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امروزه هر اقدامی برای روشن ساختن اهميت تحقيق و موانعی كه پيش روی آن قرار دارد،  اصوالً اصالح، بهبود و پيشرفت نظام آموزشی، 
منوط به اجرای پژوهش های تربيتی است و تقويت فعاليت های پژوهشی به عنوان يكی از راهكارهای مؤثر و مهم در افزايش كارايی مورد توجه 
است. برای آنكه بتوانيم راه حل های اساسی و بنيادی برای مسائل و مشكالت موجود پيدا كنيم، نيازمند آن هستيم كه پژوهش های كاربردی در 
اين زمينه ها انجام دهيم و يافته های پژوهشی را به كار گيريم. تضمين سالمت و صحت در تصميم گيری ها نيز مستلزم استفاده از نتايج پژوهشی 
است كشور ما با وجود برخورداری از امكانات بالقوه در اين بخش و نيروهای محقق توانسته است در زمينه تحقيقات، گام های موثری را 
بردارد و انگيزه بسياری از نيروهای متخصص خود را در اين بخش تقويت كند.برنامه ريزی يك فرآيند فنی و تخصصی است و تهيه و تدوين 
برنامه های ثمر بخش و مفيد مستلزم آشنايی دقيق با اصول و فنونی است كه صحت و اعتبار آن در ميدان عمل به اثبات رسيده باشد. اجرا و 
ارزشيابی حساب شده و دقيق از اركان و اصول اين كار است.اجرای صحيح برنامه ها در گرو آگاهی مجريان امور از آخرين يافته های علمی 
و پژوهشی است.فقر اطالعاتی عوامل اجرايی و مسئوالن، بهترين و كارآمدترين برنامه ها را با شكست كامل مواجه می كند. و هفته پژوهش 
فرصت مناسبي است  كه تا حدي اين كمبود را جبران مي كند . جامعه ای می تواند از تحقيق به عنوان تنها امكان  شناسايی و برنامه ريزی حل 
معضالت جاری خود بهره گيرد كه عالوه بر گسترش فرهنگ تحقيقاتی، به امر نظام بخشی به جامعه علمی خود نيز بپردازد و پژوهش و 

تحقيق را به عنوان يك عنصر بنيادين سازماندهی كند.
بدون ترديد آنچه اميدواری سازمان های اجرايی را برای گرايش به تحقيق فزونی می بخشد گذر از دوره بحران شك گرايی در 

تصميم گيری است و فعل و انفعاالتی كه می تواند به اين روحيه خاتمه بخشد، نتايج مستند و مستدل پژوهش ها است. گرايش روزافزون 
معلمان و پژوهشگران كشور به انجام طرح های پژوهشی بيانگر اين ادعاست كه در صورت مهيا بودن زمينه رشد و بالندگی در عرصه  علوم 
انساني و تعليم و تربيت در آينده ای نه چندان دور شاهد پيروزی های چشمگيری در اين حوزه خواهيم بود. با اين همه به همان نسبت كه 
از مقوله طرح های تحقيقاتی دور می شويم و پا به وادی مطالعات نظری و تحليلی می نهيم، شاهد تحركی نه چندان دلگرم كننده و صعودی 

كند هستيم.
كندی ما در عرصه تحقيقات نظری و نظر پردازي موجب شده است كه بسياری از تصميمات اتخاذ شده در مقوالت علوم انسانی  و به 
تبع آن مباحث فرهنگی با پيچيدگی  و ابهام همراه باشد. برخی بر اين باورند كه  ضعف پژوهش در اين بخش از تحقيقات، نشأت گرفته از 
اين واقعيت است كه موضوع های تحقيق موافق مقتضيات دستگاه های اجرايی گزينش نشده و در نتيجه از ارزش كاربردی قابل انتظار، بی بهره 
است. عده ای نيز می پندارند كه توجه مراجع تصميم گيرنده در امر پژوهش معطوف به حوزه های فنی است و ميزان سرمايه گذاری آموزشی در 
سطوح فوق به مراتب بيشتر از سرمايه گذاری در افزايش توان آموزشی- پژوهشی رشته های تخصصی علوم نظری، به ويژه علوم انسانی است. 
طی سال های گذشته پژوهش هايی در حوزه آموزش و پرورش صورت گرفته و اقدامات مؤثری   در جهت پژوهش محوری و اقدام پژوهی 
انجام شده است، لكن تا رسيدن به حد مطلوب در اين زمينه، راهی طوالنی و پر فراز و نشيب را در پيش داريم. بايد پژوهش از حد يك 
احساس بگذرد و به صورت يك فرهنگ مطرح شده و در تمامی دست اندركاران نهادينه شود.بايد طوری عمل شود كه هر معلم، كالس را 
به عنوان يك محيط مناسب برای انجام پژوهش های تربيتی در نظر داشته و با استفاده از روش های علمی،  تجربيات خود را به محك بررسی و 
آزمايش بگذارد. بايد در ميان تصميم گيرندگان و برنامه ريزان، اين فرهنگ و باور را به وجود آورد  كه برای اتخاذ هر تصميمی خصوصاً در آموزش 
و پرورش با توجه به موقعيت خاص آن، بر يافته های پژوهشی تكيه كرد و بدين ترتيب احتمال خطا و انحراف را به حداقل ممكن رساند.

ش���رط گس���ترش و بس���ط پژوهش، اعتقاد به آن است؛ يعنی قبول اين اصل كه اصالح،بهبود و پيشرفت اجزای نظام آموزشی منوط به 
پژوهش های تربيتی و استفاده از يافته های آن است. بنابراين بايد درصدد يافتن راهكارهايی باشيم كه اوالً اين باور ايجاد شود و ثانياً امكان 

به كارگيری يافته های پژوهشی فراهم شود.برگزاري مراسم هفته پژوهش اين فرصت را در حدي محدود فراهم مي كند.
بايد تالش شود تا راهكارهايی برای نشر و اشاعه يافته های پژوهشی جست وجو كرد. نتايج و يافته های پژوهشی را در جلساتی به بحث 
گذاشت و با تدوين مقاالتی اين يافته ها را منتشر كرد و گسترش داد. اين امر باعث خواهد شد عالوه بر آنكه برنامه ريزان و دست اندركاران 

از نتايج و يافته های پژوهشی مطلع شوند، فرهنگ پژوهش در ميان تمامی دست اندركاران پذيرفته و نهادينه شود.
اين شماره از پژوهشنامه را به اتنشار برخي از مقاالت و مصاحبه هايي كه همكاران نشريه با مسوالن  داشته اند اختصاص داده ايم. ضمن 
اشاره به اين نكته كه چاپ  اين مطالب الزاما به معني قبول  صد در صد نظرات ارايه شده توسط نويسنده آنها نيست. اما بر اين اعتقاديم كه 

مي تواند زمينه مناسبي را در هفته پژوهش براي همه كساني كه دلسوز مسايل تربيتي و آموزشي هستند ،فراهم مي كند .
در همين جا از همه كساني كه در نگارش مقاالت و نيز انجام مصاحبه با نشريه همكاري نموده اند سپاسگزاري مي كنم و ياد آوري 
ترويجي است.اميد  مي كنم كه با مجوز وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري نشريه ارتقا درجه يافته و در حال تبديل شدن به نشريه علمي – 

است پژوهشگران و صاحب نظران در ارسال مقاالت علمي –پژوهشي هيات تحريريه را ياري رسانند.
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 »....اينجا پژوهش���گاه معلم و دانش آموز و پژوهش���گاه مدرسه است. پژوهشگاهي كاربردی. مغز متفكر وزير و 
وزارتخانه اس���ت. اينجا بايد آنقدر آمادگی داش���ته باشد  كه وزير آموزش و پرورش هر كاری كه می خواهد انجام 
دهد، فكر كند و به وزير برنامه بدهد. اين پژوهش���گاه برای اين اس���ت كه روی نهصد و پنجاه عنوان كتاب درسی 

كار پژوهشی انجام دهد. 
بزرگترين مش���كل آموزش و پرورش در دهه های گذشته، پراكندگی كارها بوده است. من اميد بستم و خواهان 
آنم كه پژوهشگاه  در باره كل وزارت آموزش و پرورش پژوهش بكند، زوايای گوناگون آن را به تصوير بكشد و 
تفسير كند. وارد آزمايشگاههای گوناگون كارشناسی خود كند و ذهن معلم، مدير مدرسه، كارشناس وزارتخانه، معاون من 
و خود من را نسبت به آموزش و پرورش روشن بكند. من اآلن يك مدير اجرايی هستم . مدير اجرايی بايد سوار 
ماشينی بشود كه پژوهشگران ساخته اند و فكری بايد اجرا بشود كه پژوهشگران سالها روی آن كار تحقيقاتی كرده 
اند. تعريف مديريت در مدرسه چيست؟ كادر مدرسه چگونه بايد باشد؟ ما براي پاسخ به اين سواالت و بسياري از 

زمينه هاي ديگر به پژوهش های مناسبي نياز داريم، پژوهش هايی كه اشكاالت كار را بيان كند.
اس���اس تعليم و تربيت در قرآن اس���ت. كارهای ترجمه ای نمی خواهيم، ما از شيوه ها و تجارب موفق ديگران 
استفاده می كنيم ، اما مبانی فكری تعليم و تربيت ما در قرآن است. بارها گفته ايم تعدادی كارشناس انتخاب بشوند 
و آموزش و پرورش كش���ورهای موفق را بررس���ی عميق كنند. من واقعاً دست نياز به سوی همه شما دراز می كنم 
و خواهش می كنم كمك كنيد كه آموزش و پرورش را با اين بار سنگين جلو ببريم. آموزش و پرورشی كه تمام 
بيانات، رفتار و گفتار و كردارش بر اساس پژوهش انجام بپذيرد. به همين دليل ما تمام توانمان را به كار گرفته ايم 

تا پژوهشگاه قدرتمند تر از گذشته پيش برود. 
ما به پژوهش های مرتبط با آموزش و پرورش نياز داريم. كار ما فقط كار كاربردی در وزارت آموزش و پرورش 
است. همه برويم به سمت و سويی كه نيازهای آموزش و پرورش را برطرف كنيم. از همه شما می خواهم كه به 
س���مت اس���تفاده از نوآوری های جديد و سهل و آسان كردن يادگيری پيش برويم. يك بار ديگر همه شما را برای 

ارتقاء جايگاه آموزش و پرورش  و تكيه بر پژوهش دعوت می كنم....«
سخنراني در تاريخ 89/3/3

بخشي از ديدگاه دكتر حاجي بابايي 
وزير محترم آموزش و پرورش 

 درباره پژوهش
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از جمله عوامل اساسي توسعه و پيشرفت در جهان امروز، اهتمام به تحقيق و نوآوري علمي و به كار گيري نتايج آن در حل مسائل و 
مشكالت سازمان ها و جوامع بشري است.به همين دليل تحقيقات امري ضروري و از محورهاي اصلي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
محسوب مي شود.توصيه ها و تأكيدات مقام معظم رهبري در حمايت و توجه به حوزه پژوهش، تحقيقات و نوآوري به عنوان محور فعاليت هاي 
كشور، در همه ي مراكز آموزشي و پژوهشي سازمان ها بطور مستمر و مفاد برنامه هاي چهارم و پنجم و سند چشم انداز 1404 بر اهميت و 
ضرورت موضوع تاكيد مي كند. براين اساس توجه به پژوهش و ارج نهادن به جايگاه پژوهشگران و پژوهندگان عرصه دانش بخصوص در 
جامعه آموزش و پرورش از مهمترين عوامل موثر در پيشرفت همه جانبه است.آن دسته از جوامعي كه ابتدا زمينه و بستر مساعد پژوهش را مهيا 
ساخته و آن را دست مايه امورشان قرار داده اند، مدارج ترقي و بالندگي را هرچه بهتر و در زمان كوتاهتري سپري كرده اند.بي ترديد دستيابي به 
توسعه و پيشرفت همه جانبه بدون بهره گيري مناسب از يافته هاي پژوهشي ميسر نخواهد بود. تصميم سازي و تصميم گيري در نظام آموزشي 

ايجاب مي نمايد زمينه مناسب براي رشد و پرورش پژوهشگران، اولويت ويژه نظام تعليم و تربيت باشد. 
به بركت پيروزي انقالب اسالمي، قريب دو دهه است كه توجه به پژوهشهاي تربيتي افزون گشته است. در سطح كالن كشوري نيز با 
همكاري وزارت خانه ها و سازمان هاي اجرائي و در هفته آخر آذرماه هر سال، هفته اي بنام هفته پژوهش نام گذاري شده است. وزارت آموزش 
و پرورش نيز با دركي صحيح از موقعيت و جايگاه خود و همگام و با وزارت علوم، تحقيات و فناوري بر اساس اهداف ذيل به برنامه ريزي 

جهت بزرگداشت اين هفته پرداخته است:
1- توسعه و فرهنگ پژوهش مداري در نظام از ستاد تا مدرسه 

2- تشريح و تبيين هرچه بيشتر سياست ها،راهبرهاي و برنامه هاي حوزه هاي مختلف و ارائه گزارش  نتايج و دستاوردها از سوي مسووالن 
و مديران

3- معرفي مديران،پژوهشگران و معلمان پژوهنده برگزيده درسطوح ملي و استاني و الگوسازي از طريق تقدير و تجليل از آنان 
4- معرفي طرح ها و پايان نامه هاي برتر)كارشناسي ارشد و دكترا(در سطوح ملي،استاني و منطقه اي و تقويت روحيه و انگيزه پژوهش 

5- ارتقاء منزلت اجتماعي پژوهش و پژوهشگري و نقش آن در بهبود و اثر بخشي هرچه بيشتر نظام آموزشي 
در سال جاري به دليل تقارن ايام سوگواري ساالر شهيدان، حضرت اباعبداهلل الحسين)ع( اين مراسم در بازة زماني 4 تا 9دي ماه برگزار مي شود. 
تجربه سالهاي گذشته نشان داده برگزاري اين مراسم به اندازه خود توانسته شور و نشاط در خور در سطح ستاد، استان، منطقه و مدارس 
فراهم آورد. در سال جاري نيز ستاد برگزاري هفته پژوهش در آموزش و پرورش در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مستقر گرديد. 
مقام عالي وزارت طي ابالغي در پايان خردادماه سال جاري، جناب آقاي دكتر مجيد قدمي؛ رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را 
به عنوان رئيس ستاد برگزاري مراسم هفته پژوهش در آموزش و پرورش منصوب نمودند. طي چندماه گذشته مقدمات برنامه ريزي و اجراي 
اين مراسم در سطح ستاد وزارت و نيز استانها فراهم گشته تا در آغازين روز هفته پژوهش اول دي ماه سال جاري، با به صدا درآوردن زنگ 
پژوهش كه با حضور وزير محترم آموزش و پرورش و وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري در يكي از مدارس شهر تهران به صورت تمادين 

اجرا خواهد شد، مراسم اين هفته آغاز مي گردد.

دکتر مجيد قدمی
رييس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

و رييس ستاد برگزاری هفته پژوهش

ستاد برگزاري هفته پژوهش در آموزش و پرورش1389

تجربه سالهاي گذشته 
نشان داده برگزاري اين مراسم 

به اندازه خود توانسته شور و نشاط 
در خور در سطح ستاد، استان

 منطقه و مدارس 
فراهم آورد

رشاگز
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ستاد برگزاري هفته پژوهش طي جلسات متعدد و كارشناسي با حضور نمايندگان حوزه هاي مختلف ستادي )معاونت ها، سازمان هاي وابسته 
و مراكز ذيربط( و تشكيل كميته هاي كاري در زمينه هاي ارزشيابي آثار علمي، انتخاب مدير پژوهشي برتر، پايان نامه برتر در دوره كارشناسي 
ارشد و دكتري، گزارش پژوهشي برتر و نيز كميته پشتيباني فعاليت هاي خود را آغاز نمود. بطور خالصه اقدامات زير را مي توان تا زمان 

تحرير اين نوشته به اطالع خوانندگان رساند.

تشكيل دبيرخانه هفته پژوهش با حضور نمايندگان حوزه هاي ستادي:

معاونت ها و حوزه هاي ستاديرديف
سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشارکتهاي مردمي1
معاونت حقوقي، امور مجلس و استان ها2
معاونت پرورشي و تربيت بدني3
معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت و پشتيباني4
معاونت آموزش متوسطه5
معاونت آموزش ابتدايي6
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي7
رئيس سازمان نهضت سوادآموزي8
 رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنائي9

مرکز آموزش نيروي انساني، آمار و فناوري10
سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان11
کانون پرورش فكري کودکان و نوجوانان12
 سازمان مرکزي انجمن اولياء و مربيان13
باشگاه دانش پژوهان جوان14
سازمان دانش آموزي15
دفتر امور زنان16
مرکز اطالع رساني و روابط عمومي17
دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات18
دفتر وزارتي19
مرکز همكاريهاي بين المللي ومدارس خارج از کشور20
موسسه آموزش از راه دور21
دفتر مرکزي حراست22
دانشگاه شهيد رجايي23
مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم )ص(24
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران25
اداره کل آموزش و پرورش شهر ستانهاي تهران26

انتخاب آقايان دكتر عبدالحميد رضوي و عالءالدين كيا به عنوان دبير و قائم مقام دبير ستاد و آقاي مرتضي كرمانشاهي به عنوان مديريت 
دبيرخانه شتاد بزرگداشت هفتة پژوهش.

