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 یادگیری عریفت -4

 هایمهارت مختلف، هایعادت اطالعات، و دانش کسب کرد: عریفت مختلف یهاصورت به توانمی را یادگیری مفهوم 

 و دمفی اعمال و رفتارها فراگیری عنوان به را یادگیری توانمی همچنین .مسائل کردن حل گوناگون یهاراه و متنوع

 .کرد تعریف ناپسند و مضر اعمال و رفتارها بکس عنوان به حتی و پسندیده

 در و امروز شناسیروان در هازمینه ترینمهم از یکی یادگیری " اندگفته (4930 ،سیف ترجمه ،2000) اُلسون و هرگنهان 

 " است کردنتعریف برای مفاهیم ترینمشکل از یکی حال عین

 هک رفتاری توان یا رفتار در پایدار نسبتا   تغییر ایجاد فرآیند به یادگیری است: زیر قرار به یادگیری تعریف ترینمعروف 

 فمصر یا خستگی، بیماری، اثر بر آنچه مانند بدن موقتی یهاحالت به را آن تواننمی و شودمی گفته است تجربه حاصل

 از: عبارتند ریفتع این مهم هایویژگی .داد نسبت آیدمی پدید داروها

 تغییر 

 پایدار نسبتا  تغییر 

 رفتاری توان در پایدار نسبتا  غییرت 

 تجربه اثر بر رفتاری توان رد پایدار نسبتا  تغییر 

 دهیم:می توضیح بیشتر را باال هایویژگی یادگیری، تعریف شدن روشن برای 

 انسان، جمله از زنده، موجود یادگیری تجربه کسب از بعد یعنی انجامد؛می تغییر به یادگیری ،فوق تعریف براساس :1 ویژگی

 در تازه اطالع یا مهارت کسب از پس یادگیرنده حال، هر در .یابدمی تغییر تازه حالت یک به تجربه کسب از قبل حالت از

 چه باشد ساده چه یادگیری، زا پس .کندمی تغییر یادگیری، از پیش زمان با مقایسه در رویدادها، با برخوردش نحوه

 از بیش آنچه و ریمتغیی حال در یادگیری تجارب ثرا بر پیوسته ما دیگر، سخن به .کندمی ایجاد تغییر شخص در ،چیدهپی

 هر رچهگ که باشید داشته توجه .هستند یادگیری تجارب شودمی زندگی طول در افراد دگرگونی سبب دیگری عامل هر

 ومبیلات تصادف اثر بر شخصی کنید فرض .آیدنمی حساب به یگیریاد تغییری نوع ره اما انجامد،می تغییر به دگیرییا نوع

 در شده یجادا تغییر از واقعی نمونة یک این .لنگدب رفتن راه هنگام پس آن از و ببیند صدمه پایش دیگری ناگوار سانحه یا

 .بنامیم یادگیری را آن توانیمنمی مطمئنا  اما است، شخص

 باید تغییر این ماا است، تغییر ایجاد یادگیری که است درست .پایدار نسبتا  تغییر ایجاد از است عبارت ادگیریی :2 ویژگی

 حسی انطباق خستگی، هیجانی، انگیزشی، عوامل از ناشی که تغییرات بسیاری .بنامیم یادگیری را آن تا باشد پایدار ا نسبت

 هایساعت که شخصی مثال، یبرا .ندارند رراق ما هاییادگیری شمار در روندمی بین از سرعت به و هستند هااین مانند و

 او دقت از هم و سرعت از هم تگی،خس سبب به زمانی، مدت از پس پردازد،می یکار انجام به دقت و سرعت با صبح اول

 برطرف استراحت اندکی از پس زیرا است، گذرا و موقتی دلیل این اما ؛یابدمی تغییر ایگونه به یعنی شود،می استهک

 .آیدنمی حساب به یادگیری تغییر این پس .شودمی

 به یادگیری نام ما که پایداری نسبتا   تغییر یعنی ؛رفتاری توان در پایدار نسبتا  ییرتغ ایجاد از است عبارت یادگیری :3 ویژگی

