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هفته پژوهش؛ فرصتي مغتنم براي بزرگداشت پژوهش در آموزش و پرورش

بزرگداشت پژوهش

سخن سردبیر

دكتر شمسي نامي
عضو هيأت علمي و معاون 
پژوهشي پژوهشكده تعليم 

و تربيت

هفته پژوهش س��بب خیري است که هر ساله 
از رهگ��ذر آن توجهات ع��ام و خاص به پژوهش و 
نقش آن در توس��عه کشور در ابعاد مختلف جلب 
مي ش��ود. هر چند برخ��ي در این میان از مقطعي 
و زودگ��ذر بودن این توجهات و فروکاهش و حتي 
فرومردن آن در س��ایر ایام سال شكوه مي کنند و 
ص��رف هزینه براي بزرگداش��ت پژوه��ش در این 
هفته را بیهوده و بي نتیج��ه مي دانند، اما مي توان 
اختصاص هفته اي در سال به نام پژوهش و تالش 
براي بزرگداش��ت آن را به فال نیک گرفت و آن را 
حرکتي نمادین براي معط��وف کردن توجهات و 
ارج گذاري به پژوهش دانست. مسلماً افزایش دانش، 
بهبود نگرش و بروز و ظهور رفتار پژوهش در میان 
سیاست گذاران، متولیان، پژوهشگران، آحاد مردم، 
برخوردار کردن آنها از فرهنگ پژوهش امري نیست 
که به سادگي و صرفاً از طریق اختصاص هفته اي در 
سال به بزرگداشت پژوهش و نكوداشت پژوهشگران 
متحقق شود، اما اثر این واقعه فرهنگي را نمي توان 
دس��ت کم گرفت، زیرا فعالیتهایي که در این هفته 
انجام مي ش��ود، از یک سو اثرات عاطفي دارد و در 
عطف توجه، بهبود نگرش و افزایش انگیزش هم در 
میان سیاستگذاران، برنامه ریزان، متولیان اجرایي و 
پژوهشگران و هم در اقشار مختلف جامعه مؤثر است 
و از س��وي دیگر سنخ فعالیتهایي که در این هفته 
صورت مي گیرد )ازجمله ارائه سخنرانیهاي علمي، 
ارائه یافته هاي پژوهشي، تشكیل جلسات هم اندیشي 
و هماهنگي و دوره ها و کارگاه هاي آموشي و تجلیل 
از پژوهش��گران و پیشكسوتان در عرصه پژوهش( 
مي تواند موجب افزایش دانش پژوهش��ي و معرفي 
الگوهاي عملي و بسترس��ازي براي بروز رفتارهاي 

پژوهشي مي شود.
البته مغتنم دانس��تن این حرکت نمادین براي 
بزرگداشت پژوهش، توجیه کنندة غفلت از پژوهش 
در سایر ایام نیست، زیرا در عصر حاضر پژوهش به 
عنوان بنیاد و بس��تر توسعه جوامع محسوب شده 
است، به نحوي که بخشي از توسعه یافتگي جوامع 

جشنواره هاي معلم پژوهنده، تالشهایي در این زمینه 
صورت گرفته است، نفوذ تفكر، ترویج و نهادینه سازي 
فرهنگ پژوهشي در سطوح مختلف آموزش و پرورش 
نیازمند حرکتهایي نظام دار و گسترده است. محدود 
کردن پژوهشهاي آموزشي به معدودي پژوهشهاي 
آکادمیک که توسط پژوهش��گران حرفه اي صورت 
مي گیرد، جوابگوي نیازهاي آموزش و پرورش نیست. 
مهارتهاي پژوهشي بسترساز مهارتهاي زندگي است 
و دانش آموختگان نظام آموزش��ي مي بایست به این 

مهارتها تجهیز شوند.
عرصه دیگري که توجه بیش از پیش را مي طلبد، 
تعیین اولویتهاي پژوهشي است اولویتهاي پژوهشي 
نباید صرفاً محدود به حل مس��ائل گریبانگیر ش��ود. 
پیش��گیري از بسیاري از مس��ائلي که وقوع آن قابل 
پیش بیني است، همچنین گش��ودن چشم اندازهاي 
جدی��د و بهبود کمیت و کیفی��ت فعالیتها نیازمند 
تولید اطالعاتي است که از رهگذر پژوهشهاي ناظر به 
پیشگیري، آینده بیني، آینده گزیني و آینده سازي قابل 
حصول است. این در حالي است که اولویتهاي فعلي 
در عرصه آموزش و پرورش به پژوهشهاي ناظر به حل 
مسائل گریبانگیر محدود شده که آن هم با توجه به 
اس��تفاده غالب از نظرسنجي در حصار تنگ عالقه ها 
و سلیقه ها محصور شده و لزوماً به تشخیص درست 

مسائل نائل نیامده است.
عرصه دیگر شایان توجه، نابسندگي سامانة تولید 
پژوه��ش در آموزش و پرورش اس��ت ک��ه از جمله 
مؤلفه هاي آن مي ت��وان به تخصیص بودجه ناکافي، 
تعداد کم پژوهشگران آموزشي نسبت به شمار زیاد 
ذي نفعان آن، فرصتهاي کم براي تربیت پژوهشگران 
آموزشي و دانش افزایي آنها، عدم توجه کافي به تأمین 
منابع مادي، فضا و تجهیزات مورد نیاز پژوهشگران، 
عدم نظارت کافي و عدم توجه به بایسته هاي مدیریتي 
در سازمانهاي متولي پژوهش اشاره کرد. بدین منظور 
الزم است نگاه سیاستگذاران و مسؤوالن به پژوهش 
در آموزش و پرورش تغییر یابد تا از رهگذر این تغییر 
نگرش، شاهد تشریفاتي و لوکس پنداشتن پژوهش 
نباش��یم و پژوهش به عنوان ضرورتي براي توس��عه 

همه جانبه کشور تلقي شود.
ام��ر دیگري که توجه به آن ض��رورت دارد، حاکم 
ش��دن رویكرد کّمي نگري در پژوهش��هاي آموزشي 
اس��ت. موضوع پژوهشهاي آموزشي، انسان و مسائل 
اوست. فروکاهش کیفیتها و تبدیل آنها به کمیت براي 

را با نشانگرهاي پژوهشي محک مي زنند. از جمله این 
نشانگرها مي توان به میزان اعتبارات تخصیصي، نسبت 
پژوهشگران به جمعیت، کمیت و کیفیت پژوهشها 
و میزان س��هم در تولید علم و ویژگیهاي سازمانهاي 

متولي پژوهش اشاره کرد.
در ای��ن میان، پژوه��ش در آم��وزش و پرورش 
نسبت به سایر نهادهاي جامعه از اهمیتي مضاعف 
برخوردار است، زیرا از یک سو آموزش و پژوهش در 
ماهیت خود از هم سنخي برخوردار هستند و فرآیند 
و نتیجه آموزش از پژوهش جداناش��دني است، لذا 
سیاستگذاران و کارگزاران عرصه تعلیم و تربیت براي 
انجام وظیفه خود به نحو درس��ت، ناگریز از پژوهش 
هس��تند و از س��وي دیگر آموزش و پرورش متولي 
تربی��ت افراد کنجكاو، خالق و پژوهش خواه اس��ت. 
به عبارت دیگر آموزش و پرورش عرصة افشاندن بذر 
پژوهشگري و پژوهش طلبي است و لذا موظف است، 
دانش، بینش، انگیزش و توانش الزم را براي پرداختن 
به پژوهش در دانش آموختگان ایجاد کند و هم براي 
انجام بهینه این وظیفه خود نیازمند پژوهش است. بر 
این اساس هم نتیجه و هم فرآیند آموزش و پرورش 

در گرو پژوهش است.
ای��ن درهم تنیدگي و اهمیت، عطف توجهي وافر 
و همه جانب��ه به پژوه��ش در قلمرو تعلیم و تربیت 
را ایجاب مي کند. یكي از عرصه هاي نیازمند توجه، 
تكثر و تنوع پژوهشهاي آموزشي از نظر هدف است. 
در ح��ال حاض��ر وزارت آموزش و پ��رورش نظر به 
محدودیت منابع مالي، مادي و انس��اني خود ناگریز 
از محدود کردن پژوهش��هاي خود به نوع کاربردي 
و در موارد محدودي نوع توس��عه اي اس��ت. این در 
حالي اس��ت که حساس��یت، اهمیت و پیچیدگي 
تعلیم و تربیت پرداختن به همة انواع پژوهش اعم از 
بنیادي و توسعه اي و کاربردي را ایجاب مي کند که 
در این مورد دانشگاه ها مي توانند نقش مؤثري را ایفا 
و بخش��ي از محدودیتهاي آموزش و پرورش در این 

عرصه را مرتفع کنند.
عرص��ة دیگري که شایس��ته توجه ویژه اس��ت، 
گسترش دادن پژوهش در سطوح مختلف آموزش 
و پرورش اس��ت. آموزش و پ��رورش بالنده و پویا در 
گروه پرسش گري و جویندگي اقشار مختلف اعم از 
دانش آموزان، معلمان، برنامه ریزان و سیاستگذاران 
اس��ت. هر چند در حال حاضر ب��ا اقدامهایي نظیر 
تش��كیل پژوهش س��راهاي دانش آموزي و برگزاري 
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گفت وگو با هاجر تحريري نيك صفت

فراتر از منابع پیش بیني 
شده عمل نموده ایم

گفت وگو

تن دادن آنها به آزمونهاي کّمي غالباً نتیجه بخش 
نیست، بنابراین استفاده از روشهاي کیفي در بررسي 
مسائل تعلیمي و تربیتي گریزناپذیر است. در این 
زمینه تغییر نگرش متولیان و پژوهشگران و آموزش 
و فراهم کردن فرصتهاي الزم براي دانش افزایي آنها 

ضرورتي اجتناب ناپذیر است.
عالوه براین، تمهید ساز و کار الزم براي نظارت 
بر فرآیند پژوهشهاي در حال انجام و ارزشیابیهاي 
تكویني و پایاني از مواردي اس��ت که توجه به آن 
ضرورت��ي بیش از پیش مي طلبد. این امر مي تواند 
با فراهم کردن زمینه براي بهبود کیفیت و افزایش 
اتق��ان یافته ه��ا، اعتماد اس��تفاده کنندگان از آنها 
را جلب کن��د و گامي در راه کاربس��ت یافته هاي 
پژوهش باش��د. در حوزه نشر یافته ها و بكارگیري 
آنها نیز کاستیهایي وجود دارد. در حوزه نشر، تنوع 
و تكثر قالبها و محتواها، در نظر گرفتن و تناس��ب 
آنها با مخاطبان و اس��تفاده از رسانه هاي جاذب و 
پرمخاطب و محتواهاي گیرا و شیوا نیازمند توجهات 
بیشتر اس��ت. در حوزه بكارگیري یافته ها انعطاف 
بخش��یدن به قوانین، تأمین منابع، تغییر نگرش و 
باورکردن اهمیت یافته هاي پژوهش��ي در دقت و 
صحت بخشیدن به تصمیمها مي تواند تعیین کننده 
باشد. در مجموع باید گفت توجه جدي به پژوهش 
در آموزش و پرورش مس��تلزم داش��تن دیدگاهي 
سرمایه اي و درازمدت به این امر است. این دیدگاه 
مي بایس��ت در چش��م اندازها، برنامه هاي توسعه و 
برنامه ه��اي کوتاه مدت لحاظ ش��ود و منابع مالي، 
مادي و انساني الزم براي تحقق آن تخصیص داده 
شود. چنین »بودي« با »نمودي« مانند اختصاص 
هفته اي از سال به پژوهش و برگزاري برنامه هایي 
براي بزرگداشت آن تباین و تناقصي ندارد. مجموعة 
پیش رو، ویژه نامه اي اس��ت که به مناس��بت هفته 
پژوهش انتشار مي یابد و حاصل تالشهاي جمعي 
از اندیشمندان و پژوهشگران عرصه تعلیم و تربیت 
اس��ت که به تناس��ب محتوا در س��ه بخش ارائه 
شده اس��ت. بخش اول شامل مقاالتي است که به 
مقوله هاي پژوهشي از مناظر مختلف پرداخته اند، 
بخش دوم مطالبي را در بر مي گیرد که صاحبنظران 
مختلف در پاسخ به چند سؤال پژوهشي پژوهشنامه 
ارائه کرده اند و در بخش پایاني نیز مقاالتي ارائه شده 
که به نحوي متضمن دیدگاه هاي پژوهشي در اسناد 
باالدستي وزارت آموزش و پرورش و تأمین کیفیت 

در تعلیم و تربیت است.
امید است این مجموعه بتواند در ارتقاي فرهنگ 
پژوهشي در عرصه تعلیم و تربیت کشورمان مؤثر 

باشد.

خان�م دکت�ر هاجر تحری�ري نیک صفت 
رئی�س پژوهش�گاه مطالعات آم�وزش و 
پرورش در نشست خبري قبل از برگزاري 
هفته پژوهش به سؤاالت خبرنگاران پاسخ 

گفت:

   هدف از برگزاري هفته پژوهش چیست؟
اهداف و اس��تراتژي وزارت آم��وزش و پرورش در 
برگزاري هفته پژوهش، فرهنگ س��ازي نس��بت به 
پژوهش و تحقیق اس��ت تا بدین وسیله حساسیت 
مس��ؤوالن درباره پژوهش، نیازها و کاستیهاي آنان 

برانگیخته شود.
   آیا امسال زنگ هفته پژوهش همچون سالهاي 

گذشته نواخته مي شود؟
بلي، امس��ال نیز همچون سنوات قبل زنگ هفته 
پژوهش به صورت نمادین در س��اعت 7/45 روز 21 
آذر همزمان با س��ایر مدارس سراسر کشور با حضور 
وزیر علوم و وزیر آموزش و پرورش در یكي از مدارس 

منطقه 18 تهران نواخته مي شود. 
  در هفته پژوهش از چه کس�اني تقدیر به عمل 

خواهد آمد؟ 
در این هفته از س��ه پژوهش��گر برت��ر، یک مدیر 
پژوهشي، س��ه دانش آموز پژوهشگر، 16 دانشجوي 
پژوهش��گر، 10 پژوهش و پایان نامه برتر و 15 معلم 

پژوهنده تقدیر خواهد شد.
  شعار هفته پژوهش چیست؟ 

»با مطالعه و پژوهش تصمیم گیري کنیم« شعار 
هفته پژوهش است که با هماهنگي وزارت علوم آن 
را تعقیب خواهیم کرد؛ اما »فرداي بهتر با پژوهش در 

آموزش و پرورش« شعار ویژه امسال ما خواهد بود
  آیا نتایج ملي آزمون بین المللي تیمز 2008 اعالم 

شده است؟
بلي، نتایج اخیر آزم��ون بین المللي تیمز 2008 
پیش��رفته نش��ان مي دهد ک��ه دانش آم��وزان دوره 
پیش دانش��گاهي م��ا در درس ریاضی��ات در میان 
10 کش��ور جهان رتبه چهارم را کسب کرده اند که 

رتب��ه قابل قبولي اس��ت. این نتایج نش��ان مي دهد 
دانش آموزان ما در درس ریاضي پیشرفت تحصیلي 
داش��ته اند، اما متأس��فانه در درس فیزیک وضعیت 
مناسبي از این نظر نداریم. به گونه اي که نمره اي که 
کسب کردیم کمتر از میانگین است و عمالً میان 9 
کش��ور شرکت کننده، رتبه هفتم را به دست آوردیم 
بعضي از دانش آموزان ما در درس فیزیک پیش��رفت 

تحصیلي قابل مالحظه اي نداشتند.
  آی�ا وزات آموزش و پ�رورش مانند وزارت علوم 

نمایشگاهي را در هفته پژوهش دایر خواهد کرد؟ 
بلي، ما هم مانند وزارت علوم براي ارائه دستاوردها 
و یافته هاي پژوهشي نمایشگاهي را برگزار خواهیم 
کرد. در این نمایش��گاه دستاوردهاي سایر استانها و 

حوزه ستادي نیز به نمایش گذارده مي شود.
  از پایان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري چه 

حمایتي مي شود؟
درمورد پایان نامه هاي دکتري و کارشناسي ارشد، 
خوش��بختانه فراتر از منابع پیش بیني ش��ده عمل 
نموده ایم. از هر پایان نامه کارشناسي ارشد و دکتري 
که در راس��تاي نیازهاي آموزش و پرورش باش��د به 
ترتیب بین 7 الي 15 میلیون ریال حمایت مي کنیم. 
  از یافته ها و تحقیقات پژوهش چه اس�تفاده اي 

مي کنید؟
در حال حاضر بس��یاري از تغییرات در روشهاي 
تدریس، تغییر محت��واي کتابهاي درس��ي، فضاي 
آموزش��ي، نحوه تعامل با دانش آموزان و حتي نحوه 
تعام��ل با اولیاء با اس��تفاده از یافته هاي پژوهش��ي 
صورت مي گیرد. پژوهش ظرفیتي براي توسعه، تفكر، 
عقالنی��ت، خالقیت و پویایي در آم��وزش و پرورش 

فراهم نموده است. 
   آی�ا در ای�ن هفته س�ایر حوزه هاي س�تادي با 

پژوهشگاه همکاري دارند؟
بلي، هفته پژوهش فقط منحصر به پژوهش��گاه 
نیس��ت بلكه مربوط به کل وزارت آموزش و پرورش 
است که با همكاري همه مراکز حوزه هاي ستادي و 

استاني برگزار خواهد شد. 
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دكتر نعمت اله متين 
عضو هيأت علمي 

پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش و  

دبير ستاد هفته پژوهش

هفته پژوهش با هدف ترویج فرهنگ پژوهش و 
بزرگداشت آن شكل گرفته است. بزرگداشت هفته 
پژوهش همانا بزرگداش��ت پژوهشگران در سطح 

کشور بخصوص سطح آموزش و پرورش است.
حدود بیس��ت و دو س��ال اس��ت که آموزش و 
پرورش هرچند بس��یار اندک، ب��ه پژوهش توجه 
نموده اس��ت. بزرگداشت و ترویج فرهنگ پژوهش 
نیازمند مشارکت جمعي در فعالیتهاي پژوهشي و 
پشتباني مالي، انساني و علمي از آن است. اهمیت 
دادن به هفته پژوهش زمینه س��از و تقویت کننده 
تالش��هاي پژوهش��ي و نهادینه کردن پژوهش در 
جامعه بخصوص میان نسل نوجوان است. چندسالي 
است که هفته پژوهش برگزار مي شود و سال به سال 
بر ض��رورت و اهمیت آن افزوده مي ش��ود. در این 
هفته اقدامات قابل توجهي انجام مي شود، مهمترین 
هدف برگزاري هفته پژوه��ش، ایجاد انگیزه میان 
پژوهشگران، ترویج فرهنگ پژوهش، تقویت ارتباط 
میان پژوهشگران و کمک به ارتقاي کیفي پژوهش 
است. ستاد هفته پژوهش کوشیده است با اجراي 
برنامه هاي متنوع و با کمک همة نهادهاي پژوهشي 
آموزش و پرورش به  طور بس��یار جدي و فراگیر در 

این برنامه شرکت کند.
در سال جاري، پژوهش��گاه مطالعات آموزش و 
پرورش چون س��الهاي گذشته مسؤولیت برگزاري 
این مراسم بزرگ را به  عهده گرفته است و با تالش 
شبانه روزي همكاران در داخل و خارج از پژوهشگاه 

برنامه هاي متنوعي را پیش بیني نموده است.
ریاست محترم پژوهش��گاه مطالعات آموزش و 
پرورش بعد از دریافت ابالغ ریاس��ت ستاد از سوي 
مق��ام عال��ي وزارت، از کلیه معاونتها، س��ازمانها و 
پژوهش��كده ها و سایر نهادهاي پژوهشي آموزش و 
پرورش درخواست نمود نمایندگان تام االختیار خود 
را به عنوان اعضاي ستاد هفته پژوهش به پژوهشگاه 

معرفي نمایند.

اعض��اي محترم از س��وي حوزه ه��اي مختلف 
معرفي شدند و با ابالغهاي جداگانه از سوي ریاست 
پژوهشگاه فعالیت خود را آغاز نمودند. ستاد مذکور 
با برگزاري جلسات متعدد برنامه ریزیهاي الزم براي 
هفته پژوهش را تهیه و پیش��نهاد نمود. مطابق با 
برنامه هاي ذکر شده کمیته هاي مختلفي تشكیل 
شد و مقرر شد هر یک از کمیته ها اعضاي تیم خود 
را معرفي نماید و برنامه هاي تفصیلي خود را تهیه 
نموده، براساس مصوبات ستاد فعالیت خود را آغاز 
نمودند، عالوه بر مراسم متمرکز هفته پژوهش، در 
سایر نهادهاي پژوهشي آموزش و پرورش در طول 
هفته پژوهش، برنامه هاي متنوعي برگزار مي شود. 
در استانهاي مختلف کشور، کمیته هاي پژوهشي 
معاونته��ا، مؤسس��ه پژوه��ش س��ازمان پژوهش، 
پژوهشكده هاي خانواده، تعلیم و تربیت، استثنایي 
و کاربردي تبریز برنامه هاي وی��ژه اي تدارک دیده 
شده اس��ت که مطابق با جدول زمانبندي به اجرا 

درمي آید.
یك��ي از برنامه هاي مهم هفته پژوهش برگزاري 
جشنواره تقدیر از پژوهشگران است. در سال جاري 
حدود 55 پژوهش��گر آموزش و پرورش از سراس��ر 
کش��ور اس��ناد و مدارک خود را جهت شرکت در 
جشنواره انتخاب پژوهش��گر برتر براي پژوهشگاه 
ارس��ال نمودند. کمیته داوري با صرف وقت فراوان 
10 پژوهش��گر برتر را بر اساس شیوه نامه و ضوابط 
وزارت علوم از میان شرکت کنندگان شناسایي نمود 
که 3 نفر پژوهشگر رتبه اول را به همراه یک نفر مدیر 
پژوهش��ي برگزیده به عنوان نفرات برتر به وزارت 

باید پژوهش را بزرگداشت

اسامي کمیته ارزشیابي  دهمین جشنواره
 انتخاب پژوهشگر برگزیده در هفته پژوهش 

وزارت آموزش و پرورش سال 1388

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اعضا

دکتر نعمت اله متین) رئیس کمیته (

دکتر رضا ساکي

دکتر مهدي شریعت زاده

مهندس سعید آراني

آقاي حیدر سهرابي

آقاي داروین علي پور

خانم دکتر شمسي نامي

آقاي عبدالعظیم حکیمي 

آقاي  مرتضي کرمانشاهي

آقاي عبدالحمید رضوي

اسامي پایان نامه هاي برتر کشوري در هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش سال 1388

ردیف

1

2

3

اسامي

زهرا کریمي

محسن حالجي

علي یوسفي

عنوان پایان نامه 

بررسي و شناسایي موانع اجراي سیستم حسابداري منابع انساني در آموزش و پرورش شهر تهران

اثر سبک هاي رهبري تحول گرا  و عمل گراي مربیان بر رضایت و تعهد بازیکنان لیگ برتر

بررسي اثربخشي اجراي سناریوي آموزشي مبتني بر ترکیب خانواده، الگوهاي تدریس در تحقق هدف هاي آموزش علوم تجربي...

محل ارسال

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

معاونت پرورشي و تربیت بدني 

سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

فهرست  طرح هاي پژوهشي برتر کشوري وزارت آموزش و پرورش در هفته پژوهش سال 1388

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

اسامي

دکتر شمسي نامي

دکتر رسول داوودي

دکتر ساالر فرامرزي

عباس هومن

مختار عارفي

جالل صولتي

حسن زین آبادي

عنوان طرح پژوهشي

میزان اعمال کارکردهاي رهبري توسط مدیران مدارس متوسطه

بررسي میزان و موانع مشارکت دانش آموزان دوره متوسطه در فعالیت هاي مدارس شهر تهران

تحلیل محتواي کتاب هاي درسي دوره ابتدایي به لحاظ توجه به آموزش مهارت هاي زندگي

ارزشیابي از برنامه هاي معاونت اموزش و پرورش عمومي ) در سال هاي تحصیلي 80-79 الي 86-87(

مقایسه تاثیر شناخت درماني و آرام سازي عضالني بر کاهش  اضطراب دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهي شهر کرمانشاه در سال تحصیلي 86-87

بررسي میزان تفویض اختیارات سازمان اموزش و پرورش شهر تهران به مناطق و مدارس تابعه

نقش سبک رهبري تحولي مدیران در پیشرفت تحصیلي دانش آموزان مدارس ابتدایي شهر تهران) ارائه یک الگو(

محل ارسال

پژوهشکده تعلیم و تربیت

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

سازمان آموزش و پرورش استان مرکزي

معاونت آموزش و نوآوري

سازمان آموزش و پرورش استان کرمانشاه

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي
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علوم و تحقیقات معرفي کرد تا در مورخ 88/9/25 
در مراسم روز ملي پژوهش وزارت علوم، تقدیرنامه 

خود را از وزیر محترم علوم دریافت نمایند.
س��ایر افراد تا رتبه دهم نیز از سوي پژوهشگاه 
مطالعات در روز 88/9/23 )مراسم روز ملي پژوهش 
آموزش و پرورش( از وزیر محترم آموزش و پرورش 
لوح تقدیر دریافت مي کنند. همچنین مقرر است 
به منظور انتخاب پژوهش برگزیده و پایان نامه هاي 
کارشناس��ي ارشد و دکتري ممتاز، کلیه طرحها و 
پایان نامه هاي انجام شده طي دو سال گذشته، بعد از 
ارزشیابي اولیه در استانها و سایر نهادهاي پژوهشي 

براي دبیرخانه ستاد هفته پژوهش ارسال گردد.
در این مورد نیز حدود 90 طرح پژوهشي و 40 
پایان نامه کارشناسي ارشد و دکتري، در دو مرحله، 
ارزشیابي به عمل آمد و جمعاً طرحها و پایان نامه هاي 
برگزیده ب��ه تعداد 10مورد انتخاب ش��دند که به 

برگزیدگان لوح تقدیر اعطا مي گردد.
به منظ��ور تقدیر از معلم��ان پژوهن��ده، از آثار 
800معلم پژوهنده که از آموزش و پرورش سراسر 
کش��ور ارس��ال گردیده در دبیرخانه س��تاد هفته 
پژوهش طي دو مرحله ارزش��یابي به عمل آمد. از 
میان ش��رکت کنندگان تعدادي برگزیده شدند که 
در مراس��م روز ملي از این عزیزان قدرداني به  عمل 

مي آید.
جهت تقویت روحیه پژوهش میان دانشجویان 
و توس��عه بینش علم��ي در بین آنها از دانش��گاه 
شهید رجائي و مجتمع آموزشي پیامبر اعظم)ص( 
درخواست گردید دانشجویان پژوهنده برتر خود را 
شناسایي و مشخصات آنها را به دبیرخانه ستاد هفته 
پژوهش ارسال نمایند. در این راستا از آموزشكده هاي 
فني و حرفه اي، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید 
رجایي تعداد 16نفر دانش��جوي پژوهنده برگزیده 
ش��دند که در مراسم روز ملي از آنها تقدیر به عمل 

مي آید.
به منظور تعمیق فرهنگ پژوهش، از دانش آموزان 
پژوهنده و کارشناس مس��ؤوالن پژوهش سراهاي 

دانش آموزي نیز تقدیر مي شود.
روز ملي پژوهش در آموزش و پرورش مطابق با 
برنامه موجود دوش��نبه 88/9/23 مي باشد که این 
مراسم از ساعت 8/30صبح تا 5/30دقیقه بعدازظهر 
در س��الن حجاب تهران برگزار مي شود. پژوهشگاه 
آمادگي دارد در مراسم روز ملي که در سالن حجاب 
برگزار مي شود حدود 700نفر میهمان را پذیرا باشد 
در این خصوص تدارکات الزم اندیشیده شده است 
و از کلیه حوزه هاي ستادي، آموزش و پرورش شهر 
تهران و شهرس��تانهاي تهران، سازمانهاي آموزش 
و پرورش سراس��ر کش��ور، کمیته هاي پژوهش��ي 
معانتهاي س��ازمان پژوهش، مؤسس��ه پژوهشي، 

مشخصات پژوهشگران برگزیده وزارت آموزش و پرورش در سال 1388

رتبه کسب شده

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

سازمان/ استان

استان مازندران

استان کرمان

استان کهکیلویه و بویر احمد

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

استان بوشهر

استان فارس

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

پژوهشکده اولیا و مربیان

استان مازندران

استان بوشهر

پژوهشگر

جواد وحیدي 

داریوش افضلي گروه

مسعود هاشمي

مسعود کبیري

عبدالکریم مشایخي

جلیل عزیزي

عبدالعظیم کریمي

جمشید احمدي

سید حسین علوي

ماشا اله عالي حسیني

امتیاز کسب شده

74/1 

59/2

58/4

56

50

44/25

43/85

40/15

39/7

36

اسامي دانش آموزان پژوهنده برتر کشوري در هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش سال 1388

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اسامي دانش آموزان پژوهنده برتر

سید فؤاد مطهري 

محمد حسین مطألهي

صادق شمسبگي

الهه تیموري/ الهام تیموري/ شادي رعیتي

مریم رحماني/ هدي وارستگان/ ارکیده خضري

صبا حدادیان

اصغر چگیني

محسن مسعودی فر/ محمد احترام

امیر حسین دهقان

فرزام ابراهیمی نژاد

استان/ شهرستان محل تحصیل

سیرجان- کرمان

یزد -ناحیه 2 آموزش و پرورش

شهر رضا –اصفهان

دبیرستان دختران فرزانگان مراغه

دبیرستان دخترانه  فرزانگان سنندج

دبیرستان پسرانه شهید بهشتي سنندج

پیش دانشگاهي-بروجرد

مرکز آموزشی شهید بهشتي کاشان

مرکز آموزشی شهید سلطانی کرج

عالمه حلی شماره دو تهران

مدیران برتر پژوهشي وزارت آموزش و پرورش در سال 1388

رتبه کسب شده

1

2

سازمان

شوراي عالي آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران

پژوهشگر

مهندس مهدي نوید

آقاي اسد اله اسدي گرمارودي

امتیاز کسب شده

54/5

50/9

اسامي کارشناس مسئوالن پژوهش سراهاي برگزیده کشوري وزارت آموزش و پرورش در هفته پژوهش سال 388

ردیف

1

2

3

4

مشخصات کارشناس مسئوالن پژوهش سراها

آقاي محمد جلي 

آقاي عباس علي قنبر پور

آقاي خلیل دهقان

فتح اله شریفي

استان/ شهرستان

پژوهش سراي دانش آموزي استاد طاهر- شهر رضا- اصفهان

پژوهش سراي دانش آموزي نواندیشان- سیرجان- کرمان

پژوهش سراي دانش آموزي جوان – ناحیه 2 یزد

پژوهش سراي جابربن حیان – بروجرد

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، صاحبنظران 
و دانش��گاهیان در این مراسم دعوت به  عمل آمده 

است.
برنامه دیگري که ستاد هفته پژوهش تدارک دیده 
نواختن زنگ پژوهش در یكي از مدارس شهر تهران 
به صورت نمادین است. البته از سوي پژوهشگاه از 
کلیه س��ازمانهاي آموزش و پرورش سراسر کشور 
درخواس��ت شده اس��ت که در این مراسم شرکت 

نمایند که در ساعت 9صبح روز شنبه 88/9/21 با 
حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري و وزیر 
محترم آموزش و پرورش و ریاس��ت پژوهشگاه این 
زنگ در تهران و همزمان در سراس��ر کشور به  صدا 

درمي آید.
در این مراس��م وزیر محت��رم آموزش و پرورش، 
جناب  آقاي دکتر عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس ش��وراي اسالمي، دبیرمحترم 
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گزارش

بازخواني 20 سال تالش و  تجربه آموزش و پرورش درحوزه تحقيقات ره آوردها،  کاستیها،  راهکارها

معلمان پژوهنده برتر کشوري در 
هفته پژوهش 1388 

معرفي مي شوند
طبق فراخ��وان دوازدهیم��ن برنامه معلم 
پژوهنده در س��ال تحصیل��ي 88-87 از بین 
19928 نفر ش��رکت کننده در برنامه معلم 
پژوهن��ده، 793 گزارش برتر از اس��تان هاي 
کشور توسط دبیرخانه معلم پژوهنده دریافت 
گردید و در فرآیند ارزش��یابي توسط اساتید 
صاحبنظران و اعضاي هیات علمي پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پ��رورش  قرار گرفت. در 
پایان 20 گزارش برتر کش��ور انتخاب شدند. 
عالوه بر این از هر اس��تان س��ه نفر به عنوان 
برجسته استاني انتخاب و اسامي آنها به استان 
هاي مربوط اعالم گردید تا در مراس��م هفته 
پژوهش اس��تان ها مورد تش��ویق و قدرداني 
ق��رار گیرن��د. الزم به ذکر اس��ت در روز ملي 
هفته پژوهش از س��وي وزیر محترم آموزش 
و پرورش به پژوهش��گران 20 گ��زارش اقدام 
پژوهي که عنوان برتر کشوري را کسب نموده 

اند لوح تقدیر دریافت مي کنند.

فرهنگیان برگزیده کشوری برنامه اقدام پژوهی دوازدهم )سال تحصیلی 88-1387( پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

نام استان

قم 

شهرستانهاي تهران 

خراسان رضوي 

آذربایجان شرقي

فارس 

همدان

کردستان

مرکزي

خراسان جنوبي

کهگیلویه و بویراحمد

زنجان 

شهرتهران 

گیالن

خراسان شمالي

اصفهان

آذربایجان غربي

سمنان

مازندران

کرمانشاه

کرمان

جنسیت

مرد

زن

زن

زن

زن

مرد

زن

زن

مرد

زن

مرد

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

زن

مرد

زن

نام،  نام وخانوادگي

احمد طالعی فرد

مرضیه تختی پور

طاهره عاشری

حکیمه پورآذر

سهیال ملکی

مهدی نامداری پژمان

زعفران مرادی

ناهید شریفی

ابوالفضل سلطانی کریموی

شهال حسینی فر

حسین میرزایی

سعید جعفری پور منفرد و همکاران

سمیه آقاجانپور

رضا رضازاده

فاطمه نظریت 

علیرضا محمد نژاد و همکار

سیده زهره ترابی

محترم رحیمی

محمد کریمی

فاطمه جمشیدی گوهری

سمت

معلم

معاون پرورشی

معلم

معلم

مدیر

معلم

معلم

معلم

معلم استثنایی

معلم

معلم

معاونت برنامه ریزی نهضت سوادآموزی

مدیر

معلم

 معلم

معلم

معلم

معلم

معلم

کارشناس تربیت بدنی

اسامي دانشجویان پژوهنده برتر دانشگاه شهید رجائي و مجتمع آموزش عالي پیامبر اعظم )ص(
 در هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش سال 1388

ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

مشخصات دانشجو

آقاي جواد عباسي

آقاي وحید مهرداد

خانم زهرا صابري نوغابي

خانم سمانه حامدي

خانم مرجان مشفقي

خانم تریفه معیني

آقاي محسن حسن زاده

آقاي سید صادق هاشمي

داوود جعفري/ سید محمد کاظم حسین نژاد/آقاي سید حسن سید شربتي

آقاي سینا رشیدي

آقاي عباس شاملو 

خانم کتایون ساعتچي تهراني

خانم رقیه مرادي ساران

آقاي نیما عزیز

خانم زهرا شفیعي رعیت

خانم زینب یوسفي قلجق

استان/ شهرستان محل تحصیل

دانشگاه شهید رجائي

دانشگاه شهید رجائي

دانشگاه شهید رجائي

دانشگاه شهید رجائي

دانشگاه شهید رجائي

دانشگاه شهید رجائي

آموزش عالي فني تبریز

آموزشکده  فني شهید چمران کرمان

آموزشکده  فني شهید باهنر شیراز

آموزشکده شهید یزدان پناه سنندج

مرکز آموزش عالي فني شهید محسن مهاجر اصفهان

مرکز تربیت معلم شهید رجائي-تهران

مرکز تربیت معلم بالل حبشي-تهران

انقالب اسالمي-تهران

آموزشکده فني دختران تهران ولي عصر )عج(-تهران

دانشکده دکتر شریعتي-تهران

ش��وراي عالي آموزش و پ��رورش و جمعي دیگر از 
صاحبنظران، پژوهشگران و مدیران رده باالي وزارت 

آموزش و پرورش حضور دارند. 
در این برنامه میزگردهاي هم اندیشي به شرح زیر 

برگزار مي شود:
کاربست یافته هاي پژوهش

توسعه فرهنگ پژوهش
برنامه معلم پژوهنده

سیاستگذاري مبتني بر پژوهش
و در پایان نیز بیانیه مراسم هفته پژوهش قرائت 

خواهد شد.
برنام��ه ویژه دیگري که در هفته پژوهش به اجرا 
درمي آید شرکت در نمایشگاه معرفي دستاوردهاي 
پژوهشي است. پژوهشگاه و سایر نهادهاي پژوهشي 
از روز 88/9/21 ت��ا پای��ان روز 88/9/27 بص��ورت 
فع��ال و در قالب 22 غرفه در نمایش��گاه که محل 
آن مصلي بزرگ تهران است مشارکت جدي دارد و 
آثار پژوهشي وزارت آموزش و پرورش را به  نمایش 

مي گذارد.
در پای��ان، از وزی��ر محترم آم��وزش و پرورش 
معاونان ایشان، ریاس��ت محترم پژوهشگاه سرکار 
خانم دکتر نیک صفت و اعضاي محترم هیأت علمي 
پژوهشگاه و سایر کارکنان این مرکز علمي، اعضاي 
محترم ستاد، کمیته هاي ارزشیابي، مسؤولین معلم 

پژوهنده، و همة کس��اني ک��ه در هفته پژوهش ما 
را کمک نمودند تا برنامه هایي سازنده تهیه و اجرا 

گردد تشكر و سپاسگزاري مي شود.

ضمناً اسامي برگزیده شدگان در سطوح مختلف 
که بناست در هفتة پژوهش از آنها قدرداني شود به 

شرح جداول مندر در صفحه قبل و روبه رو است.
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مقاله

دكتر مهدي شريعت زاده
مشاور و عضوهيات علمی 

پژوهشكده

مقدمه
با تأس��یس نهاد ش��وراي تحقیقات وزارت آموزش 
و پرورش در س��ال 1368، چش��م انداز نویني درحوزه 
تحقیقات آموزشي و تربیتي در سطح وزارت گشوده شد 
و بناي جدیدي از فعالیتهاي پژوهشي پایه گذاري گردید. 
اکنون که 20 سال از تأسیس این نهاد مهم و ارزشمند 
مي گذرد و در طي این مدت فعالیتهاي پژوهش��ي فراز 
و فرودهایي را از س��رگذرانده،  فرصت مغتنم و مناسبي 
اس��ت که در آغاز بیست و یكمین سالگرد شكل گیري 
نهاد فوق، کارنامه و عملكرد آن با نگاهي آسیب شناسانه 
مورد بررس��ي قرار گیرد و به دنبال آن اهم دستاوردها 
و کاس��تیهاي آن معرف��ي و در حد ام��كان ارائه گردد. 
راهكارهاي مناس��ب جه��ت کاهش چالش ه��ا و رفع 

کاستیها پرداخته خواهد شد.
تاريخچه

سابقه توجه به امر تحقیق و پژوهش در سطح وزارت 
آموزش و پرورش در ایران نس��بتاً طوالني است. برخي 
آغ��از آن را به تدوین قانون اداري وزارت معارف و اوقاف 
و صنایع مستظرفه در سال 1328 قمري -یعني حدود 
یک قرن قبل - نس��بت مي دهند که براساس مفاد آن 
قان��ون از جمله دوایر زیر نظر وزیر، » دایره تحقیقات « 
عنوان گردیده اس��ت، )قراني مدقم 1354( اما بررسي 
شرح وظایف این دفتر که مشتمل بر فعالیتهاي سه گانه 
اوقاف مي باش��د نشان مي دهد که هدف از شكل گیري 
» دای��ره تحقیقات« انجام پژوهش در حوزه فعالیتهاي 
آموزش��ي و تربیتي نبوده است. در سال 1338 ه� .ش  
قانون س��ازمان و اس��تقالل دانشس��راي عالي تصویب 
گردی��د. در م��اده 9 ای��ن قان��ون چنین آمده اس��ت: 
»دانشس��راي عالي به منظور هدایت فعالیتهاي تربیت 
معلم،  تحقیق در مسائل تربیتي را با موافقت این مؤسسه 

و به وسیله دانشسراي عالي تهیه و به موقع اجرا گذارده 
مي شود«)صافي، 1381(.

با جدا ش��دن وزارت آم��وزش و پ��رورش از وزارت 
فرهنگ در س��ال 1343 ه�. ش اداره کل »مطالعات و 
برنامه ها« زیر نظر معاون آموزشي، فعالیتهاي مطالعاتي 
را برعهده گرفت )خالقي 1382(. پس از گذشت بیش از 
یک دهه با تشكیل سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي 
در س��ال 1355 توجه به مس��أله تحقیق برجسته تر و 
شفاف تر گردید در ماده )1( قانون سازمان چنین مطرح 
شده است: » به منظور تحقیق و بررسي در مسائل کیفي 
آموزش و پرورش و ارزشیابي مستمر و ... سازماني به نام 
سازمان پژوهش و نوسازي آموزشي تشكیل مي گردد«. 
در زمره وظایف این س��ازمان، دو وظیفه ذیل که کاماًل 
تصریح بر انجام فعالیتهاي پژوهش��ي در سطح وزارت 

آموزش و پرورش دارد مطرح گردیده است:
ال�ف – پژوهش در تحول برنامه هاي آموزش و پرورش 
در دوره هاي مختلف باتوجه به نیازمندیهاي کش�ور و 
توانایي و خصوصیات رواني دانش آموزان و تشخیص و 

تعیین هدفهاي هر دوره 
ب – انج�ام دادن تحقیقات بنی�ادي در زمینه بهبود 

کیفي و کّمي آموزش و پرورش 
در فاصله سالهاي 1355 تا 1368 به دلیل تغییرات 
پي  در پي در ساختار و تشكیالت سازمان پژوهش، بخش 
تحقیقات به طور متناوب در ساختار مراکز یا دفاتري با 
عناوین » مرکز تحقیقات و برنامه ریزي درسي«، » دفتر 

تحقیقات و برنامه نویس��ي درسي«، »دفتر تحقیقات و 
برنامه ری��زي و تألیف کتب درس��ي« » دفتر پژوهش و 
برنامه ریزي و ارزشیابي« و » مرکز تحقیقات آموزشي« 

تغییر نام یافته است. 
اما اطالق عناوین فوق  به دفاتر و مراکز مورد اش��اره، 
داللت بر انجام فعالیتهاي پژوهش��ي در وزارت آموزش 
نداش��ته اس��ت، و بررس��ي فعالیتهاي این دفاتر نشان 
مي ده��د ک��ه این فعالیته��ا اغلب در قال��ب مطالعات 
کارشناسي براي برنامه ریزي و تألیف کتب یا به صورت 
ترجمه یا تألیف سازماندهي شده و از فرایندهاي پژوهشي 
برخوردار نبوده است. )خالقي 1382به نقل ازحج فروش 
1377(. با توجه به آنچه گذش��ت به نظر مي رس��د که 
حتي تش��كیل س��ازماني به نام »س��ازمان پژوهش و 
نوآوري آموزشي« نیز نتوانست در جهت شكل گیري و 
پایه گذاري نهاد تحقیقات آموزشي در وزارت آموزش و 
پرورش به ایفاي نقش اساسي بپردازد. به همین دلیل 
نقطه عطف شگل گیري فعالیتهاي پژوهشي در سطح 
فراگیر، تشكیل ش��وراي تحقیقات در وزارت آموزش و 
پرورش مي باش��د که در قالب تشكیالتي مستقل و در 
رأس هرم وزارت پا گرفت و آیین نامه آن در 11 ماده و 
یک تبصره در سال 1372 به تصویب رسید. در مقدمه 
آئین نامه شوراي تحقیقات آمده است: »به منظور قوام 
بخشیدن به امر تحقیقات و هدایت فعالیتهاي تحقیقاتي، 
در جهت شناخت راه حلهاي مناسب براي مشكالت نظام 
تعلیم وتربیت کشور، شوراي تحقیقات وزارت آموزش 
و پرورش تش��كیل مي گردد. )فصلنامه خبري شوراي 

تحقیقات 1372(
اهم وظایف این شورا به شرح زیر است:

 تعیی��ن خط مش��ي ها و اولویته��اي مرتب��ط با 
فعالیتهاي تحقیقاتي 

 برآورد و تصویب اعتبارات تحقیقاتي س��الیانه وزارت 
آموزش و پرورش جهت پیشنهاد به مراجع ذي ربط 

 تصوی��ب ضواب��ط تصوی��ب طرح ه��ا و فعالیتهاي 
تحقیقاتي

بازخواني 20 سال تالش و  تجربه آموزش و پرورش درحوزه تحقيقات ره آوردها،  کاستیها،  راهکارها

اگر بخواهيم پاشنه آشيل 
تحقيقات آموزشي را هم در 
جهان و هم در ايران معرفي كنيم 
همين عدم كارآيي و كاربست 
يافته ها و نتايج تحقيقاتي 
مي باشد.
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منتقدين عرصه فعاليت 
تحقيقاتي و پژوهشگران معتقدند 
يكي از موانع جدي كاربست 
يافته هاي تحقيقاتي، فقدان نظام 
مؤثر براي نيازسنجي موضوعات 
پژوهشي مي باشد

مقاله

 تعیی��ن ش��یوه هاي نظارت بر کیفی��ت اجراي طرح 
تحقیقاتي و شیوه هاي کاربست یافته هاي تحقیقاتي 

 تعیین خط مش��ي و شیوه هاي تربیت نیروي انساني 
مورد نیاز براي انجام فعالیتهاي تحقیقاتي.

با تشكیل شوراي تحقیقات در سطح وزارت آموزش 
و پرورش افق جدیدي در جهت توسعه کمي و ارتقاي 
کیفي فعالیتهاي آموزش��ي و پرورش��ي گشوده شد و 
با تش��كیل س��ازمانهاي زیرمجموعه و وضع قوانین و 
مقررات، ورود رس��مي به عرصه تحقیقات آموزش��ي و 
تربیت��ي در آموزش و پ��رورش، آغاز گردید و به تدریج 
به کل سازمانهاي  آموزش و پرورش و مناطق آموزشي 
گسترش یافت. از آن تاریخ تاکنون 20 سال مي گذرد، 
بازخواني، بازنگري و بررسي اقدامات و فعالیتهاي انجام 
ش��ده در طي این مدت، این امكان را فراهم آورده است 
که بتوان با نگاهي آسیب شناسانه به تحلیل عملكرد و 
به بیان بخشي از دستاوردها و کاستیها ي حوزه پژوهش 

در وزارت آموزش و پرورش پرداخت: 
الف : دستاوردها:

نهاد سازي
به زعم یكي از بانیان پژوهش در آموزش و پرورش، 
تح��ول نظام پژوه��ش در آموزش و پرورش مس��تلزم 
عبور از مراحل پنج گانه توجه،  تمهید، تمرین، تثبیت 
و تعمیق مي باشد  )مهرمحمدي، 1376(. بي شک گام 
اول در تمهی��د را مي ت��وان در نهادس��ازي پژوهش به 
حس��اب آورد که بسیار مهم و حساس مي باشد. از نظر 
بعضي صاحبنظ��ران نهادها عموماً به قوانین و مقررات 
و دس��تورالعملهایي که روابط بین انس��انها و سازمانها 
بخش��ي از مطال��ب حذف گردی��ده اس��ت در چارت 
س��ازماني تش��كیالت تحقیقات��ي در وزارت آموزش و 
پرورش سلس��له مراتب عمودي و افقي تعریف گردیده 
اس��ت و حیطه هاي وظایف نیز مشخص گردیده است. 
از نظر توسعه تشكیالتي تا آنجا پیشرفت حاصل شده 
است که در بعضي اس��تانهاي کشور تشكیالتي به نام 
» پژوهش��كده « بعضاً با ساختارهاي مصوب در شرف 
تأسیس و راه اندازي است. این دستاورد مهم و ارزشمند 
را باید یكي از محصوالت و دستاوردهاي بسیار مهم 20 
سال فعالیت در عرصه پژوهش به حساب آورد که برآن 

مي توان ساختارسازي و یا نهادسازي نام نهاد.
2- توسعه فرهنگ پژوهش

دس��تاورد دیگري که اهمیت آن کمتر از دستاورد 
اول نیس��ت، اما به تبع دس��تاورد اول )نهادس��ازي( 
حاصل گردیده اس��ت گس��ترش و توس��عه فرهنگ 
پژوهش مي باش��د. فرهنگ س��ازي در حوزه پژوهش 
مانند سایر زمینه هاي فرهنگي یک نو آوري محسوب 
مي گردد و معموالً نوآوریها همیشه به دالیل مختلف 
از جمله پیچیدگي نظام اجتماعي همنوایي با هنجارها، 
کیفی��ت مدیری��ت و غیره با مانع روبه رو مي ش��وند و 
ل��ذا در صورت بقاي موانع، یا س��رعت آنها به حداقل 

مي رس��د، یا اینكه کامالً متوقف مي گردند و گاهي در 
عرصه تعامالت ناموزون و ناهماهنگ محو مي گردند. با 
اینكه با گذشت پس از 20 سال، هنوز توجه و اهمیت 
بخشیدن و اولویت بخشي به تحقیقات و تصمیم گیري 
بر مبناي تحقیق و پژوهش براي برخي از برنامه ریزان و 
سیاستگذاران وزارت آموزش و پرورش مشكل مي باشد. 
اما با اطمینان مي توان گفت اهمیت و ضرورت و توجه 
به فعالیت  ه��اي پژوهش��ي در افكار و اندیش��ه همه 
دس��ت اندرکاران و برنامه ریزان به وی��ژه در حوزه اجرا 
نفوذ کرده و کمتر مي توان برنامه ریز یا سیاستگذاري را 
یافت که در مشروعیت تصمیم گیري و تصمیم سازي بر 
مبناي یافته هاي پژوهشي تردید داشته باشد. به عبارت 
دیگر با قاطعیت مي توان گفت که امروز اکثریت قریب 
به اتف��اق برنامه ریزان و سیاس��تگذاران حوزه آموزش 
و پرورش پی��ام »تصمیم گیري بر مبناي پژوهش« را 
شنیده اند و بسیاري از آنان این پیام را به خوبي درک 

نموده بخش قابل توجهي از آن را به اجرا مي گذارند.
3- تربيت نيروي انساني

نیروي انساني پژوهش��گر و متخصص مهمترین و 
اساس��ي ترین رکن نظام پژوهشي محسوب مي گردد. 
)مهرمحمدي 1376 و میرزاده 1384(. به دلیل اهمیت 
و ضرورت این امر از طرف دیگر در شرح وظایف شوراي 
تحقیقات وزارت آموزش و پرورش یكي از وظایف اساسي  
تعیین خط مشي و شیوه هاي تربیت نیروي انساني مورد 
نیاز براي بخش تحقیقات تعریف گردیده اس��ت. آنچه 
مسلم است در ابتدا و آغاز فعالیتهاي پژوهشي، آموزش 
و پرورش از آمادگي و ظرفیت الزم براي تأمین نیروي 
انساني مورد نیاز حوزه پژوهش برخوردار نبود. به طوري 
که بخش عمده اي از مجریان طرح تحقیقاتي از خارج 
از ح��وزه آم��وزش و پرورش انتخ��اب مي گردیدند. به 
دلیل احس��اس این خأل و کمبود و ضرورت تأمین آن، 
سیاس��تهاي مختلفي از جمله زمینه  سازي براي ادامه 
تحصیل در دوره تحصیالت تكمیلي، برگزاري دوره هاي 
آموزشهاي پژوهشي، تربیت نیزوي انساني پژوهش یار 
و غیره تنظیم و به اجرا گذاش��ته ش��د. از آنجا که این 
خأل و کمبود بس��یار قابل توجه بود، تالش��ها و اعمال 
سیاستها در این زمینه شدت گرفت. نقش نهادهایي از 
جمله پژوهشكده تعلیم وتربیت به عنوان دبیر شوراي 

سیاستگذاري تحقیقات و همكاري شوراي تحقیقات 
استانها به ثمر نشست و دغدغه اي بزرگ که در ابتدا و 
حتي پس از گذشت حدود یک دهه از تأسیس شوراي 
تحقیق��ات در وزارت آموزش و پرورش هنوز دغدغه اي 
مه��م محس��وب مي گردید و گفته مي ش��د که حوزه 
تحقیقات در وزارت آموزش و پرورش هنوز مطرح بود  
که: » در آموزش و پرورش نیاز گس��ترده اي به تربیت 
نیروي انساني پژوهشگر وجود دارد، روشن است که تا 
نسبت به رفع این نقیصه اهتمام کافي نشود، هیچگاه 
پژوهش به عنوان یک فعالی��ت درون زاد در آموزش و 
پرورش قلمداد نخواهد شد« )مهرمحمدي 1376(. این  
دغدغه امروز به مراتب کمتر مطرح اس��ت، زیرا حضور 
بیش از 25 هزار نیروي انس��اني با مدرک کارشناس��ي 
ارشد و دکتري، بستر را براي درون زاد کردن فعالیتهاي 
پژوهش��ي در آم��وزش و پرورش و کاهش چش��م گیر 
وابس��تگي به نیروي انساني مؤسسات خارج از آموزش 
و پرورش، آماده کرده  اس��ت. این  ظرفیت کّمي بزرگ 
نیروي انس��اني که عموماً با ویژگیه��اي کیفي همراه 
است از و دیگر دستاوردهاي 20 سال تالش در عرصه 
فعالیتهاي پژوهشي به حساب مي آید، اما تردیدي نیست 
که هنوز آموزش و پرورش در این زمینه به خودکفایي 
به ویژه »خودکفایي کیفي« نرسیده و کماکان نیازمند 
تربیت نیروي انساني متخصص در حوزه پژوهش است.

رشد اعتبارات پژوهشي
در سالهاي اولیه شكل گیري نهاد شوراي تحقیقات در 
سطح وزارت آموزش و پرورش یكي از دغدغه هاي اساسي، 
تأمین اعتبارات الزم براي اجراي فعالیتهاي پژوهشي بود. 
در گزارش عملكردي که در سال 1372 از شوراي مذکور 
ارائه گردیده اس��ت جمع اعتبارات پژوهش��ي ش��وراي 
تحقیقات وزارت و اس��تانها بالغ  بر 153/700/000 ریال 
برآورد گردیده اس��ت. امروز با گذشت بیشتر از دو دهه، 
سقف اعتبارات پژوهش��ي در وزارت آموزش و پرورش به 
حدود 6/500/000/000 ریال افزایش یافته است. اگر بر 
حسب سرانه دانش آموزي این اعتبارات مورد مقایسه قرار 
گیرد با توجه به اینكه آمار دانش آموزان در س��ال 1368 
رقمي برابر تعداد دانش آموزان فعلي-)رقم  13/500/000( 
نفر- مي باشد، اعتبارات پژوهشي در طي 20سال گذشته 
از رقم سرانه 11/3ریال به 481/48 ریال یعني حدود 42 

برابر و ساالنه حدود 200، رشد داشته است. 
كاستيها

سخن  گفتن از کاستیها البته آسان است و کاستیها 
فراوان. بي تردید هر برنامه اي که تدوین و به اجرا گذاشته 
مي شود و هر سلسله فعالیت  یا که انجام مي پذیرد، عالوه 
بر دستاوردها، با خود کاستیهایي را نیز به همراه خواهد 
داشت. کاستیها یا به تعبیري دیگر چالشها به آن دسته 
مسائلي اطالق مي گردد که در پیشبرد فعالیتها اختالل 
ایجاد مي کنند و اما به دالیل مختلف کمتر مورد توجه 
قرار مي گیرند. در عرصه فعالیتهاي پژوهشي در دو دهه 
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مقاله

اخیر کاستي هاي فراواني را مي توان مشاهده کرد که به 
مواردي از آنها در ذیل اشاره مي شود:

الف – عدم توجه و اهتمام مسئوالن سطوح باال دست 
سازمان آموزش و پرورش به تحقیق و پژوهش 

در یک مطالعه چنین عنوان شده است: با اینكه دولت 
مهم ترین تأمین کننده منابع پژوهش��ي کش��ور است اما 
خ��ود را بي نیاز از تحقیقات مي دان��د. )اعتمادي، 1384( 
با اینكه در گذش��ته اشاره ش��د که پیام پژوهش از سوي 
اکثر سیاس��تگذاران و برنامه ریزان پژوهش ش��نیده شده  
و بس��یاري از آنان این پیام را درک کرده اند، اما متأسفانه 
در موارد معدودي که گاه  مربوط به مس��ؤوالن عالي ترین 
سطوح نظام آموزش و پرورش مي باشد، نشانه  هاي بارزي 
از کم توجهي نس��بت به فعالیت هاي پژوهشي و پیگیري 
اقدامات عملي در راس��تاي استمرار فعالیتهاي پژوهشي 
به چشم مي خورد. به عنوان مثال با اینكه حسب وظایف 
محوله به شوراي تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، این 
شورا باید در جایگاه سیاستگذاري به عنوان مغز متفكر و 
فرمانده ارشد جبهه تحقیقات در آموزش و پرورش عمل 
کند، فعالیتهاي این شورا حدود 5 سال است که تعطیل 
گردیده است. صرفاً به این دلیل که وزراي محترم آموزش و 
پرورش که به عنوان رئیس شورا قرار دارند. به بهانه هائي که 
عمدتاً آن را مشغله کاري مي نامند نه تنها نسبت به تشكیل 
جلسات آن هیچگونه اهتمامي معمول نداشته اند بلكه از 
عدم تش��كیل آن نیز دغدغه اي به خود راه نداده اند. ظرف 
زماني عدم تشكیل جلسات این شورا از اواخر دوران وزارت 
آقاي حاجي تا پایان دوره وزارت آقاي علي احمدي و حتي 
دوران سرپرستي آقاي دکتر محسن پور را شامل مي گردد!! 
این در حالي است که به دالیلي نقش و جایگاه این شورا در 
سالهاي اولیه جلسات آن تا اواخر سال 1382به طور منظم 
یا متناوب تش��كیل مي گردید. گزارش عملكرد ش��وراي 
تحقیقات وزارت آموزش و پرورش در س��ال 1371 نشان 
مي دهد که این شورا در طول یكسال 19 جلسه با اعضاي 

شورا، 50 جلسه با شرکت کمیسیونهاي 
تخصص��ي، 75 جلس��ه با ش��رکت 
اعضاي کمیته ه��اي تخصصي برگزار 

)پژوهشنامه  است  نموده 
ک��ه   )1372 آموزش��ي 

مي ش��ود حدیث مفصل را از 
این مجمل و مقایس��ه دو وضعیت 

قدیم و جدید خواند. 
ب. ضع�ف کارآی�ي در کاربس�ت یافته هاي 

تحقیقاتي
اگر بخواهیم پاشنه آشیل تحقیقات آموزشي را 
هم در جه��ان و هم در ایران معرفي کنیم همین 

عدم کارآیي و کاربس��ت یافته ها و نتایج تحقیقاتي 
مي باشد. بطوري  که هرگاه و هرکسي که خواسته است 
عملكرد تحقیقات در وزارت آموزش و پرورش را به نقد 
بكشد و حتي آن را به حاشیه براند، از همین اهرم فشار 

علیه تحقیقات و غیرمفید بودن و غیرضروري بودن آنها 
اس��تفاده کرده است. وزیر س��ابق آموزش و پرورش در 
همین رابطه به طعنه و طنز »پژوهیچ« به جاي پژوهش 
به کار مي برد. در ریش��ه یابي موانع کاربست یافته هاي 
پژوهشي تحقیقات آموزشي در وزارت آموزش و پرورش 

در ایران مي توان به علل و عوامل ذیل اشاره نمود:
ضعف نيازسنجي و اولويت يابي:

منتقدین عرصه فعالیت تحقیقاتي و پژوهش��گران 
معتقدن��د یك��ي از موانع ج��دي کاربس��ت یافته هاي 
تحقیقاتي، فقدان نظام مؤثر براي نیازسنجي موضوعات 
پژوهشي مي باشد. موضوعات پژوهشي عمدتاً به صورت 
ذهني، س��لیقه اي یا با نظر کمیته ه��اي تخصصي )با 
عضویت افراد محدود( بررس��ي و به عنوان اولویت هاي 
پژوهش��ي تعیین مي گردند ) فتحي و اجارگاه1382( 
و چ��ون اینگونه موضوعات معموالً، از جمله موضوعات 
مبتال به آموزش و پرورش نمي باشند. اغلب برنامه ریزان 
و سیاس��تگذاران براي بكارگی��ري یافته ها و نتایج آنها 
ضرورتي را احس��اس نمي کنن��د. در تحلیل علل فوق، 
از یک مس��أله مهم نباید غافل بود. وقتي مغز متفكر و 
فرماندهي تحقیقات در آم��وزش و پرورش به مدت 5 
سال تعطیل مي باشد و هیچ سیاستگذاري روشني در 

تعیین  زمینه ها و اولویتهاي پژوهشي در سطح زمین��ه 

کالن وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد، نباید انتظار 
داشت که پژوهش��گران و متخصصان حوزه تحقیقات 
وزارت آموزش و پرورش دس��ت روي دس��ت بگذارند و 

منتظر بمانند تا سیاستهاي پژوهشي تبیین گردد. 
2- پايين بودن كيفيت پژوهشها

با اینك��ه از ابتداي تش��كیل ش��وراي تحقیقات در 
آم��وزش و پ��رورش، تاکنون ح��دود 5000 تحقیق به 
انجام رسیده است، اما از یافته ها و نتایج آنها در اصالح و 
بهبود امور آموزش و پرورش کمتر اس��تفاده شده است. 
از جمل��ه عوامل موثر بر عدم کاربس��ت یافته هاي این 
پژوهش ها پائین بودن کیفیت پژوهش هاي انجام شده 
مي باشد که سبب مي گردد نتایج و یافته هاي آنها براي 
کاربس��ت با تردید مواجه شود. این مسأله تنها دامنگیر 
تحقیقات آموزش��ي در ایران نیست بلكه موضوع مبتال 
به بس��یاري از کش��ورهاي جهان مي باش��د. نتایج یک 
مطالعه نش��ان مي ده��د: »تحقیقات آموزش��ي در کره 
اغلب از طریق نظرخواهي صورت مي گیرد. حتي تأثیر 
برنامه هاي آموزشي از طریق نظرخواهي، ارزیابي مي شود. 
محدودیتهاي مالي و همچنین سهل انگاري محققان از 
جمله عواملي هستند که باعث مي گردند انجام پژوهشها 
به نتایج واطالعات معتب��ر نینجامد«. در وضعیت اکثر 
تحقیقات انجام شده یا در حال اجرا در ایران توصیفي از 
وضعیت فوق مي  تواند باشد زیرا در اجراي اکثر تحقیقات 
عموماً از روش��هاي پیمایشي مبتني بر ابزار پرسشنامه 

استفاده مي گردد . 
راهكارها )پيشنهادات(

با توجه به دستاوردها و کاستیهایي که عرصه پژوهش 
در آم��وزش و پ��رورش با آن مواجه ب��وده و در قبل به 
اجمال به آنها اش��اره ش��ده،  راهكارهایي )پیشنهادات( 
چند در زمینه تقویت دس��تاوردها و کاهش کاس��تیها 
ارائه مي گردد: ساماندهي مجدد شوراي وزارت آموزش و 
پرورش تحقیقات :اولین و ضروري ترین اقدام در عرصه 
توجه به تحقیقات در آموزش و پرورش، ساماندهي 
مجدد شوراي تحقیقات مي باشد. در 
راس��تاي انجام این مهم تش��كیل 
جلسات ش��وراي تحقیقات وزارت به 
منظور تعیین سیاستها و اولویتهاي 
پژوهشي و اجرایي بسیار ضروري 
خواه��د ت��ا ه��م از پراکندگ��ي 
فعالیت هاي پژوهش��ي در عرصه آموزش و 
پرورش جلوگیري ش��ود و هم آنكه پژوهشها در جهت 
مسائل مبتال به آموزش و پرورش ساماندهي گردد. به 
نظر مي رس��د دیدگاه وزیر محترم آموزش و پرورش در 
این درباره بسیار راهگشا خواهد بود. در هرحال تقویت 
مرک��ز فرماندهي پژوهش در ح��وزه آموزش و پرورش 
نتایج ارزش��مندي براي فعالیتهاي پژوهشي به ارمغان 

خواهد آورد.
برنامه ريزي به منظور توانمندسازي محققان و 

به زعم يكي از بانيان پژوهش در 
آموزش و پرورش، تحول نظام 
پژوهش در آموزش و پرورش 
مستلزم عبور از مراحل پنج گانه 
توجه،  تمهيد، تمرين، تثبيت و 
تعميق مي باشد
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مستوره سادات مدرسي
كارشناس  ارشد مديريت

آموزش و برنامه ريزي درسي

هدف اصلي علم مدیریت، توس��عه دانش و مهارت 
ایجاد تحول در س��ازمان و ارکان تشكیل دهنده آن در 
جهت اثربخشي و کارآیي بیشتر است. مدیران در این 
خصوص عالوه بر دانش، به مهارتهایي مبتني بر بینش 
صحیح نیز نیازمندند. راب��رت کاتز مهارتهاي ضروري 

مدیریت را به شرح زیر برشمرده است:
1-مهارتهاي ادراکي و نظري

2-مهارتهاي انساني
3- مهارتهاي فني

صاحب نظران علم مدیریت بر این باورند که نیاز به 
مهارتهاي ادراکي و نظري از س��طوح باالي مدیریت به 
سطوح پایین رو به کاهش است، اما از آنجا که آموزش 
و پرورش مهمترین نهاد تربیتي اس��ت الزم اس��ت در 
چنین نگرشي باز تعریف شود؛ چرا که مهارتهاي ادراکي 
و نظري در چنین سازماني که محصولش انسان است 
در تمام سطوح مدیریتي مورد نیاز است و باید زاویه اي 
از وجود این موجود ارزش��مند در پردة غفلت نماند تا 

با کمک چنین مهارتي بتوان در تشخیص درست مسأله 
و رفع نواقص و بكارگیري درس��ت اس��تعدادها توفیقات 

چشمگیري به دست آورد.
 از این منظر براي تقویت و توسعه مدیریت عمدتاً سه 

دسته فعالیت انجام مي پذیرد :
1-آموزشهاي سازماني

2-مشاوره
3-پژوهش و مطالعات سازماني

ض��رورت انجام تحقیق زماني احس��اس مي ش��ود که 
فرد یا س��ازمان در مح��دوده کاري یا ارتباطي خود دچار 
مش��كل مي ش��ود در این صورت اس��ت که در پي یافتن 
پاس��خ، پژوهش شكل مي گیرد. در بعضي مواقع نیز براي 
بهره گیري از فرصتهاي بالقوه و بالفعلي که وجود دارد نیاز 
به ایده، راهكار و طرحهاي جدید اس��ت که رفع این نیاز 
از طریق سازوکارهاي پژوهشي امكانپذیر است. اگرچه در 
کش��ور عزیزمان ایران به دالیل علمي و تاریخي،  بسیاري 
از مدیران به اش��تباه، انتظ��ارات خود را در بخش آموزش 
جستجو مي کنند و بعضاً نیز دچار سرخوردگي مي شوند. 
اما گاهي هم در پژوهشها پاسخ یا طرح ارائه شده جوابگوي 
مش��كل نیست یا اساس��اً پژوهش انجام شده مسأله  اي را 
ح��ل نمي کند، .یكي از مهمترین دالیل آن مي تواند عدم 

هدفمندی، نظریه پردازی، تعامل
ويژگيهاي پژوهش در آموزش و پرورش

پژوهشگران 
اگر همه بخش هاي درگیر در زمینه تحقیقات آموزشي به 
ارتقاي کیفیت نیروي انساني خود توجه نمایند، و زمینه هاي 
ادامه تحصیالت آنها را تا س��طوح عالي و امكانات مناسب 
براي فرصتهاي مطالعاتي را براي آنان فراهم آورند،  اوالً یک 
س��رمایه گذاري در جهت تأمین و انباش��ت نیروي انساني 
صورت گرفته،  ثانیاً از هرز رفتن هزینه هاي اجرایي فعالیتهاي 
پژوهشي نیز جلوگیري شده است،  زیرا یكي از پیامدهاي 
تربیت نیروي انس��اني متخصص و ارتق��اي صالحیتهاي 
تخصصي آنان، تقویت و ارتقاي کیفي فعالیتهاي پژوهشي 
و در نهایت اعتبار یافتن نتایج آنها براي کاربست مي باشد. 
لذا پیشنهاد مي گردد ش��وراي تحقیقات استان ها و  وزارت 
نسبت به تدوین آیین نامه هاي مورد نیاز پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش، کمیته هاي پژوهشي معاونت و غیره در 
جهت فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل پژوهشگران آموزش 

و پرورش و استفاده از فرصتهاي مطالعاتي اقدام نمایند.
3. فعاليتهاي پژوهشي بر محور آينده 

یكي از اقداماتي  اس��ت که مي  تواند به کاربست  یافته هاي 
پژوهشي کمک کند و برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه آموزش 
و پرورش را در تدوین برنامه ها یاري رس��اند و به آنان توانائي 
انتخاب هوش��مند  دهد. )صالحي،  1384(، نتایج و یافته هاي 
فعالیتهاي پژوهشي مبتني بر محور آینده، ظرفیت کاربست 
بیشتري را دربردارد.  بنابراین توصیه مي شود که زمینه انجام 

این نوع پژوهشها در آموزش و پرورش تقویت گردد.
منابع:

اعتمادي، محمد ، »اثربخش��ي پژوهشي، چالش ها و راهكارها«، 
مجموع��ه مقاالت همایش پژوهش، بهره وري، رش��د و توس��عه 
اقتص��ادي،  موسس��ه عال��ي آم��وزش و پژوه��ش مدیری��ت و 
برنامه ریزي،1384./ خالقي، علي اصغر ، »نقد و ساختار پژوهشي 
آموزش و پرورش« ، ویژه نامه هفته پژوهش ستاد برگزاري هفته 
پژوهش،1382./ صافي احمد. » بررس��ي سیر تاریخي و تكویني 
قوانین آموزش وپرورش ایران« ، طرح پژوهشي، پژوهشكده تعلیم 
وتربیت. 1381./ صالحي و غالمرضا ،  »نسبت میان آینده پژوهي و 
برنامه هاي توسعه«. مجموعه مقاالت همایش پژوهش، بهره وري، 
رشد و توسعه اقتصادي، 1384./ فتحي واجارگاه، کوروش. » موانع 
پژوهش مدارکردن تصمیم گیري در فرایند برنامه ریزي درسي« ، 
فصلنامه تعلیم وتربیت، شماره 2، تابستان،1382. / فصلنامه خبري 
ش��وراي تحقیقات. »نگاهي کوتاه به عملكرد شوراي تحقیقات 
آموزش و پرورش در سالي که گذشت«. خبرنامه پژوهشي شماره 
11، بهار، 1372./ فقیهي،  فاطمه ، کاربست یافته هاي پژوهشي 
در اصالحات آموزشي تک نگاشت شماره 26، پژوهشكده تعلیم 
وتربی��ت، 1378./ قران��ي مقدم، امان، »س��یرتحولي برنامه هاي 
درسي«، دانش��گاه تربیت معلم، 1354./ مهرمحمدي، محمود ، 
»پژوهش در آموزش و پرورش )ضرورتها،  بیمها، امیدها(« فصلنامه 
تعلیم وتربیت، شماره 1 بهار، 1376./ 10-میرزاده، حمید. »توسعه 
کشور در گرو توسعه علم و فن آوري«، مجموعه مقاالت همایش 
پژوهش، بهره وري، رش��د و توسعه اقتصادي. مؤسسه آموزش و 

پژوهش مدیریت و برنامه ریزي، 1384.
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نیازمند چگونه پژوهشي است؟
  آی�ا صرفاً به این دلیل ک�ه وزارت آموزش و پرورش 
یک س�ازمان آموزش دهنده است به هر نوع پژوهش در 

حوزه هاي مختلف علمي نیاز دارد؟
  آیا این سازمان موظف است تا براي همه پرسشها و 

مسائل، نمونه پژوهشي درون سازماني داشته باشد؟
  ویژگیهاي یک پژوهش خ�وب در آموزش و پرورش 

چیست؟ 
  آیا همه پژوهش�هاي حاضر مورد به�ره برداري قرار 

گرفته اند؟
  آیا کلیه پژوهش�ها در جهت رشد و تعالي محصول 

سازمان، یعني انسان، تعیین موضوع شده است؟
وزارت آموزش و پرورش س��ازماني است که محصول 
آن انس��ان، اشرف مخلوقات اس��ت و به دلیل پیچیدگي 
رازگونه اش هیچ دو محصول این سازمان شبیه هم نیست. 
بنا بر این مدیریت پژوهش در چنین سازماني نگرشي ویژه 
را مي طلبد تا با توجه به نیازها و مسائل موجود، اولویتهاي 

پژوهشي تعیین گردد.
ابتدا باید به روشني دانست که مسائل اصلي آموزش و 
پرورش امروز کدام است و براي اطمینان از صحت و سقم 
آن میزان قرابت آن را با هدف یا همان محصول نهایي در 
زمان فعلي بررسي کرد و تأثیرات آن را در آینده نیز در نظر 
داشت، چرا که در این سازمان انسان براي زندگي امروز و 

فردایش تربیت مي شود.
به عبارتي » ...که چه شود « موضوع را پاسخ داد. 