تشكيل کميته داوري طرح ها و پايان نامه هاي برگزيده آموزش و پرورش به مسوليت اقاي بهنام حكمتي 
- داوري 69 گزارش پژوهشي و پايان نامه تحصيلي واصله از استانها به منظور انتخاب گزارش پژوهشي و پايان نامه تحصيلي برتر

تا مهلت اعالم شده تعداد  69  اثر از  پژوهشگران  13  استان كشور و حوزه هاي ستادي وزارت متبوع به دبيرخانه مركزي ستاد هفته 
پژوهش ارسال گرديده است. از اين تعداد 61 اثر شامل 39 طرح پژوهشي ، 4 پايان نامه دكتري و 18 پايان نامه كارشناسي ارشد و در 
مجموع 61 اثر در فرآيند ارزيابي و داوري قرار گرفته و 8 اثر نيز بدليل نواقص و عدم انطباق با مقررات بخشنامه از چرخه داوري حذف 
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گرديد.مطابق با بخشنامه ، آثار مذكور توسط دو نفر از داوران صاحبنظر مورد ارزيابي قرار گرفته و ميانگين امتيازات به عنوان امتياز نهايي افراد 
شركت كنند اعالم گرديد. اسامي و مشخصات افراد برگزيده به تفكيك نوع اثر بشرح ذيل مي باشد:

مشخصات پايان نامه هاي برتر کشوري در هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش سال 1389

حمايت کنندهعنوان پايان نامهاساميرديف

پژوهشگاه مطالعات اندازه گيري آثار رفاهي سياست آزادسازي آموزشدکتر عبداله انصاري1
آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات تأثير فلسفه بر کودکان بر پرسشگري و تفكر انتقادي دانش آموزانزهرا طباطبايي2
آموزش و پرورش

مشخصات طرح هاي پژوهشي برتر کشور در هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش سال 1389

حمايت کنندهعنوان طرحاساميرديف

پژوهشگاه مطالعاتارزيابي برنامه جديد آموزش زبان فارسي دوره ابتداييدکتر نادر سلسبيلي1
 آموزش و پرورش

بررسي عوامل مؤثر در انتخاب شاخه هاي تحصيلي فائزه منشي2
نظري و مهارتي دانش آموزان

پژوهشگاه مطالعات
 آموزش و پرورش

دکتر غالمحسين انتصار فومني 3
و دکتر جواد صالحي

عوامل مؤثر بر انگيزه کاري معلمان 
زنجانو ارائه روش هاي مناسب براي افزايش آن

تحصيلي وفرشته زماني4 بررسي وضعيت رواني – 
استان مرکزي تأثير راهكارهاي آموزشي در دانش آموزان

شناسايي عومل بازدارنده در اتقاء بهره وري نظام اداري احمد فرهادپور5
لرستانآموزش و پرورش لرستان

- تشكيل کميته ارزشيابي دهمين جشنواره انتخاب پژوهشگر برگزيده در هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش سال 1389

اعضاءرديف
دکتر عبدالحميد رضوي )رئيس کميته(1
آقاي عبدالعظيم حكيمي )دبير کميته(2
آقاي دکتر قبادي3
خانم مژگان فرهبد4
خانم دکتر شمسي نامي5
آقاي مجيد رعنايي )شوراي عالي(6
خانم دکتر زهرا نيكنام7
آقاي عالءالدين کيا8

- بررسي پرونده 33 نفر فرهنگي داوطلب شركت در برنامه انتخاب پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش و انتخاب نهائي برگزيدگان 
و معرفي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
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اسامي پژوهشگران برگزيده وزارت آموزش و پرورش در سال 1389

آخرين مدرك پژوهشگر برترسازمان/ استانرتبه 
رشته تحصيليتحصيلي

پزشكيدكتريدكتر حسن ضياءالدينيحوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش دفتر سالمت و پيشگيري1
تحقيقات آموزشیفوق  ليسانسآقاي مسعود كبيريپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش2
مديريت آموزشيدكتريدكتر حيدر تورانيموسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري ها آموزشي3
روانشناسيدكتريدكتر احد نويديپژوهشكده تعليم و تربيت4
تاريخدكتريدكتر نصراله صالحيمجتمع پيامبر اعظم )ص(5
فلسفه تعليم و تربيتفوق ليسانسعلي صحبتلواستان زنجان6

شيمی معدنیدكتريدكتر زهرا مهربانموسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري ها آموزشي7

علي اصغر رحيم زاده استان آذربايجان شرقي8
شيميفوق ليسانسپوربناب

- تشكيل کميته داوري گزارش هاي اقدام پژوهي
بدنبال فراخوان سيزدهمين برنامه معلم پژوهنده ، تا مهلت مقرر تعداد 450 گزارش اقدام پژوهي از 473  نفر از معلمان پژوهنده   
با ارسال گزارش هاي خود در اين فعاليت شركت نموده اند .كميته داوري دبيرخانه مركزي ستاد برگزاري هفته پژوهش ضمن شناسايي و 
دعوت به همكاري تعدادي از صاحبنظران در حوزه علوم تربيتي و روانشناسي و متخصصان موضوعات مختلف درسي پس از وصول و ثبت  
يادگيري ، ارزشيابي ،تربيتي و مشاوره و كودكان استثنايي طبقه  گزارش ها ، كد گذاري و در موضوعات مختلف از جمله فرآيند ياددهي – 
بندي گرديد.پس از ارزيابي هاي بعمل آمده در مجموع تعداد 17 گزارش بعنوان گزارش هاي برگزيده اقدام پژوهي بشرح اسامي و عناوين 

ذيل انتخاب گرديد.

نام و نام خانوادگينام استانرديف

کلثوم حسنخانيقم1

سيده طاهره حسينيفارس2

ليال سليقه دارشهر تهران3

طيبه مرادي فريساهمدان4

نرگس شالباف زادهخراسان رضوي5

بتول مهدي زادهکرمان6

فاطمه حسن پورمازندران7

شهين حسن پور شاطرآذربايجان شرقي8

علي ملكي و همكارانخراسان شمالي9

رويا فيض پورگيالن10

علي فتح اللهياردبيل11

فريده نورياصفهان12

خديجه حميديان قميشهرستانهاي تهران13

اشرف نورزادگلستان14

زهره قربانيچهارمحال و بختياري15

کامران شاهولي کوه شوريخوزستان16

زهرا غياث آبادي فراهانيمرکزي17
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-انتخاب سه نفر معلم پژوهنده برجسته در هر استان براساس داوري انجام شده كميته ارزشيابي ستاد هفته پژوهش و معرفي به استان 
جهت تقدير از آنان

- انتخاب شش دانش آموز )از دوره تحصيلي متوسطه، راهنمايي( از سوي معاونت محترم متوسطه وزارت و معرفي به ستاد هفته پژوهش 
به شرح ذيل:

استاندوره تحصيلينام و نام خانوادگيرديف
شهر تهرانمتوسطهگلناز چگيني1
شهرستان هاي تهرانمتوسطهسعيد شفيعي2
اصفهانمتوسطهمرجان نساج پور اصفهاني3
بوشهرراهنماييمهران فرجام4
بوشهرراهنماييمسعود اسماعيلي نيا5
بوشهرراهنمايي مسعود تيموري6

- انتخاب 4 نفر از دانشجو-معلم پژوهشگر مراكز تربيت معلم و 6 نفر دانشجوي پژوهشگر آموزشكده هاي فني و حرفه اي و معرفي آنها از 
سوي مركز آموزش نيروي انساني آمار و فناوري وزارت و مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم )ص( به ستاد هفته پژوهش

اسامي دانشجويان پژوهشگر برتر مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم )ص(

دانشجويان منتخب پژوهشگر تربيت معلم )پسران
تربيت معلم رشت�ه نام و نام خانوادگي رديف

شهيد باهنر اصفهان آموزش ابتدايي شهرام گيوي 1
)شهيد دكتر پاك نژاد )معين روانشناسي كودكان استثنايي ايمان فالحتي 2

دانشجويان منتخب پژوهشگر تربيت معلم دختران
تربيت معلم رشت�ه نام و نام خانوادگي رديف

امام جعفرصادق)ع(- بجنورد ديني و عربي مرضيه ناصري 1
دكتر شريعتي ساري ديني و عربي مريم قشقاوي 2

دانشجويان منتخب پژوهشگر آموزشكده دختران
دانشكده / آموزشكده رشتـه نام و نام خانوادگي رديف

شاهرود حسابداري اكرم عباس زاده 1
شريعتي تهران الكترونيك پريسا حنيفه 2

دانشجويان منتخب پژوهشگر آموزشكده پسران
دانشكده / آموزشكده رشتـه نام و نام خانوادگي رديف

دانشكده فني باهنر شيراز ساخت و توليد سيد حسن سيدشربتي 1
آموزشكده فني سمنان معماري حامد صالح برمي 2

مركز آموزش عالي شهيد مطهري تفت برق صنعتي سجاد جودكي 3
امام خميني سبزوار الكترونيك احسان اكبري ارديزي 4

- انتخاب  6 نفر دانشجو ي پژوهشگر برتر دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
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اسامي دانشجويان پژوهشگر برتر دانشگاه  تربيت دبير شهيد رجايي

نام و نام خانوادگي دانشجورديف
مهسا قاضي1
عبداله علي زاده2
مهدي شيباني3
سمانه يدالهي4
زهرا نبي لو5
فاطمه فيني زاده6

- انتخاب و تشويق 5 اداره كل به عنوان اداراتي كه بر اساس ميانگين ارزيابي آثار معلمان پژوهنده شان در ستاد هفته پژوهش از ديگر 
استان ها برتر بوده اند .

ادارات کل برتر در برنامه معلم پژوهنده

اداره كلرتبه
فارس1
خراسان رضوي2
قم3
همدان4
اردبيل5

انتخاب 3 پژوهش سراي دانش آموزي برتر و معرفي كارشناس مسوالن  آنها از سوي معاون محترم آموزش متوسطه وزارت 
پژوهش سراهاي برتر کشوري

منطقهنام کارشناس مسولنام پژوهش سرارديف
منطقه 4 تهرانرويا توکليآفرينش1
ناحيه 1 شهر ريغالمحسين رستگار نسبرازي2
ناحيه 2 اصفهانمحسن شكرانيدکتر فقيهي3

- اختصاص فضاي نمايشگاهي در محل مصالي بزرگ تهران براي تشكيل نمايشگاه آثار پژوهشي و تاليفاتي مربوط به حوزه هاي ستادي 
و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در طول هفته پژوهش.

- تدوين برنامه هاي ويژه هفته پژوهش در سطح پژوهشكده هاي تعليم و تربيت، استثنائي، خانواده، برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي 
به ويژه برگزاري پانل هاي تخصصي و سخنراني  هاي علمي و نشست هاي علمي و ارائه گزارش هاي پژوهشي انجام شده.

- پيش بيني برگزاري مراسم ويژه يك روزه، روز ملي پژوهش در آموزش و پرورش در تاريخ 89/10/5 در محل سالن حجاب به منظور 
تجليل از برگزيدگان كشوري وزارت آموزش و پرورش. گروههائي كه در اين مراسم از آنان تجليل به عمل مي آيد عبارتند از: پژوهشگران 
برتر، معلمان پژوهنده برتر، مجريان پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري برتر، مجريان طرحهاي پژوهشي به اجرا درآمده در طول سال 
88 كه برتر شناخته شده اند، دانشجويان پژوهشگر برتر شاغل به تحصيل در آموزشكده هاي فني و مراكز تربيت معلم )مجتمع آموزش عالي 
پيامبراعظم)ص(و ادارات كل برتر در زمينه اقدام پژوهی و پژوهش سراهای برتر. در اين مراسم از كليه حوزه هاي ستادي آموزش و پرورش 
شهر تهران،شهرستانهاي تهران، ادارات كل آموزش و پرورش سراسر كشور، كميته هاي پژوهشي حوزه هاي ستادی، سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، صاحب نظران و دانشگاهيان دعوت بعمل آمده است. همچنين مديران كل آموزش و پرورش 
استانها به همراه معاونين پژوهشي استانها و مديران گروه پژوهشي به همراه پژوهشگران برگزيده اي كه از سوي ستاد اسامي شان اعالم شده در 

اين مراسم شركت خواهند نمود.
در پايان از وزير محترم آموزش و پرورش، معاونان محترم وزير، مديران محترم ادارات كل آموزش و پرورش استان ها و اعضاي محترم هيئت 
علمي پژوهشگاه، اعضاي محترم ستاد هفته پژوهش، كارگرو ه هاي ارزشيابي و اجرايي و كارشناسان دبير خانه شوراي سياست گذاري هماهنگي 

تحقيق و توسعه وزارت و همه كساني كه ما را در برگزاري هرچه بهتر مراسم هفته پژوهش ياري نموده اند تشكر مي نماييم.
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اقدام پژوهي معلمان : برخي ويژگي هاي 
برگزيدگان استاني

دکتر عبدالحميد رضوي
عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

معاون پژوهشي پژوهشگاه

  برنامه معلم پژوهنده از سال 1375 بعنوان يك اقدام نوآورانه 
و بصورت يك برنامه گسترده كشوری بمنظور توسعه شايستگيهای 
پژوهشی معلمان كشور توسط پژوهشكده تعليم و تربيت طراحی و 
به مرحله اجرا در آمد .به اين ترتيب اولين گروه معلمان پژوهنده 
كشوری معرفی و طی مراسم خاصی توسط وزير وقت آموزش و 
پرورش در هفته معلم مورد تجليل قرار گرفتند . آمار موجود نشان از 
اقبال معلمان كشور به موضوع و رشد متوسط صعودی تعداد شركت 
كنندگان از آن سال تا كنون كه سيزدهمين برنامه آن به مرحله اجرا 
در آمده است،دارد . در هفته پژوهش سال 1388 از برگزيدگان اين 
برنامه  طی مراسمی در هفته پژوهش سال 1388تجليل بعمل آمد .اين 
نوشتار برخي ويژگي هاي معلمان پژوهنده كشور را در اين برنامه 

مورد بررسي قرار می دهد.
رويكرد اقدام پژوهي را عمدتا منتسب به كورت لوين می دانند 
كه  فكر آن را در سال 1944 ارايه  نموده است . وي معتقد بود 
كه اگر پژوهش اجتماعي صرفا منجر به توليد دانش گردد بدون آنكه 
در چرخه فعا ليتهاي اجتماعي  بهبودي و تغيير ايجاد كند به مقصود 
خود نرسيده است . از ديدگاه وي هدف پژوهش تنها شناخت جهان 
و تفسير آن نيست بلكه تغيير آن نيز مي باشد . وي اقدام پژوهي 
را عاملي نيرومند براي نيل به اين هدف مهم مي دانست .)ساكی و 

همكاران ،1382 (
اما بطور يقين ديدگاههای فراوانی درشكل دهی رويكرد اقدام پژوهی 
موثر واقع شده است . از جمله می توان به ديدگاه های ديويي اشاره 
كرد كه پيش تر جدايي بين پژوهش و عمل را در تعليم و تربيت 

مورد نكوهش قرار داده است .
اولين تجربه مهم ديويي، تاسيس مدرسه  آزمايشي 1 در دانشگاه 
شيكاگو بود. ديويي با تاسيس اين مدرسه در سال 1896، تالش 

كرد سازماني از پژوهش ساختاري تجربي )نه توصيفي( را در نقاط 
مشترك بين علم و عمل جاي دهد. هدف اصلي ديويي استفاده از 
فعاليت تجربي به عنوان راهي براي به جلو راندن علم تعليم و  تربيت 
مدار بود. ديوئي متخصصان آموزش و پرورش را براي ترويج  نتيجه – 
»طرحهاي پيشرفته علمي« - خصوصاَ در معلمان، براي دخيل كردن 
آنها به عنوان »محقق« در فعاليت هاي كالسي خودشان - فرا خواند. از 
نظر او علم نيز به مانند عملكرد خوب به »مشاركت مستقيم كساني 
كه مستقيماً در پژوهش شركت مي نمودند« بستگي داشت. نمونه هاي 
معلم پژوهشگر دهه 1970 و آرمان كارگزار فكور2 دهه 1980 در 
صدد تنظيم زمينه مشترك بين پژوهش دانشگاهي با عمل بود.)الگمن 

و شالمن ، ترجمه دكتر رضا ساكی و همكاران ،1386 (.
در سال 1953، استفن كوري3 با انتشار كتابي به نام تحقيق عمل 
براي بهبود عمل هاي تدريس مدرسه4 تأثير زيادي بر آموزش گذاشت 
)مك نيف و وايت هد،2003(. كوري معتقد بود كه معلمان، خود بايد 
نتايج تحقيق خودشان را به دست آورند زيرا در اين صورت، آن ها بهتر 
مي توانند از آن نتايج براي بهبود عمل شان استفاده كنند )اندرسون 5و 
همكاران،1994( . به واسطة تالش هاي كوري بود كه اين نوع تحقيق به 
عنوان شكلي از آموزش ضمن خدمت معلمان در امريكا  ارايه گرديد. 
در دهه هاي 1960 و 1970 ميالدي، ايده ي تحقيق عمل آموزشي در 
انگلستان و در زمينه ي توسعه ي برنامه درسِي مدرسه � محور، به كار 

گرفته شد )زيچنر6،2001(. 
در اين زمان، الورنس استن هاوس7 در انگلستان، ايدة معلم � 
محقق را براي اولين بار مطرح كرد. او معتقد بود كه تدريس و تحقيق 
به يكديگر مرتبط هستند، و به همين دليل، از معلمان خواست تا به 
طور نقادانه و منظم، بر عمل تدريس خود بازتاب8 داشته باشند. وي 
اظهار داشت كه معلمان بهترين داوران تدريس خويش هستند. معلمان 
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با قبول مسئوليت كارهاي   خويش، مي توانند چگونگي تغيير فرايند 
آموزشي خود را بيان كنند. بنابراين، معلمان بايد جزو متخصصان به 
حساب بيايند. استن هاوس تأكيد داشت كه دانشگاهيان، بايد از معلمان 

و تحقيقات آن ها، حمايت كنند  )مك نيف و وايت هد،2003(.
به گفتة زيچنر)2001( ، فعاليت هاي مؤسسة روابط انساني تاويستاك9 
در انگلستان، از ديگر عوامل تأثيرگذار بر توسعة تحقيق عمل در اين 
دوره بوده است. در دهة 1947، اين مؤسسه به منظور توسعة عمل هاي 
تدريسي كه روان شناسان در طي جنگ جهاني دوم براي تربيت افسران 
ابداع كرده بودند، تأسيس شد. كارهاي انجام شده در اين مؤسسه با 
كارهاي مركز تحقيقات پويايي گروهي10 كه توسط لوين در آمريكا 
پايه گذاري شده بود، هم راستا بود. زيچنر در ادامه  ، توضيح مي  دهد كه 
تالش هاي اليوت، هالي11، سومخ12 و ديگران در انگلستان، به ايجاد 
شبكه تحقيق عمل مشاركتي )CARN(13 ، انجاميد. اين شبكه، يك 
شبكة بين المللي براي حمايت از برگزاري كنفرانس ها، انتشار مطالعات 
انجام شده به روش تحقيق عمل و بحث هاي مربوط به روش شناسي 
آن است. هم چنين، اين شبكه به تأسيس مجلة بين المللي تحقيق عمل 

آموزشي كمك هاي زيادي كرده است.
اقدام پژوهي در نهايت  اغلب به اين مفهوم كليدي ختم مي شود 
كه عمل بدون تفكر و تفكر بدون عمل راه به جايي نمي برند .با عمل 
بدون تفكر به يادگيري و رشد نائل نمي شويم و با تفكر بدون عمل 

قادر به تغيير محيط نخواهيم شد .) هوگز و ديگران،2004(
به اين ترتيب اقدام پژوهي كوششي است كه بين پژوهش به عنوان 
وسيله اي براي آگاهي و دانستن و عمل آموزشي رابطة ارگانيك برقرار 
مي كند. آنگونه كه برين14 )1998( بيان مي كند، اقدام پژوهي با انواع 
نام ها شهرت دارد. پژوهش مشاركتي15، بررسي گروهي16، پژوهش  
رهايي بخش17، يادگيري همراه با عمل18 و پژوهش موقعيتي19 از 
عناوين متعددي است كه براي معرفي فعاليت اقدام پژوهي استفاده 
مي شوند. اما همه آنها مضمون مشتركي را در برمي گيرند. در بيان 
ساده، اقدام پژوهي يادگيري از طريق عمل كردن است. گروهي از 
افراد مسئله اي را شناسايي مي كنند، كوششي را براي حل آن سازمان 
مي دهند، چگونگي موفقيت خود را در مسير حل مسئله ارزيابي مي كنند 
و اگر اين كوشش ها نتيجه رضايت بخشي را به دنبال نداشته باشد، 
كوشش هاي دوباره اي طرح ريزي مي  شود. اين رويكرد مبتني بر اين 
فرض اساسي است كه مديران و معلمان به دليل سطح تماس نزديكي 
يادگيري دارند  بيش از  كه با دانش آموزان و فعاليت هاي ياددهي – 
ديگران صالحيت مطالعة راه هاي بهبود آموزش را دارا هستند بنابراين 
بايد در مسير اين هدف اختيار داشته باشند و متناسب با آن براي 

اعمال اين اختيار مهارت و توانايي الزم را به دست  آورند.
      از سال تحصيلي 76- 1375 در اقدامي ابتكاري و نوآورانه 
در آموزش و پرورش ايران ، برنامه اقدام پژوهی به طور ساالنه و در 
سراسر كشور اجرا ميشود. در اين برنامه كه به طرح معلم پژوهنده 
معروف شده است ، كليه كارورزان نظام آموزشی اعم از مدير مدرسه 
، معلم ، مشاور و كارشناسان مي توانند به منظور بررسي وحل علمي 
وانديشمندانه مسايل حوزه ي فعاليت خود، كوششی پژوهشی را در 
قالب روش پژوهشی اقدام پژوهي طراحی و به مرحله اجرا در آورند 

