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تحقيق چيست؟
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برداشت شما از تحقيق چيست؟

چگونه به تحقيق نگاه ميكنيد؟

 داريد؟ذهن چه تعريفي از تحقيق در

اين جمله را حد اكثر با بيست كلمه تكميل كنيد.

تحقيق عبارتست از...................... :
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:تعريف تحقيق

 ت؛ كه ديدگاههای متفاوتي دراين باا  وجاود داردت تحقياق يراينادی ا انظر از اين صرف

و قابل اعتماد بارای ياايتن حقاايق ياا ( systematic)برنامه ريزی شدهت هوشيارانهت نظام مند 

عباار  ا ات از جسات وی مانظم و هادف دار در نگااهي ديگرتحقياق .مساايليهم عميق 

.جديداطالعا  و معلوما  
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:ده نكته در مورد تحقيق
تحقيق خيلي وقت گير ا ت.

تحقيق يك پديدة ذهني ا ت

اشدتحقيق خسته كننده و كسالت آور ا ت اما ممكن ا ت جالب و  رگرم كننده هم ب.

تحقيق ممكن ا ت در طول زندگي محقق تداوم داشته باشد.

يرايند تحقيق ممكن ا ت بسيار جالبتر از نتايج آن باشد.

www.mshojaie.com
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ده نكته در مورد تحقيق
تحقيق نوعي يضولي كردن ا ت.

تحقيق را مي توان به راههای گوناگوني ان ام داد.

تحقيق ممكن ا ت وارد روياهای شما شود.

تحقيق ممكن ا ت شمارا به راههای دور از انتظار هدايت كند.

درتحقيق از همان مهار  روزمرة محقق ا تفاده مي شود.

www.mshojaie.com
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سير تفكر و انديشه بشر

موجود همان وضع مطلو  ا توضع : اولدوره.

ليل برای پذيرش وضع موجود توضيحي ارائه دهد ولاي بادبشرخوا ت : دوره دوم

.دراين كار توييقي نيايتت ار  اندك 
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سير تفكر و انديشه بشر

ود ت ودر نهايت برای توضيح و تفسير پديده ها درجست وی منبعي معتبرب: دوره سوم

ن ت ار  شخصي را انتخا  كرد اما به علت ناقص باودن اطالعاا ت ماانع ازگاريت

. نتي ه مطلو  شد

روی دراين دوره برای توضيح و تفسير پديده ها باه آرا  صااحبنظران: دوره چهارم

.(قرون وسطا در غرب متاثراز چنين تفكري است).آورد
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سير تفكر و انديشه بشر

شدار طوعرضهتو طقيا يتفكرد تگاهدورهدراين:پنجمدوره.

شدارائهبيكنتو طا تقراييتفكر:ششمدوره.
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سير تفكر و انديشه بشر
ه  از قيا ي تو ط چارلز داروين به عنوان زمين–روش ا تقرايي : دوره هفتم

.روش علمي مطرح شد

مقارن با عصر حاضر ا ت كه روش علمي به طور جدی برای حل: دوره هشتم

ديويي اين روش تو ط جانگريته ا تت مسائل زندگي بشر مورد ا تفاده قرار 

.شده بوددانشمند تعليم و تربيت امريكا ارائه 
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شناختیديد گاه هاي 

گاه ت ربه گرايي و پوزيتيويسم؛ ديد *

گاه عقل گرايي؛ ديد *

ديدگاه ا تنباطي؛ *

 اختاری؛ ديدگاه *

هرمنوتيك؛ ديدگاه *
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گرايیديدگاه تجربه 

ه باه معتقد ا ات شاناختي اعتباار دارد كاكه شاخه ای از شناخت شنا ي مي باشد اين ديدگاه*

و مشااهده و يله يكي از حواس قابل درك باشد بدين لحاظ پوزيتيويسام باه ت رباه و آزمااي 

ن كلي و علماي اصالت مي دهد و روش ا تقرايي را برای د تيابي به كلي ها و به عبارتي به قواني

.دانست"يرانسيس بيكن"منشا اين تفكر را در يلسفه جديد بايد از .مي پسندد
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ديدگاه دايره وين
تيتگنشتاينآن جا كه بعدا انتقاداتي بر اين مكتب يلسفي وارد گرديدت ايرادی نظير را لت ماخ و  واز *

.  يا حلقه وين را تشكيل دادند« دايره وين»

