
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 های علمیفصل اول: علم و روش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ترین مرحله تاریخ تولد علم مصادف با تاریخ تولد بشر است. بشر اولیه برای حل مشکالت خود از ابتدایی

 شروع کرد و به کمک برخی از روابط تجربی قادر شد محیط پیرامون خویش را کم و بیش بشناسد.

 کند متفاوت و گوناگون است، ولی افراد ی پاسخ دادن به سواالت خود انتخاب میهایی که انسان براروش

رود که آنها اطالعات الزم را کنند، زیرا انتظار میریزی میهای خود طرح و برنامهمتخصص برای فعالیت

 قبولی اتخاذ نمایند.اند و قادر هستند تصمیمات قابلکسب کرده

 نظران و عرف و سنت وجود دارد، ولی باید انند تجربه، اظهارنظر صاحبگرچه منابع اطالعاتی فراوانی م

ترین امکانات را توانند باارزشیافته عللمی است که میتوجه داشت که اطالعات ناشی از دانش سازمان

 گیری فراهم سازند.درباره تصمیم

 

 منابع اطالعاتی .1

 ت خود را حل کرده است عبارتند از: منابعی که بشر، در طول تاریخ، با استفاده از آنها مشکال 

 . روش علمی5. استدالل استقرایی 1. استدالل قیاسی 9. صاحبنظران 2تجربه  .4

 

 تجربه .1.1

 های ترین راه حل مسائل در تجربهترین و در عین حال، اساسیی ابتداییشاید بتوان گفت که ریشه

 شخصی نهفته است

  مشکالت خود را حل کند. قسمت اعظم معرفتی که از انسان به کمک تجربه، قادر است که بسیاری از

 ی بشر است.نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است، حاصل تجربه

 های خود و دیگران را نداشت، پیشرفت امروزی او غیر ممکن بود. چنانچه انسان توانایی استفاده از تجربه

 ی بشر است.ه رفتار هوشمندانههای عمددر واقع توانایی یادگیری از طریق تجربه یکی از ویژگی

 رغم تمام مزایایی که به عنوان یک منبع اطالعاتی دارد، از یک نقص کلی و عمده به نام تجربه علی

های شخصی و برخوردار است. میزان و شدت تأثیر یک حادثه در یک شخص به ویژگی محدودیت

 کنند.های متفاوتی کسب میتجربه فیزیولوژیکی او بستگی دارد. دو نفر انسان از یک موقعیت واحد،

 در برخی از موارد آن را از طریق  تواندمیگاهی اوقات انسان نیازمند اطالعاتی است که یک شخص ن

های زیادی دارد ها، محدودیتبه طور کلی، تجربه به عنوان ابزاری علمی در کشف واقعیت تجربه بیاموزد.

 شد.که پژوهشگر باید به آن توجه دقیق داشته با

 

 نظرانصاحب .1.1

 ی شخصی نیست یا مسائلی وجود دارد ی خاصی، دارای تجربهی پدیدهمواقعی وجود دارد که انسان درباره

که انسان از طریق تجربه قادر به پاسخگویی آنان نیست. در چنین شرایطی دست نیاز به طرف کسانی که 



 

 

پاسخ مشکالتش را از شخص دیگری  کند. به این معنی که شخصاند، دراز میصاحبنظران لقب گرفته

 پرسد که قبال با آن مشکل مواجه و بر آن فایق آمده یا با کمک دیگران به آن مهارت دست یافته است.می

 گاه نباید از این پرسش که اطالعات گرچه نظر صاحبنظران، بر منابع اطالعاتی معتبر، استوار است، اما هیچ

 ت ورزید.این افراد چگونه حاصل شده است، غفل

  در گذشته صاحبنظران کسانی بودند که از پایگاههای اجتماعی باالیی برخوردار بودند و پذیرش نظر آنها

شاید به دلیل پایگاه اجتماعی آنها بوده است. ولی امروز تنها به علت موقعیت یک شخص نمی توان نظر او 

هایش براساس تجربه و یا منابع شود که ادعارا پذیرفت، بلکه نظر یک صاحبنظر وقتی پذیرفته می

 اطالعاتی شناخته شده قرار داشته باشد.

 اند و برای حل مشکالت خود به آنها عرف و سنت، منابع دیگری هستند که صاحبنظران با آنها در رابطه

 کنند.مراجعه می

 داشته باشد.  توان انتظار داشت که عنصری از حقیقت در آن وجوداز آنچه در گذشته اتفاق افتاده است می

ها به دور ها اعتماد نمود؛ اما ضمناً باید این واقعیت را نیز در نظر داشت که سنتتوان به سنتبنابراین، می

 از خطا نیستند.