بعضي پژوهشها در موضوعات علوم پایه است که چندان 
ارتباطي به آموزش ندارد و شاید نتایج آن درقسمتهایي، آن 
هم دربخش دانش افزایي کمک کننده باشد. در این صورت 
اس��ت که هدایت پژوهش��گر به نهاد مرتبط، یک حرکت 
مؤثر در مدیریت پژوهش به نظر مي رس��د. واضح اس��ت 
که در حیطه پژوهش کیفیت به کمیت ارجحیت دارد و 
افزودن مجلدات تحقیقي غیرکاربردي، تحمیل هزینه اي 

غیرضروري بر بدنه سیستم مي باشد.
گرچه تفاوتهاي فردي سبب یافتن پاسخهاي غیرمشابه 
در موضوعات پژوهشي مشابه مي شود، اما ضرورت تكرار 
برخي موضوعات پژوهشي در جهت دستیابي کدام پاسخ 
است که آنقدر ارزشمند به نظر مي رسد که قابلیت چندین 
بار پرداخت هزینه را پیدا کند در حالي که بسیاري از مسائل 

ضروري از نظر دور مانده اند.
البته با در نظرگرفتن محدوده زماني عمر بشر و تغییرات 
وي ، نتایج پژوهش در آموزش و پرورش بیش از هر جاي 
دیگر مشمول گذشت زمان مي شود. بنابراین انتخاب روش 
مناس��ب در دستیابي به پاسخ، بسیار مؤثر است، چرا که 
گاهي به رغم موفقیت پژوهش، نتایج به دلیل تغییر شرایط 

غیرکاربردي مي شود.
گاهي هم براي توسعه فرهنگ پژوهش، تعداد اهمیت 

مي یابد. ولي باید هوشیار بود که تأمین این هدف نباید 
وجود پژوهش��گراني کل نگر را در جامعه توسعه بخشد 
و اس��باب خطا و بي دقتي و رواج بي اعتمادي به نتایج 

پژوهش را رونق دهد.
چون اساس��اً پژوهش در آموزش و پرورش با هدف 
حل مسائل انساني، یا موضوعات مرتبط است، لذا ایجاد 
فرصتهاي تعاملي، یا تجربي مي تواند پژوهش را از قالب 
تئوري به کاربردي ش��دن نزدیک کند. در این خصوص 
انتخاب موقعیت مناسب آزمایش��ي در جهت اجرایي 
شدن طرح مؤثر است. کانت، فیلسوف آلماني مي گوید: 
تجربه بدون بهره گیري از نظریه هاي علمي یک فعالیت 
کور است و نظریه پردازي بدون اتكا بر تجربه واقعي تنها 

یک بازي ذهني با واژه هاست.
و آخرس��خن آنك��ه، بازتعریف فرآین��د پژوهش در 
آم��وزش و پرورش، ش��ناخت و معرفي جایگاه هریک 
از قس��متهاي مرتب��ط با این فرآیند در سیس��تم ، در 
جهت اثربخش��ي و بكارگیري نتایج پژوهشها در جاي 
خود، براي ایجاد زمینه هاي موفقیت و توسعه فرهنگ 
پژوهش، بسیار مؤثر خواهد بود و حفظ هویت پژوهش 

را در این سازمان تضمین مي کند.
منابع مطالعاتي

غالمرضا خاکي، مورد کاوي و مورد نگاري در مدیریت، 
دانشكده مدیریت دانشگاه تهران

غالمرضا خاکي، هدف و هدف گذاري، سازمان بهره وري 
ملي ایران

غالمرضا خاکي، مدیریت کارآمد، مؤسسه کار و تأمین 
اجتماعي

غالمرضا خاک��ي، روش تحقیق با رویك��رد پایان نامه 
نویسي، انتشارات باز تاب

داوود حسیني نسب، جزوه آموزشي روش تحقیق ویژه 
اعضاي هیأت علمي، مؤسس��ه پژوهش و برنامه ریزي 

آموزش عالي، دانشگاه تبریز
عباس بازرگان- زهره سرمد-الهه حجازي، روش تحقیق 

در علوم رفتاري، تهران: آگه
پوپر کارل ریموند، حدسها و ابطالها، احمد آرام، شرکت 

سهامي انتظار
پوپر کارل ریموند، منطق اکتش��اف علمي، احمد آرام، 

انتشارات سروش
حسن احمدي گیوي، آیین پژوهش و مرجع شناسي، 

نشر هما
علي دالور، روش تحقیق در روانشناسي و علوم تربیتي، 

نشر ویرایش
اتسلندر، پتر، روشهاي تجربي تحقیق اجتماعي، بیژن 

کاظم زاده، معاونت فرهنگي آستان قدس رضوي
غالمرضا خاکي، روش تحقیق در مدیریت، انتش��ارات 

دانشگاه آزاد اسالمي

تش��خیص درس��ت و طرح روان صورت مسأله باشد که 
گاه بدون در نظر گرفتن ویژگیهاي س��ازمان مورد نظر و 
سازمانهاي مرتبط، طبق الگویي معین و کامالً کلیشه اي 

صورت مي پذیرد.
در یک نگاه آسیب شناسانه دو تیپ پژوهشي را مي توان 
ط��رح ک��رد، یكي پژوهش��گران جزءاندی��ش که نگاهي 
غیرمنعطف و کلیشه اي و دور از خالقیت دارند و پژوهش 
را در چارچوب معین و تابع نظریات علمي و منعكس کننده 
آخرین دس��تاوردهاي علمي بشر مي پندارند و براي طرح 
ارزشمندي آن پیوسته به آخرین مراجع و کتب خارجي 
اشاره مي کنند، غافل از آنكه گرچه ایشان اصول را خوب 
مي دانن��د و بدان عم��ل مي نمایند، در جه��ت راه اندازي 
اتومبیلي تالش مي کنند که موتور ندارد، یا خوش بینانه تر 
آنكه اگر موتور دارد سوخت ندارد، حال شما هرچند اصول 
رانندگي را درس��ت بكار بندید باز هم حرکت نمي کنید 
چون اساساً در تشخیص مسأله اول، اشتباه کرده اید و اولین 
نیاز براي دستیابي به هدف، درست شناسایي نشده است. 
بعالوه، این پژوهش��گران به علت جزئي نگري در پژوهش 
و وس��واس در بكارگیري ساده ترین اصول پژوهشي، غالباً 
نمي توانند ماحصل پژوهش خ��ود را در اجرا ببینند، چرا 
ک��ه بیانات تئوري گونه آنها در حوزه اج��را کاربرد ندارد و 
مدیران س��ازمان که در صدد حل مسأله فعلي هستند با 

نتایج پژوهش ارتباط بر قرار نمي کنند.
دسته دوم، پژوهشگران کل اندیش که محقق نما هستند. 
آنها بیشتر به تولید انبوه و باال بردن آمار مجلدات پژوهشي 
خود مي اندیش��ند و ابتدایي ترین اص��ول پژوهش را نیز 
رعایت نمي کنند و مدعي تالش براي حل مسأله اند. این 
عدم دقت در انجام و ارائه نتایج پژوهش، نوعي بي اعتمادي 
به پژوهش��گران را سبب مي ش��ود و از طرفي بكارگیري 
نابجاي عبارت »حل مس��أله« اسباب کج فهمي نسبت به 
آن را باعث مي ش��ود، چرا که مفاهیم، وجودي مستقل و 
بیرون از ذهن انس��انها ندارند و با یک تعریف غلط ممكن 
است براي سالها از منظر قضاوتي غلط در گوشه اي حبس 
بمانند، و چنین است که عرصه بر پژوهشهاي ارزشمند و 

پژوهشگران متعهد تنگتر و تنگتر مي شود:
عدم کارآمدي پژوهشگران جزء اندیش در دستیابي به 

راهكارهاي متناسب با شرایط واقعي.
عدم اعتماد به دس��تاوردهاي پژوهش��ي پژوهشگران 

کل اندیش به دلیل پیامدهاي نامطلوب تجربه شده.
غیرمرتبط بودن موضوعات پژوهشي با نیازهاي اجرایي 

سازمان در مسیر هدف.
این هرسه اسباب توجیه محدودیتهاي مالي و کاهش 
اعتبارات پژوهشي و نیز روي آوري مدیران به کسب اخبار 
از مناب��ع موثق و جایگزیني آن به جاي تحقیقات علمي 

فراهم آورد. 
  حال با این نگاه باید بپرس�یم ک�ه آموزش و پرورش 
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دكتر محمد حسنی
عضو هيأت علمي مؤسسه 

پژوهشي برنامه ريزي 
درسي و نوآوريهاي 

آموزشي

یك��ي از معضالت بزرگ جامعه ما و حتي جامعه 
بزرگ بش��ري ع��دم روي آورد حقیقي ب��ه اخالق و 
اخالقیات است. ظلم و بي عدالتي، فساد، فقر، کشتار 
انسانهاي بي گناه، بزه کاریها و بسیاري از پدیده هاي 
زشت جوامع بشري ناشي از کم لطفي به این ساحت 
معنوي در حیات بش��ري اس��ت. » اخالق به منزله 
آیین نامه اي اس��ت که انسان موظف است، به لحاظ 
انس��ان بودن، آن را رعایت کند؛ چرا که انسان براي 
بازگش��ت به کرامت واقعي و حقیقي خود به اخالق 
نیازمند اس��ت. اصول اخالقي به قوانین کمال انسان 
و تحقق بخش��یدن خیر مربوط است و در نتیجه در 
ه��ر حرفه اي به مجموعه احكام ارزش��ي ناظر بر آن 
حرفه اطالق مي شود.« )ساکي، 1386( بي گمان این 
توجه به اخالقیات در عرصه هاي متفاوت زندگی باید 
مورد عنایت واقع شود. هرچند  در مقام ارزشگذاري 
برخي عرصه ها بیش��تر از عرصه هاي دیگر روي آورد 
عمیق تري باید به اخالق داشته باشند. تأکید براخالق 
عرصه پزشكي که از قدیم االیام مورد توجه متفكرین 
بوده اس��ت. قس��م نامه بقراط شاید به سبب اهمیت 

اخالق در حوزه پزشكي است.
ازجمل��ه حوزه هاي دیگر که اخالق در آن جایگاه 
بس ارزش��مند و واالی��ي دارد. حوزه تربیت اس��ت. 
گس��تردگی و عمومیت یافتن تربی��ت در بین آحاد 
جوامع بش��ری اهمیت اخ��الق را دو چندان نموده 
است. اساساً تربیت ماهیتی اخالقي دارد و لذا نسبت 
بین آنها اضافی و تحمیلی نیست. اخالق در تربیت از 
دو منظر مورد توجه قرار می گیرد. نخست از منظر 

اهداف که تربیت اخالقی یا تربیت در ساحت اخالقی 
از جمله اهداف بنیادی نهاد تربیت به شما می رود. دو 
دیگر از منظر عمل تربیتی که اخالق به مثابه ویژگی 
کار گزار تربیتی مورد توجه قرار می گیرد. از این منظر 
اخالق معلمی، اخالق پژوهش قابل طرح اس��ت. بر 
این اساس باید ارزشهاي اخالقي در تمامي بخشهاي 
تربیت جاري و س��اري باشد. یكي از بخشهاي مهم 
حوزه تربیت، پژوهش است. اهمیت حوزه پژوهش از 
آنجاست که » تأثیرات خود را بر طیف گسترده اي از 
 دانش آموزان، معلمان، مدیران، اولیا و سایر افراد برجاي 
مي گذارد و از این رو قادر است منشأ بروز تهدیداتي 
جدي نیز براي این مجموعه به ش��مار آید. از این رو 
باید با کوشش در جهت رعایت معیارهایي اخالقي، 
مانع از بروز این تهدیدات در عرصه عمل بر این قشر 
عظیم گردید.« )س��اکي، 1386( ام��روزه با افزایش 
مطالبه و تقاضا برای آموزش عمومی و عالی و ارتباط 
آن با تحرکات اجتماعی ش��اهد گس��ترش ضمن و 

آشكار پدیده بد اخالقی  در این عرصه هستیم. 
دانش��جویی که پایان نامه اش را با مشاورت من به 
انجام مي رس��اند درخصوص نتایج تحقیقش چنین 
اظهار مي کند که :»من آنچه یافته ام گزارش کرده ام 
مي دانم که نتا یج این گزارش با افكار و عقاید ش��ما 
آنچنان س��ازگار نیس��ت«. اگرچه سخن او سخنی 
اخالق��ی بود اما گویي به طور ضمني اظهار مي کند 
که این امكان وجود دارد و این امر صورت گرفته  که 

نتایج پژوهشها با میل افراد ذی ربط تنظیم شده باشد. 
به او گفتم که اگر غیر از این مي کردید زشت بود.

 صداقت وش��جاعت دربیان نتایج پژوهش جزئي 
از اخالق پژوهش اس��ت. حتي شاید بتوان گفت که 
صداقت وشجاعت بخشي از روش شناسي پژوهش به 
ش��مار مي رود و باالتر از آن اخالق به مثابه فراروش 
پژوهش باید دیده ش��ود: چراکه اگر مقصد پژوهش 
ش��ناخت حقیقت اس��ت نمي ت��وان حقیق��ت را با 
غیرحقیقت شناخت. مراد این نیست که در تعیین 
اعتبار روش به تسلس��ل و دور دچار شویم. مراد این 
اس��ت اگر صداقت دربیان نتایج وجود نداشته باشد 
عمالً هیچ دانش قابل اعتنایي وجود نخواهد داشت 
و دیگ��ر این ک��ه اگر خ��ود روش با م��الک معتبر 
حقیقیت جویي تأیید نشود دانش تولید شده اعتبار 
نخواهد داش��ت. خود روش باید با معیار باالتري به 
نام اخالق محک بخورد. براي مثال وقتی برای مسأله 
ویژه ای  روش خاصی انتخاب می شود به این معنا ست 
که این روش ما را بهتر به حقیقت می رساند. از اینرو 
مواجهه روشمند با واقعیتها برای رسیدن به حقیقت 
فعلی اخالقی اس��ت. بر این اساس  مي توان پذیرفت 
ک��ه اخالق فراروش پژوهش اس��ت. اگر معیار کالن 
اخالق نباش��د روش و اصل پژوهش بنیاد معتبري 
نخواهد داشت. به سخن دیگر اعتبار روش پژوهش 

از اصول اخالقي برمي خیزد.
همانگونه که گفته شد شواهد حاکی از آن است 

جایگاه 
ارزشهاي اخالقي 
در عرصه پژوهش
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صداقت وشجاعت دربيان نتايج 
پژوهش جزئي از اخالق پژوهش 
است. حتي شايد بتوان گفت كه 
صداقت وشجاعت بخشي از 
روش شناسي پژوهش به شمار 
مي رود و باالتر از آن اخالق به 
مثابه فراروش پژوهش بايد ديده 
شود: چراكه اگر مقصد پژوهش 
شناخت حقيقت است نمي توان 
حقيقت را با غيرحقيقت شناخت

که در عرصه پژوهش بداخالقی در حال گس��ترش 
اس��ت. اخیراً شنیده ش��ده است که با اس��تفاده از 
نرم افزاري توانسته اند دست برخي از »محقق نما« یان 
را رو کنند. آنان با بداخالقي توانس��ته اند مقاالتي را 
ب��ه نام خود ثبت کنند ک��ه در واقع حاصل تكاپوي 
فكري خودشان نبوده است. این خبر بسیار دردناک 
است. در تاریخ تمدن پرافتخار این کشور در زماني که 
کتابها با دس��ت نوشته مي شد و نظارت و کنترلي بر 
آن نبود این بداخالقي ها را ندیده ایم. به نظر مي رسد 
که اگر در زمینه هایي پیشرفت کرده ایم، در این زمینه 
پسرفت داشته ایم. پدیدة  غیراخالقي دیگري در عرصه 
پژوهش در کشور مش��اهده شده است، در برخي از 
مراکز فرهنگي شهر اطالعیه هایي دیده مي شود با این 
مضمون که با قیمت مناسب سفارش تألیف پایان نامه 
براي دانشجویان ارش��د و دکتري پذیرفته می شود. 
بي تردی��د این از نش��انه هاي توس��عه بداخالقي در 
حوزه پژوهش اس��ت. روشن است که افرادی که این 
پایان نامه ها را تألیف می کنند، بی اساس و بدون مبنای 
تجربی یا فكری، اطالعاتی ساختگی و جعلی را تجزیه 
تحلیل می نمایند، و از آن نتیجه گیری کرده  به جامعه 
علمی عرضه می نمایند، لذا آنچه به عنوان دانش تولید 
ش��ده، سراب دانش است. از سوی دیگر فردی که با 
خرید این خدمت وارد عرصه علمی و پژوهشی می 
ش��ود به اخالق و اخالقیات پایبند نخواهد بود و دور 

باطلی از بداخالقی به وجود می آید.
البته نباید از بروز این پدیده که کم و بیش در گذشته 
به صورت پنهان و خزنده جریان داش��ت شگفت زده 
شویم، زیرا این رفتارها بر بستر بداخالقي و بي اخالقي 
مي روید و باید منتظر بدتر از آن هم باشیم. بروز این 
رفتارها مانند سر کش��یدن و باز شدن دمل چرکیني 
است که از گذشته ش��كل گرفته،  فضاي پژوهش را 

آلوده تر مي سازد. لذا وقت آن است جدی تر به 
این پدیده توجه ش��ود و راههاي مقابله با آن 

بررسي شده  اقدامي صورت پذیرد.
یكي ازراهه��اي کوتاه مدت براي مواجهه 
با گسترش بد اخالقي در این حوزه شناسایي 
مصداقهاي مختلف و مقابله با آنهاست. در یک 
ن��گاه آغازین، به طور کلی مصادیق مختلف 
بداخالقی در عرصه پژوهش تربیتی را می توان 
به دو گروه محتوایی و شكلی تقسیم نمود. در 
نوع محتوایی رفتارهای غیراخالقی بر نتایج 
پژوهش تأثیر می گ��ذارد و آن را از حقیقت 
دور می س��ازد، یعنی به ج��ای تولید دانش 
ش��به دانش تولید می شود. نوع شكلی آن به 
انتشار و بهره گیری از نتایج پژوهشها مربوط 
می شود. هر دو گونه رفتار غیراخالقی در امر 
پژوه��ش در تعامل با همدیگر مانع تكامل و 

تعالی علمی و معرفتی جامعه خواهند بود.

نمونه هایی از بداخالقی های نوع اول به این شرح اند:
 معرفي، گزارش یا انتشار اطالعاتي است که حاصل 

پژوهش نباشند. 
 ه��ر گونه تغییردر محت��واي پژوهش که منجر به 

تغییر یافته ها گردد.
 ارائ��ه آمارها و نتایج آماري جعلي و س��اختگي و 

غیرواقعي 
 نقد دیدگاه ها و نظریه ها بدون ارائه دالیل عقالیي 

 بي دقتي و سهل انگاري در انجام پژوهش 
 س��وگیري و حمای��ت بي دلی��ل و غیرعقالني از 

دیدگاه ها و نظریه ها
 برخی از رفتارهای غیراخالقی در حوزه پژوهش از 

نوع دوم عبارت اند از:
  معرفي و انتش��ار ایده ه��ا و طرحهایي که حاصل 

تالش و تكاپوي فكري و ذهني خود نباشد.
 استناد به منابعي که مستقیماً از آنها استفاده نشده 

و از فهرست منابع دیگران گرفته شده است.
 س��رقت ادبي، هر گونه اس��تفاده اي اس��ت که از 

دسترنج علمي دیگران صورت مي گیرد اما به منبع 
آن در گزارش اشاره نمي شود.

 تكرار انتشار یافته هاي یک پژوهش در بیش از یک 
مجله علمي 

 قصور نسبت به قدرداني و ذکر نام افراد و مؤسساتي 
که در مسیر پژوهش کمک نموده اند. 

 نویسندگي افتخاري، یعني اینكه براي سهولت در 
چاپ مقاالت خود از اس��امي افراد بنام علمي بدون 

هیچگونه همكاري استفاده کنیم. 
 بخشندگي در نویسندگي، به این معنا که اسامي 
دیگران را بدون هیچ گونه همكاري، صرفاً به این دلیل 
که به امتیازات آن نیاز اس��ت به کارهاي انتشاراتي 

اضافه کنیم. 
 ع��دم انتش��ار برخي مناب��ع و ایجاد دسترس��ي 

انحصاري 
 عدم ارائه مشاوره منصفانه به پژوهشگران دیگر،  یا 

خساست علمي 
 کم کاري در ارائه خدمات مشاوره اي به دانشجویان 

و پژوهشگران تحت راهنمایي و مشاوره
به این فهرست کوتاه مي توان موارد دیگري اضافه 
نمود؛ یعني دامنه بد اخالقي در حوزه پژوهش مي تواند 

بیشتر از این باشد.
تردیدي نیست به مانند هر پدیده انساني براي مقابله 
با این جریان باید به دنبال بس��ترها و زمینه ها نیز بود. 
مقابله با نش��انه ها نمي تواند پدیده را اساساً از بین ببرد. 
لذا در بلندمدت باید به صورت ریش��ه اي با آنها مقابله 
کرد. ب��راي ایجاد فضاي اخالقي در حوزه پژوهش باید 
از آموزش��هاي اولیه در تربیت رسمی شروع نمود و آن 
را به دوره هاي آموزش عالي گسترش داد..از آنجا که در 
دوره ه��اي تحصیلي مختلف آموزش و پرورش معلمان 
سعي زیادي به تحریک دانش آموزان به انجام پژوهش 
و مطالع��ه دارند، در کنار آم��وزش  متدولوژي 
پژوهش باید اخالق پژوهش نیز مورد توجه قرار 
گیرد. همچنین در سطح آموزش عالی استادان 
باید از این جریان در ارائه پروژه هاي دانشجویي 
در تمامي س��طوح مراقبت نماین��د، و از بروز 
مصادیق آن در فضاي دانش��جویي جلوگیري 
نمایند. همچنین الزم اس��ت مراجع ذي صالح 
نسبت به تدوین دستورالعملهاي مناسب براي 
فرهنگ س��ازي در مراکز علمي و پژوهش��ي و 
تصویب قوانین مناسب اقدام نمایند. این موضوع 
باید در محتواي برنامه هاي درسي روش تحقیق 

در دورة کارشناسي و باالتر نیز قرار گیرد.
منابع

ساکی، رضا، تدوین الگوی نظری زیرنظام 
پژوهش و ارزشیابی آموزش و پرورش، طرح 
تدوین س��ند ملی آموزش و پرورش، کمیته 

مطالعات نظری 1386. 
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پژوهشگرنماها 
امانتدارهاي خوبي نمي باشند
 آن هم به دليل آنكه

 بهره اي از انصاف نبرده اند 
آنان قلب كنندگان اسم و رسم 
پژوهش اند

                                                                                              
عبداالمير گيلك
نويسنده و محقق

گرچه گردد در قیامت آن فزون
از خدا اینجا بخواهید آزمون
مولوي

شاید آنچه طي سالیان متمادي، به موازات اهتمام 
ب��ه ام��ر »پژوهش« در کش��ور رنگ باخت��ه و قامت 
رعناي خود را به قیمت فنون و مهارتهاي وابس��ته به 
این تخصص به کناري کش��یده است اخالق و عدالت 
باش��د. پژوهش از آن هنگام که به عنوان مس��أله در 
ذهن پژوهش��گر نقش مي بندد و او را دلمشغول خود 
مي دارد، ت��ا زماني که یافته هاي حاصل از انجام آن را 
براي یک کاربرد یا هم افزایي دامنه  دانش بشري به کار 
مي گیریم، اخالق، عدل و انصاف تمامي این پیوس��تار 
را در بر مي گیرد. مالزمه  انصاف پژوهش همیش��گي و 
بلكه یک الزام است. تنها پژوهشگر صاحب دل و منصف 
مي تواند ره به ساحت مقدس پژوهش برده و بهره  الزم 
از آن اخذ نماید. اساساً پژوهش از آن حیث که آزمودن 
گمانه ه��ا، قضاوت پیرامون آنه��ا و داوري درخصوص 
نتایج و کاربس��ت آنهاس��ت، تماماً از عدل و انصاف و 
رعایت اخالق متأثر مي گردد. کم کردن این خصیصه 
از پژوهش و پژوهشگر به مثابه  عدم وقوع پژوهش است. 
در نازل ترین سطح آن مي توان گفت آنچه جاري شده 
چیز دیگري است و نهادن نام پژوهش بر آن و فاعل آن 

به عنوان پژوهشگر خطایي بیش نیست. 
   ب�اور پیش نوش�ته  خود را در چن�د گام از مراحل 

پژوهش مرور مي نماییم: 
الف( رعایت عدل و انصاف در »مسأله گزیني« یا به 
عبارت بهتر »به گزیني مسأله« به جاي »مسأله تراشي« 
است. مگر نه این است که به ما گفتند: هم سؤال از 
علم خیزد هم جواب، پس چنانچه انتخاب موضوعات 
و عناوین براي پژوهش با رعایت انصاف و اخالق توأم 
نشود، از ابتدا پژوهشگر در دایره  بیهودگي گرفتار شده 
اس��ت و ماحصل تالش او و یارانش جز ضایع کردن 
منابع انساني � مالي ارمغاني دگر نخواهد داشت. حتي 
در بهترین شكل آن تمرین و تكراري است از کارهاي 

پیشین. 
پژوهش��گر اهل ایم��ان و عدل مس��ائل واقعي و 
اولوی��ت دار را از می��ان گوناگوني تزیین ش��ده  آنان، 

مي کاود و مي یابد. 

ب( عدل، انصاف و امانتداري در اس��تفاده از آراي 
دیگران. تمامي پژوهشها به گونه اي وامدار پژوهشهاي 
پیش از خود مي باشند. این وابستگي مي تواند در یک 
بعد مثل ابزارها یا در ابعاد مختلف باشد، براي مثال یک 
پژوهش مي تواند از حیث س��ابقه، ابزارها، روش و... با 
پژوهشهاي قبلي پیوسته باشد.  پژوهشگر اهل عدل و 
انصاف هر سند یا مدرکي را با حفظ هویت و اصالتهاي 
وابسته به سندي عاریت گرفته، این امانت را به خوبي 
صیانت مي نماید. همچنین در معرفي آن به دیگران 
کوتاهي نمي کند، به گونه اي که راه را براي بهره مندي 
دیگر پژوهشگران مي گشاید و مسیر تعالي این عرصه 

را صریح و بدون ابهام مي نماید.
پژوهشگرنماها امانتدارهاي خوبي نمي باشند، آنهم به 
دلیل آنكه بهره اي از انصاف نبرده اند. آنان قلب کنندگان 

اسم و رسم پژوهش اند. 
ج( عدل و انصاف در بکار گماردن اهل پژوهش

پژوهش کار معظم و خطیري است و سپردن آن به 
غیر اهل آن یعني ضایع کردن آن. آراستگي پژوهش 
به آن است که طراحي، هدایت و نظارت آن به افرادي 
سپرده ش��ود که عالوه بر تخصص، صاحب اخالق و 
انصاف باشند. این بدین معناست که اوالً اهل انصاف 
امور هم شأن و به اندازه  وسع خود را مي پذیرند و غیر 
آن را یله مي کنند، برعك��س آن اهل ناداوري و ظلم 
کوچكیها ي خود را بزرگ قلمداد کرده و کاري سترگ 

را به دوش مي کشند )که نتیجه آن نیز معین است(.
ثانی��اً اهل ع��دل در به کار گم��اردن اهل پژوهش 
تمامي جوانب تعهد و تخص��ص و مهارت را ملحوظ 
مي دارند. براي مثال فردي که تحصیل کرده یک رشته  
خاص است و تجارب مرتبط با رشته  خود را نیز دارد؛ 
بهتر مي تواند به کار گرفته ش��ود تا فردي که از هر دو 
بي بهره است. اهل ظلم و نامهرباني با مالکهاي دیگري 
اف��راد را به کار مي گیرند که به دور از انصاف اس��ت، 
مثالً همكاریها و رفاقتها جاي خود را به شایستگیها و 

برتریها مي دهد. 

د( ساده و سالم نویسي نمادي از انصاف اهل پژوهش
یك��ي از رس��التهایي ک��ه بر عهده اه��ل پژوهش 
گذارده ش��ده است ساده و سالم نویسي است. این نیز 
به نوبه  خود نش��انه اي از انصاف و درستي است. اهل 
انصاف نوش��ته  )پژوهش( خود را به زنگار مغلق گویي 
و بدنویسي آلوده نمي سازند، آنان ضمن رعایت حریم 
موضوع و ادبیات )پایه و تابع(، تالش مي کنند مطالب 
را در قالبهاي س��اده و صری��ح بیان نمایند و در عین 
ح��ال مرقومه  خود را از ناپاکي )غلط نویس��ي، فقدان 
سند و مدرک، منبع دهي نامناسب و...( به دور دارند. 
در مقابل این گروه، افرادي هس��تند که به ظن باطل 
خود، بزرگي خود را در نوش��ته هاي پرزحمت و مملو 
از دس��ت انداز جستجو مي نمایند که این طایفه را ما 

غیراهل مي نامیم. 
اینها نمونه هایي ب��ود از پرتوافكني عدل و انصاف 
در منظومه  پژوهش براي روشنگري در کلیه سطوح 
پژوهش. همچنین مراحل دیگر پژوهش نیز دل بسته 
و وابسته  این عدالت و اخالق مي باشند: اجراي عادالنه 
طرح، انصاف در گزارش دهي، اخالق در بهره گیري از 

یافته ها و...
پژوهش همچنین امري موزون است، بدین معنا که 
اگر مجموع��ه اي را در نظر بگیریم که در آن، اجزاء و 
ابعاد مختلفي به کار رفته و هدف خاصي از آن منظور 
است، باید در آن مجموعه از حیث مقدار الزم هر جزء 
و از لحاظ کیفیت ارتباط مجموعه بتواند نتیجه مطلوب 
بدهد، مجموعه اینچنیني را متعادل و متوازن مي نامند. 
عدل و انصاف نیز در یكي از اصلي ترین تعاریف و معاني 
خود همین را دنب��ال مي کند. نه تنها پژوهش امري 
متعادل و متوازن اس��ت که پژوهشگر نیز بر این مدار 

مي گردد. 
به سخني، آناني که بر این مدارند، اهل پژوهش اند 
و غیر این گروه را یاراي چنگ زدن به این ریس��مان 
نیست. همچنین عدل در معناي دیگر خود، قراردادن 
و نهادن هر چیزي در جاي خودش اس��ت که جوهره  
یک پژوهش ساختارمند و نظام پذیر نیز همین است 
و پژوه��ش یعن��ي پیروي از یک نظ��ام و هدف براي 
دستیابي به نتایجي قابل اتكا، و پژوهشگر یعني کسي 
که توان این طبقه بندي را داشته، گذر از این مراحل را 

در وجودش دروني کرده باشد. 
پژوهشگري و پژوهش��گر اهل عدل و انصاف اند 
و این ویژگي از مش��خصه هاي بنیادین شناس��ایي 
اهال��ي این حری��م از نا اهالن مي باش��د، به جرأت 
مي توان گفت آناني که به معناي واقعي، پژوهش��ي 
را رقم زده اند، کس��اني هستند که روزگار به اخالق 
و انصاف سپري نموده اند و این تحفه را قدر دانسته، 
بواس��طه  رعایت ارزشهاي حاکم بر این فرآیند، تاج 
سروري و خدمت بر سر نهادند.»... و حق را به باطل 

درنیامیزید« )بقره/ 42(

انصاف و پژوهش
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دكتر رضا ساكی
مشاور عضو هيأت علمی 

پژوهشكده تعليم و تربيت

اشاره
پژوه��ش در نظام آموزش��ی به عن��وان یک فعالیت 
مأموریت گرا، بر مدار مبانی، رسالت، اهداف و مأموریتهاي 
آموزش و پرورش اس��توار اس��ت . به این ترتیب پژوهش 
اص��والً برای کمک ب��ه تحقق آرمانهای نظام آموزش��ی 
موجودی��ت می یابد. در این راس��تا نظام پژوهش با تكیه 
بر رس��الت و بایدهای نظام آموزشی به تعریف رسالت و 
مأموریتهای بخشی می پردازد، اولویتهای خود را تنظیم 
می نمای��د و محصوالت خود را در مس��یر توس��عه نظام 

آموزشی هدایت می کند.
یكی از مهمترین فعالیتهای بخش پژوهش در آموزش 
و پرورش، برنامه ریزی در مسیر اشاعه و کاربست یافته های 
پژوهش��ی اس��ت. اجرای این فعالیت که با خود نقش و 
اهمیت پژوهش را نمایان می سازد، با پیچیدگیهای خاصی 
همراه است. این نوشتار در صدد است تا برای درک هر چه 
بیشتر این فعالیت، مفاهیم اشاعه و کاربست را به صورتی 
جداگان��ه مورد بحث قرار دهد. با آن امید که انتش��ار آن 
به درک بیشتر موضوع و در نتیجه به توسعه فعالیتهای 

مربوط کمک کند. 
 الف (اشاعه

 اشاعه یک فعالیت اساسی در پژوهش آموزشی است. 
پس از آنكه دانش پژوهش��ی متناس��ب با نیازهای نظام 
تربیتی تولید شد، کار در مرحله اشاعه پیگیری می شود 
که هدف آن انتقال پیام پژوهش با ابزارهای خاص خود به 
مخاطبان است. مرحله اشاعه از این جهت اهمیت حیاتی 
دارد  که ارزش یافته های پژوهشی را برای دیگران روشن 

می سازد. 
 لوئیس،سی شور و جونز1)2001( اشاعه را گسترانیدن، 
انتش��ار و پخش کردن وسیع مانند بذرافشانی در زمین 
معنی می نمایند. اشاعه  یافته های پژوهش به این ترتیب 

دسترس پذیر س��اختن یافته های پژوهش برای سطوح 
مختلف مخاطبان پژوهش اس��ت. در بسیاری مواقع نیاز 
به ترجمه یافته های پژوهش ب��ه زبان ادراکی مخاطبان 

می باشد.
1. هدف اشاعه، تسهيل مسير كاربست

آموزش و پرورش هدف از اشاعه صرفاً پراکندن یافته ها 
در میان مخاطبان نیست بلكه هدف اصلی تسهیل مسیر 
برای کاربست جدیدترین یافته های پژوهشي است تا از این 
طریق کارکرد نظام آموزشی  تغییر و بهبود یابد)لوئیس، 

سی شور، جونز،لیزا، 2001(.
اشاعه در تحقیقات آموزش��ی با این امر سروکار دارد 
که اوالً مس��أله یابی در نظام آموزش و پرورش تس��هیل 
شود و ثانیاً اطالعات مربوط به دانش آموزش و پرورش و 
یافته های پژوهشی در اختیار کاربران الف( پژوهشگران ب( 
معلمان و سایر دست اندرکاران فرایند تدریس و یادگیری 
پ(مدیران، سیاستگذاران و سایر مقامهای تصمیم گیرنده 
در س��طح محلی، منطقه ای و ملی ق��رار گیرد.)بازرگان، 

) 1373
2. ماهيت اشاعه پژوهش

1 (اشاعه به منزله مدیریت اطالعات پژوهشی: مدیریت 
اطالع��ات به معن��ي توانایي در جم��ع آوري، نگهداري، 
بازیابي، اشاعه و در دس��ترس ساختن اطالعات درست، 
در مكان و زمان مناس��ب، براي افراد شایسته با کمترین 
هزین��ه، در بهترین محل اطالعاتي ب��راي بكارگیري در 
تصمیم گیري است. ) یوسفي،1385( براین اساس فرایند 
اش��اعه در واقع در برگیرنده مفهوم مدیریت اطالعات در 

بخش پژوهش است.
2 ( اشاعه به منزله تبدیل دانش به زبان مخاطبان: عالوه 
بر این، اش��اعه صرفاً انتقال دانش و اطالعات پژوهش��ي 
نیست. در اشاعه پژوهش، دانش و اطالعات پژوهشی به 
زبان مخاطبان مختلف ترجمه مي ش��ود. به عبارت دیگر 

یافته های پژوهشي متناس��ب با درک سطوح مخاطبان 
ساده سازی مي گردد)آبوت، ماری، چرلی، والتون،1999(2.

براین اساس، اشاعه پژوهش در برگیرنده فعالیت تبادل 
دانش و اطالعات پژوهشي است. موضوع اشاعه پژوهش 
دسترس پذیر س��اختن دانش و اطالعات پژوهشی براي 
س��طوح مختلف مخاطبان اس��ت. این فعالیت با انتقال 
یافته هاي پژوهشي به سطح مخاطب، گردش آزاد دانش 
و اطالعات پژوهش��ي را فراهم مي س��ازد و از این رو یک 
مبناي تطبیقي براي انتخاب انواع یافته هاي پژوهش��ي 
به وجود مي آورد.3. به این ترتیب  در مفهوم اشاعه، دانش و 

اطالعات پژوهشی توزیع و انتشار مي یابد.
3 ( اش�اعه پژوهش به منزله معرفی نوآوری پژوهش�ی: 
ن��وآوري فرایند اخذ ایده خالق و تبدیل آن به محصول، 
خدمات و روشهاي جدید عملیات است. )رابینز، 1991، به 
نقل از طالب بیدختي و علیرضا انوري، 1383(. پژوهشگران 
نوآوري را نویدبخش بهبودي و ترقي دانس��ته اند و دیگر 
اینكه نوآوري را »چیزي نو و متفاوت با موقعیت موجود« 

تلقي کرده اند )شهین نصیري 1385(.
در عرصه س��ازمانها، نوآوري فرآیندي است که وضع 
موج��ود و حفظ و نگه��داري آن از طریق تفكر و نگرش 
جدید به محتواي فرآیندها و تغییر در ترکیب سه عامل 
فن آوري، محیط و سازمان مورد چالش قرار مي دهد و در 
حوزه هاي متعددي مانند توسعه محصول، فرآیند تولید 
و توزیع، ش��یوه هاي مدیریت، روشهاي انجام کار، روابط 
س��ازماني و به طور کلي در تمام فعالیتهاي انساني قابل 
تعریف و کاربرد اس��ت. آنچه در فرآیند نوآوري بخصوص 
در سازمانها مهم است، بومي ساختن و نشر آن در سطوح 
مختلف و متقاعد ساختن افراد به آن مي باشد که این امر 
همواره از مش��كالت عمده در راه عمومي ساختن نوآوري 
در سطح س��اختارهاي مختلف از جمله سازمانهاست.از 
عوامل مهم مؤثر در آهنگ پذیرش هر نوآوري، سازگاري 
آن با باورهاي فرهنگي نظام اجتماعي است. هنجارهاي 
فرهنگي مي توانند سازمان یا فرد را از پذیرش نوآوري باز 
دارند. )پیراسته فرد، ...(. با معرفی یک نوآوری، به پذیرش 

اشاعه وكاربست پژوهشهاي آموزشی:

ضرورت
 مفاهیم و راهبردها
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و فرهنگ سازی پیرامون آن کمک می شود و با تبیین آن، 
از مقاومتهای احتمالی در برابر آن کاسته مي گردد.

از ای��ن رو یافته های پژوهش��ی را می ت��وان به عنوان 
دستاوردهایي نوآورانه از انجام یک فعالیت پژوهشي در نظر 
گرفت که در فرایند اشاعه در مسیرمعرفی، دسترس پذیری 

و کاربست قرار مي گیرند. 
اش��اعه پژوهش به این عبارت،  برنامه معرفی و انتقال 
یک نوآوری پژوهشي به سطوح مخاطبان است. بنابراین، 
اشاعه به عنوان کانال انتقال نوآوری در نظر گرفته مي شود 

 .
4 (اشاعه پژوهش به منزله ایجاد ارتباط4 :

از ارتباط تعاریف متعددی به عمل آمده است. از جمله:
ارتباط فراگرد انتقال معني بین دو فرد است.)رایت(

ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال اطالعات با وسایل 
ارتباطي گوناگون از یک نقطه، یک شخص یا یک دستگاه 

به دیگري )دنیس النگلي و میشل شین(
ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال اطالعات، احساسها، 
حافظه ها و فكر ها در میان مردم. »اس��میت« )به نقل از 

کمالی، 1383(.
همانطور که پیش��تر ذکر ش��د، هدف از اشاعه صرفاً 
توزیع دانش و اطالعات در میان مخاطبان نیس��ت بلكه 
اشاعه در صدد اشتراک معانی و تأثیرگذاری بر مخاطبان 
و از این رو یک فعالیت ارتباطي اس��ت. از الزامات فرایند 
ارتباط، اطمین��ان از درک مخاطب از پیام و تأثیرگذاری 
پیام ارس��الی بر اساس اهداف ارتباط است. بر این اساس 
باید به مفروضات فرایند ارتباط در فعالیت اش��اعه توجه 

کافی مبذول داشت. 
5(اش�اعه پژوهش، در پیون�د با ف�ن آوری ارتباطات و 
اطالعات: ویژگی بارز عصرحاضر را باید حاکمیت دانش و 
اطالعات بر جوامع دانست که به مدد بهره مندی از فن آوری 
جدید، گستره ای وسیع از ارتباطات جهانی را فراروی ما 
گشوده است. در چنین فضایي بشر بیش از گذشته خود 
را نیازمند به داشتن اطالعات و برقراري ارتباط براي کسب 
اطالعات مورد نیاز مي داند. ظهور فن آوری مدرن در حوزه 
ارتباطات و اطالعات که بیشترین تأثیر را بر زندگی بشر 
داشته، امروزه تحقق دهكده جهانی را بیش از هر زمانی 
به  واقعیت نزدیک ساخته، به گونه ای که هر فرد در هر جای 
جهان قادر اس��ت به س��رعت و با کیفیت باال به هر گونه 

اطالعات که بخواهد دسترسی بیابد. 
 در سالهاي اخیر، فن آوري اطالعات و ارتباطات)فاوا(

نه تنها عامل عمده توانمندسازي سازمانهاست، بلكه میزان 
توسعه یافتگي سازمانها در استفاده از فن آوري اطالعات و 
ارتباطات را مي توان به عنوان یكي از ش��اخصهاي اصلي 
توسعه یافتگي آنها قلمداد کرد. با استفاده مناسب از فاوا 
می توان به س��رعت اقدام به فراگیری دانش و در نهایت 
تولیدعلم نمود. شاید از زاویه فوق، بتوان مهمترین رسالت 
فن آوری اطالعات و ارتباطات را ایجاد نموده، زیرساخت و 

بستر مناسب برای فراگیری و تولید علم در نظر گرفت. 

  در جوامعی که توانس��ته اند زیرس��اخت مناسبی در 
رابطه با فن آوری اطالعات و ارتباطات ایجاد نمایند، شرایط 
مناسب برای استفاده از »دانش« فراهم است و میزان تولید 
دانش در این گونه جوامع ارتباط مستقیمی با زیرساخت 
فن آوری اطالعات و ارتباطات آنان دارد. استفاده مناسب 
از دانش و بكارگیری آن در تمامی عرصه های زندگی و در 

نهایت تولید دانش، ارتباط مستقیمی با توسعه دارد.5
امروزه تحلیل موقعیت اش��اعِه پژوهش در هر بخشی 
متأث��ر از چنی��ن فضای��ي موضوعیت مي یاب��د. با توجه 
ب��ه توانایي بي همت��ای ف��ن آوری جدید در جس��تجو، 
ذخیره سازی، نگهداری، یكپارچه سازی و انتقال دانش و 
اطالع��ات، نمی توان در زمینه اش��اعه بدون تكیه بر  این 
فن آوری به موقعیت درخوری دست یافت. بر این اساس 
عنصر اصلی درفرایند اشاعه را می توان فن آوری اطالعات 
و ارتباطات دانس��ت. و از این روس��ت که انتونی، گراسو، 
اپس��تین، اروین،6 )2002 (با توجه به فزایندگی دانش و 
اطالعات پژوهشی، مهمترین وظیفه سازمانهای پژوهشی 
را تقوی��ت زیرس��اخت های اطالعات��ی و ارتباطاتی ذکر 
مي کنند که بدون آن سازمان پژوهشی موقعیت مناسب 

خود را باز نخواهد یافت.
6( اش�اعه پژوهش به منزله مدیری�ت دانش7: مدیریت 
دانش مفهومي جدید در عرصه مدیریت س��ازماني است 
که مي کوش��د فرصت الزم را براي شناسایي و ذخیره هر 

آنچه به عنوان دانش در نزد کارکنان در درون یا بیرون از 
س��ازمان، یا در اسناد و مدارک درون سازمان و به همین 
ترتیب بیرون از س��ازمان وج��ود دارد، فراهم کند و براي 

بهبود سازمان در مواقع الزم به کار اندازد.
بس��یاری از س��ازمانها، مدیریت دانش را برای تصرف 
س��رمایه های فك��ری کارکنان خ��ود ب��ه کار مي گیرند. 
نكته اساس��ی بحث مدیریت دانش این است که مقادیر 
متع��دد دانش درب��اره مخاطب��ان، فرایندها، محصوالت 
و خدمات در همه س��طوح یک س��ازمان موجود اس��ت 
و اگ��ر این دانش بتواند یكجا تصرف ش��ده و انتقال داده 
شود به سازمانها کمک خواهد نمود که موفق تر، مؤثرتر 
و فراورتر باش��ند. مدیریت دانش به زبان س��اده، سازمان 
دادن برای دانستن است. کوششی هماهنگ برای تصرف 
دانش حیاتی س��ازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان 
و برجسته کردن در حافظه جمعی سازمانی برای بهبود 
تصمیم گیري، افزایش بهره وری و نوآوری است. مدیریت 
دانش کوشش��ی برای تبدیل دانش کارکنان )س��رمایه 
انس��انی( به دارایی مش��ترک سازمانی )س��رمایه فكری 
س��اختاری( اس��ت. )گاندی،1385،ترجمه صراف زاده و 
حاضری بغدادآباد(اصول مدیریت دانش شامل توسعه، اجرا 
و نگهداري زیرساختهاي فني و سازماني به عنوان بستر 
و الزام انتش��ار دانش و انتخاب فن آوریهاي خاص اس��ت. 
در فراین��د مدیریت دانش، دانش از تمام منابع موجود از 
قبیل پرس��نل، سیستمها، بانكهاي اطالعاتي، مستندات 
روي میزه��ا و پرونده هاي بایگاني جمع آوري مي ش��ود. 
تمام دانش جمع آوري ش�����ده در ساختارهاي مناسبي 
دسته بندي مي ش��وند. این دانش به سرعت و به راههاي 
مختلف بین آنهایي که در سازمان به آن نیاز دارند توزیع 
می گردد تا در زمان مناسب مورد استفاده قرار مي گیرد. 
فن آوري اطالعات نقش مهمي در پیاده س��ازي مدیریت 
دانش بازي مي کند. در واقع مي توان گفت که پایه اصلي 
موفقیت مدیریت دانش در سازمان بر استفاده از فن آوري 

اطالعات است. )نوروزیان،1384(.

آنچه نظامهاي فرعي را تحت نظام 
كاملتري گرد مي آورد سياستي 
است كه بر هماهنگ سازي آنها 
حاكم است و روابطي است كه با 
استفاده از اين هماهنگي ميان آنها 
برقرار مي شود



آذر 1388. شماره 116

19

مقاله

اشاعه نوآوريها و گذاردن دانش 
در عمل در محيط پيچيده تعليم 
و تربيت عمالً با استفاده صرف از 
قاعده و دستورالعمل های تجويزی 
ممكن نيست و شاهد آن گستردگی 
اين مسأله در سطح جهان می باشد

7 (اش�اعه مس�تلزم تمهی�د سیس�تمهاي اطالع�ات 
مدیری�ت:8 اطالعات مهمتری��ن عنصر در تصمیم گیری 
و مدیریت و به این ترتیب س��المت و اثربخشی سازمانی 
اس��ت. به این جهت س��ازمانها، سیس��تمهای اطالعات 
مدیری��ت را ایجاد می کنند تا تصمیم گیران را در هر رده 
سازمانی پشتیبانی کنند.9 سیستم هاي اطالعات مدیریت 
)MIS( زیر مجموعه اي از دانش مدیریت است که گرایش 
 MIS.آن به استفاده از رایانه و سیستمهاي اطالعاتي است
یک سیستم اطالعاتي رسمي رایانه اي است که مي تواند 
اطالعات را از منابع مختلفي براي تهیه اطالعات ضروري 
براي تصمیم گیري در رده های مدیریتي جمع آوري کند. 
)دانشنامه آزاد ویكی پدیا(. سیستمهای اطالعاتی مدیریت 
با بهره گیری از فن آوری نوین امكان گردش سریع و آزاد 
اطالعات را در درون سازمانها برای کاربران فراهم مي آورد 

.)Long & Long.2004(
هدف سیس��تمهاي اطالعاتي مدیریت، افزایش روند 
ارائ��ه و اداره اطالع��ات و کاهش ح��دس و گمان درحل 
مشكالت درسطوح مختلف سازماني ازطریق سیستمهاي 
بازخور اطالعات و بازتاب بازیابي اطالعات درجهت تكامل 
داده هاي جدید به سیس��تم است. MIS شامل سه جزء 

مدیریت، اطالعات وسیستم است.
MIS نه تنها مدیران را در امور اس��تراتژیک حمایت 
مي کند، بلكه درتصمیمات تكراري و روزمره نیز اطالعات 
الزم را دراختیار آنها قرار می دهد. MIS مي تواند تصاویري 
از مغایرتها وانحرافات از برنامه هاي تعیین شده را نیز آشكار 
سازد. چنین اطالعاتي ازطریق تهیه گزارشات مدیریت در 
قالبها و تصاویر منطقي و قابل تعبیر و تفسیر و تجزیه و 
تحلیل در اختیار مدیریت قرار مي گیرد. )زوارقی،1382(.

2.سه حوزه اساسی  مربوط به اشاعه پژوهش
براساس مطالعه رایس و وبستر10 )2002( فرایند اشاعه 

پژوهش سه فعالیت کلی را در بر مي گیرد:
1 ( فعالیته�ای مربوط به شناس�ایي و گ�ردآوری انواع 
یافته ها و نوآوریهای پژوهشی: در مرحله آغازین فعالیت 
اشاعه، منابع تولید دانش و نوآوریهای پژوهشی  شناسایي 
و گردآوری مي ش��وند. این مهم امروزه ب��ا بهره گیری از 
فن آوری جدی��د اطالعاتی صورت مي پذی��رد که دامنه 
فعالیت و سرعت را افزایش و هزینه ها را کاهش مي دهد. 
مناب��ع تولید دان��ش و نوآوریهای پژوهش��ی در آموزش 
و پرورش، گس��تره وسیعی مي یابند. هر منبع حقیقی و 
حقوقی )فردی و نهادی( که با تولید دانش پژوهش��ی در 
حوزه تعلیم و تربیت س��روکار دارد، در این گستره جای 

مي گیرد.
انواع دانش قابل شناس��ایی و اشاعه را می توان بر یک 
طی��ف قرار داد ک��ه در یک انتهای آن نتای��ج حاصل از 
مطالعه موردی در مقیاس خرد برای مسأله گشایی درباره 
ی��ک موضوع معین در یک محیط آموزش��ی خرد )مثاًل 
ی��ک کالس درس( قرار دارد و در انتهای دیگر این طیف 
یافته های تحقیق و توس��عه و طرحهایی قرار دارد که در 

مقیاس کالن )سطح ملی یا بین المللی( انجام گرفته و به 
شرایط محیطی و جغرافیایی متفاوت قابل تعمیم است.

2 ( فعالیته�ای مربوط به شناس�ایي و انتخاب ابزارهای 
انتقال: خوانندگان و مخاطبان بالقوه زیادي برای مطالعه 
دانش پژوهش��ی در آموزش و پ��رورش وجود دارد. حدود 
یک میلیون نفر معلم و  میلیونها نفر از والدین و اعضاي 
جامعه، دارای این ظرفیت هس��تند که به عنوان مخاطب 
پژوهش آموزشی، در موقعیتهاي مختلف جغرافیایی، در 
مس��یر دریافت دانش و اطالعات پژوهشی قرار گیرند. به 
همین تنوع و وس��عت، کانالها و ابزارهای ارتباطی اشاعه 
نیز گسترده و متنوع هستند که هر یک برای انتقال پیام 
و مخاطبان خاصی مفیدند. این طیف گس��ترده وسایل 
ارتباط جمعي تا پس��تهای مختلف، از وس��ایل چاپی تا 
الكترونیک، از تماس��های تلفنی تا تماسهای رو در رو و... 

را در بر می گیرد.
  وس�ایل الکترونیکي و مخابراتی: وسایل الكترونیكي 
و مخابراتی گس��تره ای از انتخابها از قبیل سینما، رادیو، 
تلویزیون، تلفن،تله تكس��ت11، ویدئوتكست12، ماهواره13، 
نمابر، ویدئوکاست ها، دیسكت ها ،پست الكترونیک پیامهاي 
تلفن بر)SMS(، پایگاههاي اینترنتي و اینترانتی، تاالرهای 

گفتمان مجازی، تلفن، تلگراف را پوشش مي دهد.
 آموزش: دوره هاي آموزش��ي نیز به عنوان ابزاری برای 
اش��اعه و انتقال نوآوري های پژوهشی به شمار مي آیند. 
کالس��هاي آموزش��ي، س��خنراني ها، گفتگوهاي علمي، 
کارورزي ها، کارگاههاي آمورشي، گردهمایي ها، سمینارها 
و کنفرانس عادی و رایانه اي بخش��ی از گستره مربوط به 

دوره های آموزشی را در بر مي گیرد.
 وسایل چاپي و نوشتاری: وسایل چاپي و نوشتاری نیز 
ش��امل انواع کتاب، دانش��نامه ها، فرهنگنامه ها، نشریات 
ادواری علم��ی - تخصصی، روزنامه، مجالت، خبرنامه ها، 
طنزنامه ها، پژوهش��نامه ها، چكیده نامه ها، بروشورها و... 

مي گردد. 
  وسایل ارتباطی چندگانه: همچنین حسب نیاز از وسایل 
ارتباطی چند گانه استفاده مي شود. پیامی که قرار است 

ارسال شود با استفاده از چندین کانال منتقل مي شود. 
 س�ایر: بیل برده��ا14، نش��انه ها15 در داخ��ل و خارج از 
مغازه ها، خیابانها، مراکز حس��اس ش��هری و روس��تایي، 
پستهاي معمولي، تابلوهای اعالنات، سالنامه ها، کتابهاي 
درس��ي و آموزش��ي، ظرفیتهایي از این دست مي باشد. 

