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اسفند ماه 1397 برنامه معلم پژوهنده

برنامه معلم پژوهنده،
 به مثابه تجربه موفق نظام پژوهشي

 آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران
 در گسترش فرهنگ پژوهش و بهبود عمل حرفه اي

 كارگزاران تعليم و تربيت

تصاویر مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش و پرورش سال 1397 با حضور وزیر محرتم جناب آقای بطحایی

تهران، سالن خلیج فارِس باغ موزه دفاع مقدس ، یکشنبه 1397/9/25
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برنامه معلم پژوهنده، به مثابه تجربه موفق نظام پژوهشی آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ايران 
در گسترش فرهنگ پژوهش و بهبود عمل حرفه ای كارگزاران تعليم و تربيت 

پژوهشكده تعلیم و تربیت  به منایندگی از سوی وزارت آموزش و پرورش از سال تحصیلی 76- 1375 در اقدامی ابتكاری و نوآورانه كه مورد حامیت قاطع صاحبنظران 

تعلیم و تربیت قرار گرفته است،به طور ساالنه در رسارس كشور طرحی را اجرا می كندكه به طرح  معلم پژوهنده معروف شده است.

هدف ها از اجرای این طرح عبارتند از:

گسرتش فرهنگ پژوهش در میان معلامن و كارشناسان آموزش و پرورش . 1

اشاعه تصمیم گیری مبتنی بر پژوهش. 2

پرورش توانایی ها و مهارت های ذهنی و عملی معلامن  در انجام تحقیقات. 3

رشد استعداد های پژوهشی فرهنگیان. 4

كاهش فاصله میان تحقیقات رسمی دانشگاهی و حوزه اجرایی. 5

مستند سازی تجارب مفید  آموزشی و تربیتی معلامن برای استفاده سایر همكاران. 6

در این طرح، معلامن مدارس،كارشناسان و كارگزاران آموزش و پرورش رسارس كشور، به منظور بررسی و حل علمی و اندیشمندانه مسایل و مشكالت كالس درس و 

حوزه  فعالیت خود،گزارش پژوهشی در قالب اقدام پژوهی1 )پژوهش در عمل( تدوین می  منایند.مهمرتین زمینه  هایی كه معلامن و كارشناسان می توانند در چارچوب آن 

به اجرای پژوهش  بپردازند به مسایل و موضوعات مرتبط با كالس درس، مدرسه، اداره آموزش و پرورش منطقه، اداره كل  آموزش و پرورش استان و حوزه ستادی وزارت 

آموزش و پرورش  مربوط می  شود. برخی از مهم ترین زمینه های  پژوهش  در عمل در زیر ارائه شده اند: 

1- موضوعات مربوط به فرآیند یاددهی – یادگیری ، پیرشفت تحصیلی دانش آموزان و مسائل آنان

2- روش  های نو و ابتكاری در آموزش مفاهیم دینی به دانش  آموزان

3- روش  های نو در آموزش ریاضی، علوم و سواد خواندن)بررسی مسایل و مشكالت دانش آموزان در این زمینه و ارائه راه  حل  های نو و ابتكاری ، به ویژه با توجه به 

) TIMSSوPIRLS( نتایج مطالعه بین  املللی

4- موضوعات مربوط به ارزشیابی از آموخته  های دانش  آموزان

5- روش های نو و ابتكاری در استفاده از فناوری اطالعات و تكنولوژی آموزشی در تدریس

6- موضوعات مربوط به فرآیند های كالس درس )نحوه استفاده از همكاری سایر دانش  آموزان ، پویایی گروه(

7- روش  های نو و ابتكاری در آموزش مهارت  هایی نظیر حل مساله و استدالل به دانش  آموزان و پرورش خالقیت آنان

 1- Action research

نگاهی اجمالی به برنامه معلم پژوهنده)اقدام پژوهی( 

سوی  از  منايندگی  به  تربيت  و  تعليم  پژوهشكده 

وزارت آموزش و پرورش از سال تحصيلی 76- 1375 

در اقدامی ابتكاری و نوآورانه كه مورد حاميت قاطع 

است،به  گرفته  قرار  تربيت  و  تعليم  صاحبنظران 

طور ساالنه در رسارس كشور طرحی را اجرا می كند 

است. شده  معروف  پژوهنده  معلم  طرح  به  كه 

رشاگز
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8- روش  های نو و ابتكاری در شناسایی مسایل عاطفی – رفتاری دانش آموزان و ارائه راه حل در این زمینه