  اعتماد به صاحبنظران به عنوان یک منبع دستیابی به واقعیت، دارای معایبی است که باید به آن توجه

کب اشتباه شوند؛ زیرا خود آنها ادعایی مبنی بر اینکه از هرگونه داشت. این گونه افراد ممکن است مرت

ی خاصی نیز شود که بر سر مسئلهخطا و لغزشی مصون هستند، ندارند. به عالوه، گاهی اوقات مشاهده می

بین آنها اختالف عقیده وجود دارد. این مطلب بیانگر این واقعیت است که غالب نظرهای آنها براساس 

 ها.است نه واقعیتعقاید شخصی 

 

 استدالل قیاسی .1.1

 توان آن را فرآیند تفکر دانست.اولین قدم مثبت در کشف و دستیابی به واقعیت، می 

 های شناخته شده و انسان با عنایت به کلیات به جزئیات پی می برد. به عبارت دیگر، پژوهشگر واقعیت

که دارای  قیاس منطقی. این عمل از طریق پردازدگیری میموجود را در کنار هم قرار داده و به نتیجه

 پذیر است:فرآیندی به شرح زیر است، امکان

 ی کبریمقدمه .4

 ی صغریمقدمه .2

 گیرینتیجه .9

 ها درست باشند. نتیجه هم الزاماً درست خواهد بود. استدالل قیاسی، در این استدالل چنانچه مقدمه

گیری الگوهایی سازمان دهد و زمینه را برای نتیجههایش را به صورت سازد که مقدمهپژوهشگر را قادر می

استدالل قیاسی همانند هر گونه استداللی محدودیت خاص خود را دارد، زیرا نتیجه  معتبر آماده سازد.



 

 

ای ی مقدمه تجاوز کند. بنابراین، برای دستیابی به نتیجهاز محدوده تواندمیگاه نیک قیاس منطقس هیچ

توان با ترسیم روابط موجود، روابط در استدالل قیاسی می یح تدوین کرد.درست باید مقدمه را صح

توان از آن به عنوان منبعی برای توسعه و تولید اطالعات جدید جدیدی کشف کرد؛ ولی هرگز نمی

 استفاده کرد.

 توان در پژوهش از آن به عنوان وسیله شود، میهایی که در روش قیاسی مشاهده میبا وجود محدودیت

کند تا با کند، استفاده کرد. این روش به پژوهشگر کمک میای که بین نظریه و مشاهده رابطه برقرار می

ها قیاس از نظریه پیوندند، پیش بینی کند.هایی را که به وقوع میهای موجود پدیدهاستفاده از نظریه

 ود.شهای علمی دارند، میها، که نقش حیاتی را در پژوهشموجب تدوین فرضیه

 

 استدالل استقرایی .1.1

  توجه داشته باشید که در استدالل قیاسی پیش از دستیابی به نتیجه، مقدمه باید دانسته شده باشد؛ امادر

شود. در روش استقرایی برای ی نمونه و تعمیم به کل، حاصل میاستدالل استقرایی نتایج با مشاهده

رد بررسی قرار گیرند. این عمل در روش بیکن ها باید مونمونه یهمهی مطلوب رسیدن به یک نتیجه

 استنتاج ناقص شناخته شده است.

 اعتماد است که گروه موردپژوهش کوچک باشد.قابل موقعی تنها استدالل استقرایی 

 

 بیکن و روش قیاسی .1.1.1

 گیری و سپس جستجو برای فرانسیس بیکن علیه آنچه او آن را تمایل فالسفه بر توافق در یک نتیجه

 قایق برای تأیید آن نامید، قد عَلَم کرد.یافتن ح

 های های طبیعت به مراتب بیشتر از ظرافتگاه برای کشف حقیقت کافی نیست؛ زیرا ظرافتمنطق هیچ

شود و به همین بحث و استدالل است. بیکن عقیده داشت منطق با یک سلسله پیشداوریها شروع می

 دار است.گیریهای آن جهتدلیل، نتیجه

 روشهای قبلی را که کاربرد غلط آنها سبب توقف دانش شده بود، شکست. توجه و باورهای او  او حریم

با مردود شمردن منطق و مرجعیت، به عنوان منابع  داروین وگالیله، الوازیه موجب شد تا مردانی چون 

 حقیقت برای حل مسائل علمی بشر، به طبیعت روی آورند.

