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 هایی جمع آوری می شوند:اطالعات از چه روش

)تجربه  انسان های اولیه با تجربه : ابتدایی ترین شکل جمع آوری اطالعات تجربه است. به طور مثالتجربه .1

تکرار پی در پی یک واقعه با یک ترتیب خاص مثال غلت خوردن اشیاء گرد در سراشیبی، سرازیر شدن 

می توانند به طور مثال با دیدن برق در که  اندمتوجه شده  قبل از رعد(شیبی، دیده شدن برق آب از سرا

آسمان رعد را پیش بینی کنند و با تجربه هم متوجه شدند که ممکن است رعد و برق باعث آتش سوزی 

. کسب 1شود بنابراین موقع رعد و برق از درختان خشک دوری کنند. نقطه ضعف تجربه در این است که 

موارد بسیار طول می کشد. مثال چند بار یک اتفاق باید بیافتد تا تجربه شود مانند اینکه  تجربه در برخی

فرد باید در طول سالیان زندگی خود یک اتفاق را چندین بار تجربه کنند تا به خزانه تجارب آن ها اضافه 

ی فرد بستگی . میزان و شدت تاثیر یک حادثه در یک شخص به ویژگی های شخصیتی و فیزیولوژیک2شود 

دارد. به طور مثال در حالی که تماشا و شنیدن صدای رعد و برق برای یک نفر خوشایند است برای یک 

. نمی توان افراد را رها کرد تا خودشان تجربه کنند. به طور مثال نمی توان 3نفر دیگر وحشت آور است. 

بودن آتش و ... خودشان تجربه کسب  درباره اهمیت حفظ بهداشت یا خطرناکدانش آموزان را رها کرد تا 

 کنند. 

در یک زمینه ویژه دارای تجارب و اطالعات  گروهی از افراد خبره و با تجربه هستند که: نظرانصاحب .2

زیادی هستند و می توانند در جمع آوری اطالعات مرتبط با حیطه تخصصی خود کمک کننده باشند. به 

طور مثال یک روانشناس خبره و صاحب نظر به راحتی می تواند در مورد علل برخی رفتارهای اجتماعی 

تغذیه با تجربه در مورد این که چرا یک رژیم غذایی در یک  اطالعاتی در اختیار بگذارد و یا یک متخصص

مشکل عمده این روش این است که اگر منطقه آب و هوایی رایج تر است اطالعات زیادی داشته باشد. 

صاحب نظر سوگیری داشته باشد منبع جمع آوری اطالعات موثق نخواهد بود. این مشکل با جمع آوری 

  می تواند قابل رفع شدن باشد. اطالعات از چندین صاحب نظر 

. به این معنی که انسان با عنایت به کلیات به جزییات پی می برد: فرایند تفکر است. استدالل قیاسی .3

به عبارت دیگر پژوهشگر واقعیت های شناخته شده را در کنار هم قرار می دهد و به نتیجه گیری می 

ن یعنی کبرا چید-مه شنیده ایم. منظور از صغراچیدن را ه" کبرای-صغرا"پردازد. در ادبیات عامه 

 چینی کردن برای رسیدن به یک نتیجه. به طور مثال گفته می شود:مقدمه 

 نازنین والدین دیکتاتور و ، والدین دیکتاتور و سخت گیر باعث مشکل هیجانی در فرزندان هستند

 . پس نازنین مشکل هیجانی دارد، سخت گیری داشته

 ول پردازش های گفتاری است، انتقال مفهوم با شعر سطح باالیی از رشد گفتار نیمکره چپ مغز مسئ

 است، شعرا نیمکره چپ قوی تری دارند. 
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. استدالل سی می توان روابط جدیدی کشف کرد ولی نمی توان به اطالعات جدیدی رسیدادر استدالل قی

   قیاسی منبع پرورش فرضیه محسوب می شود که فرضیه ها نقش مهمی در تولید علم دارند. 

برخالف استدالل قیاسی که از کلیات به جزئیات می رسیم. در استدالل استقرایی : استدالل استقرایی .4

ات کامال صحیح بنابراین استدالل استقرایی زمانی درست است که مقدم از جزئیات به کلیات می رسیم.

یک نتیجه گیری اشتباه می تواند این طور شکل  باشند در غیر این صورت نتیجه گیری اشتباه خواهد بود.