)ادواردز،2006(. 
3( فعاليتهای  مربوط به  طراحی و اجرای نظام 

اطالع رساني:
 بخش��هاي گوناگون که تابع طرحي مش��ترک است 
و ه��دف واحدي را دنبال مي کند. نظام اطالع رس��اني به 
مجموع��ه اي از نظامهاي فرعي اطالق مي ش��ود که هر 
یک در حوزه اي به فعالیت مي پردازد و مي کوش��د در آن 
حوزه به جامعیتي نسبي دست یابد. آنچه نظامهاي فرعي 
را تحت نظام کاملتري گرد مي آورد سیاس��تي است که 
بر هماهنگ س��ازي آنها حاکم است و روابطي است که با 
استفاده از این هماهنگي میان آنها برقرار مي شود، )نوري 

بامچلو،1379 (.
در طراح��ي و اجراي نظامهای اطالع رس��اني، باید به 
ظرفیت فن آوري جدید اطالعاتي بویژه اینترنت و شبكه 
جهان��ي وب توجه کافي مبذول داش��ت. اینترنت عامل 
مهمي در تحقق جامعه اطالعاتي در عصر حاضر به شمار 
مي آید. این ظرفیت بزرگ زمینه هاي الزم را براي تبادل 
دانش و اطالعات به صورت آسان و سریع و با هزینه پایین 
در سرتاس��ر جهان و در موضوعات مختلف فراهم آورده 

است.
انواع نظامها و خدمات اطالع رسانی

کتابخان�ه تخصص�ی: کتابخانه منابع اولی��ه اطالعات 
علمي و فني مثل کتاب، نش��ریات ادواري، نقشه و امثال 
آنها را گردآوري، فهرس��ت وقفسه بندي مي کند و آنها را 
امانت مي دهد. کتابخانه باید اطالعات خاص مورد نیاز یا 
اطالعاتي را که ممكن است مورد نیاز باشد، طبق ابتكار 
خود ارائه کن��د. منابع ثان��وي، چكیده نامه ها، نمایه ها و 
کتابشناسي ها جمع آوري مي ش��وند و براي هدف مزبور 
در دسترس مراجعان قرار مي گیرند. وظایف کتابخانه هاي 

تخصصي به شرح زیر است:
1. گردآوري اسناد ومدارک 2. پردازش اسناد و مدارک 
3.ذخیره اس��ناد و م��دارک 4. بازیابي اس��ناد و مدارک 
5.اش��اعه و تكثیر اسناد و مدارک 6. بایگاني اطالعات 7. 
جست وجوي گذشته نگر 8. خدمت به مراجعان  9.تولید 
کتابشناسي ها 10.تولید نش��ریات آگاهي رساني ) نوري 

بامچلو ابراهیم، 1379 (.
براي آنكه کتابخانه  تخصصي بتواند رسالت خود را به 
مطلوب ترین وجه ممكن انجام دهد و خدماتي متناسب 
با برنامه ها و اهداف س��ازمان مادر ارائه کند، الزم است از 
خدمات کتابداران متخصص، ورزیده و عالقه مند بهره مند 
گ��ردد. همچنین باید محل مناس��بي را ب��راي حفظ و 
نگهداري منابع خود تدارک ببیند و فضاي کافي، جذاب و 
حساب شده اي را براي کارمندان، مراجعان و ارائه خدمات 
و برنامه هاي خود پیش بیني کند و تجهیزات الزم را مطابق 
ب��ا نوع خدماتي که در ح��ال حاضر یا در برنامه هاي آتي 
خ��ود در نظر دارد، تهی��ه نماید. کتابخانه تخصصي باید 
از بودجه کافي، مس��تقل و متناس��ب با هدفها و وظایف 
م��دون و مصوب خود برخوردار باش��د تا بتواند نیازهاي 
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اطالعاتي جامعه  استفاده کننده را براحتي برآورده سازد. 
)رزمجویان،1385 (.

امروزه حرکت کتابخانه ها از ش��كل س��نتي به شكل 
دیجیتالي شتاب بیشتری گرفته است. این گرایش به دلیل 
پیشرفتهای موجود در فن آوری اطالعات، و ضرورت بقاي 
سازمانی در  دنیای معاصر است. یک کتابخانه دیجیتالي 
بر پایه سیس��تم کامپیوتري مي باش��د که به گردآوري، 
ذخیره سازي، سازماندهي، جستجو و توزیع مواد دیجیتالي 
براي دسترسي کاربر نهایي مي پردازد. ) شرما و ویشوانتان، 

1383، ترجمه صابري (.
 مرکز اسناد و مدارک: مرکز تخصصي اسناد و مدارک، 
منابع اولیه و ثانویه علمي و فني را به دقت بررسي و ارزیابي 
مي کند. وظیفه مرکز اسناد و مدارک شباهت بسیاري به 
کتابخانه تخصصي دارد، با این تفاوت که وظیفه اشاعه و 
تكثیر اطالعات را به عهده دارد، ولي خدمات به مراجعان 
جزء وظایف این مرکز نیس��ت. ) ن��وري یامچلو ابراهیم، 

)1379
در مؤسسات پژوهشی، کلیه سوابق فعالیتهای علمی– 
پژوهش��ی، به عنوان مستندات یک کوشش پژوهشی در 
مرکز اسناد و مدارک نگهداری و در زمان مورد نیاز قابل 

دسترس خواهند بود.  
 مرکز ارجاعي: مرکز ارجاعي، سازماني براي راهنمایي 
و هدایت تحقیقات به مراجع مث��ل کتابخانه ها، مراکز 
ارزشیابي اطالعات، مراکز اسناد و مدارک و افراد است. این 
مرکز خود به تأمین مدارک و اسناد براي جستجوگران 

نمي پردازد. وظایف مرکز ارجاعي عبارت است از :
1. گردآوري اطالعات و داده ها و منابع اطالعاتي در رشته 
یا موضوع خاص در سطح جهاني، منطقه اي یا سازماني،

 2.تهی��ه گنجینه جامعي از انواع داده ه��ا و اطالعات و 
خدم��ات موجود در این مراک��ز در یک نمایه موضوعي 

مفصل به منظور دستیابي مراجعان،
 3. راهنمایي مراجعه و اس��تفاده کنندگان درباره منابع 
صحیح اطالعات یا داده هاي م��ورد نیاز، مراکز ارجاعي 
مي توانند اطالعات مورد نیاز را براي دیگر مراکز اش��اعه 

اطالعات فراهم آورند.
 مرکزاط�الع رس�اني:  مرک��ز اطالع رس��اني مرکزي 
است که بانكهاي اطالعاتي اعم از کاغذي یا غیرکاغذي 
و وس��ایل الزم ب��راي ب��راي بهره ب��رداري از آنها و نیز 
متخصصان اطالع رس��اني در آن گرد می آیند تا بازیابي 
اطالعات براي محققان میسر گردد. وظایف این مرکز به 

ترتیب عبارت اند از:
1. گ��ردآوري اس��ناد و اطالع��ات 2. پردازش اس��ناد و 
اطالعات 3. ذخیره اس��ناد و اطالعات 4. بازیابي اس��ناد 
و اطالعات 5. انتش��ار و تكثیر اسناد و اطالعات 6. پاسخ 
به سؤالها و درخواستها 7. جستجوي گذشته نگر 8.تولید 
کتاب شناسي ها 9.تولید نشریات آگاهي رساني. 8. مبادله 

اطالعات
 مرکز تحلیل اطالعات: مرکز تحلیل اطالعات اساس��اً 

از گروهي از کارشناس��ان فن آوري تشكیل مي شود که 
مسؤولیتهاي زیر را بر عهده دارند :

1. گ��ردآوري هرگون��ه اطالعات در ب��اره یک موضوع 
تخصصي تعریف ش��ده ویژه 2. تحلی��ل و ارزیابي این 
اطالع��ات 3. تلخیص و ذخیره س��ازي این اطالعات در 
بایگاني، برگه هاي داده ها و بررس��ي و توزیع و ابالغ آنها 
به دیگران از طریق خدمات آگاهي رساني جاري و پاسخ 

به درخواستها.
  بانکهای اطالعاتی:  بانكهاي اطالعاتي مجموعه اي از 
داده هاي مرتبط با هم است که با استفاده از رایانه قابل 
دسترسي باشد. یک بانک اطالعاتي، در شرایط مطلوب 
حاوي اطالعات مفیدي است که عده زیادي براي مقاصد 
گوناگون به اشتراک از آن استفاده مي کنند )عیني زاده 

موحد، 1379(
بانكهاي اطالعاتي از جمله ظرفیتهایي هس��تند که 
مأموری��ت گردآوري اطالع��ات در حوزه هاي مختلف و 

دسترس پذیرساختن آنها را برعهده دارند. 
 تشکیل بانکهاي اطالعاتي موجب مي شود: 

1. اطالعات و پژوهش��هاي انجام شده در جایي ثبت و 
نگهداري شود.

2 . توجه و آگاهي نسبت به اینكه این اطالعات در جایي 
ثبت ش��ده و براحتي در دس��ترس است، فشار رواني بر 
پژوهش��گران را در مورد یافتن منابع اطالعاتي کاهش 

مي دهد.
3.   دسترس��ي به اطالعات، با وجود بانكهاي اطالعاتي 

کم هزینه تر و آسان تر مي شود.
4. بانكهاي اطالعاتي با پژوهش، بر یكدیگر اثر تشدیدکننده 
خواهند داشت، یعني وجود بانک اطالعاتي، پژوهش را 
آسان مي کند و به انجام آن سرعت مي بخشد، و متقاباًل 
نتایج حاصل از تحقیقات به نوبه خود در بانک اطالعاتي 
ذخیره خواهند شد و پر بار شدن بانكها را به دنبال دارد. 
)عیني زاده موحد، 1379(. در سازمانهای پژوهشي باید 
عالوه  بر فراهم س��اختن فرصت ایجاد بانكهای داخلی، 
زمینه ای برای استفاده از انواع بانكهای خارج از سازمان 

نیز فراهم آید.
ب(كاربست:

 ه��دف پژوه��ش آموزش��ی از ابتدا بهب��ود آموزش 
و پرورش بوده  اس��ت، و بر اس��اس این هدف، پژوهش 
آموزش��ي متعهد به بهبود عمل آموزشي است. تحقق 

این هدف و کوشش در انجام این 
تعهد، به نوبه خود مستلزم توجه 
اصلي پژوهش به بهبود کیفیت 
آموزش مدرسه اي و بهبود کیفیت 
تدریس در درون کالسهاي درس 
اس��ت. از دی��دگاه صاحب نظران 
علوم تربیتي، آم��وزش و پرورش 
فعالیتي کاربردي است و از این رو 
باید نتایج تحقیقات آن به اصالح 
و بهب��ود تعلی��م و تربیت منجر 
همچنین  هال،1991(16.  شود.) 
پژوهش��گر آموزش��ی متعهد به 
اصالح نظام آم��وزش و پرورش 
اس��ت و این هدف جز با کس��ب 
بینش که بخ��ش عمده ای از آن 
از طریق پژوهش حاصل می شود، 

ممكن نخواهد شد.
از دیدگاه بارکر )1990( بینش 
بدون عمل رؤیایي بیش نیست و 
عمل بدون بینش تنها هدر دادن 
زمان اس��ت. بینش با عمل است 

که مي تواند جهان را تغییر دهد )به نقل از شعباني ورکي 
و دیگران، ص137،1381(. 

در مرحله کاربست، نتایج تحقیقات تربیتی در عرصه 
عمل به کارگرفته می ش��وند تا به مقصود خود رسیده، 
زمینه بهبود عملكرد نظام تربیتی را مهیا سازند. کاربست 
یافته های پژوهش��ی در نظام تعلی��م و تربیت به عنوان 
یک فعالیت ظریف و پیچیده مطرح است که انجام آن 
به صورت خطی یا مكانیكی ممكن نیست. شرایط نظام 
تربیتی و کاربست یافته های پژوهش در آن کامالً متفاوت 

با بخش صنعت یا کشاورزی است. 
توجه به موارد زیر به تسهیل فرایند کاربست یافته های 

پژوهشی در نظام تربیتی کمک خواهد کرد:
 کاربست یافته ها در نظام تربیتی مستلزم مشارکت 
و تعام�ل اجتماع�ي17 اس�ت: در رویكردهاي جدید به 
کاربس��ت، فاصله بی��ن تولیدکننده و مص��رف کننده 
پژوهش از بین مي رود و گروه پژوهشي با مشارکت پویا 
با کارگزاران تربیتی براي تولید و مصرف دانش پژوهشي 
اقدام مي کند. مدل تعامل اجتماعي بیش از هر چیز به 
ارتباطات انساني در مسیر بكارگیري یافته هاي پژوهش 
معطوف مي باشد. در این مدل ارتباطات انساني رو در رو 
در مراحل مختلف پژوهش به ویژه در مرحله اش��اعه و 
کاربست برقرار است و پژوهشگران همراه و با مشارکت 
یكدیگر در مس��یر اس��تفاده از یافته هاي پژوهش قدم 
برمي دارن��د. )ادوارد18،2006، به نقل ازفتحي واجارگاه، 

 .)1381
 یکپارچگي مراحل پژوهش و کاربست: در رویكردهای 
جدید میان پژوهش و کاربس��ت یافته های آن و پژوهش 

كاربرد دانش در عرصه تعليم 
و تربيت يك فرايند پيچيده 
است كه در برگيرنده تعامل 
افراد، سازمانها، عوامل فرهنگي، 
اجتماعي و سياسي، اقتصادي، 
روانشناختي و ساير عوامل است
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و عم��ل مرزي دیده نمي ش��ود 
و اص��والً ط��رح بح��ث جدایي 
پژوه��ش از عم��ل را مربوط به 
پژوهش  س��نتي  رویكرده��ای 
مي دانند که خود به طور ضمني 
تفكر جدایي پژوهش از عمل را 
برانگیخته است. در رویكردهاي 
جدی��د پژوه��ش از درون عمل 
انج��ام مي ش��ود و حاصل آن به 
صورت طبیع��ي به اصالح عمل 
منجر مي گردد. نمونه بارز چنین 
رویكردي توجه به ظرفیت مدل 
اق��دام پژوهي 19 ب��راي کاهش 
میان تولید و مصرف یافته هاي 
پژوهشي است که در زیر به آن 

بیشتر پرداخته می شود.
 رویک�رد اقدام پژوهي و معلم 
پژوهشگر: یكي از اعمال آموزشي 
در برگیرنده تعامل میان معلمان 
و دانش آموزان است که پژوهش 
آموزش��ي باید ب��ر آن متمرکز 
ش��ود، اما اغلب پیچیدگي این تعامالت و درهم تنیدگي 
آنها با فضاي طبیعي درون مدرس��ه و کالس درس مانع 
از این مي شود که این تعامالت توسط پژوهشگران خارج 
از کالس درس م��ورد مطالعه قرار گیرد به همین دلیل 
اس��تن هاوس20 )1975( استدالل مي کند معلمان خود 
باید پژوهشگر باشند. معلمان هستند که قادر به مطالعه 
طبیعي هستند و قادرند نتایج مطالعات خود را بكار بندند.

)پرینگ، 2000(.
در ای��ن رویكرد پژوهش��گر و کاربر یكي مي ش��وند و 
پژوهش توس��ط کارگزاران انجام و به کار گرفته مي شود. 
رویكرد اقدام پژوهي به این ترتیب ش��كاف بین پژوهش 
و عمل را پر مي کند )ادواردز21، 2006 (از دیگر تالش��ها 
در جهت ایجاد زمینه  مش��ترک بین پژوهش و عمل، در 
جس��تجوي بناي خود پژوهش به عنوان یک اقدام مهم 
مشترک مي باش��د که پژوهشگران را به کارگزاران پیوند 
مي زند. دیویي متخصصان آموزش و پرورش را براي ترویج 
»طرحهاي پیشرفته علمي« - خصوصاً در معلمان، براي 
دخیل کردن آنها به عنوان »محقق« در فعالیتهاي کالسي 
خودش��ان - فراخوان��د. از نظر دیویي عل��م نیز به مانند 
عملكرد خوب به »مشارکت مستقیم کساني که مستقیماً 
در پژوهش ش��رکت مي نمودند« بستگي داشت )دیویي، 
1929، صفح��ات 30 و 48-47(22. نمونه ه��اي معل��م 
پژوهشگر دهه 1970 و آرمان کارگزار فكور23 دهه 1980 
درصدد تنظیم زمینه مش��ترک بین پژوهش دانشگاهي 
ب��ا عمل بود. امروزه حتي مدلهاي پژوهش��ي قابل توجه 
بیشتري در صدد پایه ریزي مباحثي از عمل و نیز مباحثي 
از پژوهش در کار مشارکتي بین پژوهشگران و کارکنان 

آموزشي مدارس هستند)اوکز و دیگران، 1994(24. 
در مطالعه اي که براي بكارگیري یافته هاي پژوهش و 
نوآوریها در تدریس با همكاري دانش��گاه سیمون فرزر25، 
بریتیش کلمبیا26 و مدیریت مدارس ونكور به عمل آمد 
منجر به یک مطالعه تینک تانک27 براي شناسایي رابطه 
پژوهش،تغیی��ر و تفكر براي تدریس خ��وب گردید. این 
کوش��ش نهایتاً مدل مشارکتي را براي پژوهش آموزشي 
در مراحل مختلف توصیه نمود )اس��كات و همكاران28، 

.) 1999
 مدل مفهومي کاربست 29:  مدل دیگر مفهومي است. این 
مدل بطور مستقیم مبتني بر ساخت تصمیم نمي باشد. در 
مدل مفهومي تأثیر پژوهش بر عمل آموزشي مستقیم و 
بالدرنگ نمي باشد. پژوهش با طی مراحلی و با جذب در 
بدنه محیط آموزشی امكان تأثیرگذاری بر محیط آموزشی 
را به دس��ت می آورد ) کندي30، 1984 ( به همین سان 
لوئیس وایس استفاده هاي دیگر را نیز مطرح کرده است 
که از جمله مهمترین آنها استفاده تاکتیكي است که در 
آن تحقی��ق مبدل به یک عام��ل در جهت اتخاذ نكردن 
تصمیم معیني مي ش��ود. استفاده روش��نگرانه که در آن 
تحقیق اطالعات الزم را در باره مس��ائل فراهم مي کند و 
به شناسایي راه حل هاي ممكن کمک مي کند و کاربست 
روشنفكرانه که در آن تحقیق به افزایش سطح مباحثات 
عمومي در خصوص یک موضوع مرتبط با تصمیم گیري 

یاري مي رساند. )ویس، 1997(.
 مدل مردم شناختي31: در مدل مردم شناختي، پژوهش 
یک مفهوم عمیق تر به خود مي گیرد که پژوهشگر با حضور 
کامل در محیط طبیعي، پدیده ها را بررسي و براي اصالح 
موقعیتها قدم برمي دارد. نایسبت )1974( آیزنر )1994( 
در بحثي که درباره تعمیم پذیري32 یا انتقال33 یافته هاي 
پژوهش��ي دارد مخاطبان خود را از این ساده اندیش��ي بر 
حذر مي دارد که جریان بكارگیري یافته هاي پژوهش��ي 
)اعم از پژوهشهاي کمي یا کیفي( تابع مدلي که مثالً در 
قلمرو کشاورزي به کار گرفته مي شود نیست. به عبارت 
دیگر، نسبت معلم با یافته هاي پژوهشي نمي تواند همان 
نس��بتي باشد که کش��اورز با یافته هاي پژوهشي دارد. او 
توضیح مي دهد که بس��تر یا محیط عمل کشاورز واجد 
خصوصیات متفاوت و تحت تأثیر ویژگیها و متغیرهایي 
که از آن یک موقعیت بي بدیل مي س��ازد نیست و از این 
رو جریان بكارگیري یافته هاي پژوهشي مي تواند به کم و 

بیش به یک فرایند تكنیكي و مكانیكي و تفكرزدایي شده  
غیرحس��اس به زمینه34 تبدیل شود. چنین مدلي البته 
در قلمرو تعلیم و تربیت مش��روعیت ندارد. در این قلمرو 
مداخله یا وساطت زیبایي شناسانه معلم کامالً ضروري و 
اجتناب ناپذیر اس��ت.)به نقل از مهرمحمدي،1379، ص 

.)28
  مدل حل مس�أله 35:در این مدل به صورت مش��خص 
مسأله اي وجود دارد که براي حل آن به اطالعات بیشتري 
مورد نیاز است. به منظور دستیابي به اطالعات مورد نیاز 
براي تصمیم گیري پژوهش انجام مي شود و اطالعات آن 
بالفاصله براي تصمیم گیري مورد استفاده قرار مي گیرد. 
بنابراین پژوهش به طور مس��تقیم در جهت حل مسأله 
به کار می افتد. ویژگی بارز در مدل حل مس��أله با رویكرد 
نوین، درگیر نمودن عوامل ذي نفع در مس��یر طراحی و 
اجرای پژوهش است. از این رویكرد با عنوان مدل تغییرات 
برنامه ریزي شده36 نیز یاد شده است. براین اساس سازمان 
آموزشی هرگاه در صدد اعمال تغییرات بر مي آید مي کوشد 
طراحي و اجراي این تغییرات را براس��اس پژوهش دنبال 
نماید تا آس��یبي از مسیر اعمال تغییرات به سازمان وارد 

نشود.
 هنر کاربست:  کاربست یافته هاي پژوهش فرایندي 
است که طي آن دانش پژوهشي به اعضاي مخاطبان 
منتقل مي ش��ود. اش��اعه نوآوریها و گ��ذاردن دانش 
در عمل در محیط پیچی��ده تعلیم و تربیت عمالً با 
استفاده صرف از قاعده و دستورالعمل های تجویزی 
ممكن نیس��ت و شاهد آن گستردگی این مسأله در 
سطح جهان می باشد. همان قدر که تدریس و حرفه 
معلمی  عالوه بر قاعده های مرسوم تابع هنر معلمی 
است، کاربست یافته ها نیز از چنین موقعیتی برخوردار 
است. کاربرد دانش در عرصه تعلیم و تربیت یک فرایند 
پیچیده است که در برگیرنده تعامل افراد، سازمانها، 
عوام��ل فرهنگ��ي، اجتماعي و سیاس��ي، اقتصادي، 
روانشناختي و س��ایر عوامل است. کاربرد پژوهش از 
این منظر هنر پژوهش و پژوهشگر است که در تعامل 
مفهومي با عناصر متعددي شكل مي گیرد. )الرسن37، 

.)1980
برخي از صاحب نظران نیز بر شرایط و موقعیتهاي مورد 
نیاز براي تغییر و بكارگیري یافته ها در عرصه عمل تأکید 
داشته اند( گالسر، دیوایز، و ساالسین 1983.)418-419: 

)1983
هاس��نفلد و پاتی38)1992( مي گویند که استفاده از 
مدل کاربست معموال فرایندي عقالني محسوب نمي شود 
و باید به جنبه هاي هنري آن بیشتر توجه کرد. )میرزاهای 
1992(39 از دیدگاه وي عرضه و تقاضا در کاربست یافته ها 
بسیار مهم است. ساختار سازماني نیز یک موضوع بسیار 
مهم در این زمینه محسوب مي شود که هم مي تواند  نقش 
بازدارنده، یا حمایتي در این زمینه داشته باشد. )به نقل از 

چاوکین ،1993(40.

حدود يك ميليون نفر معلم و  ميليونها 
نفر از والدين و اعضاي جامعه، دارای 
اين ظرفيت هستند كه به عنوان مخاطب 
پژوهش آموزشی، در موقعيتهاي مختلف 
جغرافيايی، در مسير دريافت دانش و 
اطالعات پژوهشی قرار گيرند
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مروري بر پژوهش هاي انجام شده

در حوزه کاربست یافته هاي پژوهشي
مسعود كبيري

كارشناس مسؤول 
پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش 

موضوع اس��تفاده از یافته هاي پژوهش که با عنوان 
»کاربست یافته ها« مشخص شده است، عالوه بر دغدغه 
مسئولین و کارگزاران پژوهش، مورد توجه پژوهشگران 
بسیاري نیز بوده است. توصیف و مفهوم پردازي کاربست 
و رویكردهاي افزایش کاربست، موضوع مورد توجهي در 
نزد پژوهشگران است. در این نوشته سعي مي شود که 
به برخي از مهم ترین پژوهش هاي انجام شده در حوزه 
کاربس��ت توجه نموده و نتایج آن در قالب یک مطالعه 
مروري، مورد بررسي قرار گیرد تا بتوان بر اساس ترکیب 
نتایج به دس��ت آمده نس��بت به نتیجه گیري آن اقدام 

نمود. 
در این نوش��ته مباحث مربوط به کاربس��ت در پنج 
بخش: وضعیت استفاده از یافته هاي پژوهشي؛ دیدگاه 

نسبت به تحقیقات؛ موانع کاربست یافته هاي پژوهشي؛ 
نقش عوام��ل مؤثر در پیش��برد کاربس��ت یافته هاي 
پژوهشي؛ و راهكارهاي افزایش کاربست تنظیم شده اند. 

وضعيت استفاده از يافته هاي پژوهشي
یك��ي از موضوعات مورد عالقه در حوزه کاربس��ت 
یافته هاي پژوهش��ي، آگاهي از میزان و تنوع اس��تفاده 
از یافته هاي پژوهش��ي است. براي بررسي این موضوع، 
سه مبحث: وضعیت اطالع از پژوهش ها؛ میزان؛ و انواع 

استفاده از یافته هاي پژوهش را ارائه مي نمائیم. 
وضعیت اطالع از پژوهش ها: آگاهي از پژوهش هاي 
انجام ش��ده ، مرحله اول در اس��تفاده از نتایج آن است 
اهمیت آن به گونه اي است که استاکینگ1 )1994( از 
آن به عنوان گام اول در استفاده از نتایج قلمداد مي کند، 
به طوري که بر اساس پژوهش وي، نیمي از افرادي که 
در معرض نتایج پژوهش بودند، از یافته هاي آن مطلع 
ش��ده و نصف این تعداد در جهت استفاده از یافته هاي 
آن تالش ک��رده بودند. به همین دلیل موضوع آگاهي 
از پژوهش ها را به عنوان مبحث اول در بررسي وضعیت 

استفاده از یافته هاي پژوهش مطرح مي نماییم. 

مدیران و مس��ئوالن به عن��وان نقطه هدف اولیه در 
استفاده از نتایج شناخته مي شوند. عنایت ثاني )1384( 
در پژوه��ش خود اعالم نمود که 49/48 درصد مدیران 
از پژوهش هاي  انجام ش��ده در حوزه محلي خود اطالع 
دارند، ولي نتایج پژوهش قائدي )؟138( بسیار پائین تر از 
این میزان بود. او میزان اطالع مسئوالن و تصمیم گیران 
از پژوهش هاي مربوط به دوره راهنمایي، متوس��طه و 
آموزش نیروي انساني را به ترتیب 4/66، 3/27 و 5/97 

درصد و به طور کلي 4/037 درصد دانست. 
نتایج به دس��ت آمده در گروه ه��اي دیگر نیز تفاوت 
چنداني با نمونه مدیران ندارد. کارشناس��ان و معلمان 
به ترتی��ب 42/66 و 45/5 درصد از پژوهش هاي انجام 
شده در استان مطلع بوده )عنایت ثاني، 1384( و یک 
سوم پژوهشگران نیز اعالم کرده اند که به مقدار زیادي از 
نتایج پژوهش هاي استاني خود اطالع دارند )حسن زاده، 

؟138(. 
میزان اس��تفاده از یافته ه��اي پژوهش: هر چند که 
نحوه س��نجش میزان اس��تفاده از یافته ه��ا و زیربناي 
مفهوم استفاده در بین پژوهشگران متفاوت است، ولي 
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پژوهش��گران مختلف اندازه گیري هاي خاصي را انجام 
داده اند. )براي اطالع مفصل از این موضوع به مقاله ریچ2 
)1997( تحت عنوان »اندازه گیري کاربس��ت« مراجعه 
نمائی��د.( این موض��وع نیز در گروه ه��اي متفاوت قابل 

بررسي است. 
معلمان به عنوان یكي از س��طوح اس��تفاده کننده از 
یافته هاي پژوهشي شناخته مي شوند. طبق نتایج، 40 
درصد از فرهنگیان فارغ التحصیل از دوره کارشناس��ي 
آموزش عالي از نتایج پژوهش��ي در ح��وزه ي کار خود 
اس��تفاده مي کنن��د )حس��ن زاده، ؟138(. در برخي از 
پژوهش ها، رابطه بین آگاهي از یافته ها و میزان استفاده 
از آن بررس��ي شده اس��ت، به طوري که از 45/5 درصد 
معلم��ان آگاه از یافته هاي پژوهش��ي، 34/48 درصد از 
آن اس��تفاده کرده )عنایت ثاني، 1384( یا از 30 درصد 
معلماني که به ضرورت کاربست معتقدند، تنها 3 درصد 
از آن اس��تفاده کرده اند)بخشي، 1382(. همین موضوع 
در نمونه مدی��ران نیز قابل پي گیري اس��ت. از 49/48 
درصد مدیران مطل��ع از پژوهش ه��ا، 36/36 درصد از 
یافته ها اس��تفاده کرده )عنایت ثان��ي، 1384( و از 33 
درص��د مدیراني که به ضرورت کاربس��ت اعتقاد دارند 
تنها 9 درصد به کاربس��ت پژوهش ها براي رتق و فتق 
ام��ور اقدام ک��رده بودند. )بخش��ي، 1382(. 29 درصد 
)عنای��ت ثان��ي، 1384( و 10/5 درصد از کارشناس��ان 
)بخشي، 1382( نیز اعالم کردند که از نتایج پژوهش ها 
استفاده مي کنند. عالوه بر این سه گروه، اعضاي کمیته 
کاربس��ت استان مازندران نیز استفاده 50/5 درصدي از 
پژوهش ها را نشان دادند و در مورد 31/5 درصد از آنان 
اظهار بي اطالعي کرده و فقط در مورد 9/3 درصد از آنها 
جواب منفي دادند. نتایج پژوهش متین )1379( نشان 
داد که مدیران و کارشناسان حوزه ستادي به میزان 37 
درصد از یافته ها استفاده کرده اند. این میزان در مدیران 
و کارشناسان حوزه هاي ستادي و اجرایي متفاوت است، 
به طوري که اعداد مربوط به حوزه اجرایي بیش از حوزه 

ستادي گزارش شده است. 
انواع اس��تفاده: هدف استفاده از نتایج پژوهش ها در 
مطالعات مختلف به صورت متنوعي اعالم ش��ده است. 
مدیران مدارس و حوزه هاي ستادي، شرکت در جلسات 
را به عنوان یكي از اهداف مهم استفاده از نتایج پژوهش ها 
عنوان کرده اند )بخش��ي، 1382؛ متی��ن، 1379( و به 
مواردي چون برنامه ریزي و افزایش دانش شغلي )بخشي، 
1382؛ عنایت ثاني، 1384( و ارزشیابي )بخشي، 1382؛ 
عنایت ثاني، 1384؛ متین، 1379( نیز اش��اره نمودند. 
اهداف اس��تفاده مدیران م��دارس در حوزه هایي چون 
جلب مشارکت اولیا، برقراري ارتباط انساني )عنایت ثاني، 
1382(؛ برقراري روابط انساني با پرسنل، دانش آموزان 
و اولیا؛ هدایت تحصیلي، تربیت بدن��ي دانش آموزان؛ و 
به کارگیري تجهیزات و امور فوق برنامه )بخشي، 1382( 
نیز اعالم شده است. کارشناسان نیز در موضوعاتي مثل 

تصمیم گیري ش��غلي، مش��ارکت مردمي، انعكاس به 
دیگران، انجمن اولیاء و مربیان، برنامه ریزي و ارزشیابي 
)عنایت ثاني، 1384(، ش��رکت درجلس��ات، تهیه متن 
گزارش و سخنراني، جلب مشارکت هاي مردمي، آموزش 
ضمن خدمت، ساخت و ساز فضاي مدرسه، برنامه ریزي 
نیروي انساني، انجمن اولیاء و مربیان و انجام بهینه وظایف 
شغلي )بخشي، 1382( از یافته ها استفاده کرده بودند. 
در گروه مدیران و کارشناس��ان حوزه ي ستادي مواردي 
چون تهیه گزارش و متن س��خنراني، تشویق همكاران 
به مطالعه پژوهش ها و ش��رح وظایف و تصمیم گیري ها 
به عنوان س��ایر انواع استفاده مورد توجه بودند )متین، 
1379(. نوع اس��تفاده معلمان از یافته هاي پژوهش در 
حیطه برقراري ارتباط روابط انس��اني، کاهش مشكالت 
رفتاري، ارزشیابي تحصیلي، استفاده در اصالح شیوه هاي 
تدریس )عنایت ثاني، 1384؛ بخشي، 1382( بوده است. 
همچنین مواردي چون آگاهي هاي فردي )عنایت ثاني، 
1384( مس��ائل پرورشي، هدایت تحصیلي و خالقیت 
)بخشي، 1382( نیز از جمله انواع استفاده هاي شناخته 

شده هستند. 
ديدگاه نسبت به تحقيقات

ن��وع دیدگاه و ط��رز نگرش ب��ه موضوعات مختلف 
باعث بروز واکنش هاي متفاوتي در مورد آن مي ش��ود. 
اهمیت نگرش در مباحث مربوط به علوم رفتاري بر نوع 
عملكرد، در پژوهش هاي متعددي نشان داده شده است. 
در موضوع به کارگیري نتایج پژوهش��ي نیز این موضوع 
اهمیت خاص��ي دارد و باعث ب��روز رفتارهاي متفاوتي 
مي گردد. در این بخش دو موضوع نگرش و اعتماد نسبت 

به پژوهش مورد بحث قرار مي گیرد. 
نگرش نسبت به پژوهش: نگرش نسبت به پژوهش 

پایه گذار استفاده از نتایج آن است. 
نتایج پژوهش ها نشان مي دهد که به رغم آن که معلمان 
و مدیران در مورد تحوالت و اصالحات آموزش و پرورش 
نگرش مثبت��ي دارند، ولي در م��ورد تحقیقات چنین 
نگرشي را از خود بروز ندادند. یافته هاي پژوهشي حاکي 
از آن است، معلماني که نسبت به تحوالت نوین آموزش 
و پرورش توجیه شده بودند، نگرش مثبت تري نسبت به 
سایر معلمان داشتند، ولي چنین تفاوتي در مورد مدیران 
مشاهده نشد. عالوه بر این، معلمان دیدگاه مساعدي را 

نسبت به تغییرات و اصالحات آموزش و پرورش منعكس 
کردند )کیخا مقدم، 1384(. با وجود این دیدگاه مناسب، 
به نظر مي رس��د که چنین موضوعي در مورد تحقیقات 
وجود نداشته باشد. 60 درصد مسئوالن و تصمیم گیران 
داراي نگرش منفي نسبت به تحقیقات بوده )محمدي 
1383، به نقل از عابدي، 1383( و 66 درصد از اعضاي 
هیأت علمي دانشگاه ها اهمیت تحقیقات علوم تربیتي 
را کم و خیلي کم ارزیابي کرده اند )س��تار، 1377(. این 
موضوع در پژوهش هاي دیگري نیز درنظر گرفته ش��ده 

است )محمدپور، 1387(. 
اعتم��اد به پژوهش: با وجود نگرش نس��بتاً پایین به 
تحقیقات، در زمین��ه اعتماد به پژوهش وضعیت کمي 
متفاوت اس��ت. به طور مثال، بیش از دو سوم دارندگان 
مدارک کارشناسي ارش��د و دکترا )مقیمي راد، 1379( 
و 46 درصد از مجریان و برنامه ریزان اس��تان کردستان 
)صدقي بوکاني، 1384( نس��بت به پژوهش ها، اعتماد 

دارند. 
موانع كاربست يافته هاي پژوهشي

عدم ارتباط متقابل پژوهش��گران و کاربران: موضوع 
ارتباط بین پژوهشگران و کاربران پژوهشي در بسیاري از 
پژوهش ها به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار بر کاربست 
یافته هاي پژوهش��ي مشخص شده اس��ت. با توجه به 
اهمیتي که در بیشتر پژوهش ها براي آن قائل شده اند، 
در بحث مربوط به موان��ع به عنوان اولین مورد معرفي 

مي گردد. 
در پژوه��ش قائدي )؟138( فق��دان ارتباط متقابل 
بین تصمیم گیران و پژوهش��گران به عن��وان مهم ترین 
مانع مؤثر بر کاربست یافته هاي پژوهشي با 57/8 درصد 
نظرات پاسخگویان به دست آمد. مشابه چنین نتیجه  اي، 
در پژوهش نامي )1377( نیز مش��خص ش��د که 79/5 
درصد از مدیران آموزش و پرورش و اعضاي هیأت علمي 
شرکت کننده درمطالعه، فقدان ارتباط متقابل را مهم ترین 
مانع مؤثر بر کاربست معرفي کردند. یافته هاي پژوهش 
متی��ن )1379( نیز مؤید نظر فوق اس��ت و در پژوهش 
کرمان��ي )1385( نیز مخاطبان پژوهش عدم ارتباط را 
به عنوان مهم ترین عامل شناختند. مشابه نتایج فوق در 
پژوهش هاي دیگري نیز به دست آمده است: )الماسیان، 
1382 و موس��ي پور و نجفي، 1382، به نقل از عابدي، 
1383(. در پژوهش��ي همكاري محققان در کاربس��ت 
یافته ها به میزان کم تعیین شده و بین میزان همكاري 
پژوهش��گران در کاربس��ت یافته ها و میزان کاربس��ت، 
رابطه اي به اندازه r=0/67 به دست آمد که از نظر آماري 
معني دار به حس��اب مي آی��د. )حس��ن زاده، ؟138( در 
پژوهش فراتحلیلي عابدي )1383( ارتباط بین مدیران، 
تصمیم گیران و پژوهشگران، مناسب تعیین شده است. بر 
اساس نتایج حاصله، چنین مشخص مي شود که ارتباط 
بین پژوهشگران و تصمیم گیران یا کاربران پژوهش یكي 
از مهم ترین موانع پژوهشي به شمار مي رود. از نظر درجه 

موضوع بعدي مورد توجه، اصالح و 
بهسازي نظام مديريت و برنامه ريزي 
پژوهشي است كه از طريق 
فعاليت هايي چون اصالح ساختار 
سازمان، نياز سنجي پژوهشي، حمايت 
مالي از كاربست و بستر سازي براي 
آن به دست مي آيد

مقاله
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اهمیت، عامل فقدان ارتباط، در 8 پژوهش بررسي کننده 
این عامل، در چه��ار پژوهش به عنوان مهم ترین عامل 
شناخته شد. در پژوهش کبیري )1387( مانع ارتباطي 
به عنوان مهم ترین مانع کاربست هم در بین معلمان و 

هم در بین کارشناسان شناخته شد. 
ضع��ف نظام اطالع رس��اني: به طور حت��م ضعف در 
اطالع رساني مناسب به عدم کاربست یافته هاي پژوهشي 
منجر خواهد شد. به همین دلیل بسیاري از پژوهشگران 
توصیه کرده اند که نظام هاي جامع اطالع رس��اني براي 
اطالع از یافته هاي پژوهشي تشكیل گردد. اهمیت این 
مورد در پژوهش هاي زیادي نیز نشان داده شده است. از 
آن جمله عنایت ثاني )1384( فقدان نظام اطالع رساني 
را به عنوان یک مانع مهم در کاربست یافته هاي پژوهشي 
در هر سه نمونه کارشناسان، مدیران و معلمان مشخص 
نم��ود. میزان این اهمیت در هر ی��ک از این گروه ها به 
ترتیب 67/8، 58/7 و 58/6 درصد مشخص و در هر یک 

از این سه نمونه به عنوان مانع اول شناخته شد. 
س��عادتي )1377، به نق��ل از عاب��دي، 1383( نیز 
دردس��ترس نبودن یافته هاي پژوهشي را به عنوان یک 
مانع مهم در کاربس��ت یافته ها اعالم نمود. موضوعاتي 
شبیه به آن همچون عدم اطالع رساني مناسب، در سایر 
پژوهش ها نیز به عنوان یک عامل مهم نشان داده شده 
اس��ت )الماس��یان 1382، به نقل از عابدي، 1383(. در 
مطالعه اي دیگر، بعد ساختاري تأثیر گذار بر عدم استفاده 
از یافته  هاي پژوهش��ي شامل مواردي چون ضعف نظام 
اطالع رس��اني و اشاعه یافته ها بر کاربست یافته ها مؤثر 
تش��خیص داده ش��د. عالوه بر این، در فراتحلیل انجام 
شده بر روي موانع مؤثر بر کاربست یافته هاي پژوهشي، 
ایجاد نظام اطالع رساني پژوهشي یک بعد مهم از ابعاد 
پنج گانه عوامل بود. در این مؤلفه مواردي چون راه اندازي 
پایگاه هاي اطالع رس��اني، تهیه چكیده هاي پژوهشي و 
انتشار آن ها، انتشار مجالت و نشریات پژوهشي، برگزاري 
مس��تمر گردهمایي، ارائه یافته ها و برگ��زاري دوره ها و 
کارگاه هاي پژوهش��ي براي معلمان داراي حجم اثر باال، 
تهی��ه بانک هاي اطالعاتي CD و فیلم، داراي حجم اثر 
مناس��ب و برگزاري دوره ها و کارگاه هاي پژوهشي براي 
مدیران، کارشناس��ان و مجریان پژوهشي داراي حجم 
اثر متوس��ط بودند )عابدي، 1383(. همچنین موضوع 
فقدان اطالع رساني مناس��ب یافته هاي پژوهشي مورد 
نظر پژوهش��گران دیگري نیز بوده است )نامي، 1377؛ 
کرماني، 1385؛ ش��یرزادي عباس��ي، 1382، به نقل از 

عابدي، 1383(. 
ضعف فرهنگ پژوه��ش: موضوع مرتبط با این مانع 
به عبارت هاي متفاوتي در پژوهش ها بیان ش��ده است، 
ولي مفهوم ناظر بر همه آن ها به جا نیفتادن اس��تفاده از 
یافته هاي پژوهشي در انجام امورات روزمره و برنامه ریزي 
افراد اشاره دارد. براي مثال عنایت ثاني )1384( فقدان 
فرهن��گ پژوهش را یک مانع تأثیرگذار در بین مدیران 

مطالعه و شناس��ایي کرد. جانیفتادن فرهنگ پژوهش 
در جامعه آم��وزش و پرورش نیز تعبی��ر یكي از موانع 
مهم، در یک پژوهش بوده اس��ت )سعادتي، 1377، به 
نق��ل از عاب��دي، 1383(. میرزاده )1377( گس��ترش 
فرهن��گ پژوه��ش را عاملي مهم در ارتقاي کاربس��ت 
یافته ه��اي پژوهش��ي مي داند و الماس��یان )1382، به 
نقل از عابدي، 1383( عدم نفوذ فرهنگ تحقیقاتي در 
میان تصمیم گیران را مهم ترین مانع کاربس��ت یافته ها 
شناخته اس��ت. در پژوهش محمدي )1383، به نقل از 
عابدي، 1383( بعد زمینه اي پژوهش هاي علوم انساني 
شامل ضعف فرهنگ پژوهش خواهي و پژوهش محوري 
در آم��وزش و پرورش به عن��وان یكي از ابعاد تأثیر گذار 
بر کاربس��ت معرفي ش��د. مضامین دیگري مترادف با 
موضوع ضعف فرهنگ پژوهش در سایر پژوهش ها عنوان 
ش��ده اس��ت که مي توان به مواردي چون حاکم نبودن 
روح علمي بر افراد و فضاي آموزش��ي )قائدي، 1382(، 
فقدان فرهنگ استفاده از یافته ها )بخشي، 1382( و عدم 
نفوذ فرهنگ پژوهش، تشریفاتي پنداشتن پژوهش ها و 
کم توجهي به نتایج پژوهش )نجفي، 1384( اشاره نمود. 
موضوع اش��اعه فرهنگ پژوهش به عنوان یكي از ابعاد 
تأثیرگذار در مطالعه فراتحلیل موانع مؤثر بر کاربست نیز 
شناخته شده است که از جمله متغیرهاي آن، مي توان به 
مواردي چون گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش خواني، 
گس��ترش فرهن��گ پژوهش مح��وري و ایجاد ب��اور به 

سودمندي پژوهش اشاره کرد )عابدي، 1383(. 
عدم اعتماد به یافته هاي پژوهش: بي اعتمادي کاربران 
به پژوهش و یافته هاي پژوهش یكي از موانعي است که 
در برخي از پژوهش ها به آن اشاره شده است. در مطالعه 
می��رزاده )1377( 30 درصد از معلمان اعالم کردند که 
عدم اطمینان مسئوالن به نتایج پژوهش یكي از موانع 
مهم کاربست یافته هاس��ت. در مطالعه قائدي )1382( 
عدم اعتقاد به نتایج تحقیق از س��وي مسئوالن و افراد 
مرتبط و اطمینان نداش��تن به شیوه تحقیق و صحت 
یافته ها دو مانع مهم در کاربست یافته ها شناخته شدند. 
عدم اعتقاد ب��ه صالحیت ها و عدم حمایت فني، تحت 
عنوان موانع نیروي انساني در مطالعه اي دیگر به عنوان 
یک مانع در کاربس��ت یافته ها از نظر کارکنان اداري و 
آموزشي معرفي شده است )نجفي، 1384(. در مطالعه 
موس��ي پور و نجفي )1382، به نق��ل از عابدي، 1383( 
موضوع اعتماد به یافته ها به دو شكل عدم اعتماد مدیران 

به تحقق کاربس��ت یافته هاي پژوهش��ي و عدم اعتماد 
به روایي یافته هاي پژوهش��ي در اس��تفاده از یافته ها و 
اس��تناد به آنها اعالم شد. چنین موضوعي تحت عنوان 
عدم اعتماد به محقق و صالحیت هاي او نیز معرفي شد 
)الماس��یان، 1382، به نقل از عابدي، 1383(. مفاهیم 
مش��ابهي تحت عنوان نگرش مدیران اجرایي نسبت به 
تحقیق )عابدي، 1383( و عدم اطمینان تصمیم گیران 
به ش��یوه و صحت یافته ها )نامي، 1377( نیز در س��ایر 

پژوهش ها معرفي شده اند. 
عدم الزام قانوني در استفاده از یافته ها: به زعم برخي 
از پژوهشگران، عدم وجود برخي مقررات الزام آور مرتبط 
با اس��تفاده از یافته ها از جمله موانع کاربس��ت به شمار 
مي رود. ب��ه عبارت دیگر، هیچ گون��ه مقرراتي مبني بر 
ضرورت استفاده از یافته هاي پژوهشي در شرح وظایف 
ش��غلي وجود ندارد. از این رو، یكي از موان�ع کاربس�ت 
را عدم الزام مدی�ران به اس��تف�اده از یافت�ه ها دانستند 
)عنایت ثاني، 1384(. تحلیل محتواي شرح وظایف شغلي 
نیز نشان مي دهد که در شرح وظایف مسئوالن ستادي 
آموزش و پرورش در سطح استان ها، بر استفاده از نتایج 
پژوهشي تاکید خاصي نشده است )حسن زاده، ؟138(. 
عالوه بر این، نتیجه گیري شده است که تصمیم گیران در 
برابر عدم استفاده از نتایج در تصمیم گیري ها، هیچ گونه 
پاس��خ گویي را احس��اس نمي کنند )نامي، 1377(. در 
مطالعه بخشي )1382( معلمان پاسخ دهنده به سؤاالت 
بیان کردند که بین معلمان استفاده کننده از تحقیقات 
و س��ایر افراد، از نظر سیستم مدیریتي تفاوتي مشاهده 
نمي شود. همچنین مدیران نیز مهم ترین مشكل را ملزم 
نبودن آنها به استفاده از یافته ها شناختند. به طورکلي، 
به نظر مي رسد که عدم پیش بیني استفاده از یافته هاي 
پژوهش��ي در ش��رح وظایف مدی��ران و تصمیم گیران 
آموزش��ي )متین، 1379( عامل مهمي در عدم استفاده 
از نتایج باشد. با وجود این، در پژوهش الماسیان )1382، 
به نقل از عابدي، 1383( بین مس��ئولین و محققین بر 
سر موضوع عدم پاسخ گویي تصمیم سازان و مسئولین در 
برابر تصمیم هاي آني و عاري از پشتوانه مطالعاتي تضادي 
وجود داشت، به طوري که، مسئولین مخالف و محققین 

موافق موضوع فوق بودند. 
موانع مرتبط با مش��كالت اداري و س��ازماني: براي 
ش��رح این مش��كالت آنها را در دو قس��مت مشكالت 
مربوط به نظام متمرکز و س��ایر مش��كالت اداري مورد 
بحث قرار مي دهیم. در برخي از نتایج پژوهش��ي، نظام 
متمرک��ز آموزش و پرورش به عنوان یک مانع جدي بر 
سر استفاده از نتایج پژوهش��ي در نوآوري ها و ابتكارات 
سازماني به شمار مي آید. به زعم این عقیده، وجود نظام 
خش��ک و غیرمنعطف اداري باعث مي ش��ود که انگیزه 
اس��تفاده از نتایج براي بهبود مسائل و مشكالت از بین 
رفته یا در صورت استفاده از نتایج، ساختار غیر منعطف 
اداري مانع آن  ش��ود که نتایج عمالً به کار گرفته ش�ود. 

مقاله

يافته هاي پژوهشي حاكي از آن 
است، معلماني كه نسبت به تحوالت 
نوين آموزش و پرورش توجيه شده 
بودند، نگرش مثبت تري نسبت به 
ساير معلمان داشتند
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چنی�ن مق�والت�ي در ب�رخي از پ�ژوه�ش ها ب�رجست�ه 
ش�ده اند )عنایت ثاني، 1384؛ قائدي، ؟138؛ کرماني، 

1385؛ بخشي، 1382(. 
عالوه بر مورد اشاره شده در باال، مسائل دست وپاگیر 
دیگ��ري نیز در سیس��تم اداري وج��ود دارند که مانع 
کاربست یافته هاي پژوهشي مي گردند که از آن جمله 
فقدان سازوکار قانوني براي استفاده از یافته ها )بخشي، 
1382( یا به عب��ارت دیگر عدم وجود ابزارهاي قانوني 
براي اعمال یافته هاي پژوهشي )متین، 1379( است. در 
فراتحلیل نتایج پژوهش هاي انجام شده در حوزه موانع 
کاربست، موضوع ساده سازي قوانین و مقررات پژوهشي 
براي تس��هیل اس��تفاده از نتایج با حجم اثر متوس��ط 
ارزیابي ش��ده اس��ت )عابدي، 1383(. همچنین وجود 
محدودیت هاي قانوني و مقررات دست وپا گیر به عنوان 
یک مانع مهم در کاربست یافته هاي پژوهشي شناخته 

شده است )قائدي، ؟138(. 
 تردی��د در کیفیت پژوهش ها و یافته هاي حاصل از 
آن: در مواقعي، بسیاري از کاربران از این موضوع شكایت 
دارند که کیفیت پژوهش هاي انجام ش��ده به اندازه اي 
نیست که نتایج پژوهش��ي معتبري را تضمین نماید، 
لذا نمي توان به یافته هاي حاصل از آن اعتماد نمود. این 
موضوع در برخي از پژوهش هاي انجام شده در این حوزه 
انعكاس یافته اس��ت. به طور مثال، سعادتي )1377، به 
نقل از عابدي، 1383( نشان داد که بسیاري از مدیران 
و دبیران همسو نبودن یافته هاي پژوهشي با پیشرفت 
علمي و تكنولوژیكي را یكي از موانع کاربست مي دانند. 
باال بودن کیفی��ت پژوهش باعث افزایش اس��تفاده از 
آن مي گردد. در پژوهش��ي بین کیفی��ت پژوهش ها و 
میزان کاربست آنها رابطه  معني دار 0/36 به دست آمد 

)حسن زاده، ؟138(. 
جداي از موضوع کیفیت پژوهش، وضعیت یافته هاي 
پژوهشي نیز عامل تعیین کننده اي در استفاده از آنهاست. 
به طوري که اعالم یافته هاي مبهم و غیر کاربردي عماًل 
مانع کاربس��ت آن مي گردد. این موضوع مِدّ نظر برخي 
از پژوهش��گران ب��وده و در پژوهش خود به آن اش��اره 
کرده اند )عنایت ثاني، 1384؛ میرزاده، 1377؛ عابدي، 
1383( به طور کلي، موضوع پایین بودن کیفیت برخي از 
پژوهش ها و ماهیت مبهم پیشنهادهاي اجرایي تحقیقات 
در قال��ب بعد فن��ي پژوهش یكي از موان��ع تأثیرگذار 

برکاربست به شمار مي آید )عنایت ثاني، 1384؛ عابدي، 
1383؛ قائدي، ؟138؛ نام��ي، 1377(. به نظر این عده 
مي توان با تخصیص بودجه اي اضافي مربوط به کاربست 
نتایج پژوهشي، استفاده از یافته هاي پژوهشي را تسهیل 

نمود. 
س��ایر موانع: عالوه بر موارد مطرح شده در باال موانع 
دیگري نیز وجود دارند که تنها به وسیله تعداد محدودي 
از پژوهشگران به آن اش��اره شده است. در پایان بحث 
موانع کاربس��ت سعي مي ش��ود برخي از آنان معرفي 

گردد. 
نداش��تن فرصت کاف��ي براي مطالعه و اس��تفاده از 
نتایج، یكي از دغدغه هاي معلمان است که مانع جدي 
در مطالعه و در نتیجه اس��تفاده از یافته هاي پژوهشي 
مي گردد. )عنایت ثاني، 1384(. همچنین نداشتن آگاهي 
کافي مدیران ارشد آموزش و پرورش در زمینه روش هاي 
تحقیق از موارد دیگر مطرح شده است )سعادتي، 1377، 
به نقل از عابدي، 1383(. عدم ارتباط موضوع تحقیق با 
نیازهاي تصمیم گیران و همچنین عدم تناسب راه حل ها 
با امكانات از جمله مواردي است که الماسیان )1382، 
به نقل از عابدي، 1383( به آن توجه نموده است. ضعف 
بعد مالي تحقیقات آموزشي نیز مي تواند از جمله موانع 
کاربس��ت باش��د )محمدي، 1383، به نقل از عابدي، 
1383(. از جمله مواردي که در فراتحلیل موانع مؤثر بر 
کاربست به دست آمد،  ضعف نگرش مدیران به تحقیق 
با حجم اثر مناسب و موضوع عدم توجه به مسأله یابي و 
اولویت یابي پژوهشي دقیق با حجم اثر باالست )عابدي، 
1383(. قائ��دي )؟138( ع��دم پي گیري مس��ئولین 
رده هاي باالتر در مورد استفاده یا عدم استفاده از نتایج ، 
تغییر و جابه جایي مدیران و مسئوالن و دیر آماده شدن 
نتایج را نیز از جمله موانع کاربس��ت به ش��مار مي آورد. 
همچنین آس��ان بودن تصمیم گیري بدون استفاده از 
نتایج پژوهشي و عدم شجاعت تصمیم گیران براي ایجاد 
تغییر در روند معمول و مواجه بودن با محدودیت هاي 
قانوني نیز از جمله موانع کاربست شمرده شده اند )نامي، 
1377( و باالخره مش��كالت ناش��ي از فرایند پژوهش 
)صدقي بوکاني، 1384( و ع��دم اطالع دقیق از نیازها 
به همراه عدم حمایت فني پژوهش ها )نجفي، 1384( از 

جمله موانع کاربست مي باشند. 
نقش عوامل مؤثر در پيشبرد كاربست يافته هاي 

پژوهشي
در ارتباط با موانع کاربس��ت، در برخي از پژوهش ها 
عواملي معرفي ش��ده اند که توجه به آنها باعث مي شود 
که کاربست یافته هاي پژوهشي ارتقا یابد. هر چند بیشتر 
پژوهش ها در حوزه موانع کاربس��ت یافته ها بوده است، 
ولي با تأمل بیشتر و تغییر جهت گیري پژوهشي مي توان 
عواملي را در ارتقاي کاربست یافته هاي پژوهشي تعیین 
نمود. شناسایي این عوامل مي تواند مسیر مشخصي را 
در مقابل برنامه ریزان پژوهشي کشور مشخص نماید که 

با توجه به آن تمهیدات الزم جهت ارتقاي کاربس��ت را 
پیش بیني نمایند. دو موضوع ارتقاي تعامل تصمیم گیران 
با پژوهشگران و همچنین مدیریت و برنامه ریزي پژوهشي 

از جمله عوامل مشخص شده در پژوهش ها مي باشند. 
موض��وع تعامل در مبحث مرب��وط به موانع معرفي 
گردید و مشخص شد که نس��بت به سایر موانع تأثیر 
بسیار زیادي دارد. در موضوع عوامل ارتقا دهنده  کاربست 
نیز موضوع تعامل یكي از مقوالت حائز اهمیت اس��ت. 
در پژوه��ش کبیري )1385( مدل تعاملي در هر چهار 
گروه معلمان، مدیران، پژوهش��گران و کارشناس��ان به 
عنوان مدل ارجح نس��بت به س��ه مدل دیگر کاربست 
انتخاب شد. هاشمي )1384( نیز تعامل تصمیم گیران 
و مدی��ران را ب��ه عنوان یكي از دو عام��ل تأثیرگذار بر 
کاربست پژوهش شناخت که شامل متغیرهایي چون 
ارتباط متقابل مدی��ران و محققان، کیفیت پژوهش و 
مخاطب شناسي و اطالع رساني بود. به نظر مي رسد توجه 
خاص به موضوع تعامل بین پژوهشگران و کاربران، یک 
موضوع کارگشا بر ارتقاي کاربست باشد و مي توان یكي 
از وظایف مؤسسات پژوهشي را )اعم از سفارش دهنده 
پژوهش و نظیر آن( تس��هیل، تمهید و تنوع بخشي به 

ارتباط این دو قشر دانست. 
موضوع بعدي مورد توجه، اصالح و بهس��ازي نظام 
مدیریت و برنامه ریزي پژوهش��ي اس��ت ک��ه از طریق 
فعالیت هایي چون اصالح ساختار سازمان، نیاز سنجي 
پژوهش��ي، حمایت مالي از کاربست و بستر سازي براي 

آن به دست مي آید )هاشمي، 1384(. 
عالوه بر موارد مطرح شده، طرح ایده هاي موفق تري 
براي کاربس��ت پژوهش مي تواند راهگش��ا باشد. توجه 
به تجربیات جهاني و نظرات جدید درحوزه کاربس��ت 
دانش، امید بخش تحوالت شگرفي در مدیریت پژوهشي 
خواهد بود. به همین دلیل توجه ویژه به آن به ش��دت 
احساس مي ش��ود. مطالعات انجام شده نشان مي دهد 
که پیش��رفت ها و دیدگاه هاي جدید در حوزه کاربست 
یافته ها براي کاربران آن ناش��ناخته هستند )کبیري، 
1385(. به طور مثال، مدل روشنگري که به اخذ نتایج 
س��ریع و آني از انجام پژوهش توج��ه ندارد و بر تغییر 
دیدگاه و نگرش مدیران بر اثر گذش��ت زمان متمرکز 
است، نزد کاربران پژوهشي شناخته شده نیست و به نظر 
مي رسد که باید تالش ویژه اي براي شناسایي اثرات آن 

انجام شود. 
راهكارهاي افزايش كاربست

برخي از پژوهشگران براي افزایش کاربست یافته هاي 
پژوهشي پیشنهادهایي را ارائه داده اند. این پیشنهادها در 
مواردي مورد توجه قرار گرفته و اجرا نیز شده اند. در این 

بخش مواردي از آنان ارائه مي شود.
انتشار یافته هاي پژوهشي در شكل هاي متنوع ازجمله 
توصیه هاي س��ودمند در ارتقاي کاربس��ت یافته هاي 
پژوهش��ي است. تنوع بخشیدن به ارائه یافته ها موجب 

مقاله

بعد زمينه اي پژوهش هاي علوم 
انساني شامل ضعف فرهنگ 
پژوهش خواهي و پژوهش محوري 
در آموزش و پرورش به عنوان 
يكي از ابعاد تأثير گذار بر كاربست 
معرفي شد
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استفاده کاربران نیز بیشتر شامل مواردي چون آمادگي 
شرکت در جلسات، برنامه  ریزي و ارزشیابي مي گردد. 

