
 ضرورت تحقیق و پژوهص در کالس و هذرسه

ن ّوِ هؼضالت دس سػالتي وِ پيچيذگي اهش تؼلين ٍ تشتيت ٍ ًيض دػتشػي تِ حَصُ اي اص هؼشفت وِ ها سا ػلي سغ

داسين ، ساّثش تاؿذ ًياص تِ پظٍّؾ ّاي ػلوي داسد . ّشچٌذ تاوٌَى تِ داليل ػذيذُ ، تحميمات دس  تش دٍؽ

آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ايشاى ، ًتَاًؼتِ خايگاُ اصلي خَد سا پيذا وٌذ وِ ؿايذ يىي اص اصلي تشيي داليل آى ، ػذم تاٍس 

ي تَاى تذٍى اػتٌاد تِ يافتِ ّاي تحميماتي ، ٍ اػتماد هذيشاى تِ ًتايح ايٌگًَِ تحميمات تاؿذ اها تِ ّشحال ًو

پاػخ گَي ايي ّوِ پشػؾ دس ًظام تؼلين ٍ تشتيت تَد . تشخي اص وـَسّا تا تْشُ گيشي اص ًتايح تحميمات تِ 

هَفميت ّاي صيادي دػت يافتِ اًذ ٍ تشخي ديگش دس اتتذاي ساُ تَدُ ٍ لزا تا هـىالت فشاٍاًي دػت تِ گشيثاى 

ت ضشٍست يه تحَل دس اًذيـِ هشتياى ٍ هؼؤٍالى ايي لثيل وـَسّا ، اهشهْوي اػت وِ تِ ّؼتٌذ ٍ تذيي خْ

خَتي احؼاع هي ؿَد ٍ ايشاى ها ًيض تِ دليل ػاختاس ػظين تؼلين ٍ تشتيت ٍ خوؼيت تاالي داًؾ آهَصي اص ايي 

َسّاي دس حال ِ وـلاػذُ هؼتثٌي ًوي تاؿذ . اهشٍصُ تَػؼِ ٍ سؿذ ، يىي اص هْن تشيي هثاحثي اػت وِ تَخ

َف داؿتِ اػت . هحذٍديت هٌاتغ ، اًشطي ٍ ًيشٍي اًؼاًي واسآهذ ، سلاتت فـشدُ اي هياى تَػؼِ سا تِ خَد هؼط

ايي وـَسّا دس صهيٌِ دػت ياتي تِ ساُ ّايي وِ تتَاًذ آًاى سا ّشچِ ػشيغ تش تِ ػشهٌضل همصَد تشػاًذ ، ايداد 

ِ )) فشٌّگ پظٍّؾ دس هذاسع (( تِ ًظش هي سػذ وِ اتتذا تايذ دس وشدُ اػت . تشاي ًيل تِ ّذف همذع تَػؼ

ًگشؽ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تغييشاتي حاصل گشدد . تذيْي اػت وِ پايِ ٍ اػاع ّش اًذيـِ اي دس آهَصؽ ٍ پشٍسؽ 

  تؼتگي تِ حوايت دػت اًذسواساى تؼلين ٍ تشتيت آى وـَس داسد وِ دس ريل تِ پاسُ اي اص آًْا اؿاسُ هي ؿَد :

      نقص نظام آهوزضي کطور در توسعه فرهنگ پژوهص در هذارس :-1

آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تايذ اص ًظاهي پَيا تشخَسداس تاؿذ . تِ ػثاست ديگش ، ػلن ٍ پظٍّؾ دس آى ًْاديٌِ ؿذُ ٍ پظٍّؾ 

اؿتياق  داًؾ آهَصاى ، خايگاُ ٍ هَلؼيت ٍالؼي خَد سا دس ًظام آهَصؿي تاصياتذ . اگش چٌيي ؿَد حغ وٌدىاٍي ٍ

تِ تحصيل دس داًؾ آهَصاى تمَيت هي گشدد ٍ اػتؼذادّاي تالمَُ تِ تالفؼل تثذيل هي ؿَد چشاوِ تِ فشهَدُ 

     هَالي هتمياى حضشت ػلي ػليِ الؼالم : )) آهَصؽ دس وَدوي ّوچَى ًمـي تشػٌگ هاًذگاس اػت . ((

 نقص هعلواى در توسعه فرهنگ پژوهص درهذارس : -2

دسن ٍ فْن تشاي  داساى پيـشفت فىشي داًؾ آهَصاى ّؼتٌذ . هؼلواى هدشب ٍ تا ًخؼتيي هـؼل)) هؼلواى ، 

پشتاس وشدى ّشچِ تيـتش دسع ، دس توام صًذگي تِ دًثال اًذيـِ ّا ٍ هطالة تاصُ ّؼتٌذ . آًاى تِ داًؾ آهَصاى 

ُ وٌٌذ ٍ چگًَِ هـاّذات چگًَِ هٌطمي تيٌذيـٌذ ، چگًَِ هـاّذ هي آهَصًذ وِ چگًَِ ػلوي فىش وٌٌذ . ((

هؼلواى تايذ تتَاًٌذ فؼاليت ّاي ػلوي داًؾ آهَصاى سا تشًاهِ  …خَد سا هٌظن ًوايٌذ ، چگًَِ حذع تضًٌذ ٍ 

سيضي ٍ ّذايت ٍ سٍحيِ تؼاٍى ٍ ّن فىشي سا دس آى ّا تمَيت وٌٌذ . تشاي ًيل تِ ايي هْن ، هؼلويي تايذ خَد 