 

 روش علمی .1.1

 شود که اهمیت و قرایی به صورت انحصاری، موجب انباشته شدن اطالعاتی میاستفاده از استدالل است

نقش کمتری در پیشرفت اطالعات جدید دارد. به عالوه، امروز مسائلی وجود دارد که با استفاده از 

استدالل استقرایی قابل حل نیستند. بنابراین، دستیابی به روشی که فاقد نقاط ضعف دو روش استدالل 



 

 

های ستقرایی باشد، ضروری است. دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که باید مهمترین جنبهقیاسی و ا

 را معرفی کنند. روش علمیدو روش قیاسی و استقرایی را ترکیب کنند و روش جدیدی به نام 

 استقراییهای قیاسی و استقرایی را ترکیب کرد و روش اولین کسی بود که روش چارلز داروین- 

ر این روش پژوهشگر به کمک به وجود آورد. این روش از نوعی تعامل تشکیل شده است. د را قیاسی

آوری و به آزمون فرضیه کند. سپس اطالعات الزم را جمعبندی میهایی صورتخود فرضیه هایمشاهده

ه شهای علمی است که بهای بارز پژوهاستفاده از روش قیاسی و استقرایی، یکی از ویژگی پردازد.می

 شود.ترین روش برای به دست آوردن اطالعات به کار برده میعنوان مطمئن

 شود که از طریق آن پژوهشگر، ابتدا به صورت استقرایی به طور کلی، روش علمی به فرآیندی اطالق می

کند، سپس با عنایت به اصول بندی میهایی را صورتبا استفاده از مشاهدات خود، فرضیه یا فرضیه

 پردازد.قیاسی به کاربرد منطقی می استدالل

  تفاوت بین روش علمی و استدالل استقرایی، در تدوین فرضیه است. در استدالل استقرایی، پژوهشگر ابتدا

کند. در روش علمی، پژوهشگر بندی میآوری شده را سازمانپردازد و سپس اطالعات جمعبه مشاهده می

ی ای اتفاق خواهد افتاد. سپس با مشاهدهید شود چه حادثهاش تأئکند که چنانچه فرضیهاستدالل می

 پردازد.اش میآوری اطالعات جهت رد یا تأئید فرضیهمنظم به جمع

 تر و قویتر از روش علمی است. پژوهش با تر، منظمتفاوت پژوهش و روش علمی:پژوهش روندی رسمی

شود. در ی ثبت مراحل و گزارش نتایج میتری از کنکاش توأم است که معموال منجر به نوعساختار منظم

توان بدون روش تر را نمیتوان روح علمی را بدون پژوهش به کار گرفت، ولی پژوهش علمیعین حال می

 شناسی علمی است.تری از روشی تخصصیو جوهر علمی انجام داد. بنابراین، پژوهش مرحله

 

 مراحل روش علمی .1.1

هایی برای . پیشنهاد راه حل یا راه حل9تعریف مشکل یا مسئله. . تعیین و 2احساس مشکل یا مسئله.  .2

های پیشنهاد حلی نتایج راهی قیاسی درباره. استدالل به شیوه1بندی فرضیه. مشکل یا مسئله )صورت

 . آزمودن فرضیه5شده. 

 ل شروع شود و به عبارت دیگر، پژوهش به خاطر پاسخگویی به یک یا چند سؤاپژوهش با مسئله آغاز می

ای بیان شود که با استفاده از مشاهده و آزمایش شود. مسئله یا پرسش مورد پژوهش باید به شیوهمی

 شوند.بتوان به آن پاسخ داد. بنابراین، مسائلی که دارای بار ارزشی هستند به سادگی پاسخ داده نمی

 پیشینه یا تاریخ تحقیق را دقیقا  ی علمی استوار باشد پژوهشگر بایدبرای اینکه فرضیه مستند و بر یافته

گیری مورد مطالعه قرار دهد. سپس با توجه به دالیلی که فرضیه براساس آنها تدوین شده است، نتیجه

کند ) استدالل قیاسی(.در روش علمی هیچ پژوهشگری ادعای اثبات فرضیه را ندارد، زیرا این کار می

 ض باشدزمانی میسر است که فرضیه به صورت یک حقیقت مح



 

 

