
تحقیق در علوم روش 
تربیتی



منابع

لی روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، دکتر ع
دالور

 ،روش تحقیق در علوم رفتاری عباس بازرگان، حجازی
سرمد

 روش های تحقیق در مدیریت ، اوما سکاران، ترجمه
صائبی، شیرازی

روش تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی ،
عزت هللا نادری و مریم سیف نراقی



تولید علم

 ه ها بتولید علم و توسعه و استقالل کشور
هم وابسته هستند



علم چیست؟

علم در لغت به معنی معرفت و دانش است

دو مفهوم عام و خاص دارد:

دانستن در مقابل جهل: مفهوم عام

تمفهوم خاص معرفتی که با روش های تجربی اثبات و تایید شده اس

 ایع و ایجاد قوانین و اصولی کلی در زمینه ی چگونگی وق: وظیفه علم
پدیده هایی که با علم مورد بحث ارتباط می یابد

 کشف واقعیات: وظیفه علم



تعریف تحقیق

ده تحقیق عبارت است از بررسی و مطالعه منظم ، کنترل ش: از دیدگاه کرلینجر
ا و آزمایش نظریه های فرضی درباره روابط احتمالی بین پدیده های طبیعی ب

دید انتقادی

کنکاش ماهرانه منظم و دقیق پدیده ها است: تعریفی دیگر

شناخت حقیقت : هدف کلی تحقیق

 ه مجموعه ای از فعالیت های سازمان یافته ای است ک: تعریف تحقیق علمی
ده محقق روابط بین پدیده ها را بر مبنای طرح و نقشه  ی از پیش تعیین ش

مورد بررسی قرار می دهد



روش های شناخت

حس و تجربه

عقل

شهود

روش علمی



حس و تجربه: روش شناخت

 عده ای آن را تنها منبع معرفت از جهان خارج تلقی می
کنند

 دستیابی به دانش و شناخت قاعی تنها از طریق
مشاهده  و تجربه یعنی ادراک به وسیله ی حواس 

پنجگانه امکانپذیر است



عقل: روش شناخت

 قوه عقل و فکر  منبع شناخت است

واد کانت فیلسوف آلمانی معتقد بود که حواس م
خام شناخت را فراهم می کنند  اما قوای ذهنی  

به مانند قالب هایی هستند که مواد خام را به 
اشکال مختلف در می اورند و از این طریق آنچه 

در معرض حواس قرار می گیرد شناخته می 
شوند



شهود: روش شناخت 

 شهود به معنای بصیرت است یعنی دریافت
درونی

 افراد در این روش ارتباط اجزا را با هم خوب
ار دریافت و درک می کنند و رابطه بین آنها را آشک

می بینند



روش علمی : روش شناخت

این روش مبنای پیشرفت های بشریت است

ترکیبی از دو روش قیاس و استقرا است

در ابتدا روش های قیاسی معمول بودند که طی آن : قیاس
به علت نداشتن یا ندانستن  روش های تجربی در) دانشمندان 

از اطالعات ، دانش  و نظریه های موجود  و کلی خود ، ( حد امروز
علل مسایل جزیی پیش آمده را جستجو می کردند

 بر اساس این روش پژوهشگر ابتدا به کمک مشاهده های خود
فرضیه هایی را تدوین می کند ، اطالعات را جمع آوری می کند  و 

به آزمون فرضیه می پردازد



روش علمی یا روش تحقیق علمی 

 فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نام عین است و دارای مراحل
:عمده ی زیر است

پی بردن به 
مساله

جستجوی 
پیشینه

هتدوین فرضی
مشاهده و 
آزمون فرضیه

پذیرش، رد یا 
تعدیل کردن 

فرضیه



مراحل تفصیلی اجرای تحقیق علمی

انتخاب 
موضوع 
تحقیق

بیان مساله

پیشینه ی
تحقیق

بیان گزاره 
: های مساله

هدف، فرضیه
، سوال

مشخص -5
کردن متغیر 
ها و مقیاس 
سنجش آنها

تعیین ابزار
اندازه گیری

مشخص 
کردن جامعه  
نمونه و حجم 

نمونه

انتخاب روش 
تحقیق

گردآوری داده 
ها

تنظیم و 
تلخیص داده

ها

تحلیل داده 
ها و نتیجه 

گیری

تدوین 
گزارش و 
اشاعه 
یافته ها