 توضیح به نیاز آن دیگر هایویژگی از بیشتر یادگیری تعریف ویژگی این .شود ایجاد ما اریرفت توان در باید دهیممی آن

 یادگیری، راه از یادگیرنده، .کندمی ایجاد ناییتوا نوعی یادگیرنده در یادگیری که تاس آن از حاکی رفتاری توان .دارد

 و ماندمی باقی یننها طور به او در هامدت برای ییتوانا این اوقات بعضی و کندمی کسب را مختلف اعمال انجام توانایی
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 ممکن ربیتیت شناسیروان درس دانشجوی یک مثال، برای .افتدمی تأخیر به مدتی تا رفتار غییرت رتصو به آن، آثار تظاهر

 .نکند پیدا شده یادگرفته مطالب از عملی استفادة برای فرصت تا اام باشد، آموخته خوبی به را درس آن مطالب تمام است

 در که است توانایی نوعی دگیرییا ،شد گفته کهچنان .کندمی هدایت رفتار و یادگیری بین تمایز به را ما باال، توضیحات 

 به رفتار دیگر، سوی از .کرد حاصل عاطال آن از توانمی فرد آشکار رفتار به مراجعه طریق زا تنها و شودمی ایجاد فرد

 .شودمی گفته فرد بیرونی و درونی مختلف حرکات و اعمال

 قابل مستقیما  که اعمالی به آشکار رفتار .کنند می ترسیم نهان و آشکار رفتارهای دسته دو به را هارفتار شناسانروان 

 طور به که فرد درونی اعمال به نهان رفتار .قبیل این از و رفتن راه نوشتن، کردن، صحبت مانند شود،می گفته دان مشاهده

 پی نهان رفتار به آشکار رفتار طریق از ما .هااین مانند و خیلت تفکر، مانند شود،می گفته ستندنی مشاهده قابل مستقیم

 که یتغییرات آیا کنند تعیین تا دهند قرار مشاهده مورد را فرد آشکار تارهایرف که دارند نیاز شناسانروان همه .بریممی

 .نه یا است افتاده اتفاق دفر در دارد نام یادگیری

 ،مراجعه او عملکرد به تردقیق اصطالح به یا مشاهده قابل رفتار به فرد یادگیری میزان از اطالع کسب برای ما بنابراین 

 آن در عملکرد با رفتار تفاوت اما کند،می اشاره یادگیری مشاهده قابل هایجنبه به آشکار رفتار مانند نیز عملکرد .کنیممی

 ارزشیابی در که کندمی اشاره فرد عمل نتیجه به عملکرد کهدرحالی شود،می گفته شخص عمل هرگونه به رفتار که است

 اتشانأثیرت برحسب که هستند رفتارهایی عملکردها ،(4330) گانیه نظر به .گیردمی قرار استفاده مورد او یادگیری میزان از

 .شوندمی گذارینام و بندیدسته

 در که کنیممی استنباط شخص ملکردع در حاصل تغییرات مشاهده با ما ین،بنابرا ؛است یادگیری محصول همان عملکرد 

 چگونه دانستن " بین تفاوت عملکرد و یادگیری بین تفاوت ،(4390) باور و هیلگارد قول به .است افتاده اتفاق یادگیری او

 محیطی، شرایط هیجان، و انگیزش چون مختلفی عوامل از فرد عملکرد ."است کار آن دادن انجام و کاری دادن انجام

 از درستی نسبتا  شاخص همیشه است ممکن فرد عملکرد عوامل، این به عنایت با پس، .پذیردمی تأثیر بیماری و خستگی

 دقیق وسایل از باید هم یادگیری واقعی میزان به دستیابی برای هک گرفت نتیجه باید مطلب این از .نباشد او ییادگیر

 دفعات به را آنان عملکرد هم و کرد استفاده هاروش و وسایل سایر و هاآزمون قبیل از یادگیرندگان عملکرد سنجش

 .داد قرار سنجش مورد متفاوت شرایط در و مختلف

 در حاصل تغییر شد گفته یادگیری، تعریف در .تجربه اثر بر رفتاری وانت در پایدار نسبتا  تغییر ایجاد یعنی یادگیری :4 ویژگی

