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۱) کلیدواژه ها
۲) اقسام پژوهش
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فلسفه علم نوشته  جیمز لیدمن ترجمه  حسین کرمی انتشارات حکمت  (۱
۲) چیستی علم: درآمدی بر مکاتب علم شناسی فلسفی اثر آلن اف. چاملرز 

ترجمه سعید زیبا کالم انتشارات سمت
۳) آشنایی با حکمت مشاء و اشراق نوشته هادی رستگار مقدم گوهری 

انتشارات بوستان کتاب
۴) اخالق پژوهش اثر جواد محدثی- انتشارات بنیاد پژوهشهای اسالمی 

آستان قدس رضوی- چاپ ۴ سال ۱۳۹۲

منابع



چند کلیدواژه
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-(Science) علم
-(Technology) دانش فنی
-(Assumption, Hypothesis ) فرضیه
-(Theory )  نظریه
-(Law) قانون
-(Postulate) اصل
روش تحقیق و روش علمی-
پژوهش-



تفاوت علم و دانش فنی
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تعریف مختصر علم: کشف روابط میان پدیده ها در جهان طبیعت-
مجموعه ای از یافته های منسجم و نظام یافته شامل مشاهده؛ بررسی و -

طبقه بندی واقعیات ذهنی و عینی و ارتباطات بین پدیده ها که منجر به 
شناخت و درک جهان هستی می شود.

دانش فنی: دارای ماهیتی علمی و با هدف بکارگیری مستقیم اصول و قوانین -
علمی به منظور دستیابی به ثروت و ارزش افزوده است.

بنابراین می توان گفت که دانش فنی به چگونگی و علم به طور خاص به -
چیستی و چرایی می پردازد.  



علم و دانش فنی از منظر اهداف
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۱) هدف نهایی علم توسعه یافته های بشری است و زیرساخت های دانش فنی را فراهم می 
کند اما هدف دانش فنی دستیابی به توسعه بهینه انواع منابع است

۲) دانش مرز نمی شناسد اما دانش فنی کاالیی قابل مبادله است لذا مناسبات بین جوامع به 
شدت در توسعه آن تاثیر می گذارد.

۳) علم را بر اساس ارزش ذاتی ارزش گذاری میشود اما دانش فنی با توجه به میزان کمک آن 
به اهداف اقتصادی و اجتماعی یک کشور ازریابی می شود.

(یک نکته با این حساب به نظر می رسد که اولویت گذاری در علوم پایه بی معنی خواهد بود 
اما میتوان خاطر نشان کرد که با عنایت به وضعیت کشورمان در حال حاضر اولویت گذاری 

کلی و نه جزیی تاثیر بهینه ای دارد).
۴) غالباً چارچوب های زمانی برای فعالیت های علمی ذیل برنامه های بلند مدت (راهبردی) و 
میان مدت (توسعه ای) قرار می گیرد اما در خصوص دانش فنی کوتاه مدت تر و با توجه به 

اهداف خاص باید برنامه ریزی شود.



همگرایی علم و فناوری
Convergence of Science and Technology
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1 3 Reference

Handbook of 
Science and 
Technology 
Convergence

William S. Bainbridge
Mihail C. Roco
Editors

همگرایی علم و فناوری بیشتر از معنی ساده 
اجتماع میان رشته ای برای حل مسایل سخت 

است. به جای آن یک رابطه موثر بین موضوعات 
علمی شکل می گیرد.

It requires development of new concept, 
new methodologies, new design, and 
collaboration that bridge across fields. 
Thus convergence not only brings together 
all the fields of science and technology but 
also unites them with society.

The initial vision focused on the four 
“NBIC” fields: Nanotechnology, 
Biotechnology, Information technology, 
and new technologies based on Cognitive 
science. 



