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ضرورت و اهمیت توسعه فرهنگ پژوهش در مدرسه
از منظر اسناد تحول بنیادین

پرسشگری،،فکرتبرتاکیدبلکهاست،یافتهاختصاصارزشیابیوپژوهشویژههازیرنظامازیکیتنهانهتحولیاسناددر•

یتتربزیرنظامدریا.استجاریوساریاسناددرپژوهندهمتربیوپژوهندهمعلمپژوهشگری،وپژوهشوخالقیت

.استشدهاشارهپژوهندهوفکورمعلمتربیتبرمعلم

پژوهشابمرتبطشایستگیهایتوسعهوکسب:استآمدهپژوهشفرهنگتوسعهبخشدرسندنظریمبانیرهنامهدر•

اینتعالیوتوسعهتحقق،برایمناسبفضایایجادومدرسهسطحتاستادسطحازمربیانوکارگزارانسویاز

بیندرپژوهشوگريپرسشفرهنگتقويتوگسترشنیزویتربیتنظامهايمولفهوابعادتماميدرجریان

.شودمیمحسوبارزشیابیوپژوهشنظامخردهوظایفازپژوهندهمتربيتربیت(در)مشارکتومتربیان



عه و تعالي باید به توسزیر نظام پژوهش و ارزشیابيبه سه دلیل 
.بپردازديفرهنگ پژوهش در نظام تربیت

یتربیتنظاماجرائوابعادتمامیدر“پویایی”اصلو“مسئولیت”اصل،“خردورزی”اصلتحقق•
.باشدمینظامایندرارزشیابیوپژوهشتوسعهمحتاج

قادرعقلکمکبهآدمی.استخردورزیوتعقلخدادادیهایظرفیتجملهاز:خردورزياصل•
ربیت،تعملاساساًلذا.بشناسدراهاآنبامرتبطعملیلوازموتربیتحقایقوهاواقعیتبودخواهد
خود،بخشتعالیتکاپویمسیردرعمومیورسمیتربیت.استآگاهیمستلزموخردورزانهعملی

بیروپیشمسائلوهاچالشاینازرفتبرونراهکارهایواستمواجهبسیارهایچالشباهمواره
.است...ومحوریپژوهشاصل،اینمصادیقاز.آنهاستباخردمندانهمواجهةمستلزمشک

.استمدنظرخصوصایندرپویاییومسئولیتاصلهمچنین•



رهنگ  توسعه و تعالي فزیرنظام به ضرورت پرداختن 3و2دلیل 
يپژوهش در نظام تربیت

.ساختنخواهدنظامعایدراچندانیثمر،مساعدفرهنگيفضايیکازبرخورداریبدونارزشیابیوپژوهش-2•

میاندرآنگسترشبارواینازونمایدمیعملارزشیابيوپژوهشمناسببومزيستعنوانبهفرهنگ
.یابدمیارتقاءنظامبرارزشیابیوپژوهشهاییافتهگذاریتاثیروتوسعهزمینه،یتربیتنظامکارگزارانسایرومدیران

هاییستگیازشایکعنوانبهموقعیتبهبودواصالحدرک،فرايندباارزشیابيوپژوهشفرايندذاتيیوندپ-3•
میروریضامراینتوسعهبهتوجهمتربیانو(مربیان)کارگزارانسطوحدرمنظراینازاستتربیتجریاندرضروری

.نماید

وخودیتموقعبهتردرکبهپژوهشروشبرتکیهباوپژوهشيشايستگیهايکسبضمنمربیانبدینسان•
قویتتویادگیریتعمیق،متربیاناستعدادهایپرورشوهدایتدرموثرعواملازیکیعنوانبهآنبهبودواصالح
.کنندمیکمکآنهادرجستجوگریوپژوهشروحیه



موقعیت و درک و اصالح آن

فردستهپیوتعاملحاصلکهاستتغییریودرکقابلوپویامشخص،وضعیتموقعیتازمنظور-•
(هجامعوخود،طبیعت)هستیجهانازایوگسترهخداوندبافعالوآزادآگاه،عنصرییمنزلهبه
هاموقعیتهمهازفراتروجهانیهمهخالقوبرترحقیقتیکه)استمتعالخداوندمحضردر

.(است

تعالیوهتوسعفراینداینها،مداومبهبودوروابطاینکردنپایشوروابطاصالحوروابطعبارتیبه•
.دهدمیشکلراهویت