 .دیگر عوامل نه دهد، رخ یادگیری تجربه اثر بر که آیدمی حساب به یادگیری صورتی در یادگیرنده رفتاری توان

 مصرف و خستگی حسی، انطباق انگیزشی، عوامل یعنی شد، اشاره هاآن به قبال  که دیگری عوامل و یادگیری بر عالوه 

 حساب به یادگیری لذا و نیستند یادگیری تجربه حاصل که شوندمی رفتار تغییر به منجر نیز دیگر عامل چندین داروها،

 تغییرات اما شوندمی تغییر به منجر که عواملی عنوان به شدن پیر و شدن بالغ کردن، رشد به توانمی جمله از .آیندنمی

 .شوندنمی ناشی تجربه از چون آیندنمی حساب به یادگیری عوامل این از حاصل

 یک این خواندن مانند ؛است یادگیرنده و (درونی و بیرونی) هامحرک بین متقابل تأثیر یادگیری تعریف در تجربه از منظور 

 دیویی، از پیروی به را تجربه ما" :اندگفته تجربه ریفتع در (2002) سکاک و الیت .سخنرانی یک به دادن گوش کتاب،

 ."مکنیمی تعریف ،دهدمی تشکیل را او محیط یادگیری، زمان در آنچه، و (یادگیرنده) فرد بین دادوستد نوعی بعنوان
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 با گیرندهدیا رخودب که آنجا از .شودمی روشن نیز اتفاقی یادگیری و عمدی یادگیری موضوع شد، گفته آنچه به توجه با 

 واقع، در .باشد داشته دیعم جنبه همیشه یادگیری که نیست الزم بینجامد، یادگیری به است ممکن تجربه هرگونه

 رسمی آموزش ضمن در دانشجویان و آموزاندانش که آنچه .پذیرندمی صورت اتفاقی طور به ما هاییادگیری از بسیاری

 در ،دانشجویان و آموزاندانش همین در اما است، عمدی یادگیری زندآمومی درسی مختلف هایموضوع درباره معلمان

 قبل از که افتدمی اتفاق نیز عمدی غیر هاییادگیری بسیاری دوستان، و معلمان با ارتباط اثر در و مدرسه در حضور ضمن

 .نیستند بینیپیش قابل و نشده ریزیطرح

 محصول هم تفکر .است تفکر و یادگیری بین تفاوت دهید توضیح یدبا یادگیری تعریف با ارتباط در که را یدیگر نکته 

 .انجامندمی یادگیری به که آیدمی حساب به تجاربی جز هم و است یادگیری

 

 آموزش تعریف -2

 آوردن فراهم " عنوان به را آموزش (4334) اتکینس و آن براون .شودمی گفته آموزش معلم ایحرفه هایفعالیت به 

 کردن آسان قصد به معلم که را هاییتفعالی معموال  .اندکرده ریفتع "بگیرند یاد آموزاندانش اینکه رایب هاییفرصت

 .نامندمی آموزش دهدمی انجام آموزشی مواد کمک به یا تنهایی به یادگیرنده در یادگیری

 ،طرح معلم یا آموزگار سوی از یرییادگ ساختن آسان هدف با که شودمی گفته یهایالیتفع به آموزش تعریف، به بنا پس 

 استرانگ گفته به بنا .یابندمی جریان متقابل کنش صورت به یادگیرنده چند یا یک و آموزگار بین و شوندمی ریزی

 "است آموزاندانش یادگیری هدایت معلمی اثربخشی مالک بهترین " (2002)

 بگذارد تأثیر آنان ریدگییا بر تا کندمی تصرف و دخل نآموزادانش یادگیری تجارب در آموزش، راه از معلم واقع، در. 