.مهمترين زمينه هايي كه كارگزاران آموزشی مي توانند در چارچوب آن 
به اجراي اقدام پژوهي بپردازند به مسايل و موضوعات كالس درس، 
مدرسه، اداره آموزش و پرورش، و سازمان آموزش و پرورش استان 

مربوط مي شود. 
اهداف اجراي اين طرح توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

پرورش  چنين ذكر شده است :
  1-گسترش فرهنگ پژوهش در ميان معلمان وكارشناسان آموزش 
وپرورش 2- اشاعه تصميم گيري مبتني بر پژوهش 3- پرورش توانايي 
ها ومهارتهاي ذهني وعملي در انجام تحقيقات 4- رشد استعدادهاي 
پژوهشي فرهنگيان 5-  كاهش فاصله ميان تحقيقات رسمي دانشگاهي 
وحوزه اجرايي 6- مستند سازي تجارب مفيد معلمان براي استفاده 

بوسيله ساير همكاران .
برنامه معلم پژوهنده با استقبال بسيار خوب آموزش وپرورش مناطق، 
استانها و معلمان مواجه شده به طوري كه در طول 12 سال گذشته، 
تعداد استقبال كنندگان از اين طرح ، بيش از سي برابر افزايش را 

نشان مي دهد.
ف
سال تحصيليردي

تعداد معلمان وفرهنگيان 
شرکت کننده در برنامه

اقدام پژوهي
175-76914
276-77980
377-782725
478-793600
579-805015
680-817770
781-8210116
882-8324725
983-8442779
1084-8533602
1185-8629801
1286-8721000

در طول 12 سال گذشته بيش از 180 هزار نفر در برنامه اقدام 
پژوهي شركت كرده و درباره مسائل ومشكالت كالسهاي درس وساير 
فرآيندهاي مهم دخيل در آموزش وپرورش توسط معلمان پژوهنده 
)مديران پژوهنده و كارشناسان پژوهنده( سراسر كشور گزارش تهيه 

شده است.. 
   در سال تحصيلي 87-86 از بين تعداد كل شركت كننده در سطح 
كشور  در اين برنامه  پس از ارزيابي  توسط داوران استاني  تعداد 
629  گزارش برتر استانی به پژوهشگاه ارسال گرديد. نتايج بررسي در 
مورد برخي ويژگي هاي معلمان برگزيده استاني چنين به دست آمد.
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يافته ها
بررسي نشان دادكه بيشترين تعداد به ترتيب مربوط به شهرستانهاي 
تهران )9 درصد(، كرمان )9درصد( ، خراسان رضوي )8 درصد( و 
آذربايجان شرقي )7 درصد( و كمترين به ترتيب مربوط به استانهاي 
كردستان ، كهگيلويه و بويراحمد، يزد ، سيستان و بلوچستان و هرمزگان 
)هر كدام كمتر از 1 درصد( بوده است. همچنين حدود 76 درصد 

نمونه ها زن و بقيه مرد بوده اند.

درصدتراکميدرصدخالصدرصدفراواني

14923.723.723.7مرد
48076.376.3100.0 زن
629100.0100.0جمع

 75 درصد تحصيالت نمونه ها ليسانس ، ده درصد فوق ليسانس و 
بقيه فوق دپيلم و يا ديپلم بوده اند.

 

درصدتراکميدرصدخالصدرصدفراواني

152.42.42.4 ديپلم
7712.212.214.6  فوق ديپلم
47275.075.089.7 ليسانس
6510.310.3100.0فوق ليسانس

 629100.0100.0جمع

دورة تحصيلي اشتغال به كارحدود 83 درصد نمونه ها ؛ ابتدايي 
، متوسطه و راهنمايي بودو بقيه در سمت هاي اداري ، آموزشيارنهضت 
سوادآموزي، آموزگار كودكان استثنايي ، هنر آموزهنرستان ومدرس 

تربيت معلم اشتغال بكار داشته اند.
 رشته تحصيلي آزمودني ها نيز 75 درصد علوم انساني و حدود 20 
درصد غير علوم انساني و بقيه آنهافارغ التحصيل رشته هاي ديگري  
بوده اند. همچنين سابقه كار آنها نيز بطور متوسط 15/75 سال بوده 

است. 

درصدتراکميدرصدخالصدرصدفراواني

47775.875.875.8علوم انساني
12920.520.596.3علوم پايه
233.73.7100.0غيره
 629100.0100.0جمع

نكته مهمي كه معموال در چند سال اخير مسولين را متوجه خود 
كرده اين است كه : اقبال معلمين در دوره هاي تحصيلي مختلف 
چگونه توزيع شده است ؟ بررسي نشان داد كه معلمين دوره ابتدايي و 
متوسطه و راهنمايي به ترتيب بيشتر از يكديگر در اين برنامه مشاركت 
داشته اند. اين در حالي است كه هنر آموزان هنرستان ها ، معلمين 
استثنايي ، مدرسين تربيت معلم و به ويژه كاركنان بخش اداري كمتر 

از ديگران در اين برنامه شركت كرده اند.

درصدتراکميدرصدخالصدرصدفراواني

19631.231.231.2ابتدايي
14823.523.554.7راهنمايي
17928.528.583.1متوسطه

46.6.83.8پيش دانشگاهي
264.14.187.9نهضت

46.6.88.6تربيت معلم
548.68.697.1اداري
46.6.97.8هنرستان
142.22.2100.0استثنايي
 629100.0100.0جمع

بررسي بيشتر در اين مورد نيز مؤيد نتايج قبلي بود .سمت گروه 
مورد بررسي  نشان داد كه  بيشتر شركت كنندگان آموزگار و دبير 
بوده اند.در حالي كه مدير ، مشاوران و كارشناسان اداري كمتر در 
اين برنامه مشاركت داشته اند. به نظر مي رسد اين گروه ،به خصوص 
مشاوران و مديران با توجه به كارايي اقدام پژوهي ،بيشتر از ديگران 
مي توانند با مساله يابي و اقدام پژوهي به حل مشكالت رفتاري  

دانش آموزان ياري برسانند.

درصدتراکميدرصدخالصدرصدفراواني

162.52.52.5آموزشيار
34955.555.558.0آموزگار
12920.520.578.5دبير

71.11.179.7هنرآموز
507.97.987.6مدير
243.83.891.4مشاور
548.68.6100.0اداري
 629100.0100.0جمع
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سوال ديگري كه معموال براي مسوالن و داوران وجود دارد ،اين 
است كه عموما عناويني كه اقدام پژوهان براي انجام اقدام پژوهي خود 

انتخاب مي كنند ،چيست ؟ 
.مثال به عناوين زير نگاه كنيد:

چگونه مي توانم مهارت انشا نويسي دانش آموزان كالس چهارم 
را افزايش دهم 

چگونه توانستم با استفاده از عكس هاي تاريخي تدريس درس 
تاريخ را بهبود دهم 

چگونه توانستم مشكل بي اختياري ادرار را در ميالد برطرف نمايم 
چگونه مي توانم دانش آموزان كالس اول راهنمايي را به درس 

علوم عالقمند سازم 
چگونه توانستم مشكالت يادگيري دانش آموزان را با آموزش 

مهارتهاي مطالعه كاهش دهم 
افعال به كار رفته اينهاهستند.

افزايش دهم 
بهبود دهم 

برطرف نمايم 
عالقمند سازم 
كاهش دهم 

براي پاسخ گويي به اين سوال كليه عناوين گزارش ها مرور شد و 
افعال به كار رفته در آنها طبقه بندي گرديدو نتيجه زير مالحظه شد .

افعال به کار رفته در 
درصدتراکميدرصدمطلقدرصدفراوانيعناوين گزارش ها 

17728.128.128.1اصالح کردن
13421.321.349.4افزايش دادن
11117.617.667.1کاهش دادن
9915.715.782.8ترغيب کردن
436.86.889.7فعال کردن
203.23.292.8حل کردن
172.72.795.5ايجاد کردن
172.72.798.3کمك کردن
111.71.7100درمان کردن

مطالعه حاضر صرفا به تحليل گزارشهای ارسالی اختصاص دارد و 
كيفيت عمل و اثربخشی كوششهای معلمان در عمل بصورت مستقل 

مورد بررسی واقع نشده است . 
پيشنهادها :

با توجه به اينكه ثمربخشی اقدام پژوهی در نيل به يادگيری اثربخش 
در تجارب جهانی مورد تاييد واقع شده است بمنظور بهبود وضعيت 

برنامه معلم پژوهنده در ايران پيشنهاد می شود :
1 . با حضور صاحب نظران همايشی برگزار شود و طی آن 
دستاوردها و كاستيهای برنامه معلم پژوهنده مورد ارزيابی قرار گيرد .

2 . منابع و شيوه های آموزش اقدام پژوهی مورد بازنگری قرار 
گيرد .

3. فرصتهايي برای تعامل و خود افزايي ميان معلمان پژوهنده بر 
حسب دوره  و پايه های تحصيلی و موضوعات درسی همانند "درس 

پژوهي"  فراهم شود . 
4 . از تجربيات جهانی در زمينه اقدام پژوهی استفاده شود.

پا نويس ها :
1 - John Dewey’s Laboratory school at the uni-

versity of Chicago
2 - Reflective Practitioner
3 - Sthephen Corey
4 - Action Research to Improve School Practices
5 - Anderson
6 - Zeichner
7 - Lawrence Stenhouse
8 - Reflect
9 - Tavistock Institute of Human Relations
10 - Research Center for Group Dynamics
11 - Holly
12 - Somekh
13 - Collaborative Action Research Network
14 - Brien
15 - Participatory Research
16 - Collaborative Inquiry
17 - Emancipator  Research
18 - Action Learning
19 - Situational Research
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فرصت هاي تازه نظام پژوهشي آموزش و پرورش
آنچه سازمان ها و نهادهاي پيشرو و كارآمد را از ديگر نظام ها ممتاز 
مي سازد، تكيه بر پژوهش و بهره گيري از شيوه هاي نوين و روزآمد 
است. دستگاه ها و مؤسسات خدماتي ، آموزشي و پژوهشي بايد قادر 
باشند با انعطاف بخشي به اجزا و مؤلفه ها و حتي بازنگري در اهداف 
و استراتژي ها، خود را با شرايط و نيازهاي پيرامون تطبيق دهند و 
پاسخگوي تقاضاهاي خدمت گيرندگان و تأمين نيازهاي پژوهشي و 

اطالعاتي مخاطبان خود باشند. 
پژوهش���گاه مطالعات آموزش و پرورش در سال 1383 با تجميع 
پژوهش���كده ها و مراكز پژوهش���ي پراكنده رسما تأسيس شد و هم 
اكنون با دارا بودن 4 پژوهشكده )تعليم و تربيت ، پژوهشكده كودكان 
استثنايي، پژوهشكده خانواده ، پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري 
هاي آموزشي( و مركز تعليم و تربيت كاربردي تبريز ، بزرگترين كانون 
پژوهشي وزارت آموزش و پرورش به شمار مي رود. اين، پژوهشگاه 
آنچه در سال هاي گذشته انجام داد گرچه منشأ خدمات و تاثيرات 
مهمي در نظام تصميم گيري و تصميم سازي دستگاه رفيع و بزرگ 
آموزش و پرورش بوده ، اما در برابر س���ؤاالت و نيازهاي پيچيده و 

متنوع و رو به تزايد نظام آموزشي كافي نبوده است.
در تحليل اين امر، مي توان به عوامل دروني س���اختاري، مانند 
عدم تعريف جامع از جايگاه پژوهش و پژوهشگاه در نظام تصميم 
گيري و كاربست يافته ها، مؤلفه ها از جمله كمبود نيروي انساني 
و هيأت علمي و كارشناس���ان خبره ، كمبود س���اختمان و شرايط 
فيزيكي مناسب و يا به شرايط بيروني مانند عدم باور تصميم گيران 
به نقش پژوهش و كاربس���ت اندك يافته ها اش���اره داشت، كه هر 
يك از آن عوامل و مؤلفه ها در جاي خود نيازمند بررس���ي هاي 
جامع تر و تحليل هاي دقيق تر است. با اين وجود نظام پژوهشي 
وزارت آموزش و پرورش با آسيب شناسي عميق شرايط و رويه ها، 

شرايط قبلي، انتظارات و تحليل نيازهاي آينده اهداف ، آرمانها و به 
چشم اندازهاي واالتري را ترسيم كرده است تا رويكردها و شيوه 
هاي نويني را تجربه نمايد و با تحرك بخشي به اين حوزه، نقش 
بارزتري را در فرآيند اداره عالمانه نظام تعليم و تربيت برعهده گيرد. 
توجه به جنبه هاي فيزيكي و استقرار كارشناسان و پژوهشگران در 
ساختماني نسبتا مناسب، فعال سازي شوراي سياستگذاري تحقيقات 
در آموزش و پرورش ، تشــكيل کميته هاي پژوهشــي در کليه 
معاونت ها و سازمان ها و شوراي تحقيقات در استانها و مناطق. 
ارتقاء جايگاه و تقويت واحدهاي پژوهشــي در استانها، تمرکز 
بخشي به واحدهاي پژوهشي خارج پژوهشگاه در قالب و ساختار 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، تعيين فراخوان و عناوين 
پژوهش ها با توجه به نيازهاي پژوهشي واحدهاي اجرايي و کميته 
هاي پژوهشي و..... از جمله اقدامات راهبردي وزارت آموزش و 
پرورش در اين زمينه است كه فرصت هاي تازه اي را براي نظام 

آموزشي و پژوهشي ايجاد كرده اند. 
به اجمال برخي از اين فرصت ها اشاره و بررسي مي شوند:

1-فعال سازي شوراي سياستگذاري تحقيقات آموزش و پرورش :
پژوهش نيازي همگاني براي همه واحدها و حوزه هاي آموزش 
و پرورش است. بنابراين هماهنگي و همراهي حوزه هاي ذيربط مي 
تواند به هم افزايي توانايي ها و فعاليت ها را به دنبال داشته باشد. 
بنا به باور كارشناسان و تجربيات حاصل ايجاد شوراي سياستگذاري 
تحقيق و توسعه در آموزش و پرورش با حضور و مشاركت معاونان 
وزير و رؤس���اي س���ازمان ها و استقرار دبيرخانه آن در پژوهشگاه 
مي تواند ضمن ايجاد مجرايي قانونمند براي اجراي سياس���ت هاي 
پژوهشي ، به تحقق اين امر كمك كند. مصوبه شوراي عالي آموزش 
و پرورش در فروردين ماه سال 1389 مبني بر اعاده اين جايگاه به 

عالءالدين کيا
مدير حوزه رياست پژوهشگاه مطالعات

آموزش و پرورش 

فرصت هاي تازه برای
نظام پژوهشي آموزش و پرورش
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پژوهش���گاه گام مؤثري در اين راستاست. در حال حاضر آيين نامه 
اجرايي شوراي سياستگذاري تحقيقات تهيه شده و در آستانه تصويب 
و تايي���د وزير محترم آموزش و پرورش قرار دارد. اين مصوبه در 
راستاي اجراي هماهنگ پژوهش ها، جلوگيري از تحقيقات موازي، 
ايجاد بانك اطالعات پژوهشي، هم افزايي توانايي ها و بهره گيري 
از ظرفيت ها در حوزه ستادي و استانها تنظيم شده و امور پراكنده 

پژوهشي را سامان خواهد بخشيد.

2- الحاق مؤسسه پژوهش برنامه درسي نوآوري هاي آموزشي:
الحاق مؤسسه پژوهشي به پژوهشگاه و در اجراي سياست متمركز 
و تجميع واحدهاي پراكنده پژوهشي از اوايل سال 1389 مبناي مباحث 
موافق و مخالف بس���ياري بوده است. به هر حال وزارت آموزش و 
پرورش با كسب تاييد اين تصميم توسط توسعه مديريت و سرمايه 
انساني رياست محترم جمهوري و در راستاي سياست تمركز بخشي 
، بهره گيري از ظرفيت هاي فيزيكي و نيروي انساني متقابل و هم 
افزايي در اجراي طرح هاي پژوهشي، و مؤسسه برنامه ريزي درسي 
و نوآوري هاي آموزش���ي را نيز به مجموعه پژوهشكده ها و مراكز 
وابسته به پژوهشگاه الحاق نمود. اين اقدام با اختصاص ساختمان نسبتا 
مناسب براي استقرار كليه واحدهاي پژوهشي در ساختمان شماره 5 
آموزش و پرورش صورت اجرايي به خود گرفت و در حال حاضر 

مراحل نهايي خود را براي هماهنگي و استقرار طي مي كند.

3- تجميع فيزيكي پژوهشكده ها و اختصاص فضاي مناسب :
متأسفانه پراكندگي ساختمان هاي پژوهشكده ها و انفكاك آنها از 
بخش ستادي و مديريتي پژوهشگاه هزينه هاي مالي و انساني معتنابهي 
به دنبال داش���ته و فرصت هاي ذي قيمتي را به هدر داده اس���ت ، 
خوش���بختانه با اقدامات اخير وزارتخانه در راستاي سياست تجميع 
واحدها و تمركز بخشي به واحدهاي ستادي ، با حسن نظر مديريت 
عالي اين وزارت، ساختمان شماره 5 آموزش و پرورش به پژوهشگاه 
آموزش و پرورش اختصاص داده ش���د و با استقرار كليه واحدهاي 
پژوهشي آن انتظار مي رود ، شاهد تحرك جديد و مضاعفي در حوزه 

پژوهش آموزش و پرورش باشيم.

4-تنظيم اولويت هاي پژوهشــي بــر مبناي نيازهاي واحدهاي 
اجرايي :

يكي از سياست هاي اجرايي و تاكيدات وزارتخانه در دوره اخير، 
همنوايي ، همراهي و هماهنگي پژوهش���گاه با س���اير معاونت ها، 
سازمان ها و مراكز وابسته آموزش و پرورش و ادارات كل آموزش و 
پرورش استانهاست. بر اين اساس و رويكرد جديد طي نشست هاي 
گوناگون كارشناسي و پژوهشي، اولويت هاي پژوهشي سال 89 و 90 
بر مبناي نيازها و تقاضاهاي معاونت ها و واحدهاي اجرايي تنظيم و 
فراخوان شده است. در حال حاضر حدود 280 اولويت در حوزه 
هاي مختلف آموزشي ، پرورشي ، نيروي انساني، اقتصاد، فضاهاي 
آموزشي ، مديريت ، سنجش و ارزشيابي با توافق معاونان ذيربط 
در مراحل اجرا قرار دارد . بي شك اين اقدام يكي از مهم ترين 

فعاليت هاي نظام پژوهشــي وزارتخانه ، در طي ســال هاي اخير 
قلمداد خواهد شد.

