گيري تصميم ، نيازها

 شرايط در ها نانسا اغلب مورد در آن نتايج و نداشته انقضاء تاريخ تحقيق، نوع اين.  متغير متقابل روابط بر تأثيرگذاردن در بشر توانايي بررسي نه متغيرهاست

 .است صادق مختلف...  و جغرافيايي ، فرهنگي اقتصادي، قومي، جنسي، نژادي،

 (Applied research) كاربردي تحقيق -2

. است دانش عملي كاربرد امكان بررسي و آزمودن بلكه نيست، علمي كشف آن اصلي هدف و است (Decision oriented) گرا تصميم نوع از بيشتر تحقيق اين

 نظام هب مربوط هاي تصميم اتخاذ به كمک و درسي هاي برنامه طراحي در تربيت و تعليم در آن نتايج. خاص زمينه يک در كاربردي دانش ي توسعه عبارتي به

 غلبا مورد در آن ونتايج بوده انقضاء تاريخ داراي تحقيق نوع اين(مسأله حل در فراشناخت به مربوط هاي نظريه كاربرد) مثال عنوان به رود مي كار به آموزشي

 .است اجتماعي رفاه افزايش و واقعي دنياي در ها انسان مشكالت از مشكلي حل آن هدف. نيست صادق ها انسان

 (Research & Development = R & D) توسعه و تحقيق-3

 فن نظام اي وفرآيند محصول يک انتشار و معرفي توليد، طراحي، آفرينش، ها، انديشه پيدايش استعداد، يا نياز شناسايي)از است عبارت توسعه و تحقيق فرايند

 .است جديد فرآيندهاي يا محصوالت ي توسعه بلكه نيست نظريه آزمون يا پردازي نظريهR&Dهاي فعاليت اصلي هدف.(تازه آوري



 

 طبق خاص نيازهاي تأمين فرايند اين اند.بسياروسيع تكميل زمان و كاركنان اهداف، حسب بر معموالا خاص محصول هي توسع جهت درR&D هاي فعاليت

 ها آندر اثربخشي از خاصي سطح به رسيدن تا الزم اصالحات و شده امتحان واقعي شرايط در تكميل، از پس محصوالت. گيرد مي بر در را تي جزئيا مشخصات،

 دوجو با و انجامد مي شركت كار و كسب كلي ي برنامه با مطابق محصوالت، طرح به چرخه اين. است پرهزينه(وتوسعه تحقيق) ي چرخه اجراي. گردد مي اعمال

 .سازد مي فراهم را آتي توسعه و رشد چرخه اين توسعه، و تحقيق هي چرخ اجراي بودن پرهزينه

 (Action research)عملی تحقيق-4

( يدرس هاي وبرنامه ها ها،روش طرح)آموزشي ي فراورده يک بودن مناسب تشخيص و تدوين منظور شود،به مي ناميده نيز (پژوهي اقدام)گاهي كه(عملي تحقيق)

 به. دشو مي توليد و تدوين آن ي ويژه ي برنامه يا طرح تحقيقي، هاي يافته براساس و شده مشخص خاصي نامعين موقعيت ابتدا كه طوري به. شود مي انجام

 موجود يتموقع فوريِ و ويژه ي مسأله بر آن تأكيد.  آن هاي يافته عمومي كاربرد يا و نظريه پروراندن نه است متمركز فوري كاربرد بر عملي تحقيق ديگر عبارت

  تحقيق كاربرد و مطالعه طريق از معلمان كارايي سطح ارتقاء و آموزشي واحدهاي فعاليت بهبود ، پژوهي اقدام اساسي هدف.  علم ي توسعه نه است محلي

 .است كالسي خاص موقعيت يک در تربيت و تعليم مسائل ي درباره


