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 پیشگفتار
 

                             میدان پژوهش نشوند نمى توانند                                              به باور برخى صاحب نظران، تا خود معلمان وارد

                                                 پژوهشیى پژوهشیگران دانشیگاهى و مرسیوم تحیول            هیای                            فقط بیه اتکیای یافتیه   

                           نکته دیگر اینکه تخصصى بودن                                            چشمگیری در آموزش و یادگیری به وجود آورند.

                                                                 دانشگاهى نیاز به تحقیق به روش اقدام پژوهیى را دوچنیدان نمیوده        های        پژوهش

                                                    دانشگاهى مبتنى بر اصول و نظامى است که هیر گیام آن       های             زیرا پژوهش   ;   است

                 این نوع از پژوهش     های        یافته  .                                          مستلزم داشتن دانش و مهارت و تخصص ویژه است

                                          شوند که بیشتر معلمان قیادر بیه فهیم آن        مى                                  ها نیز متأسفانه به گونه ای گزارش

     میى                                                                            نیستند و در نتیجه، این پژوهش ها از نظر معلمیان چنیدان مفیید ارزییابى ن    

                                                                        این خطر وجود دارد که تدریس معلمان رفتیه رفتیه بیه نیوعى تفکرزداییى             شوند.

                                                                   زیرا معلمان نباید همانند فنورزان )تکنسیین هیا(، هوییت حرفیه ای        ;         تبدیل شود

                         پژوهشى علمیى بداننید و       های                                                 خود را مرهون به کارگیری قالبى یا مکانیکى یافته

                                صیورت، رو  آمیوزش و پیرورش و                                                 تصور کنند که از تفکر بى نیازند. در غیر ایین  

                                                                            یاددهى یادگیری، با تمام ظرافت ها و راز و رمزهای شگفت انگییزی کیه دارد، در   

                               معرض ورشکستگى قرار خواهد گرفت.

                                                       تربیتى دانشگاهى، اغلب کم یى و مبتنیى بیر پرسشینامه         های        پژوهش    های       داده

         معلمیان                                                                           است. این داده ها نه تنهیا در اکریر میوارد قابیل درك و تحلییل توسیط       

                                                                        نیستند، بلکه برای پاسخ گویى به مسائل مطر  شیده در کیالس درس از کفاییت    

                         درس، عیالوه بیر عیدد و        های                      چراکه معلمان در کالس   ;                      الزم برخوردار نمى باشند

                          کیفى دانش آموزان سر و کار     های                                            رقم، با احساس ها و عواطف و نگرش ها و جنبه

          طرف داران                            یه و تحلیل آن ها را ندارد.                       کم ى مرسوم توانایى تجز    های                دارند که داده

                                                                          پژوهش در عمل، از جمله پژوهش در عمل آموزشى، بر ایین باورنید کیه پیژوهش     

                                                                            باید از انحصار نخبگان درآید و به صورت مشارکتى ی یا فردی ی جزو وظایف همیه    

   .                                                      دست اندرکاران آموزش و پرورش، به ویژه معلمان، قرار گیرد