همگرایی علم و فناوری
Convergence of Science and Technology
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۱) در دهه گذشته پارادایم جدیدی در آمریکای شمالی خصوصاً مورد توجه قرار گرفت
۲) این مفهوم ورای مفهوم فعالیت های میان رشته ای است

۳) به لحاظ تاریخی در بازه طوالنی از تمدن بشریت تکنولوژی یا دانش فنی مبتنی بر 
تجربه بر دانش پیشی داشت. 

۴) برای مثال ترمودینامیک قوانین کامال تجربی بدون اینکه به لحاظ پایه ای بشر چرایی 
را در مورد آنها بررسی کند اما چگونگی را با اهداف رفاهی پیشی گرفت

۵) تاریخ معاصر نشان می دهد که اکنون این دو به هم آمیخته شدند 

البته در دوران طالیی اسالم شواهدی وجود دارد که این انسجام را بهتر نشان می دهد !) )



اصل و فرضیه
Postulate and Hypothesis
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۱) اصول موضوعه: مجموعه ای از گذاره های بدیهی و بدون اثبات هستند که 
درست انگاشته می شوند مثالً دو زاویه متفابل به راس برابرند

۲) فرضیه مجموعه ای گزاره های منطقی که برای توصیف یک فرایند ارایه می شوند در 
صورتی که به تایید برسد (نظری و یا تجربی) آنگاه ذیل نظریه قرار خواهد گرفت. بنابراین 

فرضیه به اثبات نرسیده است. در مقایسه با اصل می توان گفت که لزوماً فرضیه درست 
نیست. مثال زاویه A در یک مثلث نوعی ۶۰ درجه است (تا اندازه گیری نشود معلوم نیست 

درست است یا نه)
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۱) قانون : فرضیه هایی که در مقیاس بزرگی برای جامعه گسترده ای از پدیده ها 
در بوته آزمایش قرار گرفته شود و سربلند بیرون بیایند و قابلیت پیش بینی داشته 

Universal class  باشند به قانون تبدیل می شوند    قانون جهان شمول
مثل قانون جاذبه

۲) نظریه مجموعه ای از اصول موضوعه و قوانین منطقی وابسته به هم که چیستی و 
چرایی پدیده ای را توصیف می کند. در واقع متوان گفت که نظریه آنچه را که رخ داده 

است را توصیف می کند
A law is an observation; a theory is the explanation of that observation

قانون و نظریه 
Law and Theory



۳) اقسام نظریه: 
نظریه صوری: قدیمی ترین نظریه که مبتنی بر ان قرار است دلیل رخداد یک پدیده -

مثال کتاب طرح بزرگ) تببین شود ولی به روش بسیار پیچیده (
نظریه قیاسی: نظریه ای است که بر اساس یک الگو کار می کند.-
نظریه تقلیلی: ساختار تقلیل گرایانه مثال: سری های بیولوژی را توسط چند ویژگی -

معرفی کرده و کالس جهانی برای آنها معرفی کنیم
نظریه استقرایی: مبتنی بر اجزاء و رفتارهای آنها یک نظریه کل گرایانه تبیین می -

شود

قانون و نظریه 
Law and Theory



روش علمی
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برای توصیف روش علمی (نه روش معرفت شناسانه) ابتدا به این سوال پاسخ می 
دهم که منابع دریافت دانش بشری چیست؟

۱) سنت 
۲) مراجع
۳) تجربه 

۴) استدالل منطقی 
۵) روش علمی



روش علمی
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به دستورالعمل های کلی و منظم برای دستیابی به اطالعات مفید که نهایتا به  
استنتاج علمی منجر شود روش علمی می گویند

ویژگی ها
دارای نظام و ساختار باشد-
کنترل پذیر: شامل اعمال شرایطی که انحراف در نتیجه گیری را به حداقل -

برساند
استفاده از شواهد تجربی -
تعمیم پذیر: در واقع هدف علم درک پدیده ها است اما نه در انزوا بلکه در -

مفهومی وسیع و کلی 



روش علمی
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نکته مهم اینکه حرکت پژوهشگر از دانسنت یک واقعیت به سوی پرسش در 
خصوص چرایی و چگونگی آن حرکتی به سوی تبیین نظریه است که باید اقدامات 