5- فعال سازي کميته هاي پژوهشي معاونت ها و سازمان هاي 
ستادي :

گرچه كميته هاي پژوهشي سازمان ها و معاونت هاي وزارتخانه از 
سال ها قبل تشكيل شده بودند ، اما عمال فعاليت هاي آنها معطوف به 
برخي از امور جزيي و داراي تاثيرات اندك بوده است . در مديريت 
جديد نظام پژوهشي با بازنگري اعضاي كميته، تدوين شرح وظايف 
، اهداف رويكرد تازه اي بر فعاليت هاي اين كميته ها حاكم ش���ده 
است كه اعتال و تالش مضاعفي از اين حوزه نويد مي دهد. حداقل 
دو نفر از اعضاي هيأت علمي و يك كارشناس پژوهشگاه همراه با 
معاون وزير در حوزه ذيربط و مديران كل و مش���اوران آن حوزه و 
اساتيد دانشگاه و يا عضو هيأت علمي مدعو تركيب فعلي اين كميته 
ها را ش���كل مي دهند و با آزادي عمل و اختيارات ويژه اي كه در 
تصويب طرح هاي پژوهشي و حمايت از پايان نامه هاي دوره دكترا 
و كارشناسي به اين كميته ها داده شد، انتظار مي رود اين ظرفيت ها 
با قوت و درايت باالتري در خدمت نظام پژوهشي آموزش و پرورش 
قرار گيرد و پاسخگوي نيازهاي پژوهشي مجموعه آموزش وپرورش 

در آستانه تحول آن باشد.
6-بازنگري در شيوه تصويب طرح هاي پژوهشي :

وجود شوراها ، گروه هاي گوناگون علي رغم برخي محاسن مي 
تواند عاملي جهت كندي امور باش���د و بعضا" به ركود فعاليت ها 
منجر شود. اين امر در حوزه هاي پژوهشي كه معموال از حساسيت 
و دقت باالتري برخوردار مي ش���ود، عامل مضاعف و تشديد كننده 
اس���ت. در آس���يب شناسي روندها و رويه هاي پژوهشي ، كندي و 
طوالني بودن تصويب طرح ها يكي از موانع اساسي در انجام فعاليت 
هاي پژوهشي تشخيص داده شد. لذا اهتمام پژوهشگاه به بازانديشي 
و تدوين راهكارهاي جديدي براي سرعت بخشي به تصويب طرح 
ه���ا قرار گرفت. بدين ترتيب چارچوب و مدل اجرايي مربوط طي 
نشست هاي مختلف با اعضاي هيأت علمي و پيشكسوتان پژوهشگاه 
و ش���وراي مربوط به تصويب رسيد. بر اين اساس کليه کميته هاي 
پژوهشي مستقر در معاونت ها نيز مي توانند طرح هاي زير سقف 
) تا سقف 90 ميليون ريال ( را تصويب و براي انعقاد قرارداد به 

تشكيل كميته هاي پژوهشي در كليه معاونت ها 
و سازمان ها و شوراي تحقيقات در استانها و مناطق.

 ارتقاء جايگاه و تقويت واحدهاي پژوهشي در استانها، 
تمركز بخشي به واحدهاي پژوهشي خارج پژوهشگاه در قالب 

و ساختار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، تعيين فراخوان 
و عناوين پژوهش ها با توجه به نيازهاي پژوهشي واحدهاي 

اجرايي و كميته هاي پژوهشي و..... از جمله اقدامات راهبردي 
وزارت آموزش و پرورش در اين زمينه است
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پژوهشگاه معرفي نمايند. هر يك از گروه هاي پژوهشي نيز مي توانند 
تا س���قف 90 ميليون ريال و هر يك از پژوهشكده ها نيز تا سقف 
150 ميليون ريال طرح پژوهشي را بررسي و براي انعقاد قرارداد به 
پژوهش���گاه ارسال كنند. طرح هاي بيش از 150 ميليون ريال نيز در 
شوراي پژوهشگاه تصميم گيري خواهد شد.در پژوهشگاه نيز با پيش 
بيني كميته مالي، روند انعقاد قرارداد و تعيين تكليف طرح ها شتاب 
و كيفيت باالتري يافته است. بدين ترتيب با اعالم فراخوان 280 مورد 
و ايجاد بسته هاي كارشناسي و مالي انتظار مي رود اين تحرك شتاب 

روزافزوني بيابد.

7- افزايش اعتبارات و ســرعت بخشي به توزيع آن در استانها 
و معاونت ها:

علي رغم تخصيص اعتبارات قابل توجه به فعاليت هاي پژوهشي در 
قوانين بودجه، متأسفانه عدم تخصيص به موقع آن به دليل فقدان ساز 
و كار توزيع متناسب و عادالنه ، از مشكالت ديرينه نظام پژوهشي 
آموزش و پرورش بوده است. خوشبختانه با اهتمام وزارتخانه و عنايت 
ويژه مديران بخش بودجه، پشتيباني و حمايت هاي وزير محترم ، در 
سال جاري بخش عمده اي از اعتبارات پژوهشي به استانها و معاونت 
ها ابالغ ش���ده و مبلغ كلي آن نزديك به دو برابر افزايش پيدا كرده 
است و ضمن آن با تبيين و بازتعريف فعاليت هاي پژوهشي ، اميد 
اس���ت اين اعتبارات در مسير پيش بيني شده و در خدمت به نظام 

پژوهشي هزينه شود.

8- بازنگري در شــوراي نشــر و فرآيند توليد و انتشــار آثار 
پژوهشي :

آسيب شناسي فعاليت ها نشان داده ساز و كارهاي پيچيده و مراجع 
كارشناسي متعدد يكي از علل اساسي كندي روند بررسي آثار پژوهشي، 
كتاب ها و ساير توليدات پژوهشگاه بوده است، در مديريت جديد با 
دادن اختيار بررسي و چاپ كتاب ها به پژوهشكده ها، روند بررسي و 
داوري آثار سرعت بيشتري گرفته و تقاضا براي چاپ كتاب از سوي 
پژوهشگران و اعضاي هيأت علمي افزايش قابل مالحظه اي يافته است 
. اميد مي رود با استمرار اين روند و اصالح آيين نامه هاي مربوط اين 

امر نيز از كيفيت و سرعت مضاعفي برخوردار شود.

9- ارتقاء جايگاه پژوهش در ساختار سازماني ادارات کل استانها:
باز تعريف جايگاه معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني در 
نمودار سازماني و تشكيالت  ادارات كل آموزش و پرورش استانها 
و به تبع آن ارتقاء كارشناس مسوول تحقيقات به دو عنوان ، رئيس 
گروه تحقيق و پژوهش و رئيس گروه پژوهش در محتواي آموزش 
و پرورش افزايش تعداد پس���ت هاي مربوط به آن مبين نگاه ويژه 
وزارتخانه به پژوهش اس���ت. بي شك در برنامه تحوالت آموزش و 
پرورش ، پژوهش نقش ويژه اي دارد و اين امر نيازمند توس���عه و 
تقويت واحدهاي پژوهشي در همه اجزا و اركان آموزش و پرورش 
اس���ت، انتظار مي رود با تقويت اين جايگاه با انجام فعاليت هاي 
پژوهشي، ادارات كل آموزش و پرورش استانها نيز در جايگاه شايسته 

خود ايفاي نقش كنند و پاسخگوي نيازهاي پژوهشي مديران ، مناطق 
، استان ها و كل كشور باشند.

10-توسعه اطالع رساني ، آماده سازي کتابخانه ديجيتال و بانك 
اطالعات پژوهشي :

در آسيب شناسي انجام شده ، انجام پژوهش هاي مشابه و بعضا 
تكراري ، عدم امكان دسترسي پژوهشگران به منابع پيشين و تجربيات 
ديگر محققان، از موانع توسعه پژوهش تشخيص داده شد. لذا تجهيز 
كتابخانه به فناوري هاي نوين و آماده س���ازي كتابخانه ديجيتال در 
فهرست اولويت امور قرار گرفت و به همت همكاران اين امر محقق 
شد و در حال حاضر پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با قرار 
دادن هزاران عنوان پژوهش، پايان نامه و مقاله در سايت از جمله 
اطالعات و منابع بانك علوم تربيتي، امكان استفاده پژوهشگران از 
مجموعه تحقيقات موجود پژوهشــگاه و ساير مراکز پژوهشي را 
فراهم کرده است و  بي شك ادامه اين امر با همكاري ادارات كل 

استانها به غناي آن خواهد افزود.
آنچه ذكر ش���د فهرست بخشي از اقدامات و رويكردهاي حاكم بر 

فعاليت ها در دوره هاي جديد اس���تمرار، استقرار و تثبيت آنها نيازمند 
حمايت ، تمرين و رفع برخي موانع و چالش هاي احتمالي پيش روست. 
برنامه هاي ديگري نيز در مديريت پژوهشگاه در دست بررسي است. 
توسعه فعاليت هاي اقدام پژوهي معلمان و نيروهاي ستادي- ساماندهي 
پژوهش هاي دانش آموزي و تقويت آن- ورود رويكردهاي پژوهش 
محورانه به برنامه ها و محتواي درس���ي - تقويت بيشتر و هماهنگي 
حوزه هاي مختلف پژوهش���ي با يكديگر- به ويژه استانها و ستاد - 
افزايش اعتبارات پژوهش���ي - اصالح آيين نامه ها و تعريف دقيق تر 
فعاليت هاي پژوهشي و كاهش اختالفات بخش مالي و ذيحسابي و 
جلوگيري از صرف هزينه هاي پژوهشي در ساير امور- توسعه نشست 
هاي منطقه اي و حوزه هاي مربوط- افزايش انتش���ارات و توليدات 
پژوهشي - ايجاد ساز و كارها براي تبادل تجارب پژوهشگران و توسعه 
نظام اطالع رساني - ايجاد بانك اقدام پژوهي معلمان - جذب نيروهاي 
توانمند و هيأت علمي حتي براي ادارات كل آموزش و پرورش استانها 
و كميته هاي پژوهشي معاونت ها و سازمان ها و... از ديگر سرفصل 
هاي كاري پژوهشگاه در آينده نزديك است. ضمن آنكه تدوين برنامه 
5 ساله پژوهشگاه و در راستاي تحقق اهداف رفيع سند چشم انداز و 

برنامه هاي توسعه در دستور كار قرار دارد. 

در حال حاضر حدود 280 اولويت در حوزه هاي مختلف 
آموزشي ، پرورشي ، نيروي انساني، اقتصاد، 

فضاهاي آموزشي ، مديريت ، سنجش و ارزشيابي
 با توافق معاونان ذيربط در مراحل اجرا قرار دارد . بي شك اين 
اقدام يكي از مهم ترين فعاليت هاي نظام پژوهشي وزارتخانه ، 

در طي سال هاي اخير قلمداد خواهد شد.
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شناسايی نيازها و تعيين اولويت ها، نخستين گام 
 بررسی، مطالعه و شناسايی نيازها، مسايل و تنگناهای توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر كشور؛ اولين گام مثبت به سوی 
توسعه و پيشرفت می باشد. محدوديت منابع اعم از بودجه، منابع 
انسانی و زمان از يك سو و مقتضيات تصميم گيری به سبب پيچيدگی 

آن از سوی ديگر ايجاب می كند كه سازمان ها و مؤسسات نسبت 
به شناسايی زمينه ها و موضوع های حايز اولويت اهتمام ورزند.

پيچيدگی موقعيت های تصميم گيری و محدوديت منابع، تصميم 
به اولويت  چه در سطح كالن و چه در سطح خرد –  گيرندگان را – 
بندی موقعيت های سرمايه گذاری وادار می كند. طی سال های 

شناسايی نیازهای اساسی پژوهشی
اساسی ترين نیاز پژوهشی آموزش و پرورش

منيره رضايی
عضو هيأت علمی پژوهشگاه مطالعات 

آموزش و پرورش

مقدمه
امروزه سرعت توليد اطالعات و تحوالت علمی و فنی برخاسته از پژوهش ها چنان است که سخن از اهميت تحقيق و پژوهش 
گفتن، امری بديهی و پيش پا افتاده تلقی می شود. شكی نيست که پژوهش امری مهم و حياتی برای جامعه محسوب می گردد زيرا 
تحقيقات در ايجاد ارزش افزوده کالن اقتصادی، توليد علمی، توليد صنعتی، خودکفايی، درآمد سرانه، تغييرات اقتصادی اجتماعی 

سياسی و فرهنگی، اشاعه علم و فرهنگ و دانش و به طور کلی توسعه ملی کشور در ابعاد مختلف تأثير قابل توجهی دارد.
آنچه مسلم است حرکت پيش رونده يك کشور در گرو ترسيم تصوير و چهره آتی آن در جنبه های گوناگون  است. ارفعی 
مقدم ) 1379( در اين باره می نويسد: »پيشرفت و توسعه کشورها در گرو پيش بينی های آينده، بازنگری در عملكرد و اهداف، 
تبيين وضع موجود و ترسيم مسير آتی توسعه به جهت پاسخ يابی برای نيازهای محلی، منطقه ای، ملی و جهانی می باشد. برای 

نيل به اين مقصود، تدوين ترجيحات توسعه ای و اولويت های تحقيقاتی در هر کشور اجتناب ناپذير و ضروری است«.
بديهی است که پژوهش در آموزش و پرورش به تبع نقش حياتی و سرنوشت سازی که نظام های آموزشی در حيات هر کشور 
و ملتی دارند؛ جايگاهی برجسته تر دارد. پيچيدگی آموزش و پرورش به اندازه پيچيدگی موضوع آن يعنی انسان است. از اين رو 
هر گونه سياست گذاری، طراحی و تدوين هر برنامه ای در چنين فضای پيچيده ای مستلزم آن است که پژوهش، اين فضا را برای 
سياست گذاران و برنامه ريزان روشن و قابل فهم سازد و راه های مواجهه با موقعيت های مسأله ای را در اختيار گذارد. تكيه 
بر پژوهش و بهره گيری  از يافته های پژوهشی امكان تدارك فعاليت های مناسب را برای نيل به اهداف آموزشی مهيا می سازد.

اگر چه در باره لزوم تحقيق و پژوهش در نظام آموزش و پرورش و اهميت آن در بهبود و توسعه نظام آموزش و پرورش اتفاق 
نظر وجود دارد اما آنچه که در تجربه چندساله پژوهش در نظام آموزش و پرورش رخ می نماياند دو مشكل اساسی است که 
عبارتند از: 1( تعيين و تبيين نيازهای پژوهشی در نظام آموزش و پرورش2( مديريت طرح های تحقيقاتی در طول چرخه عمر هر 
يك از تحقيقات با در نظر گرفتن سه عامل زمان، هزينه، و کيفيت. شايد بتوان گفت آنچه که بايد در وهله اول مورد توجه قرار 

گيرد تعيين و تبيين علمی نيازهای پژوهشی می باشد. 
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اخير فعاليت های مطالعاتی و پژوهشی در همين راستا انجام شده 
است. از آن جمله در سطح كالن و فرابخشی می توان به پروژه 
ملی تحقيقات تحت عنوان »تعيين شاخص ها، عناوين و تعاريف 
اولويت های تحقيقاتی« كه در سال 1377 در شورای پژوهش های 
علمی كشور انجام شده است اشاره كرد. در سطح بخشی يعنی 
سطح وزارت آموزش و پرورش هم پژوهش های صافی)1369( ، 
نامی)1376( ، و متين) 1379 و1387( قابل ذكر است. محور كلی اين 
پژوهش ها، ميزان كاربست يافته های پژوهشی و عوامل تأثيرگذار بر 
آن بوده است. آنچه در اين رابطه قابل بحث است اين که اگر چه 
موضوع به کارگيری يافته های پژوهشی همواره به عنوان يكی از       
محوری  ترين مباحث و مسايل در هر نظام پژوهشی از جمله نظام 
پژوهشی آموزش و پرورش مطرح بوده اما برای بهبود و به سامان 
شدن پژوهش ضروری است که به مسايل بنيادی تری توجه شود. 
از جمله اين مسايل كه شايد به لحاظ تقدم موضوعی از يك طرف 
و تبعات و نتايجی كه بر آن مترتب است از سوی ديگر، مهمترين 
مسأله به نظر می رسد؛ شناسايی مسايل اصلی آموزش و پرورش و 
تعيين اولويت های پژوهشی است. ساكی )1387( داشتن دقت در 
زمان تعيين اولويت ها را يكی از اساسی ترين اقدامات برای تعيين 
اولويت های پژوهشی برمی شمرد و در اين باره اظهار می دارد: »اگر 
اولويت ها درست انتخاب شوند فعاليت كاربست موضوعيت    می 
يابد در غير اين صورت كاربست يافته های پژوهشی كه موضوع آن 
از ابتدا متناسب با اولويت ها و نيازها نشده باشد كمكی به اصالح 
وضع موجود نخواهد كرد«. مسلما تالش در جهت شناسايی نيازهای 
واقعی پژوهشی و تعيين اولويت های به واقع دارای اولويت رافع 
كاستی و نقيصه ای است كه به عنوان فقر مسأله شناسی از آن تعبير 
شده است.  مهرمحمدی )1382( معتقد است كه حوزه پژوهش در 
آموزش و پرورش از پديده ای به نام فقر مسأله شناسی رنج می برد. 
به نظر او اين بحث خصوصاً برای نهادهای پژوهشی وابسته به دستگاه 
های اجرايی مثل پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مقايسه 
با نهادهای پژوهشی آكادميك و وابسته به حوزه های دانشگاهی از 
اهميت مضاعفی برخوردار است و پيچيدگی های بيشتری هم دارد. 
البته همان گونه  كه ايشان هم در اظهارات خود يادآور شده اند 
طی سال های گذشته پيشرفت هايی در اين زمينه صورت گرفته و 
يا حداقل تالش هايی برای بهبود روند تعيين اولويت ها انجام شده 
است. اما شواهد حكايت از آن دارد كه به دليل عدم برخورد دقيق 
علمی همه جانبه با مقوله تعيين اولويت های پژوهشی، اين مشكل 
همچنان باقی است. بازرگان) 1382( هم با اشاره به اين كه ظرف 
ده سال گذشته بُعد كمی پژوهش در آموزش و پرورش گسترش 
قابل توجهی يافته است، لزوم بهبود در كيفيت پژوهش در آموزش و 
پرورش را متذكر شده و فرايند تبديل مشكالت به موضوعات پژوهشی 
را از جمله اموری برمی شمارد كه نياز به بازنگری دارد. در همين 
رابطه ساكی)1377( پس از بيان نكات و پيشنهادهايی در جهت توجه 
به تحقيقات آموزشی، كاربست يافته ها و همچنين تقويت فرهنگ 
پژوهش، شيوه های تهيه عناوين و اولويت های پژوهشی را از جمله 

مواردی كه نياز به ارزيابی دقيق دارند؛ معرفی می كند. 
اگر چه بحث تعيين اولويت ها و شيوه های به كارگرفته شده از 
مباحثی هستند كه توجه و بازنگری نسبت به آنها الزم است ليكن 

بايد توجه داشت كه اين موضوع نسبتا پيچيده و چند وجهی است و 
پرداختن به آن بدون در نظر گرفتن ديگر محورها و زمينه هايی كه 
در فرايند تعيين اولويت ها دخيل و مؤثر هستند؛ فعاليتی بی نتيجه يا 
حداقل كم ثمر خواهد بود. مهرمحمدی در اين باره می گويد »گمان 
می كنم كه زمينه ها يا محورهايی مثل تشخيص اولويت های حال 
نگر و دورنگر يا اولويت های آنی و آتی و هم چنين اولويت های 
خرد و کالن و باالخره بحث انعطاف و سياليت در تعيين اولويت 
ها جزء مهمترين محورهايی است که بايد در فرايند تعيين اولويت 
ها مورد توجه قرار گيرد« )همان(. كيويس و مكنزی)1994( هم به 
اين مهم توجه می دهند كه مسايل پيش روی پژوهش های آموزشی 
بسيار بيشتر از آن هستند كه صرفا به تعيين ليستی از زمينه های حايز 
اولويت محدود شوند. آنها همچنين متذكر می شوند كه پژوهش های 
آموزشی و اجتماعی نه تنها بايد به آنچه بوده و هست بپردازند بلكه 
بايد آنچه را كه ممكن است در آينده نيز پيش آيد؛ مدنظر قرار دهند. 
نكته مهم ديگر اين است که در پژوهش های آموزشی چه سهمی 
به مسايل هر يك از اقشار، سطوح يا زمينه های مختلف اختصاص 
يابد. به عبارت ديگر آيا سوگيری پژوهش ها به سمت پاسخ به 
مسايل مورد توجه سياست گذاران و معلمان باشد كه عمدتا معطوف 
به گذشته و حال است يا جهت آنها افزودن به مجموعه رو به توسعه 
دانش راجع به آموزش و پرورش باشد كه معطوف به آينده است. 
در كنار عناصر، مؤلفه ها و محورهايی كه در فوق به آنها اشاره شد؛ 
عناصر و مؤلفه های ديگری هم در فرايند تعيين اولويت ها دخيل 

هستند كه بايد شناسايی شوند و مورد توجه قرارگيرند. 
همان طور كه قبال اشاره شد عمده فعاليت های مطالعاتی و پژوهش 
های انجام شده در طی سال های اخير به ضرورت و اهميت تعيين 
اولويت ها و نيز ميزان به كارگيری يافته های پژوهشی اختصاص 
داشته است. اگر چه  در فرايند پژوهش، موضوع تعيين اولويت ها و 
كاربست  يافته های پژوهشی هر يك به سهم خود از اهميت زيادی 
برخوردار است اما نتايج حاصله از مصاحبه با تعدادی از معاونان 
وزارت آموزش و پرورش كه در پژوهش متين )1379( ذكر گرديده 
به طور ضمنی، داللت بر كاستی های موجود در روند تعيين اولويت ها 

و لزوم تهيه الگويی برای اين فرايند دارد.

