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مقدمه: پژوهش و تربیت 

تربیــت، بــه تعبیــری گوهــر اصلــی آفرینــش اســت. اگــر تربیــت را بــه معنــی و مفهــوم »تحــول انســانی، فهمیــدن، 
برگرفتــن و گرویــدن آگاهانــه و کشــیده شــدن بــه ســوی ارزش هــا در نظــر آوریــم، و تصدیــق کنیــم کــه تربیــت، 
آدمــی را بــه مقــام برخــورداری از فرهنــگ خواهــد رســاند« و فرهنــگ را بــه معنــی »ارزش هــای پذیرفتــه شــده و بــه 
کار بســته کــه در جلــوه هایــی نظیــر دین،عرفان،ادب،هنــر، اخــاق، علــم و فلســفه نمایــان مــی شــود« )نــگاه کنیــد 
بــه نقیــب زاده،1387( در نظــر آوریــم، آنــگاه مــی تــوان پذیرفــت کــه تربیــت، امــری شــگرف، دشــوار و پیچیــده اســت.

تربیــت  ربــط وثیقــي بــا پژوهــش دارد. تربیــت و پژوهــش، دو روي یــك ســكه بــه شــمار مــی رونــد. پیچیدگــي هــا و 
ظرافــت هــاي امــر تربیــت ســبب میشــود بیــش از هــر نهــاد، فراینــد و ســاختار دیگــري، محتــاج پژوهــش و برســاخته 
پژوهــش و برخاســته از پژوهــش باشــد و از ســوي دیگــر اگــر قــرار اســت پژوهــش ماندنــي و مانــدگار شــود، بایــد بــر 
شــانه هــاي تربیــت تكیــه کنــد تــا از طریــق فرهیختــن و گرویــدن آگاهانــه، فراینــد بــه حقیقــت رســیدن را همگانــي و 
عمومــی کنــد و تعمیــم بخشــد. منظــور از ایــن ســخن آن اســت کــه اگــر قــرار اســت پژوهــش، پژوهشــگري، اکتشــاف 
و نــوآوري بــه نوبــاوگان آمــوزش داده شــود، ایــن مهــم از عهــده تربیــت برمــی آیــد و کار را بایــد بــه مدرســه و معلــم 

فرهیختــه واگــذار نمــود.

 از ســوي دیگــر پژوهــش بــه عنــوان ســبك تفكــر و بــه منزلــه یكــي از انــواع روشــهای تدریــس و آمــوزش فعــال، 
ــري  ــه یادگی ــم ب ــرا ه ــه اســت، زی ــت را برانگیخت ــم وتربی ــان و صاحبنظــران تعلی ــرام بســیاري از مربی ــه و احت عاق
معنــي دار و اثربخــش منجــر میشــود و هــم بــا تحریــك ابعــاد انگیزشــي یادگیرنــدگان، زمینــه هــاي شــكل گیــری 
یادگیــري مؤثــر و انتقــال یادگیــري را فراهــم مــي آورد.ایــن گــزاره هــا حاکــي از آن اســت کــه پژوهــش در تــار و پــود 
نظــام تعلیــم و تربیــت ریشــه داشــته و درهمــه ارکان، ســاختارها و فرایندهــاي تعلیــم و تربیــت حضــور مؤثــر، پررنــگ، 

شایســته و نهادینــه دارد.

پژوهــش بیــش و پیــش از هرچیــز دیگــر  برآمــده و متكــي بــر مبانــي، مفروضــه هــا، باورهــا و  روش علمــي اســت  و 
بــه عنــوان کنشــي عقانــي، منظــم ،حســاب شــده، روشــمند و منطقــي، بــراي نیــل بــه اهــداف خــود بایــد از مراحــل 
ــد  ــه نیــز از اصــول  و هنجارهــاي معیــن و مشــخص پیــروي نمای و روش هــاي منظمــي گــذر کنــد و در هــر مرحل
تــا بتوانــد بــه هــدف هــا و بــازده هــاي مطلــوب منجــر شــود . تفكــر  سیســتمي و منظــم بــا ســاختار پژوهــش پیونــد 
ــد ویژگــي هــاي  ــا بای ــن مبن ــر همی ــد و ب ــي یاب ــا م ــت و  معن ــن مفهــوم، هوی ــر اســاس ای ــي دارد و پژوهــش ب ذات
اساســي پژوهــش  شــناخته شــود.  بــه همیــن ترتیــب پژوهشــگاه هــا و موسســه هــاي پژوهشــي نیــز بــراي دســتیابي 
ــر بخشــي و  کارآمــدي  الزم اســت تفكــر سیســتمي و نظــام منــدي را در مســیر انجــام فعالیــت هــاي خــود  ــه اث ب

حاکــم ســازند.

پژوهــش در آمــوزش و پــرورش کارکردهــاي مهمــي بــر عهــده داردکــه عبارتنــداز آگاهــی رســاني و پیشــگیري، 
توســعه و تحول؛مداخلــه و بهبــود. کارکــرد آگاهــي رســاني و پیشــگیري پژوهــش در آمــوزش و پــرورش ،آنــگاه 
تحقــق مــی یابــد کــه پژوهــش از رهگــذر ارزشــیابي و پایــش مــداوم عملكــرد نظــام آمــوزش و پــرورش و کارگــزاران 
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آن و تولیــد دانــش و بــا شــناخت دقیــق مســائل و تنگناهــا، بحــران هــاي پیــش رو را معرفــي و رازگشــایي میكنــد 
ــروز بحــران در  ــع ب ــد و مان ــه مســائل پیــش رو آگاه میكن ــرورش را نســبت ب ــان آمــوزش و پ ــران و مخاطب و مدی

فراینــد تربیــت میشــود.

 کارکــرد توســعه و تحــول پژوهــش در آمــوزش و پــرورش بــه ایــن معناســت کــه پژوهــش بــه منزلــه نقطــه کانونــي 
تفكــر در مــورد مســائل و چالــش هــاي اصلــي آمــوزش و پــرورش، تحــوالت بیــن المللــی و نــوآوری هــای جهانــي 
در عرصــه تربیــت را رصــد میكنــد، آنهــا را اشــاعه میدهــد و مــدل هــای نویــن تعلیــم و تربیــت را معرفــی و ارائــه 
نمــوده، آنهــا را در شــرایط بومــي و محلــي آزمــون میكنــد و بدینســان ایــده هــا و روش هــای آموزشــي نویــن و 

خاقانــه مطــرح و فــراروي سیاســتگذاران نظــام آمــوزش و پــرورش قــرار میدهــد.

ــن اســت کــه پژوهــش هــاي آموزشــي از  ــرورش، ای ــود پژوهــش در آمــوزش و پ ــه و بهب ــراد از کارکــرد مداخل م
ــوب،  ــا وضــع مطل ــاي شــاخص هــاي نظــام آموزشــي و مقایســه آن ب ــب مســتمر و پوی ــري و تعقی رهگــذر ردگی
تحلیــل روندهــا و بررســي شــكاف بیــن وضــع موجــود و مطلــوب، اطاعــات راهبــردي دربــاره فراینــد هــای  نظــام 
تعلیــم و تربیــت اســتخراج و بــا معرفــي راه حــل هــای بدیــع، پیشــنهادهاي اثربخــش در مــورد روشــهای مداخلــه و 

بهبــود نظــام آمــوزش و پــرورش ارائــه میكنــد.

سابقه پژوهش های تربیتی در وزارت آموزش و پرورش ایران
ســابقه پژوهــش هــای تربیتــی در ایــران چنــد دهــه بیــش نیســت. کوتاهــی ایــن ســابقه، بــه کوتاهــی عمــر تعلیــم 
و تربیــت بــه عنــوان یــك رشــته علمــی و حــوزه دانشــی مســتقل مربــوط مــی شــود. گرچــه تعلیــم و تربیــت بــه 
عنــوان ضرورتــی انكارناپذیــر بــرای بقــا و اعتــای دانــش و فرهنــگ بشــری از آغــاز پیدایــش انســان بــا زندگــی او 

عجیــن بــوده اســت، امــا عمــر آن بــه عنــوان یــك رشــته علمــی بیــش از یــك ســده نیســت1.
بــه تبــع رشــد و گســترش بینــش پژوهشــی در ســایر علــوم- ابتــدا در علــوم غیــر انســانی یــا بــه عبارتــی علــوم 
ــد و  ــب نمان ــی نصی ــن تحــوالت ب ــم از ای ــی ه ــوم تربیت ــرم- عل ــوم ن ــا عل ــوم انســانی ی ســخت و ســپس در عل
صاحــب نظــران ایــن حــوزه بــه ایــن بــاور رســیدند کــه حــل مســائل تعلیــم و تربیــت و پیشــگیری از بــروز مســائل 
و برنامــه ریــزی بــرای افزایــش کمیــت و کیفیــت آن جــز در پرتــو اطاعــات بــه دســت آمــده از طریــق فراینــدی 
ســامان یافتــه و هدفمنــد، بــه نــام پژوهــش علمــی امــكان پذیــر نیســت. فراینــدی کــه بــه صورتــی نظــام دار بــه 
بررســی گســتره، ابعــاد و کنــه مســائل بپــردازد و اطاعــات صحیــح و دقیــق را بــا اســتفاده از ابزارهــای روا و پایــا 
گــردآوری کنــد و در ســایه ایــن اطاعــات، دانشــی تــازه تولیــد کند)تحقیقــات بنیــادی(، طرحــی توســعه ای را ارائــه 

دهــد )تحقیقــات توســعه ای( یــا راه حــل هــای مســئله را بنمایاند)تحقیقــات کاربــردی(.
ــوزش و  ــات آم ــده از ســوی پژوهشــگاه مطالع ــر منتشــر ش ــه اث ــه در مقدم ــتاری ک ــه، از نوش ــن مقال ــی از ای ــن بخــش های 1- در تدوی

ــده اســت، اســتفاده شــده اســت. ــر نامــی، آم ــم دکت ــم خان ــه قل ــر )1388( ب ــا مه ــر ت ــوان از مه ــا عن ــرورش ب پ



پژوهشنامه 1- پژوهش در آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ایران و تجربه 30 سالگی

4

بــر ایــن اســاس بــود کــه بینــش علمــی و فرهنــگ پژوهــش طلبــی در عرصــه تعلیــم و تربیــت هــم جــای خــود را 
بــاز کــرد و نظــام هــای آموزشــی پیشــرفته دنیــا در چنــد دهــه اخیــر بــه ســرعت بــه فراهــم کــردن ســازوکارهای 
الزم بــرای انجــام پژوهــش هــای آموزشــی از جملــه ایجــاد ســاختار و تشــكیات مناســب، تدویــن  مقــررات تســهیل 
ــن  ــای گســترده و مســتمر ای ــاش ه ــد. در ت ــت پژوهشــگر پرداختن ــارات مناســب و تربی ــده، اختصــاص اعتب کنن

کشــورها، دو فــراز قابــل ماحظــه اســت.

ــه مســائل آمــوزش  ــه انجــام پژوهــش هــای آکادمیــك توســط دانشــگاهیان در زمین ــر ب ــراز اول: توجــه واف  ف
ــط  ــت توس ــم و تربی ــه تعلی ــا در عرص ــای آنه ــه ه ــت یافت ــاعه و کاربس ــكان اش ــردن ام ــم ک ــرورش و فراه و پ
ــه  ــد یافت ــردی و تولی ــه انجــام پژوهــش هــای کارب ــراز دوم: توجــه ب ــزاران آموزشــی و ف سیاســتگذاران و کارگ
هــای پژوهشــی توســط خــود کارگــزاران آموزشــی و ســپس کاربــرد آنهــا در عمــل آمــوزش و پرورشــی خــود کــه 

ــدام پژوهــی1 )پژوهــش در عمــل( موســوم اســت. ــه اق ب
بــه مــوازات رســوخ بینــش و فرهنــگ پژوهشــی در عرصــه تعلیــم و تربیــت در ســطح جهــان، آمــوزش و پــرورش 
کشــور مــا هــم از ایــن جریــان بــی نصیــب نبــوده اســت و تحوالتــی کــه در عرصــه تحقیقــات آموزشــی و تربیتــی 
ــش از  ــا تحــوالت پی ــل مقایســه ب ــه قاب ــچ وج ــه هی ــران انجــام شــده ب ــاب شــكوهمند اســامی ای ــس از انق پ
انقــاب نبــوده و نیســت. ترســیم وضعیــت تحقیقــات در قلمــرو آمــوزش و پــرورش ایــران، مســتلزم مــرور وضعیــت 

تحقیقــات در دهــه اول پــس از انقــاب شــكوهمند اســامی اســت. 
پــس از تغییــر نــام "ســازمان پژوهــش و نوســازی آموزشــی" بــه "ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی" در 
ســال 1358، امرتحقیقــات آموزشــی بــه "دفتــر تحقیقــات، برنامــه ریــزی و تألیــف کتــب درســی" )بــه عنــوان یكــی 
از دفاتــر ســازمان مذکــور( محــول شــد. ایــن تغییــرات بــه عنــوان نشــانه ای از توجــه سیاســت گــذاران بــه امــر 
تحقیقــات آموزشــی تلقــی مــی شــود. نیــاز فــوری بــه تجدیدنظــر در کتــاب هــای درســی مــدارس، اصــاح برنامــه 
ــرای  ــن مشــكات ب ــوری ای ــع ف ــرار داشــتن رف ــت ق ــا مشــكل نظــام آموزشــی و دراولوی ــع ده ه ــزوم رف ــا و ل ه
تطابــق نظــام آموزشــی و تربیتــی کشــور بــا ارزش هــای انقــاب اســامی، موجــب شــد تــا پرداختــن جــدی تــر 
بــه فعالیتهــای پژوهشــی تحــت الشــعاع حــل مســائل آموزشــی و تربیتــی عدیــده قــرار گیــرد و اقدامــات اساســی و 

بنیــادی در زمینــه تحقیقــات آموزشــی بــه معنــی دقیــق آن، صــورت نگیــرد.
ــات  ــر تحقیق ــه ام ــامان دادن ب ــرای س ــگ ب ــت هماهن ــه و سیاس ــدان روی ــه، فق ــن ده ــه در ای ــل توج ــه قاب نكت
ــر ایــن اســاس، بعضــًا معاونــت هــای حــوزه ســتادی وزارت آمــوزش و پــرورش، بــه  آموزشــی و تربیتــی اســت. ب
 1- action research
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انجــام پژوهــش هــای مــوردی و مقطعــی در محــدوده وظایــف خــود بــدون توجــه بــه ارتبــاط آن بــا ســایر حــوزه 
هــا مــی پرداختنــد. ایــن مســائل موجــب بــروز ناهماهنگــی و عــدم انســجام در رونــد سیاســت گــذاری، تصویــب و 
اجــرای طــرح هــای تحقیقاتــی و بعضــًا عــدم تطابــق پژوهــش هــا بــا نیازهــای مهمتــر نظــام تعلیماتــی شــده بــود 
و تحقیــق نــه بــه عنــوان وســیله ای در خدمــت آینــده نگــری و برنامــه ریــزی هــای دراز مــدت، میــان مــدت یــا 
حتــی کوتــاه مــدت، بلكــه بــه عنــوان وســیله ای بــرای حــل مشــكات مقطعــی و محــدود مــورد اســتفاده قــرار 

مــی گرفــت. 
تأســیس شــورای تحقیقــات وزارت آمــوزش و پــرورش، توســط وزیــر محتــرم وقــت آمــوزش و پــرورش 
و معاونــان و مشــاوران ایشــان، موجبــات ایجــاد تشــكیاتی ســامان یافتــه بــرای سیاســت گــذاری، برنامــه ریــزی 
و نظــارت بــر فعالیــت هــای تحقیقاتــی در کل نظــام آموزشــی کشــور را فراهــم آورد کــه مــی تــوان آن را بســتر 

فعالیــت هــا و تــاش هــای پژوهشــی بــه عمــل آمــده در ســه دهــه اخیــر )از ســال 1368 الــی 1398( دانســت.