زیر انجام گیرد:
گرداوری اطالعات و خالصه سازی آنها-
اصول حاکم بر مجموعه تبیین گردد-
از طریق زبان علمی باید تالش گردد که روابط بین پدیده ها و تغییرات یک -

پدیده بر روی دیگر پیش بینی شود. 
گرداوری اطالعات و بیان واقعیت هایی که صرفاً فرضیه های به دست آمده را -

تایید کند به پیش برد علم کمکی نمی کند. 
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روش شناخت
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(Experiment) ۱) روش تجربی
(Reference) ۲) روش مرجع

(Intuition) (اشراق ۳) روش شهود (
۴) روش قیاسی (Deductive)  مشاهده مبتنی بر واقعیت های شناخته شده که 

در کنار هم قرار می گیرند و نهایتا به نتیجه می رسند. 
انسانها فانی هستند سقراط انسان است لذا سقراط فانی است

اشکال منطق قیاسی این است که نهایتاً چیزی بیشتر از آنچه که در مقدماتش 
وجود دارد به ما نمی گوید

۵) روش استقرایی (Inductive) مشاهده رفتار تک تک اجزا منجر به قانون کلی 
می شود  

مثال تمام انسانهای مشاهده شده فانی بودند  در نتیجه انسان فانی است
مشخص است که روش استقرایی معکوس روش قیاسی است



(Deductive) روش قیاسی  (Inductive) روش استقرایی



اقسام فلسفه
(اسالمی)
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۱) فلسفه مشاء : منتسب به ارسطو است یعنی بر پایه استدالل و برهان عقلی است
کندی ابن سینا رکریای رازی فارابی و ….

۲) فلسفه اشراق: پیروان افالطون. در واقع فقط از استدالل استفاده نمی شود بلکه 
سلوک قلبی و مجاهدات نفس و تصفیه آن برای دریافت موضوع مهم است

نظریه ُمثُل:هر آنچه که در این جهان است  اصل و حقیقتش در جهان -
دیگری وجود دارد

نظریه وجود روح قبل از تعلق به بدن-
نظریه تذکر و یاداوری بودن علم -

منبع: آشنایی با حکمت مشاء و اشراق   از هادی رستگار مقدم گوهری



اقسام پژوهش
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به طور کلی می توان دو نوع دسته بندی انجام داد

از نقطه نظر نظری یا تجری
از نقطه نظر 

الف: پژوهش های  بنیادی(راهبردی (به منظور فراهم آوردن زیرساختهای دانش فنی 
بررسی می شوند مثل روشهای محاسباتی) و محض به منظور گسترش مرزهای دانش بکار 

مدل کیهان اولیه)) گرفته می شوند (
ب: پژوهش های کاربردی

ج: پژوهش های توسعه ای
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 Lab -on- A chip آینده نگر: مبتنی بر وضعیت های موجود برای دستیابی به وضعیت بهینه در آینده ( طراحی سامانه های
چرایی آلودگی هوا) گذشته نگر: بررسی وضعیت کنونی مبتنی بر متغیرها و عواملی که قبال وجود داشته اند (

قیاسی: استدالل از کل به جزء است ( میدانیم که ذره هیگز دارای جرم ,125GeV  بار  صفر و اسپین  صفر است حال 
سوال این است که این ذره دیده شده در آزمایشگاه ابن سینا هیگز است؟

اسقرایی: استدالل از جزء به کل است ( غالب سیستهای دوبعدی که با گرافن ساخته شده اند دارای خواص مشخصی 
بوده اند لذا میخواهیم نتیجه بگیریم که اندازه و نوع ماده در بروز این ویژگی ها تاثیر دارند)



اقسام پژوهش
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الف: پژوهش های  بنیادی: از نوع تحقیقات نظری و تجربی است که در آن بدون 
داشنت یک هدف کاربردی خاص و صرفاً برای توسعه دانش انجام می شود