در عموم پژوهش ها، از روش نظر سنجي براي سنجش 
میزاِن استفاده کمک گرفته شده و به پاسخ افراد اکتفا 
شده اس��ت. لذا روایي نتایج به دست آمده محل تردید 
است. اینكه چه نوعي از استفاده را بتوان، استفاده تلقي 
کرد یا تا چه اندازه مي توان به پاس��خ هاي افراد اعتماد 
نمود، از نكات قابل بحث در این موضوع است. موضوع از 
آن جهت قابل تأمل مي شود که بسیاري از پاسخ گویان 
را کارشناسان و مس��ئوالن ادارات تشكیل مي دهند و 
بنابراین با توجه به موقعیت آنان، و احتمالي که آنها در 
تأثیرگ��ذاري نظرات بر موقعیت خود مي د هند، ممكن 
اس��ت بر نوع پاس��خ هاي آنان مؤثر باشد. عالوه بر این، 
مفهوم استفاده و بحث هاي نظري پیرامون این مفهوم 
نیز مطرح است که اندازه گیري میزان استفاده را تحت 
تاثیر قرار مي دهد. به عنوان مثال، آیا مي توان براي این 
که »نظر مساعد در مورد یافته  اي کسب کرده« و یا »به 
خاط��ر اطالع از یافته اي کامالً متحول ش��ده و دیدگاه 
کامالً تغییر یافته اي را داش��ته باشیم«، هر دو استفاده 
تلقي مي ش��وند یا فقط یكي از آنها را مي توان استفاده 

دانست. 
موضوع دیگر، دیدگاه نسبت به تحقیقات بود. به نظر 
مي رس��د که دیدگاه مثبت، احتمال استفاده از نتایج را 
باال مي برد و بنابراین، موضوع مذکور به عنوان یک عنصر 
کلیدي در کاربست مطرح است. پژوهش هاي انجام شده 
در این زمینه نش��ان دهنده آن است که کاربران نگرش 
باالیي نسبت به پژوهش ندارند ولي در عوض به نتایج 
آن اعتماد کافي دارند. به طور حتم نگرش پایین کاربران 
تأثی��رات عمیقي بر میزان و نحوه اس��تفاده از یافته ها 
خواهد داش��ت. بنابراین، شناسایي میزان تأثیر نگرش 
بر کاربست و همچنین بررسي روش هاي افزایش دهنده 
نگرش کاربران نس��بت به پژوهش یكي از فعالیت هاي 

جدي به شمار مي رود. 
بحث موانع کاربست پردامنه ترین موضوع مربوط به 
کاربست یافته را شامل مي شود. با ترکیب پژوهش هاي 
متنوع ، هفت دسته کلي عدم ارتباط متقابل پژوهشگران 
وکارب��ران؛ ضع��ف نظام اطالع رس��اني؛ ضعف فرهنگ 
پژوهش؛ عدم اعتم��اد به یافته هاي پژوهش؛ عدم الزام 

مقاله

 موضوع عوامل مؤثر در پيشبرد 
كاربست اشتراك زيادي با موضوع 
موانع دارد، ولي از اين لحاظ 
قابل تفكيك است كه طرح ريزي 
خاصي براي ارتقاي كاربست 
را نشان داده و نقش تجويزي 
بيشتري پيدا كرده است

1383( و قانون من��د ک��ردن اس��تفاده از یافته هاي 
پژوهشي در تصمیم گیري هاي مدیران )متین، 1379( 

را مي توان برشمرد. 
بحث و نتيجه گيري

در این نوشته تمرکز معطوف به پژوهش هاي انجام 
شده در حوزه کاربست بود. پژوهش هاي قابل دسترس 
در این حوزه جمع آوري شده و نتایج مورد بررسي قرار 
گرفت. هرچند پژوهش هاي زیادي بررس��ي شد، ولي 
برخي از آن��ان به علت مبهم بودن نتایج و یا تردید در 
صحت آنها، فایده اي دربر نداشت. در برخي از پژوهش ها 

نیز برخي از موارد قابل اعتماد آن به کار گرفته شد. 
موضوع شناسایي و اطالع از مشكالت و راهكارهاي 
کاربست یافته هاي پژوهش��ي، ما را بر آن داشت که بر 
پژوهش هاي کاربست مروري را انجام دهیم. این مطالعه 
شامل پنج بخش وضعیت استفاده از یافته هاي پژوهشي، 
دیدگاه نس��بت به تحقیقات، موانع کاربست یافته هاي 
پژوهشي، نقش عوامل مؤثر در پیشبرد کاربست یافته هاي 

پژوهشي، و راهكارهاي افزایش کاربست است. 
در بحث وضعیت استفاده از یافته هاي پژوهشي سه 
مبحث وضعیت اطالع از پژوهش ها، میزان اس��تفاده از 
یافته هاي پژوهشي و انواع استفاده مورد توجه قرار گرفت. 
فرض بر آن است که زماني کاربران پژوهشي از یافته ها 
اس��تفاده مي کنند که در مورد آن اطالع کس��ب کرده 
باش��ند. به این دلیل اطالع از پژوهش مقدمة استفاده 
از یافته هاي پژوهشي محسوب ش��ده و در این فرایند 
بس��یار مهم تلقي مي ش��ود. نتایج پژوهش ها وضعیت 
اطالع از یافته ها را متغیر نش��ان مي دهند، به طوري که 
از 4 تا 50 درصد در نوسان هستند. به نظر مي رسد که 
گروه مخاطبان و نحوه پرس��ش از پاسخ گویان در این 
تغییرات مؤثر باشد. ولي به طور کلي مي توان گفت که 
حدود نیمي از کاربران به نحوي از نتایج پژوهش ها باخبر 
مي شوند. در موضوع میزان استفاده نیز تغییرات مربوط 
به پاس��خ افراد به چش��م مي خورد. تفاوت بین میزان 
اطالع و میزان استفاده از نتایج پژوهش، رابطه منطقي 
را نشان مي دهد، به صورتي که میزان استفاده کنندگان 
کمتر از مطلعین است، ولي این نسبت به اندازه ادعاي 
اس��تاکینگ )1994( )یک به دو( نیس��ت. درخصوص 

جذب مخاطبان بیشتر با توجه به سلیقه ها و نیازهاي 
وی��ژه هر گروه مخاطبان مي گردد. این وظیفه مي تواند 
به عنوان یكي از فعالیت هاي مؤسس��ات پژوهشي قرار 
گیرد. به این منظور توصیه هایي مطرح ش��ده است که 
از آن جمله، انتشار از طریق رسانه هاي جمعي )میرزاده، 
1377( و انتشار چكیده هاي پژوهش )سعادتي 1377، 

به نقل از عابدي، 1383؛ متین، 1379( است. 
کیفیت بخش��ي به پژوهش ها نیز به عنوان راهكاري 
سودمند در کاربس��ت پژوهش ها مطرح شده است. به 
این منظور توصیه هایي در زمینه کاربردي کردن نتایج 
پژوهش��ي )می��رزاده، 1377( و کیفي کردن طرح هاي 

پژوهشي )متین، 1379( ارائه شده است. 
برگزاري نشس��ت هاي پژوهشي در قالب همایش ها 
و س��مینارهاي پژوهش اقدام مناس��بي ب��راي آگاهي 
مخاطبان از نتایج پژوهش و در نتیجه باال بردن احتمال 
کاربست یافته هاي پژوهشي اس��ت. این گونه اقدامات 
به ویژه در مواقعي که منظور از کاربست یافته ها، ارتباط 
با قشر گس��ترده اي از افراد اس��ت )همچون معلمان(، 
بسیار مؤثر خواهد بود. چنین پیشنهادي توسط برخي 
از پژوهش��گران نیز ارائه شده اس��ت )میرزاده، 1377؛ 

سعادتي، 1377، به نقل از عابدي، 1383(. 
ایده تشكیل کمیته کاربس��ت توسط چند تن از 
پژوهشگران در حوزه کاربست یافته ها ارائه شد. در این 
مفهوم، با تشكیل جلسات بین پژوهشگران و کاربران 
پژوهش��ي، امكان بیش��تري براي کاربست به وجود 
آم��ده و در نتیجه اس��تفاده بیش��تري از پژوهش به 
عمل خواهد آمد. چنین پیشنهادي در پژوهش هایي 
)متین، 1379؛ محم��دي، 1383، به نقل از عابدي، 
1383( قابل مشاهده است. عالوه بر توصیه هاي فوق، 
موارد دیگري نیز توصیه ش��ده است که از آن جمله، 
تأمین نیازهاي مالي پژوهشگران و در نتیجه گسترش 
فرهنگ پژوهش )میرزاده، 1377(، تشویق پژوهشگران 
و معرفي آنها از طریق نشریات و صداوسیما )سعادتي، 
1377، ب��ه نق��ل از عاب��دي، 1383(، تدوین برنامه 
منسجم جهت تسهیل یافته هاي پژوهشي و تشكیل 
کمیته مخاطب شناسي و تداوم ارتباط پژوهشگران با 
سفارش دهندگان )محمدي، 1383، به نقل از عابدي، 
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مقاله

قانوني در استفاده از یافته ها؛ موانع مرتبط با مشكالت 
اداري و س��ازماني؛ و تردی��د در کیفی��ت پژوهش ها و 
یافته هاي حاصل از آن مشخص شد. در هر یک از این 
دسته ها عواملي مورد مطالعه قرار گرفتند که توجه به 
هر یک از آن ها باعث ارتقاي کاربس��ت مي شود. عالوه 
بر این طبقات، موارد دیگ��ري نیز در این زمینه وجود 
دارند ک��ه در طبقه جداگانه اي ق��رار نگرفته اند. تعدد 
عوامل برش��مرده شده در موضوع موانع کاربست باعث 
سردرگمي خواننده مي شود، ولي باید توجه داشت که 
هر یک از این عوامل مي تواند بر میزان استفاده از یافته ها 
مؤثر باش��د. دسته بندي کامل مبتني بر جمیع نظرات 
باعث مي ش��ود که فعالیت هاي طرح ریزي شده در این 

زمینه جهت دارتر گردند. 
 موضوع عوامل مؤثر در پیش��برد کاربست اشتراک 
زی��ادي با موض��وع موانع دارد، ول��ي از این لحاظ قابل 
تفكیک است که طرح ریزي خاصي براي ارتقاي کاربست 
را نشان داده و نقش تجویزي بیشتري پیدا کرده است. 
مشابه با بحث پیشین ، مقوله تعامل بین پژوهشگران و 
کاربران از عوامل بس��یار مهم مؤثر در کاربست به شمار 
م��ي رود. همچنین اصالح و به س��ازي نظ��ام مدیریت 
و برنامه ریزي پژوهش��ي نیز از جمله سایر عوامل مهم 
است. بحث عوامل مؤثر بر کاربست، از جمله موضوعاتي 
اس��ت که توجه به آن در طرح ریزي مدیریت پژوهش 
بسیار مفید است. در نهایت راهكارهاي افزایش کاربست، 
آخرین موضوعي است که دراین مطالعه به آن پرداخته 
شد. در این موضوع توصیه ها وتكنیک هایي که از سوي 
پژوهشگران سودمند شناخته شده است، مورد معرفي 
قرار گرفت. تمهیدات اجرایي همچون انتشار یافته ها به 
شكل هاي متنوع، کیفیت بخشي به پژوهش ها ، برگزاري 
همایش و تش��كیل کمیته کاربس��ت از جمله نظرات 

پیشنهاد شده است. 
به طور کلي، بر اثر توس��عه و گسترش پژوهش هاي 
حوزه کاربست، مي توان روش هاي زیادي را براي تأمین 
این نیاز ش��ناخت و بر بس��یاري از مشكالت تیز وقوف 
پیدا کرد. آنچه در سودمندي این پژوهش ها الزم است، 
تنوع بخش��ي به موضوعات و عناوین م��ورد مطالعه در 
زمینه  کاربست است. به طوري که مشاهده شد، بیشتر 
پژوهش ها حول یک یا دو موضوع انجام ش��ده است. از 
بسیاري از مفاهیم و روش هاي مهم کاربست که مي توانند 
کمک ش��ایاني به آن نمایند، غفلت شده است. به این 
دلیل روي آوردن پژوهش��گران به بسیاري از جنبه هاي 
جدید حوزه  کاربست دانش ضروري است. از جمله این 
زمینه ها مي توان به مواردي مثل رابطه سیاست گذاري و 
کاربست، نیازسنجي از کاربران پژوهشِي هدف در مورد 
شكل هاي مناسب اطالع رساني به آنها، شناسایي جامع 
عوامل مؤثر بر کاربس��ت در پرت��وي مدل هاي تجربي، 
نقش افراد تأثیر گذار بر کاربس��ت، شناسایي چارچوب 

نظري، زمینه هاي مرتبط با کاربست و ... اشاره نمود. 
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دكتر عليرضا كيامنش
استاد دانشگاه تربيت معلم 

و دانشگاه آزاد اسالمی- 
واحد علوم و تحقيقات

روش��های ترکیبی را  باید یک رویكرد جدید در 
پژوهش نامید. سالیان زیادی است که پژوهشگران در 
انجام مطالعات خود داده های کیفی و کمي  را با هم 
جمع آوری می کنند. با وجود این قرار دادن هر دو فرم 
داده  در کنار هم به عنوان یک پروژه  متمایز پژوهشی 
تا حد زیادی جدید است. در واقع در سالهای اخیر با 
طرحهای پژوهشی ترکیبی جدیدی روبه رو می شویم 
که در کنار سایر روشهای موجود، توسط پژوهشگران 
حوزه های علوم رفتاری مورد استفاده قرار می گیرند. 

به دلیل جدید بودن این روشها، و کمبود منابع 
مربوط ب��ه این حوزه )در داخل کش��ور( و با توجه 
به کارهای گس��ترده دکتر کرسول2 استاد دانشگاه 
نبرازس��كا- لینكلن در امریكا در زمینه روش��های 
پژوهش کیفی و ترکیبی و بخصوص همكاری وی 
با دکتر تشكری )استاد سابق دانشگاه شیراز و استاد 
دانشگاه تكزاس شمالی( در تدوین کتاب » راهنمای 
روش��های ترکیب��ی در پژوهش عل��وم اجتماعی و 
رفتاری«3 و همچنین نش��ریه » روشهای پژوهش 
ترکیبی« 4، کتاب نامبرده و همكارش )پالنو کالرک( 
تحت عنوان » طراحی و اجرای روش��های پژوهش 
ترکیبی«5 چاپ س��ال 2007 برای ترجمه انتخاب 
شد. در حالی که کار ترجمه به پایان رسیده و کتاب 
آماده انتش��ار بود، در تماس با دکتر کرسول با خبر 
شدم که چاپ جدید کتاب با تغییراتی در اواخر بهار 
2010 )اواخر بهار 89(  منتشر خواهد شد. بهمین 
دلیل انتشار کتاب برای اعمال تغییرات متوقف شده 

است. 
به منظورسهیم شدن در پاسخگویی به نیاز جامعه 
علمی کشور برای آشنایی س��ریع تر با این رویكرد، 
بخشهایی از مطالب فصل اول و دوم کتاب در هفته 
پژوه��ش تقدیم عالقه مندان می گردد. ش��ایان ذکر 
است که برای آشنایی هرچه بیشتر دوستداران حوزه 
پژوهش با سه پارادایم اصلی پژوهش در حوزه های 
علوم رفتاری، کتاب دیگر همین نویسنده تحت عنوان 
» طرح پژوهش، رویكردهای کیفی، کمی و روشهای 
ترکیبی«6 چاپ سال 2009 ترجمه شده و در مرحله 
آماده س��ازی و چاپ می باش��د. این کتاب بزودی از 
سوي نشر جیحون چاپ و در اختیار عالقه مندان قرار 

خواهد گرفت. 

روشهای پژوهش تركيبی چيست؟
بعضی از نویس��ندگان حوزه روش��های پژوهش 
ترکیب��ی،  این فرم از پژوهش را یک روش شناس��ی 
مي دانند و بر پیش فرضهاي فلسفی تأکید دارند )مانند 
Tasha kkori &Teddlie,1998(. روش شناسی 
نامی��دن آن باع��ث پیچیده ش��دن فرآیند پژوهش 
مي شود )به اعتقاد برخی این پیچیدگی الزم است(. 
بدون تردید، تمام  رویكردهای پژوهش��ی مفروضات 
فلسفی بنیادینی دارند که به پژوهشگر خط می دهند 
یا او را هدایت می کنند. روش��های پژوهش ترکیبی 
یک یا چند جهان بینی را مفروض می دارند،  س��ایر 
نویسندگان  روشهای ترکیبی بر تكنیكها یا روشهای 
جمع آوری و تحلی��ل داده ها تأکید مي کنند )مانند 
 ;2003  ,.Creswell,Plano Clark, et al
 ;1989,Greene, Caraceli, & Graham
Onwuegbuzie &   Teddie,2003(.   استفاده 
از  واژه »روش« ب��رای روش��های پژوه��ش ترکیبی 
دقیق و با نظر بسیاری از پژوهشگران هماهنگ است 
)Elliot,2005(. در ای��ن کتاب م��ا آن را یک طرح 
پژوهشی دارای پیش فرضهای فلسفی و نیز روشهای 
کمي  و کیفی در نظر می گیریم.  این تلقی بینابینی 
گسترده ترین تعریف ممكن را  فراهم می سازد ، ولی 
تعریفی کامالً واضح است. بدون تردید، با افزایش توافق 
عمومي  در مورد معنای روش های پژوهش ترکیبی،  
این تعریف نیز تكامل پیدا خواهد کرد. در راس��تای 

هدف کتاب، ما آن را چنین تعریف مي کنیم: 
»روشهای پژوهش ترکیبی« یک طرح پژوهشی، 
با مفروضات فلسفی و نیز روشهای پژوهش است. به 
عنوان روش شناسی، شامل مفروضات فلسفی است 
ک��ه به فرآیند جمع آوري و تحلی��ل داده ها و تلفیق 
رویكرده��ای کمي  و کیفی، در بس��یاری از مراحل 
فرآیند  پژوهشی، جهت می دهد.  به عنوان یک روش، 
بر جمع آوري، تحلیل و تلفیق داده های کمي  و کیفی 
در یک مطالعه منفرد، یا یكسری از مطالعات متمرکز 
می شود. نكته اصلی در استفاده از روشهای پژوهش 
ترکیبی این است که بكارگیری رویكردهای کمي  و 
کیفی در ترکیب با یكدیگر، در مقایسه با بكارگیری 
هر یک از  این دو روش به تنهایی، به درک بهتری از 

مسائل پژوهشی منجر مي شود.
با استفاده از تعریف به عنوان راهنما،  عناصر اصلی 

این تعریف را دقیق تر بررسی خواهیم کرد.
درب��ارة نام یا عن��وان  این روش بحثه��ای زیادی 
شده است. در 50 سال اخیر، نویسندگان از نامهای 
متفاوتی استفاده کرده اند و به همین دلیل، دسترسی 
به مقاالتی را که با روشهای پژوهش ترکیبی مرتبط 

هستند دشوار ساخته است.  این روش به » پژوهش 
چندوجهی/ چندروش��ی«7 که مجموعه اي است از 
چندی��ن روش کمي  در یک تحقیق معروف اس��ت 
)Campbell & Fiske,1954(؛  » یكپارچ��ه« یا 
» ترکیب شده«، به این معنی که دو گونه از اطالعات 
 Steckler, McLeroy,( با هم تلفی��ق مي ش��وند
Gddoman, Bird & McCormick,1992(؛  
همچنین  آن را »روشهای کمي  و کیفی« نامیده اند 
)Fielding & Fielding, 1986(، ک��ه به ترکیب 
روش��ها در این رویكرد  اش��اره دارد. به  این رویكرد 
 )2004 ,Ragin, Nagel & White( »هیبری��د«
 )1999,Morse(  »یا »روش شناسی سه سو سازی
که بر همگرایی داده های کیفی و کمي  داللت دارد، 
ه��م گفته ش��ده اس��ت؛ آن را » پژوهش ترکیبی« 
)Creswell,1994( و »روش شناسی ترکیبی« نیز 
نامیده اند, که نشان مي دهد  این رویكرد هم یک روش 
 Tashakkori( و هم یک نقطه نظر فلس��فی است
Teddlie &,1998(. ام��روزه متداول تری��ن نامي 
 که مورد اس��تفاده قرار مي گیرد، »روشهای پژوهش 
ترکیبی« اس��ت ک��ه در کتاب اخی��ر، تحت عنوان 
»راهنمای روشهای ترکیبی در پژوهش های اجتماعی 
 Tashkkori &( و رفتاری«8 بدان اشاره شده است
2003a ,Teddlie(. هرچند ممكن است اصطالح 
»روش��های ترکیبی« در نظر بسیاری از دانشمندان 
حوزه علوم اجتماعی، انسانی و رفتاری  اندکی ناآشنا 
جلوه کند، استفاده مكرر از آن پژوهشگران  را ترغیب 
خواه��د کرد که این رویكرد را یک روش شناس��ی و 
روش مجزا از روشهای دیگر بدانند و روزبه روز توسط 
تعدادی بیشتری از صاحب نظران جامعه مورد استفاده 

قرار گیرد. 
داده های كمي  و كيفی

بر اس��اس تعریف داده ش��ده، روشهای پژوهش 
ترکیبی، جم��ع آوري و تحلیل داده هاي کیفی و نیز 
داده های کمي  را دربرمي گیرد. داده های کمي  شامل 
اطالعات بسته -پاسخ 9 هستند، که از طریق ابزارهایی 
نظیر س��نجش نگرش، رفتار یا عملكرد به  دس��ت 
می آیند. جمع آوري چنین اطالعاتی مستلزم استفاده 
از چک لیستهاي  بسته - پاسخ نیز می باشد. در اینجا 
پژوهشگر رفتارهای مشاهده شده را مشخص می کند. 
گاه��ی اوقات، اطالعات کمي  از اس��نادی مانند آمار 
سرشماری یا اسناد حضور و غیاب استخراج مي شود. 
تحلیل داده ها،  در برگیرنده تحلیل آماری داده های 
به دست آمده توسط ابزارها، چک لیستها یا مستندات 
عمومي است، تا بتوان به سؤالهای پژوهشی پاسخ داد 

یا فرضیه ها را مورد آزمایش قرار داد.

روشهای پژوهش ترکیبی1
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در مقاب��ل، داده های کیفی ش��امل اطالعات باز- 
پاسخ10 هستند که پژوهش��گر از طریق مصاحبه با 
ش��رکت کنندگان به دس��ت مي آورد. سؤالهای کلی  
و باز- پاس��خ پرس��یده ش��ده در این مصاحبه ها، به 
مصاحبه ش��وندگان اجازه مي دهد تا با بهره گیری از 
کلمات یا زبان خود پاسخ دهند. همچنین، داده های 
کیفی را مي توان با مش��اهده افراد تحت مطالعه، یا 
مش��اهده محل پژوهش، جمع آوري اطالعات از یک 
منبع خصوصی )مانند دفترچه خاطرات( یا یک منبع 
عمومي )مانند یک جلس��ه و نشست(، یا جمع آوري 
اطالعات س��معی و بصری مثل نوارهای ویدئویی یا 
داده های مصنوعی فراهم کرد. تحلیل داده های کیفی 
)واژگان، متن یا تصاویر( اغلب ش��امل دس��ته بندی 
لغات یا تصاویر به گروه هایی از اطالعات و استخراج 
تنوع  ایده های گردآوری ش��ده در جریان گردآوری 

داده هاست.
ماهیت داده های بسته - پاسخ در مقابل داده های 
باز- پاسخ ، بهتر از منابع داده ها ، تفاوت بین دو نوع 
پژوهش را مشخص می سازند. منابع داده ها پژوهش 
کمی و کیفی را بخوبی تصویر نمی کنند. یا حداقل 
به ش��یوه ای که از آنها استفاده می شود چنین کاری 
انجام نمی دهند.  به عنوان مثال، از پیمایش که یک 
منبع س��نتی برای داده های کمي است، در پژوهش 
کیف��ی قوم نگاری بهره گرفته مي ش��ود )نگاه کنید 
از  و   ،)1999,LeCompte & Schensul ب��ه 
روایتهای نقلی مرتبط با تحقیق کیفی در مدل سازی 
 ,Elliot( رخدادهای تاریخی کمي  استفاده مي شود

 .)2005
تلفيق داده ها

تلفیق داده ها، جنبة منحصر به فرد تعریف ماست. 
درک پژوهش��گر از مسأله از طریق تلفیق مجموعه 
داده ها، بیشتر از درک وی از مسأله از طریق هر یک 
از مجموعه داده ها به تنهایی اس��ت. سه روش برای 

تلفیق داده ها وجود دارد:
 ادغام یا همگرا کردن دو مجموعه داده، از طریق با 

هم یكی کردن آنها؛
 اتصال دو مجموعه داده از طریق سوار کردن یكی 

روی دیگری؛
  جای دادن یک مجموعه داده در درون داده دیگر، 
به ش��كلی که یک مجموعه نقش پش��تیبان برای 

مجموعه دیگر داشته باشد. 
در ش��كل 1 تفاوتها به تصویر کشیده شده است. 
به طور خالصه مي توان گفت که صرفاً جمع آوري و 
تحلیل داده های کیفی و کمي  کافی نیست؛ بلكه  این 
داده ها باید به شكلی »تلفیق« شوند که تصویرکاملتری 
از مسأله مورد نظر در مقایسه با هر یک از داده ها به 

تنهایی ارائه نمایند. 
يك يا چند مطالعه 

تعریف ارائه ش��ده بیانگر  آن اس��ت که روشهای 
پژوهش ترکیبی ممكن است مستلزم جمع آوري و 
تحلیل داده های کمي  و کیفی فقط در یک مطالعه 
یا در چندین مطالعه در یک پروژه پژوهش��ی باشد.  
این تفاوتها در ش��كل 2 ارائه ش��ده اند. در پروژه های 
بزرگ، پژوهش��گران ممكن است در مرحله نخست 
داده های کمي  را جمع آوري کنند،  سپس در مرحله 
دوم داده ه��ای کیف��ی را و مجدداً در مرحله س��وم 
داده های کم��ي  را جمع آوري  کنند.  ه��ر پروژه، به 
صورت جداگانه، به عنوان یک مطالعه مجزا گزارش 
داده مي شود اما در کل مي توان برنامه پژوهش را یک 
پژوهش  به روشهای ترکیبی نامید. ما به این نتیجه 
رس��یده ایم که  بسیاری از پروژه های بزرگ در حوزه 
بهداشت و سالمت از  این نوع به شمار مي روند. )مثاًل 
-Baskerville, Hogg & Lem  نگاه کنید ب��ه

lin, 2001(. از س��وی دیگر، دانشجویان تحصیالت 
تكمیلی معموالً به جای انجام چند مطالعه در طول 
زمان، داده های کیفی و کمي  را با هم در یک مطالعه 

جمع آوري مي کنند.  تأکید ما بیش��تر بر انجام یک 
مطالعه خواهد بود، تا انجام چند مطالعه، اما  می توان 
از ایده های مطرح شده در هر دو نوع شكل پژوهشی 

استفاده نمود.
پيش فرض اصلی تعريف

پیش ف��رض اصلی تعریف آن اس��ت که ترکیب 
رویكردهای کمي  و کیفی، در مقایس��ه با هر یک از 
رویكردها به تنهایی به درک بهتری از مسأله پژوهش 
منجر مي ش��ود. این درک از چه نظر بهتر است؟ به 
بیان دیگر، مزیت روشهای پژوهش ترکیبی چیست 
که هر یک از رویكردهای کمي  و کیفی، به تنهایی، 
فاقد آن هستند؟ این مسأله را از  چند منظر مي توان 

بررسی کرد.
 روش��های پژوهش ترکیبی تواناییهای��ی را ایجاد 
می کند که نقاط ضعف روش پژوهش کمي  و روش 
پژوهش کیفی را می پوش��اند.  این نكته در 25 سال 
گذشته مبنای استداللهای مثبت در مورد روشهای 
پژوهش ترکیبی بوده است )Jick,1969(. استدالل 

ادغام یا همگرا کردن داده ها

  شکل 2سه روش برای تلفیق داده های کیفی و کمی

اتصال داده ها

جای دادن داده ها

یک مطالعه منفرد:

چندین مطالعه:

داده های کمینتایجداده های کیفی

داده های کمی
نتایج

داده های کیفی

الی آخر

شکل 2نمونه هایی از یک- یا چند مطالعه در روشهای پژوهش ترکیبی

مطالعه1: مطالعه کمی با 
نتایج گزارش شده

مطالعه1: مطالعه کمی با 
نتایج گزارش شده

مطالعه3: مطالعه کمی با 
نتایج گزارش شده

کیفی کمی

نتایج گزارش شده

نتایجداده های کمیداده های کیفی
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مي ش��ود ک��ه روش پژوهش کمي از فهم بس��تر یا 
محیطی که افراد از آن صحبت مي کنند، ناتوان است. 
همچنین صدای مشارکت کنندگان در پژوهش کمي 
 به صورت مس��تقیم به گوش نمي رسد. عالوه بر آن، 
پژوهش��گران کمي  همواره در پشت صحنه حضور 
دارند و پیش داوریها و تفس��یرهای شخصی آنان در 
نتایج گزارش شده، بندرت مورد بحث قرار مي گیرد. 
پژوهش کیفی  این ضعفها را مي پوشاند. از سوی دیگر، 
پژوهش کیفی به علت تفسیرهای شخصی پژوهشگر، 
پیش داوری ناشی از  این تفسیر و مشكل بودن تعمیم 
یافته ها به گروه های بزرگ  تر، به سبب تعداد محدود 
افراد مورد مطالعه، دارای محدودیت است.  این طور 

عنوان شده که پژوهش کمي  معایب فوق را ندارد. 
  روش��های پژوهش ترکیبی، در مقایسه با هر یک 
از روشهای پژوهش کیفی یا کمی، شواهد جامع تری 
برای بررس��ی یک مسأله پژوهش��ی فراهم مي کند. 
پژوهش��گران مجازند از تمام ابزارهای موجود برای 
جمع آوري داده ها بهره گیرند و محدود به بهره گیری 
از انواع خاصی از روشهای جمع آوري داده هاي مرتبط 

با  پژوهش کمی یا پژوهش کیفی نیستند.  
 روش��های پژوهش ترکیبی کم��ک می کنند تا به 
پرسش��هایی پاسخ داده ش��ود که  توسط هر یک از 
روشهای کمي  یا کیفی به تنهایی پاسخ داده نمی شود. 
به طور مث��ال » آیا دیدگاههای ش��رکت کنندگان با 
مصاحبه ها و با ابزارهای اس��تاندارد شده بهم نزدیک 
مي ش��ود یا دور؟«،  یک س��ؤال در حیطه روشهای 
پژوه��ش ترکیبی اس��ت. مثالهای دیگ��ر عبارت اند 
از: » چه چی��زی نتایج کمي  یک مطالعه را توضیح 
مي دهد؟« )استفاده از داده های کیفی برای توضیح 
نتایج کمی( و »آیا مداخله انجام ش��ده در یک گروه 
نمون��ه خاص در یک مطالعه، ج��واب خواهد داد؟« 
)روشن سازی کیفی پیش از ش��روع آزمایش(. برای 
پاسخ دادن به این پرسشها، رویكرد های کیفی یا کمي 

 به تنهایی  جواب قانع کننده ارائه نمی کنند. 
 روش��های ترکیبی پژوهش��گران کیفی و کمي را 
 نسبت به همكاری با یكدیگر در حوزه هایی که زمانی 
رابطه بین پژوهشگران کمی و کیفی خصومت آمیز 
بود تش��ویق می کند. ما قبل از هرچیز پژوهشگران 
علوم انسانی، رفتاری و اجتماعی هستیم و تفكیک 
بی��ن روش کم��ي  و روش کیفی فقط باعث محدود 

کردن رویكردها و همكاری پژوهشی مي شود.
  روشهای پژوهش ترکیبی برخالف رابطه تیپیک 
پارادیمهای خاص با پژوهشگران کمي  و پارادیمهای 
دیگر با پژوهش��گران کیف��ی، اس��تفاده از چندین 
جهان بینی یا پارادایم11 را تشویق می کند. همچنین،  
این رویكرد باعث مي شود که در مورد پارادیمی مانند 
اصالت عمل که می تواند کل پژوهش کمي  و کیفی را 

دربرگیرد، فكر کنیم. 

  روشهای پژوهش ترکیبی از  این نظر که پژوهشگر 
برای حل مسأله پژوهشی مجاز به استفاده از تمامي 
 روشهاست، »کاربردی« محسوب مي شود.  همچنین 
این نوع پژوهش کاربردی است زیرا افراد تمایل دارند 
از داده های کمی و کیفی برای حل مس��ائل استفاده 
کنند، تفكر استقرایی و قیاسی را با هم ترکیب کنند، 
و از مهارتهاي مشاهده مردم )مانند روان درمانگران( و 
ثبت رفتار کمک بگیرند. پس طبیعی است که افراد 
برای درک جهان پیرامون خود از روشهای پژوهش 
ترکیبی اس��تفاده کنند. هنگامی ک��ه درباره توفان 
کاترین��ا در جنوب  ایاالت متحده صحبت مي کنیم، 
اعداد و کلمات با هم به ذهن متبادر مي شوند.  این نوع 
از صحبت، نه تنها طبیعی تر است، بلكه در مقایسه با 
استفاده از اعداد یا کلمات، به تنهایی، تصویر کامل تری 

از  این فاجعه ارائه مي نماید.
با وجود مزایای  این روش،  اس��تفاده از روش��های 
پژوهش ترکیبی س��اده نیس��ت. برای جمع آوري و 
تحلیل داده ه��ای کمي  و کیفی به صورت همزمان،  
به زمان و منابع نیاز داریم. این امر س��بب پیچیده تر 
شدن شیوه پژوهش مي ش��ود و برای آنكه خواننده 

گزارش بتواند شیوه های متفاوت بكار گرفته شده در 
پژوهش را بررسی کند، شیوه ارائه باید روشن باشد. 
عالوه بر  این، پژوهش��گران اغل��ب کار با یكی از  این 
روش��های پژوهش را فرا مي گیرند )کمي  یا کیفی(،  
درحالی که برای اس��تفاده از روشهای ترکیبی آنان 
باید هر دو نوع پژوهش را بدانند، اما مش��كالت ذکر 
شده، غیرقابل حل نیس��تند و مي توان با استفاده از 
راهبردهایی بر آنان چیره شد.  به نظر مي رسد ارزش 
روش��های پژوهش ترکیبی، از دشواریهای  بالقوه این 

رویكرد بیشتر باشد.
مطالعاتی كه با تعريف ما تناسب دارند

 پس از آنكه تعریف خود را به اجمال شرح دادیم، 
اکنون به ارائه مثالهایی از مطالعات مرتبط با تعریف، 
می پردازیم. در هر یک از سناریوهای زیر، پژوهشگران 
داده های کمي  و کیفی را جمع آوري و تحلیل کرده اند، 
داده ها را تلفیق و مطالعات انجام شده را به صورت یک 

مطالعه منفرد روشهای ترکیبی گزارش کرده اند.

 یک پژوهشگر داده ها را با استفاده از ابزارهای کمي 
 و گروه های کانونی در مطالعه کیفی جمع آوري کرده 
اس��ت و مي خواهد بداند که آیا داده های جمع آوری 
شده با دو دیدگاه مختلف به نتایج یكسان منجر می 

شوند یا خیر. 
 یک پژوهش��گر آزمایش��ی را اج��را می کند که در 
آن اثر مداخله بر بازده ها به صورت کمي س��نجیده 
می ش��ود. پژوهشگر قبل از انجام آزمایش،  داده های 
کیفی را جمع آوری می کند تا به کمک این اطالعات 
برنام��ه مداخله را طراحی کند یا به به عبارت دیگر، 

شرکت کنندگان در آزمایش را بهتر انتخاب کند. 
 ی��ک پژوهش��گر با اب��زار پیمایش��ی داده هایی را 
جم��ع آوري کرده،  س��پس برای اط��الع دقیق تر از 
پاس��خهای دریافتی از پیمایش، با چند نفر از افراد 

شرکت کننده در پیمایش مصاحبه می کند. 
 یک پژوهش��گر برای آگاهی از  اینكه افراد چگونه 
یک موضوع خاص را توصیف مي کنند، پژوهش خود 
را با چند مصاحبه آغاز و اطالعات به دس��ت آمده از 
مصاحبه ها را تحلیل مي کند تا به یک ابزار پیمایشی 
دست یابد که بتواند آن را در مورد یک نمونه از جامعه 

به کار گیرد. 
 یک پژوهشگر، رویكردهای کمي  و کیفی را تلفیق 
مي کن��د تا یک مطالعه را انجام دهد. هم س��ؤالهای 
کیفی و هم س��ؤالهای کمي  مطرح مي شود و هر دو 
نوع داده  جمع آوري و تحلیل مي ش��وند، و در نهایت 
یک تفس��یر کیفی و یک تفسیر کمي  ارائه مي شود. 
در زمان خواندن قسمتهای مختلف گزارش، خواننده 
با تلفیقی از هر دو رویكرد که درهم تنیده ش��ده اند 

روبه رو می شود. 
مطالعات نواحی خاكستری12

ما به آن دسته از مطالعات روش های ترکیبی که 
با بخشهایی از تعریف ارائه شده، نه تمام آن، منطبق 
باشد، » نواحی خاکستری«  می گوییم. ما نمونه هایی 

را گردآوری کرده ایم که در این مقوله قرار می گیرند.
 یک مطالعه با حداقل ویژگی پژوهش کیفی. یک 
مطالعه پیمایشی را در نظر بگیرید که در بخشی از 
آن چند س��ؤال پاس��خ  باز مورد پرسش قرار گرفته 
است. پژوهشگر پاسخهاي کیفی را برای تأیید روایی 
یافته های کمي تحلیل مي کند.  آی��ا مي توان  این را 
پژوهش به روش��ه ای ترکیبی نامید؟ ممكن اس��ت 
داده ه��ای کیف��ی در این مطالعه جمالت��ی کوتاه و 
توضیحاتی مختصر باشند که با نوع داده های کیفی 
که اطالعاتی دقیق از شرکت کنندگان و محیط آنان 
 Morse( .ارائه می نماید مشابهت زیادی نداشته باشد
Richards &,2002(. اگ��ر چ��ه این مطالعه یک 
مجموع��ه  داده های غنی کیف��ی را در بر نمی گیرد، 
اما حداقل معیارهای برشمرده شده در تعریف ما  را 
دارا می باش��د.  بنابراین ما آن را نمونه اي از پژوهش 

تحليل داده ها پس از جمع آوري 
داده ها صورت مي گيرد و به نوع 
داده هاي جمع آوري شده بستگي 
دارد. در پژوهش كيفي، متن 
يا اطالعات لغوي با افزايش 
سطحهای تجريد19 مورد تحليل 
قرار مي گيرند
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روشهای ترکیبی می دانیم.
  مطالعه تحلیل محتوا. مطالعه اي را در نظر بگیرید 
که در آن تنها یک نوع داده جمع آوري شده، اما از هر 
دو روش تحلیل داده ها استفاده شده است. برای مثال، 
پژوهشگری تنها داده های کیفی را جمع آوری کرده 
اس��ت، اما آنها را هم از جنبه کیفی )ایجاد مضمون( 
و هم از جنبه کمي )ش��مارش واژه ها یا درجه بندی 
پاسخها بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده( مورد 
تحلیل قرار مي دهد. مطالعه مرسوم تر تحلیل محتوا 
مطالعه ای است که پژوهشگر فقط داده های کیفی را 
جمع آوري کند و پس از ش��مارش تعداد نشانه ها یا 
مضامین،  داده ها را به داده های کمي  تبدیل کند. آیا 
هر یک از  این مثالها، پژوهش به روش��های ترکیبی 
محس��وب مي شوند؟  بدون ش��ک در هر دو مورد از 
» تحلیل داده ها به روشهای ترکیبی« استفاده شده 
 ،)2003,Onwuegbuzie & Teddlie(   اس��ت
ام��ا در جمع آوري داده ها فقط از ش��یوه جمع آوری 
داده های کیفی ) و نه داده های کمی( استفاده شده 
است. بر اس��اس تعریف ما از »روشها«،  این مطالعه 
از نوع روش��های ترکیبی نخواهد بود، زیرا هر دو نوع 
داده  کیفی و کمي  جمع آوري نش��ده اند. با توجه به 
تعریف »روش ش��ناختی« - ترکیب در هر مرحله از 
فرآیند پژوهش- این مطالعه مي تواند یک پژوهش به 
روش��های ترکیبی باش��د، زیرا در آن از هر دو شیوه 
تحلیل داده های کیفی و کمي  استفاده شده است. در 
واقع، از منظر گسترده تر روش شناختی ،  این مطالعه 

را می توان از نوع روشهای ترکیبی در نظر گرفت.
 پژوهش چند روشیMorse( 13,2003(. مطالعه اي 
را درنظ��ر بگیری��د که در آن پژوهش��گر اق��دام به 
جمع آوري، تحلیل و تلفیق انواع مختلفی از داده های 
کیفی یا کمي  مي کند. برای مثال، پژوهشگر مي تواند 
چندین نوع داده  کیفی، مانند اسناد اجتماعی برای 
یک مطالعه عملی مش��ارکتی و مصاحبه در جریان 
یک پژوهش نظریه داده بنیاد14 را جمع آوري کند. او 
مي تواند انواع متفاوتی از داده های کمي  را جمع آوري، 
تحلیل و تلفی��ق کند )مانند پیمایش��های کمي  با 
مشاهدات س��اختار یافته(.  آیا  این مثالها را مي توان 
نمونه ای از روشهای پژوهش ترکیبی دانست؟ به این 
نوع پژوهشها به جای پژوهش روشهای ترکیبی، عموماً 
پژوهش چند روش��ی گفته مي شود ، زیرا بر مبنای 
چن��د نوع داده کمی یا  چن��د نوع داده کیفی انجام 

می گیرند.
جهان بينی های تركيبی

فرض کنید یک پژوهش��گر از جهان بینی خاصی 
مانند س��اختارگرایی اجتماعی15  در پژوهش کیفی 
بهره مي گی��رد که در آن معنای تجارب زندگی برای 
مش��ارکت کنندگان آش��كار مي ش��ود، و به صورت 
همزمان از جهان بینی مرتبط با پژوهش کمي مانند 
پسااثبات گرایی16 هم  سود مي جوید. همچنین، فرض 
کنید که ابزارهای بكار رفته برای جمع آوري داده ها 
ابزارهای اس��تاندارد شده می باش��د. در این پژوهش 
از چند جهان بینی اس��تفاده شده که عموما با روش 

پژوهش کیفی و کمي  مرتبط هستند، اما جمع آوري 
داده ها فقط شامل داده های کمي  است.  آیا  این مطالعه 
را مي توان یک پسااثبات گرایی17  به روشهای پژوهش 
ترکیبی دانست؟ از دیدگاه روش شناختی، مي توان 
آن را پژوهش به روش��های ترکیب��ی نامید, چون از 
جهان بینی هایی که مربوط به هر دو پژوهش کیفی 
و کمي  هستند، استفاده شده است؛ حتی اگر هر دو 

فرم اطالعات جمع آوري نشده باشد.
اهميت روشهای پژوهش تركيبی

چند عامل در تكامل روش��های پژوهش ترکیبی 
تأثیرگ��ذار ب��وده اس��ت. ماهیت پیچیده مس��ائل 
پژوهشی باعث شده در جستجوی پاسخهایی فراتر 
از اعداد س��اده به صورت کم��ي  و کلمات به صورت 
کیفی باش��یم. ترکیبی از هر دو ف��رم  این اطالعات 
مي تواند کامل ترین تحلیل ممكن از مس��ائل را ارائه 
کند. پژوهش��گران مي توانند در الب��ه الی کلمات و 
رفتارهای مش��ارکت کنندگان به دنبال اعداد باشند 
و کلمات بیان ش��ده توسط مشارکت کنندگان را در 
قالب اعداد،  نمودار و نتایج آماری ارائه کنند. امروزه 
هر دو نوع داده  الزم است. همچنین، پژوهش کیفی 
تا جایی تكامل یافته است که برخی نویسندگان آن 
را ش��كلی قابل قبول از پژوهش در علوم اجتماعی و 
 Denzin & انس��انی قلمداد کرده اند )نگاه کنید به
Lincholn,2005(. به اعتقاد ما، پژوهشگران کمی 
دریافته اند که داده های کیفی می توانند نقش مهمی 
در پژوهشهای کمی داشته باشند. پژوهشگران کیفی 

جدول 1  عناصر پژوهش کیفي و کمي در فرآیند پژوهش

عناصر پژوهش کیفي به سوي .... گرایش دارند

درک معنایي که افراد به صورت

 قیاسي به یک پدیده مي دهند

نقش فرعي

توجیه مسأله

طرح پرسشهاي باز 

درک پیچیدگي یک ایده منفرد)یا

 یک پدیده(

کلمات یا تصاویر

از چند شرکت کننده محدود و در

 چند محل محدود

مطالعه شرکت کنندگان در جایگاه

 خودشان

تحلیل تصویر یا متن

مضمونها

الگوهاي بزرگ یا تعمیم

تعیین دیدگاه شخصي 

گزارشهای با پیش داوري

استفاده از شیوه های روایی متکی بر  نظر شرکت کنندگان، پژوهشگران یا  خواننده

فرآیند پژوهش

قصد پژوهش

چگونگی استفاده از پیشینه 

چگونگي تمرکز بر قصد

چگونگي جمع آوري داده ها

چگونگي تحلیل داده ها

نقش پژوهشگر

چگونگي رواسازی  داده ها

عناصر پژوهش کمي به سوي ... گرایش دارند

 محک یک نظریه به روش استقرا یی براي تأیید یا رد آن

نقش اصلي

توجیه مسأله

 شناسایي پرسشها و فرضیه ها

طرح پرسشهاي بسته پاسخ

آزمودن متغیرهاي خاصي که

 شکل دهنده فرضیه ها یا پرسشها 

هستند

اعداد

از تعداد زیاد شرکت کننده در

 محلهاي پژوهشي متعدد

ارسال یا اعمال ابزارها به

 شرکت کنندگان

تحلیل آماري اعداد

رد فرضیه ها یا مشخص کردن میزان تأثیر )متغیرها(

 ماندن در پس زمینه 

 اقدام برای حذف پیش داوری

استفاده از شیوه های روایی براساس استانداردهاي بیروني، مانند داوران،  پیشینه تحقیق، آمار
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معرفي گروه

هم به نوبه خود دریافته اند که از گزارش نقطه نظرات 
کیفی چند مش��ارکت کننده مح��دود، نمی توانند 
یافته ها را به تعداد زیادی از افراد تعمیم دهند. برخی 
مخاطبان گزارشهای پژوهشی مانند سیاستگذاران، 
فع��االن اجرایی و س��ایر افراد درگی��ر در حوزه های 
کاربردی برای مستند کردن و اطالع رسانی در مورد 
مس��ائل پژوهش به شكلهای مختلفی از شواهد نیاز 
دارند. تقاضا برای افزایش ش��واهد دقیق یا ظریف به 
جمع آوری هم داده های کیفی و هم داده های کمي 

منجر شده است. 
در سالهای اخیر، بسیاری از نویسندگان از روشهای 
تحقیق ترکیبی به عنوان یک طرح یا روش شناسی 
 )2003a( متمایز جانبداری کرده اند. تشكری و تدلی
روش��های تحقی��ق ترکیب��ی را »س��ومین جنبش 
روش شناختی« نامیده اند.  این بدان معناست که در 
تكامل روشهای پژوهش، روشهای ترکیبی هم اکنون 
پس از روش کمي  و روش کیفی، به عنوان س��ومین 
جنبش مطرح است. بی شک بسیاری از دانشمندان 
در خالل چند دهه گذشته همراه با تكامل روش به 

روشهای پژوهش ترکیبی عالقه مند شده اند.
مباني پژوهش كمي و كيفي

قبل از طراحي و اجراي روشهای پژوهش ترکیبی، 
شناس��ایي و مرور عناصر اصلي هر دو پژوهش کمي 
و کیفي اس��ت)به جدول1 مراجعه ش��ود(، چون در 
مطالعات روش��های ترکیبی از ه��ر دو نوع پژوهش 
کمي و کیفي استفاده می شود. یادگیري درباره این 
رویكردها با مطالعه درسهاي مربوط به روش تحقیق 
کمي و روش تحقیق کمي، مطالعه مقاالت منتش��ر 
شده و مشارکت در پروژه هاي عملي پژوهشي میسر 
مي شود. همچنین، از آنجا که رویكردهاي متنوعي 
برای پژوهش کیفي وج��ود دارد، از پیش فرض هاي 
فلس��في گوناگون ت��ا دیدگاهه��ای پس��ا مدرن تا 
رویكردهای مختلف مرحله ای،  باید مباني پژوهش 
کیف��ي را به دقت مورد بررس��ي ق��رار دارد. در این 
بح��ث ما به عناصر اصلي پژوهش کیفي مي پردازیم 
که توسط نویس��ندگاني همچون مورس و ریچاردز 
روس��من   ،)Morse and Richards,2002(
و   )Rossman and Rallis,1998( رالی��س  و 
ماکس��ول )Maxwell,1996( مورد بررس��ي قرار 

گرفته است.
م��رور پژوهش��هاي کیفي و کمي ب��ا علم به این 
موضوع که هر دوي این پژوهشها به عناصر یكساني 
در فرآیند پژوهش مي پردازند، شروع مي شود. ستون 
میان��ي در جدول 1، بیانگر گامهای اصلي در فرآیند 
پژوهش اس��ت. رویكردهاي کیفي و کمي بر حسب 
چگونگي اجراي هر گام توسط پژوهشگر، با هم تفاوت 
دارن��د. این تفاوتها با هم تناقض ندارند، بلكه نگاه ما 
به آنها به صورت تفاوتهاي روی یک پیوس��تار است. 

به همین دلیل، با بررس��ي عناوین دو ستون چپ و 
راس��ت، مشاهده مي ش��ود که عناصر به سمت یک 
رویكرد یا رویك��رد دیگر گرایش دارند. هیچ مطالعه 
منفردي به طور کامل با تمام عناصر یک مطالعه کیفي 
یا یک مطالعه کمی متناسب نمی باشد.در مطالعات 
برجستة دانش��گاهي که ما به عنوان کیفي یا کمي 
طبقه بندي می کنیم، بسیاري از این عناصر را مي توان  

بسادگی مشاهده نمود.
همانطور که در جدول 1  نشان داده شده است، این 
دو رویكرد براساس قصد پژوهش متمایز مي شوند- 
یعني آنچه پژوهشگر در مدت پژوهش آرزو دارد انجام 
دهد. این قصد عمدتاً در قالب بیان هدف یا هدفهای 
جهت دهنده به مطالعه مشخص مي شود. در پژوهش 
کیفي، هدف آگاهي از دیدگاههای شرکت کنندگان 
در م��ورد یک پدیده خاص اس��ت. از س��وي دیگر، 
هدف در پژوهش کمي آن است که ببینیم اطالعات 
فراهم آمده توسط ش��رکت کنندگان تا چه اندازه با 
نظریه موجود تناسب دارد )یعني مدل، چارچوب یا 
توصیف(. بنابراین در پژوهش کمي، هدف تأیید یا رد 

نظریه موجود18 است.

بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش بخشي از پژوهش 
است و چند هدف را دنبال مي کند. در پژوهش کیفي، 
پژوهش��گر پیشینه را بررس��ی و از آن جهت فراهم 
آوردن ش��واهد برای هدف و س��ؤال زیربنایی مطرح 
شده در پژوهش استفاده می کند. گاه بررسی پیشینه 
به صورت خالصه انجام مي ش��ود و راهنمایي خوبي 
براي تكوین س��ؤالهای پژوهشي مطرح شده نیست. 
در این حالت بررسی پیشینه پژوهش، در یک مطالعه 
کیفي، باعث محدود شدن یا مانع شدن انواع اطالعاتي 
که پژوهش��گر از شرکت کنندگان در مطالعه خواهد 
آموخت، نمي شود. در مطالعه کمي، بررسی پیشینه 
پژوهش عالوه بر آنكه به هدف و سؤال پژوهشي در 
مطالعه رسمیت می بخشد، هدف دیگري را نیز دنبال 
مي کند. از پیش��ینه مي توان براي مشخص ساختن 
ی��ک نظریه برای آزمون کردن یا س��ؤالهای خاصی 
که در پیش��ینه بدون پاس��خ باقي مانده اند و باید از 
شرکت کنندگان پرسیده شوند، استفاده کرد.  به دلیل 
نقش چندگانه ای که از بررسی پیشینه در پژوهشهاي 
کمي انتظار م��ی رود، اغلب طوالني تر و مفصل تر از 

بررسیهاي انجام شده در پژوهشهاي کیفي است.

قصد اصلي یک مطالعه و بررسی پیشینه، کمک به 
محدود کردن پرسشهااي پژوهشي یا فرضیه هاست. 
در تحقی��ق کیفي، از آنج��ا که ه��دف یادگیري از 
شرکت کنندگان است، پرسش��ها به صورت باز ارائه 
مي شوند و به شرکت کنندگان اجازه داده مي شود تا 
بر اساس دیدگاه خود اطالعات را  فراهم آورند. از آنجا 
که  احتمال متفاوت بودن پاسخهاي شرکت کنندگان 
وجود دارد، لذا درک حاصل از این پرسشهای باز-پاسخ 
به پاسخهایی متنوع و پیچیده  منجر مي شود. براي 
آگاهي از این نقطه  نظرها، پژوهشگر کیفي معموالّ بر 
یک پدیده یا مفهوم خاص متمرکز مي شود و در مورد 
این پدیده به صورت عمیق آگاهي کسب مي کند. در 
پژوهش کمي، هدف و بررس��ی پیشینه بر سؤالهاي 
بس��ته که باعث ارتباط متغیرها با یكدیگر مي شود، 
متمرکز است. پژوهش��گر در جستجوي پاسخهایی 
اس��ت که از آنان به عنوان وس��یله جه��ت آزمودن 
نظریه ها استفاده کند. نظریه ها  ترکیبی از فرضیات 
یا گزاره هاي منطقي هس��تند و این گزاره ها، خود از 
متغیرها به وجود آمده اند. پژوهش��گر این فرضیه ها 
)یا سؤالهاي پژوهشي( را برای حمایت از رد یا تأیید 

گزاره هاي ارتباطي موجود در نظریه ها می آزماید.
پرداختن به سؤالها یا فرضیه ها مستلزم آن است 
که پژوهش��گر داده جم��ع آوري کن��د. در پژوهش 
کیفي، داده ها بیش��تر از کلمات بیان ش��ده توسط 
شرکت کنندگان به دست می آیند )مانند نسخه برداری 
یا ثبت مطالب بیان شده در مصاحبه ها یا یادداشتهاي 
میدانی حاصل از مش��اهدات(. این داده ها همچنین 
مي تواند تصاویر به شكل عكس یا نوار ویدئویی باشد. 
براي دستیابي به درکي عمیق از یک پدیده، پژوهشگر 
با تمرکز بر چند نفر، اطالعات وسیعی را جمع آوری 
مي کند. افزایش تعداد شرکت کنندگان به معناي آن 
است که پژوهشگر از هر فرد اطالعات سطحي تري به 
دست مي آورد.  عالوه بر آن، با رفتن به محل پژوهش 
)مانند خانه یا محل کار شرکت کنندگان(  برای کسب 
زمینة فكری شرکت کنندگان، اطالعات عمیق بهتر 
حاصل می گ��ردد. در مقابل، در پژوهش  کمي، فقط 
اعداد یا نمره های به دست آمده از ابزارها، چک لیستها 
یا اطالعات موجود در مدارک قابل دس��ترس )مثل 
گزارشهاي سرشماري( گزارش می شوند. ایده اصلي 
در پژوه��ش کمي آن اس��ت که نظریه ها به ش��كل 
گس��ترده  مورد آزمون قرار گیرند تا کاربرد آن برای 
افراد زیاد در موقعیتهای مختلف دیده شود. به همین 
دلیل، ابزارها براي افراد زیادي فرستاده شده یا از افراد 
زیادی اطالعات جمع آوري مي شود، این افراد معمواّل 

معرف یک جامعه بزرگ هستند. 
تحلیل داده ها پس از جم��ع آوري داده ها صورت 
مي گیرد و به نوع داده هاي جمع آوري شده بستگي 
دارد. در پژوه��ش کیفي، متن ی��ا اطالعات لغوي با 

محقق كردن روايی مطالعه، 
صرف نظر از كيفي يا كمي بودن 
پژوهش، يك گام مهم در فرآيند 
پژوهش است
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هنگامي كه يافته های كمي براي 
تبيين بازده های مطالعه كافي 
نيستند، مسأله را مي توان با 
استفاده از داده هاي كيفي درجهت 
غنی كردن و بيان يافته های كمی 
به زبان افراد شركت كننده بهتر 
درك نمود.

افزایش سطحهای تجرید19 مورد تحلیل قرار مي گیرند. 
پژوهش��گر با کدگذاري قسمتهای متن، مضامینی 
ایجاد مي کند و امكان دارد که با ترکیب این مضامین 
تعمیمهای گس��ترده ای را ش��كل دهد. در پژوهش 
کمي، از نمره ها تحلیل عددي با ش��یوه هاي آماري 
صورت مي گیرد. قصد اصلی، رد یا عدم رد فرضیه ها 
برای ایجاد نظریه است. همچنین، پژوهشگران ممكن 
است، تفاوتهاي ناشي از تأثیر مداخله ها در مطالعات 

آزمایش��ی را از طریق اندازه هاي اثر 
بسنجد.

نقش پژوهش��گر در دو رویكرد 
کیف��ي و کم��ي متف��اوت اس��ت. 
در پژوه��ش کیفي، پژوهش��گران 
»صادق« هس��تند و می��زان تأثیر 
تجربی��ات و ذهنیتهاي خ��ود را بر 
شكل دادن به تفسیرهاي به عمل 
آمده از طری��ق فرایند کدگذاري و 
مضمون سازی مشخص می سازند. 

آنها پیش داوریها و موضع خود را در پژوهش گزارش 
مي کنند. در پژوهش کمي، پژوهشگر اغلب در پس  
زمینه قرار می گیرد )درجریان مطالعه دخالت نمی 
کند(. براي کاهش پی��ش داوري در مطالعه، مراحل 
خاصي دنبال مي شود، مانند توجه به شیوه هایی برای 
کاهش عوامل تهدید کننده روایی دروني که می تواند 
نتایج را بی فایده س��ازد یا ارائ��ه ابزارهایی با کلمات 
سودار به شرکت کنندگان که رسیدن به پاسخهای 

خاص را غیرمحتمل می سازد.
محقق کردن روای��ی مطالعه، صرف نظر از کیفي 
ی��ا کمي بودن پژوه��ش، یک گام مه��م در فرآیند 
پژوهش است. با وجود این ، راهكارهاي مورد استفاده 
با هم تفاوت قابل توجه��ی دارند. در پژوهش کیفي، 
پژوهش��گر به دقیق بودن گزارش ی��ا روایت نهایی 
عالقه مند است. به این منظور، ممكن است مضامین 
مجدداً به مشارکت کنندگان برگردانده شود )این کار 
بررس��ي توسط اعضا نامیده مي شود( یا پژوهشگر از 
چند منبع اطالعات ب��راي اثبات مضمون موردنظر 
خود بهره گیرد. پژوهشگر با صرف زمان قابل توجهی 
در محیط تحقیق به دقت روایت می افزاید، یا از یک 
همكار یا ممیز بیروني براي مرور تمام مراحل مطالعه 
کم��ک می گیرد. روایی در پژوهش کیفي، بر اعتماد 
به ش��رکت کنندگان برای بررسی یافته ها ، منابع در 

اختیار پژوهشگر یا ممیزان بیرونی متمرکز است.  
در پژوهش کم��ي، روایی پژوهش به اندازه اي که 
به شواهد جمع آوری شده از تفسیر به عمل آمده از 
نمره های آزمون برای هدف پیش��نهاد شده حمایت 
می کند، وابسته است، به شرکت کنندگان وابستگي 
ندارد )استانداردهاي آموزشي،1999(20. این شواهد 
بر محتوای آزمون، تحلیلهای نظری و تجربی از فرایند 

پاسخهای آزمون ش��وندگان، تحلیل ساختار درونی 
آزم��ون، رابطه نمره ها با متغیرهای بیرون آزمون ، و 
نتایج قصد شده و قصد نشده استفاده از آزمون متكی 

است. 
روش�ها، مس�أله پژوهش را به بهترین وجه بررسي 
مي  کند. چه نوع از مسائل پژوهشي براي روشهاي 

پژوهش ترکیبي مناسب تر هستند؟
قبل از پرداختن به روش��های ترکیب��ی، به انواع 

مس��ائل مورد توج��ه در طرحهای کیف��ي و کمي 
مي پردازیم.  متأسفانه، با وجود آنكه نویسندگان روش 
تحقیق اغلب تأکید مي کنند که »روشها باید با مسأله 
پژوهش همخوانی داشته باشد«، اما به ندرت منظور 

خود از این جمله را بیان می کنند.
همانطور که نش��ان داده ش��ده، ممكن اس��ت رابطه 
بین مسائل پژوهشي، که در ستون سمت چپ آمده، با 
روشهاي متناظر، در ستون سمت راست، منطقي باشد. 
براي مثال، اگر پژوهش��گري یک مس��أله پژوهشي )یا 
سؤالهایی( داشته باشد که به بررسي احتمال تأثیر مداخله 
)شیوه درمان( نیاز داشته باشد، وي از روشهاي آزمایشی 
اس��تفاده خواهد کرد. در صورت نیاز به توصیف زبان یا 
آئینهاي فرهنگ مشترک گروه ، از قوم نگاري بهره خواهد 
گرفت. هدف از جدول 2 این نیست که تمام جزئیات را 
در برگیرد، بلكه  هدف نشان دادن برخي طرحهاي ممكن 
است. چه نوع مسائل پژوهشي به بهترین وجه با روشهای 

پژوهش ترکیبی تناسب دارند؟
در مناب��ع و ادبی��ات مرب��وط به روش��های ترکیبی 
پاسخهایي دیده مي ش��ود، اما نویسندگان این پاسخها 

را تح��ت عناویني همچون »هدف« روش��های پژوهش 
 ،)1989,Green,Caracelli&Graham( ترکیب��ی 
»توجیه منطقي« یا »دالیل« استفاده از روشهای پژوهش 
ترکیب��ی )Creswell,2003( س��ازمان دهي کرده اند. 
بدیهي اس��ت، چنین مباحثی به روش��نی انواع مسائل 
متناسب با روشهای پژوهش ترکیبی را نشان نمی دهند. 
در دنباله بحث ش��رایطي که روشهای ترکیبی مي تواند 
رویكرد بهتري برای پرداختن به مس��أله پژوهش باشد، 

ارائه شده است.
نياز به هر دو رويكرد كيفي و كمي

هنگامي که یک رویكرد پژوهش��ي 
)کیف��ي یا کم��ي( به تنهای��ي برای 
پرداختن ب��ه مس��أله پژوهش کافی 
نیست، طرح روشهای پژوهش ترکیبی 
در کانون توجه قرار مي گیرد. ترکیب 
داده هاي کیفي و کمي از طریق توجه 
به روندها و تعمیمها و همچنین درک 
عمیق از دیدگاههای شرکت کنندگان 
باعث مي شود تصویر جامع تری فراهم آید. زماني این حالت 
روي مي دهد که یک نوع مدرک )کیفي یا کمي( در تضاد 
با نوع دیگر مدرک )کمي یا کیفي(  قرار می گیرد.  ممكن 
است یک نوع مدرک برای بازگوکردن تمام داستان کافی 
نباشد، یا پژوهشگر اعتماد کافی به توانایی مدارک جمع 
آوری ش��ده برای پرداختن به مسئله پژوهش را نداشته 
باش��د. عالوه بر این، امكان دارد نوع مدارک جمع آوري 
ش��ده از یک سطح س��ازمان با مدارک حاصل از نگاه به 
سطح دیگر سازمان متفاوت باشد. اینها همگي شرایطي 
هستند که نشان می دهند استفاده صرف از یک رویكرد 
در بررسي مسئله پژوهش ممكن است ناکارآمد باشد. در 
چنین شرایطی روشهای پژوهش ترکیبی بهترین انتخاب 
براي پاسخ به مسئله پژوهش است. براي مثال، هنگامیكه 
بل��ک و ری��كاردو )1994Black and Ricardo,( در 
مورد »اس��تفاده از مواد مخدر، قاچاق و حمل سالح در 
پسران نوجوان آفریقایي-آمریكایي« مطالعه مي کردند، 
هم داده هاي پیمایشي و هم داده هاي حاصل از مصاحبه 
را جمع آوري نمودند. این پژوهشگران علت جمع آوري هر 
دو ن��وع از داده ها را، در انتهاي مقدمه خود، چنین بیان 

کرده اند: 
»با استفاده از ترکیب تكنیک هاي جمع آوري داده هاي 
کیف��ي و کمي، پژوهش��گران مي توانن��د نكات ظریفی 
را روش��ن کنند، یافته ها را به صورت متقابل رواس��ازی 
کنند21، و تالشهای برنامه ریزي، اجرا و ارزیابي راهكارهاي 

مداخله اي را تحت تأثیر قرار دهند.«)صفحه 1066(
نياز به بهبود مطالعه با استفاده از داده های يك 

منبع ثانويه
زمان��ي که ط��رح کمي)مث��ل مطالعه آزمایش��ی یا 
همبس��تگي( را می توان با داده هاي کیف��ي ارتقا داد، یا 
هنگام��ي که یک ط��رح کیفی )مثل نظری��ه داده بنیاد 

جدول )2( 

نوع مسأله پژوهشي

نیاز به بررسي مؤثر بودن شیوه درمان )مداخله( 

نیاز به بررسي عوامل مؤثر بر بازده

نیاز به تعیین روندهاي کلي در یک جمعیت

نیاز به توصیف فرهنگ مشترک گروه

نیاز به تولید تئوري از فرآیند

نیاز به بیان داستان یک فرد

نوع روش )یا طرح( متناسب براي مطالعه مسأله

طرح آزمایشی

طرح همبستگي

طرح پیمایشي

طرح قوم نگاري

طرح نظریه داده بنیاد )زمینه اي(

طرح روایتي
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مقاله

در پژوهش كمي، روايی پژوهش 
به اندازه اي كه به شواهد 
جمع آوری شده  از تفسير به عمل 
آمده از نمره های آزمون برای هدف 
پيشنهاد شده حمايت می كند، 
وابسته است، به شركت كنندگان 
وابستگي ندارد

یا مطالعه موردي( را می ت��وان با داده هاي کمي قوي تر 
نمود، طرح روشهای ترکیبی، بهترین مدل ممكن است. 
مسأله ای که می تواند به وجود آید این است که امكان دارد 
یافته های حاصل از یک طرح آزمایش��ي یا همبستگي 
به خودي خود ناکافي باش��ند. در این حالت، استفاده از 
داده هاي کیفي باعث بهبود مطالعه خواهد شد. شرایطي 
که چنین حالتی روي مي دهد، زمانی است که داده هاي 
کیفي نهفته در دل یک آزمایش با هم تلفیق می شوند 
و از داده هاي کیفي براي کمک به توجیه مكانیسم هایي 
ک��ه در مدل همبس��تگي به صورت عملي وج��ود دارد 
استفاده می ش��ود. هرچند که استفاده از داده هاي کمي 
به منظور ارتقاي یک مطالعه کیفي کمتر متداول است، 
از داده ه��اي کمي مي ت��وان در تقویت توصیف نتایج یا 
شناسایي مضامین اصلي استفاده نمود.  براي مثال داناوان 
و دیگران )Donovan et al 2002., ( در یک مطالعه 
آزمایشی با استفاده های از شیوه های متفاوت مداخله یا 
درمان، دو گروه از مردان مبتال به س��رطان پروستات را 
با یكدیگر مقایسه نمودند. پژوهشگران مطالعه خود را با 
مؤلفه های پژوهش کیفي شروع کردند. آنها مصاحبه هایي 
ترتیب دادند تا مشخص شود چگونه مي توان بیماران را 
به بهترین ش��كل در مطالعه مشارکت داد )مثالً چگونه 
مي توان به بهترین شكل اطالعات را سازمان دهي و ارائه 
کرد(، زیرا همه بیماران نتایج غیرطبیعي گرفته بودند و 
به دنبال مؤثرترین روش درماني بودند. نویس��ندگان در 
انتهاي مقاله، نس��بت به ارزش ای��ن بخش کوچک تر و 
مقدماتي کیفي، که از آن براي مش��ارکت دادن افراد در 

آزمایش بهره گرفته شده بود، چنین مي گویند:
ما نش��ان دادیم که ترکیب روشهاي پژوهش کیفي 
به ما امكان داده بتوانیم فرآیند مش��ارکت را درک کرده 
و تغیی��رات الزم را براي محتوي و ش��یوه ارائه اطالعات 
توضیح دهیم تا بتوانیم مشارکت را به حداکثر برسانیم و 
نسبت به اجراي مؤثر و کارآمد آزمایش اطمینان حاصل 

کنیم )صفحه786(.
نياز به توجيه يافته های كمي

هنگامي که یافته های کمي ب��راي تبیین بازده های 
مطالعه کافي نیس��تند، مس��أله را مي توان با استفاده از 
داده هاي کیفي درجهت غنی ک��ردن و بیان یافته های 
کم��ی به زب��ان افراد ش��رکت کننده بهت��ر درک نمود. 
شرایطي که چنین مشكلي رخ مي دهد، زماني است که 
برای مشخص شدن معنی نتایج کمي به تفسیر بیشتر 
نیاز هست یا زمانی است که جزئیات موشكافانة نظرات 
شرکت کنندگان می تواند به توجیه نتایج کمي کمک  کند. 
در این حالت روش��های پژوهش ترکیبی بهترین گزینه 
 1995Wampold( ممكن اس��ت. ومپولد و دیگ��ران
et al., ( ی��ک مطالعه دومرحل��ه اي در زمینه مهارتهاي 
ارتباطي و تعاملي انجام داده اند. در مرحله اول دانشجویان 
کارشناسی کالجها به سؤالهای دو ابزار کمي پاسخ  دادند. 
در مرحله دوم کیفي ، تالش  ش��د تعامالت اجتماعي در 

بستر واقعي درک شوند. این مرحله با مشارکت گروههاي 
کاري انجام مي شد. پژوهشگران چنین گزارش کرده اند: 

نخست به علت آنكه ماهیت و وظایف گرو ههاي کاري 
به طور قابل مالحظ��ه اي در موقعیتهای مختلف با هم 
تف��اوت دارند و تفاوت هاي موج��ود در ماهیت و وظایف 
گروهها با تفاوتهاي موجود در میزان مهارتهاي اجتماعي 
اعضاي گروه آمیخته مي ش��ود،  مقایسه سنتي گروهها 
مش��كل مي گردد. دوم اینكه ما مي خواستیم  تعامالت 
اجتماع��ي را در موقعیت طبیعي توصیف کنیم )صفحه 

.)371
نياز به جستجوی اوليه كيفي

هرچند پژوه��ش کیفي مي تواند کلید جس��تجوی 
مناس��بی از یک مسأله ارائه کند، اما این جستجو کافي 
نیس��ت، براي درک بهتر مس��ئله به پژوهش کمي نیاز 
هست.  ش��رایطي که چنین حالتي رخ مي دهد، زماني 
است که پژوهش کیفي در آغاز به بهترین شكل متغیرها، 
سازه ها، طبقه بندي ها و نظریه هایي را که باید سنجیده 
شوند، بررسي مي کند و همچنین به شناسایي پرسش ها و 
شاخص ها برای تهیه ابزار کمي کمک می کند.  روشهای 
پژوهش ترکیبی برای این نوع مس��ائل روش مناس��بی 
را فراهم می آورد. براي مثال، کوتنر، اش��تاینر، کوربت، 
 Kutner, Steiner, Corbett,( جانینگن و بارت��ون
Jahnigen, and Barton, 1999( مسائل مهم از نظر 
بیماران غیرقابل عالج را مطالعه کرده اند. مطالعه آنان با 
مصاحبه هاي کیفي شروع شد و سپس از این مصاحبه ها 
براي ساختن ابزاري استفاده شده که در یک نمونه دیگر 
از بیماران غیر قابل عالج اجرا گردید. نویسندگان گفته اند: 
»استفاده از مصاحبه هاي باز براي شناخت مسائل مهم 
) از نظر بیماران( به ما امكان داد تا س��والهای مرتبط را 
دس��ته بندي کرده، مس��ائلی را که براي این افراد واقعاً 

اهمیت داشته، کشف کنیم« )صفحه 1350(.
در این مثالها، نویسندگان تنها یک دلیل براي استفاده 
از روش��های پژوهش ترکیبی ذکر کرده اند. ممكن است 
چندین دلیل وجود داشته باشد. ما توصیه مي کنیم که 
پژوهشگران نخست از خود بپرسند که چه دالیلی برای 
استفاده از روشهای پژوهش ترکیبی وجود دارد و سپس 

این دالیل را به طور شفاف در مطالعه خود بیان کنند.