در زیرنظام پژوهش و ارزشیابی مرتبط با توسعه فرهنگ پژوهش
:آمده است

ومومیعورسمیتربیتوتعلیمنظامموقعیتبهبودکنندهتضمینزیرنظاماین...:اندازچشم•
.باشدمیاسالمیمعیارنظامچارچوبدرپژوهندهنسليتربیت

:اهداف•

.تربیت نسلی پژوهنده ، پرسشگر، خالق، نوآور و کارآفرینزمینه سازی برای -4هدف•

ش در بین مدیران، کارشناسان، معلمان، دانتوسعه فرهنگ پژوهش و روحیه پرسشگری -5هدف•
هاآموزان و خانواده



:اساسی با همکاری دیگر دستگاهها و نهادهااقدامات 
(:برگرفته از زیرنظام)

:مدرسه پژوهنده-الف•

نیمي از معلمان تحت پوشش اين 1404تا )تربیت معلم و آموزش هاي ضمن خدمت -1•
-پژوهشهای آکادمیک، اقدام(برای تقویت مهارتهای پژوهشگری دانشجو معلمان)... برنامه باشند

.تدوین و اجرا نماید )پژوهیپژوهی و درس

نامه فرصتهای مطالعاتی و بازآموزی علمی و تحقیقاتی ویژه معلمان پژوهنده،آیین-2•

آموزی،سرانه پژوهشی برای مدارس و پژوهشسراهای دانش-3•



نهادها  اساسی با همکاری دیگر دستگاهها و ادامه اقدامات 
(:برگرفته از زیرنظام)

و در بازنگریآموزش پژوهش محور رویکرد ضمن التزام به یکپارچه نگری آموزش و پژوهش، -4•

.مبتنی برنامه درسی ملیهای درسی و محتواهای آموزشیبرنامهتولید

های پژوهشی  به فعالیتارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی شایستگی محور دانش آموزان در -5•

.توجه نموده و امتیاز الزم برای آن منظور نمایندو گروهی فردی 



:در زیرنظام پژوهش و ارزشیابي آمده است

:ب سازمان پژوهنده•

•....

به منظور حمایت از معلمان و فرهنگیان پژوهشگر و نوآور، تسهیالت و اعتبارات خاص برای •
فعالیتهای

ع،مانند سرانه پژوهشی، پاداش تالیف مقاله، کتاب، اخترا(پژوهی معلمان و فرهنگیانپژوهشی و اقدام•

.اختصاص یابد )پژوهانه، خرید آثار معلمان مولف•



مدرسهزیرنظام پژوهش و ارزشیابي در دستاورد و کارکرد 
(:برگرفته از زیرنظام)

نظامیکارکردهاورسالتتسهیلوبهبودجهتدرتربیتیارزشیابیوپژوهشنظامزیرعملاثرونتیجه•
بودهمختلفساحتهايدرتربیتاهدافتحققبرايايزمینهعنوانبه-مدرسهدرسطحبویژه-یتربیت

.تاس

محولههایآرمانواهدافاساسبرتربیتيعملبهبودبهمتعهدارزشیابیوپژوهشنظامزیراساس،اینبر•
جهتوچارچوبایندرحرکتبهمنوطتربیتینظامسطحدرویژهبهآنمشروعیتوموضوعیتواست
.است

غدغهدپسازکهاستعبارتیکاربردترینپروترینرایج،عملبرايپژوهشعبارتاخیرهایدههطیدر•
دنداهدربهوانحرافازجلوگیریواجراعرصهدرتربیتیپژوهشهاییافتهبکارگیریبرایموجودهای

.شودمیشنیدهتربیتیتحقیقاتحوزهدرمنابع



رسهمدادامه دستاورد وکارکرد زیرنظام پژوهش و ارزشیابي در 
(:برگرفته از زیرنظام)

درانجامسربتواندکهداردعهدهبردانشیتولیدِمسیردررامنابعهدایتپژوهشحوزهمدیریتاساساینبر•
یتربیتنظامکارکردهایتسهیلبهوگیردقرارکارگزاراناستفادهموردتربیتیعملیاتبرتأثیرگذاریمسیر
یمآشکارعملباپیونددرتربیتیارزشیابیوپژوهشدرستیاصوالو(کاربردیدانش)کندروشنیکمک
ی،عمومورسمیتربیتنظامکارکردهایتوسعهبرایزمینهسازیفراهمباخوبارزشیابیوپژوهش.شود
.سازدمینمایانراخودتاثیرونقش

