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 پیشگفتار
 

توانندد  اقدام پژوهی همان پژوهش عملی معلمان است که به کمک آن می

 تددابیر های عملی خود را در کالس به صورت پژوهش در بیاورند وفعالیت

ی در تددري  خدود بدا    خود را در قالب اقدام پژوهی ارائه دهند. آنان گداه 

هايی مواجه می شوند که به غیر از خود آنهدا در همدان   مشکالت يا چالش

تواند کمکی به آنهدا نمايدد و ايدن خدود معلدم کدالس       موقعیت کسی نمی

تواند با استفاده از تجربیات منحصر بفرد خدود در  خاص در پايه خاص می

 ايه يا مقطع خاص آن را حل دنمايد.پ

در نظام هدای  اقدام پژوهی شايد قدرتمندترين و ماندگارترين پژوهش 

هدای پژوهشدی جدای خدود را بداز      است که در کنار ساير فعالیت آموزشی

هدای آموزشدی و پژوهشدی نظامهدای     برنامده کرده است و همواره در صدر 

توانند به بهتدرين  لمان میگیرد. به کمک اقدام پژوهی معقرار می آموزشی

، و تدري  خدود  اداره کرده وظايف آموزشی و تربیتی خود را شیوه ممکن

را غنا بخشیده و کیفیت کدار خدود، مدرسده و منطقده آموزشدی را ارتقدا       

کند تدا عملکدرد   دهد.اين کتاب به معلمین عزيز و دلسوز کشور کمک می

حرفه ای خود کمدک   خود را افزايش داده و به رشد و بالندگی تخصصی و

 نمايند.

 



 

 

 