تاريخچه مختصر روشهای پژوهش تركيبی
رویكرد ما به روش��های پژوه��ش ترکیبی از کار افراد 
دیگر و همچنین بحثهای فلس��فی و تاریخی چند دهه 
اخیر بوجود آمده اس��ت. در اینجا به صورت مختصر به 
تاریخچه می پردازیم.  تاریخچه به آن دس��ته از افرادی 
که درگیر طراحی و اجرای مطالعات روش��های ترکیبی 
هستند، در دفاع از این طرح در برابر اعضای هیأت علمي 
 و ویراستاران کمک می کند بحث ها و مسائل دامنه دار را 
برجسته می س��ازد و یک زیربنای فلسفی برای استفاده 
از  ای��ن طرح فراهم مي آورد.  یک نمای کلی از تاریخچه 
روشهای پژوهش ترکیبی را مي توان در مقاله تشكری و 
تدلی )1998( یافت. در این فصل ما تاریخچه  این روش 
را مرور مي کنیم و آن را به چهار دورة زمانی که اغلب با 
هم هم پوشی دارند تقسیم مي کنیم ) به جدول 3 رجوع 

کنید(.
دورة تكوین��ی. از ده��ه 1950 میالدی ش��روع و تا 
دهه 1980 تداوم داش��ته اس��ت. در این دوره، نخستین 
عالیق برای اس��تفاده بیش از یک روش در مطالعه دیده 
می ش��ود. پس از آنكه در دهه 1950 کمپبل و فیسک 
)Campbell & Fiske, 1959(، از جمع آوري چندین 
شكل داده کّمي  برای بررسی روایی صفات روان شناختی 
حمایت کردند،  این شیوه سرعت پیدا کرد. این محققان 
یک ماتریس چندروشی، چندصفتی  ایجاد کردند که برای 
نس��بت دادن پراکندگی در نمره های مقیاس شخصیت 
افراد به آن ویژگی ها نه به روش بكار گرفته ش��ده برای 
اندازه گیری صفت، طراحی شده بود. سایر پژوهشگران در 
 این دوره، هر دو دسته اطالعات کّمي  و کیفی را با یكدیگر 
ترکیب کردند )Jick;1973,Sieber,1979(، و این سؤال 
مطرح شد که آیا مي توان  این دو شكل داده را هنگامي که 
خود از دیدگاههای متفاوتی منشأ گرفته اند، با هم ترکیب 

.)1979,Cook & Reichardt کرد؟ )نگاه کنید به
دورة بح��ث در م��ورد پارادایم. در دو ده��ه 1970 و 
1980 پژوهش��گران کیف��ی ب��ر  این عقی��ده بودند که 
مبنای پژوهش کیفی و کمي را پیش فرضهای متفاوتی 
 ,Guba & Lincoln فراهم می س��ازد )نگاه کنید ب��ه
Smith;1984,1983(. در واقع, بحث در مورد پارادایم 
به  این موضوع مي پرداخت که  آیا داده های کیفی و کمي  
را مي ت��وان با یكدیگر ترکیب کرد یا خیر. برخی معتقد 
بودند که روشهای پژوهش ترکیبی غیرقابل دفاع است، 
چون روشهای پژوهش ترکیبی نیازمند ترکیب پارادایم ها 
با یكدیگرند )Smith,1983(. در س��ال 1988، بریمن 
 این استدالل را به چالش کشید و ادعا کرد که بین  این دو 
سنت رابطه اي آشكار وجود دارد. در سال 1994، ریچارد 
و رالیس به  این نكته اش��اره کردند که  این بحث در بین 
هر دو جناح در نشس��ت ساالنه انجمن ارزشیابی آمریكا 
22 طرفدارانی دارد. در حال حاضر نیز برخی پژوهشگران 

کیفی به دلیل آنچه ناسازگاری ترکیب پارادایمها مي دانند، 
از بكارگیری روشهای پژوهش ترکیبی اجتناب مي کنند. 



آذر 1388. شماره 116

36

ما توصيه مي كنيم كه پژوهشگران 
نخست از خود بپرسند كه چه 
داليلی برای استفاده از روشهای 
پژوهش تركيبی وجود دارد و 
سپس اين داليل را به طور شفاف 
در مطالعه خود بيان كنند

مقاله

 )1985 ,Rossman & Wilson روسمن و ویلس��ون
ای��ن افراد را که ترکیب پارادایمها را نادرس��ت مي دانند، 
ناب گرا23 نامیده اند. سایر افراد که روشهای پژوهش را با 
توجه به موقعیت انتخاب مي کنند، موقعیت گرا24 و کسانی 
را که معتقد بودند مي توان از چند پارادایم برای پاس��خ 
به مس��ائل پژوهشی استفاده کرد، عمل گرا25 نامیده اند. 
هرچند که هنوز مسأله آشتی دادن پارادایمها وجود دارد، 
تالشها و مطالعاتی در جریان است تا عملگرایی، به عنوان 
بهترین مبنای فلس��فی در روش��های پژوهش ترکیبی، 
 Tashkkori & مورد قبول واقع ش��ود )نگاه کنید ب��ه
Teddlie,2003( و از پارادایمهای مختلف در روشهای 
پژوهش ترکیبی استفاده شود، اما هر پارادایم  باید محترم 
ش��مرده شده، استفاده از هر یک از آنها به صورت صریح 

)1997 ,Green & Caracelli( بیان شود
دورة رشد مرحله ای. با  اینكه بحث پیرامون  این موضوع 
که ک��دام پارادایم مي تواند زیربنای روش��های پژوهش 
ترکیبی قرار گیرد همچنان ادامه داشت، در دهه 1980 
روش��ها یا رویه هایی برای طراحی پژوهش به روش��های 
ترکیبی در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفت. در سال 
 Green,Caracelli( 1989، سه نفر در حوزه ارزشیابی
and Graham( مقاله اي کالسیک نوشتند که زیربنای 
طرح پژوهش به روشهای ترکیبی قرار گرفت. در این مقاله، 
نویسندگان 57 مطالعه ارزشیابی را تحلیل نمودند و یک 
سیستم طبقه بندی با 6 گونه را ارائه کرده، تصمیمهای 

مرب��وط به طراحی پژوهش در هر ی��ک از این گونه ها را 
مورد بحث قرار دادند. با پیروی از سنگ بنای نهاده شده 
در این مقاله، نویسندگان دیگر سیستمهای طبقه بندی را 
مشخص نمودند. تقریباً در همان زمان، دو جامعه شناس 
 )1985 ,Brewer & Hunter( به نامهای برود و هانتر
با مرتبط کردن تحقیق چندروش��ی ب��ه مراحل فرآیند 
پژوهش،  این مبحث را تقویت کردند )نظیر، فرموله کردن 
مسائل، نمونه گیری و جمع آوري داده ها(. در سال 1991 
)Morse(ورس که در حوزه پرستاری تحقیق مي کرد، 
یک سیستم کدگذاری طراحی نمود تا چگونگی اجرای 

مؤلفه های کمي  و کیفی در یک مطالعه را نشان دهد .
با توجه به  این طبقه بندی ها و کدگذاریها، نویسندگان 
گونه های خاص طرحهای روشهای ترکیبی را مورد بحث 
قرار داده اند. به عنوان مثال، کرسول )1994( یک مجموعه  
خالصه ش��ده از س��ه نوع طرح را ارائ��ه کرد و مطالعات 

 ,Morgan(   مرتبط با هر نوع را مشخص نمود. مورگان
1998( یک ماتریس تصمیم گیری برای تعیین نوع طرح 
مورد استفاده فراهم آورد. همچنین کتابهایی مانند آثار 
نیومن و بنز )Newman & Bnez, 1998( و تشكری 
و تدلی )1998( به رسم نقشه رویه های روشهای ترکیبی 
پرداختند و به مسائلی چون »روایی« و »استنباط« توجه 

خاص نمودند.
شاخصهای کنونی مورد توجه. ورود به هزاره سوم، با 
رشد عالقه به روشهای پژوهش ترکیبی و همچنین حمایت 
پژوهشگران از روشهای پژوهش ترکیبی به عنوان یک روش 
-Tasha )پژوهش مستقل و متمایز شناخته می شود 

 .)2003,Creswell;2003,kori & Teddlie
روش��های  »راهنم��ای  صفح��ه اي   768 کت��اب 
رفت��اری«  و  اجتماع��ی  پژوهش ه��ای  در  ترکیب��ی 
در26  ک��ه   ،)2003a,Tashakkori&Teddlie(
فصل تنظیم ش��ده، به مجادله ها،  مسائل روش شناسی، 
کاربردها در حوزه های علمي مختلف و چشم اندازهای آتی، 
اختصاص یافته است. از س��وی دیگر، کرسول )2003( 
روش��های پژوهش ترکیبی را رویكرد س��وم پژوهش در 
کنار رویكردهای کمي  و کیفی ذکر کرده است. به تازگی، 
 ,Janson & Onwuegbuzie( جانسون و آنوگبوزی
2004( از توجه به روش��های پژوهش ترکیبی به عنوان 

طرح موجه در پژوهشهای آموزشی حمایت کرده اند.
مطالعات دیگر  نشان مي دهد، که امروزه توجه و عالقه  

  جدول 3    نویسندگان تاثیرگذار در توسعه روشهای پژوهش ترکیبی، و تاثیری که برجای گذاشته اند

مرحله رشد

دورۀ تکوینی

دورۀ بحث در مورد پارادایم

دورۀ رشد مرحله ای

دورۀ طرفداری از طرح مجزا

مولف )سال(

Compbell and Fiske )1959(

Sieber )1973(

Jick )1979(

Cook and Reichardt)1979(

Rossman and Wilson )1985(

Bryman )1988(

Reichardt and Rallis)1994(

Green and Caracelli)1997(

Green,Caracelli&Graham)1989(

Brewer and Hunter )1989(

Morse)1991(

Creswell )1994(

Morgan )1998(

Newman and Benz )1998(

Tashakkori & Teddlie)1998(

Bamberger )2000(

Tashakkori&Teddlie)2003(

Creswell )2003(

Johnson and onwvegbuzie )2004(

سهم در روشهای پژوهش ترکیبی 

معرفی استفاده از روشهای چندگانه کّمی

ترکیب پیمایش ها و مصاحبه ها

بررسی هم سوسازی داده های کیفی و کمی

ارائه ده روش برای ترکیب داده اي کمي  و کیفی

در مورد آرای مربوط به ترکیب پارادایم ها بحث کردند- طرفداران محض، موقعیت گرایان و عمل گرایان

بحث های پیشین را مرور کرد و بین دو سنت موجود ارتباط برقرار کرد

بحث پارادایم ها را مورد بازبینی قرار داد و دو سنت را تشخیص داد

پیشنهاد کرد که بحث در مورد پارادایمها کنار گذاشته شود

سیستمي برای طبقه بندی انواع طرحهای روشهای ترکیبی شناسایی نمودند

بر رویکرد چند روشی همانگونه که در فرآیند پژوهش به کار مي رود، توجه کردند 

یک سیستم نشانه گذاری و کدگذاری ابداع کرد

سه طرح روشهای ترکیبی را شناسایی کرد

برای تعیین طرح مورد استفاده یک گونه شناسی ابداع نمود.

مروری بر رویه ها ارائه کردند

مروری موضوعی بر روشهای پژوهش ترکیبی را  ارائه کردند

یک خط مش بین المللی برای تمرکز بر روشهای پژوهش ترکیبی فراهم آورد.

یک طرز عمل جامع از جنبه های مختلف روشهای پژوهش ترکیبی فراهم آوردند.

رویکردهای پژوهش کمی، کیفی و ترکیبی را در فرآیند پژوهش مقایسه کرد.

جایگاه روشهای پژوهش ترکیبی را کامل کننده طبیعی پژوهش سنتی کیفی و کمي  قرار داد.
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هرچند كه هنوز مسأله آشتی دادن 
پارادايمها وجود دارد، تالشها 
و مطالعاتی در جريان است تا 
عملگرايی، به عنوان بهترين مبنای 
فلسفی در روشهای پژوهش 
تركيبی، مورد قبول واقع شود

مقاله

به روشهای پژوهش ترکیبی، بیشتر شده است:
  در سال 1999 دفتر تحقیقات رفتاری و اجتماعی26 
مؤسسه ملی سالمتNIH(27( رهنمودهایی برای انجام 
پژوهش کیفی و روش��های پژوهش ترکیبی منتش��ر و 
مدلهای��ی برای ترکیب رویكرده��ای کمي  و کیفی ارائه 

نمود.
 در س��ال 2003 بنیاد ملی علومNSF( 28( یک کارگاه 
آموزش��ی درباره مبانی علم��ي در پژوهش کیفی برگزار 
ک��رد ک��ه 5 مقاله از مقاالت ارائه ش��ده در ای��ن کارگاه 
به ترکیب روش��های کیفی و کمي  اختصاص داش��تند 

.)2004,Ragin,Nagel&White(
 )NIH( در تابستان سال 2004، مؤسسه ملی سالمت 
کارگاه آموزشی با عنوان طراحی و اجرای پژوهش کیفی و 
روش ترکیبی در مددکاری اجتماعی و سایر حرفه اي های 
بهداش��تی برگزار کرد. بودجه  این کارگاه توس��ط هفت 
مؤسسه وابسته به NIH و دو دفتر پژوهشی خصوصی 
تأمین شده بود. یكی از مباحث مطرح شده در این کارگاه 
» اس��تفاده از روش��های پژوهش ترکیب��ی در پژوهش 

»مداخله ای« بود..
 ش��ورای ملی تحقیق29)2002( پژوهشهای علمي  در 
حوزه آموزش را بررسی کرد و به  این نتیجه رسید که سه 

سؤال اصلی راهنمای پژوهش است:
توصیف: چه چیزی در حال رخ دادن است؟

علت:  آیا معلولی نظام مند وجود دارد؟
فرآیند و مکانیسم:  چرا یا چگونه روی مي دهد؟ )صفحه 

99 گزارش(
این پرسش��ها در کنار یكدیگر، اس��تفاده از روشهای 

کیفی و کمي  در مطالعات علمي را پیشنهاد می کنند.
 به تازگی بنیادهای خصوص��ی مانند بنیاد رابرت وود 
جانسون30 و بنیاد گرانت31 برای پژوهشگران خود، اقدام 
به برگزاری کارگاه های آموزشی در مورد روشهای پژوهش 

ترکیبی کرده اند.
 تعداد مطالعات گزارش ش��ده به روشهای ترکیبی در 
مج��الت علمي  روند رو به رش��دی دارد. بین س��الهای 
1995 ت��ا 2005، بی��ش از 60 مقال��ه در ح��وزه علوم 
انسانی و علوم اجتماعی پیدا کرده ایم که در نگارش آنها 
 Plano( از روشهای پژوهش ترکیبی استفاده شده بود

.)2005,Clark
 در انجمن تحقیقات آموزشی آمریكا32 یک گروه ویژه 
برای انجام پژوهش��های مختلف با استفاده از روشهای 
پژوهش ترکیبی شكل گرفته است. نخستین نشست 
 این گروه در آوریل س��ال 2005 در شهر مونترال کانادا 

برگزار شد.
 اس��تفاده از روش��های پژوهش ترکیبی در رشته ها و 
حوزه های مختلف بیشتر و بیشتر شده است. برای مثال، 
سالنامه پزشكی خانواده33 یک شماره ویژه را به روشهای 
پژوهش ترکیبی اختصاص داده اس��ت. برای مثال نگاه 
 ,Creswell, Fetters, & Ivankova( کنی��د ب��ه

2004( . مجله روانشناسی مشاوره اي نیز ویژه نامه اي در 
مورد روش��های پژوهش کیفی و ترکیبی منتشر کرده 
 Hanson, Creswell,( است. برای مثال نگاه کنید به
  .)2005 ,Plano Clark, Petska, & Creswell
تقاضا برای استفاده بیشتر از داده های کیفی در مطالعات 
سنتی آزمایشی انجام شده در علوم بهداشتی در نشریات 
 Flory &( 34معتبری نظیر نشریه انجمن پزشكی آمریكا
 ,Malterud(  35و مجله لنست ) 2004 ,Emanuel

2001( گزارش شده است.  .
 ،)1989 .Greene et al( در آثار چاپ شده از گرین 
کرس��ول )1996Creswell et al(. و پالن��وکالرک 
Plano Clark, 2005( مطالعات بین رشته اي در مورد 

روشهای پژوهش ترکیبی وجود دارد.
 در پاییز س��ال 2005، انتشارات Sage انتشار نشریه 
جدید به نام »نشریه روش��های پژوهش ترکیبی«36 را 
شروع نمود.  این نش��ریه به صورت انحصاری مطالعات 
مربوط به روشهای تحقیق ترکیبی و بحثهای مربوط به 
روش شناسی پژوهش به روش ترکیبی را چاپ مي کند. 
سردبیر نش��ریه، و یكی پالنوکالرک، و ویراستاران آن 
جان کراس��ول و عباس تشكری هستند. اولین شماره 
 این مجله در ژانویه س��ال 2007 منتش��ر شده است. 
در فراخوان نش��ریه برای دریافت مقاالت، آمده اس��ت، 
» روش��های پژوهش ترکیبی یعنی پژوهشی که در آن 
پژوهشگر در یک مطالعه منفرد یا یک برنامه پژوهشی 
اقدام به جمع آوري، تحلیل، تلفیق و نتیجه گیری از هر 
دو گروه داده های کیفی و کمي  کند« )نشریه روشهای 

پژوهش ترکیبی، 2007(.
 روشهای پژوهش ترکیبی از سوی پژوهشگران دیگر 
کش��ورها نیز مورد استقبال قرار گرفته است. نخستین 
کنفرانس بین المللی دربارة روشهای پژوهش ترکیبی، در 
جوالی سال 2005 در دانشگاه کمبریج توسط دانشكده 
مطالعات سالمت هومرتون37 برگزار شد.  این کنفرانس، 
بیش از یكصد نفر از پژوهش��گران روشهای ترکیبی و 
روش شناس��ان را گرد هم آورده بود. در اگوس��ت سال 
2005، کنفرانس دیگری در شهر بازل سوئیس برگزار 
شد که به موضوع روشهای تحقیق ترکیبی اختصاص 

داشت.
بدی��ن ترتیب، امروزه ما ش��اهد عالق��ه بین المللی 
میان فرهنگی، بین رشته ای، امكانات چاپ، و فرصتهای 

مال��ی عموم��ی و خصوصی برای »روش��های پژوهش 
ترکیبی« هستیم. 

فهرست منابع در دفتر مجله موجود است
پی نوشت ها:

1 Mixed Methods Research
John W. Creswellــ 2
3 Handbook of Mixed Methods in Social 
and Behavioral Research
4 Journal of Mixed Methods Research
5 Designing and Conducting Mixed 
Methods research 
6 Research Design, Qualitative, Quanti-
tative, and Mixed Methods Approaches 
7 Multitrait/Multimethod research
8 Handbook of Mixed Methods in Social 
and Behavioral Research
9 Closed-ended information
10 Open-ended information
11 Paradigm
12 Gray Areas
13 Multiple Research
14 Grounded Theory
15 Social Constructivism
16 Post Positivism
17 Post Positivism
18 Existing Theory
19 Abstraction
20 Standards for Educational 
21 Cross-Validate Findings
22 American Evaluation Association
23  Purists
24 Situationalists
25 Pragmatists
26 Office of Behavioral and Social Sci-
ences Research
27 National Institutes of Health
28 National Science Foundation 
29 National Research Council
30 Robert wood Johnson Foundation
31 W.T. Grant Foundation
32 American Educational Research As-
sociation
33 Annals of Family Medicine
34 Journal of the American Medical As-
sociation
35 Lancet
36 Journal of Mixed Methods Research
37 Homerton Schod of Health Studies
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در این بخش، مطالبي ارائه مي ش��ود که حاصل پاس��خ هاي جمعي از اندیشمندان و 
صاحب نظران در عرصه پژوهش در آموزش و پرورش به چهار سؤال پژوهشنامه است.

 در این سؤال ها:

 سوال اول:کاستي هاي پژوهش در آموزش و پرورش کدام است؟
  سوال دوم: چگونه می توان نگاه جامعه را نسبت به پژوهش تغییر داد؟

  سوال سوم: پژوهش  هاي دانش آموزي چگونه باید باشد؟ 
  سوال چهارم: توصیه  شما برای رونق بیشتر پژوهش در آموزش و پرورش چیست؟

مورد پرسش قرار گرفته است که پاسخ دهندگان پاسخ هاي خود را به این سؤاالت در 
قالب مقاالت پیش رو تنظیم کرده اند. قابل ذکر است، بعضي از این نویسندگان به ابتكار 
خود و به تناس��ب موضوعاتي که در پاس��خ هاي خود مطرح کرده اند، سؤاالتي را به این 
مجموعه اضافه کرده و به آن پاسخ داده اند که مطالب آنها عیناً درج شده است. پژوهشنامه 
از عطف توجه این نویسندگان و اهتمام آنها براي پاسخگویي به این سؤاالت سپاسگزاري 

مي کند.

پرسش و پاسخ 
پژوهش در آموزش و پرورش

آذر 1388. شماره 116اقتراح
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اقتراح

استاد احمد صافي 
استاد دانشگاه آزاد اسالمی

نويسنده و محقق

 پاسخ اول
به رغم تالش��هاي انجام ش��ده در 15 سال اخیر 
در زمینه توس��عه پژوه��ش در آم��وزش و پرورش، 
کاس��تیهاي پژوه��ش در آموزش و پ��رورش در دو 
حیطة درون سازماني و برون سازماني متعددند. طبق 
پژوهشهاي انجام گرفته )مهرمحمدي 1380، نامي 
1376، صاف��ي و هم��كاران 1369 و متین 1380(، 

کاستیهاي عمده عبارت اند از:
1. عدم توسعة الزم فرهنگ پژوهش و پژوهش خواهي 
در جامعة تصمیم گیران و در میان گروهي از کارکنان 

آموزش و پرورش
2. کمبود سیاستي جامع، نظام دار و مصوب در مراجع 
ذیربط در امر پژوهش در وزارت آموزش و پرورش با 

رویكردي سیستمي
3. کمبود امكانات فیزیكي الزم مانند فضا و تجهیزات 
و پراکنده بودن فضاهاي مربوط به پژوهشگاه تعلیم 

وتربیت
4. عدم امكان اس��تفاده دانش��جویان کارشناس��ي، 
کارشناسي ارشد و دکترا و در مواردي کارکنان وزارت 
آموزش و پرورش از کتابخانه و پژوهشهاي انجام یافته 
در پژوهشگاه تعلیم وتربیت به دلیل نابساماني فضاي 

پژوهشي 
5. کمبود اعتبارات و بودجة الزم و عدم توزیع مناسب 
آن در مراکز مختلف پژوهشي به ویژه در سطح استانها 
و معاونتها، در سالهاي 1387 و 1388، و کم تحرکي 

جدي شوراي تحقیقات وزارت آموزش و پرورش 
6. عدم اس��تمرار فعالیت کمیته هاي پژوهش��ي در 
وزارت آم��وزش و پرورش به دلیل تغییر مدیریتها و 

تغییر سیاستها 
7. تغییر مدیران پژوهشي در رده هاي مختلف و عدم 

ثبات الزم در این زمینه
8. وجود موانع مختلف در جهت کاربست  یافته هاي 

پژوهشي
9. ضعف نظام اطالع رس��اني و ع��دم آگاهي بموقع 

دست اندرکاران تعلیم وتربیت 
10. بي توجه��ي یا کم توجهي ب��ه نیازهاي محلي و 

منطقه اي
11. عدم وجود مدارس تجربي براي اجراي طرحهاي 

پژوهشي و آزمایشي

آنان به انجام پژوهش به ویژه در دوره هاي متوسطه 
و پیش دانشگاهي ایجاب مي کند که وزارت آموزش و 
پرورش و مؤسسه هاي پژوهشي آن عالوه بر تقویت 
پژوه��ش در میان مدیران عال��ي، میاني و اجرایي و 
کارشناسان ستادي و اجرایي و معلمان به بسترسازي 
انج��ام پژوهش و آش��نایي دانش آم��وزان با طرحها 
وداده  هاي پژوهش��ي اقدام نموده، ب��ا برنامه ریزي و 
نظارت علمي بر پژوهش  سراي دانش آموزي هدفهاي 
این مراکز را محقق سازند. از این رو پیشنهاد مي شود:

1- سیاستگذاري امور پژوهش در همه ابعاد از جمله 
پژوهشهاي دانش آموزي در شوراي تحقیقات وزارت 
آموزش وپرورش صورت گیرد و دبیرخانه این شورا در 

پژوهشگاه تعلیم وتربیت فعالیت نماید. 
2- در مورد پژوهش��هاي انجام ش��ده دانش آموزان، 
پژوهش��ي صورت گیرد و موارد ق��وت و ضعف آنها 

مشخص گردد.
3- ب��ه مدیران و معلمان مدارس به ویژه مش��اوران 
م��دارس متوس��طه و گروههاي آموزش��ي در مورد 
گس��ترش پژوهش��هاي دانش آموزي و موضوعهاي 

پژوهشي آموزش الزم داده شود. 
4- درس آش��نایي ب��ا روش��هاي پژوه��ش در دوره 
متوسطه و پیش دبستاني تحت عنوان درس اختیاري 

یا مكمل برنامه ارائه گردد. 
5- ازدانش آموزان محقق در سمینارها و گردهماییهاي 

یافته هاي پژوهشي دعوت به عمل آید.
6- در روزنامه هاي دیواري مدرسه و اخبار هفتگي و 
ماهانه مناطق یافته هاي پژوهشي دانش آموزان مطرح 

گردد.
7- بازدید از مراکز پژوهشي در برنامه هاي دانش آموزان 

مورد تأکید قرار گیرد.
 پاسخ چهارم

تقویت بنیه تحقیقاتي نظام آموزش و پرورش ایران به 
عنوان یكي از خطوط پررنگ حرکت و محور تغییر و 

تحول در آموزش و پرورش )مهرمحمدي، 1370(.
1- بهره گی��ري در برنامه ریزیه��اي متنوع آموزش و 
پرورش از نتایج تحقیقات انجام شده و کاربست آنها 

به ویژه در برنامه ریزي درسي 
2- مقدم ترین گام یا اقدام پیش  نیاز تقویت فرهنگ 
تحقیق و پژوهش در کلیه سطوح آموزش و پرورش 

به ویژه در میان مدیران و مسؤوالن
3- تعیین سیاس��تها و جهت گیریهاي تحقیقاتي و 
تهیه عناوین و اولویتهاي پژوهشي به تفكیک آموزش 

و پرورش رسمي و غیررسمي 
4- تبیی��ن عناوی��ن و موضوع��ات تحقیقات��ي در 

زمینه هاي زیر

12. وجود ش��كافهاي ارتباطي و مس��ؤولیتي میان 
محققان و تصمیم گیران و مجریان

13. کمب��ود آم��وزش الزم در زمینه اش��اعه نتایج 
تحقیقات و پایین بودن کیفیت اشاعه اطالعات 

14. فرصت نداشتن، پرمشغله بودن و محدودیت زماني 
تصمیم گیران براي کاربست یافته هاي پژوهشي

15. کمبود جلس��ه هاي هم اندیش��ي براي محققان 
و کارب��ران در پژوهش��ها )مهرمحم��دي )1380(، 
س��پید نامه )1382( رجبي )1380(، متین 1382، 
ش��ریعت زاده )1382( و حج ف��روش )1382( که به 
مهمترین کاس��تي  پژوهش یعني موانع استفاده از 
یافته هاي پژوهشي اشاره شده و در پژوهش حسن زاده 
)فصلنامه تعلیم وتربیت شماره 4، 1383( به پنج مانع 

مهم به شرح زیر اشاره شده است.
1. مانع انساني )24/2 درصد(
2. مانع ارتباطي )23 درصد(

3. مانع سازماني ) 21/2 درصد(
4. مانع روش شناختي )19/37 درصد(

5. مانع اجتماعي )12/1 درصد(
 پاسخ دوم

تقویت این باور در جامعه که نهاد آموزش و پرورش 
)مهمترین، مؤثرترین و اثربخش ترین نهاد اجتماعي 
اس��ت و تصمیم س��ازي و تصمیم گیري در این نهاد 
که بی��ش از 14/000/000 دانش آ موزدر 140/000 
مدرسه ودر 720 منطقه و 60/000 روستا تحصیل 
مي کنند کاري دش��وار است و نیازمند بهره گیري از 
یافته هاي پژوهش��ي: این باور باید از طریق آموزش 
گسترده خانواده، کارکنان آموزش و پرورش و مدیران 
عالي، میاني و اجرایي صورت بگیرد و از رسانه ها در 

توسعه فرهنگ پژوهش کمک گرفته شود.
1- بین محققان و مجریان ارتباط نزدیک و مستمر 

برقرار شود.
2- دوره هاي الزم در زمینه نحوة اس��تفاده از نتایج 

تحقیقات ایجاد گردد.
در دس��ترس  بموق��ع  پژوهش��ي  یافته ه��اي   -3

دست اندرکاران تعلیم وتربیت قرار گیرد.
4- بین ارزش��ها و فرهنگ جامعه و نتایج تحقیقات 

همخواني الزم  ایجاد شود.
5- نتای��ج تحقیقات براي سیاس��تگذاري قابل فهم 

باشد.
6- محقق��ان به ارائه یافته هاي تحقیق��ات خود در 
گردهماییه��ا یا در مجالت مختل��ف بویژه مجالت 

آموزش و پرورش موظف گردند.
 پاسخ سوم

 تقویت پرسشگري در دانش آموزان و عالقمندساختن 

کمبود سیاستي جامع در مراجع ذیربط در امر پژوهش
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- اهداف آموزش و پرورش 
- برنامه ها و محتواي آموزشي

- دانش آموز
- معلم 

- مدیریت 
- سازمان 
- بودجه 

- فضا
- تجهیزات 

- امكانات آموزشي
- ارزشیابي بازدهي نظام آموزش و پرورش 

- سوادآموزي و آموزش بزرگساالن
5- تعیین سهم اعتبارات تحقیقات آموزش و پرورش 

در حوزه هاي زیر:
- تصمیم  آموزش همگاني

- برنامه هاي درسي
- امكانات و ظرفیتهاي آموزشي

6- مشارکت دادن پژوهشگران به ویژه جامعه علمي 
دانشگاهي در انجام پژوهشهاي مرتبط با مسائل مبتال 

به نظام آموزش و پرورش کشور
7- تربیت و تأمین نیروي انساني مورد نیاز در حوزه 
پژوه��ش از طریق ایج��اد دوره   هاي کوت��اه مدت و 

درازمدت 
8- مشارکت دادن محققان استانها در تحقیقات مورد 

نیاز استان یا منطقه
10-اس��تفاده بهینه از توانمندیهاي علمي و منابع 

پژوهشگاه تعلیم وتربیت 
11- ارتباط با انجمنهاي محیط و همكاري با اعضاي 

آنها در انجام پژوهشهاي الزم و مرتبط
12- برط��رف کردن کمب��ود اعتبارات پژوهش��ي 
وزارت آموزش و پرورش در جهت اس��تفاده بهینه از 

بودجه هاي مصوب
13- فراهم ساختن زمینه هاي بهره گیري از یافته هاي 

تحقیقاتي در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها
14- از تحقیقات کاربردي و تشویق محققان حمایت 

الزم صورت گیرد.
15- از انج��ام طرحهاي موازي خودداري ش��ود و از 
طریق بانكه��اي اطالعاتي، تحقیقات انجام ش��ده، 

شناسایي گردد.
16- کتابخانه ه��اي مراک��ز تحقیقاتي و س��ایتهاي 
مناس��ب در وزارت آموزش و پرورش توسعه یابند و 
زمینه هماهنگي مرکز پژوهشي این وزارتخانه با سایر 
وزارتخانه ها و س��ازمانهاي داخل��ي و خارجي فراهم 

شود.
17- فرصت الزم به دانشجویان مراکز تربیت معلم و 
دستگاهها در جهت انتخاب پایان نامه و یا همكاري 
و مشارکت در طرحهاي پژوهشي آموزش و پرورش 

داده شود. 

اقتراح

دكتر حسن ملكي
عض��و هي��أت علم��ي 
روانشناسي  دانش��كده 
دانش��گاه  علوم تربيتي، 

عالمه طباطبايي

 پاسخ اول
فعالیتهاي پژوهش��ي در آم��وزش و پرورش با 
طرحها و برنامه هاي این وزارتخانه هم سویي الزم 
و کافي ندارد. بدیهي اس��ت ک��ه در این خصوص 
مطلق گویي مورد نظر نمي باشد بلكه وضع غالب 
این چنین اس��ت. ظاهراً در هر کدام از معاونتهاي 
آموزش و پرورش ش��وراي پژوهشي تشكیل شده 
است ولي فعالیتهاي آنها بسیار کند و ضعیف است 
و هرگ��ز نمي تواند مبان��ي الزم را به جاي تدوین 
برنامه هاي بخشهاي مختلف به وجود آورد. نگارنده 
در برخي شوراهاي پژوهشي عضویت دارد و نقص 
پیش گفته را عیناً و عمالً مالحظه کرده است. لذا 
شایسته اس��ت براي کاربست نتایج تحقیقات در 
آموزش و پرورش به طور جدي چاره اندیشي شود و 
براي تبدیل یافته هاي تحقیق به طرحها و برنامه هاي 
مشخص راه کارهاي مناسب طراحي گردد. موضوع 
دوم در کاستیهاي آموزش و پرورش ضعف فرهنگ 
پژوهش در بین کارکنان و کارشناس��ان آموزش و 
پرورش است. معموالً مباحث و فعالیتهاي پژوهشي 
در محدوده خاص شوراهاي پژوهشي و مسؤوالن 
رده هاي مختلف باقي مي ماند و به »حیات علمي 
و پژوهشي« در سطح وسیع تبدیل نمي گردد. به 
عبارت دیگر، کارشناسان به بهره گیري از پژوهشها 
در جه��ت اعتباربخش��ي به تصمیم��ات خود از 
تعهد و حساسیت الزم برخوردار نمي باشند. یكي 
از علتهاي ای��ن بي تفاوتي ناکارآمدي ش��وراهاي 
پژوهشي معاونتهاي گوناگون است. شورایي که در 
سال یک یا دوبار تشكیل مي شود چگونه مي تواند 
ذائقه پژوهشي قوي و حس��اس در بین کارکنان 

به وجود آورد؟
 پاسخ دوم

ب��راي تغییر نگاه جامعه ب��ه پژوهش باید زبان 
پژوه��ش را ب��ه زبان جامع��ه نزدیک ک��رد. زبان 
پژوهش زبان س��ؤاالت و مش��كالت است. اعتبار 
پژوهش به نوع س��ؤال یا مسأله  اي است که براي 

مطالعه و پاسخ به آن تالش منظم صورت مي پذیرد. 
البته اعتبار پژوهش به عوامل متعددي بستگي دارد، 
ولي نوع مس��أله تحقیق به س��ایر عناص��ر و اجزاي 
فرآیند تحقی��ق جهت و مقّبولیت مي ده��د. اگر با 
این زبان در مقابل جامعه ظاهر شویم فاصله زندگي 
اجتماعي و فعالیتهاي پژوهشي کاهش پیدا مي کند. 
چنانچه انس��انها از تأثیر پژوهشها در حل مشكالت 
اجتماعي آگاهي یابند و آن را عمالً در رفع مشكالت 
مشاهده کنند، نگرش آنها نسبت به پژوهش تغییر 
مي یاب��د. بر عكس هر قدر مردم احس��اس کنند که 
تصمیم گیریهاي عرصه هاي گوناگون زندگي به طور 
س��لیقه اي و بدون مبناي پژوهشي اتخاذ مي شود و 
اس��اس محكم ندارد به نگرش منفي و عدم اعتماد 
آنها نسبت به پژوهشها اضافه مي گردد. باید مسائل 
اجتماعي را به وس��یله پژوهش پاسخ داد و حل کرد 
و پژوهشها را با داللتهاي اجتماعي مدیریت کرد. اگر 
این قاعده به طور جّدي مورد توجه قرار گیرد فاصله 

جامعه و پژوهش کاهش مي یابد.
 پاسخ سوم

پژوهشهاي دانش آموزي از سایر مؤلّفه هاي نظام 
آموزش��ي منفک نیس��ت. برنامه هاي درسي، شیوه 
ارزش��یابي، مهارتهاي معلم، انتظ��ارات اجتماعي از 
جمله عواملي هستند که در پژوهشهاي دانش آموزان 
تأثیر مس��تقیم دارند. ویژگیهاي زیر را براي کارهاي 

پژوهشي فراگیرندگان مي توان برشمرد:
الف. پژوهشها بر محور عالیق و نیازهاي دانش آموزان 
شكل بگیرند. هر مسأله  اي براي آنان جالب و جاذب 
نیس��ت. لذا عالیق آن��ان را باید بخوبي ش��ناخت و 

پژوهشها را بر آن اساس تنظیم و مدیریت کرد.
ب. دانش آموزان آثار و نتایج پژوهشهاي خود را در 
مجموعة آموزشهاي خود و تصمیم گیریهاي معلمان 
احس��اس کنند. اگر آنان اعتماد الزم به پژوهش��ها 

نداشته باشند با انگیزة الزم آنها را تعقیب نمي کنند.
ج. پژوهشهاي انفرادي از پژوهشهاي گروهي متمایز 
باشند. هر یک از دانش آموزان به پژوهش فردي نیاز 
دارند و از این کار لذت مي برند ولي گاهي عالقه دارند 
به طور گروهي با همساالن خود پژوهشهاي مشترک 
داشته باشند. لذا بهتر است بین این دو نوع پژوهشها 
با توج��ه به نوع درس و ش��رایط یادگیرنده توازن و 

تعادل الزم وجود داشته باشد.
د. دانش آموزان عالقه دارند حاصل پژوهشهاي خود 

قرار گرفتن مبناي برنامه ریزیها 
بردوش پژوهشها
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دكتر عبدالرضا گودرزي
استاد آمار و روشهاي تحقيق

 پاسخ اول
 متأسفانه پژوهش در آموزش و پرورش مدتهاست 
تنها به عنوان وس��یله اي جهت کسب درآمد بیشتر 
مورد توجه اس��ت تا ابزاري جهت حل مش��كالت، و 
از آنجا که آموزش و پرورش مجموعه اي از سازه هاي 
اجتماعي، رواني،... و اقتصادي اس��ت که اندازه گیري 
صحت آنچه انجام مي ش��ود مشكل و شاید ناممكن 
است، لذا افراد بدون ترس از ارزیابي، به  هر طریقي که 
بهتر بتوانند به هدف یعني درآمد مطلوب برسند اقدام 
مي نمایند. ابزارهاي موجود که غالباً پرسشنامه هاي 
محقق س��اخته )شخصي( یا ابزارهاي آماده خارجي 
اس��ت بدون هیچ گونه دقتي ب��راي اندازه گیریهاي 
پیچیده به کار برده مي شوند و نتایج به دست آمده از 
آنها معلوم است که مشكل گشا نیست اگر مشكل افزا 
نباشد. در جامعه اي که به ابزارهاي اندازه گیري وزن 
و طول و ... در بقالیها و بزازیها نمي توان اعتماد کرد،  
چگونه مي شود به ابزارهاي پیچیده رواني و اجتماعي 
... اعتماد نم��ود. از این مقوله مهم که بگذریم دهها 
دقت فراوان الزم اس��ت که بن��درت مورد توجه قرار 
مي گیرند. دهها متغیر اثر گذار نادیده گرفته مي شوند 
ودهها فاکتور اساس��ي فقط به حساب اینكه نمونه 

تصادفي است مورد غفلت قرار مي گیرند و ...
 پاسخ دوم

خوب با چنین مشخصات چگونه باید نگاه جامعه 
نسبت به پژوهش مثبت باشد. آنها که باید به پژوهش 
با نگاه مشكل گشا بنگرند مردم عادي جامعه نیستند، 
مسؤولین جامعه یا در حقیقت کارگزاران و مدیران 
یک جامعه باید به تحقیق باور داش��ته باشند. آیا با 
نكاتي که در باال )سؤال 1( ذکر شد مي توان به چنین 

اقتراح

را در ارزشیابیها و پیشرفت تحصیلي خود مالحظه 
کنند. باید باور کنن��د که اگر پژوهش قابل قبول 

انجام دهند امتیازات باالتر به دست خواهند آورد.
ه� . پژوهش��هاي دانش آموزي با اخالق پژوهش 
باید همراه باشد، یكي از ویژگیهاي بارز پژوهش هاي 
معطوف به ارزشهاي انساني رعایت اخالق است. این 
ارزشها از دورة کودکي باید در وجود یادگیرنده دروني 
شود؛ در غیر این صورت دوره هاي بعدي زندگي براي 
چنین مالحظات اخالقي خیلي دیر خواهد ش��د. 
ارزشهایي از قبیل امانت داري، برهان گرایي، کرامت 
انساني، ارزشگذاري به اطالعات معتبر و سایر موارد 
مشابه با کار پژوهشي درهم تنیده است و اگر رعایت 

نشوند اعتبار پژوهش لطمه مي بیند.
 پاسخ چهارم

براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش 
چند کار اساسي باید انجام پذیرد:

ضروري اس��ت مس��ؤوالن آم��وزش و پرورش 
عملكرد خود و طرحهاي پژوهشي را مورد نّقادي 
قرار دهند، اکنون این سؤالها پاسخ مي خواهد که 
»چه تعداد از پژوهش��ها مبناي برنامه ریزیها قرار 
گرفته است؟ کدام پژوهشها توانسته اند به نیازهاي 
بنیادي آموزش و پرورش پاسخ دهند؟« چنانچه به 
این قبیل سؤاالت با خلوص و صداقت جواب داده 
شود، افق روشن و امیدبخش پیش روي مسؤوالن 
آموزش و پرورش گشوده خواهد شد. توصیه دوم 
این است که به موضوع تحّول در آموزش و پرورش 
نگاه پژوهش��ي بسیار جّدي داشته باشند. این که 
چه بخش��ي از حرفها و ادعاهاي تحّول بنیادي در 
آموزش و پ��رورش حقیقي و جّدي اس��ت و چه 
بخشي صرفاً جنبة تبلیغي و شعاري دارد به تحقیق 
محتاج اس��ت. پژوهشها باید با تبیین حقایق امور 
از فربه ش��دن جنبه هاي تبلیغي کارها جلوگیري 
کنند و به ابعاد واقعي و اصیل فعالیتهاي آموزشي و 

پرورشي بیفزایند.
س��ومین موضوع که پرداختن به آن در عرصة 
پژوه��ش در آم��وزش و پ��رورش اولوی��ت دارد 
برنامه ریزي پژوهشي است. آنچه فرآیند برنامه ریزي 
باید مورد توجه ق��رار گیرد، در انجام پژوهش نیز 
قابل انجام است. وقتي برنامه محوري اصالت پیدا 
کند »س��لیقه مح��وري« و »روزمرگي« به مقدار 
زی��ادي رنگ مي ب��ازد. توجه به عمق و وس��عت 
پژوهشها از جمله مواردي است که در برنامه ریزي 
پژوهشي مورد توجه قرار مي  گیرد. چنانچه وسعت 
و گس��تردگي تحقیقات مورد نقد و بررس��ي قرار 
گیرد، وضع ش��بكه ارتباطي و مناسبات شوراهاي 

پژوهشي معاونتهاي گوناگون آشكار مي شود.

تحقیقاتي به دیده مشكل گشا نگریست؟ به هرحال 
کارگزاران هم تا حدي اصول پژوهش را مي فهمند، 
چگونه مي توان به پرسشنامه اي که شب طراحي شده 
و صبح بكار گرفته شده اعتماد کرد؟ به نظر مي رسد 
آنها که چنین مطالبي را باور نمي کنند باهوش ترند. 
ساده لوحي است اگر یافته اي را راه گشا و مفید تصور 
کنیم. متأس��فانه محقق ضامن نتای��ج یافته هایش 
نیس��ت و کمتر شنیده ش��ده که محققي را به جرم 
خالف یابي مورد بازخواست قرارداده یا وجه پرداخت 
شده را باز پس بگیرند. خوب اینها عواملي است که 
دس��ت اندرکاران جرأت کاربرد یافته ها را ندارند، زیرا 
پایه ها استوار نیست و عاقل بر نااستوار پا نمي گذارد، 
 زیرا وضع موجود را حداقل بي خطر احساس مي کند. 
کاربرد نتایج تحقیق حتي وقتي دقیق باشد مستلزم 
انجام مقداري ریسک است چه رسد به تحقیقاتي که 

هیچ اطمیناني به آنها نیست.
 پاسخ سوم

دانش آم��وز مهمتری��ن رکن آم��وزش و پرورش 
است. تحقیقات درباره دانش آموزان باید متمرکز بر 
شناخت آنها در تمام مراحل باشد. نیازها، توانمندیها، 
نقطه ضعف ها و عالیق ابزارهایي هستند که معلمین را 
)مش��روط به داشتن معلمین خوب و آشنا به روشها 
و فنون( در رس��یدن به اهداف ی��اري مي دهند. این 
ن��وع تحقیقات نیاز به تخصص، دقت و عالقه فراوان 
دارد. هر دانشجویي یا فرد تازه کار قادر به انجام چنین 
تحقیقات مهمي نیست مگر در تیمهاي توانمند زیر 

نظر استادان محقق و محققین با تجربه و عالقه مند.
 پاسخ چهارم

خوب رفع آنچه در باال رفت توصیه اس��ت. تربیت 
محقق��ان خوب، محققیني که براي اتمام کارش��ان 
شتاب نداشته باش��ند بلكه به صحت یافته هایشان 

اهمیت بدهند.

محقق ضامن نتایج یافته هایش نیست
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دكتر علي اصغر جويباري
عضو هيأت علمي دانشگاه 
پيام نور، محقق و نويسنده

 پاسخ اول
شاید الزم باشد، قبل از اینكه کاستیهاي پژوهش 
در آموزش و پرورش را بشماریم، داشته هاي پژوهش 
در آموزش و پرورش را نیم نگاهي بیندازیم. ساختار 
پژوهش��ي رو به جلو در شكل دهي سیاستگذاري و 
نظارت یكپارچه در پژوهشهاي آموزشي با شكل گیري 
پژوهش��گاه مطالعات آموزش و پرورش و شوراهاي 
تحقیقات معاونتها و سازمانهاي تابعه وزارت آموزش 
و پرورش و شوراهاي تحقیقات استاني با زیرساختي 
رو ب��ه تحكیم و پای��داري و با تقریب دو دهه تجربه 
به همراه سرمایه انس��اني وسیع در سراسر کشور از 
بهترین داش��ته هاي تحقیقات در آموزش و پرورش 
کش��ور اس��ت. در صورتي که بخواهیم کاستي هاي 
پژوهش در آموزش و پرورش را باختصار لیست کنیم، 

موارد ذیل رخ مي نمایاند:
1. نسبت تعریف نش�ده نظام تصمیم گیري با نظام 
پژوهش�ي: گاهي به دلیل بدفهمي در نس��بت این 
دو و گاه��ي به دلیل ع��دم تعیین، هم با تصمیمات 
بدون پش��توانه پژوهشي یا مس��تندات پژوهش در 
تصمیم گیریهاي آموزش��ي و پرورش��ي در دو دهه 
اخیر و هم با تعلل در تصمیم گیري به دلیل نداشتن 
مس��تندات کافي و کامل پژوهش��ي، مواجه بودیم. 
گاهي به  رغم وجود اطالعات پژوهش کافي، تصمیمي 
غیرعلمي اتخاذ گردی��د و هم چنین گاهي، به دلیل 
عدم وجود سابقه پژوهش در امري از امور آموزش و 

پرورش، نظام پژوهشي مورد سرزنش قرار گرفت.
2. مح�دود ب�ودن پژوهش کالن و ملي: در س��طح 
پژوهشگاه، پژوهشكده ها، معاونتها و تحقیقات استانها، 
در ط��ي دو ده��ه بوفور پژوهش خرد ک��ه کم اثر در 
تصمیم س��ازي هستند، به مرحله اجرا درآمده است. 
 ،ABC لیك��ن پژوهش کالن و ملي همانن��د طرح
ارزش��یابي طرح ارزش��یابي توصیفي، ارزیابي طرح 
مجتمع هاي آموزشي، کمتر به مرحله اجرا درآمده، 

روند طولي نداشته  است.
3. ش��كاف بین نظ��ام یاددهي–یادگیري و نظام 
پژوه��ش ی��ا آم��وزش و پ��رورش با پرورش نس��ل 
یادگیرنده، خالق و پژوهنده، نقش��ي ویژه در رش��د 

نسل یادگیرنده، نسل پژوهش محور

اقتراح

پژوهش در گستره ملي مي تواند، ایفا کند. این امر در 
صورتي به عمل منجر مي شود که نظام برنامه درسي 
و نظام یادگیري–یادده��ي در کالس درس مبتني 
بر پژوهش باشد. برنامه درس��ي و روش تدریس در 
مدارس کش��ورمان در کلیه دوره ها با روحیه و روش 

پژوهندگي همنوایي ندارد.
4. ش�کاف روش تربیت معل�م و روش پژوهش�ي: 
نظ��ام تربیت معلم از بدو تأس��یس در ایران به روش 
پژوهندگي همگرایي نداشته است. معلم پژوهنده با 
یادگیري علم و فن معلمي با روش پژوهش��ي، نسل 
یادگیرنده پژوهش محور را تربیت مي کند. این مهم 
در نظام تربیت معلم در ایران، سیاست و روش حاکم 

نمي باشد.
5. فقدان چش�م انداز پژوهش�هاي آموزشي ایران 
1404: اکن��ون که یک دوره پنج س��اله چش��م انداز 
20ساله کشور روبه اتمام است، سند آموزش و پرورش 
ایران 1404 با همراه بخش پژوهش آموزشي 1404، 

به طور مدون و مصوب در دسترس نمي باشد.
6. نسبت پژوهش�هاي آموزش و پرورش و کاربرد: 
حقی��ر معتقد اس��ت نوعي بدفه��ي از کاربرد نتایج 
پژوهش در فضاي عمومي کش��ور و حوزه آموزش و 

پرورش وجود دارد که انتظار اثربخش 
مكانیكي از نتایج پژوهش��ها را القا 
مي کن��د. اگر چه هن��وز کارآیي 
پژوهشهاي آموزشي محل پاره اي 
از ابهام��ات اس��ت، منتها فهم 

کاربست نیز فهمي بیمارگونه و به 
لحاظ ذهني متورم است.

  پاسخ دوم
در اصالح نگرش جامعه نسبت به 

پژوهش، مدرس��ه و کالس درس 
نقش بس��زا دارد. نقش مدرسه و 
کالس نقشي تبلیغي و ترویجي 
در اش��اعه اندیش��ه مثبت گرا 
نسبت به تحقیق نمي باشد، بلكه 

نقشي منشي و شخصیتي در گرایش 
نسل به روحیه پژوهشي است. نظام برنامه اي درسي 
که مبتني بر تقویت روحیه پژوهش��ي نسل باشد و 
یادگیرنده را به نقش��ي فعال در یادگیري و بناسازي 

نظام خودیادگیري، وادارد، نسلي آینده نگر داراي 
خصلت و منش پژوهشي و با احساس تكریم 

باال نسبت به پژوهشگر، تربیت مي کند. 
این ن��گاه مي گوید، تبلی��غ پژوهش در 

رس��انه ها حبابي اس��ت که فرو مي ریزد ولي تربیت 
روحیه پژوهندگي در نس��ل، طوفاني است که قابل 

مهار نیست.
 پاسخ سوم

نه مي شود به دانش آموز روش تحقیق آموزش داد 
و نه الزم است چنین آموزشي پي گرفته شود. آدمي 
در س��اختار وجود خویش مجهز به منطق پژوهش 
است، بدون آنكه از ساختار منطق خویش آگاه باشد. 
کودکي سه س��اله، در مس��یر تحول فردي، تجربه 
خویش را با محیط با پرسشگري آغاز مي کند و این 
تجربه ناهشیارانه با روش و مراحل پژوهش، همگرایي 
دارد. این قابلیت با خود آورده آدمي یک هدیه الهي 
اس��ت. نظامي آموزش��ي و پرورشي، در تربیت نسل 
موفق است، این هدیه الهي را با روشي در تدریس و 
تدوین برنامه درسي که همگرا با آن باشد، پاس بدارد. 
نظامي آموزشي و پرورشي در تربیت نسل موفق است 
که ناخواس��ته با مرگ روحیه پرسشگري به تخریب 

این هدیه الهي، مبادرت نورزد.
 پاسخ چهارم

نظام��ي واح��د در سیاس��تگذاري و نظ��ارت بر 
پژوهشهاي آموزشي و پرورشي حاکم باشد، لیكن در 
اجراي پروژه هاي پژوهشي تمامي بخشهاي ستادي 
آموزش و پرورش و سازمان استانها، مناطق و به ویژه 
مدارس و معلمان در حیطه اي معین از اختیار عمل 

پژوهشي برخوردار باشند.
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رئيس پژوهشكده خانواده

پاسخ اول
زبینده آن اس��ت که مطلع  س��خن در  موضوع 
گرانسنگی همچون پژوهش در آموزش و پرورش با 
چیستی ها، چرایی ها ،  نیكویی ها و اهمیت ها گشوده 
ش��ود و آنگاه بحث از کاستیهای آن به میان آید. از 
آنجایي  که پژوهش در این گفتار  با آموزش به عنوان 
بنگاه دانش و فهم، هم داستان شده است، نخست 
نگاهی از  بن به پژوهش افكندن س��زاوارتر است تا 

زسر، چراکه فردوسی می فرماید:
گر از هفتخوان اندرآرم سخن

همانا که هرگز نیاید به بن
بشر از بدو تولد جستجوگری خود را آغاز می کند، 
ابتدا برای رفع نیازهای زیستي و سپس برای کشف 
نادانسته های بی کران خود. می دانیم دانش ما نسبت 
به پرسش��های بی پاسخ و مسائل متنوع و پیچیده 
هستی، نسبت یک واقعیت نهایت پذیر به حقیقتی 
بی نهایت اس��ت و باز می دانیم که براساس اصول 
موضوعه ریاضی نس��بت هر چیز بر بی نهایت برابر 
است با صفر. این صفر زمانی ملموستر می شود که 
خود و دانش خود را با ستاره ها، کرات وکهكشانهایی 
مقایس��ه کنیم که میلیونها سال نوری با ما فاصله 
دارند وگاه تعداد آنها را با عدد ش��نهای س��واحل 
مقایس��ه می  کنند. بروز شگفتی نه تنها در سطح 
کهكشانها بلكه در مقیاس ذرات نیز اجتناب ناپذیر 
اس��ت، به عبارت دیگر حرک��ت ذهنی و عینی در 
سطح ماکرو و در سطح میكرو هر دو حاصلی جز 
شگفتی و پذیرش معادله دانش موجود با صفر در 
پی ندارد. پس جستجوگری و پژوهش نخست آنكه 
جزئی از نیاز افراد در س��طوح مختلف است و دوم 
آنكه گستره نادانسته ها هیچ گاه انسان را  رها نكرده 
ونخواه��د کرد، اما واقعیت آن اس��ت که پژوهش 
عالوه بر ارضاي حس جس��تجوگری، می بایست 
به نیازهای انس��انها نیز پاسخ دهد، یعنی در اینجا 
موضوع تغییر و بهتر ش��دن شرایط زندگی مطرح 
اس��ت. در این تعبیر پژوهش اب��زار بی بدیلی برای 
حرکت به سوی بهروزی افزونتر یا در قالب یک واژه، 
بهگشت اجتماعی اس��ت، ابزاری که هنوز جایگاه 
بی همتای خود را در بسیاری از جوامع بخوبی حفظ 

سطح کارکرد حرفه ای ناظر بر فرآیند تعاملی کنشگران

اقتراح

کرده است. بهگش��ت واژه اي است که از »به«1 به 
معناي خوب و نیكو و گشت که معناي »شدن«،» 
تبدیل« و»تغیی��ر« را در خود نهفته دارد، ترکیب 
شده است. به ناچار هرگونه تغییري که  رو به بهتر 
گشتن و بهبود داشته باشد، مستلزم حرکتي است 
که در طول زمان باید انجام گیرد؛ چرا که پویایي و 
بالندگي، با زمان و حرکت رابطه ناگسستني دارد. 
اگر حرکتي انجام نشود تغییر نیز اتفاق نمي افتد، و 
هر حرکتي در بط��ن خود تبدیل از یک حالت به 
حالت دیگر را به همراه داشته، این تبدیل مستلزم 
صرف زمان است. بنابراین واژه »بهگشت اجتماعي« 
به تغییر سازنده تعبیر شده که در آن گذر از شرایط 
 t2 به وضعیت مطلوب در زمان t1 موجود در زمان

الزامي است. 
گیدن��ز، در توضیح مفهوم تغیی��ر، زندگي نیم 
میلیون س��اله بشر بر روي کره خاکي را در یک روز 
خالصه کرده، تغییرات حادث شده را در این مقیاس 
کوچک نشان مي دهد. در این بیان، کشاورزي که به 
معناي یكجانشیني است و دوازده هزار سال قدمت 
دارد، در س��اعت 11:56 بعدازظهر اختراع ش��ده، و 
تمدنها در ساعت 57: 11 به وجود آمده اند. پیدایش 
جوامع امروزي در ساعت30: 59:  11 تحقق یافته 
است. با وجود این، تغییراتي که در این سي ثانیه آخر 
رخ داده است بیشتر از تغییراتي است که در تمامي 

مدت زمان قبل از آن پدید آمده است.
پرسش آن است که در نیم دقیقه پایانی حضور 
بشر چه عاملی باعث این همه تغییرات شده است؟ به 
نظر می رسد فراگیر شدن آموزش دانش و به دنبال 
آن پژوهش علمی بن مایه تغییرات و پیش��رفتهای 
مذکور است. در این مرحله است که پاسخ به پرسش 
آغازین، اندکی سهلتر می شود. چنانچه پژوهش در 
آموزش و پرورش بال بگستراند، در دو مرحله یا دو 
س��طح می تواند تأثیرگذار باشد، در سطح حرفه ای 
موجب بالندگی نظام آموزشی شده و در سطح ُخرد 
یا جامعه پذیری مو جب ش��كوفایی فرایند آموزش 
دانش و به تبع آن جامعه و به س��خن دیگر موجب 

بهگشت اجتماعی خواهد شد.
در شكل اول پژوهش مشكالت خود نظام آموزشی 
را مرتفع کرده و در مرحله دوم مسائل جامعه با آن 
حل خواهد ش��د. اگر در هیچ ک��دام توفیق زیادی 
حاصل نشود باید به جستجوی موانعی رفت که در 
توسعه و اس��تقرار پژوهش اختالل ایجاد می کنند. 
این موانع و کاستیها در دو دسته قابل طرح هستند. 
نخس��ت، موانع و کاستیهای استفاده از پژوهش در 

حل مش��كالت نظام آموزشی. این کاستیها از یک 
سو به عدم آش��نایی برخی کارگزاران با پژوهش و 
بیگانگی با روشهای علمی و مهمتر از آن به باورهای 
برخي دیگر از آنان در خصوص ناکارآمدی پژوهش 
در حل مشكالت مربوط می شود. باور به ناکارآمدی 
پژوهشها ما را به کاستی بسیار مهم دیگری رهمنون 
می کند که از طرف جامعه پژوهشگران کمتر به آن 
توجه شده است. بدین س��ان کاستی دسته دوم به 
پژوهشهایی مربوط می شودکه یا توسط افراد نوباوه 
و کم توان اجرا ش��ده یا پژوهش��گران پرتوان بدون 
دقت کافی آن را به فرجام رسانده اند. در هر صورت 
نتایج غیرواقعی و غیرسودمند حاصل از آنها اعتماد 
کارگزاران اجرایی ب��ه کارآمدی پژوهش را کاهش 

می دهد.
 پاسخ دوم

در پاسخ به این پرسش باید یادآور شد که اساساً 
مشكل عمده ای در نگاه مردم به پژوهش وجود ندارد 
که نیاز به تغییر داش��ته باشد. در عصری که ما به 
سر می بریم به دلیل پیشرفتهای قابل توجه حاصل 
از پژوه��ش در علوم و فن��ون که نتایج آن نیز برای 
عموم مردم ملموس است، دیدگاه بسیار مثبتی در 
خصوص پژوهش وجود دارد، اما چنانچه مراد از نگاه 
جامعه، جامعه مدیران وکارگزاران اجرایی باشد، در 
این صورت می بایست بر دو محور پیش گفته تأکید 
نمود. محور اول مربوط به توسعه فرهنگ پژوهش و 
پژوهش مداری در بین مدیران و محور دوم معطوف 
به افزایش کیفیت پژوهشها، انجام پژوهشهای کالن 
ملی و بین الملل��ی و افزایش ضریب اعتبار و روایی 
آنهاس��ت. البته باید فضای کار برای پژوهش��گران 
کارآمد فراهم آید تا بدون دغدغه های مختلف بتوانند 

مطالعه و بررسی کرده و نگران عواقب آن نباشند.
 پاسخ هاي سوم و چهارم

در پاسخ به دو پرسش 3 و 4 باید افزود که پژوهش 
دانش آم��وزی و رونق پژوهش در آموزش و پرورش 
هر دو در یک گفتار قابل بحث هس��تند. همانگونه 
که در پاسخ به پرسش اول نیز تا حدودی اشاره شد، 
پژوهش در آموزش و پرورش دو سطح کارکردی قابل 
تامل دارد: الف( س��طح کارکرد حرفه ای ب( سطح 
کارک��رد جامعه پذیری. در س��طح کارکرد حرفه ای 
توسعه پژوهش نیازمند  پژوهشگران کارآمد است 
که عموماً در دانشگاهها و پژوهشگاهها متمرکزند. 
همچنین تأمل در خصوص کیفیت و چگونگی انجام 
پژوهشهای مورد نیاز توسعه ای و کاربردی است که 
خوشبختانه س��اختار و سازوکار متناسبی برای آن 
در پژوهشگاهها و مؤسسات پژوهشی فراهم است.  
به  عبارت دیگر، س��طح کارک��رد حرفه ای ناظر بر 
فرایندهای تعاملی کنشگران در سطح سازمانهایی 
است که به عنوان پژوهشگر  عمل می کنند و سطح 
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جامعه پذیری بیشتر معطوف به چگونگی تولید دانش 
توسط عامل و کنشگر اجتماعی است.