اصلیهتوجمستلزمخودنوبهبهعمومی،ورسمیتربیتنظامدرتعهداینانجامدرکوششوهدفاینتحقق•
درسسهایکالدروندرتدریسکیفیتبهبودوعمومیورسمیتربیتکیفیتبهبودبهارزشیابیوپژوهش

.است

.گیردقرارجهتوموردوتعریفمندنظامبصورتیوپیشازبیشبایدمدرسهبازیرنظاماینارتباطبنابراین•



ضرورت و اهمیت توسعه فرهنگ پژوهش در مدرسه
(فارغ از سند زیرنظام)

پژوهندهسازمانمثابهبهمدرسهايدهبرپژوهشهفتهدروزارتعاليمقامتاکید•

.استيادگیريتحکیموتعمیقبهمنجريادگیري،ياددهيفراينددرپژوهشتوسعه•

...واکتشافيمساله،حلتدريسروشهايازمنديبهرهبا--

...،اردو،بازديدهايبرنامهآزمايشگاه،کتابخانه،:درسکالسازفراتريادگیريمحیطتوسعه--

.شدنخواهددرسکالسدرشدهارائهدانشبهمحدودیادگیرندهیادگیری،ایندر--•



از جمله ویژگي های مدرسه پژوهنده

روایت،پژوهيدرسپژوهي،اقدام)تحقیقوجستجوگریپرسشگری،تفکر،کهایمدرسه•
.باشدمدرسهدراقداموفرایندهاتعریفوگیریتصمیمساززمینه(...ونگاری

اینمرورهبکهبودهآموزاندانشیادگیریمبنایپژوهشوپرسشگری،کنجکاوی،تفکر،•
.شدخواهدنهادینهآنهادرهاشایستگي

ابزارهایوارزشیابيویادگیرییاددهيراهبردهایهمچونروشهاومحتواهافرایندها،•
.اندشدهدیدهتدارکتحقیقوپژوهشبرمبتنيیادگیری



:مساله اصلي

ویفتعرهمچنینومدرسهدرپژوهشفرهنگتوسعهالگویبهدستیابیطرح،ایناصلیمساله•
پژوهشگاهمحوریتبا(صفوستادارتباط)مدرسهباارزشیابیوپژوهشبخشارتباطیمدلتبیین

.استپرورشوآموزشمطالعات

ردپژوهشفرهنگتوسعهسازمانیبرونوسازیدرونکارهایسازوواستلزاماتدیگرعبارتبه•
؟نمایدایفابایدرانقشیچهحوزهایندرپرورشوآموزشمطالعاتپژوهشگاهوکدامندمدرسه

شپروروآموزشکلاداراتوستادیحوزههایمعاونتدیگرمشارکتباوجانبههمهومضاعفعزمیباتوانمیچگونه•
جلوهونمودجاريوساريتربیتوتعلیمنظامگوناگونسطوحوهااليهتماميدررامحوريپژوهشها،استان
.؟باشیمشاهدرااست،آموزاندانشومعلماندرپژوهشگريروحیهشدننهادينههمانکهآناصلیثمرهوعینی



•
(پژوهندهسازمانمثابهبهمدرسه)مدرسهدرپژوهشفرهنگتوسعهابعادبررسي:کلیهدف

:سواالت

چه. موثرند؟مدرسههايرويهوفرايندهاعناصر،سطحدرپژوهشتوسعهدرايمدرسهدرونعوامل1

برنامه. کدامند؟مدرسهسطحدرپژوهشتوسعهبرايايمدرسهکنونيهاي2

کدام. ؟باشندداشتهاساسيهمراهيبايستيمدرسهدرپژوهشتوسعهجهتپرورشوآموزشدرصفوستادحوزههايبخش3

نهادها. دارند؟وظايفيومسئولیتچهمدرسهدرپژوهشتوسعهبرايپرورشوآموزشازبیرونمرتبطعناصرو4

نوع. درپژوهشفرهنگتوسعهبرايپژوهش،متوليعنوانبهپرورشوآموزشمطالعاتپژوهشگاهارتباطيمدلوماموريت5