منابع:
ارفعی مقدم، عبدالمجيد)1380( جايگاه پژوهش در فرايند توسعه 

اجتماعی، رهيافت شماره 24.
ساكی، رضا)1387( الگوی نظری نظام تحقيق و توسعه در آموزش و 
پرورش جمهوری اسالمی ايران، دبيرخانه سند ملی آموزش و پرورش.

پژوهشنامه آموزشی،شماره های 14،22.
نامی، شمسی )1377( موانع به كارگيری يافته های پژوهشی در 
تصميم گيری های آموزشی، فصلنامه تعليم و تربيت، سال چهاردهم، 

شماره های 53 و 54.
متين، نعمت اله )1379( بررسی ميزان استفاده از يافته های پژوهش 

های آموزشی در آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت.
 كيوز، مك كنزی)1385( پژوهش در تعليم و تربيت ماهيت، نيازها 
و اولويت ها، ترجمه منيره رضايی، فصلنامه تعليم و تربيت، ويژه نامه 

مسايل پژوهش در آموزش و پروش، شماره 85.
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پژوهش وتحول در  هدف هاي آموزش و پرورش
قبل از پرداختن به اين بحث الزم است تعريفي هرچند مختصر از 
آموزش و پرورش مطرح شود. تعليم و تربيت در مقام عمل، تعاملي 
است كه ميان معلم و متعلم برقرار است. اين تعامل معموالً داراي 
محتوايي مشخص است كه معلم با روش ها و ابزار گوناگون سعي 
در انتقال آن به متعلم يا فراهم كردن بستر براي دريافت آن توسط او 
را دارد. اين معني را مي توان در تعريف هوشيار از آموزش و پرورش 
ديد. طبق نظر او  »تعليم و تربيت، فعل و انفعالي است ميان دو قطب 

سيال )مربي و متربي( كه مسبوق به اصلي و متوجه به هدفي و مستلزم 
طرح نقشه اي باشد)گروهي از نويسندگان، 1372(.

يكي از اجزاي مهم تعريف فوق، هدفمند بودن جريان تعليم و تربيت 
است. تعليم و تربيت در پي دستيابي به مطلوبيتي است كه بدون آن 
مطلوبيت، اساساً تعليم و تربيت معنا ندارد. »در حوزة تعليم و تربيت، 
پرسش هاي ارزشي مطرح است. تعليم و تربيت با زندگي يا با كيفيت 
زندگي سرو كار دارد. اين بدان معني است كه در اين حوزه، خواه 
ناخواه مالحظاتي در باب آن چه بايد ارزشمند باشد، مطرح مي شود« 

دکتر شمسي نامي 
 عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات

 آموزش و پرورش 

پژوهش، پي ساخت تحول 
در آموزش و پرورش

مقدمه
آموزش و پرورش فرايندي متحول کننده است که طي آن از کودکي نادان و ناتوان، انساني فرهيخته ساخته مي شود. طي اين 
جريان که موسوم به اجتماعي شدن است، انسان از طريق کارکردهاي تعليم و تربيت در دو حوزه غيررسمي و رسمي بتدريج 
مجهز به دانش، نگرش و توانشي مي شود که از رهگذر آن مي تواند کيفيت زندگي خود را رقم بزند و با تحول جسم و روان 

خود نهايتاً به درجه فرهيختگي برسد )پيترز، 1968(.
آموزش و پرورش در عين متحول کنندگي، خود جرياني متحول شونده است. اگر آموزش و پرورش فاقد اين ويژگي بود، 
اکنون هم همانند دوران اوليه زندگي بشري، مي بايست محدود به آموزش راز و رمز بقا از طريق کشاورزي، شكار و جنگاوري 

و مانند آن بود.
 بنابراين، آموزش و پرورش به همان ميزاني که موجبات تحول دست پروردگان خود را فراهم آورده، از رهگذر دانش ها و 
مهارت هاي آنها متحول هم شده است، به نحوي که امروزه آموزش و پرورش به عنوان رشته اي از دانش بشري، خود داراي قلمرو 
ويژه اي است و نه تنها از نظريه ها و يافته هاي ساير رشته ها در جهت هرچه موثر کردن نقش خود در تحول فرد و جامعه 
استفاده مي کند، بلكه خود از دانشي به نسبت منتظم و ساختمند برخوردار است که برآيند پژوهش هايي است که تربيت شدگانش 

فراهم آورده اند. بررسي بيشتر اين تعامل نيازمند تفكيك اجزاي آموزش و پرورش است که در پي مي آيد.
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)وودز، 1377، ترجمه بهشتي، ص. 217(.
در باب هدف هاي آموزش و پرورش، پرسش ها و مباحث فراواني 
مطرح است كه هم طرح آنها از رهگذر پژوهش و پيشرفت دانش 
ميسر شده  است و هم باسخگويي به آنها از اين مسير امكان پذير 
خواهد بود. از جمله اين مباحث مي توان به مباحث و ديدگاه هايي 
مانند داشتن ديدگاه ابزاري يا غير ابزاري در مورد اهداف آموزش و 
پرورش )پيترز، 1975(، دروني يا بيروني دانستن آنها )شاتو، 1376، 
ترجمه شكوهي و اسميت، 1377، ترجمه بهشتي( ، ضرورت تعيين 
اهداف كاماًل مشخص يا برعكس بسنده كردن به تعيين اهداف كلي، 
كاربرد اهداف رفتاري، اهداف حل مسئله و اهداف بيانگر1 در سطوح 
و حيطه هاي مختلف آموزش و پرورش)آيزنر )1994(، طبقه بندي 
اهداف از حيث كليت و جزئيت و تعيين تكليف محدوده اهداف 
آرماني، غايي، جامع، كلي، مياني، واسطه اي و …، )1374(، ضرورت 
مشخص كردن هدف ها با توجه به ابعاد مختلف وجودي انسان مانند 
شناختي، عاطفي و رواني و حركتي و سطوح زير مجموعه هر يك 
از آنها يا ساير حوزه هاي زندگي فردي و اجتماعي مانند اهداف 
ديني، اخالقي، خانوادگي، بهداشتي،  فرهنگي، اقتصادي، علمي و … 
، تعيين خاستگاه ها و منابع اهداف و تصميم گيري در مورد اولويت 

نيازهاي فراگير، جامعه يا رشته هاي دانش بشري، اشاره كرد.
بحث در باره هريك از اين مباحث در حوصله اين مقاله نمي گنجد.
اما بايد دانست به تبع انتخاب هر قالب خاص، روحي خاص نيز بر 
جريان ياددهي - يادگيري حاكم مي شود، به عنوان مثال، يكي از 
عرصه هاي قابل اشاره، بررسي بسترها و پيامدهاي حاكم شدن هر 
يك از ديدگاه هاي ابزاري و غيرابزاري بر نظام آموزشي است. در 
ديدگاه ابزاري، آموزش و پرورش وسيله انگاشته مي شود. وسيله اي 
كه تحقق اهداف توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور را ميسر مي 
سازد. بر اين اساس، آموزش يك سرمايه گذاري اقتصادي محسوب 
مي شود و تحصيل فرايندي است كه نيروي انساني متخصص را 
آماده جوابگويي به نياز هاي توسعه كشور مي كند. اما در ديدگاه غير 
ابزاري،  تربيت انسان فرهيخته مدنظر است.انساني كه شعور او به اعلي 
درجه رشد يافته باشد و سواد الزم را در عرصه هاي مختلف فرهنگي 
و اقتصادي كسب كرده باشد. پژوهش مي تواند با بررسي الزامات و 
اقتضائات حاكم شدن هر يك از ديدگاه ها، به بررسي وضعيت نظام 
آموزشي در ساحت هاي مختلف و در سطوح آموزش عمومي و عالي 
بپردازد و بر اساس آن موجبات تحول نظام آموزشي را فراهم آورد.

   بنابراين بايد به اين امر توجه كرد كه گرچه هر يك از ديدگاه 
ها داراي مزايا و محدوديت هاي خاص خود هستند، اما در جاي خود 
به فراخور شرايط و اقتضائات دوره ها، سطوح تحصيلي و حيطه 
هاي مختلف دانش، نگرش و مهارت ها مي توانند مورد استفاده قرار 
گيرند و نتيجه بخش باشند. اما آنچه كه تصويري از كم و كيف اين 
نتيجه بخشي با در نظر گرفتن شرايط هر موقعيت را ترسيم مي كند 
و تحول در آموزش و پرورش را رقم مي زند، يافته هاي پژوهشي 

متقن و جامع است.
پژوهش و تحول در محتواهاي درسي آموزش و پرورش

جزء مهم ديگر تعريف ارائه شده در مورد تعليم و تربيت، ناظر به 
محتواي تعليم و تربيت است. در جريان تعامل ميان معلم و متعلم 
همواره محتوايي وجود دارد كه معلم تالش مي كند آن را به متعلم 

انتقال دهد يا بستري را فراهم آورد كه متعلمان بتوانند آن را كشف 
و دريافت كنند. به نحوي كه با پيوند دادن محتواي جديد با دانش 
قبلي خود موفق به كشف و درك پديده ها و روابط ميان آنها شوند 
و امكان بيشتري براي تفكر و انديشه ورزي بيابند. در اين عرصه 
هم حاصل كار فيلسوفان، متفكران و پژوهشگران راه گشا بوده ، اما 
پرسش هاي سرنوشت ساز ديگري باقي است كه چگونگي پاسخ به 
آنها مي تواند تعيين كننده باشد. از جمله اين پرسش ها مي توان به 

موارد زير اشاره كرد: 
 اساساً محتواي مناسب چيست؟ آيا اين محتوا بايد بيشترعقل را 
بپرورد يا عواطف را، تربيت بدني متعلمان را مد نظر قرار دهد، يا 
به ايجاد و تقويت مهارت هاي مورد نياز آنها بپردازد؟ بيشتر شامل 
ميراث فرهنگي و ادبيات مشترك انسان ها باشد يا بر عكس بيشتر 
مسائل روزمره و تجربه هاي معمول زندگي را در بر بگيرد؟ متعلمان 
را بايد بيشتر صاحب دانش و معلومات الزم كند يا بيشتر در پي 
ايجاد و تقويت درك و فهم در آنها باشد؟ يا كافي است تا آنها را 
قادر به حل مسائل زندگيشان كند؟ كمك كند تا اطالعات هر چه 
بيشتري در اختيار متعلمان قرار گيرد يا بايد كمك كند تا متعلمان هر 
چه بيشتر به نادانسته هاي خود آگاه شوند و بتوانند در برخورد با 
مسائل و پديده ها سئواالتي تعيين كننده مطرح كنند و خود در پي 
يافتن پاسخ بر آيند؟ محتوا را بيشترخواست معلم تعيين مي كند يا 
نيازها و عاليق آني شاگرد يا نيازهاي آتي او؟ محتوا بايد في نفسه 
ارزشمند باشد يا اين كه چون وسيلة تحقق اهدافي خاص است، 
ارزش دارد؟ محتوا كاماًل مشخص و از پيش تعيين شده باشد يا اين 
كه در جريان عمل تعليم و تربيت تعيين شود؟ سهم محتواي آشكار 
در يادگيري متعلمان بيشتر است يا محتواي پنهان و مكتوم ؟ در نظر 
نگرفتن يا حذف محتوا در برنامه درسي بر اساس چه معيارهايي 

. صورت مي گيرد؟ و … 
شكافتن ابعاد هر يك از مباحث فوق بحثي جداگانه را مي طلبد 
كه در اين مقاله نمي گنجد. اما بايد توجه كرد محتوا نيز همچون 
ساير اجزاء تعليم و تربيت متأثر از هدف هاي تعليم و تربيت است. 
نوع و ميزان محتواي انتخاب شده براي تعليم و تربيت  مي تواند از 
نوع اعتقاد به ارزش في نفسه آنها يا ديدن آنها صرفاً به عنوان وسايل 
تحقق اهداف متأثر شود. هنگامي كه محتوا به خودي خود داراي 
ارزش محسوب شود، گنجاندن صورت هاي مختلف دانش و ميراث 
فرهنگي و هنري بشر به صورت قطعاتي منظم در يك قالب نظام دار 
در برنامه تعليم و تربيت الزم مي آيد. اما هنگامي كه به محتوا صرفاً با 
ديد وسايل محقق كنندة اهداف و برآورده كنندة نيازها و خواسته هاي 
متعلمان نگريسته شود، در اين صورت گنجاندن صورتهاي مختلف 
دانش و ميراث فرهنگي و هنري بشر به عنوان محتواي تعليم و تربيت 
مد نظر نيست، بلكه بر آوردن خواسته ها و رفع نياز متعلمان، تعيين 

كننده خواهد بود. 
نظام آموزشي مي تواند انتقال دانش را در سر لوحه كار خود قرار 
دهد )ديدگاه انتقال دانش(، مي تواند از رهگذر انتقال دانش، تحول 
عقالني را هدف قرار دهد )ديدگاه عقالني(، مي تواند عالوه بر آن 
تحول عاطفي را هم مقصد قرار دهد ) ديدگاه جامع( و باالخره مي 
تواند بلوغ فكري متعلم را به درك نادانسته هاي خود و احساس نياز 
براي بيشتر و بهتر پرسيدن منوط كند )ديدگاه سئوال محوري( )مهر 



دی ماه 1389 شماره  120 پژوهش نامه آموزشی

2021

محمدي، 1995، ص. 5(.
نگريستن از هر يك از چشم انداز هاي فوق، مناظر و دور نماهايي 
كلي را ترسيم مي كند. ديدن جزييات هر يك از مناظر اعم از زيبايي 
ها و زشتي هاي آنها از رهگذر انجام پژو هش هاي كمي و كيفي 
در مورد گروه هاي مختلف متعلمان در مقاطع تاريخي و جغرافيايي 

ميسر است. 
به عنوان مثال، تحريك عالقه و رفع نيازهاي متعلمان و توانا كردن 
آنها به حل مسائل خود مي تواند در تعيين  محتواي تعليم و تربيت 
موثر باشد، اما به قول نلر )1380، بازرگان، ص. 65(  تا چه حد 
بايد به عالقة كودكان به گاوچران شدن يا تمايل آنها به تير اندازي به 
سرخپوستان توجه كرد؟ آيا متعلمان با توجه به سن و شرايط جسمي، 
عاطفي و شناختي خاص خود مي توانند بين ارضاي خواست و عالقة 
آني خود و مصالح خود در آينده، تفكيك و ترجيحي قايل شوند؟ 
از سوي ديگر، آيا طرح اين امر به معناي دادن اين مجوز است كه 
به قول هالت دانش و ميراث فرهنگي بشر بدون توجه به خصايص 
هر فرد يا گروه سني به آنها خورانده شود و تعليم و تربيت به فرايند 
مجبور كردن متعلمان به حفظ كردن و به يادسپاري مطالب تحت 
جبر و تحميل تبديل شود؟)بارو، وودز، 1376، زيبا كالم، ص. 25(.

گرچه ديدگاه انتقال دانش مورد انتقاد قرار گرفته و به پروراندن 
»اشرافيت تفكر« و محدود شدن به »آثار بزرگ« )نلر، 1380، بازرگان، 
ص. 58( و انتقال دانش غير حقيقي متهم  شده )بارو، وودز، 1376، 
زيبا كالم، ص. 25( و تا حدودي در صحنة مجادالت، رنگ فراموشي 
گرفته بود، اما دو دهة اخير شاهد تجديد حيات و ظهور حامياني 
براي اين ديدگاه بوده است. از ميان متفكراني كه حمايت خود را 
از اين ديدگاه بيان داشته اند، به عنوان نمونه مي توان از مك پك1، 
هيرش2 و رورتي3 نام برد. مك پك، ضرورت تمركز نظام هاي 
آموزشي بر انتقال دانش را مورد تأكيد قرار مي دهد و داليلي را براي 
اين امر مطرح مي سازد. هيرش نيز در نظام آموزشي آرماني خود سواد 
فرهنگي4 را در مقابل »تفكر انتقادي« بر مي گزيند و بر آنچه كه آن 
را اطالعات مضبوط مشترك5 مي نامد، تأكيد مي كند. رورتي هم انتقال 
»دانش حقيقي« به دانش آموزان را به عنوان نشان تمام عيار تعليم و 
تربيت براي شهروندي در نظر مي گيرد )مهر محمدي، 1995، ص. 5(.
در مجموع بايد گفت، گشودن چشم انداز روشن در مورد اين  
باالخره چه اموري بايد تدريس شود، دانشي بي پايان را مي طلبد، اما 
اگر كار مدرسه را تربيت عقل، تضعيف تعصب و بسط توانايي براي 
استفاده از طيف گسترده تفكر بدانيم، بايد برنامه هاي درسي، مورد 
بررسي قرار گيرد تا كمبودهاي آن جبران شود و مطمئن شويم كه اگر 
اموري را از قلم مي اندازيم، نتيجة غفلت نيست، بلكه نتيجة انتخاب 

است و اين مقصد از معبر پژوهش قابل دسترسي است..
پژوهش و تحول در روش هاي آموزش و پرورش 

جزء مهم ديگر تعريف ارائه شده، مربوط به روش انتقالمحتواست. 
روش تعليم و تربيت نيز مانند محتواي آن مي تواند از نوع هدف 
تعليم و تربيت متأثر شود. در عين حال روش مي تواند از محتوا نيز 
تبعيت كند. بنابراين، معموالً اهداف خاص، طلب كننده و تعيين كنندة 
محتوا و روش هاي خاص خواهند بود. به عبارت ديگر، كميت و 

كيفيت تحقق اهداف و كميت و كيفيت انتقال محتوا مي تواند از نوع 
روش متأثر شود. بنابراين، هر روشي با هر هدف و محتوايي لزومًا 
تناسب ندارد. روش خود ويژگي هايي دارد كه مي تواند جداي از 
هدف و محتواي تعليم و تربيت مورد بررسي قرار گيرد. در اين 
بخش نيز تصميم گيري آسان نيست و دقت و صحت آن منوط به 
پاسخگويي به پرسش هاي متعددي است. از جمله اين پرسش ها 

