
 

 
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  مطالعات آموزش و پرورش پژوهشگاه  ومراكز پژوهشي وزارت آموزش و پرورش  هاي آتينگاهي به برنامه

 سرپرست پژوهشگاه مطالعات اموزش و پرورش -دكتر فرهاد كريمي

ــعه ،پژوهش به منزله فرايند توليد دانش بنيادي ــت ابزار ،ايكاربردي و توس ــاني اس ــعه جوامع انس ــتمر و توس . بهبود مس
ساسنامه پژوهشگاهدر آموزش و پرورش  پژوهش و سند زيرنظام پژوهش  ،مطالعات آموزش و پرورش   در چارچوب ا

  مورد تاكيد است.  عمل وهش برايژپ ترويج ايده در اين چارچوب.گرا استفعاليتي ماموريت،  ساير اسناد باالدستي

  در اين چارچوب عبارتنداز:وظايف و كاركردهاي پژوهش 

سازي آن با تتعليم و تربيته كيفيت نظام توسعه، تحول وارتقاي پيوست -1 رات يغي، نوسازي و بهسازي و متناسب 
 ها و رويكردهاي جديد ملي و جهاني وتدوين الگوهاي نظري بومي و رصد نوآوري

 امتربيت از طريق پايش مداوم نحوه عملكرد نظ تعليم و روي نظامهاي پيش ها،مسايل و بحرانپيش بيني چالش -2
 و رصد مسايل 

سايل و بحران -3 شخيص م صيهت  وتربيت  تعليم وراههاي مقابله از طريق مرور و پيگيري روندهاي امور در ها و تو
 يت تربتعليم و درباره ميزان درستي عملكرد نظام هاي مطلوب و توليد اطالعات الزم با شاخصآن مقايسه 

تا  رورشآموزش و پ تربيت از سطح ستادتعليم و توسعه فرهنگ پژوهش و پرسشگري در بين همه كارگزاران  -4
 مدرسه و در بين دانش آموزان

   گيرد:در دو طبقه اصلي قرار ميمطالعات آموزش و پرورش هاي پژوهشگاه فعاليت

  رش پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي وزارت آموزش و پرو-الف 

  مديريت پژوهشي و بهبود مستمر امور پژوهشي وزارت آموزش و پرورش -ب  

  

  

  

  



 

 
 

ــي وزارت آموزش و پرورش) به  -الف  ــخگويي به نيازهاي پژوهش خرده محورهاي طبقه اول (پاس
  شرح زير هستند:

ساله-1 سايي م شنا سيبكمك به نظام آموزش و پرورش درجهت  سيبها و آ  ،معلمانهايي كه متوجه ها به خصوص آ
ورد در مالزم اســت پژوهشــگاه تحصــيلي و مديريت مدارس اســت.  پيشــرفتدانش آموزان، فرايند يادگيري،  ارس،مد

  .دتر عمل كنفعالتر و هشيار و مدارس،  معلمانكاركردهاي تربيتي و آموزشي هاي تهديد كننده آسيب

يد دانش -2 عات  تول هت و اطال ياز وزارت آموزش و پرورش ج ظايف آن  اياجرمورد ن نه و به بهي (دانش مربوط 
مه مديريت، برنا ندهاي  ـــطح كالن وزارت آموزش و پرورش و تحليل محيط بيروني و دروني  و ريزيفراي اجرا در س

تدريس  به فرايند  ـــطح كالس درس و  -رد و رويدادهاي ياددهيخآموزش و پرورش و دانش مربوط  يادگيري در س
  تحليل و تبيين عوامل همبسته)

  در جهت تعيين نيازهاي آتي جامعهوسياست پژوهي  يروند پژوه –ي مطالعات آينده پژوه-3

ريزي پژوهشي صورت در اين زمينه برنامه(تغيير نگرش و فرهنگ جامعه درخصوص مهم شمردن آموزش و پرورش -4
سئوالن جامعه شود نگرشچه راهي مي گيرد كه از سبت به آموزش و پرورش بهبود  و م سئولي جامعه يد تابخشران ن و م