مثال: پژوهش در خصوص نظریه تورم کیهانی و یا مطالعات تجربی ذرات در سرن
(راهبردی (به منظور فراهم آوردن زیرساختهای دانش فنی بررسی می شوند مثل روشهای 
مدل کیهان  محاسباتی) و محض به منظور گسترش مرزهای دانش بکار گرفته می شوند (

اولیه))
ب: پژوهش های کاربردی: تحقیقاتی برای یافنت راه حلی درباره یک مشکل در 

جامعه (Passive)  یا ارایه سازوکاری برای ساخت یک پروتکل یا وسیله که مورد 
نیاز جامعه خواهد بود (Active) مثل ارایه سازوکاری که مسیر جدیدی در فناوری 

ایجاد کند  
ج: پژوهش های توسعه ای: برای بررسی اهداف و برای توسعه تحقیقات قبل انجام 

می شود (تعبیری نسبی خواهد داشت) (مثال ساخت یک وسیله که قبال ساخته 
شده بود ولی در یک کشور دیگر که قابل دسترس برای ما نیست)



طرح موضوع پژوهش
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الف: طرح چیستی:  در این رویکرد مقرر است ماهیت موضوع مورد نظر بررسی 
ذیل پژوهش بنیادی است) شود (

ب: طرح چرایی: می خواهیم مجموعه عوامل و دالیلی که منجر یک رخداد یا یک 
پدیده شده است را بررسی کنیم ( ذیل پژوهش بنیادی و کاربردی است)

ج: طرح چگونگی: با شناخت متغیرهای مساله به دنبال یافنت سازوکاری هستیم که 
بتوانیم رفتار یک سیستم را آنطور که مدنظر است مدیریت و طراحی کنیم ( ذیل 

پژوهش کاربردی و توسعه ای است)



متغیرهای پژوهش
و اقسام رابطه بین آنها

24

دسته بندی از حیث نوع رابطه:
متغیر وابسته و متغیر مستقل

دسته بندی از حیث ترتیب اندازه گیری
متغیر اولیه و متغیرهای ثانویه 

دسته بندی از حیث نحوه اندازه گیری
متغیر کّمی و متغیر کیفی

متغیر از حیث جایگاه
متغیر داخلی و متغیر خارجی

متغیر از نظر چگونگی
متغیر پیوسته و گسسته 

رابطه همبستگی
(Causal) رابطه ِعّلی



روایی و پایایی
Validity & Reliability
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Validity :الف
اعتبار روش تحقیق و نتایج حاصل از آنها چقدر است؟

چارچوب نظری و محاسباتی و تجربی که در پیش گرفته ایم تا چه حد ما را به 
پاسخ فرضیه هایمان نزدیک می کند. 

می خواهیم دما را اندازه گیری کنیم بنابراین از آمپرسنج استفاده  کنیم

Reliability :ب
چقدر به روش تحقیق و نتایج آن اعتماد داریم؟

اگر یک دانشجوی دیگر همین معادالت را حل کند به نتایجی که دانشجوی قبلی 
رسیده است می رسد؟



چگونگی ارزیابی روایی و پایایی
Validity & Reliability
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Validity :الف
اعتبار روش تحقیق و نتایج حاصل از آنها چقدر است؟

مطالعه و اشراف کامل نسبت به موضوع-

مناظره با صاحب نظران-

ارایه گزارشهای مدون در خصوص مراحل کار با سایر پژوهشگران-

Reliability :ب
چقدر به روش تحقیق و نتایج آن اعتماد داریم؟

بررسی به ازای حالت های حدی -

بررسی به ازای حالتهایی که قبالً بررسی شده اند -

مطالعه مستقل از ابزار ( درصورت مربوط بودن)-

بکار بردن آزمونهای همگرایی (در صورت مربوط بودن)-

استفاده از شبیه سازی (در صورت امکان)-

ارزیابی خطا-



خالصه و جمع بندی

27

۱) کلیدواژه ها
۲) اقسام پژوهش
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