مكتب يلسفي اين. منطقي تغيير مسير داد-ديدگاه با بكار گريتن منطق نوين در جهت تحليلياين *

.و يله شناخت را حواس آدمي مي داند
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گرايیديدگاه عقل 

انسانحواسكهدارداعتقادوا تا توارقيا يا تداللروشا اسبرگراييعقلديدگاه*

رور ضعقلنامبهديگریمنشالذاويابدنميدررامفاهيمواصولضرور وكليتهيچگاه

بينيمنطقرابطهآندركهگرددبازميار طوويژهبههايونانيدورهبهديدگاهاين ابقه.دارد

.گرديدميبرقرارنتي هوصغریوكبری
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تجربیگرايان با تفكر تفاوت تفكر عقل

بدين معني كه باا ا اتدالل و روش منطقاي و گرايان روش قيا ي مبنای كار ا تتدر تفكر عقل

.تواند حقايق را كشف كندتحليل عقالني يرد مي

 بدين معني كه با مشاهده و آزمااي  و شاناخت تفكر ت ربي روش ا تقرايي مبنای كار ا تتدر

. توان با شناخت جزئيا  و ارتباط آنها با يكديگر به كليا  پي بردها ميماهيت پديده
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استنباطیديدگاه 

 ر  اده از اواخا. را به عنوان روش خاص علوم اجتماعي مي پاذيردتفهيم اين ديدگاهت ا تنباط يا

ضيحي علوم نوزدهم ميالدی با طبقه بندی و تفكيك علومت روش ا تنباطي در برابر روش های تو

.گريتطبيعي شكل 

 پاذير نيسات بلكاه باياد از اين ديدگاهت يهميدن زندگي يا ا تنباط تنها با انديشه امكاانبرا اس

.ا تنباط و كليه نيروهای احسا ي برای درك آن ا تفاده نمود
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ساختاريديدگاه 

:اين ديدگاه شامل دو رويكرد به شرح ذيل ا ت

وی نظريه ها را م موعه های  اختاری. نظريه الكاتوش درباره برنامه های پژوهشي

.مي داند

نظريه توماس كوهن درباره پارادايم ها و انقال  های علمي  .
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ساختاريادامه ديدگاه 

اين وی. توماس كوهن يك ييزيكدان ا ت كه نظريه های علمي را نوعي  اختار پيچيده مي داند

ويژگي . در كتا  خود تحت عنوان  اختار انقال  های علمي مطرح كرد1962ديدگاه را در  ال 

تضمن طرد عمده نظريه وی تأكيدی ا ت كه بر جنبه انقالبي پيشريت های علمي دارد به طوری كه م

.  و رد يك  اختار نظری و جايگزيني آن با  اختار نا ازگار ديگر ا ت

 عه  وی جامجديد از از طرد يك پارادايم و قبول پارادايم : ا تانقال  علمي عبار  ازنظركوهن

.  علمي مربوط در تماميت آن
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هرمنوتيکديدگاه 

واژه هرمنوتيك داراى دو اصطالح ا ت:

ور  در اين اصطالحت اين واژه هر گونه تحقيقى را كه در باره تفسير متن ص: اصطالح عام-الف
ى مباحث در اين زمينه در بر مي گيرد و حتابعاد را شودت از اين رو هرمنوتيكت تمام بگيردت شامل مي 

.شوندالفاظ علم اصول نيز مباحثى هرمنوتيكى شمرده مي 

 -و كندخاصى در اين باره صدق مي ابعاد در اين اصطالحت اين واژه يقط به : اصطالح خاص
.ندكناظر به مباحثى ا ت كه معناى متن را وابسته به يضاى يرهنگى مخاطبان قلمداد مي 
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هرمنوتيکادامه ديدگاه 

دد و از اين نظر به مفهوم تفسير متون مذهبي و ادبي به ادبيا  و زبان يوناني باز مي گرهرمنوتيك *

ساني و دارای  ابقه ای طوالني ا ت و به منزله مكتبي يلسفي و نظريه ای عمومي برای علوم ان

.اجتماعي مطرح شد

م انساني هرمنوتيك برداشت های متعددی ارائه شده ا ت نظريه بنيادی روش شناخت برای علواز *

.  و  ران ام نظريه يهم وجود در  نت اصالت  وجودی
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:ازشناختهدف 

توصيف پديده ها

تبين پديده ها

پي  بيني پديده ها

كنترل پديده ها
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:شناختمنابع 
ت ربه–1

مقام صالحيت دار–2

شهود–3

ا تدالل منطقي–4

روش علمي–5
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:تجربه

موعه ی م .اولين راه شناخت ت ربه ا ت و بي وا طه ترين ت ار  ت ربه حسي ا ت

.اثرا  احسا ي كه در طي يك رويداد يا پس از يك رويداد در ذهن ثبت مي شود

  ا تميزان شد  تاثير يك پديده برای ايراد مختلف متفاو.