  )دنآموزش و پرورش را مهم بشمار

 شــناســايي و ،جهت بررســي ،برقراري ارتباط نزديك بين بخش پژوهش و بخش اجرا در وزارت آموزش و پرورش-5
  مسايل نظام آموزش و پرورش  حل

هاي هرويكردهاي آموزشــي، شــيواســناد تحولي نظام تعليم و تربيت(از قبيل عملي هاي نظري و مفاد و داللتتبيين -6
معلم و  يتترب به خصوص برنامه هاي  هادر برنامه ارتقاي آنپيشنهادهايي براي و  )يادگيري و ... آموزش پژوهش محور

  آموزش ضمن خدمت معلمان

  هاي تحولي آموزش و پرورشاري خانواده با طرحكتسهيل همراهي و همتوسعه راهبردهايي براي -7

  يادگيري -هاي جديد آموزش در فرايند ياددهيل بكارگيري روشتبيين و تسهي -8

  

  



 

 
 

  

 خرده محورهاي طبقه دوم (مديريت پژوهشي در وزارت آموزش و پرورش)  -ب

در با توجه به ماهيت پيچيده و تو.ســتا مواجه يبا وظايف و تكاليف ســنگين بخش پژوهشــي وزارت آموزش و پرورش
ما قابل ا دشوار و طاقت فرساآموزش و پرورش  پاسخگويي به نيازهاي پژوهشيدر شرايط عادي  ،توي امر تربيت انسان 

ست  صورتي  ،انجام ا شتيبانيخواهد ب بخش پژوهشه ك در شي الزم براي اجراي پ سندتحولهاي پژوه و  نيادين ب مفاد 
صل  زير نظام 6هاي برنامه صاص ظرفيت ،به عمل آوردرا  سند تحول مف ساختاري و اخت شتيباني  جرايي ابه حمايت و پ
ي درك و آسيب شناس،رچارچوب پژوهشگاه و بخش پژوهش وزارت آموزش و پرورشمهمترين نياز دنياز دارد.بيشتر 

موزش و در آ هاي اصلي مديريت پژوهشيها، بهبود مستمر و ارتقاي كيفيت در بخشموجود فرايندها و روشوضعيت 
هاي  اشاعه و كاربست يافتهارزشيابي پژوهش،اجراي پژوهش،مساله ها و موضوعات پژوهشي، و تعيين (تعريفپرورش

، هاي زمينه، درونداد.مديريت پژوهش نظير هر نوع مديريت تخصــصــي ديگر، مســتلزم توجه به حوزهاســت پژوهشــي)
ستلزم  و فرايند و برونداد  سب بين درونداد  روش علمي،م ستمر و تاكيد بر تنا برونداد و  –همراه با كار دقيق و نظارت م

  است.  كيفيت محصوالت پژوهشي

  عبارتنداز:در حوزه مديريت پژوهشي اصول حاكم بر اقدامات  -

صول  -1 سالمي و اخالق كارگزاران هاي و آموزهتوجه به ا ضرت مديريت ا شات و امام علي (ع) از منظر ح سفار
  مديريت در امر) ين(عليهم السالممعصوم

شاركت  -2 شفافيت، م سازي، اقدام به موقع،  سخگويي،اعتماد  سازمانجوييپا سالمت  سعه  نگ ره، ارتقاي في،تو
  در حوزه پژوهش سازماني و بهبود تعهد سازماني

شگاهساااعضاي هيات علمي و (هاي آموزشيذينفعان پژوهش نظراتها و توجه به ديدگاه -3  انجمن هايها،تيد دان
سازان مسياستگذاران، تصميآموزش و پرورش،مسئولين  ، علمي كشوردر حوزه علوم تربيتي و زمينه هاي وابسته