 موردنیاز هایالیتفع آن در که یادگیری هایمحیط خلق عنوان به آموزش "اندگفته (2009) شاولسون و سیدل

 .شودمی تعریف رسدمی حداکثر به تفکر توانایی کسب و دانش ساختن برای یادگیرندگان

 الدج و لنکار ،اتکینسو .دارد بیرونی جنبه یادگیری به نسبت آموزش و است یرندهیادگ درونی فرآیند یک یادگیری 

 کنندهتسهیل عوامل عنوان به تنها را بیرونی هایکمک و دانندمی یادگیرنده شخص در را یادگیری سرچشمه نیز (2009)

 .آورندمی حساب به

 آموزش دیگر انواع کالسی رویدررو آموزش بر عالوه که گونه آن دهیم، دست به یترجامع تعریف آموزش از بخواهیم اگر 

 هدف که ایشدهیزیرطرح پیش از تدبیر یا فعالیت گونه هر کنیم: تعریف زیر صورت به را آن توانیمیم گردد، شامل نیز را

 .است یادگیرندگان در یادگیری کردن آسان آن

 

 تدریس با مقایسه در آموزش -3

 دانست معنا هم دقیقا  تواننمی را آنها حال این با دانند،می مترادف را تدریس و زشآمو کسان بسیاری که چند هر. 

 یعنی کالس به رفتن از یشپ هایفعالیت شود،می انجام شاگردان ورحض در که معلم کالسی هایفعالیت بر عالوه آموزش،

 (دادن درس) تدریس مقابل، در .شودمی شامل نیز را ارزشیابی اجرای و طراحی به مربوط هایفعالیت و آموزش طراحی

 .شودیم گفته گیرد می انجام کالمی صورت به غالبا  آموزاندانش ورحض در که معلم کالسی هایالیتفع به عمدتا 
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 انجام معلم سوی از یادگیری ایجاد به کمک قصد به که اعمالی مجموعه عنوان به را تدریس (4331) دمبو راستا، همین در 

 بین هایکوشش " :اندکرده تعریف زیر گونه به را تدریس نیز (2009) اسمیت و وری ،اُدانل .است کرده ریفتع شودمی

 که گفت توانمی ".خود هایتوانمندی کدر و هامهارت فراگیری دانش، کسب در یادگیرندگان به کمک برای فردی

 آموزش اما است، معلم به وابسته تدریس که فتگ توانمی همچنین .تسنی آن تمامی اما است، آموزش از بخشی تدریس

 .پذیرد صورت معلم بدون تواندمی

 ،از نه کنیم صحبت آموزش از چرا :اندگفته تدریس و آموزش بین تفاوت با ارتباط در (2000) کلرو ،گالس ،بیگر گانیه 

 یادگیرندگان برای شخصی که شودمی استنباط گونهاین تدریس واژه از .است آموزش از جزئی تنها تدریس زیرا ؟تدریس

 انتخاب چون مواردی و است ینا از فراتر مربی یا معلم نقش حال، این با .گذاردمی نمایش به را چیزی یا کندمی سخنرانی

 و آموزشی هایفعالیت بر نظارت درس، کالس زمانی مدیریت یادگیری، برای یادگیرندگان سازیآماده آموزشی، مواد

 .شودمی شامل را یادگیری نساخت آسان و اطالعاتی منبع یک نقش ردنک ایفا باالخره

 

 پرورش تعریف -4

 اصطالح برابر در را پرورش یواژه education خواهیم استفاده جایی در تنها پرورش و آموزش عنوان از و بریممی کار به 

 آن هدف که شودمی گفته مستمر و منظم رایندیف یا جریان به پرورش تعریف، به بنا .کند کمک مطلب فهم به که کرد

 درک و کسب جهت در بندگان یا پرورش شخصیت جانبة همه رشد هدایت کلی طور به یا روانی، و جسمانی رشد و هدایت

 .است آنان استعدادهای شدن شکوفا به کمک نیز و جامعه پذیرش مورد هنجارهای و بشری معارف

 به را او هم و کندمی کمک اشذاتی استعدادهای ساختن شکوفا در فرد به هم موفق پرورشی نظام یک ،تعریف این به بنا 

 .دهدمی پرورش است وابسته آن به که ایجامعه هایارزش به متعهد و جهانی مسائل از آگاه فرد یک عنوان

 