س��طح کارکرد حرفه ای معطوف به مؤسس��ات 
پژوهشی و تولید علم می باشد. در این سطح دانشگاهها 
نام آشناترین به شمار می روند. این مؤسسات همواره 
و در همه جوامع وظیفه انتقال و همچنین پژوهش 
را در قالبهای کالس��یک عه��ده دار بوده اند. ظهور 
دانشگاهها در شكل امروزین ریشه در قرن دوازدهم 
در یک مرحله و همچنین قرن شانزدهم در مرحله 
دوم، آن هم در کش��ورهای اروپای��ی دارد. بویژه در 
قرن ش��انزدهم بود که دانشگاهها رشد و گسترش 
چش��مگیری در اروپا یافتند. در این مرحله بود که 
دانشگاهها اعتباری فراتر از انتقال دانش پیدا کرده و 
از آنها انتظار می رفت تا وظایفی فراتر از علم آموزی 
مانند مسائل اجتماعی را نیز عهده دار شوند. در قرن 
هفدهم و هیجدهم، اندک اندک، رشته های علمی 
هریک هویت مستقلی پیدا کردند. در همین مرحله 
دولته��ا که اینک حوزه نف��وذ خود را بیش از پیش 
گسترش داده بودند، در تعامل بیشتر با دانشگاهها، 
وظیفه تربیت مدیران تخصصی را نیز به دانشگاهها 
سپردند. الگوی آلمان در آن زمان که کارکرد پژوهش  
در کنار آموزش نیز برای دانشگاهها قائل بود، تسری 
پیدا کرد و بویژه در آمریكا توجه بیش��تری به این 

کارکرد دوگانه معطوف گردید. 
همان گونه که در پاسخ به پرسشهای 3 و 4 مطرح 
شد، اخیراً مؤسسات صرفاً پژوهشی با کارکردهای 
تحقیق و توسعه شكل گرفته اند که عمدتاً به صورت 
مستقیم واسطه ای متولی پژوهشهای کاربردی وگاه 
تولید دانش می باشند. مؤسسات اینگونه که در ایران 
تحت نام پژوهش��گاه، پژوهشكده یا مرکز پژوهشی 
فعالیت می کنند به دلیل طراحی خردمندانه ساختار 
و کارکردها عمدتاً  به صورت واسطه ای پژوهشها را 
در تعامل با دانش��گاهها انج��ام می دهند. این امر از 
یک سو احتمال کارآمدی پژوهشها را افزایش داده 
و از سوی دیگر به عنوان موتور محرکه پژوهش در 
دانشگاهها و مراکز آموزش عالی عمل می کنند. این 
مؤسس��ات باکارکرد عمده پاسخگویی به نیازهای 
دانش کاربردی در ش��رکتها یا وزارتخانه ها  به وجود 
آمده اند، اما با وجود رش��د مؤسساتی از این دست، 
همچنان دانش��گاهها متولی اصلی تولید پژوهشگر 
و انجام پژوهش آن در س��طح حرفه ای می باش��ند. 
دانشگاهها ومؤسسات پژوهشی که با واژه مكانهای 
متمرکز گاه تعریف ش��ده اند، در یک تقسیم بندی 
دوگانه در مقابل پژوهشگران پراکنده قرار می گیرند. 
پژوهش��گران پراکنده کسانی هس��تند که ارتباط 
س��ازمانی مشخصی با مكانهای متمرکز ندارند و به 
صورت پراکنده یا موردی  دست به پژوهش می زنند. 
اف��رادی ک��ه در ذیل عنوان پراکنده به آنها اش��اره 

می ش��ود به شكل نهادی بر پژوهش مؤثر نیستند، 
اما برخی از آنها که گاه با واژه هایی مانند تحلیل گران 
نمادین از آنها یاد می شود، کسانی هستند که بیشتر 
از آنكه پژوهشگر حرفه ای خوانده شوند، افراد خالقی 
هس��تند که یافته های متعدد و متنوع  را در قالبی 
دیگر و حتی موجودیت دانشی جدید با هم ترکیب 
نموده،  ارائه می کنند. این افراد گاهی تاثیرات شگرفی 

بر حل مسائل یا حتی تولید دانش دارند.
سطح کارکرد جامعه پذیری ناظر به نقش آموزش 
و پرورش در جامعه پذیري افراد نسل جدید و تبدیل 
آنان به انس��انهایي اس��ت که در نهایت، مي بایست 
در موقعیتها و پایگاههاي مختلف اجتماعي ایفاي 
نقش کنند. با توجه به محدوده بحث جامعه پذیري 
که حوزه رفت��اري در الگوهاي مرب��وط به رفتار را 
در نظام ش��خصیتي افراد مورد توجه قرار مي دهد، 
چنین تأثیري توس��ط آموزش و پرورش را مي توان 
به تأثیرات سطح خرد یا جامعه پذیر کننده توصیف 
و دسته بندي کرد. طي این نوع اثرگذاریها، آموزش 
و پرورش انس��انهایي را بای��د جامعه پذیر نماید که 
بتوانند از س��ویي، به عنوان متخصصین چرخهای 
جامعه پیچیده امروزی را بچرخانند و از سوی دیگر 
پژوهشگران آینده باشند. این دو کارکرد را می توان 

در تقسیم بندی دو وجهی زیر قرار داد. 
الف( کارکرد مهارت آموزي و انتقال تجارب
ب( کارکرد پژوهش مداری و تولید دانش.

دسته نخس��ت از کارکردهاي فوق، معطوف به 
آم��وزش مهارتها و تخصصهاي مختل��ف به افراد 
جامعه و انتقال میراث اطالعات علمي بشر است. 
این میراث باید از نسلي به نسل دیگر منتقل شده، 
با انباشت آن زمینه هاي تخصصي و مهارتي الزم 
براي اداره جامعه فراهم آید. نظریه سرمایه انساني 
بر همین کارکرد تمرکز دارد. این نوع از سرمایه را 
مي توان در کنار انواع سرمایه هاي مؤثر در فرآیند 
توسعه؛ مانند سرمایه طبیعي و سرمایه مادي که 
محصول تالش انس��ان و تغییرات اعمال شده بر 
منابع طبیعي است، قرار داد. در این دیدگاه، سرمایه 
طبیعي مجموع داراییهاي یک ملت اس��ت که به 
صورت مستقیم از نظام آفرینش در اختیار او قرار 
گرفته است، مانند آب، خاک، هوا، ذخایر طبیعي 
و امثال آن. سرمایه مادي شامل کلیه مصنوعاتي 
است که توسط انسان و با توسل به تغییر مواد اولیه 
طبیعي حاصل مي ش��ود. در کنار این سرمایه ها، 
س��رمایه انس��اني قرار دارد که عمدتاً دربرگیرنده 
دانش، مهارت، تجربه و ابتكار انسانهاس��ت. با این 
توضیح، محدوده مفهومي سرمایه انساني، وضوح 
بیشتري پیدا کرده و رابطه تنگاتنگ سرمایه انساني 
با منابع تأمین کننده آن، بویژه آموزش و پرورش، 

بیشتر روشن مي شود.

از منظر این دسته از کارکردها، نظام آموزشي به 
عنوان مؤلفه اي اساسي براي رشد اقتصادي مطرح 
اس��ت؛ زیرا که آموزش و پرورش موجبات انتقال و 
ایجاد مهارتهاي الزم براي رش��د اقتصادي را فراهم 
مي کند. در میان کشورهاي صنعتي جهان، ژاپن به 
عنوان نمونه بارزي مطرح است که با استفاده از تعلیم 
و تربیت توانس��ته است در ساختارهاي اجتماعي- 
اقتصادي و فني خود، باالترین میزان تغییر و تحول 
را ایجاد کند. ژاپن بخوبي به اهمیت آموزش و پرورش 
و نقش کلیدي آن در فرایند توسعه و رشد صنعتي 
پي برده بود. بنابراین به دنبال بازساي مؤسساتي که 
از عصر میجي آغاز شده بود، بیش از 50 سال پیش 
توانس��ت بیسوادي را ریشه کن کند. به طوري که در 
حال حاضر یكي از کارآمدترین نظامهاي آموزشي را 
در سطح جهان داراست، نظامي که در آن کیفیت 
اروپایي و فراگیري آمریكایي را در کنار هم مي توان 
مالحظه کرد. الگوي مش��ابه در آس��یا، کشور کره 
جنوبي است. این کشور با 43 میلیون نفر جمعیت 
1400000 نف��ر دانش��جو در مقاطع آموزش عالي 
داشته و در سال 1980 فار غ التحصیالن رشته هاي 
مهندسي کره، به اندازه مجموع فار غ التحصیالن این 
رش��ته در سه کشور انگلستان، آلمان غربي و سوئد 

بوده است.
دسته دوم که شامل کارکرد سطح جامعه پذیری 
پژوهشی معطوف به چگونگی کسب دانش است که 
بالقوه می تواند سازوکار تقویت پژوهش محوری در 
دانش  آموزان، یا به عبارتی توس��عه پژوهش در بین 
دانش  آم��وزان، را توضیح ده��د. اگر پژوهش نوعی 
فرایند پویای جستجو برای تصدیق یا توجیه باورهای 
فردی در حرکت به سوی حقیقت تعریف شود، در 
این صورت با آنكه اعتبار مفهومی مجزا برای پژوهش 
فرض ش��ده است، اما آشكارا، وابسته به زمینه ای از 
دانسته های پیش��ین در نظر گرفته شده است که 
تنها مبتنی بر اطالعات امكان شكل گیری دارد. به 
عبارت دیگر کوچكترین عناصر پژوهشی داده ها و 
اطالعات هستند. واژه اطالعات در زبان انگلیسی از 
آگاهی بخشیدن و ش��كل دادن أخذ شده است2. 
آگاهی بخش��ی همواره احتمال شكل دادن به  افكار 
و عقای��د افراد را به هم��راه دارد. تفاوت اطالعات با 
داده نیز از همین جا ناش��ی می ش��ود. اطالعات که 
از داده های متعدد تش��كیل ش��ده است، به خودی 
خود برای مخاطب معنادار اس��ت. به عبارت دیگر 
مخاطبین در ص��ورت برخورد با اطالع��ات آنها را 
فهمی��ده و درک می کنند و این درک و فهم امكان 
و احتمال تغییر عقای��د را فراهم می آورد. در مقابل 
داده ها مجموعه ای از مواد خام هستند که می توانند 
واحدهای بنیادین اطالعاتی به حساب آیند؛ اما به 
تنهایی برای مخاطب معنادار نمی باش��ند. پژوهش 
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و کار ثانوی��ه بر روی داده هاس��ت که آنها را تبدیل 
به اطالعات کرده و قابلیت فهمیده ش��دن و درک 
مستقیم را به آنها می بخشد. در نگاه دیگر اما می توان 
داده را آن چیزی دانس��ت که در جهان واقع جای 
دارد. در حالی که دانش حداقل در مرحله تولید در 
ذهن پژوهشگران و عامالن اجتماعی است. در این 
صورت اطالعات در محدوده هایی بین این دو واقع 
شده اس��ت. به عنوان مثال داده های حاصل از یک 
مطالعه در مورد جایگاه پژوهشهای آموزشی در ایران 
اطالعاتی را در خصوص افزایش یا کاهش پژوهش 
در اختیار ما قرار می دهد. این داده ها در جهان واقع 
وجود دارند، اما زمانی که اطالعات حاصله از داده های 
مذکور توسط یک پژوهشگر این حوزه مورد تجزیه 
و تحلیل قرار مي  گیرد و در طی یک فرایند ذهنی، 
مدلی تحلیلی از س��اختار پژوهش با توضیح علل و 
آینده آن به دست می آید، امری است ذهنی که در 
ذهن کنش��گر اجتماعی مذکور ساخته و پرداخته 

می شود.
ام��ا در س��طح دوم از جامعه پذیری که معطوف 
ب��ه پژوهش مداری در بین دانش آموزان اس��ت، در 
آن زمینه ه��ای اجتماعی تنها روند انتقال اطالعات 
ب��ه فرد را مهیا نمی کنند بلكه مهمتر از آن نظامی 
از شخصیت را در فرد تعبیه می کنند که چگونگی 
برخورد با اطالعات و دانشهای پیشین به منظور حل 
یک مش��كل یا آفرینش بسته های دانشی جدید را 
در او فراه��م می کنند. زمینه اجتماعی اینگونه که 
عمدتاً در نهاد آموزش و پرورش شكل گرفته و عمل 
می کند، می تواند س��اختار شخصیتی متفاوت که 
متضمن ارزیابی خاصی از پژوهش، چگونگی مطالعه 
و دانش افزای��ی در افراد مختلف اس��ت ایجاد کند. 
تنوع این س��اختارهای شخصیتی در افراد مختلف 
آنها را آماده می کند تا راهبردهای متفاوتی را برای 
دانش آموزی پیشه کنند که در اینجا با عنوان راهبرد 

پژوهش محور از آن یاد می شود. 
چنین فرایندی که با خود سامانه ای از ارزشهای 
پژوهش مح��ور و س��طوح متفاوتی از اس��تحكام 
انگیزش��ی و تالش را در خود جای داده، در اینجا 
به جامعه پذیری پژوهش مدار تعبیر شده است. به 
عبارت دیگرچنانچه یادگیرندگان در سطوح مختلف 
از دبستان تا دانشگاه، آموزش و تحصیل را مبتنی بر 
پژوهش مورد توجه قرار دهند،که بر پایه ای دروني، 
عاطف��ي و هدف گون��ه، همراه با جس��تجوگری با 
ثبات باشد، مي توانند از سویي عملكرد تحصیلي پرمایه 
داشته باشند و از سوی دیگر به عنوان بزرگساالن 
فردا از شخصیتی عقالنی و پژوهش مدار برخوردار 
باش��ند. این پرمایگی به همراه نظام ش��خصیتی 
جستجوگر و با انگیزه پایدار، موجبات  دانش آفرینی 
آن��ان در آینده را فراهم مي آورد و این گونه اس��ت 

که ب��ه همراه گس��ترش پژوه��ش دانش آموزی، 
مشكالت جامعه نیز از همین زاویه کاهش یافته،  
بر میراث علمي بش��ر مراتب دیگري افزوده مي شود. 
گفتنی است که مدیران فردا که از بین چنین نسلی 
پا به عرصه اجتماع گذاشته اند هیچ گاه از پژوهش 
روی بر نمی تابند و لذا موضوع پرس��ش دوم نیز به 

گونه ای به همین بحث مربوط می شود.
ب��رای حصول این ه��دف مه��م دو کار باید در 
س��رلوحه وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد: الف( 
معلمان و آموزشگران می بایست درگیر پژوهشهای 
مرتبط با تخصص خود ش��وند. این مهم با توسعه 
پژوهش در بین معلمان با اختصاص زمانی از اوقات 
موظف آنان و پرداخت هزینه های پژوهشی ایشان با 
هدف توسعه پژوهش دانش آموزی محقق می شود 
ب( توسعه پژوهش در بین دانش آموزان با اختصاص 
بخشی از اوقات درسی آنان به امر پژوهش و سامان 
دادن به پژوهش سراهای دانش آموزی با برنامه ریزی 
متمرکز برای آنها در پژوهش��گاه مطالعات آموزش 
و پرورش می تواند مؤثر باش��د. ب��ه عنوان مثال آیا 
نمی توان ب��رای فراگیری درس جامعه شناس��ی یا 
اقتصاد، بخشی از نمره دانش آموزان را به تحقیق در 
خص��وص فقر در محله آنها یا گردآوری اطالعات از 
اقالم مصرفی فروخته شده در مغازه های همان محل 
اختصاص داد؟ یا اوقاتی از وقت دانش آموزان دبستان 
و راهنمایی را به مش��اهده برنامه ریزی ش��ده رفتار 
ترافیكی مردم یا فرایند تصمیم گیری در شوراهای 
محالت و س��پس گفتگو درخص��وص آن یا رصد 
س��تارگان، کار در کارگاه وآزمایشگاه و ... اختصاص 

داد؟
پی نوشت ها:

1. معادلهاي خوب و خوبتر با اشاره به کاربرد آنها 
در متون ادبي معتب��ر در مقابل واژه »به« قرار داده 
شده است، مانند، خوب: گفت آري پهلوي یاران به 
است / لیک اي جان در اگر نتوان نشست )مولوي( و 
خوبتر: گر فروشم کتاب در بازار به که خوانم قصیده 
در دربار )به��ار( درجاي دیگر براي بهترین، معاني 
مش��ابهي چون: داراي بیش��ترین ارزش، زیباترین، 
»شایسته ترین« نوشته ش��ده و »بهروزي« معادل 
»س��عادتمندي« دانسته شده اس��ت. بدین ترتیب 
مالحظه مي شود که در ادبیات فارسی نیز  بهگشت 
و به شدن متضمن نوعي بار معنایي مثبت و حرکت 

تكاملي است )ر.ک. انوري، 1381: جلد دوم(.
2 واژه » inform« در انگلیسی به معنای آگاهی 
بخشی و information به همین تعبیر و شكل 
دادن به کار می رود، شكل دادن به بینش و نگرش 
دریافت کنندگان اطالعات. در این صورت اطالعات 
به نوعی پیام می ماند که توان تأثیرگذاری بر مخاطب 

را داراست. 

دكتر بيژن عبدالهی 
عضو هيأت علمی 

دانشگاه تربيت معلم

 پاسخ اول
به نظر می رس��د برای پاس��خ به این سؤال، با 
نگاهی مثبت و به جای برش��مردن کاس��تیها و 
نق��اط ضعف آموزش و پرورش در این زمینه باید 
به سؤاالت اساس��ی زیر پاسخ داد. چنانچه نظام 
آموزشی در پاسخ گویی به این سؤاالت قاصر باشد، 
کاستیها نمایان می شوند. به عنوان مربی، معلم، 
دانش آموز، پدر یا مادر، کارشناس تعلیم و تربیت، 
استاد دانشگاه و سیاستگذار و تصمیم گیر آموزشی 
از خ��ود پرس��یده ایم که هدف از مدرس��ه رفتن 
چیست؟ هدف اساسی تعلیم و تربیت چیست؟ 
معلمان برای چه و باید چه چیزی را یاد بدهند؟ 

بدون تردید یكی از اهداف و ش��اید مهمترین 
هدف نظام آموزشی، پرورش روحیه و بینش علمی، 
افزای��ش قدرت تفكر و خالقیت و ایجاد روحیه و 
نگرش پرسشگری و پژوهندگی در دانش آموزان 
است. در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و  
همچنین در اهداف آرمانی آموزش و پرورش نیز 
مهمترین هدف نظام آموزشی تقویت روح بررسي، 
تتبع و ابتكار)اصل س��وم قانون اساس��ی و قانون 
اه��داف و وظایف آموزش و پرورش( برش��مرده 
شده است. برای دستیابی به این چالشها نظامهای 
آموزشی پیشرو بر اهداف زیر در برنامه های درسی 

مدرسه متمرکز است.
 آماده کردن دانش آموزان برای زندگی

 آماده کردن دانش آموزان برای سازگار شدن با 
تغییرات حال و آینده

 ایج��اد ش��ور و ش��وق در دانش آم��وزان برای 
یادگیری

استفاده نکردن
از روشهای متنوع تدریس
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 ایجاد و تقویت مهارتهای پرسش��گری، تحقیق و 
تفكر در دانش آموزان

هیچ اندیش��مندی ب��ا این گونه اه��داف آرمانی 
یا اندیش��ه های انتزاعی مخالف نیس��ت، اما باید در 
جس��تجوی راهبردهایی باشیم که این اهداف را به 
آنچه دانش آموزان در محی��ط واقعی کالس درس 
انجام می دهند، تبدیل کنیم. یا اینكه در حال حاضر 
در م��دارس چه می گ��ذارد؟ آیا م��دارس بچه ها را 

متناسب با این اهداف تربیت می کنند؟
براین اساس، ما می خواهیم افرادی تربیت کنیم 
که متفكر، خالق، مس��تقل، پژوهشگر، یادگیرنده 
مادم العم��ر و یادگیرن��ده خودراهبر و خودانگیخته 
باشند و برای دانش ارزش قایل شوند و دارای ذهنی 
باز و خالق باشند. مدارس به آنها کمک کند که »یاد 
بگیرند که چگونه از فكرشان بخوبی استفاده کنند«. 
پاس��خ دوم: با توجه به مطال��ب فوق و با نگاهی 
جامع می توان مهمترین کاس��تی نظام آموزشی را 
نهادینه نكردن پژوهش در دانش آموزان دانس��ت. 
نهادینه سازی یا درونی کردن پژوهش در دانش آموزان 
به معنی ایج��اد و بهبود نگرش مثبت نس��بت به 
تحقیق و داش��تن دانش و درک مناسب از تحقیق 
می باشد. تحقیق به معنی روش علمی است. به طور 
کلی وجود روحیه و بینش علمی در دانش آموزان به 
معنی داشتن نگرش مثبت نسبت به علم و تحقیق، 
برخ��ورداري از روحی��ه کنجكاوی و کاوش��گری، 
آموختن مهارتهای ضروری پژوهشی،کاربرد آن در 
حل مس��ائل واقعی زندگی اس��ت و همچنین آگاه 
ش��دن از اینكه تحقیق و علم جزیی از زندگی آنان 
به ش��مار می رود.  نهادینه نشدن پژوهش ریشه در 

عوامل زیادی دارد، از جمله:
 بكارگی��ری روش��های س��نتی حافظه پ��روری و 

کم توجهی بر روشهای حل مسأله
 مس��أله محور و پژوهش محور نبودن برنامه ریزی 

درسی
 کم توجهی به برنامه درسي ضمني یا پنهان

 تأکید بر کتاب درسي به عنوان تنها منبع درسي
 روشهاي تدریس سنتي و مبتني بر معلم محوري

 استفاده نكردن از روشهای متنوع تدریس
 فراه��م نش��دن فرصتهایی ک��ه دانش آم��وزان با 
جستجوگري و حل مسأله در فرآِیند آموزش سهیم 

شوند
 تشویق و ترغیب نكردن دانش آموزان برای گفتگو

 استفاده نكردن از روشهای حل مسأله، اکتشافی و 
مشارکتی)روشهای فعال تدریس(

 ارتب��اط ندادن موضوعات درس��ی با دنیای واقعی 
زندگی

 برخ��ورد با موضوعات به صورت واحدهای مجزا از 
هم

 حفظ کردن حقایق یا روشها به صورت کلیشه ای 
و طوطی وار

 ارتباط ندادن ایده ها با دانش و تجارب قبلی
 آم��وزش دادن مطالب زیاد به صورت س��طحی و 

کم عمق
 آزمون محوری و استاندارد محوری آموزش

 اهمیت دادن به نتایج یادگیری قابل اندازه گیری
 آموزش ندادن مهارتهای ضروری پژوهشی و فرایند 

انجام پژوهش
 یادندادن به دانش آموزان که چگونه به جستجوی  

اطالعات بپردازند
 آموزش ندادن مهارتهای حل مس��أله، مهارتهای 
تفك��ر، کارجمعی  و همكاری، و روش��های بحث و 

گفتگو به دانش آموزان
 عدم شناخت معلمان و مدیران نسبت به پژوهش 

و مراحل انجام آن
 پژوهشگر نبودن معلمان

 ایجاد نش��دن باور و ایمان پژوهشي بین مدیران و 
مسؤولین 

 عدم باور مدیران به نتایج و دستاوردهای تحقیقات
 نبود این باور که دانش بوسیله یادگیرندگان ایجاد 

می گردد نه با انتقال به یادگیرندگان
 اصالت ندادن به رویكرد ساختن گرایی و جستجو 

گری دانش آموزان
 پاسخ سوم

بهتر است این سؤال را این گونه مطرح کنیم که 
یک دانش آموز پژوهنده چه ویژگیهایی دارد؟

نظام آموزش��ی بای��د مهارتها، اص��ول و نگرش 
پژوهندگ��ی ب��رای آموختن، اندیش��یدن و چگونه 
یادگرفتن را در دانش آموزان ایجاد کند. دانش آموزان 
باید طوری تربیت شوند که به قول روان شاد مرحوم 
دکتر کاردان بتوانند در شناخت جهان و عملكرد خود، 
روش و بینش علمی را به کار ببرند و چون دانشمند 
بیندیش��ند و رفتار کنند. پژوهش قلب بسیاری از 
نظریه های جدید آموزش و یادگیری در کالس درس 
است. دانش آموزان چه در حال مطالعه درجه حرارت 
باشند و چه مردم ساالری یا شعر یا احتماالت، آنان 
از بررس��ی پدیده ها و نظریه ها یاد می گیرند. آنها از 
کارکردن بر روی مس��ایل، صحبت کردن با دیگران 
درباره راه حلهای بالقوه، مبنا قرار دادن راههای تفكر 
خودشان درباره مفاهیم و درگیر شدن با نظریه های 
بزرگ تربیتی یاد می گیرند. به عبارت دیگر، مشارکت 
و همكاری ب��ا دیگران، تصمیم گیری جمعی، عمل 
کردن به صورت گروهی، داش��تن روحیه پژوهشی، 

تفكر خالق، تفكر انتقادی و انتظام یافته، یادگرفتن 
چگونه آموختن، خودآموزی، تفكر قبل از عمل و 
حل مسائل زندگی به روش علمی و...  از ویژگیها و 
رفتارهای دانش آموزان بینشمند پژوهشی و علمی 

به شمار می رود. 
 پاسخ چهارم

برای رونق بخشیدن به پژوهش باید به ایجاد و 
تقویت مهارتهای پژوهشی در دانش آموزان و ایجاد 
روحیه پرسشگری و کاوشگری در آنان پرداختن 
به این مطلوب همگان اس��ت که دانش آموزان به 
مهارتهایی دست یابند که آنها را به یادگیرندگاني 
مس��تقل تبدیل کند تا قادر به جستجوی پاسخ 
س��ؤاالت خود باشند. بس��یاری از نظریه پردازان 
معاصر آموزش و پرورش از پژوهش به عنوان یكی 
از اهداف غایی تعلیم و تربیت یاد می کنند. آن ها 
ادعا دارند که یادگیری پژوهش محور1 بر آموزش 
س��نتی اولویت دارد، زی��را آن موجب می گردد تا 
دانش آموزان به بررس��ی مستند و موثق پدیده ها 
بپردازند. در فرایند تقویت و توسعه مهارتهای ذهنی 
ش��بیه به آنچه دانش��مندان حرفه ای برای تولید 
دانش جدید انجام می دهند، باشند. افزایش عالقه 
به آموزش پژوهش موجب ش��ده است که برنامه 
درسی پروژه محور2 برای مشارکت دانش آموزان در 

پژوهش طراحی گردد.
برنامه درس��ی پژوهش محور3 بر دانش خاصی 
که دانش آموزان کسب می کنند، تأکید نمی کند. 
معلم��ان تمایل ندارند که اطالعات را بر اس��اس 
آزمونه��ای ملی از طریق یک درس روش تحقیق 
تدریس کنند. در عوض هدف اصلی برنامه درسی 
پژوهش محور این است که به دانش آموزان یاد بدهد 
که چگونه پژوهش کنند و یاد بگیرند. دانش آموزان 
مجهز می شوند که مسؤولیت یادگیری خود را به 
عهده بگیرند، موضوعاتی را که تمایل دارند در مورد 
آنها تحقیق کنند و در جستجوی پاسخگویی به 
آنها باشند را انتخاب کنند. دانش آموزان مي توانند 
در مورد خودش��ان بیندیشند، تصمیمات خوب 
اتخاذ کنند، به تخصص خود بیفزایند و در سراسر 
عمر یادگیرنده مادام العمر باش��ند. دانش آموزان 
قادر هستند از معرفت و دانش گذشته بیاموزند. 
دانش آموزان برای دنیای اطالعاتی جهانی و برای 
دس��تیابی به سطوح باالتر س��واد در محیطهای 

فن آوری آماده می شوند. 
پی نوشت ها:

1 -Inquiry Learning
2 -Project-Based Curricula
3 -Inquiry Curricula

اقتراح
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دكتر اسداله خديوی
رئيس پژوهشكده تعليم و 

تربيت كاربردی تبريز

 جايگاه پژوهش را در آموزش و پرورش تبيين كنيد
 پژوهش موتور محرکه آموزش، منشأ ثروت و قدرت 
است. بدون تحقیق و پژوهش هیچكاری نباید صورت 
بگیرد. تصمیمات باید مستند بر پژوهشها و یافته های 
علمی باش��ند. پژوهش بازوی نرم اف��زاری مدیریت و 
در قلب آم��وزش قرار دارد و باع��ث دوری از تعصب، 
خودگرایی و مطلق گرایی می شود. پژوهش شاهراه ورود 
به نوآوری و شكوفایی است. جامعه ای مستقل است که 
در داد و س��تد اطالعاتی تنها گیرنده و مصرف کننده 
نتایج پژوهشهای دیگران نباشد. ملتی که پژوهش را 
قدر می داند پژوهشگر را بر صدر می نشاند. امروزآموزش 
بدون پژوهش راکد است. با این توصیف پژوهش نباید 
در نظام آموزش��ی ما میهمان ناخوانده آموزش باشد، 
پژوهش هم مثل آموزش بایستی در آموزش و پرورش 
نهادینه شود؛ زیرا که اندیشه های ژرف در قالب پژوهشها 
پدیدار می شوند. پژوهش باید از حالت کاالی لوکس 
خارج شود و معنای واقعی خود را پیدا کند، باید آینه 
تمام نمای آموزش باشد و آموزشها باید پژوهش محور 
باشند، اما در آموزش و پرورش ما مخصوصاً پژوهشهای 
دانش آموزی نهالی بیش نیستند و پژوهش در حاشیه 
قرار گرفته است. بستر الزم برای پژوهش و پژوهشگری 
این اس��ت که کودکان ما از پیش دبستان پرسشگری 
را یاد بگیرند، زیرا که پژوهش��گری فرزند پرسشگری 
است و پرسش��گری در ذات و فطرت انسانها نهادینه 
شده است.حضرت علی)ع( می فرمایند »السنت افضل 
من التحقیق«. هیچ روشی برتر از تحقیق نیست، پس 
جس��تجو و پژوهش کنید و بپرسید تا حقایق برایتان 
گویا و روش��ن گردد و بدانید که بی پرس��ش پاسخی 

نمی شنوید و بی پژوهش حقیقتی نمی یابید.
تحقیقات و پژوهش��ها موجب خالص شدن علوم و 
حذف زواید آن می گردند، زیرا هیچ چیز علم را مانند 
عمل کردن و بكار بس��تن پاک و خالص نمی گرداند. 
حضرت رسول اکرم)ص( می فرمایند: خدایا حقیقت را 
آن گونه که هست بر من بنما و چهار چیز بر صاحب 

خرد و عقل ازامت من واجب است:
  به علم و دانش گوش دادن

  آن را به خاطر سپردن
  در میان مردم منتشر کردن

 آن را بكار بستن.
پژوهش جستجوی نظام مند برای دریافت رمز و راز 
پدیده هاس��ت، زدودن غبار نشسته بر تفكر و دمیدن 
روحی تازه بر ش��كوفه های شور و شوق است. پژوهش 
رس��یدن به فروغ صبح دانایی و دسترسی پیدا کردن 
به ضمیر ناخودآگاه است، پویایی پروانه واری است که 
جرأت تمام شمعها را به آتش می کشد تا بالهای بی پروای 
خویش را باالتر از تمام احساسها به  دست جستجوگرها 
ده��د. پژوهش پاک کردن عالمت س��ؤال و تعجب از 
ذهن و دادن جواب صریح و صحیح به سؤاالت سكوت 
زمان است. پژوهش نقطه آغازین حرکتهای بنیادی در 
هر جامعه و رسیدن به پیشرفت، توسعه، رفاه اجتماعی 
و استقالل واقعی است که کم توجهی به آن موجب بروز 

آسیبهای جدی به تعلیم و تربیت کشور می شود.
 پاسخ اول

آسیب شناس��ی پژوهش��ی آم��وزش و پ��رورش 
کشور نیازمند کالبدش��كافی عمیق از ابعاد آموزشی، 
جامعه شناختی، سیاس��ی، اقتصادی و مدیریتی و..... 
است. مطالعه تطبیقی در زمینه پژوهش در کشورهای 
مختلف نشان می دهد. کشورهایی که دامنه پژوهشهای 
بنیادی، کاربردی و توسعه ای خود را به ورای مرزهای 
سنتی تحقیق گس��ترش داده اند، موجبات شكوفایی 
آموزش و پرورش خود را فراهم ساخته اند، و برهمین 
اساس کشورهای دنیا را به سه دسته تقسیم کرده اند: 
کش��ورهایی که میزان پژوهش آنها بیش��تر از توسعه 
آنهاست به توسعه یافته، کشورهایی که میزان پژوهش 
آنها مس��اوی توس��عه آنهاس��ت به در حال توس��عه، 
وکش��ورهایی که میزان پژوهش آنها کمتراز توس��عه 
آنهاست به جهان سومی لقب یافته اند. اما کاستیهای 

آموزش و پرورش کشور به شرح ذیل عبارت اند از:
عوام�ل آموزش�ی: زیرس��اختار م��دارس کش��ور از 
پیش دبستان تا دانشگاه سنتی است. لذا شخصیت های 
پرورش یافته در نظام تعلیم وتربیت کش��ور آموزشی 
هس��تند واین یكی از عوامل اصلی عدم رشد پژوهش 
در آموزش وپرورش است. در حقیقت مدارس به جای 
آموزش پژوهش محور وتربیت شخصیتهای پژوهشگر 
شخصیت آموزشی سطحی نگر و دانش اندوخته تربیت 

می کنند.
فارغ التحصیل مدارس ما محصول آموزش و پرورش 
بانكی هستند، که در آن پرسش و پرسشگری معنایی 
ندارد و هدف آن فقط سنگین کردن حافظه ها وانتقال 
اطالعات به دانش آموزان است. دراین سیستم آموزشی 
ذهن دانش آموز همچون یک جعبه فرض شده، معلمان 
وظیفه پرکنندگی ودانش آموزان وظیفه انبارکنندگی را 

دارند. معلم��ان به جای دانش آموزان مي اندیش��ند و 
دانش آموزان فكر می کنند که مي اندیشند.

اگر بخواهیم آموزش و پرورش پژوهش محور باشد، 
بای��د آموزش وپرورش حل مس��أله جایگزین آموزش 
وپرورش بانكی گردد. الزمه پرورش پژوهشگر تقویت 
فرهنگ پرسشگری اس��ت. برنامه های درسی آموزش 
وپرورش بستر مناسبی برای کاشت اندیشه ها هستند. 
اما برنامه درسی سیستم آموزشی ما این روح و بینش را 
در دانش آموزان خلق نمی کند؛ یعنی فرهنگ پژوهش، 
بینش و بصیرت پژوهش��ی در آموزش وپرورش ایران 

حاکم نیست.حداقل در حد مطلوب نیست.
عوامل سیاس�ی: سیاس��تهای دولته��ای حاکم قبل 
از انقالب اس��المی باعث ش��ده فرهنگ نفت خواری 
جایگزین فرهنگ تفكر و پژوهش ش��ود.بدین ترتیب 
پژوهش همواره با لگد نفتی و سیاسی مواجه بوده است 
و در حاشیه قرار گرفته است. بعد از انقالب شكوهمند 
اسالمی با تشكیل شوراهای پژوهشي، تالشهای جدی 
ص��ورت پذیرفت ت��ا پژوهش در آم��وزش وپرورش از 

حاشیه به متن آورده شود.
عوامل فرهنگی واجتماعی: باید اذعان کرد که بیشتر 
مدیران آموزش وپرورش شخصیتهای آموزشی دارند نه 
پژوهشی، و در دانشگاهها و مراکز تربیت معلم آموزشی 
تربیت شده اند و سبک مدیریت آنها نیز آمورشی است. 
این پیشینه حاکمیت مدیریت آموزشی را درآموزش 
و پ��رورش فراهم می س��ازد و در میان دبیران آموزش 
بخش اصلی حرفه آنها محس��وب می شود و پژوهش 
ازمس��یر اصلی و حرفه ای آنها محسوب نمی شود. به 
پژوه��ش در آموزش و پرورش به عنوان کاالی لوکس 
توجه می گردد. از دالیل عمده بي توجهي به پژوهش 
این است که آموزش وپرورش ایران به جهت نچشیدن 
حالوت نتایج پژوهشی از پژوهش به دور مانده است و 
هنوز پژوهش برای اقتصاد آموزش کشور بیگانه است. 
قوانین خش��ک، انحصاری و غیررقابتی بودن حرکت 
پژوهش در آموزش و پرورش را به بیماریهای پژوهشی 
دچار نموده اس��ت و پژوهشهای انجام یافته در حوزه 
آموزشی و پرورشی بیشترپژوهشهای کنشی هستند 
تا فراکنشی. آموزش وپرورش باید به سوی پژوهشهای 
فراکنشی، چندرشته ای، بین رشته ای، فرارشته ای وگذر 

از رشته ها حرکت کند.
عوامل مدیریتی: آموزش وپرورش فاقد نقشه پژوهشی 
جامع وکامل می باش��د که براساس چشم انداز بیست 
ساله کش��ور مأموریتها ورسالتها درآن تدوین گردد تا 
با توجه به مأموریتها اس��تراتژیهای الزم اتخاذ گردد. 
ضعف باورها واعتقادات مدیران به نتایج پژوهشها باعث 

به علم و دانش گوش دادن
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می گردد که پایه های پژوهشی در کشور سست گردد، 
پژوهش و پژوهش��گری را عمالً کار تش��ریفاتی تلقی 
نمایند، مشكل بعدی در حوزه مدیریت پژوهشی این 
است که مؤسس��ات، مراکز و سازمانهای پژوهشی به 

صورت جزیره ای عمل می کنند. 
 پاسخ دوم

 الزمه هرتغییری، تغییر در شیوه تفكر انسانهاست. 
اگر تفكر تغییر نكند استراتژی، ساختار و..... تغییر کند 
احتمال دارد با استراتژیهای جدید و تفكر قبلی نتایج 
پیش��ین عاید شود. بزرگترین کشف نسل امروز این 
است که انس��ان می تواند با تغییر فكر خود زندگی 
را تغییر دهد. اگر بخواهیم نگرش جامعه را نس��بت 
به پژوهش تغییر دهیم باید روی اذهان،اندیش��ه ها 
و مدله��ای ذهنی کارکنی��م و پارادایمهای جدیدی 
را خل��ق کنیم، زیرا که آگاهی آغاز فرزانگی اس��ت. 
پس از کسب آگاهی به دنبال تغییر نگرش، بینش، 
تغیی��ر رفتار فردی و گروهی می توان به تغییر رفتار 
اجتماعی پرداخت. با این اوصاف برای تغییر نگرش 
جامعه نسبت به پژوهش باید اقدامات ذیل درآموزش 

و پرورش صورت بگیرد:
 ب��ا اس��تفاده از آرمانها، ایده آلها، بینش��ها، بصیرتها، 
تغییرات و تحوالت جامعه جهانی، حوادث ظهورکننده 
وچشم انداز بیست ساله، نقشه جامع پژوهشی کشور 
تدوین ش��ود و بر اساس نقشه جامع سهم هرکدام از 
سازمانها مشخص گردد تا بتوان بر اساس نقشه جامع، 
برنامه استراتژیک، تاکتیكی و عملیاتی و راهبردهای 
کالن پژوهشی آموزش و پرورش کشور را تدوین و بر 

اساس آن اقدامات الزم را به عمل آورد.
  تغیی��ر نگ��رش به پژوه��ش تنه��ا از مأموریتهای 
آموزش و پرورش کشور نیس��ت اما سهم عمده ای را 
در آن ایف��ا می کند که باید به ج��ای تدریس دروس 
در کالس ب��ه درس پژوه��ی روی آورد تا دانش آموزان 
بتوانند حرفه ای ش��دن در پژوهش را تمرین نمایند. 
وقتی روش��های تدریس سنتی اس��ت، کار از افراد به 
صورت فردی خواسته می شود و همان چیزی خواسته 
می ش��ود که در کالس درس تدریس شده است و اگر 
پاسخهایی غیراز آنها داده شود، بهایی داده نخواهد شد. 
دانش آموزان در داربستها و قالبها محدود خواهند شد، 
دیگر روح پژوهش و پژوهشگری، خالقیت، نوآوری و 
نقد معنایی ن��دارد و دانش آموزان به فراگیران منفعل 

تبدیل می شوند.
 پاسخ سوم

پژوهش بای��د در آموزش و پرورش نهادینه ش��ود 
وتنها راه آن، پژوهشهای دانش آموزی است والزمه اش 
فرهنگ س��ازی و ایجاد زیرساختهاس��ت.در این باره 

چندین نكته یادآور می شود:
  برنامه های درسی باید روح پژوهش وپژوهشگری را 
در دانش آم��وزان ایجاد کند. برای این منظورمی توان 

واحدی تحت عنوان »پژوهش، ش��یوه های مطالعه و 
چگونگی س��ازماندهی اطالعات« در مدارس ارائه کرد 
یا برنامه درسی را پژوهش محور کرد)تلفیق پژوهش با 

موضوعات درسی(.
 یادگیری در مدارس بایس��تی از آموزش طوطی وار 
و حفظ��ی ب��ه س��مت یادگی��ری خوداکتش��افی، 
خودپژوهشگری و خودارزشیابی حرکت کند و از تفكر 

خالق و واگرای دانش آموزان استفاده گردد.
  روشهای تدریس معلمان در پژوهشگری دانش آموزان 
تأثیر دارد. در تدریس از روشهای فعال همچون روش 
اکتشافی، کاوشگری علمی، حل مسأله، بارش مغزی 
استفاده گردد و همچنین روشهای پژوهش و تدریس 
فع��ال به معلمان آموزش داده ش��ود. به عبارت دیگر، 
بایس��تی ببینیم که دانشمندان و فیلسوفان بزرگ در 
فعالیتهای علمی و پژوهش��ی چه مس��یری را دنبال 
کرده اند، همان مس��یر را در سطح ساده در کالسهای 

درس و مدارس پیاده کنیم.
  عوامل محیطی، ش��رایط و فضای مدارس در القای 
روح پژوهش تأثیر دارند. جامعه و مدارس باید فضای 
حمایتی و رشددهنده را فراهم سازند، تا دانش آموزان 
بتوانند مطالعات خود را ب��ه صورت تجربی درآورند و 

یادگیری مبتنی بر تجربیات باشد.
  معلم��ان و دانش آم��وزان با ف��ن آوری اطالعات و 
ارتباطات آشنا شده، انگیزه، عالقه و سعةصدر در آنها 
ایجاد و تقویت گردد. کتابخانه های مدارس فعال شود 
و فراگیران به آسانی بتوانند به اطالعات مانند اینترنت 

دسترسی داشته باشند.
  بخشی از نمرات کالسی به پژوهشهای دانش آموزی 
اختصاص یابد، یا امتیازات وی��ژه ای برای برگزیدگان 

پژوهشهای برتر داده شود.
  جش��نواره های تحقیقات دانش آموزی در س��طح 
کالس، مدرس��ه، ناحیه، منطقه، استان و در آموزش و 
پرورش کش��ور برگزار و تشكیل شود و از بهترین آنها 

تجلیل شود.
  تكالیف درس��ی به صورت پروژه ه��ای یادگیری و 
درس پژوهی در قالبهای فردی و گروهی به دانش آموزان 
ارائه گردد و در اتمام پروژه ها نیز،کرسیهای ارائه نتایج 
و یافته های پژوهشی هر چند بار جهت ایجاد اعتماد به 
نف��س در آنان برگزار و نتایج به دانش آموزان، اولیاء و 

معلمان انتقال داده شود.
 پاسخ چهارم

  آموزش و پرورش کش��ور با سه وضعیت سبز، زرد 
و قرمز روبه روست. وضعیتهای سبز آموزش و پرورش 
حاالت مطلوب آموزش و پرورش هستند که بایستی 
تقویت ش��وند. وضعیت زرد وضعیتی است که در آن 
بخش آموزش و پرورش مشكل دارد، اما حاد نیست و با 
اصالح و تغییر می توان آن را بهبود بخشید که استراتژی 
آن کای��زن، مدیری��ت کیفیت جام��ع، مدیریت ناب، 

شش سیگما.... است، اما وضعیتهای قرمز وضعیتهای 
حاد و مش��كل دار آم��وزش و پرورش می باش��ند که 
بایستی به صورت جدی با آنها برخورد و مداخله نمود. 
استراتژی این وضعیت نیز مهندسی مجدد و بازسازی و 
کاکوشین می باشد. برای تشخیص وضعیتهای مختلف 
ما نیازمند پژوهشهای ملی، جهت دار و مدت دار هستیم. 
طی دو سال وضعیتهای آموزش و پرورش شناسایی، 
آسیب شناسی و آسیب زدایی شوند و این از اساسی ترین 
کارهاست که در آموزش و پرورش بایستی اتفاق بیفتد 
و پژوه��ش هم به عنوان یک پروژه در این قالب مورد 

مطالعه قرار گیرد.
  سیس��تمهای پژوهشی زیرساختهای پژوهشی 
می خواهند. ما زیرساختها را داریم اما زبان مشترک 
نداریم. پژوهشهای کوچک و بزرگ را درسازمانهای 
آموزش و پرورش کشور انجام می دهیم که به صورت 
جزیره ای است و ارزش افزوده ایجاد نمی کند و یا به 
جهت فقدان سیستم جامع اطالع رسانی پژوهشی 
تحقیقات بیشمارو تكراری انجام می شود که ساالنه 
مبلغ هنگفتی در این مسیر هزینه می گردد. برای 
اصالح این نقص،س��امانه متمرکزی نیاز اس��ت تا 
پژوهشها را درسطح آموزش و پرورش ثبت و ضبط، 

مدیریت و از تكرارشان جلوگیري نماید.
  اس��تراتژی رونق پژوهش توس��عه فرهنگ پژوهش 
و ایجاد مدلهای ذهنی پژوهش��ی در مدیران، دبیران و 
دانش آموزان است، چنانكه آموزش و پرورش قصد توسعه 
فرهنگ پژوهش را دارد این فرهنگ را از پیش دبستان 
بایس��تی ایجاد کند، و در دوره های دیگر آن را بسط و 
گسترش دهد. در آموزش و پرورش ما جایگاه پژوهش 
خالی بوده و در کتب درسی مجالی برای پرداختن به آن 
پیش بینی نشده است. آموزش و پرورش در اولین گام 
باید تغییراتی را در برنامه های درسی اعمال نماید تا از 
این طریق حس کنجكاوی، پرسشگری و پژوهشگری را 

در دانش آموزان ایجاد و تقویت نماید.
  ایجاد پارکهای پژوهش��ی در آم��وزش و پرورش به 
عنوان مراکز امن رش��د و انكوباتورهای پژوهشی الزم 
و ضروری اس��ت تا بتوان بدان طریق پژوهش��گران را 

شناسایی رشد و پرورش داد.
  ضعف کاربس��ت یافته های پژوهشی باعث می شود 
که پایه های پژوه��ش تضعیف گردد. وظیفه پژوهش 
بسترس��ازی ب��رای تصمیم گیری اس��ت. پژوهش نه 
ی��ک فعالیت حاش��یه ای و فرعی بلك��ه یک ضرورت 
اجتناب ناپذیر اس��ت که باید زیربن��ای برنامه ریزیها و 
تصمیم گیریها قرار گیرد در این  صورت پژوهشگران نیز 
عالقه مند به انجام پژوهشهای کمی وکیفی باکیفیت 

می شوند.
 تلفیق شیوه های پژوهش در برنامه های درسی مراکز 
تربیت معلم و دانش��گاهها می تواند رهگشای آموزش 

پژوهش محور شود.

اقتراح
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دكتر حسين خنيفر
دانشيار دانشگاه تهران

نويسنده و محقق

  پاسخ اول
وقتي صحبت از کاستي مي شود عمالً وارد مباحث 
آسیب شناسي یا )pathology( مي شویم. خوشبختانه 
طي دو دهة اخیر اس��اس پژوهش در آموزش و پرورش 
نهادینه ش��ده است و این خود گام بزرگي است؛ یعني 
مي توان گفت دورة سیاه مش��ق پژوهشي در آموزش و 
پرورش طي ش��ده اس��ت و بر مداري از مراکز مختلف 
مي چرخد که نقش پژوهشگاه تعلیم و تربیت ستودني 
است و طي بیست سال گذشته بخوبي استانها را نیز به 
حرکت واداشته و شوراهاي پژوهشي استاني را بخوبي 
فعال نموده است. این امر خود حرکتي ارزشمند در تلفیق 
آموزش و پژوهش محس��وب مي شود؛ چرا که بر سردر 
یكي از دانشگاههاي آمریكا نوشته شده است »آموزش 
بدون پژوهش توقف در زندگي اس��ت« همان طوري که 
سقراط مي گوید: »دنیاي پژوهش نشده ارزش زیستن 
ندارد«، ولیكن اگر به محوریت سؤال برگردیم، )صحبت 
ازکاستیهاست( که فهرست وار مي  توان کاستیهاي ذیل 

را یادآور شد.
1. جانش��یني مك��رر و مس��تمر عنوان س��ازي و 
عنوان سپاري به جاي عنوان یابي و نظرسنجي خبرگي 
یعني بیش��تر حدس و گمان موضوعي در پژوهش��ها 
و بدت��ر از آن رها کردن محققین جه��ت ارائه ذوقیات 
به جاي عنوان یابي و سفارش تحقیقات بر مبناي نیاز و 
ضرورتهاي اصلي، لذا مباحث عمده اي مثل موارد ذیل 

مغفول مانده است.
1-1.مهارتي سازي آموزش

2-1.پ��رورش عملي خالقیت در قاعده هرم آموزش��ي 
)ابتدایي و راهنمایي(

3-1. استانداردسازي 6 مؤلفه جهاني آموزش )برنامه ها 
– محتواه��ا – فضاه��ا – منابع انس��اني – بودجه ها – 

ارزشیابي(
4-1. باال بردن سطح سازگاري با عصر تغییر در تربیت

5-1. غني سازي تربیت دیني و نظام ارزشي
2. مش��كل دیگر که بسیار اساسي است قاعدة »تحقق 
بعد از تحقیق است«؛ یعني تحقیقات انجام مي شود اما 
تحقیق، تحقق نمي یابد، لذا گورس��تانهاي پژوهش در 
سازمانها و پژوهشكده هاي سراسر کشور خاک مي خورد 
که بعضاً داراي نكات ارزنده اي است که عمر یافته ها نیز 

تمام شده است.

3. مش��كل اساس��ي دیگر»Metaanalysis« یعني 
فراتحلیل پژوهش��هاي موجود و اس��تخراج یافته هاي 

کلیدي است.
Research Inform 4. کاستي مهم دیگر فقدان )-

tion Bank( بانک اطالعات تحقیق اس��ت که عامل 
عدم تكرار پژوهش، و حتي شناس��نامه ملي پژوهش و 

پژوهشگران است.
 پاسخ دوم

معموالً جوامع در عصر حاضر که مش��هور به »عصر 
تغییر« و »عصر شرایط متناقض« است همیشه آمادگي 
الزم جهت پذیرش و استقبال از یافته هاي دقیق و علمي 
را داراند، مهم نحوة اطالع رساني و نهادینه کردن پژوهش 

است.
پژوهشها معموالً به سه دسته اساسي تقسیم مي شوند:

2-1. پژوهشهاي فانتزي و تشریفاتي که محتواي آنها 
نه به درد شفاف کردن آینده و نقد مي خورد و نه نقبي 
به گذشته مي زند. این نوع کارهاي )موریانه اي( معموالً 

توجه جامعه را هم جلب نمي کند.
2-2. پژوهشهاي توصیفي صرف که عموماً روي بدیهیات 
مي چرخد و نوعي کارهاي )مورچه اي( است که باز هم 
گاهي مباحث مطروحه در آن به حدي س��اده و شفاف 

است که انگیزه اي را تحریک نمي کند.
2-3.پژوهش��هاي اصیل و کاربردي که ناش��ناخته ها، 
ابهامات، آسیبها، آینده پژوهشي و امثال آن را مي کاود، 
نوع آن مانند کار )زنبور عسل( است؛ یعني شهد فراوان 
دارد. این کارها اگر گس��ترده و اطالع رساني شود، نگاه 

جامعه را به پژوهش تغییر خواهد دارد لذا:
الف( جامعه به پژوهش باورمندي مي رسد.

ب( جامعه تصمیم گیري بر اساس پژوهش را مدنظر قرار 
مي دهد و آن را تمكین مي کند.

ج(جامعه به یافته ها به مثابه قانون علمي نگاه مي کند.
د(جامعه آستین باال مي زند و خأل ها را پر مي کند، چون 

اذهان پژوهش را محترم مي شمارد.
ه�(جامع��ه پژوه��ش را ق��در مي نهد و پژوهش��گر را 

صاحب مقدار مي داند.
 پاسخ سوم

سؤال مبهم و کلي است و چند زاویه و ضلع اصلي دارد 
از جمله آموزش پژوهش به دانش آموزان چگونه باید باشد؟ 
پژوهش��هاي موجود دانش آموزان با اعتبار و نگرة جهاني 
در چه س��طحي اس��ت؟ چگونه باید دربارة پژوهشهاي 

دانش آموزي سیاستگذاري نمود؟ و قس علي هذا!
در پاس��خ به این سؤال من شق س��وم را مناسب تر 
مي دانم؛ یعني سیاست گذاري در خصوص پژوهشهاي 

دانش آموزي، که فهرست وار در ذیل مي آورم.
3-1. به نظر مي رس��د که پژوهش��هاي دانش آموزي را 
شایسته و بایسته است که از دوران ابتدایي شروع کنیم 
و کالسهاي نظري صرف و نشستنهاي شانه تخم مرغي 

در کالس را ابزاري تر کنیم.
3-2. از تجارب برخي کشورهاي پیش رو استفاده کنیم 
مانند ژاپن که اوالً از کالسهاي ابزاري بهره  مي برند و ثانیاً 
داراي سالنهاي خالقیت در جوار کالسها هستند و نوعي 

رقص اندیشه در آموزش و یادگیري راه مي اندازند.
3-3.مهمت��ر از همة این موارد آم��وزش خود معلمان 
اس��ت. زماني نقد قصد زبان انگلیس��ي در مدارس بود 
که چرا بچه ها باالخره زبان محاوره اي و کاربردي را یاد 
نمي گیرند. صاحبنظري که به تیزبیني شهره بود گفت: 
به خاطر اینكه معلمان ما در این درس در همین سطحي 
هس��تند که دانش آموزان مي آموزند و این تقصیر معلم 
نیس��ت، تقصیر متولي آموزش است که باید معلم را از 
لح��اظ توانایي و مهارت به قدرت برس��اند. لذا معلمان 
به تناسب کتابهاي درسي باید پژوهش بیاموزند و این 

مسأله باید متناسب با )contents( یا محتواها باشد.
3-4. ایج��اد ب��اور و اعتق��اد در کادر آم��وزش مدارس 
و مدیران نس��بت ب��ه اهمیت »پژوهش مح��وري« در 

»آموزش« که قاعده دنیا بعد از سال )1970( است.
 پاسخ چهارم

در البه الي پاس��خهاي قبلي به این مسأله در میان 
پاسخهایم اش��اراتي کلي داشته ام که در اینجا بازکاوي 

مجدد آنرا انجام مي دهم.
رون��ق پژوه��ش در آموزش و پرورش خلق الس��اعه 
امكان پذیر نیس��ت و به نظر بنده باید مراحل فرآیندي 
ذیل را طي کند. این مهم طي یک چشم انداز 20ساله 
به عقیده اینجان��ب آموزش و پرورش را به کانون خلق 
و تحرک اندیش��ه تبدیل و ما را وارد باشگاه بین المللي 
نظامهاي آموزش پژوهش محور مثل ژاپن، آلمان، چین، 

مالزي و آمریكا خواهد کرد.

عصر شرایط متناقض

اقتراح
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دكتر محمداحسان تقي زاده
رئيس موسسه آموزش 

از راه دور
نويسنده و محقق

 پاسخ اول
  حافظه مح��وری در آموزش و پرورش بزرگترین 
معضل آموزش��ی و مهمترین دلیل بی اعتنایی به 

تفكر و اندیشیدن است.
 بی توجهی به گروه های آموزشی مانع تولید فكر 

و اندیشه است. 
 بی مهری به آزمایشگاه و کارگاه های علوم، رایانه، 

شیمی، فیزیک و ...
 رونق کم فراخوان مقاله دانش آموزی و علوم ارزیابی 

دقیق و بازخورد آن به دانش آموزان.
 ع��دم توجه به مس��ابقات بهترین 

سؤال امتحانی.
 حافظه مداری مج��ال پرداختن به 
پژوه��ش و رویكرد حل مس��أله را از 
زندگی مبتنی بر مدرس��ه و مدرسه 

زندگی ساز، سلب کرده است. 
 ارزش��یابی ما مبتنی بر س��نجش 
آموخته های شاگرد است نه فرایندهای 
تحقیقی، و تا زمان��ی که پژوهش را 
جزء الینفک پیشرفت علمی و ارتقای 
تحصیلی به حس��اب نیاوریم، تحقق 
پژوهش در آموزش و پرورش، باد در 

قفس نمودن است. 
 انتشار نشریات پژوهشی نسبت به 
جمعیت معلمان و دانش آموزان مطابق 

با استانداردهای بین المللی نیست.
 پاسخ دوم

 تبیین و تش��ریح جایگاه اندیشه و 
تفكر با زبانی ساده در میان مردم. 

 پرسیدن از اقشار مختلف جامعه و 
وادار کردن آنان به پاسخ متناسب با 

شغل، تحصیالت و موقعیت آنان.
 آگاه س��ازی و اقناع از طریق رسانه 
ملی و به صورت تصویری کارگشاست 

.
 برقراری پیوند بی��ن آرمان خواهی 
و کمال گرایی و فكر و حل مس��أله از 

طریق بسترسازی فرهنگی در مدارس و دانشگاه ها. 
 طرح س��ؤال عمومی از تم��ام مردم و اختصاص 

تشویقهای مادی و معنوی برای بهترین پاسخها. 
 طرح س��ؤاالت مربوط به مسائل روحی، معنوی، 
اخروی، فلس��فی، نظیر دلی��ل و چرایی این همه 
افس��ردگی، جنگ و خونریزی، احس��اس پوچی، 
پرخاشگری بیرونی، غفلت، دنیازدگی، اضطراب و...

 می بایست دولت بیشترهزینه کند تا فرکانسهای 
ذهنی  مردم نس��بت به اهمیت پژوهش حس��اس 

شود.
 پاسخ سوم

 پژوهش باید جزئی از کارنامه تحصیلی دانش آموز 
ش��ده مورد ارزش��یابی قرار گیرد تا وسیله ارتقاي 

تحصیلی گردد.
 پارکهای پژوهشی، کتابخانه پژوهشی و سؤاالت 

پژوهشی بایستی از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی 
متناسب با س��ن، پایه، رشته و جنسیت نیاز مورد 

امعان نظر جدی قرار گیرد.
 دانش آم��وزان بایس��تی کم بخوانن��د، کم گوش 
بدهند، و زیاد فكر کنند ، س��ؤال نمایند و تحقیق 
کنند و نتیجه کار آنها مورد ارزشیابی و نمره گذاری 

توصیفی قرار گیرد.
 کارنامه پژوهش��ی در تمام درسها و تمام مقاطع 

بایستی برنامه ریزی شود. 
 گسترش آزمایشگاه ها در تمام رشته ها. 

 پژوهش سرا ها در مدرسه مستقر شوند و ساعات 
یا روزهایی در طول هفته برای استقرار دانش آموز 

برنامه ریزی شود. 
 پاسخ چهارم

 تغییر کتب درسی در رویكرد آموزشی به رویكرد 
تربیتی و پژوهشی. 

 تربی��ت معلم متفك��ر که هم 
کارکرد آموزش��ی و هم کارکرد 

تربیتی و پژوهشی داشته باشد.
 تغیی��ر نظ��ام ارزش��یابی از 
دی��دگاه آموزش��ی ب��ه رویكرد 
همه جانبه گرایی، آموزشی، تزکیه 

و پژوهش.
 حرک��ت ب��ه س��مت تقویت 
پرورش فكر و اندیشه به عنوان 
متن و بطن کار تربیتی و تقویت 
حافظه معنایی جهت استحكام 

بنیه تفكر و اندیشیدن.
 طراحی سؤاالت فكر و متفكر 
پرور، نه سؤاالت محفوظات سنج.

 ب��اال بردن انگیزه ه��ای مادی 
و معنوی در معلم و ش��اگرد از 
طریق مشوقهای مادی و معنوی 

قابل توجه. 
 افزایش بودجه پژوهشی.

 توسعه و ارتقای کیفی نشریات 
ک��ودکان، نوجوان��ان، جوانان و 
معلمان در حد اس��تانداردهای 

بین المللی.
 لح��اظ ک��ردن می��زان کار 
پژوهش��ی معلم ب��رای ارتقاي 

شغلی و تحصیلی.
 لحاظ کردن میزان و کیفیت 

باور به اثربخشی فعالیتهای پژوهشی

اقتراح
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دكتر حيدر توراني
عضو هيأت علمي مؤسسه 

پژوهشي، برنامه ريزي درسي 
و نوآوري هاي آموزشي

 پاسخ اول
به غیر از موضوع تکراري کمبود بودجه موارد زیر 

به آن اضافه مي شود:
1- کمبود پژوهش��گران حرف��ه اي و ماهر در امر 

پژوهش
2- مش��غله زیاد آن دس��ته از پژوهش��گراني که 

حرفه اي و ماهر هستند.
3- پایی��ن بودن تعامل و بعضاً عدم تعامل ناظران 

و پژوهشگران
4- فرایند طوالني تصویب طرحها از ارائه پیشنهاده 

تا عقد قرارداد
5- بي اعتمادي برخي پژوهشگران به کارفرمایان 
پژوهش��ها به جهت عدم رعایت حقوق معنوي و 

مناقصه اي پژوهشگران
6- مبهم وغیرش��فاف بودن موضوعات فراخوانه اي 

پژوهشي
7-  ورود ویروس  رانت خواري در عرصه پژوهشها

8- سفارشي ش��دن برخي از پژوهشها هم از جهت 
موضوعي و هم از منظر نوع نتایج از س��وي مدیران 

دستگاهها
 پاسخ دوم

از یک سو هنوز أخذ تصمیمات براساس یافته هاي 
پژوهش��ي نبوده و از س��ویي دیگ��ر کارفرمایاني که 
پژوه��ش   بنا به س��فارش آنان انجام مي ش��ود در 
کاربس��ت آن جدي نیس��تند، و نیز ب��ه جهت عدم 
ثبات در مدیریت دستخوش فراموشي مي شود. نگاه 
جامعه باید با آثار مثبت ناش��ي از پژوهشهاي خوب 
تغییر کند. تغییر نگاه تزریقي نیست بلكه مزاج جامعه 
باید با چشیدن طعم خوش تحقیقات علمي و مؤثر و 

کارآمد مثبت شود.
 پاسخ سوم

پژوهشهاي دانش آموزي باید براساس مسأله هاي 

پژوهش��های دانش آموزی ب��رای ورود به دوره های 
تحصیلی باالتر.