 : بگیرد

 نژاد پرست و بی رحم بودند، همه آلمانی ها نژادپرست و بی رحم هستند. هیتلر و سربازانش 

  پس وال ها هم آبشش دارند.برای زندگی در آب آبشش نیاز است. وال ها در آب زندگی می کنند 

مثال دوم به راحتی می تواند نشان دهد که نتیجه گیری بر اساس استدالل استقرایی می تواند اشتباه 

 باشد. 

در استدالل استقرایی  نتایج در استدالل استقرایی نتایج با مشاهده نمونه و تعمیم به کل حاصل می شود. 

کوچکی بررسی دقیق شوند و بعد به نتیجه رسیده شود مثال تنها وقتی قابل اعتماد هستند که گروه 

  .وال به لحاظ شش یا آبشش داشتن بررسی شوند و بعد نتیجه گیری شود 20حداقل 

روش علمی از ترکیب و روش استدالل قیاسی و استقرایی شکل گرفته است بنابراین دارای : روش علمی .5

د کودک گزارش کرده است که کودکان در کالس ویژگی های دو روش است. به طور مثال مربی یک مه

با هم دعوا می کند در حالی که معاون آموزشی مهد می گوید بچه ها در کالس مربی قبلی چنین مشکلی 

نداشته اند. برای یافتن راه حل ای مساله می خواهیم به روش علمی عمل کنیم. ابتدا باید بدایم که مراحل 

( پیشهاد راه 3و تعریف مشکل یا مساله  ن( تعیی2مشکل یا مساله  ( احساس1روش علمی عبارتند از: 

( استدالل به شیوه قیاسی درباره نتایج 4ه حل هایی برای مشکل یا مساله )صورت بندی مساله( احل یا ر

 ( آزمودن فرضیه. پس حل مشکل را این طور مرحله بندی می کنیم:5راه حل های پیشنهاد شده  

 دعوای بچه ها در کالس :احساس مشکل یا مساله 

 علی در ساعت بازی با اسباب بازی ها به خاطر گرفتن اسباب تعیین و تعریف مشکل یا مساله :

بازی بچه های دیگر آنها را هل می دهد و به زور اسباب بازی آنها را می گیرد )مشخص شد که 

بچه ها در ساعت همه بچه ها دعوا نمی کنند بلکه یک بچه برای گرفتن اسباب بازی با سایر 

 خاص دعوا می کند(.
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 :)پیشهاد راه حل یا راه حل هایی برای مشکل یا مساله )صورت بندی مساله 

. می توانیم به بچه های دیگر بگوییم از خود دفاع کنند تا علی 2. می توانیم علی را نصیحت کنیم. 1 

ان دیگر را به علی آموزش دهیم. . می توانیم حوه تعامل با کودک3با پیامد بد رفتاری خود آشنا شود. 

. بعد از هر بار بد رفتاری علی را تنبیه کنیم. این ها می توانند راه حل های پیشنهادی برای حل 4

 مشکل باشند. 

  :با این روش تایج احتمالی را استدالل به شیوه قیاسی درباره نتایج راه حل های پیشنهاد شده

 حل های پیشنهاد شده عبارتند از:حدس می زنیم. نتایج احتمالی برای راه 

الف( نصیحت کردن باعث بهبود رفتار می شود پس رفتار . می توانیم علی را نصیحت کنیم. 1

. ب( نصیحت کردن باعث لجبازی می شود پس رفتار علی بدتر خواهد علی هم بهتر خواهد شد

 شد.

با پیامد بد رفتاری . می توانیم به بچه های دیگر بگوییم از خود دفاع کنند تا علی 2 

الف( دفاع بچه های دیگر موجب پرخاشگری بیشتر علی خواهد شد ممکن : خود آشنا شود

است خودش و دیگر بچه ها آسیب ببینند. ب( ممکن است حتی با اینکه بچه های دیگر از خود 

 دفاع می کنند علی برنده دعوا شود و قلدرتر شود. ج( ... 

الف( مهارت تعامل با  کودکان دیگر را به علی آموزش دهیم.حوه تعامل با ن. می توانیم 3

کودکان دیگر به بچه ها کمک می کند بدون دعوا به خواسته های خود برسند پس علی هم می 

 تواند یاد بگیرد بدون دعوا به هدف برسد.