موارد زير قابل طرح است:
آيا در اين تعامل، قرار است معلم فقط محتوا را منتقل كند و 
شاگرد فقط محتوا را دريافت كند، يا اين كه شاگرد در كشف مفاهيم 
و يادگيري خود سهيم است و معلم هم در جريان اين تعامل، خود 
مي آموزد ؟ آيا روش صرفاً به عنوان يك وسيله براي تحقق اهداف 
ارزش دارد يا اين كه خود روش مي تواند داراي ارزش باشد؟ به عبارت 
ديگر، اگر روشي تحقق اهداف را تضمين كند، صرف نظر از نوع آن 
مي تواند در تعليم و تربيت مورد استفاده قرار گيرد، يا در صورتي كه 
آن روش داراي شرايط و شأن الزم در تعليم و تربيت نباشد، استفاده 
از آن مجاز نيست. به اين اعتبار، آيا مي توان عادت، تلقين يا تحميل 
را با وجود متحقق كردن اهداف، روش هايي مناسب براي تعليم و 
تربيت دانست؟ اگرنه، چه مالحظات روشي بايد ملحوظ نظر قرار 
گيرد؟ انگيزه، فعاليت، كشف، كنج كاوي و جست و جوگري متعلم 

. چه نقشي در مناسب بودن روش ايفاء مي كند؟ و … 
 گرچه بررسي روش هاي تعليم و تربيت مغفول نمانده و طرح 
آراي صاحبنظران و يافته هاي تحقيقات در اين زمينه راهگشا بوده، اما 
همچنان اين حوزه نيازمند تحقيقات و نظرات صائب است. بر اساس 
اين تحقيقات، برخي معتقدند كه روش ها وسايلي براي تحقق اهداف 
هستند و ارزشمندي آنها وابسته به ميزان اين كاركرد آنهاست. اما 
برخي ديگر معتقد هستند مالحظه هاي روشي را نمي توان از مفهوم 
تربيت كنار گذاشت، لذا تحقق اهداف تعليم و تربيت با هر روشي 
مجاز و مطلوب نيست. بنابراين نمي توان هر تغيير رفتار مطلوب را 
كه از كاربرد بعضي روش ها مانند عادت، تلقين يا تحميل به دست 
آمده است را تربيت ناميد، اين تغييرات را مي توان شبه تربيت تلقي 
كرد، نه تربيت.هرجند، استفاده از اين روش ها ناگزيردر سطوحي از 
تعليم و تربيت پذيرفته مي شود، اما پذيرش آن مشروط و مقيد است.
 در مجموع، جهارمولفه شامل مولفه هاي تبيين، معيار، تحرك دروني 
متربي و نقادي در اين بحث مطرح است.آنچه در مؤلفه تبيين مطرح 
است بيشتر ناظر به روشن ساختن دليل است، در مؤلفه معيار، قواعد 
كلي مورد نظر است. معيار با توجه به كليتي كه دارد به متربي كمك 
مي كند تا وضعيت مطلوب يا نامطلوب را بازشناسي كند.در مولفه 
»تحرك دروني در فرد متربي« انگيزه هاي عمل در درون فرد مورد 
توجه است و باالخره هنگامي كه متربي، حكمت اعمال و رفتارهاي 
مطلوب در تربيت و نيز معيارها را بازشناخت و خود نيز انگيزه اي 
دروني در حركت خويش داشت، آمادگي نقادي را پيدا خواهد كرد 

)باقري، 1379، صص. 19 تا 24( .
روش تعليم و تربيت روشي مكانيكي نيست كه از طريق آن جريان 
معلومات از يك قطب به قطب ديگر منتقل شود، بلكه جرياني است 
كه مستلزم انديشه ورزي، انگيزش، فعاليت، شناسايي ويژگي ها و 
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شرايط موقعيت و ... هم از سوي معلم و هم از سوي متعلم است. 
در واقع، انتساب دو نقش هنرمند و متخصص به معلم و تلقي كردن 
تعليم و تربيت گاه به عنوان هنر و گاه به عنوان فن از اين پيچيدگي 
برمي خيزد. معلم نه تنها بايد متخصص و مسلط بر فنون تعليم و 
تربيت باشد، بلكه بايد از مرزهاي تخصص و فن درگذرد و با توأم 
كردن فن با شم هنري، ويژگي هاي متعلم و موقعيت را بشناسد و 

متناسب با آن رفتار كند. 
نتيجه گيري

جهان در حال گذراندن آخرين روزهاي دهه اول از قرن بيست و 
يكم است. دهه اي كه ره آورد آن براي بشريت تحول در عرصه هاي 
مختلف زندگي بوده است. نظام هاي آموزشي براي حفظ كارآمدي 
خود در اين عصر متحول -  كه تغيير بخشي از نظم طبيعي آن است 
)دفت، 1374( - نيازمند نو كردن مداوم خود هستند. هرگونه تحول در 
تعليم و تربيت  نيازمند اطالعات است. پژوهش هاي آموزشي مهم 
ترين وسيله براي توليد اطالعات الزم و كافي در عرصه نظر و عمل 

آموزش و پرورش هستند. 
بر اين اساس، كميت و كيفيت پژوهش هاي آموزشي مي بايست 
يكي از حوزه هاي مورد توجه در امر تحول آموزش و پرورش 
باشد. تكثر در هدف پژوهش ها يكي از اين حوزه هاست. تحول در 
بنيان هاي فلسفي و نظري آموزش و پرورش و تالش براي روشن 
كردن ابهامات آن در مباني، اصول و ارزشها نيازمند تحقيقات بنيادي 
و دانش افزاست كه به ويژه دانشگاه ها مي بايست ظرفيت هاي خود 
را در اين حوزه به كار گيرند. پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي 
براي ارتقاء كيفيت عمل تعليم و تربيت از ديگر حوزه هايي است 

كه درگيري سطوح مختلف پژوهشگران و كارگزاران را مي طلبد.
تكثر از حيث روش تحقيق نيز امر ديگري است كه مي بايست مورد 
توجه قرار گيرد. بسنده كردن به روش هاي كمي  به ويژه محدود 
كردن تحقيقات به پيمايش و نظر سنجي منتفي كننده هر گونه نقش 
موثر تحقيقات در تحول آموزش و پرورش است. بررسي مفاهيم و 
موقعيت هاي پيچيده تعليم و تربيت نيازمند استفاده از روش هاي 

تحقيق تركيبي و ژرفا نگر است. 
سطوح درگير در امر پژوهش از حوزه هاي ديگري است كه 
مي بايست در آن تحول الزم ايجاد شود. محدود كردن پژوهش به 
پژوهش هاي كالسيك و دانشگاهي در تحول آموزش و پرورش راه 
به جايي نخواهد برد. مناسب ترين عرصه براي توليد اطالعات و 
استفاده مستقيم از آن براي بهبود عمل تعليم و تربيت سطح كالس و 
مدرسه است. معلمان، مديران و دانش آموزان بازيگران اصلي در اين 
صحنه هستند. بر اين اساس، حاكميت رويكرد هاي ناظر به اين امر 
از جمله اقدام پژوهي و درس پژوهي از حوزه هايي است كه تحول 

در آموزش و پرورش مرهون آن است.
گسترش طيف زماني تحقيقات از ديگر حوزه هاي نيازمند تحول 
است. پژوهش ها نبايد صرفاً به نياز هاي فعلي و حل مشكالت 
گريبانگير نظام آموزشي توجه داشته باشند، زيرا گرچه اين امر با رفع 
موانع، امكان حركت نظام را فراهم مي كند، اما بهسازي و اثربخشي 
آن در گرو تحليل و كشف عوامل دخيل در موفقيت ها و ناكامي 
هاي گذشته و همچنين روشن كردن مقصد و مسير نظام در آينده 
است. بنابراين براي متحول كردن نظام آموزشي بايد عالوه بر نگاه به 

حال، به تاريخ پژوهي و آينده پژوهي هم پرداخت.
در مجموع بايد گفت هم انگيزه انجام پژوهش و هم انگيزه استفاده 
از يافته هاي پژوهشي در گرو مجهز بودن عامالن آنها به دانش، 
نگرش و مهارت پژوهشي است. بنابراين، مهمترين كاركرد آموزش 
و پرورش مي تواند ايجاد دانش، شكل دادن نگرش و تقويت رفتار 
پژوهشي در ميان دانش آموزان باشد. بدين ترتيب نظام آموزشي نه تنها 
در آينده از معلماني پژوهشگر برخوردار خواهد بود،  بلكه با اوليايي 
پژوهش خواه و شهرونداني پژوهش طلب سرو كار خواهد داشت و 
در قالب سياست ها و برنامه هايي پژوهش مدار - كه حاصل كار 
سياستگذاران، برنامه ريزان و ارزياباني پژوهنده است -  به كار خود 
ادامه مي دهد. حاصل جمع اين امر تشكيل جامعه اي  با فرهنگ و 

سواد پژوهشي است.
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1-مقدمه
طرح موضوع

به طور كلي تحقيقات آموزشي دو نوع كاربر اصلي دارد:
الف: معلمان و مديران مدارس، ب :سياستگذاران آموزش و پرورش. 
معلمان و مديران انتظار دارند كه تحقيقات آموزشي در ارتقاء و بهبود 
برنامه ريزي و اجراي تدريس به آنها كمك كنند. از ابتداي قرن 
بيستم ، از روان شناسي نوظهور و روش هاي تجربي و آزمايشگاهي 
آن انتظار مي رفت از طريق شناسايي و معرفي واقعيت ها و قوانين 
يادگيري و ارائه اطالعات در مورد تفاوت هاي فردي و رشد و تحول  
فردي، رهنمودهايي در اختيار كارگزاران آموزش و پرورش قرار دهند. 
ويليام جيمز1  در سال 1899 در كتاب خود با عنوان سخناني با 
معلمان درباره روان شناسي2 بر اين موضوع تاكيد نمود كه آموزش و 
پرورش، به عنوان نوعي هنر و نه علم، نمي تواند با استفاده از روان 
شناسي به استنباط طرح ها و روش هاي تدريس ، كه كاربرد مستقيم 
در كالس درس داشته باشند، بپردازد. » يك ذهن خالق واسطه بايد 
با بهره گيري از ابتكار خود، آن را بكار ببرد«)ص 8(. جيمز به منظور 
پركردن شكاف بين نظريه و عمل3  خيلي تالش كرد كه تا حد امكان 
با استفاده از اصطالحات غيرفني، روان شناسي را معرفي كند. او در 
مقدمه كتابش مي نويسد : » به تجربه  دريافته ام كه شنوندگان كمترين 
لذت را از مطالب فني و تحليلي مي برند و بيش از هر چيز  به 
كاربردهاي عملي و ملموس عالقه دارند. بنابراين به تدريج مطالب  
فني و تحليلي را كمتر كردم و كاربردهاي  عملي و ملموس را بيش 
از پيش مورد توجه قرار دادم و حال كه آن سخنراني ها را دوباره 

نوشته ام ، حاوي كمترين اصطالحات روان شناسي علمي هستند و 
مملو از مطالب كاربردي و رايج هستند )صIII، به نقل از هيوزن4، 

1994، ص 1857(
به طور كلي رابطه مشابهي بين تحقيق و عمل در سياست گذاري 
وجود دارد. هر دو طرف سهيم در اين امر، ساليان متمادي تصور مي 
كردند كه رابطه تحقيق و عمل، رابطه ساده اي است . سياستگذاران 
، خواهان تحقيقاتي بودند كه  در درجه اول ، به مسايلي توجه كند 
كه آنها را در چارچوب تصورات خودشان از  دنياي تعليم و تربيت 
تحت فشار گذاشته بود و يافته هايي مي خواستند كه بتوانند كم و 
بيس، آن ها را در مورد مسايلي كه به نظرشان مي رسيد به طور مستقيم 
بكار ببندند.پژوهشگران هم خود را همچون متخصص حل مسأله مي 
دانستند كه به سياست گذاران ، توصيه هاي اجرايي ارائه مي دهد.
موضوع چگونگي  برقراري ارتباط بين  تحقيقات آموزش و پرورش 
و سياست گذاري ،  تا قبل از دهه 1960 در ]امريكا[ به ندرت مورد 
توجه  قرار گرفته بود. بعد از اين دوران منابع چشمگيري به آموزش 
و پرورش اختصاص يافت و نيز دولت و موسسات خصوصي، 
بودجه قابل توجهي به تحقيقات آموزشي كه عمدتاً بوسيله متخصصان 
علوم رفتاري انجام مي شد، اختصاص دادند و از محققان انتظار مي 
رفت براي حل موفقيت آميز مسايل كالس درس، راه حل هايي ارائه 
دهند. سياستگذاران از تحقيقات آموزشي انتظار داشتند  در برنامه 
ريزي  و اجراي  اصالحاتي كه بتوانند كيفيت مدارس كشور را  
ارتقاء دهد ، به آنها كمك كنند. افزايش فوق العاده بودجه تحقيقات 
آموزشي ، كه در پرتو تصويب قانون آموزش و پرورش ابتدايي و 

دکتر فرهاد کريمی
عضو هيأت علمی و مشاور رئيس پژوهشگاه مطالعات 

آموزش وپرورش

آسیب شناسي اشاعه و كاربست يافته هاي 
پژوهشي و پیشنهادهايي به منظور بهبود آن

1- William James          2- Talks to teacher on psychology             3- practice          4- Husen
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متوسطه1 بوسيله كنگره امريكا در سال 1965 امكان پذير شده است، 
بخشي از مجموعه اقدامات بزرگ قانون گذاري  كه  در خصوص  
آموزش جبراني صورت گرفته بود و بخشي از برنامه  جامعه بزرگ2 
به شمار مي رفت )هيوزن3 1979؛ به نقل از هيوزن، 1994( . تا دهه 
1960، تحقيقات آموزشي به يافته هاي مهم و موثري دست يافتند 
كه بر سياست ها و عمل تعليم و تربيت تاثير گذاشت و  هنوز هم 
تاثير دارد. تحقيقات ثرانديك 4 درباره انضباط صوری و توسعه قانون 
اثر5، پاي او را به آموزش هاي مدرسه ای باز كرد. اصل يادگيري فعال6 
آرتورگيت7 و تحقيقات كورت لوين 8 درباره پويايي هاي كالس 

درس  از اين زمره هستند.
 در دهه 1960، مدل تحقيق و توسعه9 كه در قلمرو علوم تجربي 
و فناوري متولد شده بود، به حوزه  تعليم و تربيت و رفاه اجتماعي 
گسترش داده شد. اين مدل، فرض مي كند كه بين تحقيق بنيادي و 
تحقيق كاربردي ، توسعه پيش نمونه10) نمونه اوليه (، توليد انبوه و 
اشاعه11 آن  در حيطه مورد نظر، نوعي رابطه خطي حكمفرماست. 
زمان زيادي طول نكشيد  تا اميدواري هاي فراوان به اين مدل، به 
ناكامي مبدل شود. پژوهشگران دريافتند كه بسياري از يافته هاي آن 
سياستگذاران( بي فايده هستند و   ها ، از نظر كاربران ) معلمان – 
خورند12 ) ارتباط( يافته ها به تقاضاي جدي تبديل شد. مدل كاربرد 
خطي ساده  به دو دليل در حيطه تعليم و تربيت ، موثر واقع نشد. 
نخست اينكه اين رشته ، نظير ساير حوزه هاي اجتماعي آكنده از 
ارزش هاست. تحقيقات آموزشي، با واقعيت هايي سرو كار دارد كه 
كاربران و پژوهشگران ، بسته به عقايد  ايدئولوژيك و ارزش هايي 
كه به ان معتقد هستند ، به نحو متفاوتي آن را درك و دريافت مي 
كنند. روش مفهوم سازي و نحوه تصور مسأله پژوهشي، چگونگي 
مطالعه تجربي و تحليل ان و چگونگي تفسير يافته هاي حاصل از 
مطالعه ، تا حدود زيادي به مفروضه هاي ارزشي پنهان يا آشكار 
سياست گذار بستگي دارد. دليل دوم كه معموالً از آن  پژوهشگر – 
چشم پوشي مي شود اين است كه  پژوهشگران و سياست گذاران  
در شرايط كاماًل متفاوتي عمل مي كنند. بررسي اين شرايط در دهه 
1970 آغاز شد. تحليل مسأله ارزش ها در تحقيقات آموزشي ، بوسيله 
فالسفه تعليم و تربيت آغاز شد. اين مسأله با مناقشه بين پوزيتيويسم 
منطقي يا نئو پوزيتيويسم ، كه صحنه علوم اجتماعي را از دهه 1940، 
به تصرف خود در آورده بود، بعد در مقابل انواع فلسفه هاي انتقادي، 
به طور برجسته تري مطرح شد. پوزيتويست ها تصور مي كردند كه 
تحقيقات آموزشي مي تواند  گزاره هاي روا و  عيني13 درباره واقعيت  
اجتماعي به دست دهد و نقش محقق در مقابل سياست گذار، نقش 
تكنسين است؛ كه ابزاري يا تخصصي ارائه مي كند كه كاربر در شكل 
دهي و اجراي برنامه ها و خط مش هاي خود آن را » مورد استفاده 

» قرار مي دهد. فلسفه هاي انتقادي، بر اين باور بودند كه مطالعات 
انتقادي به منزله  ابزارهاي  تغيير دادن جامعه  هستند و از اين رو  
كم و بيش به طور صريح تر اجازه مي دادند كه پيش فرض هاي 

ارزشي به فرآيند پژوهش وارد شوند.
پس از توجه جدي كشورهاي غربي به تحقيقات آموزشي ، به منزله 
ابزاري براي بهبود فرآيندهاي تعليم و تربيت و نيل به سرآمدي در 
عرصه آموزش ، اشاعه و كاربست يافته هاي پژوهشي نيز مورد توجه 
قرار گرفت. اشاعه و كاربست يافته ها، از دهه 1970 ، به يكي از 
مسائل اساسي پژوهش هاي آموزشي  تبديل شد)استاكينگ14 ،1994به 
نقل از كبيري، 1385(. اين مفهوم از حوزه هاي اصلي مديريت 
تحقيقات و مديريت دانش به شمار مي رود. تعريف كاربست ، تابع 
تعريف پژوهش هاي آموزشي و نوع انتظار از نقش تحقيقات آموزشي 
است و طبعاً در اين خصوص  تنوع قابل مالحظه اي وجود دارد.