9- موضوعات مربوط به با نشاط سازی مدارس و كالس های درس ،تحقق مدرسه زندگی

10- موضوعات مربوط به مدیریت مدارس)بررسی مسائل و راه حل  ها( مواردی از قبیل : ارتقاء مشاركت اولیاء دانش  آموزان در اداره امور مدرسه، بهبود فرآیند های 

مدیریت مدرسه، ارزشیابی عملكرد دبیران، روش های بهبود نظارت بر فعالیت  های آنان، ارتقاء جو مدرسه

11- موضوعات مربوط به بهبود فرآیند های مدیریت در ادارات مناطق ،ادارات كل آموزش و پرورش استان ها و حوزه ستادی وزارت متبوع

 )مواردی نظیر : بهبود فرآیند بهره وری ، تصمیم گیری ، برنامه ریزی، نظارت بر عملكرد ها، مدیریت مشاركتی ،ارزشیابی عملكرد، فرهنگ و جو سازمانی، تكریم 

ارباب رجوع، مدیریت زمان، كارآفرینی،راه كارهای افزایش انگیزه همكاران)این موضوع هابرای كارشناسان شاغل در ادارات مناطق ، شهرستان ها و ادارات كل آموزش و 

پرورش استان ها و حوزه ستادی وزارت متبوع كه مایلند در برنامه معلم پژوهنده رشكت منایند پیشنهاد می  شود(و سایر موضوعات انتخاب شده به ابتكار معلامن عزیز

اقدام پژوهی)پژوهش در عمل(  یكی از انواع روش های تحقیق علمی است كه در آن محقق برای بهبود و بهسازی مستمر فعالیت  ها و فرآیندها یا حل یك مساله 

از مسائل حوزه كاری خود، به پژوهش عملی می پردازد تا رسانجام وضعیت نامطلوب موجود رابه روش علمی به وضعیت مطلوب و مناسب تبدیل كند.برای انتخاب 

راهكار مناسب ، اطالعات الزم را جمع آوری منوده، اطالعات را مرورمی مناید تا بتواند  به راه حل مناسب دست بیابد . آن راه حل را به طور موقت اجرا می مناید و اجرای 

خود را ارزشیابی می كند. با توجه به این موارد مشخص می شود كه  فرآیند پژوهش در عمل  معموال" دارای 7 مرحله اصلی است:

 1-تشخیص مساله و بیان روشن آن،

 2- یافنت راه مناسب پیشنهادی برای حل آن مساله                                         

3-اجرای موقتی  آن راه حل یا فعالیت جدید 

4- ارزیابی نتایج حاصل از اجرای موقت،

5-اصالح راه حل، 

6- اجرای راه حل اصالح شده،  

7- ارزیابی نتایج حاصل از اجرای راه حل اصالح شده.

چارچوب تهیه ی گزارش های پژوهش در عمل شامل این موارد است : 1-مقدمه، 2- بیان مسئله) توصیف و تشخیص مساله(،3- گرد آوری و تحلیل اطالعات،4- بیان 

راه حل های پیشنهادی ،5- اجرای راه حل ها، 6- ارزشیابی و اعتبارسنجی راه حل  های پیشنهاد شده،7-جمع بندی و نتیجه گیری، 8- فهرست منابع و مآخذ.

بر اساس برنامه  ریزی های به عمل آمده توسط پژوهشكده تعلیم و تربیت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، و به استناد فراخوان و شیوه  نامه اجرای برنامه 

معلم پژوهنده كه به تایید كمیته مستند سازی وزارت آموزش و پرورش رسیده،گزارش  های اقدام پژوهی )پژوهش در عمل(كه توسط معلامن تهیه می  شود، در سه سطح 

بررسی می شود:

در سطح آموزش و پرورش مناطق شهرستان ها و نواحی )به وسیله كمیته پژوهشی منطقه( 	 

در سطح اداره كل  آموزش و پرورش استان )به وسیله شورای تحقیقات آموزش و پرورش  استان(	 

 در سطح ملی )توسط  دبیر خانه ملی برنامه معلم پژوهنده مستقر در پژوهشگاه(. 	 