 های زیربنایی روش علمیمفروضه .1.1.1

 ی ماهیت و فرآیندهای علمی، استوار است.ها، دربارهروش علمی بر پایه برخی از مفروضه 

 ی ماهیت هستی یا واقعیت. بارههایی درمفروضه -4 بندی کرده است:ها را به شرح زیر طبقهمفروضه

 فرآیندهای روانی. های مربوط به. مفروضه9های یکسانی طبیعت. مفروضه.2

 دانشمندان این واقعیت است که: رویدادهای مورد  یهمههای بنیادی مورد پذیرش یکی از مفروضه

کند و هیچ رویدادی بی علت مندی علمی در مورد آنها صدق میپژوهش، نظام یافته هستند و قانون

دارد، استوار است. این فرض هایی وجود ای علت یا علتنیست. علم بر این باور، که در پس هر پدیده

 شود.نامیده می جبرگراییگاهی اوقات

 گیرد.ی این فرض قرار میافتد، در حوزهاین نظر که هر رویداد معینی، تحت شرایط معینی اتفاق می 

توان های علمی، میافتد دارای نظم و ترتیب هستند که با کمک روشرویدادهایی که در طبیعت اتفاق می

 آنها را کشف کرد.نظم و ترتیب 

 توان حقیقت را کشف کرد. تأکید بر ی مستقیم میدومین فرض این است که از طریق مشاهده

 شود.های علمی از غیر علمی میهای تجربی، موجب تمیز پژوهشمشاهده

 

 های دانشمنداننگرش .1.1.1

ه شرح زیر های نگرشی بدهند، دارای برخی ویژگیکاری که انجام میدانشمندان به مناسب طبیعت

گاه به اطالعات موجود اطمینان کامل کند و هیچبه طور کلی، دانشمند به هر چیزی شک می. 4 هستند:

طرف و منصف دانشمند همیشه بی. 2 گیرد.، آرام نمینکندی خویش را آزمایش ندارد و تا موقعی که یافته

نه با  ؛کار داردومند با واقعیت سردانش. 9 ها و تفسیرهایش قصد اثبات چیزی ندارد.در مشاهده و است

گاه به دانشمند هیچ. 1 کند.هایش اظهارنظر نمیگاه درباره خوبی یا بدی یافتههیچ ومفاهیم ارزشی. 

ها را ترسیم و آنها را به کند روابط بین واقعیتشود، بلکه سعی میهای پراکنده و منفرد راضی نمیواقعیت

 ای پیوسته تبدیل کند.مجموعه

 

 رآیند علمیف .1.1.1

  پذیری فرآیند )شکل های پیرامون خود پرداخت.انسان به منظور مقابله با طبیعت به شناخت پدیده

: در این سطح علم فقط به سطح تجربی. 4 نظریه( را می توان به دو مرحله غیرقابل تفکیک تقسیم کرد:

: علم در این سطح ح نظری. سط1 ها و درک چگونگی این روابط پرداخت.کشف روابط تجربی بین پدیده

ابط تجربی به صورت مجزا تبیین عبارت بود از کشف و پروراندن یک نظریه. در این سطح نه تنها رو

ترین ی پیشرفتهدهندهشود. سطح نظری نشانشود، بلکه با کمک آنها یک الگوی معین ساخته میمی

 مرحله در علم است.



 

 

 در سطح نظری چه ارکان و عواملی وجود دارد: 

: کامالً روشن است که علم در مراحل آغازین خود با تجربه شروع شده است. علم با مشاهده شروع تجربه 

های دیگر با ماهیت مشابه یا مختلف خواهد آمد. در این مرحله، هدف علم شود و به دنبال آن مشاهدهمی

ین باید نش در مراحل آغازاند. داهایی که تجربه شدهعبارت است از منظم کردن دانش مربوط به پدیده

ها به بندی آزمایشتوان با تقسیمها کند؛ زیرا این کار را مینقادی آزمایش تالش خود را مصروف شروع

 صورت طبقات مختلف انجام داد.