مدارس،  ها، مديرانخانواده مرتبط با تعليم و تربيت،كارشـــناســـان وپژوهشـــگران   ،و تصـــميم گيران امر تربيت
 مربيان و دانش آموزان).،معلمان 

  

  

 



 

 
 

شرح  مي توانند در چارچوب مديريت پژوهش پژوهشگاه يهابرنامهاقدامات و مهمترين  - زير  به 
  :باشند

مديريت پژوهشي پژوهشگاه و ارائه برنامه يا راهكار  هاي اصلي فرايندهايها در حوزهشناسايي مهمترين آسيب -1
  برون رفت

ــهبه توجه به -2 ــي بود كيفيت در عرص ــاي ها و باورها بهاز طرز فكرها ونگرش(هاي پژوهش ي كارآمدي و كارگش
و  ريفو اصــالح فرايند تع مســاله يابي،مســاله شــناســي و اولويت يابياصــالح مدل و گفتمان  گرفته تا پژوهش
  )هاي پژوهشيطرح اجراي 

 مي باشــند و آتي يدر دو دســته نيازهاي آنهاي محوري وزارت آموزش و پرورش و مســالهنيازهاي پژوهشــي  -3
اســناد  ، اســناد تحولي، ســياســتهاي ابالغي رهبر انقالب در حوزه تعليم و تربيت،از  مي توان  جهت احصــاء نيازها.

ـــي متخصـــص نظرات خبرگان مرتبط با ميدان عمل زيرنظام ها ،متن برنامه هاي وزير محترم ،  و گروه هاي پژوهش
 يدان عمله از مبرخاســت ي اجرايي و عملياتيهاو واقعيتها به خصــوص فراتحليلپيشــين هاي پژوهشــي نتايج طرح،

  هدفمند و دقيق  غفلت نمود. ،سنجيده يهار اين ميان نبايد از نياز سنجيدگرفت.بهره 
ـــتفاده از انواع هابراي پژوهشو با كيفيت و متناســـب با بوم موضـــوع  ي مناســـب ها طرحبهره مندي از  -4  و اس

 طرحهاي كمي، كيفي يا تركيبي

سهم طرح -5 ست هاي آينده پژوهيافزايش  سيا سبد انواع طرحيپژوه،  هاي ، روند پژوهي و مطالعات طولي در 
 پژوهشي

 هاي پژوهشي،و نظارت تكويني و تراكمي بر كيفيت طرح،طرحهاي پژوهشي صحيح اجراي -6

سازي جهت كاربست و اشاعه هنرمندانه  -7 مندي از نيز بهره---در پرتو اشاعه مناسبهاي پژوهشي يافتهظرفيت 
 رساني به موقع،اطالع روابط عمومي پژوهشي موثر و

هاي اصــلي وزارت آموزش و پرورش هاي متقاضــي محور، مســاله محور باتوجه به ماموريتگســترش پژوهش -8
 هاي حوزه ستادي)هاو سازمان(معاونت

 مندي موثر مدارس از نتايج تحقيقات جستجو و اجراي راهبرد موثر براي بهره -9

كل آموزش و  اتادار -هاي حوزه ســـتادي وزارتعاليتتوســـعه ارتباط اعضـــاء هيات علمي پژوهشـــگاه با ف -10
 بخصوص برقراري ارتباط با مدارس  -پرورش استانها و مدارس

 آنها)IF(عامل تاثير ، و ارتقايپژوهشي -هاي علميفصلنامه ارتقاي كيفيت مديريت، توليد، انتشار و  -11

 هاي نيازسنجي شدهكتاب تاليف و ترجمه -12



 

 
 

ـــيهاي تحليلي و گزارشتدوين  -13 ناس ـــ يل روز كارش ظام تعليم و تربيت  در مورد مســـا به  ن جهت انعكاس 
 سياستگذاران آموزش و پرورش