 کارآموزی و پرورش -1-4

 انگلیسی اصطالح معادل) کارآموزی دشومی فرض ادلعم پرورش مفهوم با اشتباه به و غالبا  که مفاهیمی از یکی 

training) نگرش، گسترش یعنی کارآموزی " ،تعریف به بنا .است شده ینعم تربیت به گاهی فارسی زبان در که است 

 "معین شغل یا تکلیف یک در مناسب عملکرد انجام برای فرد یک نیاز مورد رفتاری الگوهای و مهارت دانش،

  برشمرد زیر نحو به توانمی را آنها بین هایتفاوت و متمایزند هم از کارآموزی و پرورش مفاهیم: 

 هایحوزه به کارآموزی کهدرحالی ،گیرندمی بر در را زندگی هایجنبه تمام و اندیعوس بسیار پرورشی هایفعالیت 

 .دارد اختصاص لیتاعف محدود

 .اند مشخص و محدود معموال  زیکارآمو هایهدف اما ،اند جامع و کلی بسیار عموما  پرورش هایهدف 

 .دبستان دوره مانند ،مستمرند و طوالنی عموما  پرورشی یهادوره 

 مؤسسات عموما  را کارآموزی هایدوره ولی پذیرد،می انجام هادانشگاه و مدارس یعنی دولتی نهادهای توسط غالبا  پرورش 

 .کنندمی برگزار متخصص انسانی ینیرو تأمین برای هم آن و دولتی گاه و خصوصی خدماتی و صنعتی

 دروس معلمان، مانند پرورشی، نهادهای گوناگون امکانات از گیریبهره با تا آزادند یابندگان پرورش پرورشی، هاینظام در 

 .ندبرگزین را دلخواه مسیرهای خود، متنوع استعدادهای و عالقه به توجه با اینها، نظایر و هاکتابخانه ها،آزمایشگاه مختلف،
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 کارآموزی هایدوره که حالی در هستند، بندگانیاپرورش نیازهای کنندهتأمین عموما  پرورشی هاینظام دیگر، سخن به 

 نیروی تأمین کارآموزی هایدوره اصلی وظیفه .سازدمی برآورده را هادوره این کنندهاداره هایسازمان نیازهای معموال 

 .است اجتماعی مختلف هایسازمان نیاز مورد ایحرفه و متخصص انسانی

 

 پرورشی شناسیروان موضوع و ریفتع -2-4 

 برخورد در کارانپرورش به کمک آن هدف .است شناسیروان علم از یاشاخه تربیتی شناسیروان یا پرورشی شناسیروان 

 .است پرورش و آموزش مسائل با درست

 (2002 اسالوین،) پردازدمی آموزش و یادگیری یادگیرندگان، یهاویژگی مطالعه به عمدتا  پرورشی شناسیروان اکنون. 

 دارد کار و سر آموزش و انسان یادگیری با که شناسیروان از ایشاخه را پرورشی شناسیروان (2000) مککلور و فتسکو

 .است دانسته

 صرفا   اینکه یا خودش خاص هاینظریه و قوانین ها،روش با است علمی مستقل شاخه پرورشی شناسیروان که باره این در 

 .دارد وجود نظر اختالف بنددمی کار به درس کالس و آموزشگاه هایموقعیت در را شناسیروان اصول

 به عمدتا  پرورشی شناسیروان که است این (اول نظر :ندا مطرح متفاوت نظر سه بارهدراین است گفته (2001) وولفلک 

 هایکتاب گذارینام از معموال   نظر پیروانی .شودمی گفته کالسی هایفعالیت در یشناسروان از شده کسب دانش کاربرد

 شناسیروان یا آموزش در شناسیروان کاربرد چون عناوینی آن جای به و کنندمی پرهیز پرورشی شناسروان خود درسی

 هایروش از استفاده به رشیپرو شناسیروان که است این (دوم نظر .دهندمی قرار استفاده مورد را آموزش برای

 قرار این از (نظر سومین .شودمی گفته آموزشگاه محیط و درس کالس موقعیتهای و فعالیتها مطالعه برای شناسیروان

 به مخصوص فنون و وسایل پژوهشی، هایروش ها،نظریه با است مستقل نظام یک پرورشی شناسیروان" که است