بندی است. هر ، طبقهسادهای ها و تبدیل آنها به مجموعهترین روش برای کاهش داده: اساسیبندیطبقه 

بندی تر است، برای آنکه طبقهمفهومباهای مربوط به آن تر و ویژگی، معنی روشنتریقبندی دقه طبقهچ

بندی معینی صورت گیرد. پیچیدگی طبقهاساس یک مالک بندی باید بردارای معنی و مفهوم باشد، طبقه

مختلف های وهتوان به شیو می دارندشماری های بیویژگیها شود که بسیاری اشیا و پدیدهاز این ناشی می

ها بصورت سطحی اتفاق بیفتد. انتخاب مالک شاید ،در مراحل اولیه ،حقیقتبندی کرد. درآنها را طبقه

های . روشبرگزیدبندی را درست توان مالک طبقهسؤال میمورد پس از شناخت عمیق پدیدهتنها 

 است. جدول تناوبیموجود، بندی ترین طبقهتوانند ساده یا پیچیده باشند. پیشرفتهبندی میطبقه

ی علم ممکن است کافی باشد، اما تنها های کیفی در مراحل اولیه:گرچه مشاهدهقابل شمارش ساختن 

بندی علمی افزایش داد. کمّی ساختن توان دقت الزم را برای طبقهاز طریق کمّی ساختن است که می

ی این عمل موجب افزایش، دقت و شود، ولبندی و تجزیه و تحلیل دقیق میموجب سهولت در طبقه

 شود.ها به بیش از آنچه هستند ، نمیاهمیت داده

ها یا روابط بین های مختلف موجب کشف برخی از ویژگیها در طبقهبندی پدیده: طبقههاکشف رابطه 

 توان از طریق ترتیبها را نیز میشود. روابط تابعی موجود بین پدیدهبندی شده میهای طبقهپدیده

توان به ی ظاهری است و از آن نمیی کشف شده رابطهموقتی آنها مشاهده کرد. در خیلی از موارد، رابطه

 توان به عنوان یک رابط دقیق و درست استفاده کرد.ای ظاهری است و از آن نمیعنوان یک رابطه

ود بین آنها ها به قدری پیچیده هستند که روابط موج: گاهی اوقات پدیدهنزدیک شدن به حقیقت 

روشن نیست. در چنین شرایطی برای یافتن روابط بنیادی، به منظور کشف روابط بنیادی دقیقتر ، اجزا یا 

های مهم دانش، تجزیه و عناصر اساسی اصلی را باید مورد ارزشیابی قرار داد. به همین دلیل، یکی از جنبه

ی تجزیه و تحلیل، فرآیندی است که از دهها به خاطر دستیابی به روابط است. اهمیت عمتحلیل پدیده

شود. مفهوم دانش به عنوان فرآیندی نزدیک به حقیقت، که به طریق آن دانشمند به حقیقت نزدیک می

کنند که هدف کنند و فراموش میشود، برای کسانی که دانش را یک امر مطلق تلقی میندرت حاصل می

ت. یک روش زمانی دارای ارزش علمی است که به بخش نیساصلی دانش شناخت بیشتر است، رضایت

 شناخت بیشتر منجر شود.

 



 

 

 علوم نظری .1.1.1

 هایی که از هدف غایی علم، دسترسی به علم نظری یا تبیین شده است که با استفاده از آن روابط پدیده

یش از ی پیشرفت در علم احتماالً در علوم فیزیکی بشود. این مرحلهاند، بیان میطریق تجربی کشف شده

 علوم اجتماعی قابل حصول است.

 توان شناخت. علوم تجربی، های سطح تجربی میبرتری سطح نظری بر سطح تجربی را از طریق محدودیته

کند. در صورتی که درک ها به صورت، تقریبا انتزاعی برخورد میخام و پاالیش نشده است؛ زیرا با پدیده

 رت جداگانه و در عین حال، در ارتباط با سایر عوامل است.هر پدیده مستلزم به خاطر سپردن آن به صو

 بینی و کنترل، که هدف نهایی علم است، دارای محدودیت است.دانش تجربی از دیدگاه پیش 

  حل را کوتاه کند. وقتی که فردی به علل یک رویداد پی میی رسیدن به راهطریقه تواندمیدانش نظری

 هت حل مشکالت مشابه به کار گیرد.دانش خود را در ج تواندمیبرد 

 شود، بر دانش های با ارزشی میی پژوهشی ایجاد کرده و موجب تدوین فرضیهدانش نظری، چون، انگیزه

 دانش تجربی را پیش بینی کند. تواندمیتجربی برتری دارد و به خاطر همین برتری است که 

 ر دارد.علوم تربیتی به عنوان یک علم هنوز در مراحل تجربی قرا 

  احتماال بزرگترین ضعف ما در این علم کوتاهی در تهیه و تنظیم یک چارچوب نظری است که با عنایت به