به طور كلي انتظار مي رود پس از اجراي  فرآيندها يا فعاليت هاي 
كاربست، گيرنده اطالعات پژوهشي) كاربر( بتواند يافته هاي پژوهشي 
را به كاربردهاي عملي برنامه ريزي، سياست گذاري، مديريت برنامه و 
انجام خدمات به اعضاء جامعه هدف مرتبط سازد) موسسه ملي اشاعه  
تحقيقات مربوط به ناتواني15 ، 2001(. منظور از اشاعه  نيز، توزيع 
منظم اطالعات و دانش از طريق روش هاي متنوع به كاربر بالفعل 
است. طبعاً اشاعه با انتشار ساده  نتايج تحقيقات، تفاوت دارد. اشاعه 
تابع اصول مشخصي است كه از جمله آنها مي توان به اعتبار يابي 
يافته هاي علمي، توجه به    روان شناسي مخاطبان، در نظر  گرفتن  
جامعه شناسي محيط، درگيركردن  كاربران در توليد يافته ها و لزوم 
تاثيرگذاري بر گيرندگان  پيام هاي پژوهشي اشاره كرد. عالوه بر دو 
مفهوم اشاعه و كاربست، مفاهيم ديگري در اين قلمرو مفهومي شكل 
گرفته اند كه از جمله انها مي توان به استفاده16،سودمندي17 ،نفوذ18 و 
تاثير19 اشاره كرد كه البته هر كدام  از معناي خاصي در حوزه  انتشار 
يافته های تحقيق برخوردار هستند. در اين  ميان، مفهوم انتقال دانش 
، جديدتر به نظر مي رسد و با مدل هاي جديد كاربست ، همساني 
بيشتري دارد. انتقال دانش20 ، مفهوم پيچيده و چندبعدي است  و 
بررسي آن مستلزم درك ساز و كارها، روش ها و اندازه گيري آن 
و نيز عوامل تاثيرگذار فردي و زمينه اي  و تعامل  اين عوامل مي 
باشد. انتقال دانش اصطالح نسبتاً تازه اي است كه توسط موسسات 
كانادايي تحقيقات سالمت )CIHR( در سال 2000 معرفي شد و 
منظور از آن،در زمينه تحقيقات سالمت، مبادله21، وكاربرد22 دانش، در 
درون نظام پيچيده اي از تعامل هاست كه ميان محققان و كاربران  
براي تسريع  بهره گيري از يافته هاي  تحقيقات  و به منظور ارائه 
خدمات، محصوالت موثرتر و بهداشت پيشرفته و سامانه مراقبت  
سالمتي تقويت شده، شكل مي گيرد.) CIHR، 2005،ص 1، به نقل 

1- Elementary and secondary education act          2- Great  Society          3- Husen      4- Thorndike
5- Low of effect             6- Action learning           7- Arthor Gate              8- Kurt lewin
9- Research and development model          10- Prototype          11- Dissemination         12- relevance
13- Objective         14- Stoking     15- National center for the dissemination  of disability research
16- use      17- utility      18- influence      19- impact       20- Knowledge translation      21- Exchange
22- application     23- Sudsawad
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از سود ساواد23 ، 2007، ص1(.
2- تكاليف مراكز پژوهشی دستگاههای اجرايی در قبال كاربست

پژوهش هاي حوزه وزارت آموزش و پرورش عمدتاً از نوع پژوهش 
هاي كاربردي و تحقيقات مرتبط با تصميم گيري هستند  و انتظار 
مي رود كه به شناخت بهتر، كشف ابعاد  و ماهيت موضوع پژوهش 
و درك و شناسايي راهكارهاي حل يا رفع مساله منجر شوند.با اين 
نگاه، تحقيقات  اجرا شده در پژوهشگاه و شوراي تحقيقات وزارت 
آموزش و پرورش ، مهم ترين ابزار براي بهسازي و اصالح كاركردهاي 
مديريت ) برنامه ريزي، نظارت، تصميم گيري( در وزارت آموزش و 
پرورش به شمار مي روند. بنابراين انتظار مي رود بهره برداري الزم 

از اين تحقيقات صورت گيرد. 
يكي از حلقه هاي اصلي فرايند پژوهش) يا مديريت پژوهش( 
اشاعه و کاربست  نتايج تحقيق است. زيرا اين فرآيند به منزله 
حلقه واسطه کليه مراحل پژوهش که البته به مراحل پاياني پژوهش 
، نزديك تر است، ناظر به کاربرد نتايج تحقيق، جهت حل يا رفع 
مسأله مورد نظر است. براين اساس، بهره برداري علمي و بهينه از 
فرآيند اشاعه و كاربست يافته ها و مديريت صحيح آن به ارتقاء 
كيفيت پديده مورد بررسي منجر مي شود. بديهي است عدم كاربست 
يافته هاي پژوهشي ، عماًل به معني اتالف و هدر دادن  سرمايه ، 
زمان و نيروي انساني پژوهشگر است و نيز بهره وري و كارآيي 
موسسه تحقيقاتي را نيز به طور جدي زير سئوال مي برد . موسسات 
تحقيقاتي كاربردي، نظير پژوهشگاه ، كه از بودجه دولتي استفاده مي 
كنند، چون مأموريت گرا و تقاضا محور هستند، بايد تحقيقاتي توليد 
كنند كه بتوانند بر فرآيندها، روش ها  و كنش هاي تعليم و تربيت 
تاثير گذارند و لذا  موظف به توليد تحقيقات قابل كاربست و منجر به 
بهبود عمل آموزشي هستند. بديهي است مؤسسات تحقيقاتي كاربردي 
عمدتاً براساس همين مالك مورد قضاوت قرار مي گيرند.1 از اين رو 
مهم ترين ماموريت هاي پژوهشگاه در اين خصوص عبارتست از :
الف: احصاء شرايط و استلزام هاي توليد پژوهش قابل كاربست2 و

ب: تمهيد اين شرايط و ملزومات.
به طور خالصه ، به نظر مي رسد اهم شرايط و پيش نيازها براي 
توليد پژوهش قابل كاربست در حوزه تعليم و تربيت به شرح زير 

هستند:
درك منطقي، واقعي و علمي از فرآيند تعليم و تربيت رسمي كشور 
و عوامل موثر بر آن و شناخت نسبتاً جامع و كامل از نقاط قوت 

و ضعف آن،
درك نسبتاً جامع درباره تحقيقات حوزه علوم تربيتي ، ماهيت آن 

و تنگناهايش،
انتخاب الگوي تعامل بخش  پژوهش و بخش اجرايي،

تشخيص درست  نيازها  و اولويت هاي پژوهشي حوزه ذي ربط  
از طريق منطقي ) از جمله  تعامل با بخش اجرايي و دريافت مساله 
ها و چالش هاي بخش و شناسايي صحيح  نيازهاي مخاطب/ كاربر(،
طراحي و اجراي  برنامه پژوهشي ) كوتاه، ميان و بلند مدت( به 

منظور پاسخ به نيازها  با همكاري نزديك بخش اجرايي ذيربط،
بنابراين مهم ترين عنصر در طراحي سامانه توليد  تحقيق قابل 
كاربست ، توجه به نيازهاي مخاطب متقاضي مي باشد. به نظر مي 
رسد مهم ترين فرآيند تعليم و تربيت رسمي، آموزش و پرورش 
درون كالس درس هر مدرسه و بهبود آن مي باشد، پس مي توان 
گفت تحقيقاتي كه با هدف بهبود و اصالح آموزش و پرورش درون 
كالس درس مدرسه انجام شوند، كاربست هاي موثرتر و بيشتري 

خواهند داشت.
2-1-پيشينه و سوابق اجرايي موضوع كاربست در آموزش و 

پرورش
الف :كاربست تحقيقات داراي سابقه نسبتاً زيادي در وزارت آموزش 
و پرورش است. از بدو تاسيس پژوهشكده تعليم و تربيت در سال 
1374، يكي از دفاتر كارشناسي پژوهشكده به اين امر اختصاص 
يافت. پژوهشكده  در اين چارچوب و بين سال هاي 1375 الي 
1383 فعاليت هاي متنوع و اثرگذاري انجام داده است كه بخش قابل 
توجهي از سوابق در سندي با عنوان كتاب سبز كاربست، توسط بخش 
كاربست، تدوين شده است. بررسي و مرور مطالب  اين سند مفيد 
است. نيز در چارچوب پژوهشنامه آموزشي، ويژه نامه كاربست به 
منتشر شده كه مرور مطالب آن خالي از لطف نيست. در سال 1383 
و در چارچوب برنامه راهبردي توسعه پژوهش كه به وسيله كميته اي 
مركب از برخي  اعضاي هيات علمي پژوهشكده، تدوين شده، اشاعه 
و كاربست تحقيقات به عنوان يكي از محورهاي اصلي مورد توجه 
قرار گرفت و ضمن احصاء نقاط قوت و ضعف تحقيقات آموزش 
و پرورش از حيث اشاعه و كاربست، راهبردهاي اساسي براي ارتقاء 

كاربست  پيشنهاد شد. 
ب- با تشكيل پژوهشگاه ، واحد كاربست  پژوهشكده تعليم و 
تربيت ، در واحدهای ديگر ادغام شد ولي وظايف كاربست  باقي 
ماندو پس از تعديل،  ذيل معاونت پژوهشي  پژوهشگاه قرار گرفت. 
اين شرح وظايف طي نامه معاونت محترم برنامه ريزي و نظارت 
راهبردي  رياست جمهوري ) شماره 1406/69214- 1386/8/2( 
ابالغ شده است. در اين ابالغيه به وضوح  از كليد واژه هاي مرتبط  
با اشاعه و كاربست ) نظير برگزاري  سمينارها و كنفرانس هاي 
علمي، خدمات پژوهشي، اطالع رساني جديدترين يافته هاي علمي 
و پژوهشي، ارزشيابي كيفيت و اثربخشي تحقيقات، اجراي نشست ها 
پژوهشي،  و همايش هاي علمي و  بين المللي، انتشار آثار علمي – 

1- بررسي پيشينه ادبيات حوزه كاربست و استفاده از دانش )use of knowledge( نشان مي دهد كه موضوع  كاربست، از مباحث قابل مناقشه بين صاحبنظران 
تحقيقات آموزشي است  كه البته در اين مجال، فرصت پرداختن به آن نيست. به طور خالصه بر اين باور هستيم كه وظيفه اصلي پژوهشگاه ، توليد تحقيقات قابل كاربست 
است، اما اين سخن به آن معني نيست كه پژوهشگاه  در قبال يا به كار نبستن تحقيقات در وزارت آموزش و پرروش ، هيچ مسئوليتي ندارد، بلكه برعكس ، ضروري 
است از آغاز  فرآيند پژوهش  تا پايان كاربست  نتايج در خصوص اتخاذ  راهكارهاي تسهيل كاربست ، از جمله تعامل و همكاري نزديك بين  پژوهشگاه  و حوزه 
اجرايي ذيربط اقداماتي صورت گيرد، تا ضمن برقراري ارتباط مؤثر  و تبادل تجربيات در خصوص تبيين مساله و نيل به كشف نياز پژوهشي صريح و تشخيص راه يا 

راه هاي برون رفت  و اعمال روش هاي مداخله و بررسي اثربخشي مداخله اعمال شده ، نوعي هم افزايي در درك ماهيت موضوع اصلي نيز صورت گيرد.
2-برخي صاحبنظران حوزه علوم تربيتي، قابل كاربست بودن تحقيقات اين حوزه را با ديده شك و ترديد مي نگرند و راه حل اصلي را در گسترش برنامه اقدام پژوهي 

)پژوهش در عمل=action research( مي دانند.
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اشاعه و كاربست تحقيقات آموزشي، تسهيل اشاعه تحقيقات( استفاده 
شده است. بنابراين به استناد اين ابالغيه پژوهشگاه عماًل عهده دار  
وظيفه كاربست  تحقيقات مي باشد و ظرفيت  هاي قانوني الزم در 
اين خصوص در ابالغيه هاي رسمي و وظايف سازماني پژوهشگاه  
پيش بيني شده است. بر اين اساس  و درچارچوب معاونت پژوهشي 
پژوهشگاه  و در خالل سالهای گذشته، اقدامات و فعاليت هاي 
خاصي براي اشاعه و كاربست تحقيقات به عمل آمده كه  از جمله 

مهم ترين آنها مي توان به موارد زير  اشاره كرد:
اصالح و ابالغ  آيين نامه كاربست در سطح پژوهشگاه و شوراي 

تحقيقات استان ها
تدوين  برنامه كيفيت بخشي و توسعه تحقيقات در پژوهشگاه و 
تالش براي اجراي آن ] ذيل راهبرد اصالح و بهبود  فرآيند اشاعه و 
كاربست يافته هاي پژوهشي ، كه در دستور كار پژوهشگاه قرار گرفته 
بود، پس از  احصاء نقاط قوت و ضعف وضعيت موجود  و ترسيم 
وضعيت مطلوب، مجموعاً 9 راهكار جهت بهبود  اشاعه و كاربست 
يافته ها پيش بيني شده و بخشي از آنها  تا حدودي به اجرا درآمد.

 تدوين آيين نامه برگزاري گردهمايي ارائه يافته هاي پژوهشي و 
تصويب آن در كميته برنامه ريزي و نظارت  پژوهشگاه.

طراحي چارچوب علمي براي جمع بندي  تحقيقات موضوعي به 
منظور استخراج و سازماندهي پيام هاي پژوهشي قابل كاربست و 

اجراي حداقل يك مورد به عنوان نمونه.
پي گيري نحوه كاربست طرح هاي پژوهشي پايان يافته از سازمان 
آموزش و پرورش استان ها و گنجاندن اين وظيفه  در گزارش 
عملكرد ساليانه شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان ها.
3-1- تجارب موفق و ظرفيت هاي موجود پژوهشگاه در حوزه 

كاربست
به طور خالصه تجارب موفق و ظرفيت هاي پژوهشگاه در حوزه 

اشاعه و كاربست را مي توان به صورت زير برشمرد:
طراحي و اجراي طرح هاي پژوهشي سفارشي براي شخص وزير 
محترم، شوراي عالي آموزش و پرورش، شوراي معاونين وزارت 
و معاونت هاي حوزه ستادي براي پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي 

مراجع درخواست كننده.
تهيه و تدوين  گزارش هاي تحليلي و كارشناسي توسط پژوهشگاه 
براي پاسخگويي به نيازهاي وزير محترم و شوراي معاونين  وزارت.
وجود زير ساخت هاي قانوني و مقرراتي الزم نظير آئين نامه 
كاربست، تاكيد بر كاربست در شرح وظايف مصوب پژوهشگاه، كه 

امكان مديريت كاربست تحقيقات در پژوهشگاه را فراهم مي آورد.
وجود زير ساخت هاي قانوني الزم جهت اعمال مديريت پژوهشگاه  
بر فرآيند كاربست تحقيقات در استان ها و معاونت هاي حوزه ستادي 
از طريق ساز و كارهاي شوراي سياست گذاري تحقيقات وزارت 

دستاوردهاي كارگروه ارتقاء  عملكرد  دانش آموزان ايراني در 
مطالعات تيمز و پرلز ، تصويب ماده واحده ذيربط در شوراي عالي 
آموزش  و پرورش و تدوين  مجموعه اقدامات اجرايي- پژوهشي 

جهت ارتقاء عملكرد  دانش آموزان ايراني.
انتشار نتايج تحقيقات در فصلنامه هاي علمي تخصصي پژوهشگاه . 

 انتشار كتاب هاي تاليفي و ترجمه اي توسط پژوهشگاه .
فراهم بودن ظرفيت استفاده از سايت پژوهشگاه براي اشاعه تحقيقات

ارائه فهرست تحقيقات  موجود در بانك اطالعاتي پژوهشگاه به 
صورت موضوعي به معاونين حوزه ستادي، در صورت  درخواست 
ايشان ) اين امر به صورت جاري توسط معاونت پژوهشي و 

پژوهشكده ها  و  حوزه رياست  پژوهشگاه انجام مي شود(
10-شركت رئيس و اعضاي هيات علمي پژوهشگاه در اغلب 
جلسات  تصميم گيري  و مشورتي حوزه ستادي وزارت، شوراي  
عالي و ستاد  تحول  آموزش و پرورش كه  غالباً با روشنگري و 

اشاعه نتايج تحقيقات همراه است.
11-فراهم بودن امكان برگزاري جلسات ماهانه و ساالنه ارائه يافته 
هاي پژوهشي در چارچوب پژوهشگاه و شوراي تحقيقات وزارت 

12-فراهم بودن ظرفيت بهره گيري از مراسم ساالنه بزرگداشت 
هفته پژوهش جهت اشاعه و كاربست يافته هاي پژوهشي

پژوهشي استاندارد يا مشاركت  13-برگزاري ده ها همايش علمي – 
موثر در برگزاري همايش هاي علمي استاندارد،  ) داراي هيات علمي 
، پوستر فراخوان و چكيده مقاالت چاپ شده (  به منظور اشاعه 
و ارائه يافته هاي پژوهش ها ) نظير همايش مهندسي اصالحات ، 
آسيب شناسي تربيت ديني ، دوزبانگي ، نتايج تحقيقات تيمز، سالمت 

معنوي و تعميق تربيت اسالمي و....(
پژوهشي محدود جهت تبيين   14-برگزاري ده ها نشست علمي – 
و روشنگري ابعاد موضوعات پژوهشي   ) نشست چشم انداز 
راهنمايي و مشاوره، فلسفه براي كودك ، اقتصاد  آموزش و پرورش، 

سواد آموزي و....(
15-تجربه تشكيل كارگروه ها يا شوراهاي تخصصي موضوعي ، 
جهت بررسي و حل  مسايل و مشكالت خاص تعليم و تربيت ) 
نظير برنامه راهبردي حل مسايل افت تحصيلي كه به تصويب شوراي 

پژوهشگاه رسيده است(.
16-چون چاپ مقاله در مجالت علمي معتبر يا ارائه مقاله در 
كنفرانس هاي علمي معتبر يكي از اولين مراحل اشاعه موفق نتايج 
تحقيقات است، تشويق اعضاء هيات علمي و كارشناسان  پژوهشگاه 
به توليد و چاپ مقاله در مجالت علمي يا ارائه مقاله  در كنفرانس 
هاي علمي معتبر در سال 1385 در دستور كار كميته برنامه ريزي 
و نظارت پژوهشگاه قرار گرفت  و به تصويب رسيد و پس از 
تصويب آن در شوراي پژوهشگاه جهت اجرا ابالغ شد. اجراي اين 
دستورالعمل سبب شد  در سه سال اخير، در مقايسه با سه سال قبل، 
حجم مقاالت توليدي اعضاء هيات علمي و كارشناسان پژوهشگاه به 

طور چشمگيري افزايش يابد.
2-بيان مسأله

عليرغم اهميت فرآيند اشاعه و كاربست تحقيقات در تحقق هدف 
هاي آموزش و پرورش، بررسي فرآيند هاي جاري حاكم در وزارت 
آموزش و پرورش در اين خصوص حاكي از آن است كه اشاعه  
و كاربست تحقيقات، در مجموعه فرآيندهاي مديريت پژوهشي ، 
معيوب است يا به طور صحيح  از آن بهره برداري و استفاده نمي 
شود. طرح هاي پژوهشي سفارشي و كارفرمايي در اين ميان، استثناء 
هستند و طبعاً كاربست آن ها به عهده مرجع سفارش است. به نظر 
مي رسد بيشتر  هم و غم پژوهشگران اجراي تحقيق است و اشاعه 
و كاربست، بخصوص كاربست، دغدغه جدي پژوهشگر نيست و 
براي تحقق كاربست  در حال حاضر ، فرآيند يا ساز و كار جدی 
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پيش بيني نشده و اجرا نمي شود) هرچند آيين نامه خاصي به اين 
منظور به تصويب مراجع ذيربط رسيده است(. الزم به ذكر است كه 
كاربست هاي اتفاقي و بدون برنامه در سيستم  وجود  دارد، ولي 
اين موارد رضايت بخش نيست و برآيند مناسبي براي فعاليت هاي 
پژوهشی به شمار نمي رود. شايد بتوان گفت كه بخش پژوهش در 
خوش بينانه ترين حالت در حوزه كاربست ، با 40 درصد ظرفيت 

