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 پيشگفتار
 

. محساو  میشاود  پیشارفت جواماب بشاری     و ، تعاالی (، بعناوان کلیاد توساعه   1)تحقیق "پژوهش"

و یادگیری روشهای تحقیق بیش از پیش با استقبال روبارو شاده اسات.     "            آموزش  پژوهش"همچنین 
هاا و مراکاز   تنهاا در دانشاگاه                                                              اهمی ت و ضرورت آشنائی با روشهای علمی نگارش و روشهای تحقیق نه

ی مورد تاکید و توجاه باوده، بلراه در    های تحصیل                               ی با دروس مختاالف  در اکثر رشتهاعلمی و پژوهش
آموزان، معلمان و مربیان، نیاز باه   های متوسطه( دانشهای پیش از دانشگاه )دوره ابتدایی تا دورهدوره

)اقمدا    "معلم  پژوهنمد   "                                     اند. بارای مثاال در مادارس بحا       روآورده تحقیق آموزش و یادگیری

در چناد   4آموز پژوهنمد  دانشو  3(ییا تدریس کاو )تدریس پژوهی "درس پژوهی"، 2پژوهی(

و با استقبال مواجاه  مطرح و با استقبال  دهه اخیر در نظام آموزشی بعنوان یک رویررد جدید آموزشی

هاای تحصایلی   ، بعناوان یاک و چناد درس مهام در اکثار رشاته      روشهای تحقیقشده است. درس 

و معلماان، عالقمندناد   ان پژوهشاگر  ،دانشگاهی )و حوزوی( گنجانده شاده اسات. اغلاب دانشاجویان    
-بصورت عملی )کاربردی( و گام به گام باه شایوه   کتا آشنائی عملی و کاربردی با آن پیدا کنند. این 

 های علمی و عملی پژوهش پرداخته است.

 –پروپاوزال  [طاارح تحقااایق    دویناباه تا   یكش ات، در بخاج بخش اساشامل پن تا ااین ک

و منابب مارتب  و مناساب،   وجو و مطالعه مقاالت ینه جست، یافتن موضوع، زم]پژوهش هپیشنهاد
۵اخالق پژوهش، استفاده از شیوه نگارش علمی ای.پی.ای 

[A.P.A] .آمار توصیفی پرداخته است ،

-، طرحهای پژوهشی غیرآزمایشی، طرح همبستگی )همخوانی(، طرح پیمایشی )زمیناه دوبخش 

، طرحهاای پژوهشای آزمایشای،    سمه یابی( و دیگر طرحهای غیرآزمایشای آماده اسات. بخاش     

ی آورده شده کاربردی و عملمثالهای طرحهای دوگروهی، سه گروهی و طرحهای تک آزمودنی با 

توصیفی با نمونه اشااره کارده،   ، طراحی، گزارش پژوهش، شیوه نگارش، بخش چهاراست. بخش 

مقااالت،  هائی با عنایت باه متاون کتاا ، دساتورالعمل نگاارش      پیوست پنجهمچنین در بخش 

                                           
 ( هم معناست.Researchدر تمامی متن هر سه واژه تحقیق )پژوهش= - 1

 برای اطالع بیشتر نک به: - 2

 تهران: نشر دیدار.روشهای تحقیق کیفی و آمیخته. (. 1392عباس بازرگان ) -

 اپ پنجم.تهران: انتشارات لوح زرین، چ روش تحقیق عملی )اقدا  پژوهی(.(، 1382ابوالفضل. بختیاری و بوسف ایرانی ) -

 تهران: انتشارات لوح زرین. .آموزیپژوهش دانش(. 1391ابوالفضل. بختیاری و کبری مصدقی نیک ) - 3

 تهران: انتشارات آوای نور. تدریس پژوهی )درس پژوهی(.(. 1392ابوالفضل. بختیاری و کبری مصدقی نیک ) -

ترجماه ابوالفضال بختیااری. تهاران: انتشاارات       .آموزان را پژوهشگر تربیت کنمی  چگونه دانش(. 1391مری کلت ) - 4

 انجمن اولیا و مربیان.

 معروف است. APAروانشناسی آمریرا راهنمای نگارش و ویرایش دارد که به شیوه انجمن  - ۵

چیزی که انجا  دادنش ارزشی ندارد، خوب انجا  دادنش ه  

 (139۵)ابراهام مزلو، نقل از نظری،                       ارزش ندارد.

 



انادازه اثار و تمارین آنچاه     رسام نماودار،    خی دو،، تحلیل [SPSS]دستورالعمل اس.پی.اس.اس 
 است. آمدهاید و جدول حجم نمونه، بعنوان پیوست )ضمائم( با الگوهای کاربردی )عملی( آموخته

این اثر با مشارکت و همراهی چند دوست و همرار ترجمه، ویرایش، بازبینی شده اسات، کاه جاا    

که در ترجمه، بازخوانی و اصاالح   رقیه ولدانویژه سرکار خانم دارد از همه آنها تشرر نمائیم، به

خانم مهین کیخانژاد و خانم ماریم اکبارزاده   از اند. ت اثر داشته                             کمک شایانی به روانی، دقت، صح 

همراار  این کتا  سپاسگذاری میشود. دکتر اکبر فرجی ارمری هم در آغاز کاار   در همراری بابت

ما بوده ولی بعلت مشغله کاری ما از نظرات صائب ایشان محروم ماندیم. این ترجمه کاار گروهای   

اینجاناب و همراارانم    ،ا باشاد            هاا مبار   است ولی سعی شاده تاا حاد ممران از اشاراالت و غلا       

ها( را اطالع دهید، تا در چاپهای بعادی اصاالح نماائیم.    خواهشمندیم اشراالت و نواقص )کاستی

، جناا  آقاای دکتار    عباس بازرگمان پایان به پاس زحمات اساتید گرامی جنا  آقای دکتر  در

که افتخار شاگردی در  علی دالور، دکتر زهرا صباغیان، سرکار خانم دکتر نادرقلی قورچیان

این اثر تقدیم اسااتید  ، به این حوزه شد اینجانب موجب عالقمندی ایشان کالسهای روش تحقیق

 .میشودگرانقدر 

 6ابوالفضل بختیاری
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