اقدامات وزارت آموزش و پرورش در حوزه گسترش تحقیقات
تــاش هــای پژوهشــی وزارت آمــوزش و پــرورش در 30 ســال اخیــر را مــی تــوان در ده محــور اصلــی1 برشــمرد 

کــه عبارتنــد از:
 1- ایجاد ساختار و تشكیات پژوهشی،

2- تأسیس پژوهشكده های وزارت آموزش و پرورش 
3- تأسیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

4- تدوین قوانین و مقررات پژوهشی،
5- برنامه ریزی پژوهشی،

6- تهیه، تدوین، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی،
7- اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی،
 8- برگزاری دوره های آموزش پژوهش، 

9- اجرای برنامه معلم پژوهنده، 
ــوم و  ــی عل ــد پیشــرفت تحصیل ــی تیمــز )ســنجش رون ــن الملل ــات بی 10- مشــارکت در طراحــی و اجــرای مطالع
 ) ABC ریاضــی( و پیرلز)ســنجش ســواد خوانــدن( و ســنجش هــای ملــی )نظیــر طــرح آمــوزش جمعیــت و طــرح

1- در این چارچوب می توان به موارد زیر نیز اشاره کرد:
مشــارکت جــدی و همراهــی و همــکاری پژوهشــکده هــا و پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش در طراحــی و اجــرای برنامــه هــای توســعه - 1

و طــرح هــای تحولــی وزارت آمــوزش و پــرورش) از جملــه تدویــن ســند و منشــور مدرســه محــوری، تدویــن ســند و منشــور اصــاح نظــام 
آمــوزش و پــرورش، ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و مبانــی نظــری و الگوهــای نظــری برخــی بخــش هــای آن(- در طــول ســال 

هــای 1377 الــی 1389 
تدویــن و تصویــب برنامــه هــای زیــر نظــام پژوهــش و ارزشــیابی ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش در شــورای عالــی آمــوزش و پرورش - 2

و امضــای آن توســط ریاســت محتــرم جمهــوری در ســال 1397، بــه عنــوان یکــی از زیــر نظــام هــای 6 گانــه بــرای عملیاتــی کــردن ســند تحــول 
بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و مشــارکت جــدی بخــش پژوهــش آمــوزش و پــرورش در تولیــد ســند تحــول بنیادیــن و زیــر نظــام هــای آن

ــرم - 3 ــر محت ــرورش از ســوی وزی ــوزش و پ ــن آم ــر نظــام پژوهــش و ارزشــیابی ســند تحــول بنیادی ــی زی واگــذاری مســئولیت کارگــروه اجرای
ــان 1398( ــات )در آب ــه مســئول پژوهشــگاه مطالع ــرورش ب ــوزش و پ آم

آمــاده ســازی و انتشــار فصلنامــه هــای علمــی پژوهشــی توســط پژوهشــکده تعلیــم و تربیــت و ســایر پژوهشــکده هــا و متعاقبــًا پژوهشــگاه- - 4
درحــال حاضــر )1398(، تعــداد ایــن فصلنامــه هــا، بــه 4 مــورد رســیده اســت.

ــرورش در - 5 ــوزش و پ ــای وزارت آم ــوآوری ه ــردازی، ترویجــی و ن ــه پ ــای نظری ــی ه ــت از کرس ــتگاهی حمای ــه دس ــه کمیت ــتقرار دبیرخان اس
ــات  ــگاه مطالع پژوهش

برگزاری هفته پژوهش به منزله فعالیت نمادین در عرصه گسترش فرهنگ پژوهش- 6
تدوین برنامه " توسعه مدرسه پژوهنده" توسط پژوهشگاه مطالعات و زمینه سازی برای اجرای آن- 7
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.)IEA( در وزارت آمــوزش و پــرورش و عضویــت در انجمــن بیــن المللــی ارزشــیابی پیشــرفت آموزشــی و تربیتــی
ــه نقــش  ــودن ب ــل ب ــه پژوهــش و قائ ــاور ب ــه پژوهــش و ب ــت ب ــه پیداســت کــه عامــل نگــرش مثب ناگفت
آفرینــی پژوهــش در مجموعــه فرایندهــای مدیریــت آمــوزش و پــرورش، و لــزوم اعتنــاء بــه شــواهد پژوهشــی واقعی 
در طراحــی و اجــرای برنامــه هــای تربیتــی و آموزشــی و آســیب شناســی هــا بــه عنــوان عامــل مهــم و حســاس 

زمینــه ای، نقــش بســیار مهمــی در تحقــق ظرفیــت هــای پژوهشــی وزارت آمــوزش و پــرورش داشــته و دارد.
در ادامه این تحوالت را به تفصیل بیشتر مرور می کنیم:

1-ایجاد ساختار و تشکیالت پژوهشی )1367-1374(
از مهمتریــن نهادهــای پژوهشــی تشــكیل شــده در ســه دهــه اخیــر در وزارت آمــوزش و پــرورش مــی تــوان بــه 
شــورای تحقیقــات وزارت آمــوزش و پــرورش، مرکــز تحقیقــات آموزشــی، شــورای تحقیقــات ادارات کل 
آمــوزش و پــرورش اســتان هــا، کمیتــه هــای پژوهشــی معاونــت هــای حــوزه ســتادی، پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت، 
کانــون هــای پژوهشــی منطقــه ای) اســتان هــای همجــوار(، پژوهشــكده کــودکان اســتثنایی، پژوهشــكده خانــواده، 
موسســه پژوهشــی برنامــه ریــزی درســی و نوآوریهــای آموزشــی، مرکــز پژوهشــی تعلیــم و تربیــت کاربــردی تبریــز، 

پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش، کمیتــه هــای پژوهشــی مناطــق آموزشــی اشــاره کــرد.
ــا ابــاغ آییــن نامــه تأســیس آن در تاریــخ  تشــکیل شــورای تحقیقــات وزارت آمــوزش و پــرورش ب
1367/12/9 توســط وزیــر وقــت آمــوزش و پــرورش نقطــه عطفــی در تاریــخ نضــج تحقیقــات آموزشــی در کشــور 
ــی در جهــت  ــت هــای تحقیقات ــت فعالی ــات و هدای ــر تحقیق ــه ام ــوام بخشــیدن ب ــا هــدف ق ــن شــورا ب اســت. ای
شــناخت و دســتیابی بــه راه حــل هــای مناســب بــرای مشــكات مبتــا بــه نظــام تعلیــم و تربیــت کشــور و ایجــاد 
پویایــی هــر چــه بیشــتر در ایــن نظــام و فراهــم کــردن زمینــه الزم بــرای انجــام پژوهــش هــای کان تشــكیل 

شــد.
حضــور وزیــر آمــوزش و پــرورش و معاونــان ایشــان از یــك ســو و مدیــران کل دفاتــر پژوهشــی آمــوزش و پــرورش 
وشــش نفــر صاحــب نظــر در امــر تعلیــم و تربیــت در ایــن شــورا، امكانــات الزم و کافــی را بــرای سیاســت گــذاری 
کارشناســانه و اختصــاص منابــع مالــی، مــادی و انســانی کافــی بــرای پیشــبرد هــر چــه ســریعتر تحقیقــات آموزشــی 

فراهــم آورد.
وزارت آمــوزش و پــرورش در گام دیگــر و بــه منظــور ایجــاد ظرفیــت بیشــتر پژوهشــی، در اردیبهشــت 1369 اقــدام 
ــات  ــوان "مرکــز تحقیق ــزی و تألیــف کتــب درســی، تحــت عن ــه ری ــر برنام ــه تأســیس مرکــزی مســتقل از دفت ب
آموزشــی" نمــود کــه ایــن مرکــز عــاوه بــر انجــام وظایــف محولــه، نقــش دبیرخانــه شــورای تحقیقــات 
وزارت آمــوزش و پــرورش را هــم بــه عهــده گرفــت و زمینــه اجــرای هــر چــه ســریعتر مصوبــات شــورای 
ــا تأســیس مرکــز تحقیقــات آموزشــی، کلیــه وظایــف پژوهشــی ســازمان پژوهــش و  تحقیقــات را فراهــم کــرد. ب

برنامــه ریــزی آموزشــی در حــوزه تحقیقــات، بــه ایــن مرکــز محــول شــد.
ــه حاصــل از فعالیــت هــای شــورای تحقیقــات و ظــرف یــك ســال و نیــم پــس از تشــكیل آن و  براســاس تجرب
ــای تخصصــی  ــه ه ــب کمیســیونها و کمیت ــام آموزشــی کشــور در قال ــات آموزشــی در ســطح نظ ــت تحقیق هدای
مختلــف، ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه بــرای سیاســتگذاری و هدایــت فعالیــت هــای تحقیقاتــی در ســطح اســتان 
هــا، شــوراهایی در طــول شــورای تحقیقــات وزارت در ســطح ادارات کل آمــوزش و پــرورش اســتانها تشــكیل شــود 
کــه ایــن امــر بــا تصویــب آییــن نامــه شــورای تحقیقــات آموزشــی اداره کل آمــوزش و پــرورش 

اســتان در تاریــخ 1369/8/29 تحقــق یافــت.
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حضــور مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان و معاونــان ایشــان و همچنیــن دو نفــر صاحــب نظــر در امــر تعلیــم 
و تربیــت، یــك نفــر مــدرس تربیــت معلــم، یــك نفــر معلــم مجــرب در زمینــه پژوهــش و کارشــناس برنامــه و 
بودجــه اســتان بــه عنــوان اعضــا در ایــن شــورا، قــدرت الزم بــرای شناســایی اولویــت هــای پژوهشــی در اســتان و 
هدایــت فعالیــت هــای تحقیقاتــی در جهــت حــل مشــكات و بالندگــی تعلیــم و تربیــت در ســطح اســتان را فراهــم 
مــی کــرد. تفویــض اختیــار الزم بــه ایــن شــوراها موجــب شــد تــا امــكان مشــارکت اســتان هــا در تصمیــم گیــری 
هــای تحقیقاتــی فراهــم شــود و تأثیــرات مثبتــی از نظــر تقویــت روحیــه، ایجــاد انگیــزه، احســاس مســئولیت و 
بــه خــرج دادن قــدرت ابتــكار و نــوآوری بیشــتر توســط متولیــان امــر در ســطح اســتان از یــك ســو و طراحــی 
برنامــه هــای مبتنــی برنیازهــا و اســتعدادها و محدودیــت هــای اســتان از ســوی دیگــر را در پــی داشــته باشــد. 
شــورای تحقیقــات وزارت آمــوزش و پــرورش پــس از گذشــت حــدود 8 ســال از عمــر خــود، تصمیــم بــه تفویــض 
بخــش از اختیــارات خــود بــه معاونــت هــای وزارت متبــوع گرفــت تــا از ایــن طریــق، زمینــه مشــارکت بیشــتر 
آنهــا بــرای تشــخیص مســائل، اولویــت گــذاری و اجــرای پژوهــش هــای متناســب بــا نیازهــا و هماهنــگ کــردن 
فعالیــت هــای پژوهشــی خــود بــا گــروه هــای پژوهشــی پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت را فراهــم کنــد. بــر ایــن 
اســاس، تشــکیل کمیتــه هــای پژوهشــی معاونــت هــای وزارت متبــوع در ســال 1375 بــه تصویــب 
رســید و ایــن کمیتــه هــا کــه اعضــای آنهــا متشــكل از معــاون وزیــر مربــوط، ســه نفــر از مشــاوران و مدیــران، دو 
نفــر عضــو هیــأت علمــی و یــك نفــر از اعضــای شــورای تحقیقــات وزارت متبــوع بــه عنــوان نماینــده شــورای 
مذکــور بودنــد، در هــر یــك از معاونــت هــا شــكل گرفتنــد و بــا قــوت، اجــرای وظایــف خــود را پیگیــری کردنــد.