  ؾ آهَصاى هـاسوت ٍ ّوىاسي داؿتِ تاؿٌذ .پظٍّـگش تاؿٌذ ٍ تا خاى ٍ دل تا داً



 نقص خانواده در توسعه فرهنگ پژوهص در هذارس : -3

خاًَادُ تِ ػٌَاى تؼتشي هٌاػة وِ هي تَاًذ اػتؼذادّاي داًؾ آهَصاى سا ؿىَفا ػاصد ، ّويـِ اص خايگاُ هْوي 

ًاى دس اًدام پظٍّؾ ّا هي تَاًذ تشخَسداس تَدُ اػت . ًمؾ حوايتي ٍالذيي ، تـَيك ّا ٍ ّوفىشي ٍ هؼاػذت آ

دس تَػؼِ فشٌّگ پظٍّؾ دس تيي داًؾ آهَصاى ًمؾ تِ ػضايي داؿتِ تاؿذ . دس ايي ساػتا هي تَاى دس آغاص ػال 

تحصيلي ، اص ٍالذيي تشاي حضَس دس هذسػِ دػَت ًوَد ٍ آًْا سا دس ون ٍ ويف پظٍّؾ لشاس داد . والع ّاي 

ت تاؿذ تشاي آهَصؽ خزاب ٍ لزت تخؾ سٍؽ ّاي تحميك . اص آًدا وِ خْآهَصؽ خاًَادُ ، هي تَاًذ هحلي 

هَصاى دس خاسج اص هحيط هذسػِ ًيض تِ فؼاليت تپشداصًذ لزا ّوىاسي ٍالذيي دس اًدام پظٍّؾ الصم اػت تا داًؾ آ

  ايي صهيٌِ ضشٍسي هي تاؿذ .

 نقص کتابذاراى و کتابخانه : -4

ِ خَتي دسن وشدُ ٍ ّوَاسُ تِ دًثال وتة خذيذ هي تاؿٌذ ٍ دس هَالغ الصم وتاتذاساًي وِ ًياص داًؾ آهَصاى سا ت

تا اػتفادُ اص ؿيَُ ّاي ًَيي وتاتذاسي ، داًؾ آهَصاى سا تِ هطالؼِ ٍ پظٍّؾ تشغية هي وٌٌذ ، ًمؾ تِ ػضايي 

لت الصم دس تَػؼِ فشٌّگ پظٍّؾ دس هذاسع داسًذ . ًظش تِ اّويت هَضَع الصم اػت دس اًتخاب وتاتذاساى د

 صَست گشفتِ ٍ هتَلياى اهش تا آهَصؽ ّاي هؼتوش ، آًاى سا دس اهش ياسي سػاًذى تِ داًؾ آهَصاى ّوشاّي ًوايٌذ 

 نقص تبلیغات : -5

هي تَاى دس هذاسع ًوايـگاّي اص پظٍّؾ ّاي اًدام ؿذُ تشپا وشد ٍ تشاي اصَلي تشيي پظٍّؾ ّا ، خَايضي 

ول ، پظٍّؾ ّاي ًوًَِ دس هؼشض ديذ ػوَم لشاس گيشد ٍ اص دػت  دسًظشگشفت . دس ػطح هٌاطك ٍ اداسات

اًذسواساى آى لذسداًي ؿَد . تِ هٌظَس تـَيك ًًَْاالى ٍ وَدواى ، هي تَاى هؼاتمِ اي تيي هذاسع اتتذايي ٍ تِ 

 تفىيه پايِ ّاي تحصيلي تشتية داد ٍ ّوِ داًؾ آهَصاى سا تِ ؿشوت دس آى تـَيك ٍ تشغية ًوَد . تمذيش ٍ

تـىش اص ٍالذيٌي وِ دس اهش پظٍّؾ ٍ ّوىاسي تا فشصًذاى تالؽ هؤثشي داؿتِ اًذ هي تَاًذ ػاهل هْوي دس 

 گؼتشؽ فشٌّگ پظٍّؾ دس هذسػِ تاؿذ . 

اص طشيك ساديَ ٍ تلَيضيَى ٍ سٍصًاهِ ّاي وثيشاالًتـاس ٍ يا سٍصًاهِ ّاي ديَاسي هذاسع ، هي تَاى اٍلَيت ّاي 

  صهاًي ٍ چگًَگي اًدام پظٍّؾ سا آهَصؽ داد . پظٍّـي سا اػالم ٍ خذٍل

 نتیجه : 

چٌاًچِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ لصذ تَػؼِ فشٌّگ پظٍّؾ دس هذاسع سا داسد تايذ ايي فشٌّگ سا دس دٍسُ اتتذايي 

ايداد ًوَدُ ٍ دس دٍسُ ّاي تحصيلي تاالتش آى سا تؼط ٍ گؼتشؽ دّذ . هتاػفاًِ دس دٍسُ اتتذايي خايگاُ پظٍّؾ 



تَدُ ٍ دس وتة دسػي هدالي تشاي پشداختي تِ آى پيؾ تيٌي ًـذُ اػت . آهَصؽ ٍ پشٍسؽ تايذ دس اٍليي خالي 

گام تايذ تغييشاتي سا دس وتة دسػي اػوال ًوايذ تا اص ايي طشيك حغ وٌدىاٍي داًؾ آهَصاى اسضا ؿَد . دس 

ش هحفَظات تىيِ ًـَد ٍ دسصذي ًيض تشًاهِ دسػي تايذ خايي تشاي پظٍّؾ دس ًظش گشفتِ ؿَد ٍ صذ الثتِ تٌْا ت

  تِ فؼاليت ّاي ػلوي آًاى اختصاف ياتذ .
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