 .دارد را طرفدار بیشترین نظر نای امروز .(2009 وولفلک،) "خودش

 دو آن برای دانندمی خودش خاص هاینظریه و روش دارای علمی مستقل نظام یک را پرورشی شناسیروان که کسانی 

 بخشیدن بهبود هایراه گسترش و تهیه (2) و آموزش و یادگیری فرایندهای همف و درک (4) :لندقائ اصلی وظیفه و هدف

 پرورشی شناسیروان اصلی هایموضوع زیر اساسی عامل سه " اندگفته باره این در (4399) گری و نبلکی .فرایندها این به

 شناسیروان نیز (2001) وولفلک نظر از .شودمی وارد دو این بین که فرایندی و معلم یادگیرنده، :کندمی تشکیل را

 می کار به را شناسیروان هاییهنظر و هاروش هم که است یادگیری و آموزش فرآیندهای به وابسته نظام یک " پرورشی

 ."است خودش هاینظریه و روش دارای هم و نددب

 تعریف کندمی تأکید انسان آموزش و یادگیری بر که علمی نظام یک عنوان به را پرورشی شناسیروان (2002) برالینر 

 فهم و درک یکی پرورشی شناسیروان نهدوگا مأموریت " اندگفته نیز (2009) اسمیت و ریو ،اُدانل .است کرده

 .است آنان یادگیری به کمک دیگری و یادگیرندگان

 معلمان ایحرفه دانش مجموعه -5 

 (2040 ،مورنو) برخوردارند ایحرفه دانش ایمجموعه از موفق معلمان که اندداده نشان تربیتی شناسیروان هایپژوهش. 

 .دهدمی درس که است یموضوع بر معلم تسلط و شناخت درس محتوای دانش از منظور :درس محتوای دانش -1-5

 .شودمی کسب دانشگاه در معلم تحصیلی دوران در محتوا دانش معموال 
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 برای که است هاییراه به مطالب دادن ارائه چگونه دانش یک " آموزشگری دانش از منظور :آموزشگری دانش -2-5 

 یادگیری برای مختلف هایموضوع شدن ختس و آسان موجب چیزی چه اینکه نشدا نیز و باشد درک قابل یادگیرندگان

 عنوان به .اندمتفاوت هم از و نزدیک هم به بسیار آموزشگری دانش و محتوا دانش .(2003 ،کاوچاک و اگن) " شودمی

 به را مطلب این باید چگونه اینکه دانش با (محتوا دانش) شد ایران اسالمی انقالب موجب چیزی چه اینکه دانش مثال،

 .دارند فرق هم با (آموزشگری دانش) بفهمند را آن تا داد توضیح آموزاندانش

 علمی محتوای بر تسلط آن در که است معلمی فرد به منحصر دانش نوعی شگریآموزدانش گویدمی (2049) ولفلکو 

 آنچه .میزدآمی درهم فردی هایتفاوت با زشآمو دادن انطباق نحوه و محتوا آن دادن آموزش چگونه دانش با درس موضوع

 .است یآموزشگر دانش به مربوط است یافته شهرت تدریس یا آموزش فنون و هاروش به

 معلمان .است یادگیرندگان به مربوط دانش معلمان نیاز مورد دیگر ایحرفه دانش :یادگیرندگان به مربوط دانش -3-5

 .بشناسند شناختی، توانایی و رشد لحاظ از ویژه به لحاظ، هر از را خود آموزاندانش دارند نیاز موفق

 دانش .است یادگیری به مربوط دانش معلمان نیاز مورد دیگر ایحرفه دانش هم باز :یادگیری به مربوط دانش -4-5

 به مطالب گرفتن یاد بهتر در و بفهمد را یادگیری فنون و هاروش ماهیت، شرایط، تا کندمی کمک معلم به یادگیری

 باید خود تحصیالت ضمن در معلمان که است یدانش آموزش مورد موضوع محتوای دانش .نماید کمک خود یادگیرندگان

 .بگیرند کمک تربیتی شناسیروان از باید دیگر هایدانش یادگیری برای اما ؛باشند کرده کسب را آن
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 توصیفی پژوهش -1