شــورای تحقیقــات در گام دیگــر در ســال 1375 بــرای تفویــض اختیــارات خــود بــه شــبكه هــای زیــر مجموعــه و 
فراهــم کــردن زمینــه بــرای بــر قــراری ارتبــاط و تبــادل تجربــه و امكانــات در اجــرای برنامــه هــای پژوهشــی در 
اســتان هــای همجــوار، ایجــاد تحــرک بیشــتر در حــوزه تحقیقــات آموزشی،گســترش ظرفیــت پژوهشــی دراســتان 
هــا و ترویــج فرهنــگ مشــارکت در فعالیــت هــای پژوهشــی، اقــدام بــه تشــکیل کانــون هــای پژوهشــی 
ــن ویژگــی هــای اجتماعــی، اقتصــادی،  ــا در نظــر گرفت ــا ب ــون ه ــن کان ــرای تشــكیل ای ــرد. ب ــه ای ک منطق
فرهنگــی، قومــی و زبانــی، اســتان هــای کشــور در قالــب هفــت کانــون پژوهشــی تقســیم و موظــف بــه پیگیــری 
وظایــف خــود شــامل تعییــن اولویــت هــای پژوهشــی،انجام پژوهــش، اشــاعه و کاربســت نتایــج، برگــزاری دوره 
هــای آموزشــی و همایــش هــای منطقــه ای شــدند. ایــن اقــدام نوآورانــه ظرفیــت جدیــدی را در ســامانه پژوهــش 
ــا بهــره گیــری از تجــارب و  ــا اســتفاده از آن اســتان هــای همجــوار ب ــا ب هــای آموزشــی کشــور ایجــاد کــرد ت
امكانــات مشــترک، عــاوه بــر اهتمــام بــه حــل مســائل و بالندگــی تعلیــم وتربیــت در ســطح اســتان، نیازهــای 
منطقــه ای و رفــع آنهــا را نیــز مــورد توجــه قــرار دهنــد و در ایــن زمینــه هماهنــگ بــا یكدیگــر اقــدام کننــد. ایــن 
هماهنگــی بــا توجــه بــه حضورنماینــدگان پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت در هــر یــك از هفــت کانــون، بــه نوعــی 
هماهنگــی کشــوری تبدیــل مــی شــد کــه امــكان نظــارت پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت بــر فعالیــت هــای کانــون 

هــا و هدایــت آنهــا را میســر مــی ســاخت.
بدیــن ترتیــب شــبكه ای از تشــكل هــای پژوهشــی از باالتریــن ســطح یعنــی حــوزه وزارت آمــوزش و پــرورش، 
معاونــت هــای حــوزه ســتادی وزارت متبــوع، مجموعــه کانونــی اســتان هــای همجــوار تــا ادارات کل آمــوزش و 
پــرورش اســتان شــكل گرفتــه بــود کــه بــا هماهنگــی یكدیگــر، پژوهــش هــای آموزشــی را بــرای حــل مســائل، 
بهســازی و اثربخشــی امــور تعلیمــی و تربیتــی بــه خدمــت گرفتــه بودنــد. بــرای تكمیــل ایــن ســامانه پژوهشــی 
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گام دیگــری کــه نیــاز بــود برداشــته شــود، تســری ایــن جریــان بــه ســطح مناطــق آموزشــی و حتــی مجتمــع هایــی 
از مــدارس بــود کــه ایــن امــر مهــم بــا تشــکیل کمیتــه هــای پژوهشــی در ســطح شهرســتان هــا، 
نواحــی و مناطــق آموزشــی در ســال 1379 حاصــل شــد. کمیتــه هــای پژوهشــی بــا هــدف گســترش فعالیــت 
هــای پژوهشــی در ســطح شهرســتان هــا و مناطــق، مراکــز تربیــت معلــم و آموزشــكده هــای فنــی و مــدارس و 
اســتفاده از نیــروی انســانی، امكانــات و ظرفیــت هــای موجــود در منطقــه و گســترش فرهنــگ پژوهــش و جلــب 
مشــارکت نیروهــای متخصــص تشــكیل شــد و طبــق آییــن نامــه مربــوط مــی توانســت از تشــكیل هســته هــای 
پژوهشــی در مــدارس هــم دوره و هــم جــوار )حداقــل 10 مدرســه( هــم حمایــت کنــد. بدیــن ترتیــب ســامانه 
پژوهــش هــای آموزشــی و تربیتــی جمهــوری اســالمی ایــران بــه تدریــج شــكل گرفــت و بــه درجــه 
اعــای رشــد ســازمانی در ســطح نظــام آموزشــی کشــور نائــل شــد و بدیــن طریــق ظــرف مناســبی بــرای مشــارکت 

آحــاد سیاســت گــذاران و کارگــزاران اموزشــی در فعالیــت هــای پژوهشــی ایجــاد گردیــد

2- تأسیس پژوهشکده های وزارت آموزش و پرورش )1383- 1374(
تأســیس مرکــز پژوهشــی مســتقل بــه نــام "پژوهشــکده تعلیــم و تربیــت" بــه عنــوان پژوهشــكده هیــأت 
امنایــی، و اخــذ مجــوز آن از شــورای گســترش آمــوزش عالــی  وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی بــه عنــوان یكــی 
از ســازمان هــای وابســته بــه آمــوزش و پــرورش و افتتــاح آن در تاریــخ1374/10/10 نقطــه عطــف بســیار مهمــی در 
تاریــخ پژوهــش هــای آموزشــی در وزارت آمــوزش و پــرورش اســت. ایــن پژوهشــكده از محــل تجمیــع ســه مرکــز 
تحقیقــات رســمی آن روزهــای وزارت آمــوزش و پــرورش بــا عنــوان مرکــز تحقیقــات آموزشــی ســازمان پژوهــش، 
ــطه  ــوزش متوس ــت آم ــه ای معاون ــی و حرف ــات فن ــر تحقیق ــی و دفت ــت پرورش ــق معاون ــاوره و تحقی ــر مش دفت
تشــكیل شــد.این پژوهشــكده بــا 9 گــروه پژوهشــی متشــكل از اعضــای هیــأت علمــی و کارشناســان کارآزمــوده، 
کار خــود را شــروع و سیاســت هــای مصــوب شــورای تحقیقــات وزارت متبــوع را بــا اجــرای پژوهــش هــای کان 
و فراگیــر و یــاری رســاندن بــه شــوراهای تحقیقــات آموزشــی اســتان هــا بــا قــوت تمــام پیگیــری کــرد و دبیرخانــه 
ــه ایــن پژوهشــكده منتقــل شــد و مدیریــت امــور پژوهشــی  ــز ب ــرورش نی شــورای تحقیقــات وزارت آمــوزش و پ
وزارت آمــوزش و پــرورش از جملــه معاونــت هــا و اســتان هــا را عهــده دار شــد. پــس از تجمیــع مرکــز تحقیقــات 
ــف پژوهشــی ســازمان پژوهــش کــه در  ــه وظای ــت، کلی ــم و تربی آموزشــی ســازمان پژوهــش در پژوهشــكده تعلی
قانــون تشــكیل آن ذکــر شــده بــود بــه پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت واگــذار شــد و ســاختار اداری ســازمان پژوهــش 

براســاس دو معاونــت )تألیــف کتــب درســی و توســعه مدیریــت( شــكل گرفــت.
مــرور اهــداف و وظایــف پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت - بــه عنــوان اولیــن نهــاد رســمی پژوهــش در کلیــت وزارت 
آمــوزش و پــرورش ،کــه  اساســنامه آن در ســال 1374 بــه تصویــب شــوراي گســترش آمــوزش عالي رســیده اســت- 
حاکــي از آن اســت کــه وظایــف آن خــاص و منحصــر بــه بخــش ویــژه اي از آمــوزش و پــرورش نبــوده و عالوه بر 
پژوهــش، موظــف بــه انجــام فعالیتهــاي زیــر بنایــي دیگــري بــراي ارتقــاء آمــوزش و پرورش 
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بــوده اســت، نیــز در وظایــف آن )بندهــای 7،6،5،4 ، 8 و 9( مــواردي وجــود دارد کــه همگــي بــه مدیریــت و 
هماهنگــي تحقیقــات در ســطح ملــي آمــوزش و پــرورش اشــاره میكنــد. همچنیــن اهــداف و وظایــف 
ســازماني پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت کــه توســط ســازمان امــور اداري و اســتخدامي وقــت تصویــب و 
ابــاغ شــده )شــماره 1/62/7314-75/8/15( نیــز حاکــي از آن اســت کــه ایــن پژوهشــکده بــه منزلــه نهــاد 
ــر  ــوري از نظ ــي وکش ــاي مل ــرورش، داراي مأموریته ــوزش و پ ــش در وزارت آم ــي پژوه اصل
ــرورش،  ــوزش و پ ــهاي وزارت آم ــه بخش ــاز هم ــورد نی ــاي م ــش ه ــراي پژوه ــي و اج طراح
هماهنــگ ســازي، برنامــه ریــزي، اجــرا و نظــارت بــر امــور پژوهشــي و ارزشــیابي از کیفیــت و 
اثربخشــي پژوهشــهاي انجــام شــده در همــه بخشــهاي وزارت آمــوزش و پــرورش و اتخــاذ 
تدابیــر الزم بــه منظــور کاربســت یافتــه هــاي تحقیقــات در آمــوزش و پــرورش بــوده اســت.

متعاقــب ایــن امــر، تشــكیل پژوهشــکده کــودکان اســتثنایی و پژوهشــکده اولیــا و مربیــان )خانواده( 
ــی  ــتثنایی و دوم ــودکان اس ــرورش ک ــوزش و پ ــازمان آم ــه س ــته ب ــی وابس ــه اول ــرورش ک ــوزش و پ در وزارت آم
وابســته بــه انجمــن اولیــا و مربیــان کشــور بــود و پــس از آن تأســیس موسســه پژوهشــی برنامــه ریــزی 
درســی و نــوآوری هــای آموزشــی کــه وابســته بــه ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی بــود، ظرفیت 
هــای جدیــدی را بــرای انجــام پژوهــش هــای تخصصــی فراهــم آورد. از ســوی دیگــر اخــذ مجــوز موافقــت اصولــی 
ــا  ــز، در ســال 1383 کــه ب ــردی تبری ــرای تأســیس مرکــز پژوهشــی تعلیــم و تربیــت کارب و قطعــی ب
حمایــت هــا و پیشــگامی مســئولین محتــرم اســتان آذربایجــان شــرقی و مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان همــراه 
ــه بپردازد،ظرفیــت هــای  ــرورش روســتایی و عشــایری و دوزبان ــه پژوهــش هــای آمــوزش و پ ــود ب ــرار ب ــود و ق ب

متنــوع تــری فــراروی بخــش پژوهــش وزارت آمــوزش و پــرورش قــرار دارد. 

3- تأسیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)1383(
پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش بــه منزلــه نهــاد پژوهشــی برخاســته از دامــان انقــاب اســامی 
و عالــی تریــن ســطح ســازمانی پژوهــش، متشــكل از چهــار پژوهشــكده و مرکــز پژوهشــی موجــود وزارت آمــوزش 
و پــرورش )شــامل پژوهشــكده هــای تعلیــم و تربیــت، کــودکان اســتثنایی، اولیــاء و مربیــان و مرکــز پژوهشــی تعلیــم 
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و تربیــت کاربــردی تبریــز( در ســال 1383 و همزمــان بــا میــاد مســعود امــام محمــد باقــر )ص( تأســیس شــد1. 
پژوهشــگاه مطالعــات بــا دراختیــار داشــتن 25 گــروه پژوهشــی تخصصــی موظــف بــه انجــام پژوهــش هــای کان  
و همــه جانبــه ملــی و بیــن المللــی بــرای بهبــود کیفیــت آمــوزش و پــرورش و حــل مســائل آن شــد. تأســیس 
پژوهشــگاه مطالعــات، معــرف بالندگــی و بلــوغ تشــکیالتی بخــش پژوهــش وزارت آمــوزش 
و پــرورش بــه شــمار مــی رود. بــه اســتناد اساســنامه پژوهشــگاه و مجمــوع مكاتبــات بــه عمــل آمــده بیــن 
ــی و  ــگاه مل ــای پژوهش ــان تأســیس پژوهشــگاه، مأموریت ه ــوم در زم ــرورش و وزارت عل ــوزش و پ وزارت آم
ــه  ــرورش اســت و محــدود و منحصــر ب ــوزش و پ ــهای وزارت آم ــه بخش  ــه هم ــوط ب ــوده و مرب ــازمانی ب فراس

وظایــف ســازمان خاصــی نبــوده و نیســت. 
مــرور مصوبــات شــوراي گســترش آمــوزش عالــی وزارت علــوم و بررســي متــن اساســنامه پژوهشــگاه و پژوهشــكده 

هــاي وابســته، حاکــی از آن اســت کــه پژوهشــگاه داراي دو مأموریــت اصلــي اســت:
 الــف- مأموریــت ملــي و کشــوري در حــوزه پاســخگویي بــه نیازهــاي پژوهشــي وزارت آموزش 

و پــرورش و نیــز طراحــي و اجــراي پژوهشــهاي مــورد نیــاز؛
 ب- مدیریــت فراینــد طراحــي، اجــرا و بهــره بــرداري از پژوهــش هــاي آموزشــي در ســطح 

کشــور.
 پژوهشــگاه در ســال 1383 بــراي پاســخگویي بــه نیازهــاي پژوهشــي همــه بخــش هــاي وزارت 
آمــوزش و پــرورش تأســیس شــد و اهــداف، وظایــف، ســاختار و ماموریــت هــاي آن در راســتاي 
وظایــف وزارت آمــوزش و پــرورش اســت. بــر ایــن اســاس وظایــف پژوهشــگاه بــا ســازمانها یــا 
معاونــت هــای دیگــر وزارت آمــوزش و پــرورش قابل جمع نیســت. حیطــه وظایف و مســئولیت-

هــاي پژوهشــگاه در حــوزه تخصصــي پژوهــش، جامــع تــر و مربــوط بــه همــه بخشــهاي تعلیم 
ــوی  ــت. از س ــتانها اس ــز و اس ــازمان ها، مراک ــتادي، س ــوزه س ــاي ح ــه معاونت ه ــت و هم و تربی
دیگــر بررســي ســاختار، وظایــف و چــارت تشــكیاتي ســازمان هــای موجــود در ســاختار وزارت آمــوزش و پــرورش  
ــاي  ــه  ه ــراردادن حیط ــش ق ــت پوش ــراي تح ــي ب ــاي قانون ــد ظرفیت ه ــازمانها فاق ــن س ــه ای ــد ک ــي ده ــان م نش
ــي  ــي و ســاختارهاي اجرای ــی باشــند. در حــوزه پژوهــش، ظرفیت هــاي عملیات ــف و کارکردهــاي پژوهشــگاه م وظای
پژوهشــگاه بــه ســبب برخــورداری از تجربــه طوالنــی مــدت و فرهنــگ ســازمانی و فنــاوری اجرایــی و مطابــق بــا 

معیارهــاي روز مراکــز پژوهشــی پیشــرفته دنیا،کامــل تــر و ســنجیده تــر مــي باشــد. 
ــال  ــردی در قب ــاختاری و کارک ــر س ــگاه از نظ ــه پژوهش ــد ک ــان می ده ــگاه نش ــف پژوهش ــداف و وظای ــي اه بررس

ــئولیت دارد:  ــر مس ــای زی محوره
-پاسخگویي به نیازهاي پژوهشي همه بخش هاي آموزش و پرورش 

-مدیریت پژوهش در آموزش و پرورش
-گسترش پژوهش

-زمینه  سازي براي ارتقاي فعالیتهاي پژوهشي

1 - موسســه پژوهشــی برنامــه  ریــزی درســی ســازمان پژوهش،علیرغــم تصمیــم شــورای گســترش آمــوزش عالــی در ســال 1383، در 
پژوهشــگاه تجمیــع نشــد.این موسســه در ســال 1384 و بــا رای شــورای عالــی اداری بــه پژوهشــکده تبدیــل شــد و در ســال 1386 
ــا رای شــورای گســترش آمــوزش عالــی و شــورای عالــی اداری، بــه  در ســازمان پژوهــش ادغــام گردیــد و ســپس در ســال1389 ب

پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش ملحــق گردیــد.
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-بررسي و شناسایي نیازهاي پژوهشي آموزش و پرورش 
محورهــای فــوق را می تــوان بــه عنــوان مؤلفــه  هــای اساســی مدیریــت پژوهــش، سیاســت گــذاري و برنامــه ریــزي 