 تاكيد بر گسترش فعاليت گروهاي پژوهشي،در سطح ملي و بين المللي هاي پژوهشيهمكاريتقويت   -14

  بخصوص انجمن هاي علمي معلمان–هاي علمي همكاري با انجمنتوسعه  -15
 هاي آموزشيكارگاهبهبود كيفيت كادرسازي، و هاي پژوهشيآموزشگسترش  -16

 صنفانمولفان و م -اساتيد-پژوهشگران واعضاي هيات علمي تكريم-17

 تقدير از تجارب موفق درحوزه مديريت پژوهشي -18

شستهمايشتوسعه برگزاري هدفمند و موثر  -19 ساله  -تخصصي -ي علميهاها و ن شستهاي م شن ي و يابي پژوه
 پژوهش انگيزي

 در مجموعه وزارت نظرورزي و مناظره ،نقد  ،، نظريه پردازيهاي ترويجيو تقويت كرســي توســعهبرگزاري،  -20
 آموزش و پرورش

 -3كتاب سال علوم تربيتي ازتقدير  -2مراسم هفته پژوهش، برگزاري بهينه -1شامل( گسترش فرهنگ پژوهش -21
قدير له ســـال  از ت قا قدام پژوهانتخاب تجارب برتر -4علوم تربيتي، م آموزش پژوهش -6،درس پژوهيي و ا
 )معلمانآموزش پژوهش براي -8، هاي دانش آموزيپژوهش -7محور،

 ترويجي توسط پژوهشگران –پژوهشي، علمي  -تشويق توليد مقاله علمي -22

 هاي نظام آموزشيپاسخ به مساله در جهتهاي دكتري ارشد و رسالهكارشناسي ي هااز پايان نامه موثر حمايت -23

ژوهشي از پ –تكيه بر استخراج مقاله علمي،هاجلسات ارائه يافتههاي علمي و نشستپژوهشي (هاي اشاعه يافته -24
 )يليلخبرنامه آموزشي، تح -سايت پژوهشگاه ،نشريات علمي ه درمقالچاپ  ،هاي پژوهشي مصوبطرح

ـــكا -25 ـــته-1ها (ت نتايج پژوهشربس ـــتي: پيامهاتوليد بس عرفي نتايج م-2نامه و ....متن، راهكار، آيين ي كاربس
 )كارگاه، نشست -هاي كاربستي آنها از طريق همايشها و توجيه جنبهپژوهش

(ســـازمان پژوهش، پژوهشـــگاه، توســـعه و به روز آوري پايگاه اطالعات پژوهشـــي وزارت آموزش و پرورش -26
 هاي حوزه ستادي)ها و سازمانهاي پژوهشي معاونتها، كميتهشوراي تحقيقات استان

  
  
  
 



 

 
 

  استلزاماتمهمترين  - ج

  است: زير اقدامات مستلزم ،  فوق هاي پژوهشيبرنامهتحقق 

 هاي وابســته و تشــويق نوانديشــي در مبانيزمينه گهداشــتن باب نظريه پردازي و نظر ورزي در حوزه تربيت و نباز  -1
نبايد  (ســندتحول بنيادين آموزش و پرورشو بســته ندانســتن باب اجتهاد فكري در عرصــه تربيت تربيت  وعملي ظرين

  شود)مانع خالقيت فكري پژوهشگران تعليم و تربيت 

و رســميت بخشــيدن به فعاليت هاي بهبود و توســعه ســاختار و تشــكيالت پژوهشــي وزارت آموزش و پرورش  -2
  ارتباطات پژوهشي  -همكاري هاي علمي پژوهشي  -پژوهشگاه در حوزه كاربست تحقيقات 

سناد باالدستي در حوزه پژوهشصحيح ودقيق مف اجراي -3 وسعه، ت ششم برنامه قانون  ،نقشه جامع علمي كشور( اد ا
 ارزشيابي)و اساسنامه پژوهشگاه، سند زير نظام پژوهش

