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. و تنوع از نظر روش نيز گوناگون هستندهاي علوم رفتاري از جمله پژوهش در حوزه آموزش عالوه بر پيچييدگي پژوهش
هـاي  تـوان بـه پـژوهش   از جمله مـي . اند شدهبنديمهاي مختلف تقسيها به صورتن پژوهش، ايل در منابع مختلف مين دلي هبه

هـا،  عيـت ي با هم مشابه و تداخل دارند و از ابعادي نيز از جمله درک واق از ابعادهاپژوهشن اي. کمي، کيفي و مختلط اشاره نمود     
 هستند از نظر هاي مختلفيها که خود در برگيرنده روشاين روش. درک انسان، ماهيت علم، و هدف پژوهش با هم تفاوت دارند

گيـري، ارتبـاط    ها، تدوين طرح پژوهش، داده و داده      مفاهيم کليدي، هدف  : کار گرفته شده براي انجام پژوهش نظير      ههاي ب روش
  .آوري شده با هم تفاوت دارندهاي جمعل دادهدر نهايت تحليپژوهشگر با موضوع پژوهش و 

باشد، ولي با رشد    هاي کمي و بالطبع مختلط مي     هاي کيفي در حوزه علوم رفتاري بيشتر از پژوهش         پژوهش اگر چه سابقه  
ران علوم رفتاري گهاي علمي بر زندگي بشر، پژوهشافتهروش علمي و نقش آن در توسعه و گسترش علوم تجربي و تاثير مثبت ي

هاي کمـي بـر حـوزه علـوم         تاثير سيطره پژوهش  . مند شدند  خود عالقه  هاي پژوهشي ها در فعاليت  گيري از اين روش   نيز به بهره  
تدوين طرح پژوهش مشخص و معين، انجام پـژوهش طبـق   [ها هاي اين روشرفتاري و از جمله علوم تربيتي با توجه به ويژگي 

شـرکت  (وهشگر بـا موضـوع مـورد پـژوهش          طرح از قبل تدوين شده، تاکيد بر روايي و پايايي ابزارهاي پژوهش، عدم تماس پژ              
ه د کـ در طـول زمـان نـشان دا   ] ، عدم دخالت پژوهشگر در جريان پژوهش و کنترل متغيرهـا   )هاکنندگان در پژوهش يا آزمودني    

هـا کمـي بيـشتر جنبـه     به عبارت ديگـر، روش . از کارآمدي کافي و مطلوب برخوردار نيستند   ) يا حداقل به تنهايي   (ها کمي   روش
هـا  ل پژوهش پژوهشگران اين قبي  . آيندها به اجرا در مي    دهآکادميک داشته و با هدف بسط دانش، شناخت وکشف روابط بين پدي           

اي که پژوهش در آن انجـام        مدرسه بيگانه بوده و در ضمن اجراي پژوهش با محيط و حوزه            در بسياري موارد با محيط کالس و      
کساني که پژوهش قرار است مساله و مشکل آنان را          (له پژوهش   ئعالوه برآن صاحبان واقعي مس    . گيرد ارتباط مستقيم ندارند   مي

لذا . ندارند) هاي پژوهشري براي پاسخگويي به سئوالجز ابزاهب(آموزان در جريان پژوهش نقشي يعني معلمان و دانش) حل کند
 .  هاي حاصل از اين مطالعات، پاسخگوي نيازها و مشکالت معلمان در کالس درس باشدتوان انتظار داشت که يافتهنمي

  ، يکـي از  )کمـي، کيفـي و مخـتلط   (سه نـوع عمـده پـژوهش    ها و کار برد در اين نشست، ضمن اشاره مختصر به ويژگي   
به عنوان شـيوه  ) پژوهش در عمل يا اقدام پژوهي    ( گيرد  هاي پژوهش که ويژگي هرسه نوع پژوهش ذکر شده را در بر مي            شرو

مناسب براي پژوهش در حوزه آموزش و حل مشکالت آموزشي در دنيـاي واقعـي مدرسـه و کـالس درس معرفـي و چگـونگي        
  .استفاده از آن در کالس درس مورد بحث قرار خواهدگرفت