پژوهشــي در ســطح ملــي نامیــد. ایــن محورهــا و وظایــف در اساســنامه پژوهشــگاه بــه وضــوح بیــان شــده انــد.
ــال 1385  ــگاه،که در س ــازماني پژوهش ــتهاي س ــودار و پس ــف، نم ــداف، وظای ــرور اه ــر م ــوی دیگ از س
و توســط معاونــت برنامــه ریــزي و نظــارت راهبــردي وقــت ریاســت جمهــوري بــه تصویــب رســیده و ابــاغ شــده 
و اختصــاص معاونــت پژوهشــي در ســاختار پژوهشــگاه و تامــل درعنــوان، کارکردهــا و شــرح وظایــف مدیریتهــاي 
تابعــه معاونــت پژوهشــی پژوهشــگاه حاکــي از آن اســت کــه امــر مدیریــت، هماهنگــي، برنامــه ریــزي و 
خدمــات پژوهشــي، کــه بــه وظایــف ملــي پژوهشــگاه در قبــال تحقیقــات در وزارت آمــوزش و 
پــرورش )شــامل حــوزه ســتادي وزارت، شــوراي تحقیقــات اســتانها و...( اشــاره میکنــد، بــه 
ــگاه  ــن منظــر پژوهش ــت و از ای ــده اس ــده ش ــگاه دی ــازماني پژوهش ــودار س ــي در نم ــور طبیع ط
ــوزش و  ــات آم ــه تحقیق ــر عرص ــي ب ــت مل ــراي مدیری ــي ب ــاختار قانون ــت و س داراي ظرفی
پــرورش میباشــد. عــاوه بــر ایــن، مــوارد فــوق حاکــي از آن اســت کــه پژوهشــگاه در حــوزه پژوهشــهاي 
آموزشــي، داراي ماموریــت ملــي و کشــوري اســت و متولــي برنامــه ریــزي، هماهنگــي، نظــارت 
و ارزیابــي بــر کلیــة فعالیتهــاي پژوهشــي وزارت آمــوزش و پــرورش، شــامل پژوهشــکده هــا، 
ــه هــاي پژوهشــي معاونتهــاي حــوزه ســتاد و شــوراي تحقیقــات اســتان ها مــي باشــد.  کمیت
اغلــب دســتگاه های اجرایــی کشــور نظیــر وزارت نیــرو، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و... یــك پژوهشــگاه یــا 
موسســه پژوهشــی مســتقل کــه بــا مجــوز شــورای گســترش آمــوزش عالــی تأســیس شــده باشــد در اختیــار دارنــد. 
حتــی برخــی وزارتخانــه  هــا نظیــر وزارت جهــاد کشــاورزی، چندیــن پژوهشــگاه، مؤسســه پژوهشــی، پژوهشــكده و 
واحــد پژوهشــی در  اختیــار دارنــد. بــه نظــر مــی رســد وابســته کــردن پژوهشــگاه دســتگاه اجرایــی بــه هــر بخــش 
دیگــر از وزارت متبــوع خــود، شــأن اســتقالی بخــش پژوهــش را تهدیــد میكنــد. زیــرا: قــدرت ارزیابــی و قضــاوت 
مســتقل در مــورد برنامــه هــا و روش ــهای مجموعــه وزارت متبــوع را از پژوهشــگاه مربوطــه و در نتیجــه از شــخص 
وزیــر ســلب میكنــد و یافتــه  هــای پژوهشــی را دچــار ســوگیری میكنــد. در صــورت وابســته کــردن پژوهشــگاه بــه 
هــر یــك از بخــش هــای داخلــی وزارت، هیــچ واحــد پژوهشــي مســتقلي کــه بتوانــد برنامــه هــا و فعالیتهــاي وزارت 
را از طریــق پژوهــش، رصــد و پایــش نمایــد وجــود نــدارد. بنابرایــن رعایــت اســتقال پژوهشــگاه مربــوط در طراحــی 

و اجــرای پژوهشــهای مــورد نیــاز وزارت ضــروری اســت.
فلســفه وجــودی پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش ایــن اســت کــه بــه عنــوان واحــد پژوهشــی ملــی، 
مطالعــات اساســی تأثیرگــذار بــر فعالیت هــای وزارت آمــوزش و پــرورش انجــام دهــد، مطالعاتــي از ســنخ پژوهش ــهاي 
مهــم و موثــر بــر همــه بخش ــهاي وزارت آمــوزش وپــرورش کــه جهــت گیــري اصلــي و اساســي آمــوزش و پــرورش 

در برنامــه  هــاي میــان مــدت و بلنــد مــدت را نشــان می دهد.ایــن مطالعــات بــه شــرح زیــر هســتند: 
مطالعــات آینــده  نــگاری، آینــده  پژوهــی، رونــد پژوهــی، مســأله شناســی و کمــك بــه حــل مســائل  اساســی 	 

و مبتابــه آمــوزش و پــرورش نظیــر مســأله نیــروی انســانی و بهــره  وری؛ 
مطالعــه و بررســی روندهــای آمــوزش دروس اساســی و شایســتگی  هــای پایــه نظیــر علــوم، ریاضــی، ســواد 	 

خوانــدن، حــل مســأله، خاقیــت، تفكــر انتقــادي؛ 
مطالعات پشتیبانی پژوهشی از سند تحول و سایر اسناد باالدستی؛ 	 
ارزشیابی عملكرد، فرآیندها و بروندادهای نظام آموزشی و تضمین کیفیت آموزش؛	 
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پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان فكرافــزار و مغزافــزار سیســتم آمــوزش و پــرورش، بــا تولیــد 
ــزار  ــن اب ــد مهم تری ــرورش، می توان ــوزش و پ ــف وزارت آم ــا و وظای ــاره کارکرده ــردی درب ــات راهب ــم و اطاع عل

ــری باشــد. ــت و راهب ــرای مدیری ــرورش ب وزارت آمــوزش و پ
البتــه پژوهشــگاه مطالعــات از تندبــاد حــوادث و قبــض و بســط هــای ســاختاری بــه تبــع تغییــرات سیاســی در کشــور 
مصــون نمانــد و در اســفند ســال 1389 بــا رای شــورای عالــی اداری و بــدون در نظــر گرفتــن ماهیــت و ســاختار آن، 
در ســازمان پژوهــش و برنامــه ریــزی آموزشــی ادغــام شــد. بــر اثــر ایــن ادغــام بخــش قابــل توجهــی از ســاختار، 
تشــكیات و دســتاوردهای خــود را از دســت داد ولــی کمــاکان بــه عنــوان متولــی امــر پژوهــش در امــوزش و پرورش 

بــه انجــام وظایــف محولــه اهتمــام جــدی دارد و منشــأ خدمــات موثــر بــوده اســت.
4- طراحی و تدوین رویه ها و مقررات پژوهشی

ایجــاد ســاختار و تشــكیات و تأســیس پژوهشــكده هــا و پژوهشــگاه گام اساســی بــرای تشــكیل ســامانه و شــبكه 
پژوهشــی اســت، امــا بــدون وجــود سیاســت هــا ،رویــه هــا، مقــررات مــدون، اجــرای فعالیــت هــا در قالــب جایــگاه 
هــا و ســطوح مشــخص شــده در ســاختار، کارآمــد نیســت. بــر ایــن اســاس بــه تناســب هــر یــك از جایــگاه هــا 
و ســطوح ذکــر شــده در بخــش ســاختار، تدویــن سیاســت هــا و رویــه هــا الزم مــی آمــد. بدیــن منظــور شــورای 
تحقیقــات وزارت آمــوزش و پــرورش و پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش در قالــب کمیســیون و کمیتــه هــای 
تخصصــی و ســایر شــوراهای زیــر مجموعــه اقــدام بــه تدویــن آییــن نامــه هــا، شــیوه نامــه هــا و دســتورالعمل هــای 

مختلفــی کــرد کــه از اهــم آنهــا مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
آیین نامه شورای تحقیقات آموزش و پرورش،- 1
آیین نامه شورای تحقیقات آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان- 2
اساسنامه پژوهشكده تعلیم و تربیت،- 3
ــه - 4 ــت هــای حــوزه ســتادی و ســازمان وابســته ب ــه هــای پژوهشــی در معاون دســتورالعمل تشــكیل کمیت

ــرورش ــوزش و پ آم
آیین نامه تشكیل کانون های پژوهشی منطقه ای،- 5
آیین نامه تشكیل کمیته های پژوهشی در شهرستان ها، نواحی و مناطق آموزشی،- 6
آیین نامه شرایط انتخاب و وظایف مجریان طرح های پژوهشی،- 7
آیین نامه نظارت بر کیفیت اجرای طرح های پژوهشی،- 8
شیوه نامه شورای اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی،- 9
شیوه نامه ارزشیابی از تحقیقات انجام شده،- 10
آیین نامه فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی در داخل و خارج از کشور،- 11
آیین نامه فرصت مطالعاتی معلمان در داخل کشور،- 12
آیین نامه تأسیس مدارس تجربی وابسته به پژوهشكده تعلیم و تربیت،- 13
آیین نامه اجرای طرح های پژوهشی ملی و بین المللی- 14
آیین نامه تشكیل شورای گروه های پژوهشی،- 15
آیین نامه تشكیل شورای پژوهشی پژوهشكده تعلیم و تربیت،- 16
آیین نامه اجرای طرح های پژوهشی در پژوهشكده تعلیم و تربیت،- 17
آیین نامه شورای نشر پژوهشگاه مطالعات - 18
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آیین نامه حمایت از اجرای پایان نامه ی کارشناسی ارشد و دکتری در حوزه آموزش و پرورش،- 19
آیین نامه برگزاری هفته پژوهش- 20
آیین نامه تضمین کیفیت طرح های پژوهشی- 21
شیوه نامه برگزاری آزمون های سراسری ساالنه تشخیص پایه پژوهشگری،- 22
شیوه نامه برگزاری دوره های پژوهشیاری،- 23
شیوه نامه برگزاری دوره های پژوهشگری،- 24
شیوه نامه برگزاری دوره های تربیت مدرس پژوهش،- 25
شیوه نامه برگزاری دوره های کارگاه های آموزش پژوهش،- 26
آیین نامه چگونگی بهره گیری از ساعات موظف اعضاء هیأت علمی - 27
شیوه نامه برگزاری دوره های آموزشی اقدام پژوهی - 28

و ده ها آیین نامه و شیوه نامه دیگر.
مــوارد فــوق گزیــده ای از آییــن نامــه هــا و دســتورالعمل هــای تدویــن شــده در بخــش پژوهــش وزارت آمــوزش و 
پــرورش اســت. بررســی فرآینــد تدویــن و تحلیــل محتــوای هــر یــك از ایــن اساســنامه هــا و آییــن نامــه هــا مــی 

توانــد روشــن کننــده گســتره و ابعــاد مختلــف فعالیــت هــای پژوهشــی باشــد.

5- برنامه ریزی پژوهشی
اســتفاده مناســب از ظرفیــت پژوهشــی ایجــاد شــده در ســطوح مختلــف نظــام آموزشــی، برنامــه ریــزی همــه جانبه ای 
را مــی طلبیــد. بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه گســتره شــبكه پژوهشــی کشــور،برنامه ریــزی در ســطوح مختلــف در 
حــال انجــام بــود. شــورای تحقیقــات وزارت آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان یــك شــورای سیاســت گــذار، هــر ســاله 
چارچــوب کلــی، سیاســت هــا و چشــم اندازهــای پژوهشــی را در قالــب برنامــه هــای توســعه و نیازهــای کان وزارت 
متبــوع مشــخص مــی کــرد و پــس از آن کمیتــه هــای پژوهشــی معاونــت هــا، کانــون هــای پژوهشــی منطقــه ای، 
شــوراهای تحقیقــات اســتان هــا و کمیتــه هــای پژوهشــی مناطــق در طــول آن، اقــدام بــه برنامــه ریــزی منطقــه ای 
و بومــی بــرای تشــخیص مســائل، اولویــت گــذاری، انجــام پژوهــش هــای منطبــق بــا نیازهــا و اقــدام بــرای اشــاعه 

و کاربســت نتایــج آنهــا کردنــد.
بــه منظــور هماهنــگ کــردن برنامــه هــای مراجــع فــوق الذکــر، هــر ســاله گردهمایــی سراســری متشــكل از اعضــای 
شــوراهای تحقیقــات و کمیتــه هــا و کمیســیون هــای زیــر مجموعــه و همچنیــن کمیتــه هــای معاونــت هــای وزارت 
ــادل  ــرای تب ــی ب ــه ســخنرانی هــای علمــی و آموزشــی، کارگاه های ــوع برگــزار مــی شــد کــه در آن ضمــن ارائ متب
ــه حــدود 15  ــوان ب ــه هــای ایــن گردهمایــی مــی ت ــه و هماهنگــی برنامــه هــا برگــزار مــی شــد کــه از نمون تجرب

گردهمایــی تشــكیل شــده از ســال 1370 تــا 1385 اشــاره کــرد.
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عــاوه بــر ایــن برنامــه هــای ســاالنه اســتان هــا و اولویــت هــای پژوهشــی تعییــن شــده در واحــدی بــه نــام واحــد 
هماهنگــی اموراســتانها در دبیرخانــه شــورای تحقیقــات مســتقر در پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت )و بعدهــا در 
پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش( مــورد ارزشــیابی قــرار میگرفــت و بازخــورد الزم بــرای اصــاح برنامــه هــا 

و ایجــاد هماهنگــی بــا برنامــه هــای کشــوری ارائــه میشــد.
ارزشــیابی پیشــنهاده هــای پژوهشــی مصــوب شــوراهای تحقیقــات اســتان هــا، شــوراهای کانــون هــای منطقــه ای 
و کمیتــه هــای پژوهشــی معاونــت هــا از نظــر فنــی و روش شــناختی و همچنیــن ارزشــیابی از گــزارش هــای نهایــی 
تحقیقــات انجــام شــده در هــر یــك از مراجــع فــوق الذکــر و ارائــه بازخــورد بــه مجریــان آنهــا از دیگــر اقداماتــی 
ــن اقدامــات،  ــه صــورت معمــول انجــام مــی شــد. مجموعــه ای ــه شــورای تحقیقــات وزارت ب ــود کــه در دبیرخان ب
ــورت  ــه ص ــی ب ــای پژوهش ــت ه ــا و فعالی ــه ه ــت برنام ــت و کیفی ــه در آن کمی ــرد ک ــی ک ــم م ــی را فراه فضای

تشــخیصی، تكوینــی و پایانــی مــورد ارزشــیابی قــرار میگرفــت و در جهــت اصــاح و بهبــود پیــش مــی رفــت.
درچارچــوب پژوهشــگاه مطالعــات، )فاصلــه بیــن ســال هــای 1383 تــا 1390(، برنامــه ریــزی امــر پژوهــش در وزارت 
آمــوزش و پــرورش از رهگــذر مدیریــت برنامــه ریــزی علمــی- پژوهشــی و واحــد پایــش فعالیــت هــای پژوهشــی 
صــورت مــی گرفــت. پــس از ادغــام پژوهشــگاه مطالعــات در ســازمان پژوهــش در ســال 1390 واحــد برنامــه ریــزی 

پژوهشــی پژوهشــگاه در چندیــن واحــد دیگــر ادغــام و بــه صــورت پســت ترکیبــی اداره شــد.
6- طراحی،تصویب و اجرای طرح های پژوهشی و نظارت بر طرح های پژوهشی