 الف( تنبیه از فراوانی رفتار کم می کند . بعد از هر بار بد رفتاری علی را تنبیه کنیم.4

بنابراین دعواهای علی بعد از تنبیه کم خواهد شد. ب( تنبیه موجب پرخاشگری می شود بنابراین 

 علی بعد از تنبیه پرخاشگرتر خواهد شد.

می توانیم هر کدام از راه حل های پیشنهادی را امتحان کنیم تا ببینیم کدام ( آزمون فرضیه: 5

  یک از پاسخ های احتمالی تایید خواهند شد.

 های علمی:ی های پژوهش ویژگ

پژوهش علمی در پی رسیدن به هدفی از پیش تعیین شده است. یعنی پژوهشگر به هدف هدفمند است:  .1

 کاستن از مشکالت و یا حل یک مساله دست به پژوهش می زند.
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پژوهش علمی فرایندی گام به گام و منطقی است. در پژوهش علمی هر گام یا مرحله  گام به گام است: .2

 یاز مراحل بعدی است. پیش ن

یعنی مبتنی بر نقشه و مسیر از پیش طراحی شده است. پژوهشگر علمی پیش از اقدام روش مند است.  .3

 به اجرای به پژوهش نقشه راه خود را تنظیم و بررسی می کند. 

آزمون آن مشخص نیست ممکن است نتیجه  هفرضیه یعنی اینکه نتیج ی بر فرضیه است نه نظریه:نمبت .4

 تایید فرضیه باشد یا رد آن.

سو گیری یعنی تمایل خودآگاه یا ناخودآگاه برای برتر یا بدتر محسوب کردن فارغ از سوگیری است:  .5

یک نتیجه مثل این که معتقد باشیم ذات انسان شرور است پس تعلیم و تربیت بی فایده است. بنابراین 

گذاری شیوه های تغییر و اصالح رفتار نباشیم بلکه در پی تایید شرور و اصالح ناپذیر بودن در پی اثر 

  انسان باشیم.

یک پژوهش علمی آزمایشگاهی یا میدانی در هر آزمایشگاه یا میدانی با همان ویژگی تکرار پذیر است:   .6

 ها و روش توسط هر پژوهشگری که آن روش را تکرار کند قابل تکرار است.

و معادل گروه آزمایش باشند تایج حاصل از پژوهش علمی برای هر گروهی که مشابه نعمیم پذیر است: ت .7

تعمیم پذیر است. به طور مثال اگر تربیت سخت گیرانه مادران در تهران باعث محرومیت هیجای کودکان 

در  می شود به شرط اینکه مالک های ست گیری و محرومیت هیجانی همسان باقی بماند نتیجه

 فرانکفورت و توکیو و بوستون هم همین است. 

تیجه یک پژوهش علمی برای همیشه ثابت نیست و ممکن است در طول زمان  قابل تجدید نظر است: .8

تغییر کند. یعنی به رابطه ای که قبال تایید شده ممکن است رد شود و یا برعکس. مثال پژوهش های 

بدن مضر است اما امروزه بعضی پژوهش ها نشان می  پیشین مدعی بودند هر نوع چربی جامدی برای

 .دهند این طور نیست

نتیجه همان دستیابی به هدف است. رسیدن نتیجه یا هدف به پژوهشگر به یک نتیجه منجر می شود:  .9

 ادامه مسیر را نشان می دهد و می گوید تا حاال چه کرده و در ادامه کار چه کار کند؟

 ه های پژوهش مبتنی بر شواهد دقیق و عینی است. یعنی تمام یافتمستند است:   .10
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 مفهوم تحقیق 

پژوهش از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی در حل یک مساله یا پاسخگویی به یک 

شکل خود واجد دو شرط سوال. تحقیق به عنوان یک فرایند پژوهشی فعالیتی منظم است که در درست ترین 

 است: 

 دقیق، شرطی که مانع تاثیر عوامل نا مربوط و مزاحم می شود و اعتبار درونی را باال می بردکنترل  .1

نمونه گیری صحیح، شرطی که یافته های پژوهشی را قابل بسط و تعمیم می سازد و اعتبار بیرونی  .2

 تحقیق را موجب می شود.  