 ستنيگاه انسان نيازمند اطالعاتي ا ت كه از طريق ت ربه قابل آموزش و يادگيری.

 ميگرددنتايج غلطباعث گريتن كار بستن ت ربه شخصي بدون نقد و برر ي به.
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:مقام صالحيت دار

.ويندگگيری از ت ربه صاحب نظران و ايراد صالحيت دار و مرجع را عالوه بر ت ربه خود را بهره *

....بيمار و پزشك  و –دانش و و ا تاد –كودك و گاز 
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:شهود
اط كند هر گاه شخص بدون هيچگونه علت يا دليل منطقي از طريق حدس و گمان اموری را ا تنب

.ميشودت به آن شهود گفته مي شودكه اغلب به ذهن ناخودآگاه انسان نسبت داده 

 نمودندشهودی را كوهن و نگل نامگذاری روش.

 ا تروشهای شناخت ت ربه از شهود يا روش پيشيني يا مقدم بر  .
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تفكر و استدالل منطقی

به معلوم ريتاری ا ت كه با نشانه هايي كه ظاهر ميكند تعريف ميگردد و حركت از م هولتفكر *
.بر ا اس توانائي ذهني و ا تدالل به انسان در كسب دان  كمك ميكند. ا ت

.روش به كار بردن صحيح عقل را تفكر منطقي گويند*

قياس

 ا تقرا

 قياس ا تقرا
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قياس/ تفكر و استدالل منطقی 
:ار طوئيدكار  يا روش *

وش هر گاه از يك وضعيت كلي به جزئيا  برويم كه اغلب اين كار را عقل انسان ان ام ميدهد ر

.ايمبه كار برده را قيا ي 

.ا تصحت آن در ت بودن مقدما  شرط : جز از كل به حركت *

:  هاي قياسقسمت 

نتي ه-3قضيه صغری    -2قضيه كبری    -1
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استقراء/ تفكر و استدالل منطقی 

ئه گرديداولين بار تو ط يرانسيس بيكن ارا. يك خاصيت جز  به كل را ا تقرا  گويندتعميم *

مي خواص چند شي  جز  و ا تخراج قانون كلي بر مبنای عموميت دادن آن را ا تقرا  مشاهده *

.گويند

.ا تقوانين علوم طبيعي و ييزيك و شيمي بر آن ا توار اكثر *

.ا تقوانين حاكم بر جهان به دليل ا تثنا  و تعديال  مكرر با اين روش مشكل ا تخراج *
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قياسی استقرائی/ تفكر و استدالل منطقی 

.گرديدائه روش ار طوئي با روش بيكن بود كه تو ط داروين اولين بار ارتركيب *

ری از اين روش ابتدا با روش مشاهده به تدوين يرضيه پرداخته و با بهره گيدر *

.ميكنيما تدالل قيا ي آزمون يرضيه 
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روش علمی
:  مراحل آن عبارتند از.آيدتركيب دو روش قيا ي و ا تقرائي روش علمي بوجود مي از *

 مشاهده پديده ها

 داده های علميتدوين

تدوين نظريه

تنظيم يرضيه

 آزمون يرضيا
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جان ديويی–روش علمی 
ارائه « نيمچگونه يكر ميك»تعيين يك الگو و چارچو  ربای يك تحقيق علمي  كه در كتا  ما *

:كه شامل مراحل زير مي باشد.داد

ت زييه و تحليل داده*شنا ائي و بيان مسئله                                             *

جمع آوری داده*(   گمانتپي  يرض يا يك حدس بخردانه)تدوين يرضيه *

دادهت زيه و تحليل *

تعديل يرضيه از راه آزمودن پيامدهای آن در موقعيت خاصتائيد يا برای رد يا ا تنتاج *



www.mshojaie.comMani Shojaie 33

استقراتفاوت روش علمی با 

داختاه روش علمي ابتدا يرضيه تنظيم مي گرددت  پس به جماع آوری داده هاا پردر *

ظيم ماي مي شود ولي در ا تقرا ابتدا داده ها جمع آوری مي شوند و  پس يرضيه تن

.گردد
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علم
.پيكره  ازمان يايته و نظام داری كه از طريق روش علمي بد ت آمده باشد