ــورد  ــن شــورا م ــه طــرح هــای پژوهشــی سراســر کشــور در ای ــات وزارت، کلی ــدای تشــكیل شــورای تحقیق در ابت
بررســی و تصویــب قــرار مــی گرفــت کــه البتــه بــا توجــه بــه تــازه بــودن حرکــت پژوهشــی در ایــن حــوزه، تعــداد 
طــرح هــای پژوهشــی در طــول ســال بــه صــد مــورد هــم نمــی رســید. امــا بــا گســترش فعالیــت هــای پژوهشــی و 
تشــكیل شــوراهای تحقیقــات اســتان هــا، کمیتــه هــای پژوهشــی معاونــت هــا و شــوراهای کانونــی، ارائــه پیشــنهاده 
ــار بررســی و تصویــب طــرح هــا  ــن اســاس، اختی ــر ای ــی یافــت کــه ب هــای پژوهشــی توســط پژوهشــگران فزون
ی  پژوهشــی بــه مراجــع مذکــور تفویــض شــد. امــا بــا توجــه بــه ایــن کــه تــوان تخصصــی آنهــا و دسترســی بــه 
پژوهشــگران کارآزمــوده و دانشــكده هــای روان شناســی و علــوم تربیتــی همســان نبــود، شــورای تحقیقــات وزارت با 
توجــه بــه ارزشــیابی وضعیــت موجــود و اســتعداد ظرفیــت آنهــا بــه صــورت ســاالنه، اقــدام بــه ســطح بنــدی و تعییــن 
ســقف اعتبــار بــرای تصویــب طــرح در هــر یــك از ســطوح مــی کــرد و طــرح هــای بــا اعتبــار باالتــر از ســقف هــم 
بــه شــورای تحقیقــات وزارت ارســال مــی شــد. بــا طراحــی ایــن ســازوکار، امــكان بررســی و تصویــب طــرح هــا 
فزونــی یافــت و هــر ســاله بــر تعــداد طــرح هــای پژوهشــی افــزوده شــد. ایــن رونــد تــا حصــول اطمینــان از وجــود 
تــوان تخصصــی در مراجــع مذکــور و دسترســی کافــی بــه پژوهشــگران مجــرب ادامــه داشــت و پــس از آن اختیــار 

کامــل  بــرای بررســی هــر گونــه طــرح و برنامــه ای بــه آنــان تفویــض شــد.
حاصــل ایــن رونــد، فراهــم شــدن امــكان بــرای هــر یــك از مراجــع ذی ربــط بــود تــا بتواننــد رأســًا در مــورد اولویت 
هــای پژوهشــی و تصویــب طــرح هــای پژوهشــی و ارزشــیابی از آنهــا اقــدام کننــد و از نتایــج آن بــرای رفــع مســائل 
و بهبــود کیفیــت فعالیــت هــای آموزشــی بهــره گیرنــد. هــزاران طــرح پژوهشــی اســتانی، منطقــه ای، ملــی و بیــن 
المللــی و برنامــه هــای اصاحــی و تحولــی در طــول ســالهای 1370 تــا 1399 و هــزاران مقالــه علمــی- پژوهشــی، 
علمــی- تخصصــی، JCR ،ISI و مقــاالت پذیرفتــه شــده در همایــش هــای علمی)ملــی و بیــن المللــی( محصــول 

ایــن فراینــد اســت.
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7- اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی
اشــاعه و کاربســت یافتــه هــای پژوهشــی یكــی از دغدغــه هــای همیشــگی مســئولین وزارت آمــوزش و پــرورش 
بــوده اســت. ایــن موضــوع محافــل مختلــف آموزشــی را نــه تنهــا در کشــور مــا بلكــه در سراســر دنیــا بــه خــود 
مشــغول کــرده اســت. بحثــی کــه همــواره در ایــن محافــل مطــرح بــوده، ایــن اســت کــه بــا وجــود انجــام طــرح 
هــای پژوهشــی مختلــف، نشــانه ای از کاربــرد نتایــج آنهــا در عمــل وجــود نــدارد و گــزارش هــای تحقیقــات انجــام 

شــده فقــط قابــل ثبــت و ضبــط در کتابخانــه هــا و بانكهــای اطاعاتــی اســت.
البتــه ایــن دغدغــه در شــكل درســت آن قابــل توجــه اســت، زیــرا کاربــرد یافتــه هــای پژوهشــی اساســًا در علــوم 
انســانی و بــه تبــع آن در حــوزه تعلیــم و تربیــت کار بســیار پیچیــده و ظریفــی اســت و بعضــًا شــكاف هــای عمیقــی 
میــان پژوهشــگران و تصمیــم گیــران و کارگــزاران وجــود دارد کــه منجــر بــه عــدم کاربــرد یافتــه هــای پژوهــش 
هــای انجــام شــده توســط کاربــران مــی شــود. امــا نكتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه گاه ایــن دغدغــه هــا مبتنــی 
بــر درک درســتی از مفهــوم کاربســت یافتــه هــا نیســت. بــر اســاس ایــن  درک نادرســت، این انتظــار وجــود دارد که 
یافتــه هــای پژوهشــی در کمتریــن زمــان و بــه طریقــی قابــل رویــت و بــه طــور مســتقیم تبدیــل بــه قانــون و رویه 
ای شــود و همــگان مجــاب بــه رعایــت آن شــوند. امــا بایــد گفــت اســتفاده از بســیاری از یافتــه هــای پژوهشــی، 
غیــر مشــهود  اســت و آثــار آن در دراز مــدت رخ مــی نمایانــد و نحــوه اشــاعه و کاربســت اطالعــات و 
ــوع  ــه مــدارس و نظــام آموزشــی، از ن دانــش حاصــل از تحقیقــات آموزشــی، در ســطح بدن
ســرایت و نشــت اســت کــه بــه تدریــج همــه گیــر مــی شــود و بــه گفتمــان غالــب تبدیــل 
مــی شــود. هنگامــی کــه پژوهشــگر بــه شــیوه هــای مختلــف در اشــاعه یافتــه هــا و آگاه کــردن مخاطبــان آن 
مــی کوشــد، انتظــار مــی رود تصمیــم گیــران و مخاطبــان ماننــد گذشــته تصمیــم نگیرنــد و رفتارهــای تــازه ای 
مبتنــی بــر دانــش و نگــرش جدیــد و اصــاح شــده خــود بــروز دهنــد و البتــه ایــن تغییــرات کمتــر قابــل رویــت و 

انــدازه گیــری اســت.
بنابرایــن، در مقابــل انتقــاد مبنــی بــر بــی فایــده بــودن انجــام پژوهــش هــا، بایــد گفــت والدیــن، معلمــان، مدیــران 
،کارگــزاران و تصمیــم گیــران در ســطوح تشــكیات آمــوزش و پــرورش، معمــواًل در حــدود اختیــار خــود از یافتــه 
هــای پژوهشــی اســتفاده مــی کننــد. اساســًا بســیاری از یافتــه هــای پژوهشــی حتــی در چارچــوب نظــام متمرکــز 
ــه روش هــای مناســب در  ــل اســتفاده اســت و تنهــا الزم اســت کــه ایــن یافتــه هــا ب آموزشــی کشــور هــم قاب
ــه پژوهــش برخــوردار باشــند و  ــد از فرهنگــی غنــی در زمین ــان بای ــه مخاطب ــرد و البت ــرار گی ــان ق ــار مخاطب اختی
خواســتار حــل مســائل و بهبــود وضعیــت خــود باشــند تــا توانایــی و انگیــزه کاربــرد یافتــه هــا را داشــته باشــند. 
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بنابرایــن بایــد توجــه داشــت کــه کاربــرد تنهــا بخــش محــدودی از یافتــه هــا مســتلزم ایجــاد تغییــر در تشــكیات، 
قوانیــن و تخصیــص منابــع مالــی و مــادی و انســانی جدیــد اســت کــه در ایــن صــورت بایــد انتظــار داشــت مراجــع 

قانونگــذار، مشــروط بــه وثــوق و اتقــان ایــن یافتــه هــا، نســبت بــه ایجــاد تغییــرات جدیــد اقــدام کننــد. 
ــرای اســتفاده  ــرورش ب ــوزش و پ ــی کــه در ســامانه پژوهشــی وزارت آم ــد گفــت سیاســت های ــه بای ــن مقدم ــا ای ب
از یافتــه هــای پژوهشــی در نظــر گرفتــه شــده، شــامل دو محــور اشــاعه و کاربســت  بــوده اســت. در محــور 
اشــاعه، تــاش مــی شــود کــه یافتــه هــای پژوهشــی از طریــق مناســب در اختیــار مخاطــب قــرار گیــرد. یكــی از 
تمهیــدات معمــول، ارائــه نتایــج تحقیقــات در قالــب مقالــه علمــی- پژوهشــی اســت، بــه نحــوی کــه ارائــه مقالــه 
قابــل چــاپ در نشــریات علمــی جــزو تعهــدات پژوهشــگر محســوب مــی شــود. ارائــه نتایــج پژوهشــی در نشســت 
هــای تخصصــی بــا کارشناســان و تصمیــم گیــران ذی ربــط و همچنیــن در همایــش هــا و گردهمایــی هــای عمومــی 
بــا حضــور مخاطبــان از دیگــر راه هــای اشــاعه یافتــه هــا بــود. تدویــن بانــك هــای اطاعاتــی مشــتمل بــر چكیــده 
هــا، و گــزارش هــای تحقیقــات انجــام شــده در ایــران و جهــان هــم از دیگــر راه کارهــای مــورد توجــه در اشــاعه 
یافتــه هــا بــوده اســت. بــه طــور کلــی ارائــه یافتــه هــا در قالــب هــای نوشــتاری از جملــه چكیــده پژوهشــی، اهــم 
یافتــه هــای پژوهشــی و مقالــه تخصصــی یــا عمومــی بــرای مخاطبــان خــاص و عــام و همچنیــن در قالــب هــای 
دیــداری و شــنیداری از جملــه پوســتر، تابلــو هــای  شــهری، عكــس و فیلــم و نیــز چــاپ و انتشــار کتــاب مدنظــر 

قــرار گرفــت.
در محــور کاربســت نیــز تــاش پژوهشــگاه مطالعــات بــر ایــن بــوده و هســت تــا یافتــه هــای پژوهشــی آن دســته 
از طــرح هــای تحقیقاتــی کــه قابــل تبدیــل بــه سیاســت، رویــه و مقــررات اســت، بــه مراجــع ذی ربــط منعكــس شــود 
تــا پــس از کارشناســی نتایــج، در فرآینــد تصمیــم گیــری قــرار گیــرد و در قالــب بخشــنامه هــا و دســتورالعمل هــای 
اداری بــه مخاطبــان ابــاغ شــود. تبدیــل یافتــه هــای پژوهشــی بــه سیاســت هــا، رویــه هــا و مقــررات مــی بایســت 
بــا در نظــر گرفتــن تمــام جوانــب از طریــق پژوهــش هــای متعــدد باشــد. صــرف انجــام یــك یــا حتــی چنــد پژوهــش 

در یــك حــوزه نمــی توانــد منجــر بــه تدویــن سیاســت و رویــه شــود.
8- برگزاری دوره های آموزش پژوهش

اصــاح و بهبــود کیفیــت آمــوزش و پــرورش مســتلزم ایجــاد و تقویــت روحیــه و فرهنــگ پژوهــش در کلیــه کارکنــان 
ایــن نهــاد اســت. آمــوزش و پــرورش بــرای بالندگــی خــود نیازمنــد کارکنانــی متفكــر و حســاس اســت تــا بــه هنــگام 
رویارویــی بــا مشــكات مختلــف در حــوزه وظایــف خــود بــا اتخــاذ رویكــردی جســت وجوگرانــه بــه شناســایی علــل و 
زمینــه هــای بــروز مشــكل پرداختــه و در نهایــت بــه مناســب تریــن راه حــل آن دســت یابنــد. بــر ایــن اســاس بــرای 
آمــوزش و پــرورش در ایــن ســامانه عظیــم مــی بایســت طرحــی جامــع طراحــی گــردد تــا در چارچــوب آن بــر اســاس 
ســنجش دانــش پایــه مــورد نیــاز بــرای پژوهــش، دوره هــای مختلفــی پیــش بینــی شــود، لــذا طرحــی جامــع بدیــن 

منظــور طراحــی شــد و در قالــب آن، چنــد طــرح توســعه ای جزئــی تــر بــه شــرح زیــر اجــرا شــد:
طراحــی و اجــرای آزمــون تشــخیص دانــش پایــه پژوهشــگری بــرای تشــخیص ســطح افــراد بــه تفكیــك - 1

دو گــروه شــامل افــراد دارای مــدرک کارشناســی و افــراد مــدرک کارشناســی ارشــد و دکتــری،
ــون - 2 ــده در آزم ــخص ش ــطوح مش ــك از س ــر ی ــرای ه ــش ب ــوزش پژوه ــای آم ــرای دوره ه ــی و اج طراح

ــی، ــدرک کارشناس ــراد دارای م ــرای اف ــگری ب ــه پژوهش ــش پای ــخیص دان تش
ــون - 3 ــده در آزم ــخص ش ــطوح مش ــك از س ــر ی ــرای ه ــش ب ــوزش پژوه ــای آم ــرای دوره ه ــی و اج طراح

ــری ــد و دکت ــی ارش ــدرک کارشناس ــراد دارای م ــرای اف ــگری ب ــه پژوهش ــش پای ــخیص دان تش
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طراحــی و اجــرای دوره هــای آمــوزش پژوهــش بــرای افــراد دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و دکتــری بــه - 4
منظــور تربیــت مــدرس بــرای دوره هــای آمــوزش پژوهــش بــا توجــه بــه ســطح افــراد در آزمــون تشــخیص 

دانــش پایــه پژوهشــگری،
طراحی و اجرای دوره های آموزش اقدام پژوهی)پژوهش در عمل(،- 5

ــود کــه طــی یــك آزمــون هماهنــگ در  ــن ب ــه پژوهشــگری ای ــش پای غــرض از طراحــی آزمــون تشــخیص دان
سراســر کشــور نیروهــای مســتعد و عاقــه منــد بــه پژوهــش در آمــوزش و پــرورش شناســایی شــوند و دانــش پایــه 
ــر مــی توانســتند در ایــن  ــراد دارای مــدرک کارشناســی و باالت ــه اف ــه پژوهــش ســنجیده شــود. کلی آنهــا در زمین

آزمــون شــرکت کننــد.
آنچــه از اجــرای طــرح جامــع آمــوزش پژوهــش و طــرح هــای زیــر مجموعــه آن انتظــار مــی رفــت، تحقــق مــوارد 

زیــر بــود:
توسعه فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش	-
تشخیص دانش پایه پژوهشگری در کارکنان آموزش و پرورش	-
طراحی و اجرای دوره های آموزش پژوهش متناسب با نیازهای پژوهشگران آموزشی،	-
سازماندهی پژوهشگران برای همكاری در فعالیت های پژوهشی نظیر اجرای طرح های پژوهشی	-