 های آموزشی را مورد ارزشیابی قرار داد.آن بتوان یافته

 .شاید بتوان گفت که علوم انسانی به علت تأکید بیش از حد به تجربه و غفلت از نظریه صدمه دیده است 

 

 لمیی عنظریه .4.5.5

 .آخرین جنبه از علم، که باید مورد بررسی واقع شود، ساخت نظریه است 

 ها)مفاهیم(، تعاریف و قضایایی که دیدگاه منظمی ای از روابط درونی ساختنظریه عبارت است از مجموعه

 ند.کنها، مشخص میبینی پدیدهها را از طریق تعیین روابط بین متغیرها، به منظور تبیین و پیشاز پدیده

 سازد که روابط بین متغیرها را مشخص و می تواناهای مختلف، دانشمند را نظریه با ترکیب نتایج مشاهده

 بیان کند.

 ی علمی یک تبیین آزمایشی از پدیده است. با عنایت به نظریه بندی نظریه است.هدف نهایی علم، صورت

 بینی هستیم.چنین تبیینی است که ما قادر به کنترل و پیش

 های زیر باشد:پردازی است، ولی کوششهای علمی باید شامل فعالیتی علم، نظریهرچه هدف عمدهگ 

 .بینی و ج. کنترلالف. تبیین. ب. پیش

 

 

 



 

 

 انواع نظریه .1.1.1

 شود.خوانده می نظریه استقراییشود، های قبلی تدوین میای که ابتدا به منظور تبیین مشاهدهنظریه 

 گیرد به ای شکل میی پدیدههای قبلی دربارهی اندک یا بدون مشاهدههدهای که براساس چند مشانظریه

ها که براساس استدالل قیاسی ای از فرضیهشود. این نظریه از مجموعهگفته می نظریه قیاس فرضیآن 

اند، تشکیل شده است. به عبارت دیگر، نظریه از چندین قیاس منطقی تشکیل شده است که شکل گرفته

 شود.ه صورت قیاسی، نتایجی استخراج میاز آنها ب

 شود و میهایی انجام گیرند که مشاهدهها نه قیاسی هستند نه استقرایی، ولی زمانی شکل میبیشتر نظریه

 نیاز به نظریه وجود دارد. های آیندهبرای خالصه کردن آنها و هدایت مشاهده

 

 های نظریههدف .1.1.1

 کند و آنها را در یک حوزه یا ده را خالصه و سازماندهی میآوری شدرجه اول، نظریه، اطالعات جمع

 دهد.ی مشخصی قرار میحیطه

 های مناسب فراهم و از طریق تعیین روابط بین به عالوه، نظریه برای حوادث مشاهده شده، تبیین

 کند.متغییرها، چگونگی همبستگی بین رویدادها را معین می

 کند. با عنایت به ای را برای گسترش دانش فراهم میزمینه های آتی،نظریه از طریق هدایت پژوهش

 کنند.بینی مینظریه است که دانشمندان زمان و شرایط وقوع حوادث را پیش

 ی بین ی بین نظریه و حقیقت رابطهتوسعه و گسترش علم امروزی مدیون نظریه است. بنابراین، رابطه

های عینی و از طریق آزمایش توان براساس واقعیترا میای دو جانبه است. نظریه نظریه و حقیقت رابطه

 تدوین کرد.

 های موجود توان براساس واقعیتای دو جانبه است. نظریه را میی بین نظریه و واقعیت رابطهرابطه

شود بایستی مورد آزمایش قرار گیرند هایی که براساس آنها نظریه تدوین میبندی کرد. اما واقعیتصورت

 های دیگر تأیید شوند.ی واقعیتلهو به وسی

 های انجام شده اصالح نشود، ها و آزمایشآوری شده، مشاهدهتا موقعی که نظریه با کمک مدارک جمع

ها از یک طرف به عنوان هیچ شانسی از نظر پذیرش علمی نخواهد داشت. بنابراین، دانشمندان از واقعیت

 کنند.ای برای تأئید آن استفاده میلهزیربنای نظریه و از طرف دیگر به عنوان وسی

 های ای برای معرفی و پروراندن نظریههای علمی و به عنوان زمینهنظریه همانند محرکی در پژوهش

 شود.جدید به کار برده می

 ی ای است از روابط درونی بین مفاهیم و الگوهای کالمی که در نتیجهگوید: علم مجموعهکانت می

 گیرند.های آتی مورد استفاده قرار میها و آزمایشاند که در مشاهدهه وجود آمدهآزمایش و مشاهده ب

 