ـــميما -4 ـــازماني وزارت آموزش و پرورش از طريق فعالگيريرتقاء جايگاه و نقش پژوهش در تص ـــازي هاي س س
ستگذاري تحقيقات سيا سازي  ودبيرخانه آن  احيايو  شوراي  سازي وفعال  عال ظرفيت هاي نيمه فعال يا غير فباز

  پژوهش ساختاري در بخش 
شوراي تحقيقات ادارات كل  ،هاي حوزه ستاديها و سازمانهاي پژوهشي معاونتفعال سازي كميتههماهنگي و  -5

  مدارس و  هاي پژوهش مناطق آموزش و پرورشو بخش آموزش و پرورش  استانها

به ارائه پيوســت  -بخصــوص شــوراي عالي آموزش و پرورش-الزام همه بخش هاي وزارت آموزش و پرورش  -6
 خود هاي اجراييها و برنامهحپژوهشي براي طر

واقعي كالس هاي درس و (آنچه در حال حاضــر در فضــاي هاي نظام آموزش و پرورش همزمان به واقعيتتوجه  -7
ـــناد تحولي و هدف روي مي دهد)مدارس  ـــيريزي و اجراي طرحدر برنامهآن هاي بلند و مفاد اس و  هاي آموزش

  در عرصه مليپرورشي 

ح مطالعات امكان سنجي ،تهيه طرگانه سند تحول ( د اسناد زيرنظام هاي ششمفا كردن اجرايي  برايبرنامه ريزي  -8
 آن ها )  يايلوت و اجراپهاي 

 اي آموزشي ه هشكل بودجه تخصيص يافته به پژو(بيشتر از بودجه آموزش و پرورش به پژوهش  سهماختصاص  -9
 ناچيز است)



 

 
 

 فراهم آوردن فضاي گفتگو، همكاري، تبادل نظر و تشريك مساعي بين پژوهشگران و مجريان -10

  هاتحقيقات استانشوراي در تر پژوهشگاه در فرايند پژوهش تاكيد بر حضور فعال -11

تاكيد بر روابط تعاملي، گفتگو و همكاري بين بخش پژوهش و بخش اجرا در وزارت آموزش و پرورش براي  -12
 هااستخراج راه حل تبيين و هم فهمي مساله هاو

ـــان و جايگاه  -13 ـــناختن ش ـــميت ش بدنه به رس ـــي پژو تقويت كمي و كيفي  ـــناس ـــگران آموزش و وكارش هش
هاي فكري در هاي علمي و حلقهانجمن ،هاي پژوهشـــيســـتادي، گروهكارشـــناســـان تعليم و تربيت حوزه ،پرورش

 هاي آنها هاي مبتال به نظام آموزشي و راه حلشناسايي و مفهوم سازي مساله

شاخص  -14 شيابي  شارز سيبرورو پ يهاي آموز سايي آ شنا ستره ملي به منظور  اتي از اقدامها و تنگناها (شي در گ
  )و.... ، تحليل و تبيين آمارهاي آموزش و پرورشبروندادهاي آموزشيسنجش ملي و معتبر  قبيل:

ـــهم و نقش پژوهش هاي معلمان و مديران مدارس  -15 ـــعه س  -معلمانحمايت از پژوهش هاي خود انگيخته  -توس
  شناسايي و اشاعه ابتكارات آموزشي و تربيتي معلمان و مديران مدارس -معلمان هيحمايت از اقدام پژو

آموزش و  ستاد ،ادارات كل كارشناسان  ،مديران مدارس  ، اقدام پژوهي معلمان طرح هاي بخشيدن به  رسميت -16
 به منزله يك برنامه كيفيت بخشي آموزشي ،و ادارات مناطق آموزش و پرورشپرورش استانها 