          یا نظارت بر اجرای آنها،
انتخاب پژوهشگران برای شرکت در همایش های پژوهشی تخصصی،	-
انتخاب پژوهشگران برجسته برای عضویت در کمیته ها و کمیسیون های پژوهشی،	-
انتخاب پژوهشگران برجسته برای تدریس در دوره های آموزش پژوهش،	-

در قالــب ایــن طــرح، آزمــون هــای تشــخیص دانــش پایــه پژوهشــی بــه صــورت ســاالنه در تمــام اســتان هــای 
کشــور بــه صــورت همزمــان و متمرکــز توســط واحــد آمــوزش هــای پژوهشــی پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت اجــرا 
شــد و بــر اســاس آن آمــوزش هــای الزم در هشــت ســطح- چهــار ســطح ویــژه افــراد دارای مــدرک کارشناســی 

ارشــد و دکتــری و چهــار ســطح ویــژه افــراد دارای مــدرک کارشناســی - ارائــه شــد.
آمــوزش اقــدام پژوهــی بــه معلمــان و کارگــزاران آمــوزش نیــز بــا هــدف آشــنا کــردن آنهــا بــا بینــش پژوهشــی و 
ضــرورت و اهمیــت پژوهــش در آمــوزش و پــرورش و ایجــاد توانایــی بــرای انجــام اقــدام پژوهــی در حــوزه  کار خود 
و همچنیــن ایجــاد آمادگــی بــرای شــرکت موثــر در برنامــه معلــم پژوهنــده، ابتــدا در قالــب یــك طــرح آزمایشــی 
در ســطحی محــدود بــه اجــرا درآمــد و ســپس درتمــام اســتان هــای کشــور در ســطح هــر ســه دوره تحصیلــی بــا 

قــوت تمــام بــه صــورت برنامــه هــای مســتمر ســاالنه بــه اجــرا درآمــد.
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9-اجرای برنامه معلم پژوهنده
بــا توجــه بــه توســعه رویكــرد مشــارکت معلمــان و کارگــزاران آموزشــی در پژوهــش بــرای بهبــود عمــل آمــوزش 
و پــرورش خــود در ســطح جهــان، پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت نیــز درصــدد طراحــی برنامــه ای بــرای گســترش 
دانــش و نگــرش الزم در معلمــان بــرای تحقــق ایــن امــر برآمــد. بدیــن منظــور برنامــه ای طراحــی شــد کــه در 
آن مخاطبــان مــی توانســتند هــر ســاله در موعــد مقــرر، گــزارش هــای مربــوط بــه اجــرای اقــدام پژوهــی را تولیــد 

کننــد تــا در صــورت ممتــاز بــودن تحقیقــات خــود از امتیــازات در نظــر گرفتــه شــده بهــره منــد شــوند.
هــدف اصلــی از طراحــی ایــن برنامــه آگاهــی دادن بــه معلمــان نســبت بــه حساســیت، اهمیــت و پیچیدگــی آمــوزش 
و پــرورش و ضــرورت برخــورد فكورانــه و خاقانــه بــا مســائل آن بــود. در ایــن مواجهــه فكورانــه، آنهــا مــی بایســت 
از مســائل مربــوط بــه عمــل آموزشــی و پرورشــی خــود بــه ســادگی نگذرنــد بلكــه بــه بررســی ابعــاد و عمــق آن و 
راه حــل هــای ممكــن و گزینــش مناســب تریــن آنهــا بپردازنــد. قــدم مهــم تــر بعــدی، بــه کارگیــری راه حــل هــا و 
ارزشــیابی از نتایــج آن بــرای رفــع مشــكل یــا بهبــود وضعیــت عمــل خــود اســت کــه ایــن امــر وجــه ممیــزه اقــدام 
پژوهــی از ســایر انــواع پژوهــش اســت و موجــب مــی شــود تــا شــكاف میــان پژوهــش و عمــل آموزشــی از میــان 

برداشــته شــود و یافتــه هــای پژوهشــی مســتقیمًا در عمــل آموزشــی بــه کار گرفتــه شــود. 
ایــن برنامــه اولیــن بــار در ســال 1375 اجــرا شــد و در حــال حاضــر بیســت و دومیــن برنامــه آن در دســت اجراســت 
و رشــد تعــداد شــرکت کننــدگان در آن بــه صــورت ســاالنه، حاکــی از اســتقبال کارگــزاران آموزشــی از آن اســت. 
برنامــه معلــم پژوهنــده، یکــی از تجــارب موفــق نظــام پژوهشــي آمــوزش و پــرورش جمهوري 
اســالمي ایــران در گســترش فرهنــگ پژوهــش و بهبــود عمــل حرفــه اي کارگــزاران تعلیــم و 

تربیــت بــه شــمار مــی رود.
همانگونــه کــه گفتــه شــد پژوهشــكده تعلیــم و تربیــت  بــه نمایندگــي از ســوي وزارت آمــوزش و پــرورش از ســال 
تحصیلــي 76- 1375 در اقدامــي ابتــكاري و نوآورانــه کــه مــورد حمایــت قاطــع صاحبنظــران تعلیــم و تربیــت قــرار 
گرفــت. بــه طــور ســاالنه در سراســر کشــور طرحــي را اجــرا مــي کــرد کــه بــه طــرح  معلــم پژوهنــده معــروف شــده 

اســت.هدف هــا از اجــراي ایــن طــرح عبارتنــد از:
گسترش فرهنگ پژوهش در میان معلمان و کارشناسان آموزش و پرورش - 1

اشاعه تصمیم گیري مبتني بر پژوهش- 2
پرورش توانایي ها و مهارتهاي ذهني و عملي معلمان  در انجام تحقیقات- 3
رشد استعداد هاي پژوهشي فرهنگیان- 4
کاهش فاصله میان تحقیقات رسمي دانشگاهي و حوزه اجرایي- 5
مستند سازي تجارب مفید  آموزشی و تربیتی معلمان براي استفاده بوسیله سایر همكاران.- 6
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ــه منظــور بررســي  ــرورش سراســر کشــور، ب در ایــن طــرح، معلمــان مدارس،کارشناســان و کارگــزاران آمــوزش و پ
ــي در  ــزارش پژوهش ــت خود،گ ــوزه ي فعالی ــكات کاس درس و ح ــایل و مش ــمندانه مس ــي و اندیش ــل علم و ح
ــب اقــدام پژوهــي1 )پژوهــش در عمــل( تدویــن می نماینــد. مهمتریــن زمینــه  هایــي کــه معلمــان و کارشناســان  قال
درچارچــوب آن بــه اجــراي پژوهــش مــی پردازنــد بــه  مســایل و موضوعــات مرتبــط بــا کاس درس، مدرســه، اداره 
آمــوزش و پــرورش منطقــه و اداره کل  آمــوزش و پــرورش اســتان و حــوزه ســتادي وزارت آمــوزش و پــرورش  مربــوط 

می شــود. برخــي از مهــم تریــن زمینــه هــاي پژوهــش در عمــل )اقــدام پژوهــی( در زیــر ارائــه شــده انــد: 
1- موضوعات مربوط به فرآیند یاددهي – یادگیري ، پیشرفت تحصیلي دانش آموزان و مسائل آنان،

2- روش هاي نو و ابتكاري در آموزش مفاهیم دیني به دانش  آموزان
3- روش ــهاي نــو در آمــوزش ریاضــي، علــوم و ســواد خواندن)بررســي مســایل و مشــكات دانــش آمــوزان در ایــن زمینــه و ارائــه راه 

)TIMSS وPIRLS( حل هــاي نــو و ابتــكاري ، بــه ویــژه بــا توجــه بــه نتایــج مطالعــه بیــن  المللــي 
4- موضوعات مربوط به ارزشیابي از آموخته  هاي دانش  آموزان

5- روش هاي نو و ابتكاري در استفاده از فناوري اطاعات و تكنولوژي آموزشي در تدریس
6- موضوعات مربوط به فرآیند هاي کاس درس )نحوه استفاده از همكاري سایر دانش  آموزان، پویایي گروه(

7- روش هاي نو و ابتكاري در آموزش مهارت هایي نظیر حل مساله و استدالل به دانش  آموزان و پرورش خاقیت آنان
8- روش هاي نو و ابتكاري در شناسایي مسایل عاطفي – رفتاري دانش آموزان و ارائه راه حل در این زمینه

9- موضوعات مربوط به با نشاط سازي مدارس و کاس هاي درس،تحقق مدرسه زندگي
10- موضوعــات مربــوط بــه مدیریــت مدارس)بررســي مســائل و راه حل هــا( مــواردي از قبیــل : ارتقــاء مشــارکت اولیــاء دانــش  آمــوزان 
در اداره امــور مدرســه، بهبــود فرآیند هــاي مدیریــت مدرســه، ارزشــیابي عملكــرد دبیــران، روش هــاي بهبــود نظــارت بــر فعالیت هــاي 

آنــان، ارتقــاء جــو مدرســه
ــوزه  ــتان ها و ح ــرورش اس ــوزش و پ ــق ،ادارات کل آم ــت در ادارات مناط ــاي مدیری ــود فرآیند ه ــه بهب ــوط ب ــات مرب 11- موضوع
ــا،  ــرد ه ــر عملك ــارت ب ــزي، نظ ــه ری ــري ، برنام ــم گی ــره وري ، تصمی ــد به ــود فرآین ــر: بهب ــواردي نظی ــوع )م ــتادي وزارت متب س
مدیریــت مشــارکتي ،ارزشــیابي عملكــرد، فرهنــگ و جــو ســازماني، تكریــم اربــاب رجــوع، مدیریــت زمــان، کارآفرینــي،راه کارهــاي 
ــوزش و  ــا و ادارات کل آم ــتان ه ــاغل در ادارات مناطــق ، شهرس ــان ش ــراي کارشناس ــن موضــوع هاب ــزه همكاران)ای ــش انگی افزای
پــرورش اســتان هــا و حــوزه ســتادي وزارت متبــوع کــه مایلنــد در برنامــه معلــم پژوهنــده شــرکت نماینــد پیشــنهاد می شــود( و ســایر 

موضوعــات انتخــاب شــده بــه ابتــكار معلمــان عزیــز
اقــدام پژوهي)پژوهــش در عمــل( یكــي از انــواع روش هــاي تحقیــق علمــي اســت کــه در آن محقــق بــراي بهبــود 
و بهســازي مســتمر فعالیت هــا و فرآیندهــا یــا حــل یــك مســاله از مســائل حــوزه کاري خــود، بــه پژوهــش عملــي 
مــي پــردازد تــا ســرانجام وضعیــت نامطلــوب موجــود را بــه روش علمــي بــه وضعیــت مطلــوب و مناســب تبدیــل 
کند.بــراي انتخــاب راهــكار مناســب ، اطاعــات الزم را جمــع آوري نمــوده، اطاعــات را مــرور مــي نمایــد تــا بتوانــد 
بــه راه حــل مناســب دســت بیابــد، آن راه حــل را بــه طــور موقــت اجــرا مــي نمایــد و اجــراي خــود را ارزشــیابي 
می كنــد. بــا توجــه بــه ایــن مــوارد مشــخص مــي شــود کــه فرآینــد پژوهــش در عمــل، معمــواًل داراي هفــت مرحلــه 

اصلــي بــه شــرح زیــر اســت:
1-تشخیص مساله و بیان روشن آن،

2- یافتن راه مناسب پیشنهادي براي حل آن مساله 

1- Action- research  1
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3- اجراي موقتي  آن راه حل یا فعالیت جدید 
4- ارزیابي نتایج حاصل از اجراي موقت،

5- اصاح راه حل،
6- اجراي راه حل اصاح شده،  

7- ارزیابي نتایج حاصل از اجراي راه حل اصاح شده.
چارچوب تهیه ي گزارش هاي پژوهش در عمل )اقدام پژوهی( شامل این موارد است :

1 -مقدمه
2- بیان مسئله) توصیف و تشخیص مساله(

3- گرد آوري و تحلیل اطاعات
4- بیان راه حل هاي پیشنهادي 

5- اجراي راه حل ها
6- ارزشیابي و اعتبارسنجی راه حل هاي پیشنهاد شده

7-جمع بندی و نتیجه گیری
 8- فهرست منابع و مآخذ

ــات  ــگاه مطالع ــت1 و پژوهش ــم و تربی ــكده تعلی ــط پژوهش ــده توس ــل آم ــه عم ــاي ب ــزي ه ــه  ری ــاس برنام ــر اس ب
آمــوزش و پــرورش، و بــه اســتناد فراخــوان و شــیوه  نامــه اجــراي برنامــه معلــم پژوهنده،گــزارش  هــاي اقــدام پژوهــي 

ــه می شــود، در ســه ســطح بررســي مــي شــود: )پژوهــش در عمــل( کــه توســط معلمــان تهی
در سطح آموزش و پرورش مناطق شهرستان ها و نواحي )به وسیله کمیته پژوهشي منطقه( - 1

در سطح اداره کل  آموزش و پرورش استان )به وسیله شوراي تحقیقات آموزش و پرورش استان(- 2
 در سطح ملي )توسط دبیر خانه ملي برنامه معلم پژوهنده مستقر در پژوهشگاه(. - 3

هــر گــزارش در هــر کــدام از ســطوح بررســي)منطقه- اســتان- ملــي( بایــد توســط حداقــل 2 و حداکثــر 3 ارزیــاب 
متخصــص بررســي شــده و ارزیابــي شــود.حتي گاه شــرایط ایجــاب مــي کنــد کــه معلــم پژوهنــده نســبت بــه ارائــه 
شــفاهي اثــر خــود در مقابــل هیــات داوران اقــدام کنــد. از  دوره  دهــم برنامــه معلــم پژوهنــده ، ارزشــیابي و انتخــاب 
آثــار برتر،بــر اســاس رشــته تحصیلــي و موضــوع تدریــس معلمــان پژوهنــده صــورت می گیردکــه ایــن ابتــكار ســبب 

ارتبــاط موثــر تــر و کاربســت جــدي تــر نتایــج اقــدام پژوهــي شــده اســت .
برنامــه معلــم پژوهنــده بــا اســتقبال بســیار خــوب  معلمــان عزیــز سراســر کشــور مواجــه شــده بــه طــوري کــه در 
ــر  طــول22 دوره اي کــه از اجــراي  ایــن برنامــه می گــذرد، تعــداد اســتقبال کننــدگان از ایــن طرح،بیــش از 55 براب
افزایــش را نشــان می دهــد. )رجــوع کنیــد بــه گــزارش مســتند منتشــر شــده در ســایت پژوهشــگاه مطالعــات بــا عنــوان 