 هدایت نشریات منتشره ازسوی مدارس به سمت 
و سوی امور پژوهشی قابل سنجش.

 نشر چكیده پژوهشهای انجام شده فرهنگیان و 
انتخاب پژوهشهای برتر و قابل اجرا به منظور ترویج 

یافته های آن
 نقش معلم�ان در ترویج امر مه�م پژوهش در 

مدارس چگونه می تواند باشد؟ 
معلمان نقش کلیدی و اساسی در زمینه ترویج و 

گسترش امر پژوهش دارند و می توانند:
1.ب��ا ایج��اد زمین��ه، انگی��زه پرسش��گری در 
فراگی��ران را افزای��ش دهند، مث��الً با تخصیص 
نمره بابت فعالیتهای آموزش��ی در درس��ي که 
تدریس می نمایند، فعالیتهای پژوهشی را برای 

دانش آموزان تعریف نمایند. 
2.بها دادن و ارزش قائل شدن برای انجام فعالیتهای 

پژوهشی. 
3.معلم خود، باور به اثربخشی فعالیتهای پژوهشی 

داشته باشد. 
4.معل��م خود محقق باش��ند و با اقدام پژوهش��ی، 

مشكالت کالس درس خود را حل نمایند. 
 راهکاره�ای عمل�ی، برای تروی�ج پژوهش در 

مدارس چگونه می تواند باشد؟  

 کارگاههای پژوهشی در مدارس برگزار شود و با 
بهره گی��ری از بارش مغزی، یا طوفان مغزی جهت 
رش��د تفكر خالق در دانش آموزان، اهمیت تفكر، 

برای آنان معین گردد.
 تش��كیل »ات��اق فك��ر« در م��دارس ، و تهییج 
دانش آموزان به طرح مش��كالت و مس��ائل موجود 
در مدرس��ه، و ارائه راه حلهای مختلف با استفاده از 

یافته های پژوهشی. 
 تشكیل گروهها یا نتیجه های پژوهشی دانش آموزی 

در مدارس.
پژوهش��ی  فعالیته��ای  از  دقی��ق  ارزش��یابی   

دانش آموزان.
 درج ارزش��یابی پژوهش��ی به میزان قابل توجه، 
حداقل یک س��وم کل نمره هر درسی جهت ثبت 
درسی به نام آموزشی � تربیتی و پژوهشی که نیاز 

به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش دارد . 
می ت�وان  چگون�ه  دور  راه  از  آم�وزش  در   
دانش آم�وزان را ترغیب به فعالیتهای پژوهش�ی 

نمود؟ 
با عنایت به اینكه دانش آموزان آموزش از راه دور، 
به شیوه نیمه حضوری و مجازی مشغول به تحصیل 
می باش��ند و امكان حضور دائمی آن��ان در کالس 
درس نیس��ت به شیوه های مختلف می توان به امر 

پژوهشی پرداخت .

 فعالیتهای پژوهش��ی جزئی از نمره ارزش��یابی 
مستمر دانش آموزان محسوب می گردد که خود در 

ایجاد انگیزه براي انجام امور پژوهشی مؤثر است. 
 توسط معلم مربوط در هر درس فعالیتها و عناوین 

پژوهشی تعریف و نمره هایی منظور گردد. 
 از طریق سی دی های آموزشی درسی و اینترنت 
می توان در بخش خودآزمایی، س��ؤاالتی طرح کرد 
که کتاب باز openbook باش��د و نیاز به تفكر و 

انجام فعالیتهای پژوهشی داشته باشد. 
 زمینه مباحثه، از طریق چت یا تاالر گفتگو، برای 
دانش آموزان در فضای مجازی ایجاد گردد تا به رشد 

و تفكر و دیدگاه های پژوهشی آنان کمک شود.
 به عنوان آخرین س�ؤال، اگر س�خن ناگفته ای 

دارید عنوان فرمایید؟ 
پژوهش کلید حل مشكالت آموزشی و ابهامات 
موجود است و یافته های پژوهشی می تواند پشتیبان و 
حامی مؤثر برای مسؤولین، مدیران و دست اندرکاران 
به منظور تصمیم سازی و تصمیم گیری و استفاده 
بهینه از زمان و امكانات و انجام فعالیتهای مثبت و 

اثربخش در هر حوزه باشد. 
در خاتمه، ترویج روحیه پرسش��گری و پژوهش 
منجر به درس��ت اندیش��یدن و تصمیمات بهتر و 
حرکت مطمئ��ن و نوآوری و خالقیت و در نهایت، 

شرایط زیستي بهتر و توفیق در امور می شود. 

کوچک مدرس��ه اي آغاز شود و کمیت و کیفیت 
آن به گونه اي تنظیم و تدوین شود تا دانش آموزان 
مجاب به بررسي، جستجو، پرسش و کار میداني 
در مدرس��ه و جامع��ه محلي و خانواده ها ش��وند 
تا بدین وس��یله از کپي ک��ردن مطالب جلوگیري 
ش��ود. ضمناً گسترش پژوهشهاي مشارکتي بین 
دانش آموزان و معلمان مي تواند تنور پژوهش��هاي 

دانش آموزي را داغ کنند.
 پاسخ چهارم

رون��ق پژوهش در آم��وزش و پرورش رابطة 
مستقیم با قوت نگاه و باور مدیران دارد.

مدیراني که نه در حرف و پرستیژ اداري، بلكه 
با اعتقاد سراغ پژوهشها و یافته هاي پژوهشي 
را مي گیرند تا تصمیماتشان را بر آن بنا نهند. 
نكته دیگر بها دادن به پژوهشگران و پژوهشهاي 
کارب��ردي و کیفي اس��ت. س��وم پیوند فضاي 
پژوهشي با فضاي کاربست است و چهارم رفع 
موانع وکاستیهایي است که در پاسخ به سؤال 

اول عرض کردم.

مدیران پژوهشی

اقتراح
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دكتر محمد حسني
عضو هيأت علمي مؤسسه 

پژوهشي برنامه ريزي 
درسي و نوآوريهاي 

آموزشي

 پاسخ اول
پژوهش در عرصه آموزش و پرورش در ایران س��ابقه و 
پیشین ه  چنداني ندارد. لذا در این کشور تجربه ذخیره شده 
کافي در این حوزه مشاهده نمي شود. با این حال و به  رغم 
تجربه و س��ابقه اندک پژوهش در این عرصه پیشرفتهاي 
قابل مالحظ��ه اي صورت گرفته اس��ت. در گفتار کوتاه اگر 
بر کاس��تیها اشارتي مي رود به قصد توسعه و اعتالي نظام 

پژوهش در آموزش و پرورش است.
یكي از کاس��تیهاي اساسي نظام پژوهش در آموزش و 
پ��رورش عدم روي آورد به تحقیق��ات بنیادي و گرایش به 
تولید نظریه یا الگوها و مدلهاي نظري است. متأسفانه یک 
بررس��ي کوتاه از پژوهشهاي انجام گرفته در طول سالهاي 
گذشته نشان مي دهد که پژوهشهاي اجرا شده در سطح 
توصیف پدیدارهاست و مباني نظري پژوهشهاي انجام گرفته 
نیز متنوع است. لذا این توصیفها نیز از منظرهاي مختلفي 
صورت گرفته،  به گون��ه ا ي که نمي توان از تحلیل آنها به 

توصیف دقیق رسید.
عدم روي آورد به تحقیقات بنیادي و نداشتن نظریه  هاي 
متناس��ب با بنیادهاي فرهنگي فلس��فه اجتماعي ایران 
موجب شده است که تحقیقات کاربردي که به طراحي 
و تولید طرحها و برنامه ها منجر مي شود از ناانسجامي در 
رنج باشد. مجموعه اي از طرحها و برنامه هایي براي حل 
مسائل و توسعه آموزش وپرورش به کار گرفته مي شود 
ک��ه به لحاظ بنیاده��اي نظري گاه در تض��اد و تعارض 
مي باشند. توسعه نایافتگي در عرصه تحقیقات کیفي از 
دیگر کاس��تیهاي پژوهش در آموزش و پرورش است. از 
آنجا که پدیدارهاي تربیتي از جنس عمل انساني هستند 
نگاه کمیت گرایانه به آن موجب کاهش و یا نادیده گرفتن 
ابعاد کیفي آنها مي شود. این پدیدارهاي تربیتي به درستي 
و دقیق فهم نشده و به سبب همین فهم نادقیق از ماهیت 
مسائل، عمل نیز نارسا و ناقص خواهد شد. شكست برخي 
از طرحه��ا و برنامه هاي توس��عه اي و اصالحي در نظام 
آموزش و پرورش از این منظر قابل تفسیر است. بنابراین 
کفایت تحلیلها و حتي توصیفهاي حاصل از پژوهشها قابل 
چون و چراست. به هر حال حصرگرایي روش شناختي از 
کاستیهاي اساس��ي پژوهش در حوزه آموزش و پرورش 
است. گروهي از پژوهشهاي آموزش و پرورش داراي منشأ 

و خاستگاه بیروني هس��تند و به همین دلیل در عرصه 
عمل و حل مسائل واقعي آموزش و پرورش کفایت الزم 
را ندارند. بسیار مشاهده مي شود که تحقیقات آموزشي 
صرفاً براي به آزمون نهادن یک نظریه و ایده دانشمندان 
غربي است و بیش از تولید اطالعات براي سنجش اعتبار 
یا بي اعتباري آن نظریه ها نیست. غافل از آنكه نظریه  ها در 
حوزه آموزش و پرورش به س��بب آغشتگي به ارزشهاي 
اجتماعي بسختي قابل استفاده هستند. عمدة تحقیقات 
در آموزش و پرورش باید درون زاد باش��د و برخاس��ته از 
ضرورته��ا و نیازهاي دروني نظام باش��د . نبود فرهنگ 
نقد پژوهشها و نتایج آنها، یكي از کاستیهاي مهم است. 
بهره گیري از جریان فرد جمعي از طریق تعاطي افكار و 
اندیشه ها و نقد نتایج پژوهشها به اعتالي جریان پژوهشي 
و اطمین��ان از کفای��ت تحلیل و نتایج پژوهش��ها یاري 
مي رساند. همچنین با این جریان مي توان از پژواک نتایج 
پژوهشها در عرصه عمل نیز کم و بیش مطلع شد، اما در 
نظام پژوهش آموزش��ي این جریان نقد بسیار کم  رنگ و 

بي رمق است.
 پاسخ دوم

پژوهش در یک بیان ساده، برخورد خردمندانه با مسائل 
و پرسش��هایي است که در زندگي فردي و اجتماعي رخ 
مي نماید. این برخورد خردمندانه باید به صورت یک مضر 
فرهنگي در جوامع نهادینه شود. به سخن دیگر همه آحاد 
جامعه با مسائل اجتماعي و فردي خود چنین مواجهه  اي 

باید داشته باشد.
اگر چنین رویكردي به صورت عملي نهادینه شده در 
جامعه بروز نماید، بي تردید آحاد جامعه نسبت به اجتماع 
نگرش مثبتي به پژوهشها خواهند داشت و پژوهش را در 
هر عرصه اي به ویژه آموزش و پرورش با اهمیت و ضروري 
تلقي خواهند نمود. تحقق این امر نیز مس��تلزم توسعه 
تفكر خردورزانه در برنامه هاي درس��ي اس��ت. لذا اصل 
خردورزي به مثابه اصل محوري در برنامه ریزي درس��ي 
نظام تربیت رسمي و عمومي در نظر گرفته شود. توسعه 
و تعالي ظرفیتهاي خردورزي مربیان )دانش آموزان( در 
رأس اهداف فعالیتهاي یادگیري قرار گیرد. گفتني است 
نهادینه کردن رفتار خردمندانه در مواجهه با مسائل فردي 
و اجتماعي کارکرد اختصاصي نظ��ام آموزش و پرورش 
نیست بلكه کارکرد نهادهاي دیگري چون آموزش عالي، 

رسانه ها و مانند اینها باید باشد.
 پاسخ سوم

چنانچه در پرس��ش پیش بحث شد رویكرد اساسي 
نظام آموزش��ي توس��عه و تعالي ظرفیتهاي خردورزي 
دانش آموزان اس��ت. این امر مستلزم کسب مهارت در 

حوزه پژوهش مي باش��د. تردیدي نیست مهارت آموزي 
در حوزه پژوهش براي دانش آموزان ومستلزامات خاصي 
را طلب مي نماید. عدم مالحظه این استلزامات هرگونه 
فعالیت در این زمینه را با شكست روبه رو خواهد نمود. 
صورت گرای��ي از جمله آس��یبهاي رای��ج چنین امري 
اس��ت – مهمترین مالحظه در گس��ترش پژوهشهاي 
دانش آموزي ارتباط دقیق این مقوله با برنامه هاي درسي 
است. به س��خن دیگر نباید پژوهش دانش آموزي را به 
عنوان فعالیت مكمل یا جانبي صرف نگریست و تنها به 
گرایش گروه محدودي از جمعیت دانش آموزي بسنده 
نمود. الزم اس��ت در هر سه عرصه برنامه درسي الزامي، 
فعالیتهاي مكمل و فعالیته��اي جانبي و )فوق برنامه( 

مورد مالحظه قرارگیرد.
در عرصه برنامه درسي نیز محدود نمودن آن به برخي 
مواد و برنامه درسي نیز کافي نیست، بلكه ضرورت دارد که 
به عنوان جهت گیري ملي تمامي برنامه درسي دیده شود. 
لذا، اختصاص پژوهش به پژوهشگاههاي دانش آموزي و 
گروه خاصي از دانش آموزان به گسترش و عمومیت یافتن 

این روند در کلیت نظام آموزشي منجر نخواهد شد.
 پاسخ چهارم

ش��واهد نش��ان از رونق پژوهش درعرص��ه آموزش و 
پرورش دارد. در حالي که در دهه شصت هیچ تشكیالت 
تخصصي براي پژوهش در حوزه آموزش و پرورش وجود 
نداشت و هم اکنون در نظام آموزش چندین پژوهشكده 
فعال وجود دارد. تعداد پژوهشها و پژوهشگران نیز رو به 
توسعه مي باشد. تعداد مجالت پژوهشي و علمي ترویجي 
نیز سیر صعودي داشته است. به نظر مي رسد که توسعه 
مذکور که در 15 الي بیس��ت س��ال گذش��ته شاهد آن 
بوده ایم عمدتاً کمي بوده اس��ت، اما رونق یافتن آموزش 
مس��تلزم روي آوردن به توس��عه کیفي اس��ت از جمله 
ش��اخصهاي توس��عه کیفي در عرصه آموزش و پرورش 
برقراري ارتب��اط نزدیک بین عمل تربیتي در س��طوح 
مختل��ف )سیاس��تگذاري تا تدری��س در کالس درس( 
مي باش��د. حوزه پژوهش در آموزش و پرورش و عمل در 
این عرصه به مانند دو جزیره دور از هم و با مس��یرهاي 
ارتباطي محدود به نظ��ر مي آید. گویي تعامل و تأثیري 
بر همدیگر ندارن��د. این گونه برمي آید که پژوهش زبان 
ویژه و عمل تربیتي زبان خاص خود را دارد. در حالي که 
الزم است پژوهش ناظر به عمل و عمل ناظر به پژوهش 
باشد معني این سخن این است که نخست باید مترجمي 
در این میان باشد، مترجمي که زبان پژوهش را به زبان 
عم��ل برگرداند و زبان عم��ل را به زبان پژوهش ترجمه 
کند. این ترجمه تا کنون به صورت طبیعي و ناقص رخ 
داده اس��ت. در حالي که الزم است تصمیم گیرندگان و 
سیاست گذاران براي این مترجم روند و جریان مناسبي 
را طراحي بنمایند. این کار به رونق یافتن پژوهش بسیار 
کم��ک خواهد کرد. پرداختن به چگونگي »مترجم« در 

این فرصت کوتاه ممكن نیست.

آموزش و پرورش  آغشته به ارزشهاي اجتماعي

اقتراح
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پژوهش؛ مناسب ترین زمینه برای ایجاد تغییر ليال سليقه دار
دكترای برنامه ريزی 

آموزشی

 پاسخ اول
مهمتری��ن کاس��تی پژوه��ش در آموزش و پ��رورش به 
تعری��ف عملیاتی آن مربوط می ش��ود. آنچه در م��دارس از 
پژوهش برداشت و تلقی می ش��ود تنها نمونه ناقصی از یک 
نوع پژوه��ش)از میان انواع گوناگون آن( اس��ت. این نقیصه 
موجب شده است که دانش آموزان و خانواده های آنان و حتی 
معلمینی که خود انجام یک کار پژوهشی را به دانش آموزان 
محول می کنند تصویر نادرس��تی از تحقی��ق در ذهن خود 
بس��ازند و آن را کاری بی اثر، نمایش��ی و تنها به منظور رفع 
تكلیف بدانند. بر این اساس است که اغلب خانواده ها ناچار به 
انجام پژوهش به جای دانش آموزان شده و گاه از طریق خرید 
حجم��ی از اطالعات در باره یک موضوع، نام این کار را پروژه 

تحقیقی می نامند.
 پاسخ دوم

 مناسب ترین زمینه برای ایجاد تغییر نگاه و باورها در مورد 
یک پدیده، به ویژه در سطوح پایین تر تحصیلی، هستند. 
ب��رای ایجاد نگاهی تازه و مناس��ب از پژوهش در جامعه، 
می بایست در قدم نخست، تعریف مناسب و شایسته ای را 
از انجام فعالیتهای پژوهشی دانش آموزان در سطوح مختلف 
تحصیلی ارائه دهیم. در قدم دوم الزم اس��ت در طرحهای 
م��وازی با هم، نقش هر یک از فعالیتهای پژوهش��ی را در 
دل ه��ر یک از دروس در همه س��طوح آموزش و پرورش 
مش��خص نموده، میزان ارتباط یادگیری ماندگار و عمیق 
هر درس را با هر یک از فعالیتهای پژوهشی نمونه یابی کرد. 
بنابراین جداس��ازی درسی با عنوان پژوهش در مدارس از 
جمله آسیبهای جدی در این زمینه است که به جداسازی 
پژوهش از زندگی و دوری از ترویج فرهنگ تفكر پژوهشی 
می انجامد. از دیگر اقدامات تأثیرگذار در این رابطه، آموزش 
مؤثر معلمان و تغییر نگاه آنان از دیدگاه سنتی به پژوهش 
ت��ا دیدگاه نوین به آن اس��ت. در دیدگاه نوین پژوهش به 
معنای زندگی و قس��متی از آن تعبیر می شود، چیزی که 
قابل جداسازی از نه تنها زندگی بلكه از هیچ یک از دروس 

آموزشی و پرورشی نمی باشد.
 پاسخ سوم

مهمترین ویژگی پژوهش دانش آموزی این است که مبتنی 
بر بكارگیری و پرورش مهارتهای پژوهشی باشد. اگر بپذیریم 
که برای انجام هر یک از انواع پژوهشها، نیاز به مجموعه ای از 
مهارتهای گوناگون است، مانند مهارت مشاهده، فرضیه سازی، 
استنتاج، تجزیه و تحلیل و .... در این صورت باید پذیرفت که 
این مهارتها همچون سایر تواناییها نیاز به پرورش دارند. این در 
حالی است که انجام فعالیتهای پژوهشی مختلف می تواند به 
طور مشخص مهارت یا مهارتهای خاصی را نشانه گیری نموده 

آن را پرورش دهد. توجه به پرورش مهارتهای پژوهشی، همان 
چیزی است که منجر به ایجاد و ترویج تفكر پژوهشی می گردد 
و بی��ش از انجام تحقیق با تعریفی ک��ه از آن در ذهن داریم 
)مانند تحقیق دانش��گاهی( در فرد تأثیرگذار است. با توجه 
به آنچه مطرح ش��د می توان نتیجه گرفت که مناسب ترین 
پژوهشهای دانش آموزی، انجام فعالیتهای پژوهشی است که 
در آن دانش آموز بر اساس بكارگیری قوای خاصی از تواناییهای 
پژوهشی خود به یادگیری بیش��تر درباره یک موضوع اقدام 
می کند. به عنوان مثال، دانش آموز دوره راهنمایی تحصیلی 
برای ش��ناخت بیش��تر دارویی خاص و تأثیر آن در سالمت 
یا زندگی انس��ان، با راهنمایی معلم خود، ب��ه یک داروخانه 
مراجعه می کند و با طرح پرسش خود، اطالعاتی در این رابطه 
جم��ع آوری می کند و آن را به صورت یک نوش��ته به کالس 
می آورد. او با انجام این فعالیت پژوهشی خود، تمرین مناسبی 
برای تقویت مهارت جمع آوری اطالعات و گزارش دهی، انجام 
داده است، ضمن آنكه به طریقی تازه با موضوع درس روبه رو 
ش��ده اس��ت. در مثالی دیگر می توان به نحوه انجام تكلیف 
دانش آموزان اشاره نمود. تصور کنید معلم درس ریاضی برای 
حل مشكل بچه ها در حل مسأله های ریاضی تصمیم می گیرد 
از انجام فعالیتهای پژوهشی استفاده کند. او به بچه ها می گوید 
برای انجام مسأله های صفحه... می توانید یكی از راههای زیر را 

به میل و عالقه خود انتخاب کنید:
 برای مسأله مورد نظر یک داستان کوتاه بنویسید و سپس 

آن را حل کنید.
 مسأله را در یک نقاشی یا طراحی نشان دهید و سپس 

آن را حل کنید.
 برای حل کردن ساده تر مسأله یک وسیله بسازید و البته 

سپس آن را حل کنید.
 به جای اعداد مسأله، عددهای دیگری قرار دهید و سپس 

آن را حل کنید.

در چنین حالتی معلم ضمن آنكه هوش��های چندگانه 
یادگیری را در فهم بیشتر موضوع در نظر گرفته است که 
منجر به رعایت تفاوتهای فردی می ش��ود، دانش آموزان را 
به انجام فعالیتهایی ترغیب می کند که هر کدام  به نوعی 
بر یک مهارت پژوهش��ی تكیه داشته و با استناد به آن به 

یادگیری عمیق و ماندگار دانش آموز می انجامد.
 پاسخ چهارم

برای پاسخ به این سؤال باید به آنچه در پاسخ سؤاالت 
قبلی مطرح شده برگردیم. رونق بیشتر پژوهش در آموزش 
و پرورش به شناسایی و رفع کاستیها در آموزش و پرورش 

مربوط می شود. تا زمانی که:
 اقدامی جدی برای تغییر نگاه معلم به پژوهش و ایجاد این 
باور در معلمان که پژوهش، هرگز چیزی جدای از آموزش 

نیست، انجام نگیرد،
 تعریف رایج انجام پژوهش در مدارس تغییر نكند و جای 
خود را به انجام فعالیتهای پژوهش��ی و پرورش مهارتهای 

پژوهشی ندهد،
 در عم��ل درس جداگانه ای که برای آموزش پژوهش به 

دانش آموزان اختصاص داده شده است حذف نشود،
 و حتی در انتظارات سازمانی که از انجام پژوهش توسط 
معلمان می رود تغییرات اساسی ایجاد نشده، راهكارهای 

عملیاتی تقویت مهارتهای پژوهشی معلمان لحاظ نشود،
نمی توان انتظار داشت که شاهد رونق پژوهش نه تنها در 
آموزش و پرورش بلكه در س��ایر نهادهای تعلیم و تربیت در 
س��طوح گوناگون باشیم. بدیهی است که با توجه به سهولت 
اجرای دیدگاه نوین دربارة پژوهش در مدارس و ارتباط تنگاتنگ 
آن با  سایر دروس و یادگیری دانش آموزان، طرحهایی از این 
دست که به تقویت مهارتهای پژوهشی افراد بیش از انجام یک 
پروژه تحقیقاتی نظر دارند با استقبال بیشتری رو به رو شده و 

لذا با حداکثر سرعت به کاربرد و اثربخشی می رسند.

اقتراح
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ابراهيم اصالني
نويسنده و صاحب نظر 

آموزشي

 پاسخ اول
کاستي هاي فعالیت  هاي پژوهشي در آموزش و پرورش را 
باید از دو زاویه مورد توجه قرار داد. بخشي از این کاستي ها با 
فرهنگ عمومي و نظام تصمیم گیري مرتبط است. به عنوان 
مثال: رفتارهاي سهل انگارانه، غلبه ي سلیقه هاي فردي بر 
تفكر سیس��تمي، برنامه ریزي نامناسب و نگاه تبلیغاتي و 
تشریفاتي به پژوهش را مي توان در بخش اول مورد توجه 
قرار داد. بخش دوم از کاستي ها به درون آموزش و پرورش 

بازمي گردد که از جمله مي توان به این موارد اشاره کرد:
اول – عدم ارتباط منطقي و سیس��تمي بین بخش هاي 
پژوهش��ي با مدارس، معلم��ان، مدیران و قس��مت هاي 

آموزشي و اداري آموزش و پرورش.
دوم – عدم ارتباط منطقي در سلس��له مراتب س��ازماني 
آم��وزش و پ��رورش ب��راي کارب��ردي ش��دن یافته هاي 

پژوهشي.
سوم – ضعف دانش تربیتي در سطوح مختلف آموزش و 
پرورش و رضایت به دانس��ته هاي حداقلي به جاي تالش 

براي دستیابي به دانش و یافته هاي بیش تر.
چهارم – ضعف در تولید کاالها و ابزارهاي مناس��ب براي 

انتقال مفاهیم و یافته هاي پژوهشي.
پنجم – اختصاصي شدن فعالیت هاي پژوهشي به مراکز و 
افراد ویژه. به عبارت دیگر، موضوع پژوهش هم در س��طح 
مدیریتي به ش��كل تشكیالتي اداري با شاخ و برگ فراوان 
درآمده اس��ت و هم در سطح افراد، فقط عده ي خاصي به 

این موضوع مي پردازند.
  پاسخ دوم

اگر نخواهیم با عبارت همیشگي »نیاز به تالش همگاني 
و هم��ت عمومي دارد!« به این س��ؤال پاس��خ دهیم باید 
بپذیریم که جواب آس��اني ندارد، با این همه، براي تغییر 
نگرش جامعه به پژوهش، مي توان به سه سطح از فعالیت ها 

اشاره کرد:
سطح اول – سیاست گذاران و تقسیم گیرندگان کالن باید 
به صورت عملي و نه فقط ش��عاري، یافته هاي پژوهشي را 

جایگزین سلیقه هاي شخصي کنند. 
س��طح دوم – در نظام تربیت��ي، تالش ها باید معطوف به 
توس��عه ي تفكر پژوهشي باش��د. یعني به جاي تأکید بر 
پژوهش و پژوهش��گري، دانش آموزان بای��د کاربرد روش 

نگاه تبلیغاتي و تشریفاتي به پژوهش

پژوهش
لذت علت جویي

و سبب خواهي دانش آموزان

دكتر علي رؤوف
محقق و نويسنده

 پاسخ اول
درص��د باالیي از پژوهش��هایي ک��ه در میدان 
آموزش و پرورش ضرورت عاجل پیدا مي کنند و 
کاربردهاي بسیار باالیي دارند پژوهشهاي کیفي 
هستند. این ضرورت در مقایسه با پژوهشهاي کّمي 
که در ساختار آموزش و پرورش سهم اندکي دارند، 
در درجه  اول پژوهش��ها قرار مي گیرند. آموزش و 
پ��رورش کنوني ما گرفتار مش��كالتي اس��ت که 
همواره برخاسته از کاستیهاي عملي در یاددادن ها 

و یادگرفتن هاي معلمان و مخاطبان آنان است.
روشهاي کیفي پژوهش بیش از هر چیز توصیف 
واقعیتهاي روزمره در زندگي آموزشي – و اجتماعي 
– را به عهده مي گیرند و از طریق عقل سلیم، همراه 
با تحلیلها و تفسیرهاي اس��تقرایي فرضیه هایي 
به وجود مي آورند ک��ه قبل از انجام پژوهش قابل 
پیش بیني نبوده، یا از پیش تعیین نش��ده اند. به 
 زبان س��اده تر، باید گفت یافته هاي پژوهش هاي 
کّمي حاصل مطالعات نظام دار »سیستماتیک« و 
قانونمندي است که از باال به پایین، یا با روشهاي 
از کل ب��ه جزء به  دس��ت مي آین��د. در حالي که 
پژوهش��هاي کیفي حاصل مطالعات و بررسیهاي 
غیرنظام مند، یا فارغ از قانونهاي تغییرناپذیر است 
که از پایین به باال، و با ش��یوه هاي از جزء به کل 

پدیدار مي گردند.
این س��خن بیانگر این اس��ت که فرآیند انجام 
پژوهش��هاي کیف��ي نوعي چالش��ها اس��ت که 

علمي را در مسائل مختلف زندگي بیاموزند و به این ترتیب، 
علم به عنوان یک »روش تفكر« مورد توجه قرار بگیرد.

سطح س��وم – باید جامعه به سمت علم باوري روي آورد. 
تصور عمومي جامع��ه از علم، بیش تر مفهومي قدیمي و 
سنتي است و مردم کمتر علم به معناي نوین را مي شناسند. 
بنابراین باید شرایطي فراهم آید که مردم مفهوم علم جدید 
را بشناس��ند و بپذیرند که علم و روش علمي به توسعه ي 

ما منجر مي شوند.
 پاسخ سوم

ب��ا ش��رایطي ک��ه در حال حاض��ر در م��ورد موضوع 
پژوهش هاي دانش آموزي پیش آمده، باید در این باره بحث 
کنیم که »پژوهش هاي دانش آموزي چگونه نباید باشد؟«. 
همانن��د موضوعات دیگ��ري از قبی��ل: خالقیت، هوش 
هیجاني، هوش  هاي چندگان��ه و....، پژوهش دانش آموزي 
هم در مدارس کشور ما به صورتي مطرح شد که در عمل 
آمادگي هاي نگرشي و دانشي الزم وجود نداشت. به همین 
دلیل، نگاه سطحي و معیوب به موضوع گسترش یافت و 
کارهایي که قرار بود پژوهش باش��ند به گردآوري، کپي، 
ترجمه و انبوه نویسي تبدیل شدند. فعالیت هاي مربوط به 
پژوهش  ه��اي دانش آموزي نیاز به بازنگري دارند و در این 

مسیر، حداقل باید چند اتفاق مهم رخ دهد:
اول _ س��اماندهي اجرایي و علم��ي فعالیت هاي از طریق 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و سایر مراکز مرتبط.

دوم – طراحي آموزش هایي مؤثر براي تربیت مدرس��ان 
پژوهش مدرس��ه طي یک فرآیند منظ��م، تدریجي و با 

حوصله.
س��وم – تهیه کتاب ها و منابع مناس��ب ب��راي گروه هاي 

مختلف: معلمان، مدیران، دانش آموزان و کارشناسان.
  پاسخ چهارم

به چند نكته مي  توان اشاره کرد:
  جهت گی��ري فعالیت هاي به س��مت توس��عه ي تفكر 

پژوهشي.
 ایجاد فرصت هایي ب��راي دانش آموزان به منظور ارتباط 
دادن بین آموخته هاي درس��ي با زندگي )به خصوص در 

دوره هاي راهنمایي و متوسطه(
 تعریف سطوح فعالیت هاي پژوهشي، به این معنا بعد از 
سطح اول )تفكر پژوهشي( که عمومي است، مشخص شود 
دانش آموزاني ک��ه عالقه مند به دنبال کردن فعالیت هاي 

پژوهشي هستند باید چه مراحلي را بگذرانند.
 توس��عه ي تفكر پژوهشي و علم باوري در سطح مدیران 

مدارس
 تولید کاالها و ابزارهاي مناسب با محوریت تفكر پژوهشي 

و پژوهش براي مدارس.

اقتراح
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 پاسخ دوم
جامعه مجموعه بزرگي از خانواده هاست. در کشور ما 
اکثر خانواده ها عشق و عالقه زیادي نسبت به وضعیت 
آموزش و پرورش فرزندانشان ندارند، یا نیاموخته اند 
که مهم ترین وظیفه و رسالت، یا مسؤولیت و مأموریت 
آن��ان پرداختن به کیفیت آموزش��ها و یادگیریهاي 

فرزندانشان است.
اگر پژوهش��هاي کیفي معلم��ان و دانش آموزان 
با عش��ق و عالقه، و توانمندیهایي که در عمل قّوت 
مي یابند، بتوانند با ش��یوه هاي جاذب و عالقه ساز و 
تفكربرانگیز ارتباط بین مدرس��ه و خانه را بیشتر و 
بیشتر برقرار کنند، به مرور زمان مي توان نگاه جامعه 
را نس��بت به پژوهش – عمدتاً پژوهشهاي کیفي – 

تغییر داد.
نسل نو و جوان بهترین و شایسته  ترین گروههایي 
هس��تند ک��ه مي توانن��د بي توجه��ي و بي اعتنایي 
خانواده هاي خودشان را نسبت به آموزش و پرورش 
عوض کنند و بر آگاهیها و داناییهاي نوتر و جدیدتر 

بیفزایند.
تجربه ثابت کرده اس��ت که بهترین ش��یوه هاي 
برق��راري ارتباط بین خانه و مدرس��ه، درگیر کردن 
خانواده ها به پژوهش��هاي کیفي اس��ت که توس��ط 

معلمان و دانش آموزان صورت مي گیرند.
پژوهشهاي کیفي – یا پژوهش در عمل – باید از 
انحصار اعضاي نخبگان درآیند و به  صورت مشارکتي 
جزو وظایف همه  دست اندرکاران آموزش و پرورش، 

بویژه معلمان و دانش آموزان، قرار گیرند. دلنشین ترین 
فایده هاي پژوهش در عمل، با همكاري خانه و مدرسه 
این است که نتیجه هاي پژوهش از باال به پایین صادر 
نمي ش��وند، بلكه توسط خود معلم و همكاران او و با 
همدلي و هم ورزي هاي خانواده ها به  دس��ت مي آید. 

)حرکت از پایین به باال(.
معلمان موجه ترین افراد در تش��خیص مسائل و 
نیازهاي دانش آموزان، و در سطحي بزرگتر، مشكالت 
آموزش و پرورش، هس��تند. چه بهتر این مس��ایل 
به دس��ت خود آنها حل ش��ود و ب��ه درون خانه ها و 

خانواده ها رسوخ کند.
همین جاس��ت که پژوهشهاي کیفي رنگ و بوي 
بومي و محلّي به خ��ود مي گیرند و جامعه را نیز به 

آگاهیهاي هر چه بیشتر و نوتر مي رسانند.
پژوهشهایي که با همكاري خانه و مدرسه به ثمر 
مي رسند، بتدریج و گام به گام، نگاه جامعه نسبت به 
پژوهش و سودمندیهاي آن افزون تر مي شوند، هر قدر 
هم که این گونه پژوهشها کوچک و اندک باشند، چون 

همیشه کوچک زیباست!
 پاسخ سوم

پژوهش��هاي دانش آموزي ورزش راس��ت روي ها، 
راس��ت بیني ها و راست خواهي هاس��ت. پژوهشهاي 
مدرس��ه اي زیربناي مهارت یابیهاي زندگي راستین 

است.
لذت علت جویي و س��بب خواهي دانش آموزان از 
طریق پژوهشهاي ساده، کوچک و قابل اجرا به دست 

نتیجه هاي آن به صورت مجموعه اي به  هم پیوسته، 
و ناشي از خالقیتها و سخت کوشیهاي پژوهشگران 
به  دس��ت مي آید. مهم ترین چالش��ي که پیش روي 
پژوهش��گران عالقه مند به روشهاي کیفي قرار دارد 
صحت روش شناسي پژوهش هاي کیفي است. تا قبل 
از دهه  70 میالدي کتابهاي مربوط به روش کیفي، 
به جز قوم شناسي و قوم نگاري، بسیار محدود و اندک 
بوده اس��ت، اّما ادبیات پژوهشي امروز نشان مي دهد 
که برخ��الف نظر بس��یاري از پژوهش��گران کّمي، 
داده هاي پژوهشهاي کیفي ارزشمندتر هستند. چون، 
جهت گیري آنها ب��ر محور نظرپردازیها و جمع آوري 
اطالع��ات و تجزیه و تحلیل یافته ه��اي تجربي دور 
مي زند و مس��ائل عیني آموزش و پرورش را آش��كار 

مي سازند.
 پژوهش هاي کیفي بیش از هر چیز در میدان عمل 

حضور پیدا مي کنند.
  ابزارهاي اندازه گیري پژوهشگران کیفي گیرنده هاي 

حسي پژوهشگران هستند.
 پژوهشهاي کیفي اغلب آنچه را که در عمل اتفاق 

مي افتند تفسیر و توصیف مي کنند.
 پژوهشهاي کیفي از واقعیتهاي عیني و از ادراکات 

فردي سرچشمه مي گیرند.
 تعمیم پذیري پژوهشهاي کیفي موضعي _ یا بومي 
و محلّي – هس��تند. بنابراین ضرورت تعمیم پذیري 

ندارند.
 پژوهش��هاي کیفي از این جهت از روش استقرایي 
س��ود مي جویند ک��ه باید داده ه��ا را از میدان عمل 
)موضعي( گردآوري کنند تا بتوانند الگوهاي تازه به  

دست آورند.
 طرح پژوهش��هاي کیفي برخاس��ته از پرسشها و 
مسأله هایي هستند که باید مورد بررسي قرار گیرند تا 
هر طرحي چارچوب موضعي خودش را داشته باشد.

بنابراین اصلهاي هفت گانه موضوعهاي پژوهشهاي 
کیفي بررسي پرسش��ها، یا کاستیهایي است که در 
ذهن پژوهشگران خلق مي شوند و از چنان اهمیتي 
برخوردار مي گردند که پژوهشگر اجراي آن را توجیه 

مي کند.
در واقع باید گفت موضوع هاي پژوهشهاي کیفي 
برخاس��ته از ناس��ازیها یا ناهمگوني هایي هس��تند 
که پژوهش��گران کیفي را در محی��ط کاري – یا در 
محیط اجتماعي – متأثر مي کنند و چاره اندیشي و 
دش��واریهاي چالش ستیز را بر آنان هموار مي سازند. 
گاه اتف��اق مي افتد که هم س��ازي ها و همگونیها در 
پدیده هاي محیط کار، پژوهشگران کیفي را به وجد 
مي آورند و لذت علت جویي و س��بب خواهي را به او 

مي چشانند.

اقتراح
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مي آید و تا پایان عمر همواره هدایت گر ش��یوه هاي 
زندگي بهتر مي شود. چشاندن لذت علت جویي ها در 
فكر و ذهن دانش آموزان با جستجوگري و پرسشها و 
پیدا کردن پاس��خها کار دشواري نیست. هر معلمي 
میتواند به ش��اگردانش یاد بدهد خودشان جستجو 

کنند، و پاسخ  پرسشهاي خود را به  دست آورند.
نمونه ه��اي پژوهش��هاي دانش آم��وزان فراوان ان��د. 
دراین باره کتابهاي زیادي نوشته شده است. مهمترین 
مطالب و مباحثي که از این گونه کتابها به دست مي آیند 
این اس��ت که معلمان پژوهنده هم��واره دانش آموزان 

پژوهنده پرورش مي دهند.
ه��م معلم��ان پژوهنده، و ه��م خ��ود دانش آموزان 
پژوهنده، مي دانند که هدف پژوهشهاي کیفي شان باید 
رس��یدن از نادانسته ها به دانسته ها باشد. براي رسیدن 
به این هدف بزرگ مي توان در یک چارچوب راهبردي 
حرکت کرد و به نتیجه رسید. چارچوبي که پنج مرحله  

اصلي بیشتري ندارد:
  کشف یا خلق مش��كل: تمرین مسأله آفریني درباره 
هر مطلب یا هر موضوع درسي که پرسشگري را تقویت 

مي کند.
  بررسي مشكل: مطالعه و جمع آوري اطالعات مربوط 
به مش��كل که فرارو قرار گرفته است. بررسي اطالعات 
به دس��ت آمده و تمرین اندیشه ورزي به قصد رهایي از 

ساده نگري و ساده اندیشي است.
 پی��دا کردن راه حل هایي براي حذف یا رفع مش��كل: 
زیباترین مرحله  تمرین اندیشه وري است که یادگیرندگان 

واقعي یاددهندگان و یادگیرندگان هم خواني نداشته 
باشد. معلمان نیاز مبرمي دارند که پژوهشها احساس 
»توسعه  حرفه اي« آنان را تقویت کند. معلمان ترجیح 
مي دهند از تجربه هاي مس��تقیم خ��ود، یا همكاران 
خود، سود ببرند. نباید گذاشت حتي معلماني که براي 
استفاده از یافته هاي پژوهشي انگیزه  کافي ندارند، از 
اجراي الگوهاي پژوهش عاجز بمانند. چون این خطر 
وجود دارد که یاددهي هاي معلمان رفته رفته به  نوعي 
تفكرزدایي تبدیل شود و تدریسهاي کلیشه اي جاي 
تفك��ر و تغییر و نوآور یها را پر کنن��د. در این صورت، 
اگ��ر انگیزه هاي کافي براي تغییر به وجود نیاید، روح 
آم��وزش و پرورش، با تمام ظرافته��ا و راز و رمزهاي 
ش��گفت انگیزي که دارد، در معرض ورشكس��تگي 
حرفه اي و سقوط در قعر ایستایي قرار خواهد گرفت.

اگر به معلمان آموزش��هاي الزم و حرفه اي ش��ان 
داده ش��ود، بخوبي مي توانن��د در جریان فعالیتهاي 
حرفه مندانه خود نقش پژوهشگري را هم ایفا کنند. 
معلمان پیوسته شكاف بین پژوهندگي و کارگزاري ها 
را در محدودیتها و موانعي که سر راه دارند جستجو 
مي کنند. فقط باید قابلیت پژوهندگي را در معلمان به  
وجود آورد تا ژرف نگري آنان نسبت به مسائل تربیتي، 
درک شهودي، تخّیل، و جرأت اقدام براي آزمودن آنها 
را، در موقعیتهاي ویژه، تقویت نمود. معلمان توان آن 
را دارند که در جریان درس دادن فرضیه ها را محک 
بزنند، تجربه کنند، و در توسعه دانش حرفه اي سهیم 
شوند. مي خواهند نس��بت به حرفه خود نگرشهاي 
عیني به  دس��ت آورند و ویژگیهاي آن را بشناس��ند. 
ویژگیهایي از جنس پیچیدگیها، تضادها، انحصارها، 
ارزش��ها و غیره. براي معلم��ان، پژوهش در عمل به 
منزله  توسعه  مهارتهاي حرفه اي، بهسازیهاي 
مدرسه و سیاس��تگذاریهاي آموزشي 
بهتر و موفق تر، و حتي توس��عه  مواد 
آموزشي اس��ت. چنین است که 
ج��ان دیوی��ي، مرب��ي بزرگ 
قرن بیس��تم، نظریه آموزش 
و پ��رورش خ��ود را بر محور 
تجسس و حل مسأله استوار 

کرده است. 
اگ��ر چنی��ن توصیه هایي 
به مرحله  اجرا و عمل برس��ند 
نباید تردیدي به خودمان راه 
بدهیم که خانواده  ها – یعني 
جامعه – هم به برکت تالشهاي 
معلمان عالقه مند و شاگردان نوخواه 
و نوآموز  ش��ان نیز هدفهاي سؤال دوم 

این مبحث را ترویج خواهند داد.

را به میدان تفكر و تأمل مي کشاند و آنها را از زودباوري ها، 
تقلیدها، دنباله روي ها دور مي سازد.

 یگانه نیستند. همیشه راه حل هاي گوناگوني وجود دارد.
 انتخاب و اج��راي بهترین راه ح��ل: انتخاب بهترین 
راه حل همواره به عهده  پژوهنده یا پژوهندگان اس��ت. 
همیش��ه انتخاب بهتری��ن راه حل در ش��رایط زماني و 
مكاني امكان پذیر مي شود. این مرحله اقدام بي دغدغه 
به کار و عمل است که بهترین راه حل انتخاب مي شود و 
روشها و ابزارهاي عملكردي را پیدا مي کند و خالقیتها و 

خودباوري ها را پرورش مي دهد.
 نتیجه گیري: هیچ کار و عملي نیس��ت که به نتیجه 
یا دست آوردي منجر نش��ود. مرحله  پنجم رسیدن به 
رضایت و احس��اس شادماني است. نكته  مهم این است 
که در این مرحله نتیجه ها و یافته ها مي توانند درس��ت 
یا نادرست باش��ند. اهمیت به دست آمدن نتیجه هاي 
درست و نادرس��ت هم ارز و هم سنگ یكدیگرند. هیچ 
کدام بر دیگري ارجح نیس��ت. در واقع نمایان نش��دن 
اندیشه ورزي هاس��ت. در صورت نادرست بودن نتیجه، 
تالش و کوش��ش پي گی��ر براي دنبال ک��ردن راه حل 
درست تر و صحیح تر آغاز مي شود تا احساس شادماني 

به  وجود آید.
 پاسخ چهارم

نیاز اصل��ي آموزش و پرورش م��ا همانا پژوهش در 
عمل یا پژوهش کیفي اس��ت. معلم��ان همواره نگران 
این هستند که پژوهش��هاي کّمي، یا پژوهشهایي که 
نیازهاي اساس��ي حرفه اي آنان را برنمي تابد، با دنیاي 

اقتراح
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فتح اهلل توحيدلو
به مناس�بت هفته پژوه�ش مصاحبه اي با 
جناب آقاي مهندس نوید ادهم، مس�وول 
تدوین طرح س�ند ملي انجام شده، که در 
آن به بررسي سند ملي و چشم اندازهایي 
ک�ه بر اس�اس مفاد آن ب�ه روي آموزش و 
پرورش کشور گش�وده مي شود، پرداخته 
شده است. پژوهشنامه از ایشان به سبب 
عط�ف توجه و صرف وق�ت گرانمایه خود 
براي این مصاحبه به مناسبت هفته پژوهش 

سپاسگزاري مي کند.

   براي سند هزینه هاي انساني و مالي فراواني صرف 
شده است، آینده این سند را چگونه مي بینید؟

فرا رس��یدن هفته پژوهش را خدمت ش��ما و همه 
پژوهش��گران محترم کش��ور تبریک عرض مي  کنم و 
امیدوارم که برگزاري چنین نشستهایي و انتشار چنین 
مجموعه هایي بتواند زمینه بحث و گسترش پژوهش 
در کشور را بیش از پیش فراهم آورد. از اینكه محبت 
کردی��د و مجالي هم به من دادید، صمیمانه تش��كر 

مي کنم.  
شاید بتوان ادعا کرد که سند ملي آموزش و پرورش 
یكي از بزرگترین و گسترده  ترین پروژه هاي پژوهشي 
کشور است که در دهه هاي اخیر در آموزش و پرورش 
اتفاق افتاده اس��ت. همانگونه که مستحضرید ما براي 
اجراي این پروژه بزرگ و تحول آفرین با بیش از ششصد 
نفر از پژوهشگران عزیز کشور در حوزه  هاي دانشگاهي 
و حوزه  هاي علمیه، صاحب نظران و کارشناسان درون 
آموزش و پرورش مراودات علمي و پژوهشي داشته ایم 
و تاکنون بیش از 75 تحقیق مهم و استراتژیک سفارش 
داده ش��ده است. در فرآیند کار تدوین سند از آخرین 
یافته  هاي علمي پژوهش��ي چه در داخل کشور و چه 
در خارج اس��تفاده نموده ایم. همچنین سعي کرده ایم 
مجموعه پژوهشهایي را که در بخشهاي مختلف کشور، 
در مؤسس��ات مختلف پژوهشي کش��ور انجام شده و 
مي توانسته به صورت مستقیم و غیرمستقیم درخدمت 
تدوین کنندگان سند قرار گیرد، فراتحلیل کنیم. اینها 
اندیشه پژوهشي بوده که در تیم تدوین کنندگان وجود 
داشته و خوش��بختانه محصول کار مجموعه اي شده 

تحت عنوان بسته سند ملي آموزش و پرورش که من 
عنوان بستر را به کار مي برم به دلیل اینكه حاوي چند 
سند در درون خود است. از این بسته سند ملي آموزش 
و پرورش س��ه سند ؛ تحت عناوین »فلسفه تربیت در 
جمهوري اس��المي ایران«، »فلس��فه تربیت رسمي و 
عمومي در جمهوري اسالمي ایران« و »رهنامه تربیت 
رسمي و عمومي در جمهوري اسالمي ایران« به مباني 
فلس��في و نظري پرداخته اس��ت. دو سند جزء اسناد 
ضروري تدوین س��ند بوده، تحت عناوین: »فرصتها و 
تهدیدهاي آموزش و پرورش« و »قوت ها و ضعف هاي 
نظام آموزش و پرورش کش��ور« و یک س��ند، سندي 
اس��ت که ناظر به اجراست تحت عنوان »سند تحول 
راهبردي در نظام تربیت رس��مي و عمومي جمهوري 
اس��المي ایران« و در انتهاي کار درصدد تدوین سند 
مدل اجرای��ي تحول راهبردي در آم��وزش و پرورش 
هستیم. اینها مجموعه اي از اسناد است که درکل تحت 
عنوان »بسته سند ملي آموزش و پرورش« نام گرفته 
و خوش��بختانه بخش��ي از آن آماده است و به مجامع 
تصویب کنن��ده ارائه ش��ده مثل مباني نظ��ري که در 
دستور کار کمیسیون هاي شوراي عالي انقالب فرهنگي 
است یا سند تغییر و تحول راهبردي که در دستور کار 

شوراي عالي آموزش و پرورش قرار دارد. 
  باتوجه به بیانات مقام معظم رهبري مبني بر تحول 
بنیادین در آموزش و پرورش آیا س�ند ملي مي تواند 

پاسخگوي این نیاز باشد؟ 
خوشبختانه مقام معظم رهبري بعنوان یک رهبر 
هوش��یار فرآیند رون��د کالن امور در کش��ور را رصد 
مي کنند. آنچه امروز ایشان بحق از آموزش و پرورش 
انتظار دارند، مورد اذعان کارشناس��ان مجرب و خبره 
آموزش و پرورش نیز هست و آن این است که آموزش 
و پ��رورش نی��از به یک تحول بنی��ادي و عمیق دارد. 
همانطور که ایشان فرمودند، آموزش و پرورش امروز ما 
مبتني بر یک فلسفه اسالمي برآمده از باورهاي دیني 
ما نیست، بلكه مبتني بر یک فلسفه وارداتي و روشها و 
فرآیندهایي است که بوي کهنگي مي دهد و این آسیبي 
محسوب مي ش��ود که همه دست اندرکاران آموزش و 
پرورش به آن اذعان دارند. بنابراین امر بحقي که مقام 
معظم رهبري مطالبه فرمودند و بر آن پاي فش��ردند، 
تدوین کنندگان سند هم بر آن صحه گذاردند. انشااهلل 

تدوین این سند بتواند پاسخگوي این مطالبه باشد و 
بتواند آموزش و پرورشي همپاي خواسته ها و نیازهاي 
جامعه و مبتني بر آموزه هاي وحداني و باورهاي دیني 

خودمان را پدید آورد. 
  مشارکت پژوهشگران در تولید سند ملي چگونه 

بوده است؟
بیش از شش��صد پژوهشگر و محقق در سطح ملي 
و استانها به طور مستقیم با ما همكاري داشته اند. در 
س��الهاي قبل پژوهشگراني، کارهاي تحقیقي خوب و 
ارزش��مندي را در دنیاي تعلی��م و تربیت و آموزش و 
پرورش انجام داده اند و ما سعي کردیم که از یافته ها و 
تحقیقات آنها استفاده بهینه به عمل آوریم. بدین ترتیب 
ما خود را وام دار آنها مي دانیم و کاري که دوس��تان در 
سند کردند، تجلي زحمات آن عزیزان و پژوهشگران 

است. 
   نسبت چشم انداز ایران1400 و برنامه هاي پنج ساله 

آموزش و پرورش با سند ملي چگونه است؟
این برنامه ها یكي از انگیزه هاي تدوین س��ند است. 
کشور در گذش��ته هم برنامه هاي پنج ساله اي داشت. 
آموزش و پرورش هم برنامه هاي پنج ساله  یا یک ساله اي 
را براي خود تدوین و س��عي مي  کرد ضمن وفاداري به 
این برنامه ها، حرکات خود را س��امان دهد، اما چیزي 
ک��ه آموزش و پرورش و کل کش��ور از آن رنج مي برد 
فقدان چشم انداز امیدبخش و تعالي جویانه اي فراروي 
برنامه ری��زان، مدی��ران، سیاس��ت گذاران و مقامهاي 
استراتژیک نظام بود. خوشبختانه با تالشي که بخشهاي 
مختلف انجام دادند این چشم انداز تحت عنوان »سند 
چشم انداز 1404« تنظیم شد و به تأیید مقام معظم 
رهبري رس��ید. این چشم انداز هم یک تكلیف قانوني 
ب��راي همه دس��تگاه هاي کش��ور و ه��م یک تكلیف 
کارشناس��ي اس��ت. در آموزش و پرورش این بحث از 
زاویه دیگر هم مط��رح بود و آن اینكه کالً فعالیتهاي 
آموزش��ي و تربیتي فعالیتهاي زمان بر هستند که در 
درازمدت به بار مي نشینند. مصداق همان مثال مشهور 
است که مانند درخت گردویي امروز باید به آن رسید و 

مصاحبه با جناب آقاي مهندس نويد ادهم، دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش

چشم انداز هم یک تکلیف قانوني براي همه 
دستگاه هاي کشور است
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گفت وگو

ده ها سال بعد برداشت کرد. این نگاه استراتژیک و دراز 
مدت زمینه اش تاکنون براي آموزش و پرورش فراهم 
نیامده بود و شاید بتوان ادعا کرد که سند ملي آموزش 
و پرورش اولین س��ندي اس��ت که با نگاه درازمدت و 
با یک اندیش��ه سیس��تمي و نظام مند براي آموزش و 
پرورش تدارک دیده ش��ده تا همه مؤلفه هاي مؤثر در 
فرایند تعلیم و تربیت را با هم ببینیم. بخصوص اینكه 
سعي کردیم در تدوین سند اصولي را حاکم بر فرآیند 
کار کنی��م و تا پایان راه به آنها وفادار بمانیم. به عنوان 
مث��ال یكي از اصلي ترین اصول ما این بود که از منظر 
تقسیم کار ملي به آموزش و پرورش نگاه کنیم. صرفاً 
از درون به سیستم آموزش و پرورش ننگریم. قوت  ها و 
ضعف ها و فرصت ها و تهدیدها را جزئي نبینیم، بلكه از 
منظر حكومت دیني به یک آموزش و پرورش مطلوب 
نگاه کنیم و بگوییم چه آموزش و پرورش��ي مي تواند 
زمینه س��از تحقق یک حكومت دیني مطلوب باشد. 
ما براس��اس مباني دیني، آیات، روای��ات و آموزه هاي 
وحدان��ي، و یافته  هاي قانون اساس��ي معتقدیم دولت 
جمهوري اسالمي باید دولت هدایت باشد و همه عناصر 
این دولت، همه نهاده��اي این دولت، همه ارکان این 
حكومت باید زمینه ساز تحقق اهداف تعلیم و تربیت 
اسالمي باشد. تعلیم و تربیت اسالمي چه هدفي دارد؟ 
فراهم آوردن زمینه تعالي مردم به یک مقام قرب الهي 
ک��ه تحت عنوان حیات طیب��ه از آن نام مي بریم. این 
چشم  انداز باید بر نهادهاي اقتصادي و سیاسي، قضایي، 
انساني و فرهنگي تأثیر گذارد. این رسالت خطیر تنها بر 
دوش آموزش و پرورش نهاده نشده، بلكه نهادهاي دیگر 
هم باید در تحقق این هدف سهیم یا مؤثر باشند و دست 
 در دست هم بتوانند زمینه دستیابي به این حیات طیبه 
را فراهم آورند. هرچند که مي دانیم آموزش و پرورش به 
 دلیل  اینكه در شكل گیري شخصیت کودکان و جوانان 
و آحاد جامعه دخیل است مي تواند نقش بسیار کلیدي 
و استراتژیک داش��ته باشد. به همین دلیل در تدوین 
سند از این منظر و زاویه باید به آموزش و پرورش نگاه 

کنی��م. کارکرد آموزش و پرورش صرفاً انتقال دانش و 
اطالعات و معلومات نیست، بلكه در سطح کالن باید 
بتواند زمینه تربیت پذیري نس��ل جوان را فراهم آورد. 
ش��اید دقت کرده باشید همانطور که قبالً اشاره کردم 
به ج��اي عنوان نظام آموزش و پرورش، نظام تربیت را 
پیشنهاد نمودیم، چراکه با بهره گیري از مفاهیم دیني 
احساس مي  کنیم که آنچه رسالت اصلي ماست تربیت 
انس��ان مطلوب در همه ساحت هاست، اعم از تربیت 
سیاسي، اجتماعي، اقتصادي، زیستي، زیبایي شناسانه، 
علمي و دیني و اخالقي. اینها چیزهایي است که باید در 
مجموعه تعلیم و تربیت طرح شود. دومین اصل این بود 
که تفكر برنامه محوري را در آموزش و پرورش نهادینه 
کنیم. یكي از کارکردهاي این س��ند، نگاه استراتژیک 
و بلندمدت اس��ت تا مهارت برنامه ریزي استراتژیک و 
مدیریت استراتژیک را در آموزش و پرروش گسترش 
و عمق بخش��یده حاکم سازد. لذا سند قبل از اینكه و 
بی��ش از اینكه روي کاغذها تولید ش��ود باید در ذهن 
مخاطبان خود تولید ش��ود. یک عده اي ب��اور به این 
کارها دارند به همین دلیل از همان ماه هاي اول س��ه 
قدم را برداش��تیم. از جمله اینكه گروه ها و کارگاه هاي 
آموزش مدیریت استراتژیک و برنامه ریزي استراتژیک 
را در مرکز هر استان برگزار کردیم و همكاران استانها 
را در این کارگاه ها به هم اندیشي و مباحثه فراخواندیم 
یا اینكه درهمان ماه هاي اول پیشنهاد دادیم که مرکز 
مطالع��ات و مدیریت راهبردي در آموزش و پرورش با 
مسوولیت نهادینه سازي تفكر راهبردي شكل بگیرد که 

خوشبختانه این مرکز راه اندازي شد. 
  چه انتظاري از هم�کاران آموزش و پرورش براي 

تحقق یافته  هاي سند دارید؟
ای��ن س��ند ب��ا همراهي و مس��اعدت جمع��ي از 
هم��كاران عزیز م��ا در حوزه هاي علمیه، دانش��گاه و 
آموزش و پرورش و س��ایر نهادها تدوین ش��ده است. 
تدوین کنندگان و دست اندرکاران اذعان دارند که مقوله 
این کار موضوعي نیست که یكبار براي همیشه حرف 

آخر زده شود بلكه موضوعي است که باید متناسب با 
آخرین یافته ها به روز، نقد و بررسي شود و سیر تكاملي 
خود را طي کند. اذعان مي دارم که چنین کار عظیمي 
نیازمند مشارکت جدي همگان است به همین دلیل 
اولین خواهش من از خوانندگان این مجله، از خطیبان 
و همكاران عزیزمان در سطح کشور این است که اسناد 
تولید ش��ده را به دقت مطالعه و نقد کنند. این اسناد 
هم به صورت مكتوب در جاهاي مختلف منتشر شده 
و هم به صورت الكترونیک در س��ایتهاي مختلف مثل 
روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، ش��وراي عالي 
آموزش و پرورش به  عنوان کارفرماي این کار، در سایت 
خود سند ملي وجود دارد و دوستان مي توانند به این 
سایتها مراجعه نموده اسناد را ببینند و ما را از نظرات 

خود بهره مند کنند.
 انتظار دیگر این  است که اگر با درصدي از مقبولیت 
به توافق جمعي بر سر چشم انداز بیست ساله آموزش و 
پرورش رسیدیم، سعي کنیم که همه تصمیم  گیریها و 
همه برنامه ریزي ها را بر حول محور س��ند ملي شكل 
بدهیم و مبتني بر این نگاه برنامه ها را ساماندهي کنیم. 
خیل��ي نكات ظریف و تأمل آفرین��ي در این مجموعه 
هست که مي تواند تحول کیفي را در آموزش و پرورش 
رقم بزند. به عنوان مثال ما نگاه تفكیكي بین سه حیطه 
دانش، مهارت و عواطف را به هم ریختیم و براس��اس 
سه حوزه شناختي، عاطفي و مهارتي تقسیم کردیم. 
این تقسیم بندي مي  تواند کژتابي هایي هم داشته باشد. 
انسان موجود واحدي است. پس باید با یک نگاه کامل 
او را ببینی��م، اینكه فقط ذه��ن او را فربه کنیم کافي 
نیس��ت، دست و قلب او را هم باید توانمند کنیم. نگاه 
و نگرش و عواط��ف او را هم باید مورد تفقد مادرانه و 
آموزگاران��ه قرار داده پ��ردازش کنیم و پرورش دهیم. 
بخصوص در سنین دبستان و قبل از دبستان که به این 
بحثها جدي تر مي توان پرداخت. با این نگاه سعي کردیم 
در محتوا راهكارهایي را ارائه نمائیم. حقیقتاً باور داریم 
که کار بزرگ آموزش و پرورش نیازمند مشارکت جدي 
دیگران است. اعم از مدیر و معلم و خود دانش آموز در 
درون تعلیم و تربیت یا دیگراني که خارج از سیس��تم 
تعلیم و تربیت رس��مي حضور دارند. از آنجاکه عنصر 
خانواده نقش کلیدي دارد، مجدانه به خانواده پرداختیم 
و آن را به عنوان یک رکن مؤثر در فرآیند تعلیم و تربیت 
معرفي کردیم و مطالب��ي را درمورد آن بیان نمودیم، 
یا به این امر مه��م پرداختیم که آموزش و پرورش ما 
زماني بهینه خواهد بود که فرآیند اجرا- پژوهش��ي را 
طي کند. نمي شود بدون پشتوانه علمي و پژوهشي و 
تحقیقي براي سیستمي به این بزرگي تصمیم گرفت. 
پس در حد کالن نیازمند یافته هاي علمي و پژوهشي و 
تجربه هاي موفق، چه در داخل و چه در خارج هستیم 
و باید سیس��تم را در راستاي اهداف پیش گفته سوق 

دهیم. 
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دكتر محمود مهرمحمدی
استاد دانشگاه 

تربيت مدرس و مجری 
طرح تدوين سند ملی

مقدمه
 س��ند ملی آموزش و پرورش در واقع سند تحول 
راهبردی در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسالمی 

ایران است.
 آنچه در این مجال مطرح می کنم مبتنی بر قریب 
5 س��ال تالش در فعالیتی اس��ت که به س��ند ملی 
موسوم است. یک تجربه یادگیری بی نظیر با مشارکت 
برجسته ترین شخصیتهای اهل نظر و صاحب تجربه و 
بصیرت عملی در سراسر کشور و در بخشهای مختلف 
فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و البته تعلیم  و تربیت که  

تعداد آنها بر چند صد نفر بالغ مي شود .
 گرچه مس��ؤولیت این پروژه ملی را داشته ام، آنچه 
مطرح می کنم امهات تحولی از احكام سند ملی است 
که الزاماً مورد تأیید کلیه دس��ت اندرکاران نیست و 
مراحل تصویب را هم هنوز طی نكرده اس��ت. به این 
گزارش نباید صرفا به عنوان یک گزارش کارشناسی 
و علمی نگریست. چرا که رگه های ذوقی نیز در آن 

وجود دارد.
ضرورتها و دستاوردها 

 بسترس��ازی برای نهادینه ش��دن تفكر راهبردی 
در نظام آموزش��ی... تفكر جامع نگ��ر ) درون و برون 
سیستمی( در تدوین برنامه و اتكا به تقسیم کار ملی 

در اجرا
 نیاز مبرم به بیانیه جامع و شامل »دفاعیه« آموزش 
و پرورش، اتم��ام حجت آموزش و پرورش با نظام و 
طرح مطالبات صریح و معقول در یک نگاه همه جانبه 

به نظام آموزش و پرورش 
 ایج��اد امی��د در م��ردم و دس��ت اندرکاران و 
ذی نفعان با طرح چشم انداز و »خرید« زمان برای 

ایجاد تحول
 ایج��اد ثبات در حرکت و پیش��گیری  از اقدامات 

»زیگزاگی«، کم اثر و توان فرسا  
مهمترين دستاوردها در 3 بخش

 نخس�ت ،دس�تاورد 
فراتر از س�ند: حرکت 
در جهت تدوین نظریه 

تربیتی در جمهوری 
اسالمی ایران: فقدان 

ی��ک نظریه منس��جم 

تربیتی در جمهوری اسالمی ایران همواره آزاردهنده 
بوده اس��ت. همچنانكه برای ش��ؤون دیگر جامعه از 
جمل��ه اقتصاد نیز پ��س از پی��روزی انقالب تئوری 
منسجمی نداشته ایم. برای دستیابی به تئوری یا یک 
دیدگاه مش��خص اقتصادی که هادی جریان توسعه 
اقتصادی باش��د  در طی 3 دهه گذش��ته و خصوصاً 
در جریان تنظیم برنامه های توسعه زیاد سعي وافر و 
تالش بسیار نموده ایم، هرچند هنوز هم یک تئوری 
مشخص نداریم ، لیكن عموم مردم اعم از  جامعه و 
نخبگان به یک خودآگاهی و دریافت عمیق از ضرورت 

آن رسیده اند . 
اما درباره تئوری تربیت چنین نیست . متأسفانه 
آنقدر ک��ه اقتصاد دغدغه نظام ب��وده ، تربیت نبوده 
اس��ت ، بدون اینكه بخواهیم کوششهای صادقانه ای 
که گهگاه در این جهت به عمل آمده اس��ت را  انكار 
کنیم ) باید اذعان نمود کهدغدغه نان و معیشت بر 
دغدغه جان و فضیلت تقدم داشته است(. سند ملی 
برای نخس��تین بار برای پر کردن این خأل زیربنایی 
وارد عمل ش��ده و جسارت طرح یک نظریه تربیتی 
را به خود داده اس��ت و بر پایه آن مبادرت به تدوین 
چشم انداز 20 ساله ،راهبرد ها و راهكارها نموده است. 
بنابراین مهمترین دستاورد  سند ملی ، سند ملی به 
معنای متعارف نیست بلكه چیزی فراتر از آن است. 
این همان فلسفه و نظریه تربیتی است که در صورت 
شكل گیری اجماع نسبی بر روی  مضامین آن، باید 
شاهد وضعیت درخشان تری برای آموزش و پرورش 

آین��ده  باشیم. البته تا رسیدن به خودآگاهی در 

آنچنانكه در حوزه اقتصاد ش��اهد آن هستیم فاصله 
بسیار است.