است؟چگونهمدرسه



:  سوال يک

موثرند؟  مدرسه اي در توسعه پژوهش در سطح مدرسهدرونچه عوامل 

:مدرسهبرحاکمفرهنگ•
مدرسهمديريت•
معلم•
مدرسهدردرسيبرنامه•
تحصیليپیشرفتارزشیابي•
:امکاناتويادگیريمحیط•

:آموزاندانش•
مدرسهبرحاکمقوانینوساختار•



:سوال دو

برنامه هاي کنوني توسعه پژوهش در سطح مدرسه کدامند؟

: برنامه های در حال اجرا در مدرسه

97پژوهنده معلم•
آموز پژوهشگر و فناور برگزيده   دانش•
هاي پژوهشي برترطرح•
طرح جابر بن حیان•
جشنواره خوارزمي•
...(،داستان نويسي) مسابقات فرهنگي و برنامه هاي دوره ابتدايي•
ديگر برنامه ها•



:سوال سه

و پرورش جهت توسعه پژوهش در مدرسه آموزش و صف ماموریت ستاد 

پ در راستاي همسويي مصوبات با يادگیري مبتني بر پژوهش.شوراي عالي آ•
(نظام برنامه ريزي درسي)سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي •
دانشگاههاي تربیت دبیر و آموزش معلمان•
مرکز سنجش آموزش و پرورش•

هاي آموزشيمعاونت•
سازمان نوسازي و تجهیز مدارس•
معاونت پرورشي•

(خصوصاً معاونت پژوهشي،گروه تحقیق و پژوهش و رابطان پژوهشي )استان و منطقه •



پرورشمطالعات آموزش و پژوهشگاه 

ارهاشآنبهنیزتحولياسناددرکهپرورشوآموزشمطالعاتپژوهشگاهکلیديواصليهايماموريتازيکي•
(آموزاندانش)متربیانخصوصاًومدرسهجملهازوپرورشوآموزشبدنهدرپژوهشفرهنگتوسعهاست،شده

.استپژوهشگاهپرورش،وآموزشدرپژوهشسازيفرهنگوراهبرياصليمتوليعبارتيبه.هستند

(داشبورد مديريتي توسعه پژوهش)نقش پژوهشگاه در راهبري توسعه پژوهش در آموزش و پرورش •

پژوهندهمدارسبامرتبطهاينامهآيینودستورالعملتبیینوتدوين•

پژوهندهمدارساستقراردرپرورشوآموزشصفوستادراهبري•

پژوهندهمدارسگسترشدرهااستانپژوهشوتحقیقگروههايکردنآمادهونمودنمجهز•



پرورشپژوهشگاه مطالعات آموزش و 
(برگرفته از زیرنظام)

یمانپپژوهشیکشود،میانجامعمومیورسمیتربیتنظامبرایوتوسطکهزمانیارزشیابیوپژوهش•
بهپژوهشکنندهحمایتکاری،پیمانپژوهشدر.استمتفاوتکامالآکادمیکپژوهشباکهاستکاری
باقمطابدقیقابایدمطالعاترواینازوکندمیگذاریسرمایهحوزهایندرپژوهشنتایجبهنیازدلیل

وکاربردیهاییتوصیهبرمبتنیپژوهشهاییافتهنیزسرانجام.شوداجراوطراحیحمایتگراننیازهای
.گرددمیارایهگیرانتصمیموکاربرانبهعملبهبودبرایدرک،قابل

ودیکاربرتحقیقاتانجامبهاساسیگرایشپژوهشی،گذاریسیاستعرصهدررویکردیچنینپیامد•
عرضهقاعدهاساساینبر.شوندمیاجراوطراحیمدرسهکارکردهایتحققمحوربرکهاستگراماموریت

مهمترین(مدرسهدروندرویژهبه)مخاطبنیازترتیباینبه.گیردقرارتوجهموردپژوهشدرتقاضاو
رسیدخواهدتعادلبهرگراییکارب/تقاضاباگراییعرضهوشدخواهدپژوهشانجامبرایشرط



پرورشپژوهشگاه مطالعات آموزش و 
(برگرفته از زیرنظام)

وهاپدیدهتنوعاما.باشدمیموردنظریافتهوحدتنظامیکمثابهبهعمومیورسمیتربیتنظامچهاگر-•
تنوعموضوعاظلحبهوپیچیدهکمتروپیچیدهبسیارهایپدیدهازمراتبیصورتبهکهتربیتیهایموقعیت