 

 مراحل تحقیق 

 تعیین مساله .1

 صورت بندی مساله  .2

تعیین و نام گذاری متغیرها: متغیر در مقابل ثابت استفاده می شود یعنی ویژگی که می تواند تغییر کند  .3

 مانند جنسیت که می تواند مرد یا زن باشد. 

 : اینکه متغیرها چطور اندازه گیری شوند.تعاریف عملیاتی .4

 غیر وابسته: ارائه متغیر مستقل و تحت تاثیر قرار دادن متکنترل و دستکاری متغیرها .5

 انتخاب طرح تحقیق  .6

با توجه به هدف و شیوه گرداوری اطالعات به دوگروه بزرگ پژوهش های کمیو کیفی   های تحقیق طرحانواع 

 تقسیم می شوند. هر کدام از پژوهش های کمی و کیفی انواعی دارند که در شکل زیر به آنها اشاره شده است. 
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 کنند می عمل کنند، می فکر خاص روشیچه  به افرادگروه بزرگی از  اینکه کشف هدف با کمی تحقیق طرحالف( 

 ها پاسخ کمیت بر متمرکزو  نمونه بزرگ های اندازه شامل کمی های طرح. انجام می شوند کنند می احساس یا

 طرح های کمی عبارتند از: .هستند

 کامال کنترل شده.طرح های آزمایشی. بررسی تاثیر متغیر مستقل بر وابسته در شرایط  .1

بررسی تاثیر متغیر مستقل بر وابسته در شرایطی مشابه شرایط کنترل شده نه به طور  شبه آزمایشی. .2

 کامل کنترل شده.

 برای را جمعیت های ویژگی یا رفتارها عقاید، ها، نگرش از نظرسنجی محققان آن در کهزمینه یابی.  .3

 .کننداطالعات کسب می  مردم جمعیت کل به یا و نمونه

 همبستگی. بررسی رابطه چند متغیر.  .4

طر تحقیق کیفی بر خالف طرح کمی در پی جمع آوری اعداد از گروه های بزرگ نیست بلکه می خواهد با ب( 

مطالعه و مشاهده دقیق یک یا چند نفر اطالعات دقیقی در مورد هدف کسب کند. انواع پژوهش کیفی عبارتند 

 از: 

و اطالعات و مشاهده یک گروه در سرزمین اصلی بدون دخل و تصرق در آن. قوم نگاری: جمع اوری داده  

مطالعه موردی: جمع اوری داده و اطالعات و مشاهده عمیق یک فرد یا گروه کوچک در سرزمین اصلی بدون 

  دخل و تصرق در آن. 

انواع  طرح 
پژوهش

کمی

آزمایشی شبه آزمایشی زمینه یابی  همبستگی

کیفی

قوم نگاری
مطالعه 
موردی

تاریخی محتوایی
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 تعیین و ساختن روش های اندازه گیری و مشاهده  .7

 ساختن پرسشنامه و برنامه ریزی برای مصاحبه  .8

 تجزیه و تحلیل آماری  .9

 تهیه گزارش  .10

 مروری بر مفاهیم اساسی در پژوهش

 تکالیف دانشجویان 

 تا پایان فصل دوم منبع معرفی شده مطالعه شود و اشکاالت پرسیده شود.  (1

موضوع پژوهش از سایت ها ی معرفی شده پیدا کند و برای جلسه دوم بیاورد.  5قرار بود هر دانشجو  (2

 موضوعات ارسال شوند. 

مقاله سرچ شده موضوع، روش پژوهش مفاهیم جامعه، نمونه، ابزارهای اندازه گیری و روش تجزیه و  3از  (3

 نمونه جدول تحلیل اطالعات را استخراج کنید و در یک جدول ارسال کنید.

روش  موضوع  نویسنده  شماره

 پژوهش

ابزارهای  نمونه جامعه

اندازه 

 گیری

روش 

تجزیه و 

تحلیل 

 اطالعات

امیری،  1

 جعفری

بررسی  1392

رابطه 

دلبستگی 

و اضطراب 

 کودکان

 کمی

 همبستگی

کودکان 

 12تا  7

سال 

شهر 

 کرج

100 

دانش 
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 نیکان 

پرسشنامه 

سبک 

دلبستگی 

مترز و 

چان و 

اضطراب 

کوکان 

 اسپنس

همبستگی 

 پیرسون

 

 انجام تکلیف نمره ندارد ولی در صورت انجام ندادن نمره کم خواهد شد

 