 دوم ،دس�تاورد کالن سند: الگوی کالن رقابتی – 
عدالت محور هماهنگ با مضامین مندرج در فلسفه 
و رهنامه تربیت رسمی و عمومی: اگر  چه در بدو امر 
الگویی التقاطی به نظر می رس��د ) یعنی به نظر می 
رسد بر اس��اس 2 پارادایم متعارض اقتصادی شكل 
گرفته اس��ت ( ، اما فكر می کنم قابل دفاع اس��ت و 
معرف ی��ک eclecticism قابل دف��اع ) یا به قول 
یكی از فیلسوفان تعلیم و تربیت،»خوب«( است.پیش 

فرض های این الگو به قرار زیر می باشند:
 پیش فرض 1: آموزش و پرورش پدیده ای اقتصادی 
نیست ، اما پدیده ای به نام اقتصاد آموزش و پرورش 
وجود دارد و بس��یار هم مهم است. در سالهای پس 
از انق��الب ه��م مورد غفلت واقع ش��ده اس��ت. یا از 
اینك��ه آموزش و پرورش را نباید به یک پدیده صرفاً 
اقتصادی فروکاس��ت ، نباید نتیج��ه گیری کرد که 
اقتصاد در طراز آموزش و پرورش��قابل طرح نیست و 
نظام تعلیم و تربیت نسبت به قواعد اقتصادی نباید 
حساس و پاسخگو باشد. پس حتی از منظر اصل 44 
قانون اساسی هم باید بتوان درباره آموزش و پرورش 

بحث کرد.
 پیش فرض2: آموزش و پرورش منهای رقابت برابر 
اس��ت با آموزش و پرورش فاق��د کیفیت ، کارآیی و 
ظرفی��ت پاس��خگوئی و حتی ضد عدال��ت )  یعنی 
جس��تجوی عدالت در متن رقابت نیز امری معقول 
است!! بر خالف مفهوم سنتی و متداول ازعدالت که 

آن را مستلزم کنترل می داند(
کی��ش   ت��داوم  پیش ف�رض3:   
تصدی گ��ری  دولت برابر اس��ت با 
ضایع ش��دن و ساقط شدن  انگیزه 

برای  رقابت
پیش ف�رض4: آموزش و پرورش 
دارای وج��وه متع��دد و متنوعی 
است که بعضاً حاکمیتی هستند. 
وجوه حاکمیتی اجم��االً مربوط 
به سیاستگذاری، برنامه ریزیهای 
کالن و نظ��ارت  ب��ر حس��ن 
اجراست و وجوه غیرحاکمیتی 
)قابل واگذاری( هم، کل صحنه 
و پهن��ه اجرا را در بر می گیرد، 

البته با تدریج و تانی.
 نتیجه: ضمن تأکید بر اینكه 
آموزش و پرورش همواره بایس��تی 
به عنوان ی��ک اولویت فرهنگی 

سند ملی آموزش و پرورش را چگونه باید دید؟
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دكتر محمودمعافي
نويسنده و محقق 

آموزشی

مقدمه
برنامه درس��ي ملي در اصل نقشه کالن فعالیتهاي 
یاددهي – یادگیري در دوره هاي مختلف تحصیلي است، 
که براساس آن راهنماهاي درسي در حوزه  هاي مختلف 
یادگیري تهیه مي شود. شوراي عالي آموزش و پرورش 
برنامه درسي را س��ندي مي داند که نقشه  کالن برنامه 
درس��ي و چارچوب نظام برنامه ریزي درسي کشور را به 
منظور تحقق اهداف آموزش و پرورش جمهوري اسالمي 

ایران تعیین و تبیین مي نماید ) محمدیان، 1387(.
برنامه درسي ملي داراي اجزا و عناصر مختلفي نظیر 
مباني و استراتژیهاي  برنامه  درسي،  رویكرد کلي برنامه 
درس��ي، اهداف کلي نظام آموزش��ي، اهداف دوره هاي 
تحصیلي یا س��طوح آموزش��ي، بیانیه هاي حوزه  هاي 
یادگیري، راهبردهاي کلي یاددهي و یادگیري وشیوه 
ارزشیابي آموخته هاي فراگیران و لوازمات پشتیباني و 
اجرایي برنامه درسي است. این اجزا و عناصر کم و بیش 
در برنامه درسي ملي کشورهاي مختلف دیده مي شود. 
هر چند تفاوتهایي در این عناصر وجود دارد و هر کشور 
بنا به اقتضائات سیاس��ي، اجتماعي وآموزش��ي خود 

مواردي را به آن اضافه مي کند) چوبینه،1382(.
در کشورهایي که به لحاظ نظام برنامه ریزي درسي 
متمرکز مي باشند برنامه درسي جنبه تجویزي دارد و 
کلیه اس��تانها وایالتها موظف به اجراي آن هستند، اما 
در کش��ورهایي که از تنوع و گس��تردگي جغرافیایي 
برخوردارند، برنامه درسي ملي بیشتر جنبه توصیه اي 
و پیشنهادي دارد نظیر کانادا، استرالیا، آمریكا و هند. 
در این کش��ورها برنامه درس��ي ملي پیش��نهادي در 
اختیار ایالتها قرار مي گیرد و برنامه ریزان درسي بنا به 
شرایط منطقه اي، نیازهاي محلي و وضعیت تحصیلي 

گزارش پيشرفت تدوين سند
 برنامه درسي ملي 

برنامه درسي ملي
1388-1298

در دستور کار دولت) حاکمیت اسالمی( قرار داشته 
باشد، حد ضروری و اجتناب ناپذیر تصدی گری دولت 
) حد  حاکمیتی ( در آموزش و پرورش و به تبع آن 
حد مطلوب مشارکت باید تعریف شود. در سایه این 
تعریف است که آموزش و پرورش با رویكرد  رقابتی و 

عدالت محور شكل می گیرد.
برخی از مهمترين اهداف پيش بينی شده در 

سند ملی مرتبط با الگو
 توس��عه فضا )رویكرد( رقابت��ی و ارتقاي کیفیت 

ارائه خدمات تربیتی
) هدف شماره19(

 کاه��ش تصدیگ��ری و مح��دود س��اختن دامنه 
عم��ل وزارت آ موزش و پرورش  به سیاس��تگذاری، 

برنامه ریزی و نظارت )هدف شماره 17(
 ج��اری س��اختن تفك��ر و رفت��ار اقتص��ادی در 

سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرا )هدف شماره 12(
 برابري در دسترسي به فرصتهاي آموزشي برخوردار 
از کیفیت، براي آحاد جمعیت 6 تا 18 ساله کشور1 
و دریافت کامل آموزش و پرورش الزامی )12 س��ال(

) هدف شماره 8(
 برخی از مهمترین راهبردها) راهكارها( پیش بینی 

شده در سند ملی مرتبط با الگو:
عدالت محور: از جمله

 توزی��ع مناب��ع دولتی) س��رانه دانش آم��وزی/ بن 
آموزشی( متناسب با شرایط متنوع و سطح نیازهای 

متفاوت در سطح کشور
 ورود به عرصه اجرا و ارائه خدمات آموزشی )تربیتی( 
در شرایط اضطراري و در پاسخ به وظایف حاکمیتی

 اس��تفرار یک س��ال آموزش پیش از دبس��تان در 
ساختار آموزشی با اولویت مناطق محروم

 ایج��اد »صندوق عدال��ت« برای کم��ک ویژه به 
آم��وزش و پرورش دانش آموزان متعلق به » طبقات 

نابرخوردار«
 اعطاي حق انتخ��اب به والدین و اعمال حاکمیت 

تربیتی در چارچوب سیاستهای مصوب
 سنجش ملی پیشرفت تحصیلی در مناطق مختلف 
کش��ور و ورود بهنگام برای رفع آسیبها و نابرابریها با 

تأسیس »سازمان ملی سنجش آموزش«
رقابتی: از جمله

خرید خدمت آموزش��ی توسط مش��تریان )والدین( 
با تقاضامحور کردن سیس��تم توزیع منابع ) بنهای 

آموزشی(
 آزاد س��ازی )برونس��پاری( جریان  تربیت علمی و 
حرفه ای معلم و همچنین آموزشهای حین خدمت در 
چارچوب  سیاستها و برنامه های مصوب به مؤسسات 
ذی صالح دولتی، تعاونی و خصوصی ، تحت نظارت 
س��ازمانی ملی و غیردولتی با عنوان » سازمان نظام  

معلمی«   

 استقالل مدارس و اداره آنها به صورت هیأت امنایی 
یا خصوص��ی تحت نظارتهای فراین��دی و برایندی 
آموزش و پرورش / توسط شهرداری ها و تشكل های 

خصوصی و تعاونی
 نظام س��ازی برای بهبود مس��تمر کیفیت تدریس 
با آزاد س��اختن معلمان از قیود اس��تخدام  و حقوق 
و مزایای تعریف ش��ده دولت��ی و عمل در چارچوب 
پیمان نامه هایی که متضمن بقاي متكی به شایستگی 

در سیستم است. 
 آزادس��ازی جریان تولید م��واد و منابع یادگیری) 
ش��امل کتاب درسی( و دامن زدن به تنوع و کیفیت 

براساس چارچوب مصوب برنامه درسی مصوب 
سوم، پاره ای از مهمترين تحوالت كه در 

الگوی نظری» زير نظام برنامه ريزی درسی و 
آموزش« مطرح شده است عبارتند از:

 تحول در ساختار برنامه درسی ، ساختار 3 وجهی 
)تجویزی/اجباری، نیمه تجویزی/انتخابی، غیرتجویزی/
اختیاری( در کلیه سطوح تحصیلی ... در جهت ایجاد 
انعطاف بیشتر ، تأمین نیازهای محلی – منطقه ای  ،  
پاس��خگوئی به نیازها و عالیق متنوع دانش آموزان و 

متحول ساختن فضای حاکم بر محیط یادگیری
 تحول در سیاستهای ناظر به آموزشهای مهارتی و 
شغلی / تخصص گرایی نرم ...پرهیز از آموزش شغلی 
و ارجاع آن به دوره آموزش تخصصی بنا به مالحظه 
کیفی��ت ، اثربخش��ی و عدالت اجتماع��ی. در دوره 
آموزش عمومی البته بسترس��ازی برای آموزشهای 
تخصصی باید صورت پذیرد) که از طریق برنامه های 

درسی انتخابی و اختیاری به وقوع می پیوندد(.
 اهتمام به س��احتها یا حوزه های یادگیری 6 گانه... 
تأکید بر عرصه های  مغفول و به حاش��یه رانده شده 
مانن��د تربیت هن��ری و زیبا ش��ناختی، حرفه ای و 

اقتصادی، زیستی و بدنی
 تمرکززدایی و فراهم کردن زمینه »آزاد س��ازی« 
برنامه درسی در سطوح  6 گانه  متناسب با آمادگی 
ها و ظرفیتهای مناطق مختلف کش��ور  و مدیریت 

هم زمان آنها ) مقتضای عدالت(
 توسعه محیطهای یادگیری به محیطهای غیرسنتی 
خارج از مدرس��ه )مانند خانه عل��م و فن آوری، خانه 
فرهنگ، موزه علوم و فن آوری، مراکز خدماتی موجود 
در جامعه ، محیطهای صنعتی و...( و همچنین محیط 

های مجازی و متكی به رسانه های جدید
 تغییر در سازمان دهی زمانی سال تحصیلی ) ظرف زمانی 
برنامه درسی و آموزشی( ... تعبیه پیوستگی در سال تحصیلی، 
پیشنهاد الگوی کلی10-2-10-2-10-2-10 ) هفته آموزش، 
هفته تعطیل، هفته آموزش ،.... و 8 هفته تعطیل تابستانی( و 

پیش بینی 5 روز آموزش در هفته در مدرسه.
پی نوشت:

1 . آغاز شش سالگي تا آغاز هجده سالگي

گزارش
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دانش آموزان تغییراتي در آن به عمل مي آورند. اصطالح 
چارچوب برنامه درسي ملي بیشتر در این زمان به کار برده 
مي شود. )معافي، 2007( در چارچوب برنامه درسي ملي 
معموالً پس از ذکر مقدماتي در مورد آموزش و پرورش و 
مقاصد آن طرح نارساییها در برنامه  درسي قبلي، تبیین 
استراتژیهاي در برنامه درسي جدید و بر مالحظاتي که در 
طراحي برنامه درسي جدید مورد توجه قرار گرفته است، 
رویكرد برنامه درس��ي و محورهاي آن و نیز چش��م انداز 
آموزش و پرورش در دوره هاي مختلف، بیانیه حوزه هاي 
یادگیري، راهبردهاي یاددهي و یادگیري، شیوه ارزشیابي 
و مالحظات در پشتیباني از برنامه درسي جدید به تفصیل 
مورد بحث قرار مي گیرد. محورهاي مورد عالقه اگرچه در 
کشورهاي مختلف کم و بیش مشترک است. اما در نحوه 
بیان یا به عبارتي در ادبیات برنامه درس��ي ملي،  به دلیل 
تفاوت در فلس��فه تعلیم وتربیت ونظام سیاس��ي، عالقه 
سیاستگذاران آموزشي و مسائل هر کشور تفاوتهایي وجود 

دارد. )نصیري،1387(
در برخي از کشورها برنامه درسي ملي شامل چارچوب 
برنامه درس��ي ملي و رؤوس تفصیلي مطالب درس��ي در 
دوره هاي مختلف تحصیلي اس��ت. ب��راي مثال مي توان 
به هندوس��تان اش��اره کرد ) معاف��ي، 2007(، برخي از 
صاحب نظران ای��ن دو را یكي نمي دانن��د و چارچوب را 
از برنامه  درس��ي جدا مي کنند. سیاس��تگذاران آموزشي 
در ایران از اصطالح س��ند برنامه درس��ي ملي براي بیان 
چارچوب برنامه  درس��ي ملي اس��تفاده کرده اند و تولید 
راهنماهاي برنامه درسي را برنامه عملیاتي و اجرایي سند 
برنامه درس��ي ملي مي دانند ) س��ند برنامه درسي ملي، 

دومین نگاشت 1387(.
تاريخچه توليد برنامه درسي ملي در ايران

به رغم تصور اغلب سیاس��تگذاران آموزشي، تاریخچه  
آموزش و پرورش کشور مبین آن است که نظام آموزش 
و پرورش رسمي کشور حداقل از سال 1298 شمسي به 
بعد داراي برنامه درسي ملي بوده است و تولید کتابهاي 
درسي همواره از یک طرح و نقشه پیروي مي کرده است. 
در آن زمان بیشتر اصطالحاتي نظیر دستور تعلیمات دوره 
اول و دوم آموزش و پرورش، پروگرامهاي تحصیلي وزارت 
معارف و بعداً برنامه هاي تفصیلي به جاي برنامه درس��ي 
ملي استفاده مي شد. تفاوت برنامه هاي درسي ملي گذشته 
با زمان حال در عنوان ونوع عناصر مطرح در این برنامه ها 
بوده اس��ت. این برنامه تقریباً در هر 10 یا 15 سال مورد 

بازنگري قرار گرفته است.)معافي، 1367(
اولی��ن برنامه درس��ي ملي کش��ور در زم��ان وزارت 
نصیرالدوله بدر تحت عنوان: »دستور تعلیمات شش ساله 
ابتدایي« به تصویب رسید ودومین برنامه یعني تعلیمات 
متوسطه براي شعبه هاي علمي و ادبي در سال 1306 از 
تصویب وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه گذشت 
که تا س��ال 1317 یعني وزارت مرحوم اسماعیل مرآت 

تغییر چنداني نكرد.
عناصر این برنامه عمدتاً شامل فهرست عناوین درسي 
براي هر پایه، رؤوس مطالب هر ماده درس��ي و س��اعات 

هفتگي براي تدریس موضوعات درسي مختلف بود.
در سال 1317 دوره متوسطه به دو دوره سه ساله تقسیم 
ش��د. در دوره اول متوسطه مواد درسي مشترک بود و در 
دوره دوم متوسطه موضوعات درسي به صورت اختصاصي 
سازماندهي شد. دوره دوم متوسطه نیز به پنج شعبه ادبي، 
علمي، بازرگاني، کشاورزي و فني تقسیم گردید و در همان 
سال نیز دستور تعلیمات شش ساله متوسطه توسط وزارت 
معارف اوقاف و صنایع مستظرفه تدوین شد. از ویژگیهاي 
این برنامه توجه به نیازهاي جنس��یتي ب��ود. بویژه برنامه 
تعلیماتي ادبي و علمي پسران و دختران ضمن دارا بودن 
اش��تراکاتي در برخي از جنبه ه��ا و در برخي از موضوعات 
درسي متفاوت بود. عناصر این برنامه شامل اهداف آموزشي 
و درس��ي، عناوین درسي )مش��ترک براي دختر و پسر و 
خ��اص براي دختران( رؤوس محتوا با مدت زمان تدریس 
و دس��تورالعمل ارزشیابي هر ماده درسي و نیز فعالیتهاي 

تكمیلي ) تكلیف( براي هر موضوع درسي بود.
در فاصل��ه س��الهاي 1334 به موج��ب برنامه جدید 
تعلیمات متوس��طه، بعضي از رشته هاي درسي این دوره 
تغییر نام یافت، از جمله رشته علمي به ریاضي و طبیعي 
تقس��یم شد،  و رشته خانه داري نیز به این رشته ها اضافه 
ش��د. این رشته ها تا س��ال 1354 همچنان ادامه یافت و 
در این س��ال رشته  خانه داري حذف و رشته هاي ریاضي، 
طبیعي و ادبي به رشته  هاي ریاضي فیزیک، علوم تجربي، 

ً  ادبیات و علوم انساني تغییر  اقتصاد و علوم انساني و بعدا
نام دادند. ساختار برنامه درسي در این زمان کم و بیش از 
ساختار برنامه هاي قبل تبعیت مي کرد جز آنكه به توجه به 
استفاده از فیلمهاي  آموزشي و مواد مختلف نیز در برنامه 
درسي ملي اشاره شده بود، اما به دلیل عدم توجه به برنامه 

پشتیباني هیچ گاه ازمرحلة نوشته به عمل در نیامد.
در فاصله سالهاي 1344- 1342 ساختار جدیدي براي 
نظام آموزشي کشور در نظر گرفته شد که در نتیجه آن نظام 
6 سال ابتدایي و 6 سال متوسطه از بین رفت و نظام 5+3+4 
جایگزین آن شد. ساختار نظام پنج سالي ابتدایي، سه سالي 
دوره راهنمایي و چهار س��الي دوره متوس��طه به تصویب 
رسید. نظام دوره متوسطه نیز با تغییرات مختلفي از سال 
1354 به بعد مواجه شد از جمله ساختار 1+3، 2+2 و 1+3. 
در نظام 1+3، سه سال مشترک و یک سال اختصاصي، در 
نظام 2+2 دوسال مشترک ودو سال اختصاصي و در نظام 
3+1 یكسال عمومي و سه سال اختصاصي ) در حال حاضر 

این بحثه ا نیز همچنان ادامه دارد(.
مسؤوالن وقت دالیل تغییر در ساختار نظام آموزشي را 
تغییرات در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي کشور و نیاز 

بازار به تربیت تكنسینهاي چندپیشه برمي شمردند.
به نظر مي رسد یكي از پیامدهاي منفي تغییر ساختار 
دوره ابتدایي از 6 س��ال به 5 س��ال این بوده  که کودکان 
دبس��تاني در حالي وارد دوره راهنمایي شدند که هنوز از 
بلوغ و رشد کافي برخوردار نبودند و احتماالً یكي ازدالیل 
علت افت تحصیلي در پایه اول راهنمایي ناشي از همین 
مس��أله است. شاید علت اینكه در س��ند ملي آموزش و 
پرورش و سند برنامه درسي ملي پیشنهاد شده است که 
طول دوره ابتدایي از 5 سال به 6 سال تغییر یابد ناشي از 

همین مسأله باشد. 
برنام��ه درس��ي دوره ابتدایي و راهنمای��ي در فاصله 
س��الهاي 45-42 با چالش کمتري به تصویب رسید، اما 
تصویب برنامه درس��ي دوره متوسطه به دلیل بحثهایي 
که دربارة رشته هاي مختلف مي شد تا سال 1354 ادامه 
یافت. در این برنامه ها نخستین بار براي هریک از دوره هاي 
تحصیل��ي، اه��داف دقیق تري تصویب ش��د، همچنین، 
موضوعات درسي داراي هدف شدند. راهبردهاي یاددهي 
– یادگیري، ش��یوه ارزشیابي و مواد آموزشي پیشتیباني 

براي هر درس نیز مشخص شد.
وجه مش��ترک تدوین هم��ه برنامه ه��اي فوق الذکر 
کم توجهي به تحقیقات پش��تیبان از قبیل نیازسنجي و 

مطالعات تطبیقي است.
پس از انقالب اسالمي ایران در سال 1357در اولین گام 
محتواي کتابهاي درسي بازنگري یا به عبارتي طاغوت زدایي 
شد، کتابهاي درسي جدیدي نیز تألیف گردید و به دنبال 
آن در فاصله سالهاي 64-1360 بحثهاي تغییر نظام مطرح 
گردید. بحث تغییر نظام آموزش��ي تحوالت فراواني را در 

مقاله
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عرصه هاي مختلف آموزشي با خود به دنبال آورد. در حوزه 
سیاستگذاریهاي آموزشي، نخستین بار طرح کلیات تغییر 
نظام به تصویب رسید و به دنبال آن ساختار نظام آموزشي 
در دوره متوسطه تغییر یافت و محتواي برنامه هاي درسي 
عمیقاً مورد بازنگري قرار گرفت. از سال 1367 به بعد اولین 
بار براي هر موضوع درسي راهنماي برنامه درسي تهیه شد، 
اما همچنان تا سال 1378 به دلیل درگیري در کار تألیف 
کمتر به تدوین برنامه درسي ملي توجه مي شد، در این سال 
کار مطالعاتي براي تهیه برنامه درسي جامع براي دوره هاي 
تحصیلي ابتدایي،  راهنمایي و متوسطه شروع شد که منجر 
به تولید سه گزارش پژوهشي در این زمینه گردید، اما به 
دلیل تغییر در مدیریت دفتر، ادامه این کار با وقفه مواجه 
شد. عده اي از صاحب نظران آموزشي معتقد بودند که قبل 
از تولید برنامه درس��ي ملي الزم مي بود که فلسفه تعلیم 
وتربیت اسالمي یا فلسفه تعلیم وتربیت رسمي مشخص 
شود یا نیازسنجي در سطح ملي باید صورت مي گرفت و 
بدین لحاظ نمي توان تنها به پژوهش هاي موجود در حوزة 
برنامه ریزي درسي یا برنامه هاي درسي نسبت به طراحي 

برنامه درسي ملي اقدام نمود. 
به دنبال درخواست مقام معظم رهبري مبني بر تحول 
در نظام آموزش و پرورش در سال 1384 وزارت آموزش 
و پرورش با تشكیل کمیسیون راهبردي زیر نظر ریاست 
محترم جمهوري کار مطالعاتي در خصوص خرده نظامهاي 
آموزش و پ��رورش در 6 حوزه )مدیریت راهبردي، منابع 
انساني، مالي، برنامه ریزي درس��ي و آموزشي، تحقیق و 
ارزش��یابي، فضا و تجهیزات( در دو سطح ملي و استاني، 
مطالعه در خصوص ساختهاي مختلف تربیتي ) علمي – 
فن��اوري، فرهنگي – هنري،  اقتصادي – حرفه اي، دیني 
– اخالقي، بدني – زیستي و سیاسي و اجتماعي(، مطالعه 
انواع آموزشهاي خاص شامل ) فني و حرفه اي، تیزهوشان، 
استثنایي، بزرگساالن و آموزش عشایر(، مطالعات محیطي 
) اداري، اجرای��ي، دولت��ي و عمومي – حقوقي، قضایي و 
تأمین��ي – اجتماعي، اقتصادي، سیاس��ي و فرهنگي و 
بین الملل��ي( و ش��ناخت نقاط قوت، ضع��ف، تهدیدها و 
فرصتهایي که هریک از این نظامها با آن مواجه هستند و 
نیز تدوین فلسفه تعلیم وتربیت اسالمي و فلسفه تعلیم و 
تربیت رسمي و عمومي آغاز گردید که حاصل آن تدوین 
سند تحول راهبردي نظام تربیت رسمي و عمومي در افق 
چش��م انداز بوده اس��ت. در باب ضرورت و اهمیت چنین 
حرکت��ي در نظام آموزش و پ��رورش و ضرورت توجه به 
آن کافي اس��ت که به فرازهایي از س��خنان مقام معظم 
رهبري در این خصوص توجه کنیم: » اگر کشور و ملتي 
خواهان عزت مادي، س��عادت معنوي، برتري سیاس��ي، 
پیشرفت علمي و آباداني است، باید به آموزش و پرورش به 
عنوان کار بنیادي توجه کند، زیرا نیروي انساني الزم براي 
تحقق این اهداف واال، محص��ول نظام آموزش و پرورش 

اس��ت« - » بهترین و برجسته ترین فكرها باید بنشینند 
براي  آموزش و پرورش طراحي کنند. باید فلسفه آموزش 
و پرورش اس��المي واضح باشد و براساس این فلسفه افق 
آینده آموزش و پرورش روشن باشد؛  معلوم باشد ما دنبال 
چه هس��تیم و کجا مي خواهیم برویم و براساس آن خط 
کشي بش��ود، برنامه ریزي شود و راهها مشخص شود؛ ما 
ب��ه این احتیاج داریم، آموزش و پرورش باید از روزمرگي 
بی��رون بیاید. این اس��اس حرف اس��ت«.  )س��ند تحول 

راهبردي، 1388(.
ضرورت تدوين برنامه درسي ملي

س��ند ملي آموزش و پ��رورش ) بخ��ش راهبردهاي 
کالن هدف ش��ماره 2( از جمل��ه راهبردهاي ضروري در 
زمین��ه تحول بنیادي را طراحي و تدوین برنامه درس��ي 
ملي مي داند و تأکی��د دارد که هدف غایي نظام آموزش 
و پرورش باید تربیت انسانهاي مؤمن، متفكر، عالم،  عامل 
متخلق به اخالق حس��نه، خالق و کارآفرین، س��الم و با 
نشاط، پرسشگر، انتخابگر وآزادمنش، قانون گرا و نظم پذیر، 
عدالت خ��واه و صلح جو، اس��تقالل طلب و ظلم س��تیز، 
جمع گرا و جهان اندیش باشد. )سندملي آموزش و پرورش 

صفحات 35 و 37(.
عالوه بر تربیت انسان جدید، از دیگر ضرورت هاي تدوین 

برنامه درسي ملي مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- یكپارچه ش��دن انواع مصوبات مختلف و مجزاي مرتبط 
با برنامه درس��ي که هم اکنون توسط شوراي عالي آموزش 
و پرورش، به تصویب رسیده است در یک سند واحد، مانند 
اه��داف آموزش و پ��رورش در دوره  هاي مختلف تحصیلي، 
اصول ارزش��یابي، اصول برنامه ریزي درس��ي جدول زماني 
ساعات هفتگي، ساختار برنامه درسي و مواردي از این قبیل.

2-  تعیین نقشه کالن فعالیته اي آموزشي در مدرسه
3- همس��و کردن برنامه هاي درس��ي با توجه به اس��ناد 
باالدستي نظیر قانون اساس��ي جمهوري اسالمي ایران، 
برنامه توس��عه پنج ساله، اس��ناد ملي توسعه، سند ملي 
آموزش و پرورش، فلسفه تربیت اسالمي و فلسفه تربیت 

رسمي وعمومي
4- همسو کردن برنامه هاي درسي با مطالبه رهبر انقالب 
اس��المي ایران که در اصل مطالبه جامعه مس��لمان ایران 

است.
5- پاسخگویي به نیازهاي جدید جامعه و الزامات جهاني
6- بازنگري محتواي دروس همسو با پیشرفتهاي علمي

7- رس��میت دادن به مش��ارکت معلمان در برنامه ریزي 
درسي 

8- ایجاد انعطاف در برنامه درسي ملي با توجه به تفاوتهاي 
جنسیتي، محلي ومنطقه اي 

9- ایجاد همسویي بین علم و دین و علم واخالق
10-پاسخگویي به نیازهاي برنامه ریزان درسي به داشتن 

نقشه کالن برنامه درسي

فرايند توليد برنامه درسي ملي
پس از تصویب مصوبه تش��كیل کمیسیون راهبردي 
آم��وزش و پ��رورش در مورخه86/2/4 در ش��وراي عالي 
آموزش و پرورش به موجب ماده واحدي، این کمیسیون 
تولید و تدوین برنامه درس��ي ملي را به تصویب رساند و 
مقرر شد که این کمیسیون ظرف دو سال برنامه درسي 
ملي را در شوراي عالي آموزش و پرورش به تصویب رساند. 
این کمیسیون پس از سه ماه مطالعه اجزاي برنامه درسي 

ملي را به شرح زیر تصویب کرد:
1- مبان��ي فلس��في و دیني ش��امل: ) مباني فلس��في 
و  معرفت شناس��ي،  روان شناس��ي،  هستي شناس��ي، 
ارزش شناس��ي(، بع��داً مبان��ي علمي روان ش��ناختي و 

جامعه شناختي به آن اضافه شد.
2- الگ��وي هدف گذاري و اصول حاکم بر برنامه درس��ي 
رویكرد برنامه درسي ملي و هدف غایي مخاطب و نیازها 
و الزامات آموزشي جامعه، نیازها و الزامات آموزشي اهداف 

برنامه  درسي در دوره هاي مختلف تحصیلي 
3- س��اختار نظام آموزش��ي و محتوا شامل ساختار نظام 
آموزش��ي زمان، حوزه هاي یادگی��ري و بیانیه حوزه  هاي 

یادگیري و یادگیري گروههاي ویژه
4- راهبردهاي یاددهي و یادگیري ) پیش فرضها، سیاستها 

و راهبردها(
5- ارزشیابي پیشرفت تحصیلي ) پیش فرضها، سیاستها و 

راهبردها(
6- فراین��د تولید برنامه ها و مواد و رس��انه هاي درس��ي و 

تربیتي
7- استلزامات و اقتضائات اجرایي

8- ارزش��یابي برنامه  درس��ي ملي و فرایند اصالح آن در 
کمیسیون تلفیق یافته هاي کمیته هاي هفتگانه و با توجه به 
نتایج نظرسنجي ها بعداً مقرر شد که در انتهاي سند واژه نامه 

و منابع نیز اضافه شود.
در س��ال 1387 با توجه به ساختار پیش بیني شده در 
طرح برنامه درس��ي ملي، هفت کمیته کاري تشكیل شد. 
این کمیته ها با توجه به پژوهشهاي انجام شده و به روش 
فراتحلیل،  مطالعه اس��نادي، مصاحبه با خبرگان، بحث و 
گفتگوي خبرگان و نظرخواهي از افراد صاحب نظر حاصل 
مطالعات خود را در اختیار کارگروه تلفیق یافته ها قرار دادند 
و براساس آنها اولین نگاشت برنامه درسي ملي در اسفندماه 
1387 مدون ش��د. پس از اعتباربخش��ي نگاش��ت اول و 
به دنبال تشكیل همایشها و نظرسنجي هاي استاني، دومین 
نگاش��ت در خردادماه 1388 بیرون آمد. در حال حاضر با 
توجه به نهایي شدن اس��ناد باال دستي و کار بازنگري در 
نگاشت دوم در جریان اس��ت و امید مي رود که انشاءا... تا 
آخر آذرماه نگاش��ت س��وم جهت بررسي و تصویب نهایي 
در اختیار ش��وراي عالي آموزش و پرورش قرار گیرد. سند 
برنامه درسي ملي حداقل مبتني بر 60 منبع اصلي است 
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دكترفريده مشايخ
نويسنده و محقق

چكيده
در یادگیری الكترونیكی می ت��وان انواع رویكردهای 
یادده��ی- یادگیری را ب��ه کار برد، اما انتخ��اب رویكرد 
مناسب و اثربخش درکیفیت تجربه یادگیری الكترونیكی 
مس��تلزم ش��ناخت و بكارگی��ری علم و هن��ر یاددهی 
-یادگیری)پداگوژی( است. از این رو، در طراحی فعالیتهای 
یاددهی- یادگیری باید به ویژگیهای یادگیرنده توجه شود. 
عالوه بر آن، توجه به محتوای آموزش��ی و گزینش روش 
تدریس در طراحی یادگیری الكترونیكی ضروری است، 
ولی این امر، بدون در نظر داش��تن و به کارگرفتن الزامات 
نظری پداگوژی در عمل، کافی نیس��ت. هدف این مقاله، 
بازنمای��ی جای��گاه و نقش پداگ��وژی در ارتقاي کیفیت 
یادگیری الكترونیكی اس��ت. برای این منظ��ور، با مرور 
یافته های پژوهشی نو، در مقیاس جهانی، کوشش شده 
است به برخی پرسشهای مرتبط با کیفیت یادگیری به 
طور کلی، و یادگیری الكترونیكی، بویژه، از دیدگاه نظری 
وعملی به ش��رح زیر پاسخ داده ش��ود: )الف( حوزه های 
علمی نو و یافته های پژوهش��ی مرتبط با علم یادگیری 
کدام اند؟ )ب(- جایگاه راهبردی پداگوژی در تعامل انسان 
با محیط چگونه بازنمایی می ش��ود؟)ج( الزامات نظری و 

عملی پداگوژی در فرایند یاددهی-یادگیری الكترونیكی 
کدام اند؟)د( صالحیتهای کلیدی عام برای توانمندسازی 
یادگیرن��ده و ارتق��اي کیفیت یادگی��ری در محیطهای 

یادگیری الكترونیكی کدام اند؟
واژگان کلیدی:کیفیت یادگیری، علم یادگیری، یادگیری 

تعاملی، عملكرد یادگیری، محیط یادگیری.
مقدمه

یادگی��ری الكترونیكی  به معن��ای یادگیری از طریق 
شرکت در دوره های آموزشی-رایانه ای، با استفاده از انواع 
چندرسانه ای شامل CD-ROM، اینترانت، و اینترنت 
تعریف ش��ده اس��ت. برنامه های یادگیری الكترونیكی از 
طریق رایانه با استفاده از چندرسانه ای به صورت شنیداری 

یا متن نوشته، صوت، تصویر،
پویاس��ازی یا ویدئو عرضه می ش��ود. در این برنامه ها 
می توان انواع رویكردهای یاددهی-یادگیری را به کار برد، 
اما انتخاب رویكرد مناس��ب و اثربخش درکیفیت تجربه 
یادگیری الكترونیكی مستلزم شناخت، و بكارگیری علم 
و هنر یاددهی یادگیری )پداگوژی(  در طراحی فعالیتهای 
یادده��ی- یادگیری ب��ا توجه به ویژگیه��ای یادگیرنده 
می باشد. از این رو، درحالی که توجه به محتوای آموزشی 
و گزینش روش تدریس در طراحی یادگیری الكترونیكی 
الزم اس��ت، ولی ب��دون در نظر داش��تن و به کارگرفتن 

 جايگاه پداگوژی دركيفيت يادگيری الكترونيكی:

از نظریه تا کاربرد

که هریک از آنها نیز مبتني بر منابع مختلفي است. در 
مقاله بعدي مهمترین برجستگیها در سند برنامه درسي 

ملي به اطالع عالقه مندان خواهد رسید.
پي نوشت ها:

1- نیازها و الزامات آموزش��ي و جامعه، نیازها و الزامات 
آموزشي از تحلیل کاستیها و تمدیدها و فرصتها و قابلیتها 

و براساس پژوهشهاي انجام شده مشخص شده است.
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1- محمدیان، بهرام ، » برنامه اي براي تربیت انسان مطلوب«، 
ویژه نامه برنامه درس��ي ملي شماره 1، س��ازمان پژوهش و 

برنامه ریزي آموزشي، 1387.
2- چوبین��ه، مهدي، گزارش راهنماي برنامه درس��ي جامع 
در دوره متوس��طه، دفتر برنامه ریزي و تألیف کتب درس��ي، 

.1382
3- نصی��ري، عبداله » طرح بررس��ي مقایس��ه اي اس��ناد و 
برنامه هاي درسي ملي کش��ورهاي جهان به منظور تبیین 
مولفه ها و عناصر برنامه هاي درس��ي ملي ای��ران«، ویژه نامه 
برنامه درس��ي ملي، سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي،  

.1387
4- صدري و دیگران  »س��ند تح��ول راهبردي نظام تربیت 
رسمي و عمومي در افق چشم  انداز« ، طرح تدوین سند ملي 

آموزش و پرورش، 1388.
5- معافي، محمود ، بررس��ي تطبیقي برنامه ریزي درسي و 
آموزش جغرافیا در ایران و چند کش��ور جهان )دوره آموزش 
عمومي( پایان نامه، دانش��كده علوم تربیتي، دانشگاه تربیت 

معلم تهران، 1367.
6- دستور تعلیمات دوره اول ابتدایي و متوسطه، وزارت معارف 

اوقاف و صنایع مستظرفه 1298،  مطبعه حاج  عبدالرحیم 
7- دستور تعلیمات دوره متوس��طه، وزارت معارف اوقاف و 

صنایع مستظرفه، 1306 مجلس.
8- برنامه تحصیالت ابتدایي، وزارت معارف دي ماه 1319.

9- برنامه تحصی��الت دوره اول متوس��طه، وزارت فرهنگ 
.1334

10-برنامه تحصیالت شعبه دوم دوره متوسطه، اداره مطالعات 
و برنامه ها، وزارت فرهنگ، 1334.

11-برنامه تفصیل دوره پنج ساله ابتدایي،  اداره کل مطالعات و 
برنامه ها خردادماه 1345.

12-برنام��ه تفصیلي دوره راهنمای��ي، اداره کل مطالعات و 
برنامه ها، آبان 1346.

13- سند برنامه  درسي ملي جمهوري اسالمي ایران، دومین 
نگاشت، 1387.

14- Moafi Mahmood, Comparative. Study 
in Curricula of Iran, India and Malaysia; 
A theortical Fromework and Model In 
General Education, PH. D theses, faculty 
of Education University of Delhi. (2009)

مقاله



آذر 1388. شماره 116

64

الزامات نظری پداگوژی در عمل کافی نیست؛ زیرا با ورود 
وب.Web(2 2,0( به عنوان یک وسیله ارتباطی تعاملی 
–هوشمند در محیط یادگیری الكترونیكی، فرصت توسعه 
ابعاد اجتماعی، و تعامل با همی��اری در یادگیری فراهم 
شده اس��ت. این فرصت، ارتقای کیفیت تجربه یادگیری 
را، از انتقال محتوا به ساختن دانش با همیاری، امكان پذیر 
س��اخته است. بهره مند ش��دن از این فرصت در طراحی 
آموزش الكترونیكی، برای یادگیرنده و مدرس، مس��تلزم 
تغیی��ر و تح��ول در کیفیت تجربه یادگیری، ب��ا گذار از 
رویكردهای انتقال متن به رویكردهای تعاملی با همیاری 
 ،)2007,.Chatti et al(برای س��اختن دان��ش اس��ت
ولی تعاملی ب��ودن و همی��اری در محیطهای یادگیری 
الكترونیكی برای س��اختن دانش خود مستلزم تسلط بر 
صالحیته��ای کلیدی و بكارگیری آن توس��ط مدرس و 
یادگیرن��ده در فرایند یاددهی –یادگیری است)مش��ایخ 

وجوادی،1386(.
بعالوه، با توجه به اهمیت دانش در اقتصاد دانش-

بنیان، یكی از چالش��های پیش رو در عصر اطالعات و 
ارتباطات بهبود بخش��یدن به تولید دانش اس��ت. با 
تحول فن آوری اطالعات به »وب.2«، تنها دسترس��ی 
به اطالع��ات و دانش و مصرف آن را نمی توان و نباید 
غایت در نظر گرفت. بلكه، مشارکت درساختن و خلق 
دانش توس��ط کاربران، هدف غایی اس��ت. از این رو با 
فراهم شدن فرصت دسترسی به انبوه اطالعات و دانش، 
یادگیری مداوم به عنوان یک راهبرد در مقیاس فردی، 
Del(ملی، و جهانی ضرورت یافته و توصیه شده است

 ..)2002,Hinrichs&1996,ors
با نسل جدید وب، کاربران می توانند همزمان با مصرف 
اطالعات و دانش، تولیدکننده دانش نیز باش��ند. در این 
فرایند تعاملی، بر همیاری در تولید دانش تاکید می شود. 
رون��د تحول فن آوری »وب.2« امكان یادگیری با پویایی 
اجتماعی را فراهم ساخته است. »چی یاد بگیریم؟« به »از 

.)2007,Chatti(کی یاد بگیریم؟« تحول یافته است

از آنجا که ماهیت یادگیری، اجتماعی، شخصی، توزیع 
ش��ده، انعطاف پذیر، پویا، و پیچیده است، بكارگیری یک 
الگوی اجتماعی یادگیری با همیاری، به توسعه و تثبیت 
صالحیتهای کلیدی عام در یادگیرنده و مدرس نیاز دارد. 
نگاهی به آمار پژوهشی گزارش شده نشان می دهد بیش 
از 85یادگیری در خارج از کالس درس از طریق ارتباطات 
و اتصاالت انج��ام می گیرد)Siemens,2004(.این نوع 
تجربه یادگیری بیشتر معطوف به کسب دانش رویدادی 

و اجتماعی است.
در حالی که، برای ساختن دانش با همیاری و ارتقاي 
کیفیت تجربه یادگیری به س��طوح باالی ش��ناختی در 
محیطهای الكترونیكی از یک س��و ب��ه آگاهی از جایگاه 
پداگ��وژی در انتخاب و بكارگی��ری رویكردهای یاددهی 
یادگی��ری، و از  س��وی دیگر به تس��لط بر صالحیتهای 
کلیدی عام   در رویارویی با تنوع، پیچیدگی، و س��رعت 

تغییر دانش، نیاز است.
با توجه به نكات یاد شده، این مقاله با هدف بازنمایی 
جایگاه و نق��ش پداگوژی در ارتق��اي کیفیت یادگیری 
الكترونیكی تدوین ش��ده است. برای این منظور، با مرور 
یافته های پژوهشی نو، در مقیاس جهانی، کوشش شده 
است به برخی پرسش های مرتبط با کیفیت یادگیری به 
طورکلی، و یادگیری الكترونیكی، بویژه، از دیدگاه نظری و 

عملی به شرح زیر پاسخ داده شود:
 حوزه های علمی نو و یافته های پژوهش�ی مرتبط با 

علم یادگیری کدام اند؟
  جایگاه راهبردی پداگوژی در تعامل انسان با محیط 

چگونه بازنمایی می شود؟
 الزامات نظری و عملی پداگوژی در فرایند یاددهی - 

یادگیری الکترونیکی کدام اند؟
 صالحیته�ای کلی�دی ع�ام ب�رای توانمندس�ازی 
یادگیرن�ده و ارتق�اي کیفیت یادگی�ری در محیطهای 

یادگیری الکترونیکی کدام اند؟
حوزه های نو ويافته های پژوهشی مرتبط با  علم 

يادگيری
یافته های پژوهشی نو در ارتباط با کارکردهای مغز و 
یادگیری در طی نیم قرن اخیر با ش��كل گیری سه حوزه 

علمی جدید به شرح زیر به دست آمده است:
 عل��م ش��ناختی   ) از دهه 1950 میالدی(: متش��كل 
ازروانشناسی، عصب شناسی، زبان شناسی، مردم شناسی، 
فلسفه، و هوش مصنوعی و متمرکز بر پردازش اطالعات 

در مغز و معناسازی.
 عل��م یادگیری  ) از ده��ه 1980 میالدی(:متمرکز بر 
مطالعه کارکردهای مغز در تعامل با محرکهای محیط و 

تأثیر آنها بر یادگیری.
 علم عاطفی ) از دهه 1990 میالدی(:متمرکز بر مطالعه 

هیجانها بر روی بافتهای عصبی و تأثیر آن بر یادگیری.
برگزیده ای از یافته های پژوهشی نو درباره علم یادگیری 
)OECD, 2007(، که در طراحی یادگیری الكترونیكی 
با راهبرد یادگیری مداوم می تواند مورد توجه قرار گیرد، 

به شرح زیر است:
  مغز هرگز توانایی یادگیری را از دست نمی دهد. بویژه 
اگر یادگیری در تعامل با محیط، فعاالنه پیگیری ش��ود 

باعث تغییر فیزیكی مغز نیز مي شود.
 هیجانها بافت های عصبی را شكل می دهند.

 انعطاف پذیری مغز) توانایی تغییر رفتار در پاسخگویی 
به تقاضاه��ای محیطی ( به نوع تجربه یادگیری، س��ن 

یادگیرنده، و محرکها در محیط یادگیری بستگی دارد.
 یادگیری به معنای»داربست زدن«  برای ساختن دانش 
و انتق��ال رمزگزاریهای  نو در بانكهای ذخیره ذهن، یا به 
عبارت دیگر، بهبود بخشیدن به باز نماییهای ذهن برای 

انجام وظیفه  است.
 فن آوریهای الكترونیكی بستر پشتیبانی شگفت انگیزی 
در ارتقای دسترسی و انتقال بازنمایی های رمزگذاری شده 

محسوب می شوند.
 یكی از قویترین انگیزه ها ب��رای ادامه یادگیری فردی، 
بصیرتهایی اس��ت که از دستیابی به ادراک  نو از مفاهیم 

جدول )1( –خالصه نظریه های عمده یادگیری و کاربرد آنها در یادگیری الکترونیکی

نظریه ها

رفتارگرایی 

شناختی 

سازاگرایی

ویژگي ها

تمرکز بر اصالح رفتار از طریق 

محرک- پاسخ

یادگیری با سعی و خطا

یادگیری ازطریق تداعی و تقویت

تمرکز پداگوژی بر کنترل و پیامدهای قابل  مشاهده

تمرکز بر ساختارهای شناختی درونی

یادگیری با هدف تغییر در ساختارهای دانش شناختی درونی انجام می گیرد

تمرکز بر توسعه انسان

تمرکز پداگوژی بر پردازش و انتقال اطالعات از طریق تعامل، تشریح، بازسازی، تقابل، استنباط و حل مسأله

تمرکز بر فرایندهایی که از آن طریق یادگیرنده، در حین تعامل با محیط، ساختارهای ذهنی اش را می سازد.

تمرکز پداگوژی بر انجام دادن وظیفه   ،خود- راهبری،ویادگیری اکتشافی است.

کاربردهای بالقوه در یادگیری الکترونیکی

 انتقال محتوا

 سنجش و بازخورد

 با توجه به شناخت توزیع شده  می توان به سهیم شدن در ساختار میان 

یادگیرنده و غنای اطالعاتی منابع و ارتباطات در محیط یادگیری یاری رساند. 

توسعه نظامهای یادگیری هوشمند و فردی

 استفاده از »جعبه ابزار«  و سیستمهاي حمایتی هوشمند برای دست 

یافتن به منابع وتقویت ظرفیت یادگیرنده –محوری
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حاصل می گردد.
 یادگیری عمقی از طریق فعال س��ازی س��طوح باالی 
ش��ناختی یعنی: تحلیل، ترکیب، ارزیابی و فراش��ناخت 

حاصل می شود.
 یادگیری عمقی به تفكرخالق، مفهوم سازی، و ساختن 

دانش یاری می رساند.
 در طراحی یادگیری، به طورکلی، و یادگیری الكترونیكی، 
بوی��ژه، بر فعالیتهای یادگیرن��ده در تعامل با همگنان و 

محیط، تأکید می شود.
 هم افزایی آگاهانه میان پداگوژی و فن آوری در طراحی 

یادگیری الكترونیكی رو به افزایش است.
اس��تفاده از رویكرده��ای تعاملی با همی��اری  در فرایند 

یاددهی یادگیری بر کیفیت یادگیری می افزاید.
جايگاه راهبردی پداگوژی در تعامل انسان با 

محيط
ب��ا قبول ای��ن ک��ه یادگی��ری در تعامل ب��ا محیط 
حاص��ل می گرد، می ت��وان جایگاه علم و هن��ر یاددهی 
– یادگیری)پداگ��وژی( را در تعامل انس��ان با محیط در 
قالب یک راهبرد بازنمای��ی کرد. برای این منظور از یک 
الگوی مفهومی متشكل از دو مؤلفه کلیدی و تأثیرگذار بر 
یكدیگر استفاده می شود. این دو مؤلفه عبارت اند از )الف( 
عملكرد یادگیری و )ب( محیط یادگیری )مشایخ،1387و 

.)1386
عملكرد یادگیری، با درنظرگرفتن هدفهای آموزشی، در 
سه حیطه: )1( شناختی،)2( نگرشی-عاطفی، و )3(روانی-

حرکتی تعریف شده است)Bloom,1976(. برای مثال 
در بعد ش��ناختی در فرایند یاددهی -یادگیری، با توجه 
ب��ه ابعاد چهارگانه دان��ش: )1(رویدادی،)2(مفهومی،)3(

ش��یوه انجام کار،و)4(فراش��ناخت، برای هریک از شش 

سطح ش��ناختی تعریف شده توسط بلوم و تكمیل شده 
توسط آندرس��ون و همكاران، می توان عملكرد یادگیری 
-Anderson  Krat )مناسب با زمینه را تعریف نمود

wohl, 2001 (. اما از آنجا که عملكرد یادگیری حاصل 
کیفیت تجربه یادگیری درتعامل با محیط یادگیری است 
و به انتخاب رویكرد و فعالیتهای یادگیری بستگی دارد، 
می توان گفت تعامل وتأمل در محیط یادگیری غنی از نظر 
علمی، فرهنگی، زیبایی شناختی، اجتماعی، اقتصادی، و 
فن آوری بر کیفیت تجربه یادگیری می افزاید. زیرا اطالعات 
در اش��كال گوناگون، نخست توس��ط حواس پنجگانه از 
محیط دریافت می شود. و سپس، در مغز، با گذار از درون 
حافظه، رمزگذاری و پردازش می ش��ود. به عبارت دیگر، 
معناسازی مي شود و یادگیری در یكی از ابعاد چهارگانه 

دانش یادشده متجلی می گردد.
در این بازنمایی پداگوژی بخش جدایی ناپذیر محیط 
یادگیری اس��ت و کاربرد آن در فرایند یاددهی-یادگیری 
عامل تعین کننده در ارتقاي کیفیت یادگیری و دستیابی 

به عملكرد مطلوب است.
با توجه به تأثیرپذیری متقاب��ل عملكرد یادگیری از 
محیط یادگیری تأکید برضرورت هم افزایی میان پداگوژی 
و فن آوری در یادگیری الكترونیكی افزایش یافته است. این 
ضرورت به نوبه خود، درنظرگرفتن الزامات نظری و عملی 
پداگوژی را هنگام انتخاب رویكردهای یاددهی-یادگیری 

درآموزش الكترونیكی ایجاب می کند.
الزامات راهبردی پداگوژی در يادگيری الكترونيكی 
با مروری بر نظریه های یادگیری، درجستجوی کیفیت 
یادگیری می توان به شش مؤلفه در سه محور اشاره کرد. 
این س��ه محور ارتباط میان هر دو مؤلّفه را بیان می کند 

)Conole et al.2004( که در تصویر نمایان است:  

  فرد -------- اجتماع
 محور یادگیری -- یادگیری از طریق تعامل با دیگران

 تأمل -------- بدون تأمل
تأمل: هنگامی که به طور آگاهانه بر روی تجربه )با استفاده 
از تحلیل ،ترکیب و ارزیابی( اندیشیده مي شود و با گذار از 

تجربه یادگیری امكان پذیر مي گردد.
ب��دون تأّم��ل  )non reflection(: هنگام��ی ک��ه 
یادگیری با اس��تناد به فرایندهایی مانند شرطی کردن، 
یادگی��ری بدون بصیرت، یادگیری مهارتها وحفظ کردن 

توجیه می گردد.
 اطالعات -----------  تجربه

اطالعات:هنگامی که یک اطالع بیرونی مانند متن نوشته، 
تولیدات و انواع دانش مبن��ای تجربه و مواد خام را برای 

یادگیری تشكیل می دهد.
 تجربه: هنگامی که یادگیری از طریق تجربه مستقیم، 

فعالیت و کاربرد عملی حاصل می گردد.
با در نظر گرفتن مؤلفه های شش��گانه یادش��ده برای 
فعال سازی هریک از آنها، در طراحی یادگیری الكترونیكی، 
الزم است نخست، نظریه یادگیری و متعاقباً رویكردهای 
یاددهی- یادگیری متناسب با نظریه مد نظر و به کار گرفته 
شود. برای این منظور، می توان سه نظریه عمده یادگیری و 
الزامات کاربرد هر یک را در یادگیری الكترونیكی به شرح 

زیر در جدول)1(، مرور نمود:
ون��ول و همكاران با اس��تفاده از مؤلّفه های شش��گانه 
یادش��ده یک الگوی سه بعدی-هش��ت ضلعی به شرح 
زیر طراحی نموده اند. با استفاده از این الگو و فعال سازی 
ترکیب��ی از مؤلفه های یادش��ده درآن، می توان به نوعی 
تیپولوژی از تجربه یادگیری با در نظر گرفتن نظریه های 

عمده یادگیری )جدول 1( دست یافت.
  دریافت اطالعات بدون تجربه و بدون تأّمل

یادگیری تنها با دریافت اطالعات- با هر نوع رس��انه و 
به هر شكل- از نوع یادگیری سطحی)دریافت و درک( به 
ش��مار می رود. در صورت همراه بودن با تشویق و تنبیه 
حاصل یادگیری به شرطی شدن یادگیرنده می انجامد. این 

نوع یادگیری از نظریه رفتارگرایان پیروی می کند.
  دریاف�ت اطالعات همراه با کارب�رد) تجربه ( و بدون 

تأّمل
یادگیری ازطریق دریافت اطالعات و کاربرد اطالعات، با 
توجه به نبود تأّمل، باز هم ازنوع یادگیری سطحی شناخته 
می ش��ود )دریاف��ت، درک، کاربرد(. این ن��وع یادگیری 
همچنان از نظریه رفتارگرایان و ش��رطی ش��دن پیروی 

می کند.  
  دریافت اطالعات باتجربه و با تأّمل

یادگیری پ��س از دریافت اطالعات و کاربرد اطالعات 
و تأّم��ل درباره تجربه و نتایج حاصل )یعنی اس��تفاده از 
مهارتهای شناختی تحلیل، ترکیب و ارزیابی( به بصیرت 
و دانش شیوه انجام کار منتج مي شود. این نوع یادگیری 
عمقی است و از نظریه یادگیری شناختی پیروی می کند.

شکل )1(-بازنمایی الگوی سه بعدی-هشت ضلعی تجربه یادگیری
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 دریافت اطالعات، با تأّمل، تجربه و تعامل اجتماعی
یادگیری توأم با دریافت اطالعات همراه با تأّمل، تجربه 
و تعامل اجتماعی از نوع یادگیری عمقی به شمار می رود. 
این ن��وع یادگیری فرصت تفكر خ��الق، یافتن بصیرت،  
مفهوم س��ازی، س��اختن دانش با همیاری و دستیابی به 
فراشناخت را فراهم می کند. به عالوه، این نوع یادگیری 
از نظریه س��ازاگرایی به ویژه سازاگرایی اجتماعی پیروی 

می کند.
با توجه به مراتب یادشده، همانطور که مشاهده می شود 
در گ��ذار از انتقال اطالعات به س��اختن دانش در فرایند 
یاددهی-یادگیری از انواع نظریه و رویكرد استفاده می شود. 
در این گذار کیفیت تجربه یادگیری، از یک سو به دریافت 
اطالعات، تأّمل، تجربه و تعامل اجتماعی بستگی دارد و 
از سوی دیگر،توانمندس��ازی یادگیرنده به صالحیتهای 
کلیدی عام برای یافتن بصیرت الزم و س��هیم شدن در 
س��اختن دانش، بویژه در محی��ط یادگیری الكترونیكی 

     .)2004,Rychen(ضرورت یافته و توصیه می شود
صالحيتهای كليدی عام برای يادگيری 

درمحيطهای الكترونيكی
5,1-تعریف صالحیت

صالحیت در چارچوب طرح مشترک تعریف و انتخاب 
صالحیتهای کلیدی توس��ط سازمان همكاری اقتصادی 
برای توسعه در پاریس)OECD( و دفتر بین المللی تعلیم 
وتربیت در ژنو)IBE( به این صورت تعریف ش��ده است: 
توانایی مواجه ش��دن با تقاضاهای گوناگون و پیچیده از 
طریق پردازش اطالعات و بسیج روانی-اجتمایی درونی 
)مهارتها و نگرش��ها( در یک زمینه مشخص. برای مثال، 
توانایی برقراری ارتباط اثربخش با »دیگری« یک صالحیت 
به شمار می رود. واجد این صالحیت بودن مستلزم تسلط 
بر زبان )مهارتهای ارتباطی(، و نگرش )حاصل تجربه های 
یادگیری پیشین و بار شناختی الزم( نسبت به »دیگری« 

یا مورد ارتباط می باشد.
صالحیتهای کلیدی عام در مقیاس جهانی، در عصر 
دانش- بنیان، در جستجوی پاسخ به این پرسش مطرح 

شده است:
کدام صالحیتها برای مشارکت اثربخش فرد به عنوان 
یادگیرن��ده مداوم، در توس��عه پای��دار، عدالت اجتمایی، 
و بهزیس��تی از اهمی��ت برخوردارند؟ به عب��ارت دیگر، 
جستجوی یک چارچوب مفهومی مرجع با در نظر گرفتن 
ویژگیهاي نظام جهانی به هم وابسته و پیچیده در عصر 
اطالعات و ارتباطات از یک س��و، و چالشهای پیش روی 
فرد، به عنوان ش��هروند و هستی وند، از سوی دیگر، مورد 

.)2004,Rychen(نظر قرار گرفته است
5,2- صالحیتهای سه گانه کلیدی عام

به منظور درونی سازی مفهوم یادگیری در محیطهای 
آموزشی رسمی، موزش کارکنان، کارآموزی و بازآموزی ها 
در حین اشتغال و در ساعات فراغت، به طور کلی در طول 
زندگی، و در نتیجه ظرفیت سازی و فرهنگ سازی با ادراک 

میان رشته ای از یادگیری مداوم، صالحیتهای کلیدی عام 
و تواناییهای مرتبط با هر صالحیت در سه مقوله به شرح 

زیر تعریف و توصیه شده است:
5,2,1- صالحیت انجام عمل با استقالل

 توانای��ی تفك��ر، تأّم��ل، تعامل و تجربه با ش��فافیت و 
مسؤولیت پذیری در جامعه محلی، ملی، و جهانی.

  توانایی تنظیم برنامه )کارآفرینی، رقابت پذیری( با تفكر 
راهبردی، الویت دادن به اهداف و پیگیری آنها.

  توانایی بكارگیری منابع به طور اثربخش، و عمل کردن 
در قالب »سناریوی بزرگ« با چشم انداز. 

5,2,2- صالحیت بکارگیری تعاملی ابزار )زبان، اطالعات، 
دانش، نماد(

 توانایی تولید سرمایه فرهنگی با استفاده از زبان )گفتاری 
و نوش��تاری(، نمادها )ارزش��ی، آینی(، متنها، اطالعات، 

فن آوریها، و چندرسانه ایها
 توانایی خلق و سهیم شدن در ساختن دانش

 توانایی مدیریت فعالیتهای یادگیری.
5,2,3- صالحی�ت کارک�ردن ب�ا گروهه�ای اجتماعی 

ناهمگن
 توانایی تولید سرمایه اجتماعی

 توانایی تعامل، همزیس��تی، و همیاری با »دیگری«در 
جهت دستیابی به هدف مشترک

 توانایی مدیریت و حل مناقشات از طریق گفتگو
 توانای��ی رویارویی با پیچپیدگی و س��ازگاری با تنوع و 

تغییر.
تعریف وانتخاب صالحیتهای عام یادشده در قالب یک 
چارچوب مفهومی مرجع، همانطور که اشاره شد توسط 
س��ازمان همكاری اقتصادی و توس��عه  )OECD(برای 
کشورهای صنعتی در عصر اطالعات و ارتباطات پیشنهاد 
ش��ده است، ولی همان طور که مشاهده می شود، قابلیت 
سازگاری با بس��یاری از نظامهای آموزشی در کشورهای 
فراتر از س��ازمان یادشده را دارد. بنابراین، می توان انتظار 
داش��ت مورد توجه در سیاس��تگذاریهای راهبردی برای 
توس��عه کیفیت یادگیری در آم��وزش الكترونیكی قرار 

گیرد.
نتيجه گيری

در گذار از عصر اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش- بنیان، 
یادگیری مداوم در توس��عه انسانی، ملی، و جهانی نقش 
 )Web2,0( راهبردی یافته اس��ت. ب��ا ورود وب معنایی
به محیطهای یادگیری، امكان ارتقای تجربه یادگیری از 
انتقال محتوا به ساختن دانش با همیاری فراهم شده است. 
برای استفاده اثربخش از این وسیله ارتباطی هوشمند در 
فرایند یاددهی یادگیری گذار از رویكردهای انتقال متن 
به رویكردهای تعاملی با همیاری برای س��هیم شدن در 

ساختن دانش ضرورت یافته است.
تعامل و همیاری در یادگیری الكترونیكی برای سهیم 
شدن در ساختن دانش به عنوان عملكرد یادگیری، از یک 
سو، مستلزم تسلط  یادگیرنده و مدرس بر صالحیتهای 

کلیدی عام می باش��د. این صالحیتها عبارت اند از: عمل 
مستقل، بكارگیری تعاملی ابزار، و کار با گروههای ناهمگن 
در جهت مش��ترک و از سوی دیگر، دستیابی به عملكرد 
مورد نظر در یادگیری الكترونیكی مستلزم توجه به جایگاه 
پداگوژی و الزامات نظری و عملی آن در محیط یادگیری 

است.
با توجه به مراتب یاد ش��ده در این مقاله با مروری بر 
آخرین یافته های پژوهش��ی در حوزة کیفیت یادگیری 
الكترونیكی، نخست جایگاه پداگوژی از دیدگاه راهبردی 
در نظر و عمل تشریح شد. سپس صالحیتهای عام، الزم 
برای تحقق کیفیت در تجربه یادگیری الكترونیكی، برای 
یادگیرنده و مدرس به عن��وان یادگیرنده مداوم در عصر 

دانش بنیان معرفی گردید.
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