بر اساس شیوه نامه فوق ،هر گزارش در هر كدام از سطوح بررسی)منطقه- استان- ملی(باید توسط حداقل 2 و حداكرث 3 ارزیاب متخصص بررسی شده و طبق كار 

برگ ارزشیابی ، ارزیابی شود.حتی گاه رشایط ایجاب می كند كه معلم پژوهنده نسبت به ارائه شفاهی اثر خود در مقابل هیات داوران اقدام كند)منونه ای از فراخوان و 

شیوه نامه های ارسال شده  به استان ها به همراه كاربرگ های ارزشیابی گزارش های اقدام پژوهی در وب سایت پژوهشگاه قابل دسرتسی است (. از  دوره  دهم برنامه 

معلم پژوهنده ، ارزشیابی و انتخاب آثار برتر،بر اساس رشته تحصیلی و موضوع تدریس معلامن پژوهنده صورت می گیردكه این ابتكار سبب ارتباط موثر تر و كاربست 

جدی تر نتایج اقدام پژوهی شده است .

برنامه معلم پژوهنده با استقبال بسیار خوب  معلامن عزیز رسارس كشور مواجه شده به طوری كه در طول22 دوره ای كه از اجرای  این برنامه می  گذرد، تعداد استقبال 

كنندگان از این طرح،بیش از 55 برابر افزایش را نشان می دهد. در جدول زیر آمار تعداد كل معلامن رشكت كننده در طرح معلم پژوهنده در 16دوره گذشته ذكر شده 

است. ]اطالعات مربوط به سال های تحصیلی 91-90 الی 96-95 )6 دوره( در اختیار واحد مستندسازی قرار نداشت[

اقدام پژوهی)پژوهش در عمل(  یكی از انواع روش 

های تحقیق علمی است كه در آن محقق برای بهبود 

و بهسازی مستمر فعالیت  ها و فرآیندها یا حل یك 

مساله از مسائل حوزه كاری خود، به پژوهش عملی 

می پردازد تا رسانجام وضعیت نامطلوب موجود رابه 

روش علمی به وضعیت مطلوب و مناسب تبدیل كند.
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تعداد معلمان و فرهنگيان شركت كننده در برنامه اقدام پژوهی      سال تحصيلیرديف
914نفر175-76
980نفر276-77
2725 نفر377-78
3600 نفر478-79
5015 نفر579-80
7770 نفر680-81
10816 نفر781-82
24825 نفر882-83
42779 نفر983-84
33602 نفر1084-85
29801 نفر1185-86
21541نفر1286-87
19841 نفر1387-88
12894 نفر1488-89
16651 نفر1589-90
53123 نفر2296-97

286877جمع كل

برنامـه معلـم پژوهنـده با اسـتقبال بسـيار 

خـوب  معلـامن عزيـز رسارس كشـور مواجـه شـده 

بـه طـوری كـه در طـول 22 دوره ای كـه از اجـرای  ايـن 

برنامـه مـی گـذرد، تعـداد اسـتقبال كننـدگان از ايـن 

طـرح، بيـش از 55 برابـر افزايـش را نشـان مـی  دهـد.

تصاویر مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش و پرورش ، تهران، سالن خلیج فارس ، باغ موزه دفاع مقدس ، یکشنبه 1397/9/25

 آمار تعداد كل معلمان شركت كننده در طرح معلم پژوهنده در 16دوره گذشته
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 بــه نظــر مــي رســدطرح معلــم پژوهنــده توانســته بخــش قابــل توجهــي از معلمــان كشــورمان را بــا مفهــوم پژوهــش، فرآينــد
 بررســي علمــي، اســتنتاج و فرضيــه   آزمايــي آشــنا كنــد و آمادگــي الزم بــه منظــور اجــراي پژوهــش  هــاي جــدي تر و
تدريــس موثــر تــر را در آنهــا ايجــاد كنــد و نيــز  بينش ــهاي تــازه اي در مــورد فرايندهــاي كالس درس در اختيارآنهــا قــرار دهــد.

اطالعات جدول فوق نشان می دهد كه در طول 16 دوره  گذشته بیش از 286 هزار نفر از معلامن در برنامه اقدام پژوهی رشكت كرده و بیش از 286 هزار گزارش 

اقدام پژوهی در باره مسائل و مشكالت كالس های درس و سایر فرآیند های مهم دخیل در آموزش و پرورش توسط معلامن پژوهنده )مدیران پژوهنده و كارشناسان 

پژوهنده (رسارس كشور تهیه شده است.عالوه بر این اجرای این طرح در رسارس كشور سبب شده 286 هزار نفر از معلامن و فرهنگیان رسارس كشور به صورت حضوری 