برنامــه معلــم پژوهنــده( 
اطاعــات موجــود نشــان مــي دهــد کــه در طــول 22 دوره  گذشــته بیــش از 400 هــزار نفــر از معلمــان در برنامــه 
ــاره مســائل و مشــكات کاس  ــدام پژوهــي در ب ــزارش اق ــزار گ ــش از 400 ه ــرده و بی ــدام پژوهــي شــرکت ک اق
هــاي درس و ســایر فرآینــد هــاي مهــم دخیــل در آمــوزش و پــرورش توســط معلمــان پژوهنــده )مدیــران پژوهنــده و 
کارشناســان پژوهنــده (سراســر کشــور تهیــه شــده اســت.عاوه بــر ایــن اجــراي ایــن طــرح در سراســر کشــور ســبب 

1- پــس از تجمیــع پژوهشــکده تعلیــم و تربیــت در پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش در ســال 1383، مدیریــت دبیرخانــه 

کشــوری برنامــه معلــم پژوهنــده از پژوهشــکده تعلیــم و تربیــت بــه ســتاد پژوهشــگاه منتقــل شــد. 
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شــده 400 هــزار نفــر از معلمــان و فرهنگیــان سراســر کشــور بــه صــورت حضــوري و غیــر حضــوري در دوره هــاي 
ــا روش  ــان سراســر کشــور ب ــب حجــم عظیمــي از فرهنگی ــن ترتی ــه ای ــد و ب ــدام پژوهــي شــرکت کنن ــوزش اق آم
ــه روش علمــي شناســایي مســایل و مشــكات و حــل و فصــل آنهــا اشــنا شــده اند.  ــه مثاب پژوهــش در عمــل،  ب
عــاوه بــر ایــن ده هــا همایــش، ســمینار علمــي و میزگــرد پژوهشــي در سراســر کشــور درخصــوص ایــن برنامــه بــا 
حضــور معلمــان پژوهنــده و اســتادان  تشــكیل شــده و اســاتید دانشــگاه و معلمــان پژوهنــده در آن بــه ایــراد ســخن 

واشــاعه یافتــه هــاي پژوهشــي و تبــادل تجــارب اقــدام پژوهــي خــود پرداختــه انــد.
بــه نظــر میرســد طــرح معلــم پژوهنــده توانســته بخــش قابــل توجهــي از معلمــان کشــورمان را بــا مفهــوم پژوهــش، 
ــه منظــور اجــراي  ــد و آمادگــي الزم ب ــي آشــنا کن ــه   آزمای ــد بررســي علمــي، حــل مســأله، اســتنتاج و فرضی فرآین
پژوهــش  هــاي جــدي تــر و تدریــس موثرتــر را در آنهــا ایجــاد کنــد و نیــز  بینــش  هــاي تــازه اي در مــورد فرایندهــاي 

کاس درس در اختیارآنهــا قــرار دهــد. 
پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش در راســتاي گســترش فرهنــگ اقــدام پژوهــي در بیــن فرهنگیــان سراســر 
کشــور، نســبت بــه تالیــف و انتشــار پنــج کتــاب بــا موضــوع آشــنایي مقدماتــي بــا اقــدام  پژوهــي )پژوهــش در عمــل( 
همــت گماشــته و در ســال هــای گذشــته 5 ویــژه  نامــه پژوهشــنامه آموزشــي)ماهنامه خبري-آموزشــي- پژوهشــي 
شــوراي تحقیقــات وزارت آمــوزش و پــرورش( را بــه موضــوع معلــم پژوهنــده اختصــاص داده و چــاپ نمــوده اســت. 
ــا  ــده ب ــم پژوهن ــرات برنامــه معل ــا اســتاني در خصــوص تاثی ــي ی ــر ایــن تاکنــون حداقــل 15 پژوهــش مل عــاوه ب
تشــویق و حمایــت پژوهشــگاه اجــرا شــده اســت. همچنیــن در چنــد ســال اخیــر گــزارش هــاي مدیریتــي در خصــوص 
نحــوه ارزشــیابي آثــار معلمــان پژوهنــده سراســر کشــور در هــر برنامــه بــه تفكیــك اســتان هــا تهیــه و بــه عنــوان 
ــن  ــده ي خــود در ای ــان پژوهن ــت عملكــرد معلم ــر اســتان از وضعی ــا ه ــه شــده اســت ت ــتان ها ارائ ــه اس ــورد ب بازخ
برنامــه آگاه شــود. همچنیــن بــه منظــور مســتند ســازي و اشــاعه مناســب گــزارش  هــای اقــدام پژوهــی، خاصــه 
گــزارش اقــدام پژوهــي معلمــان پژوهنــده برگزیــده کشــوري در چنــد ســال گذشــته در قالــب مجموعــه آثار،چــاپ و 
منتشــر شــده اســت. عــاوه بــر ایــن بــراي تقدیــر از زحمــات و تــاش هــاي معلمــان پژوهنــده برتــر کشــوري، همــه 
ســاله در مراســم بزرگداشــت هفتــه پژوهــش در وزارت آمــوزش و پــرورش، لــوح تقدیــر بــه امضــاي وزیــر محتــرم 

آمــوزش و پــرورش و هدیــه مناســب بــه  معلمــان پژوهنــده برتــر کشــوري اهــداء شــده اســت.
برخــي از معلمــان پژوهنــده بــر اســاس گــزارش اقــدام پژوهــي خــود، مقــاالت علمــي تهیــه نمــوده و بــه کنفرانــس  
ــد. ایــن مقــاالت از کیفیــت خوبــي برخــوردار بــوده و در کنفرانــس هــاي فــوق  هــاي بیــن  المللــي ارائــه نمــوده ان
پذیرفتــه شــده  انــد. در چنــد ســال اخیــر نمونــه  هــاي فراوانــي از ایــن قبیــل وجــود داشــته اســت، ولــي بــه دلیــل 

ــود بودجــه، امــكان حمایــت جــدي از فعالیت هــاي چنیــن پژوهشــگراني فراهــم نشــده اســت. کمب
ــود، اصــاح و تحــول  ــن راهكارهــاي بهب ــن تری ــن و مطمئ ــر تری ــن، معتب ــده یكــي از مهمتری ــم پژوهن ــه معل برنام
نظــام آمــوزش و پــرورش از طریــق کاربســت نتایــج تحقیقــات خــود معلمــان  اســت،از اینــرو اطمینــان داریــم برنامــه 
معلــم پژوهنــده بــه عنــوان پیشــاهنگ ارتقــاء و توســعه علمــي آمــوزش و پــرورش، در صــورت اجــرای برنامــه  هــای 
زیرنظــام پژوهــش و ارزشــیابی ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش بــا حمایــت  هــاي جــدي وزارت آمــوزش 
ــده  اي نزدیــك شــاهد جهــش کیفــي و کمــي در جنبــش پژوهشــگري  ــه رو خواهــد شــد و در آین ــرورش، رو ب و پ

معلمــان و توســعه علمــي آمــوزش و پــرورش ایــران عزیــز خواهیــم بــود. 
برنامه های آتی پژوهشگاه برای توسعه اقدام پژوهی )معلم پژوهنده( عبارتند از:

اشاعه طرح هاي موفق اقدام پژوهي - 1
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 برگزاري تورهاي اقدام پژوهي توسط معلمان پژوهنده موفق- 2
شكیل کانون هاي علمی-پژوهشي معلمان پژوهنده - 3
اختصاص نشریه علمي براي اقدام پژوهي- 4
گســترش اقــدام پژوهــي بــه حــوزه کارشناســي ادارات مناطــق آمــوزش و پــرورش و ادارات کل  آموزش - 5

و پــرورش اســتانها و کارشناســان حــوزه ســتادی وزارت آمــوزش و پرورش

)PIRLS( و پرلز (TIMSS) 10- اجرای مطالعات بین المللی تیمز
ــا"،  ــود از "درون داده ــت خ ــد وضعی ــي" نظــام من ــش بین ــرل" و "پی ــن" ،"کنت ــراي "تببی ــاي آموزشــي ب نظــام ه
ــي،  ــل عرضــه در ســطح مل ــكا و قاب ــل ات ــد ابزارهــاي علمــي، اســتاندارد، قاب ــرون دادهــا"، نیازمن "فرآیندهــا" و "ب
منطقــه اي و جهانــي میباشــند تــا بتواننــد میــزان صحــِت "مقصــد"، "جهــت" و" ســرعت" حرکــت خــود را بیازماینــد 

وســپس داوري و اصــاح کننــد.
ــا  ــي و ب ــاس جهان ــود نظــام آموزشــي خــود در مقی ــي و بهب ــه منظــور ارزیاب ــران ب ــوري اســامي ای کشــور جمه
ــي ارزشــیابي پیشــرفت آموزشــی و تربیتــی(IEA)1 از ســال  ــه اهــداف انجمــن بیــن الملل توجــه ب
ــة  ــون در هفــت مطالع ــن انجمــن آغــاز نمــود و تاکن ــا  ای 1370 )1991( میــادي رســمًا همــكاري خــود را ب
تیمــز2(TIMSS) )مطالعــه بیــن المللــي روندهــای پیشــرفت ریاضیــات و علــوم( در ســالهاي 2003،1999،1995، 
2007 ، 2011، 2015 و 2019  و نیــز تیمــز پیشــرفته 2008 و  در چهــار مطالعــه پیرلــز )PIRLS3) )مطالعــه 
بیــن المللــي پیشــرفت ســواد خوانــدن( در فاصلــه ســالهاي 2001 ،2006، 2011و 2016  شــرکت نمــوده اســت و 

هــم اکنــون در حــال اجــراي مرحلــه مقدماتــي پرلــز  2021 میباشــد.
ــد)د(  ــق بن ــس شــوراي اســامي  و در راســتاي تحق ــورخ 1381/3/15 مجل ــة م ــتناد مصوب ــه اس ــات ب ــن مطالع ای
ــوزش و  ــي آم ــدة مصــوب شــوراي عال ــادة واح ــاد م ــه مف ــت ب ــا عنای ــة پنجــم توســعه و ب ــون برنام ــادة 52 قان م
پــرورش، در جلســه 785، مــورخ 3/4/ 1388 و بنــد 19-4 ســند تحــول بنیادیــن تــاش نمــوده اســت تــا بــا توجــه 
بــه ســند چشــم انــداز 20 ســاله )1404( مبنــي بــر قــرار گرفتــن کشــور جمهــوري اســامي ایــران بــه عنــوان قــدرت 
ــا  ــت هــاي علمــي و آموزشــي ب ــران را در رقاب ــگاه نظــام آموزشــی ای ــف، جای ــه در عرصــه هــاي مختل اول منطق

1 - The International Association for the Evaluation of Educational Achievement
2 - Trends in International Mathematics and Science Study
3 - Progress in International Reading Literacy Study
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اســتانداردهاي معتبــر جهانــي ارتقــا بخشــد.
گفتنــي اســت کــه قبــل از انقــاب شــكوهمند اســامی، نیــز ایــران در چهــار مطالعــه بیــن المللــي  IEA بــه شــرح 

زیــر شــرکت داشــته اســت:
-	1968- (First International Science Study) 1972اولین مطالعه بین المللي علوم
-	1968-(The Study of Reading Comprehension) 1972مطالعه درک مطلب
-	1968- (The Study of Civic Education) 1973مطالعه تربیت اجتماعي
-	(The Study of Literature Education) 1973- 1968 مطالعه آموزش ادبیات

TIMSS اهداف مطالعه بین المللی روند علوم و ریاضی
بررســی رونــد عملكــرد دانــش آمــوزان پایــه هــای چهــارم ابتدایــی و دوم دوره متوســطه اول)هشــتم( در . 1

ــوم دروس ریاضــی و عل
ــا . 2 بررســی تفــاوت در عملكــرد دانــش آمــوزان هــر یــك از کشــورهای عضــو مطالعــه تیمــز در مقایســه ب

عملكــرد جهانــی بــا توجــه بــه تفــاوت سیســتم هــای آموزشــی
بررســی رونــد درون دادهــا و بــرون دادهــای آمــوزش ریاضــی و علــوم، هــر چهــار ســال یــك بــار در فاصلــه . 3

ســال های 1995، 1999، 2003، 2007، 2011، 2015 و 2019
بررســی رونــد پیشــرفت آمــوزش علــوم و ریاضــی در دوره ی پیــش دانشــگاهی )تیمــز پیشــرفته 2008( در . 4

فاصلــه 12 ســال )از ســال 1995 تــا 2008(
آشــنایی بــا نقــاط ضعــف و قــوت نظــام هــای آموزشــی کشــورهای شــرکت کننــده جهــت ارتقــای کیفیــت . 5

عملكــرد تحصیلــی دانــش آمــوزان

)PIRLS(اهداف مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پیرلز
ــاس . 1 ــدن در مقی ــی خوان ــزان توانای ــه می ــی در زمین ــارم ابتدای ــه چه ــوزان پای ــش آم ــرد دان ــی عملك بررس
ــی جهان
بررســی عوامــل زمینــه ســاز و موثــر در چگونگــی کســب مهــارت خوانــدن در مقایســه بــا ســایر کشــورهای . 2

عضو
بررسی روند پیشرفت خواندن در فاصله سالهای 2001 ، 2006، 2011 و 2016. 3
آشــكار شــدن تفــاوت عملكردهــای نظــام آموزشــی کشــورها و ارائــه راه کارهــای علمــی و عملــی در بهبــود . 4

عملكــرد تحصیلــی دانــش آموزان
کارکردهای مطالعات تیمز و پیرلز

نتایج مطالعات تیمز و پیرلز حداقل داراي سه کارکرد به شرح زیر است:
 1- امــكان "تبییــن" وضعیــت موجــود آموزشــي کشــور در یــك نــگاه طولــي، رونــدي و نظاممنــد و مقایســه آن بــا 

کشــورهاي منطقــه و ســایر کشــورهاي شــرکت کننــده در ایــن مطالعــه.
مصــداق بــارز ایــن ظرفیــت، نتایــج و یافتــه هــاي ملــي، منطقــه اي و بیــن المللــي در مــورد جایــگاه، وضعیــت و 
عملكــرد نظــام آموزشــي کشــور در ســه درس اصلــي )ریاضیــات، علــوم و ســواد خوانــدن( و در ســه پایــه تحصیلــي 
حســاس و تعییــن کننــده )چهــارم، هشــتم و دوازدهــم( اســت. ایــن تبییــن علمــي بــر اســاس ســه مولفــه مهــم برنامه 
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ریــزي درســي در نظــام آموزشــي کشــور بــه شــرح زیــر قابــل بررســی اســت:
آنچه در برنامه ها از جانب ساستگزاران و مسئوالن "قصد" شده است	-
آنچه در میدان عمل از جانب مدیران و معلمان "اجرا " شده است	-
آنچه در بازده نهایي از جانب دانش آموزان "کسب " شده است	-

ــه هــا و  ــوت برنام ــاط ضعــف و ق ــزان پیشــرفت و پایــش نق ــرل" وضعیــت موجــود و ممكــن )می  2- امــكان "کنت
اقدامــات انجــام شــده(. 