باپژوهشروشحوزهدرکهاستآنمندنیازکنندمیپیداظهوروبروزایرشتهچندورشتهبین
رهدایبرعملعرصهارزشیابی،وپژوهشحوزهدرگراکثرترویکردپذیرشبا.شوداقدامگراکثرترویکردی

.شودمیگشودهمطرحهایروشازمتنوعای

ژوهیپدرسوپژوهیاقدامتاکنترل،تحتکامالآزمایشیتحقیقاتازپژوهشیهایروشازمتنوعیطیف•
نگاری،ومقوتاریخیمطالعاتموردی،مطالعاتتوسعه،وتحقیقنظیردیگرروشهاییوبومینیازهایبرناظر

چنین.یابندمیبروزفرصتایعرصهچنیندرخودختلفمسطوحوابعاددرارزشیابیومحتواتحلیل
سمتبهوبودخواهدکیفیوکمیازاعمپژوهشیروشهایورویکردهاهمهگیرندهبردروسیعایدامنه
پژوهشهایروشفراگیر،رویکرداینبامتناسب.داردگرایشتربیتیپژوهشهایازجامعاینظریهارایه

پوشانندمیرادیگریضعفیکهربلکهنیستندیکدیگرباتعارضدرتنهانهتربیتی



و مسئولیت و وظایف نهادها و عناصر مرتبط بیرون از آموزش
پژوهنده  پرورش برای تحقق مدرسه

لوازم تعالي بخش نگرش جامعه نسبت به پژوهش•

...(هآموزان در خانبه عنوان محیط يادگیري، ترويج روحیه کنجکاوي، پرسشگري، خالقیت دانش)خانواده •
لغات ترويج فرهنگ مطالعه و يادگیري، تشويق و ترغیب به پژوهش و پژوهشگري، پرهیز از تب: )هارسانه•

...(کنکوري و 

آموزان براي ورود به دانشگاه، تمهید تغییر در رويه موجود سنجش دانش:علومسازمان سنجش وزارت •
...(،هاي چند بعديمقدمات سنجش بر اساس شايستگي

:  هادانشگاه•

مراکز علم و فناوري، •
…وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، پارک ها، •



ش ماموریت و مدل ارتباطی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرور
پژوهنده  به عنوان متولی پژوهش، در تحقق مدرسه

وزارتردپژوهشعلمیمرجعیتعنوانبهپژوهشگاهنزدیکارتباطدنبالبهسوالاینبهپاسخدر•
ینبخودایواسطهنقشبتواندطرفیازوبودهپرورشوآموزشبدنهومدارسباپرورشوآموزش

.کندایفاخوبیبهرامدارسبامرتبطهایحوزهمتخصصانودانشگاهها

بهراسهمدرپژوهشگاه،کارشناسانوعلمیهیئتاعضایتربیت،وتعلیمنظامتحولیبرههایندر•
پژوهشینیازهایاحصایوهامسالهشناساییبرایخودپژوهشیمیدانوجامعهواقعی،معنای
خودهمزنیایمدرسهعواملدیگرطرفاز.کردخواهندبرقرارمدارسباتنگاتنگیارتباطودانسته

فتهیاونمودخواهندفصلوحلعلمیبینشوپژوهشباراخودمشکالتومسالهوپژوهشگرند
وتانهااسدرپژوهشینمایندگانوپژوهشگاهبابلکهگذاشتفخواهنددیگراناختیاردرراخودهای

.نمایندمیبرقرارکارینزدیکارتباطمناطق



جمع بندی بحث

نتبییومدرسهدرپژوهشفرهنگتوسعهالگويارائهضمناستنظردرطرحایناجرایبا•

رامدارسدرطرحنمودناجراییزمینهخصوص،ایندرپژوهشگاهنقشتعیینوآناستلزامات

حولتاسنادصحیحسازیپیادهدرموثرکلیدیعواملونیازهاپیشازیکیکهچرا.نمودفراهم

امنظگوناگونسطوحوهااليهتماميدرمحوريپژوهشنمودنساریوجاریپرورش،وآموزشبنیادین

نهماآنعملیثمرهوعینیجلوهکهاستيادگیريياددهيفرايندومدرسهدرخصوصاًوتربیتوتعلیم

.استآموزاندانشومعلماندرپژوهشگريروحیهشدننهادينه



سالمت و پاینده باشید