و غیر حضوری و یا از طریق مطالعه شخصی با مفهوم اقدام پژوهی آشنا شوند و به این ترتیب حجم عظیمی از فرهنگیان رسارس كشور با روش پژوهش در عمل،  به 

مثابه روش علمی شناسایی مسایل و مشكالت و حل و فصل آنها اشنا شده  اند. عالوه بر این ده  ها هامیش، سمینار علمی و میز گردهای پژوهشی در رسارس كشور 

درخصوص این برنامه با حضور معلامن پژوهنده و استادان  تشكیل شده و اساتید دانشگاه و معلامن پژوهنده در آن به ایراد سخن واشاعه یافته های پژوهشی و تبادل 

تجارب اقدام پژوهی خود پرداخته اند.

به نظر می رسدطرح معلم پژوهنده توانسته بخش قابل توجهی از معلامن كشورمان را با مفهوم پژوهش، فرآیند بررسی علمی، استنتاج و فرضیه   آزمایی آشنا كند و 

آمادگی الزم به منظور اجرای پژوهش  های جدی تر و تدریس موثر تر را در آنها ایجاد كند و نیز  بینش  های تازه ای در مورد فرایندهای كالس درس در اختیارآنها قرار دهد. 

پژوهشگاه در راستای گسرتش فرهنگ اقدام پژوهی در بین فرهنگیان رسارس كشور،نسبت به تالیف و انتشار چندین جلد كتاب با موضوع آشنایی مقدماتی با اقدام  

پژوهی )پژوهش در عمل( همت گامشته و در چند سال اخیر 5 ویژه  نامه پژوهشنامه آموزشی)ماهنامه خربی-آموزشی- پژوهشی شورای تحقیقات وزارت آموزش و 

پرورش( را به موضوع معلم پژوهنده اختصاص داده و چاپ منوده است.عالوه بر این تاكنون حداقل 10 پژوهش ملی یا استانی در خصوص تاثیرات برنامه معلم پژوهنده 

با تشویق و حامیت پژوهشگاه اجرا شده است. همچنین د ر چند سال اخیر گزارش های مدیریتی كامل و مفصل در خصوص نحوه ارزشیابی آثار معلامن پژوهنده رسارس 

كشور در هر برنامه به تفكیك استان ها توسط پژوهشگاه تهیه و به عنوان بازخورد به استان  ها ارائه شده است تا هر استان از وضعیت عملكرد معلامن پژوهنده ی 

خود در این برنامه آگاه شود.همچنین به منظور مستند سازی و اشاعه مناسب گزارش  های اقدام پژوهی، نتایج خالصه گزارش اقدام پژوهی معلامن پژوهنده برگزیده 

كشوری در چند سال گذشته در قالب مجموعه آثار،چاپ و منترش شده  است .عالوه بر این برای تقدیر از زحامت و تالش های معلامن پژوهنده برتر كشوری، همه ساله 

در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت آموزش و پرورش، لوح تقدیر به امضای وزیر محرتم آموزش و پرورش و هدیه مناسب به  معلامن پژوهنده برتر كشوری 

اهداء شده است.

برخی از معلامن پژوهنده بر اساس گزارش اقدام پژوهی خود، مقاالت علمی تهیه منوده و به كنفرانس  های بین  املللی ارائه منوده اند.به حمد الهی این مقاالت از 

كیفیت خوبی برخوردار بوده و در كنفرانس های فوق پذیرفته شده  اند. در چند سال اخیر منونه  های فراوانی از این قبیل وجود داشته است، ولی به دلیل كمبود بودجه، 

امكان حامیت جدی  از فعالیت  های چنین پژوهشگرانی فراهم نشده است.

برنامه معلم پژوهنده یكی از مهمرتین، معترب ترین و مطمنئ ترین راهكارهای بهبود، اصالح و تحول نظام آموزش و پرورش از طریق كاربست نتایج تحقیقات خود 

معلامن  است،از این رو اطمینان داریم برنامه معلم پژوهنده به عنوان پیشاهنگ ارتقاءو توسعه علمی آموزش و پرورش ،در صورت اجرایی شدن برنامه  های زیرنظام 

پژوهش و ارزشیابی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با حامیت های جدی وزارت آموزش و پرورش رو به رو خواهد شد و در آینده  ای نزدیك شاهد جهش كیفی و 

كمی در جنبش پژوهشگری معلامن و توسعه علمی آموزش و پرورش ایران عزیز خواهیم بود.
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