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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  
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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Jایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک Jایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقاالت این رشته   

Conclusion	  
Educational	   research	   is	   seen	   in	   essence	   to	   be	   empirical	   and	   thus	   located	   in	   such	   theoretical	   disciplines	   as	  

sociology,	  psychology,	  politics,	  philosophy.	  Education	  departments	  in	  universities,	  therefore,	  contain	  researchers	  in	  
these	  areas	  who	  apply	  heir	  knowledge	  to	  educational	  policy	  and	  practice.	  The	  argument	  of	  this	  paper,	  however,	  is	  
that	  much	  of	  that	  research,	  though	  to	  be	  drawn	  upon	  where	  relevant	  by	  policy	  makers	  and	  practitioners,	   is	  to	  be	  
criticised	  for	  its	  lack	  of	  philosophical	  thinking	  in	  two	  important	  respects.	  

The	  first	  is	  that	  what	  often	  seem	  to	  be	  straightforward	  empirical	  matters	  are,	  upon	  investigation,	  not	  so.	  It	  all	  
depends	  on	  what	  you	  mean.	  

نتیجه گیری

 در اصل، تحقیقات آموزشی دارای ماهیت تجربی بوده و شامل رشته های نظری جامعه شناسی، 

 فلسفه، سیاست، روان شناسی است.  مراکز  و گروه های آموزشی در  دانشگاه ها  دارای محققانی

 در این زمینه می باشند که دانش خود را  در زمینه سیاست و عمل آموزشی اعامل می کنند. با این

  حال استدالل این مقاله این است که بیشرت این تحقیقات اگرچه  بر اساس گفته سیاست گذاران و

 متخصصان مناسب می باشند، به دلیل نبود تفکر فلسفی  از دو جهت مهم مورد نقد قرار گرفته

است

 اول این که، آن چه که یک  موضوع تجربی ساده   به نظر می رسد با بررسی و تحقیق، ساده این

طور نخواهد بود.  این تنها بستگی به منظور و هدف شام دارد
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