مصــداق بــارز آن، بــاز بینــي برآیندهــاي آموزشــي از طریــق تحلیــل ثانــوي داده هــاي ملــي در ســطح بافــت آموزشــي 
کشــور بــا توجــه بــه عوامــل موثــر در رونــد عملكــرد آموزشــي در ابعــاد مختلــف برنامــه درســي، معلمــان، خانــواده، 
دانــش آمــوزان، منابــع و تجهیــزات آموزشــي و رابطــه آن بــا میــزان پیشــرفت تحصیلــي دانــش آمــوزان مــی باشــد. 
3- امــكان "پیــش بینــي" وضــع مطلــوب آموزشــي)کدام عامــل یــا عوامــل، بــه چــه میزانــي، بــا چــه شــرایطي، در 
چــه زمــان و مكانــي، و بــا چــه ســطح اثربخشــي میتوانــد در رونــد بهبــود و ارتقــاي کیفیــت آموزشــي بــه طــور معنــي 

دار، روشــمند و هدفمنــد مداخلــه کنــد.(؟
مصــداق بــارز آن نتایــج بدســت آمــده از 40  طــرح پژوهشــي و بــه ویــژه نتایــج پژوهشــي پــروژه جهانــي از رونــد 
ــد راهگشــاي برخــي از  ــات نتایــج اســت کــه میتوان ــه جزئی ــز و ارائ ــران در تیمــز و پیرل عملكــرد نظــام آموزشــي ای
مشــكات موجــود آموزشــي و پیــش بینــي کننــده جهــت و ســرعت رونــد عملكــرد مــا در آینــده باشــد. در گــزارش 
پــروژه جهانــي، ضمــن اشــاره و اذعــان بــه رونــد پیشــرفت هــاي نســبي ایــران در ســالهاي 2003 الــی 2011 )بــه 
ــي در نظــام  ــاي جنســي و طبقات ــري ه ــارم و کاهــش نابراب ــه چه ــات پای ــدن و ریاضی ــوم ، خوان ــژه در درس عل وی
ــه  ــد عملكــرد آموزشــي ب ــه رون ــي ب ــراي ســرعت بخشــي کمــي و کیف آموزشــي( راهكارهــاي مشــخص علمــي ب
تفكیــك عوامــل مختلــف معلــم، مدرســه، برنامــه درســي، زمــان تدریــس، روشــها، منابــع، و خانــواده و...( بــا اســتفاده 

از مدلهــاي آمــاري پیشــرفته و چنــد ســطحي ارائــه شــده اســت.
ــت آموزشــي کشــورهاي  ــود وضعی ــه نظــارت و بهب ــز ک ــز و پرل ــات تیم ــي انجــام مطالع ــه هــدف اصل ــه ب ــا توج ب
شــرکت کننــده در طــول دوره هــاي مختلــف اســت، کشــور جمهــوري اســامي ایــران در طــي 25 ســالی کــه از آغــاز 
ــا بررســي نتایــج ملــي و بیــن المللــي و تحلیــل  پیوســتن بــه ایــن مطالعــات مــی گــذرد تــاش کــرده اســت تــا ب
ثانــوي داده هــاي بــه دســت آمــده از عملكــرد دانــش آمــوزان ایــران )در ســطوح مختلــف( بــه شناســایي نقــاط ضعــف 
ــا پســرفت عملكــرد  ــد پیشــرفت ی ــر در رون و قــوت، ویژگــي مــدارس موفــق و ناموفــق، تعییــن ســهم عوامــل موث

تحصیلــي دانــش آمــوزان اقــدام نمایــد.
ــه شــناخت  ــی ب ــر، دســت یاب ــز در 25 ســال اخی ــز و پرل ــی تیم ــن الملل ــات بی ــران در مطالع ماحصــل مشــارکت ای
دقیــق تــر نســبت بــه ماهیــت متغیرهــای مرتبــط بــا پیشــرفت تحصیلــی دانــش آمــوزان و طراحــی و اجــرای طــرح 
هــای راهبــردی مداخلــه ای بــه منظــور ارتقــاء وضعیــت آمــوزش و بهبــود فراینــد کنتــرل و تصحیــح عملكــرد ســامانه 

آمــوزش عمومــی کشــور بــوده اســت.
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سخن آخر
اســتقرار ســامانه پژوهشــی در نظــام آمــوزش و پــرورش در ســه دهــه اخیــر، حاصــل تــاش هــای خســتگی ناپذیــری 
اســت کــه از آن بایــد بــه عنــوان فرصتــی مغتنــم بــرای بهبــود کیفیــت آمــوزش و پــرورش اســتفاده کــرد. هــر چنــد 
کارکردهــای ایــن ســامانه مــی بایســت در ســطوح مختلــف، مــورد اســتفاده دقیــق و همــه جانبــه قــرار گیــرد ، امــا 
بایــد توجــه داشــت کــه ایــن ســامانه، ظرفیــت الزم بــرای انجــام پژوهــش هــای منجــر بــه اصــاح و بهبــود نظــام 
آموزشــی در زمینــه هــای سیاســت گــذاری در ســطح وزارت گرفتــه تــا زمینــه هــای اجــرای موقعیــت هــای آموزشــی 

در ســطح کاس درس و مدرســه را فراهــم آورده اســت .
الزمــه موفقیــت مراکــز علمــی و پژوهشــی کشــور، غنــی تــر شــدن فرهنــگ و بینــش علمــی جامعــه اســت. جامعــه 
بــاور کنــد کــه پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش و موسســه هــای پژوهشــی، زینــت وزارتخانــه هــا نیســتند 
و فعالیتهــای پژوهشــی، فعالیتهــای تشــریفاتی بــه شــمار نمــی رونــد و تصمیــم گیرنــده بایــد مســئول تصمیــم هــای 
ــعه و  ــه ضــروری توس ــد. پژوهــش، الزم ــو باش ــوری و شــخصی پاســخ گ ــای ف ــم ه ــر تصمی ــد و در براب ــود باش خ
تحــول جوامــع بشــری اســت. جامعــه بایــد پژوهــش خــواه باشــد، پژوهشــگران را یــاری کنــد و جــوی ایجــاد کنــد 
ــده و  ــم گیرن ــد. سیاســت گــذار، تصمی ــاز خــود دســت یاب ــورد نی ــه اطاعــات م ــی ب ــه راحت ــد ب ــا پژوهشــگر بتوان ت
ــك  ــگ پژوهــش ی ــای فرهن ــوه گاه غن ــدی جل ــن پیون ــد. چنی ــد و بیازماین ــا هــم مشــكل را بیابن ــد ب پژوهشــگر بای
جامعــه اســت و البتــه در ایــن امــر مهــم، وزارت آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان ســازمانی کــه بیشــترین انتفــاع را از 
ایــن فراینــد خواهــد بــرد، مــی بایســت بــا تدویــن سیاســت هــا و رویــه هــای منطقــی و حمایــت هــای کافــی در زمینه 

هــای مختلــف، بســتر الزم بــرای پویایــی و بالندگــی هــر چــه بیشــتر ســامانه پژوهشــی را فراهــم آورد.
پژوهــش در نظــام آمــوزش و پــرورش کشــورمان بــه تدریــج بالیــده میشــود و نظــام آموزشــي را از ثمــرات پــر ارزش 
ــه  ــت دادن ب ــر توســعه تشــكیات پژوهشــی و اهمی ــرورش در ام ــوزش و پ ــي ســازد. وزارت آم ــد م ــره من خــود به
ــو، مثبــت  ــه جل ــه شــمار مــی رفــت، و حرکــت رو ب ــی کشــور ب پژوهــش در گذشــته، ســرآمد دســتگاه هــای اجرای
اندیشــی ،پویایــي و امیــدواری پژوهشــگران بــه مــدل ارتقــای نظــام تعلیــم و تربیــت بــا تكیــه بــر نتایــج تحقیقــات، 
ــا درکشــور رخ  ــل اعتن ــه پژوهشــي قاب ــوان بدن ــه عن ــان ب ــات آموزشــی همچن ــود کــه بخــش تحقیق ســبب شــده ب
نمایــد، بــه نحــوی کــه مدیــران تصمیــم گیرنــده در بــاره ســاختارهای نظــام اداری کشــور بــر نقــش مراکــز پژوهشــی 
آمــوزش و پــرورش در اعتــای فرایندهــای تصمیــم گیــری درمــورد تعلیــم و تربیــت کشــور تاکیــد مــی کردنــد. در 
حــال حاضــر مراکــز پژوهشــي وزارت آمــوزش و پــرورش توانســته انــد پــس از طــي راهــي پرفــراز و نشــیب  و مــرارت 
هــای فــراوان، بــه تشــكیات اداري تعریــف شــده و حجــم عظیــم ماموریــت هــا و وظایــف پنهــان و آشــكار ، بودجــه 
پژوهشــي تعریــف شــده، نیــروي انســاني متخصــص و خبــره و محصــوالت پژوهشــي قابــل ماحظــه دســت یابنــد. 
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البتــه در ســالیان اخیــر و بــا توجــه بــه سیاســت تجمیــع مراکــز پژوهشــی کــه در برخــی دســتگاه هــای اجرایــی 
بــه طــور جســته گریختــه اجــرا شــده اســت، قــدری از رونــد موفــق گذشــته، فاصلــه گرفتــه شــده اســت.

صــرف نظــر از تحــوالت ســاختاری و سیاســی حــوزه پژوهــش، هنــوز تــا حصــول وضــع مطلــوب، راه درازي در 
پیــش اســت. فهرســت مطــول مســایل و چالــش هــاي مبتابــه نظــام آموزشــي، نشــان میدهــد کــه ســاختارها، 
فرایندهــا و محصــوالت پژوهشــي نیازمنــد ارتقــاء و بهبــود بیشــتر و توجــه و حمایــت مضاعف هســتند تــا بتوانندگره 
از کار فروبســته مشــكات نظــام آموزشــي کشــور بگشــایند، و الزم اســت کارهــاي زیادتــري در حــوزه مدیریــت 
پژوهشــی وزارت آمــوزش و پــرورش صــورت گیــرد تــا بتــوان نتایــج پژوهــش هــا را باســهولت بیشــتر بــه نظــام 

آموزشــي وارد کــرد.

بــه لطــف خداونــد متعــال و بــا همفكــری و تــاش پژوهشــگران آموزشــی سراســر کشــور و همراهــی اعضــای   
ــات ادارات کل  ــه آن ، شــورای تحقیق ــز تابع ــا و مراک ــرورش و پژوهشــكده ه ــوزش و پ ــات آم پژوهشــگاه مطالع
آمــوزش و پــرورش اســتانها و کمیتــه هــای پژوهشــی معاونــت هــا و ســازمان هــای حــوزه ســتادی وزارت آمــوزش 
و پــرورش، گنجینــه ای پربــار از هــزاران پژوهــش متناســب بــا نیازهــای آمــوزش و پــرورش جمهــوری اســامی 
ایــران فراهــم آمــده کــه بخشــی از بــرکات ایــن تــاش عالمانــه در ســال هــای پایانــی دهــه 1370 در تدویــن 
مــدل مدرســه محــوری و بخشــی دیگــر در اوایــل دهــه 1380 در تدویــن ســند و منشــور اصــاح نظــام آمــوزش و 
پــرورش،و از ســال هــای 1384 تــا کنــون در تدویــن ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش و زیــر نظــام هــای 
شــش گانــه آن و ســایر مصوبــات راهبــردی و برنامــه هــای مترقــی وزارت آمــوزش و پــرورش و اصــاح نظــام 

آموزشــی در پرتــو یافتــه هــای مطالعــات بیــن المللــی تیمــز و پرلــز جلــوه گــر شــده اســت.

 اجرای کامل و درست برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش و تحقق هدف های متعالی زیرنظام پژوهش 
و ارزشیابی سند تحول بنیادین، مستلزم گسترش عرصه اختیارات و دامنه نفوذ و استقال حوزه پژوهش های تربیتی، 
توسعه عرصه پژوهش و پژوهشگری، اختصاص بهینه و مناسب منابع به حوزه پژوهش، اشاعه و کاربست بهنگام یافته 
های پژوهشی و همكاری و مشارکت پژوهشگران، منابع انسانی و معلمان فرهیخته ای است که با طراحی و اجرای 
پژوهش های علمی و پژوهش در عمل، به گسترش فرهنگ پژوهش در فضای تعلیم و تربیت کشور همت می گمارند 

و روش های نوینی فراروی پرورش دانش آموزان پرسشگر و پژوهنده ترسیم می کنند.
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یكي از ماموریتهاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مقام متولی مدیریت 
و اجرای پژوهش در وزارت آموزش و پرورش عبارتست از: توليد دانش کاربردی، نشر و 
اشاعه یافته هاي پژوهشي برای شناخت بهتر وضعيت موجود نظام آموزش و پرورش و ارتقاء 
سطح تصميم سازی/تصميم گيري درباره مسایل آموزش و پرورش کشور از رهگذر تسهيل 

فرایند کاربست یافتههای پژوهشی. 
یكی از مهمترین مسائل آموزش و پرورش کشور، به موضوعات حوزه تحقيقات و پژوهش 
های تربيتی مربوط می شود. پژوهش به منزله بازوی اندیشه ای و فكرافزار هر نظام و سازمان 
رسمی، از مهمترین ابزارهای مدیریت، بهسازی و پویایی سازمان هاست و وزارت آموزش و 
پرورش هم از این قاعده مستثنی نيست. پژوهش های تربيتی به منزله یكی از مهمترین اجزاء 
سيستم آموزشی و نيز در مقام یكی از 6 زیر نظام اصلی سند تحول بنيادین آموزش و پرورش و 
به مثابه سامانه هشدار دهنده و بازخورد دهنده که دارای بيشترین سطح تماس بين سيستم اصلی 
و سيستم های پيرامون است و حاوی بيشترین اطالعات کارکردی جهت سازماندهی تعامالت 
نظام به منظور سازگاری با محيط پيرامونی است، نيازمند پایش، کنترل، نوسازی و بازآفرینی 

مداوم خود و روش های کنش وری خود است.
 بر این اساس، تأمل ، بررسی، تعمق و نگاه کاستی جویانه به ویژگی ها، ابعاد و کنش های 
سامانه پژوهش های تربيتی کشور، از منظر اهداف اصول، کارکردها و اثربخشی و مالحظه 
تعامالت آن با سيستم اصلی و محيط پيرامون و اتخاذ راهبردهای انطباقی موثر، از اهميت بسيار 

زیادی برخوردار است. 
هدف این نشریه که با عنوان پژوهشنامه )جستار هایی تحلیلی در کندوکاو، بازشناسی 
و مستندسازی وضعیت پژوهش های آموزشی و مولفه های آن( منتشر ميشود، 
اشاعه دیدگاه های مهم و دستاوردهای اساسی درباره فرهنگ سازمانی و ساختار پژوهش های 
تربيتی، جایگاه، کارکردها، فرایندها و روش های آن است تا با رویكردی تحليلی و تبيينی، 
مهمترین مسأله های مبتال به نظام پژوهش های آموزش و پرورش، تحليل، بررسی و نقد شود 

و راه حل هایی برای هر یک جستجو و ارائه شود.