 از توصیفی پژوهش در .شوندمی توصیف صرفا   رویدادها و هاموقعیت آن در که است پژوهشی توصیفی پژوهش از منظور 

 .دنشو توصیف پدیده یا موقعیت یک هایویژگی یا چگونگی تا شودمی استفاده مشاهده و مصاحبه ،نامهپرسش آزمون،

 را آنچه آنها، مشابه هایسؤال و اه سؤال این به دادن پاسخ برای توصیفی، پژوهشگر گویندمی (2009) اسمیت و وری ،اُدانل 

 افتاده اتفاقی چه سازدمی روشن که هاییراه به را حاصل هایداده بعد، .کندمی ثبت افتد می اتفاق درس کالس در که

 .دنمایمی تحلیل است

 این از استفاده با که کنید دقت حال، این با .دهدمی دست به مفیدی تاطالعا آمور جاری وضع درباره توصیفی پژوهش 

 .(2042 ،ارمرود) نمایید گیرینتیجه آنها معلولی و علت وابستگی یا هاپدیده بین روابط درباره توانیدنمی پژوهش نوع

 و مصاحبه از استفاده) یابیینهزم ،نگاریقوم میدانی، بررسی پژوهی، مورد :از عبارتند توصیفی پژوهش هایروش ترینمهم

 .(نامهپرسش

 .گیردمی قرار بررسی مورد عمیقا  موقعیت یک یا شخص یک موردی مطالعه و پژوهی مورد روش در :موردپژوهی -1-1

 دالیل به را، فرد یک زندگی ویژه شرایط که روندمی کار به زمانی غالبا  موردی مطالعات :است گفته (2001) سانتروک

 .کرد تکرار تواننمی قی،اخال یا عملی

 در مثال  طبیعی، هایموقعیت در که است پژوهش ینوع میدان در پژوهش و میدانی بررسی از منظور :میدانی بررسی -2-1

 در .شودمی استفاده طبیعی مشاهده فنون از ،عمدتا پژوهشی، روش این در .پذیردمی صورت درس کالس واقعی شرایط

 .شود نزدیک خود مطالعه مورد هایآزمودنی به است ممکن که آنجا تا باید پژوهشگر ،یطبیع مشاهده از استفاده

 مردم، از گروه یک هایویژگی عمیق بررسی منظور به که شناسیمردم در است روشی نگاریقوم از منظور نگاری:قوم -3-1 

 مسئله درباره جامعی اطالعات که است این نگاریقوم هدف " .رودمی کار به قبیله، یک یا جامعه، یک فرهنگ، یک مانند

 ." آید فراهم آن از عمیقی درک و کامل توصیف که منظور این به شود آوریجمع مطالعه مورد موضوع یا
 کرد زندگی ساموا مردم با هامدت مید .است مید مارگارت مشهور شناس مردم کارهای پژوهش نوع این معروف هاینمونه 

 .شود آشنا آنان فرهنگی زیربنای الگوهای با تا

 پژوهش دیگر ویژگی .شودمی استفاده مصاحبه، و طبیعی مشاهده جمله از پژوهش، مختلف فنون از نگاریقوم روش در 

 .(2001 ،سانتروک) هستند درازمدت هایپروژه آنها غالب که است این نگاریقوم

 سنجش برای عمده طور به اینامهپرسش پژوهش روش یا یابیزمینه روش :(نامهپرسش و مصاحبه) یابیزمینه -4-1

 در و رودمی کار به هاپدیده هایویژگی درباره اطالعات آوریجمع یا مختلف هایموضوع درباره مردم هاینگرش و عقاید

 به تواندمی پژوهش گونه این نتایج توصیفی، پژوهش هایروش سایر برخالف .شودمی استفاده مصاحبه و نامهپرسش از آن

 ز،آرند نقل به ،4390) لورتی پژوهش پژوهشی، شناسیروان در یابیزمینه پژوهش از اینمونه .شود گزارش کمی صورت

 اند،برگزیده را معلمی شغل چرا اینکه درباره معلمان نظر و رفته کار به مصاحبه روش عمدتا  پژوهش این در .است (4331

 .است شده پرسیده
 

 

 