لغت به معني يقين و معريت و دان  ا تدر 
م داريمدرباره موضوعي جهل يا  و  تفاهم نداشته باشيم گفته ميشود درباره آن علاگر 

علم دانستني ا ت كه باروش تحقيق بد ت آمده ا ت
واقعيت علم معريتي ا ت منظم كه با روشهای معين بد ت آمده و قوانين و روابط پايدار و

.بيان ميكندها را 
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ويژگی هاي علم
 ا تاز ايكار كلي  اخته شده.

 ا ا از معريت علمي در نتي ه ايزاي  و كمال معريت  طحي حاصل گشته كه آن هم ا

.ميگيردادراك و حايظه  رچشمه 

 ا تعلم معريت و يا شناختي ا ت جمعي درباره امور كلي.

علم تالش برای شناخت حقيقت ا ت  .



علم

1–   علم به مفهوم دانKnowledge

2– علم به مفهوم علم ت ربيScience

3– علم به معني ت ربه آزمايشيExperience
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هدف علم

. تاتدوين نظريه ا ت و  اير اهداف علم تبين ت درك ت پي  بيني و كنترل علمهدف اصلي 

 ا تديدگاهي ديگر دو هدف اصلي برای علم متصور از  :

(طبيعينظريه و تبين پديده های تدوين )غائيهدف ا ا ي و -1

(  كنترلت تبين ت پي  بيني ت توصيف )يرعيچهار هدف -2
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تفاوت علم با فلسفه
كردن علم از چگونه بودن و صفا  اشيا  با ا تفاده از روشهای ت ربي و آزماي –1

وش صحبت ميكند ولي يلسفه از اصل وجود ت موضوع و روش علم با ا تفاده از ر

.ميكندا تدالل و برهان بحث 

يع تر دايره شناخت علم به معني خاص و محدود بوده ولي دايره شناخت يلسفه و –2

.بوده ا ت
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فلسفهادامه تفاوت علم با 

.قوانين يلسفي كمي نمي باشند ولي اغلب قوانين علمي كمي شده اند–3

ورتي كه هيچ قانون متاييزيك و يلسفي را نميتوان از راه ت ربه ابطال كرد در ص–4
.باشندقوانين علمي از اين طريق قابل ابطال مي 

ل جديد علم از يلسفه چارچو  يكری و جهان بيني مي آموزد و يلسفه نيز از مساي–5
.ميكنداي اد شده و بو يله علم ا تفاده 
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ويژگی هاي پژوهش علمی

.امری نظامدار ا ت-1

.امری منطقي ا ت-2

.(هدف كشف يا تكميل دان  بشری ا ت.)جرياني تراكمي ا ت-3

.(مبتني بر واقعيت های خارج از ذهن ا ت.)پديده ای ت ربي ا ت-4
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ويژگی هاي پژوهش علمی
ی ت مسألهتتدوين يرضيهت طرح پژوه  ت اندازه گير.)ا ت( متسلسل )امری دوری -5

اثر بر تئوری اثر مي گذارد و از آن( گردآوری داده ها ت تحليل داده ها و تعميم نتابج

.مي پذيرد

ام مي كار جمع آوری ت تلخيصتطبقه بندیت تفسير و تعميم داده ها و اطالعا  را ان -6

.دهد
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ويژگيهاي محقق
بهره گيری از روشهای علمي

 گراعمل

عدم غرض ورزی

 و منطقيمتخصص

صبور و شكيبا

هوشيار و با اخالق

شكاك و دير باور



تئوري و معلومات کلی

تعريف مسئله و شناخت مدلها

تدوين فرضيات

طراحی روش کار

گردآوري اطالعات

نتيجه گيري و تعميم

تجزيه و تحليل

طبقه بندي و تخليص
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نظريه ها

تصميم گيري براي 
قبول يا رد فرضيه ها 

مشاهده

فرضيه ها
تعميم تجربي 

يافته ها

مفهوم پردازي 
و پردازش گزاره  استدالل قياسي

استدالل استقرايي

آزمون فرضيه ها
اندازه گيري و

برآورد پارامترها
تفسير فرضيه ها

...تدوين ابزار و 

wallace, 1971اقتباس از 
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عناصر اصلی فرايند پژوهش علمی