اسمي خود كار مي كند.
از سوي ديگر ، موضوع نقص در فرآيند اشاعه و كاربست پژوهش های 
آموزش و پرورش، طي گزارش هاي پژوهشي و تحليلي متعدد كه 
انجام شده ، قباًل بررسي و گوشزد شده است و حتي برنامه راهبردي 
و كيفيت بخشي در اين خصوص طراحي شده است ولي اين برنامه 
ها ، نياز پي گيري و اجرا دارد. بنابراين مساله و موضوع اصلي اين 
مقاله اين است كه وضعيت موجود عدم توجه كافي به فرآيند اشاعه 
و كاربست تحقيقات بررسي و موشكافي شود و توضيح داده شود كه 
چرا تحقيقات معمول، كمتر به فرآيند اشاعه  و كاربست مي رسند، يا 
از ظرفيت هاي موجود آموزش و پرورش در حوزه اشاعه و كاربست 
به خوبي بهره برداري نمي شود و نقاط قوت و ضعف  اين فرآيند 
تحليل شود و راهكارهايي براي اصالح بهبود  فرايند اشاعه و كاربست 

تحقيقات پيشنهاد گردد.
3-بررسي و تحليل  داليل عدم اشاعه و کاربست يافته ها1*

به نظر مي رسد  مهم ترين داليل عدم توفيق در فرايند اشاعه و 
كاربست  يافته ها را مي توان در موارد زير جستجو كرد:

1-يكي از اين داليل كه در ادبيات حوزه كاربست نيز به ان اشاره 
شد، تفاوت بين ديدگاه هاي دو طرف اصلي درگير در اين موضوع، 
يعني پژوهشگران و سياست گذاران مي باشد كه با اصطالح زمينه 
)محيط( سياستگذاري و زمينه پژوهشگري معرفي شده است. به طور 
خالصه هيوزن )1994، ص 1859( ويژگي هاي محيط سياست گذاري 

را به شرح زير برشمرده است:
الف - سياست مداران به تحقيق روي موضوعات داراي اولويت از 
نظر خودشان عالقه مند هستند و به تحقيقات بنيادي عالقه اي ندارند.
ب- موضوعات داراي اولويت از نظر سياست مداران با رفت و 

آمد دولت ها به طور قابل مالحظه اي تغيير مي كند.
ج-سياست مداران چون داراي وابستگي هاي حزبي هستند ، 
تلقي خاصي از مسايل تعليم و تربيت دارند و نوع نگاه آنها با نگاه 

پژوهشگران متفاوت است. 
د-سياست مداران زمان محدودي جهت اجراي سياست ها در اختيار 
دارند و نمي توانند منتظر تحقيقات طوالني بمانند و به محض نياز به 

يافته هاي پژوهشي، مايلند به ان دسترسي داشته باشند.
ه-الزم است بين 2 نوع تصميم گيري مديران و سياست گذاران 

تمايز قايل شد:
 تصميم گيري عملياتي و اجرايي2 كه روزمره است و به طور پيوسته  
اتفاق مي افتد و نمي توان  در اين مورد منتظر نتايج تحقيقات  و 

توليد داده هاي خاصي ماند.
برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي راهبردي كه به زمان طوالني 

تري نياز دارند.
بر اين اساس به نظر مي رسد الزم است نوعي مصالحه بين 2 نوع 

نياز فوق و توليد- ارائه يافته هاي پژوهشي برقرار شود.
و- سياستمداران و مديران صرفاً به سياست هاي خاصي كه در 
حوزه عاليق و تجارب آنها جاي دارد ، توجه مي كنند و عماًل ارتباط 
اين سياست ها با حوزه هاي ديگر را در نظر نمي گيرند. در حالي 
كه سياست هاي آموزشي ، مستلزم توجه به مسايل اساسي و زيربنايي 
در زمينه اجتماعي است و با مالحظات تك متغييري نمي توان در 

مورد آنها تصميم گيري كرد.
ز-سياستمداران غالباً با تحقيقات آموزشي و علوم اجتماعي آشنايي 
ندارند و نيز  با زبان خاص پژوهشگران كه به دنبال تصريح و تدقيق 

در انتقال داده هاي علمي هستند، كمتر ارتباط برقرار مي كنند.
به نظرهيوزن )1994( ويژگي هاي محيط هاي پژوهشي به اين 

قرار است:
الف-پس زمينه ها، ارزش هاي اجتماعي و زمينه هاي نهادي محيط 

هاي پژوهشي با محيط سياستگذاري متفاوت است.
ب-پژوهشگران مايل نيستند استقالل خود را به نفع مديران و 

سياستمداران از دست دهند.
ج-پژوهشگران بيشتر مايل به انجام  تحقيقات بنيادي يا نتيجه گرا3 
هستند و به اجراي تحقيقات كاربردي يا تصميم گرا4 عالقه اي ندارند، 
در نتيجه بيشتر به اين مفهوم توجه مي كنند كه تحقيقات آنها مورد 
توجه همكاران تخصصي اشان قرار گيرد و كمتر به مشتريان بخش 

دولتي توجه مي كنند.
د-پژوهشگران در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي به زمان مورد نياز 
جهت اجراي  تحقيق، توجه چنداني مبذول نمي كنند. كالن5 و ديگران 
)1982( نشان دادند كه اكثر قريب به اتفاق  پروژه هاي تحقيقاتي، كه 
هزينه اجراي آنها بوسيله موسسه تحقيقات تربيتي دوچ6پرداخت شده، 
از جدول زماني توافق شده ، عقب بوده اند. زيرا اجراي پروژه هاي 

ميداني،  مستلزم  زمان نسبتاً طوالني است) 4 تا 6 سال (
ه-پژوهشگر بيشتر نگران اين است كه نتايج تحقيق او آيا در بدنه 
دانش موجود بشري در ان حوزه ، مي تواند جايگاهي براي خود 

دست و پا كند؟ 
هيوزن )1994، ص1860( معتقد است كه اين زمينه ها وسوگيري 
هاي ارزشي متفاوت پژوهشگران و سياست گذاران  تعليم و تربيت، 
به دو نوع اخالق حرفه اي7 يا دو فرهنگ  متفاوت منجر مي شود. 
سياستگذاران، تحقيق را به منزله ابزار تحقق سياست هاي معين يا 
وسيله اي براي استفاده در برنامه ريزي يا دستيابي به هدف هاي 
اجرايي خاص در نظر مي گيرند،  و براين باور هستند كه تحقيق 
بايد بر حوزه هاي داراي اولويت سياست هاي جاري متمركز شود. 
پژوهشگران كه معموالً سابقه تحصيل در دانشگاه ها را دارند، با 

1- * با توجه به محدوديت رماني، به ناگزير به مرور مطالعات و تحقيقات در دسترس و جمع بندي آنها بسنده كرديم  و امكان اجراي مطالعه ميداني ، ميسر نشد ، 
هر چند  اجراي  تحقيقات  جدي ميداني در حوزه اشاعه و كاربست مي تواند در زمره اولويت هاي پژوهشي پژوهشگاه قرار گيرد.

2- Operational          3- Conclusion - oriented      4- Decision-oriented      5- Kaleen etal
6- Dutch foundation for educational research            7- Ethos
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سنت هاي پژوهش مستقل و اقتدار گرايانه تربيت شده اند و وظيفه 
خود را نگرش انتقادي مستقل نسبت به هر چيزي مي دانند و به 
آساني استقالل خود را از دست نمي دهند و در قبال وابسته شدن به 
دستگاه هاي اجرايي مقاومت مي كنند. اين تفاوت ها سبب اختالف 
بين پژوهشگر - سياست گذار، از نخستين مرحله تعريف و آغاز 

پروژه تا تفسير نتايج مي شود. 
صرفنظر از مسايل مربوط به جدايي و تفاوت محيط پژوهش و 
محيط سياست گذاري، نقاط قوت و مشكالت ذاتي تحقيقات آموزشي 
نيز مورد توجه  صاحب نظران اين حوزه قرار گرفته است هيوزن 
)1994، ص 1860( در اين خصوص به سه مسأله اصلي اشاره مي 
كند. به نظر وي تحقيقات آموزشي داراي برخي نقاط قوت  و ضعف 
هستند كه قابل استفاده بودن آنها را زير سئوال مي برد. اين نقاط 

ضعف به اين قرار هستند :
اثبات اينكه پيشرفت و بهبود  در يادگيري و رفتار دانش  الف – 
آموزان ، حاصل تاثيرات  تحقيقات آموزشي است ، دشوار  است زيرا 
علوم اجتماعي در مقايسه با علوم طبيعي از دقت و ظرافت كمتري 

برخودار هستند و لذا امكان پيش بيني دقيق در آن وجود ندارد.
ب- مسايل مربوط به ايجاد تغيير و اندازه گيري تغييرات در يادگيري 
و رفتار آدمي در مقايسه با تغييرات در حوزه تكنولوژي فوق العاده 

پيچيده تر است.
ج- نياز به به بهبود و پيشرفت در تعليم و تربيت ، فراتر از جزئي 

است كه از توسعه و تحقيق )R&D( آموزشي انتظار مي رود. 
از نظر هيوزن )1994(، مهم ترين مساله و دليل اصلي بسياري از 
ناكامي هايي كه مشتريان  تحقيقات آموزشي، اين است كه  پژوهش 
هاي آموزشي نمي تواند به پرسش هاي ارزشي كه علوم اجتماعي 
و از جمله  تعليم و تربيت را فراگرفته، پاسخ دهد . اين گفته به آن 
معني است  كه تحقيقات، حتي اگر با بهترين كيفيت و بيشترين ميزان 
خورند و ارتباط انجام شده باشند، تنها مي توانند بخشي از اطالعاتي 

را فراهم آورند كه با تجربه و قضاوت ادمي يكپارچه مي شود.
از سوي ديگر،يافته هاي پژوهشي، از نگاه سياستگذار، فاقد جامعيت1 
هستند ، زيرا ماهيت تحقيق ايجاب مي كند موضوع پژوهشي، به اجزاء 

مختلف تجزيه شود تا بتوان راحت تر آن را بررسي نمود. 
نكته ديگري كه گسست بين پژوهشگر و سياست گذار را  دامن  
مي زند به اشاعه2 نا مناسب و غير موثر برمي گردد. نتايج تحقيقات 
خود به خود به دست تصميم گران و كارورزان نمي رسد. پژوهشگران 
در درجه اول مايلند از سوي همكاران خودشان به رسميت شناخته 
شوند، به همين جهت  تالش  زيادي به خرج مي دهند تا گزارش  
تحقيق آنها شهرت علمي ايشان را ارتقاء دهد و با بدبيني به عمومي 
كردن3 نتايج تحقيقات مي نگرند. برخي پيشنهاد كرده اند كه اين مسأله  
از طريق شخص ثالث كه مي تواند واسطه4 تحقيق يا تحليل گر خط 
مشی را برعهده گيرد و كارورزان را با موضوعات مناسب و مرتبط 
آشنا كند،  حل و فصل كرد. يكي از انواع خاص  واسطه تحقيق، 
پژوهشگرانی هستند كه به فراتحليل پژوهش ها مي پردازند و تحقيقات 
موجود در يك  حوزه خاص را با ديد  انتقادي بررسي مي كنند تا 
بتوانند از بدنه گسترده تحقيقات موجود ، نتايج نسبتاً معتبرتري به 

دست آورند. 
در ادامه، ساير داليل، كه بيشتر با زمينه مورد بحث قبلي، تطابق 
دارند و تا حدودي خاص محيط تحقيقات در كشورمان هستند را 

مرور مي كنيم:
عدم توجه مناسب وزارت آموزش و پرورش  به تدوين  برنامه 
راهبردي و بلند مدت و پي گيري آن و تغيير روزمره و موسمي 
برنامه ها و طرح هاي وزارت . اين امر سبب مي شود برنامه هاي 
پژوهشي هم دچار روزمرگي، تغيير  و جابه جايي افراطي شود و 
امكان تمركز و حل و فصل مسايل  پژوهشي مطرح شده در يك 
بازه زماني فراهم نگردد و به اين ترتيب ، پژوهشگاه هم به جاي 
طراحي  و اجراي برنامه  راهبردي پژوهش، با هدف حل و فصل 
مسايل پژوهشي وزارت ، به برنامه هاي پژوهشي با عمق كم تر و 
پژوهشي از  برد محدود تر مي پردازد و در فرآيند پشتيباني علمي – 
برنامه هاي اجرايي وزارت و كاربست يافته هاي پژوهشي، نقصان 
جدي پديد مي آيد. اميد است با تصويب سند ملي آموزش و پرورش 

، اين نقيصه رفع شود.
با تغيير سريع برنامه هاي وزارت و مطرح شدن برنامه هاي جديد، 
پي گيري و كاربست پژوهش هاي اجرا شده در چارچوب  برنامه 
هاي قبلي از اولويت ساقط مي شود و ديگر پي گيري  نمي شود و 
به جاي آن به طراحي و اجراي پژوهش در چارچوب  برنامه هاي 
جديد وزارت توجه مي شود. اين امر سبب اتالف منابع و سردرگمي 
محققان مي شود. نمونه هاي فراواني از اين امر وجود دارد كه در 
صورت نياز، مصاديق آن ارائه خواهد شد. براي حل اين مشكل الزم 

است از جهت گيري هاي اصلي وزارت حمايت پژوهشي شود. 
تعيين جهت گيري هاي اصلي پژوهشي وزارت ، دچار نقص است 
. روش تشخيص مساله هاي نظام آموزشي  و روش هاي صحيح 
پاسخگويي  به آنها از سوي ساختار  تحقيقات نياز به تجديد نظر دارد. 
به نظر مي رسد برخي پژوهش هاي پايان يافته، به داليل فوق با 
نيازهاي موجود و حال حاضر  وزارت فاصله دارد، لذا اقدامي براي 

كاربست آنها صورت نمي گيرد.
از سوي ديگربه نظر مي رسد برخي پژوهش هاي پايان يافته از 

كيفيت ضعيف برخودار  هستند، لذا به كاربست نمي رسند. 
البته شايد مهم ترين دليل در عدم اشاعه و كاربست يافته ها، صرفنظر 
از موارد فوق ، فقدان عزم جدي براي اشاعه و كاربست يافته هاي 

تحقيقات از طريق كميته اشاعه و كاربست بوده است. 
عالوه بر اين ، ساير داليل را مي توان به شرح زير برشمرد:

1-11- كمبود تجربه و فقدان مهارت بخش پژوهش در اشاعه و 
كاربست يافته ها،

2-11- عدم باور به پژوهش از سوي بخش اجرايي و نگرش منفي 
مديران اجرايی به پژوهش و گاه تضعيف بخش  پژوهش ،

3-11- نقص در توانايي مديران اجرايي براي استفاده از نتايج 
تحقيقات ،

4-11- عدم وقت گذاري مديران اجرايي براي كاربست يافته ها،
5-11- عدم اشاعه مناسب يافته هاي تحقيقاتي.

4- اقدامات پيشنهادي به منظور بهبود فرآيند اشاعه و کاربست 

1- Conclusive          2- Dissemination        3- Popularization      4- broker
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يافته هاي پژوهشي 
پيشنهاد اقدامات اجرايي، نوعي سياستگذاري در قلمرو كاربست و 
اشاعه يافته هاي پژوهشي است و بدون شك، سياستگذاري، مستلزم 
اتخاذ پيش فرض هايي درباره كاربست يا مدل هاي1 كاربست است. 
به طور خالصه بحث اصلي در مدل هاي كاربست2 ، از اين دو سئوال 
گرفته مي شود كه چگونه و با چه روشي بايد يافته هاي پژوهش 
به كاربر  بالقوه منتقل شود؟ يا اينكه  كاربر چگونه بايد از نتايج 
پژوهش مطلع گردد؟ براي پاسخگويي به اين دو سئوال ، مدل هاي 
بسيار متنوع و پردامنه كاربست معرفي شده است كه طبعاً هر كدام 
بر پيش فرض ها و باورهاي متفاوتي درباره پژوهش و كاربست آن 
مبتني هستند و نيز سطوح متفاوتي از فرآيند اشاعه ، استفاده، انتشار 

و كاربست يافته هاي تحقيقاتي را مد نظر قرار مي دهند.
4- 1- مدل های کاربست تحقيقات

روش استفاده كردن و بهره گيري3 از تحقيقات به خصوص تحقيقات 
حوزه علوم انساني، در سياست گذاري هاي آموزش و پرورش ، ابتدا 
به وسيله  دانشمندان علوم سياسي مطالعه شد. ويس4  1979،1980؛ 
به نقل از هيوزن، 1994، ص 1861( سهم مهمي در مفهوم سازي 
هاي اين حوزه دارد و مطالعه تجربي اين موضوع بوسيله ويس و 
كاپالن5 )1979( در خور توجه است. در ادامه ديدگاه هاي ويس را 

به اختصار به نقل از هيوزن )1994( بيان مي كنيم:
به نظر ويس تصميم گيري ها در عالم تعيين خط مشي و 
سياستگذاري برخالف آنچه  اغلب تصور مي كنند، به روش منظم 
و عقالني و پس از مالحظه و وارسي همه گزينه هاي ممكن و در 
نظر گرفتن  واقعيت هاي مرتبط و انتخاب  بهترين گزينه  صورت 
نمي گيرد، بلكه تصميم گيري در فضايي غبارالود و از هم گسيخته6 
صورت مي گيرد. تصميم گيري محصول تعامل پويايي پيچيده بين 
گروه هاي فشار متفاوت و استدالل هاي اقامه شده بوسيله هريك ، 
مالحظات مديريتي و سكون و لختی7 حاكم بر سيستم است. بهترين 
عبارتي كه اين وضعيت را توصيف مي كند، انباشته شدن و تراكم 
تصميم8  است. از سوي ديگر ، پژوهشگران هم از طريق مدل هاي 
عقالني و دانش محور، يافته هاي تحقيقات را به سياستگذاران ارائه  
نمي دهند. بلكه افكار عمومي، نظير صافي عمل مي كند و يافته ها را 
به اطالع سياستگذاران مي رساند. سياست گذاران  به جاي توجه به 
پژوهش هاي ويژه، مايلند  بدنه كلي تحقيقات در حوزه هاي خاصي 
را مورد توجه قرار دهند. يافته هاي تحقيقات از طريق گزارش هاي 
فني  يا علمي دست مراجع صاحب نفوذ و تصميم گيري نمي رسد، 
بلكه انتشار نتايج  تحقيقات از طريق فشار افكار عمومي و ساير رسانه 
هاي  گروهي صورت مي گيرد. مجموعه عقايد و باورها درباره نتايج 

علمي و اصالحاتي آنچه كه تحقيقات مي گويند« ، از طريق كانال هاي 
متفاوت، در ميان عموم مردم  گسترش مي يابد. مفاهيم نظري و يافته 
هاي ويژه، به پائين نشست مي كند و براي افكار عمومي تاثير مي 
كند و در مرحله اخر ، سياست هاي بخش عمومي را متاثر مي كند..
ويس )1979، به نقل از هيوزن، 1994، ص 1862( هفت مدل 
متفاوت از بهره گيري  تحقيقات در حوزه علوم اجتماعي را برشمرده 

است كه عبارتند از :
 مدل تحقيق و توسعه - اين مدل بين تحقيق بنيادي تا تحقيق 
كاربردي و توسعه كاربرد فن اوري جديد، نوعي فرآيند خطي را 
تصور مي كند. كاربرد آموزش برنامه اي و تدوين مواد آموزش 
فردي در آموزش و پرورش  از محصوالت اين مدل است. به نظر 
ويس، كاربرد اين  مدل در علوم اجتماعي فوق العاده محدود است 
زيرا دانش در علوم اجتماعي به آساني به تكنولوژي هاي تكرار پذير 

منجر نمي شود.
مدل حل مساله- اين مدل از پروژه تحقيق خاصي كه انتظار مي 
رود به طور مستقيم در موقعيت تصميم گيري آني به كار رود، ناشي 
مي شود و شامل  مراحل زير است: تعيين دانش مورد نياز9 كسب 
اطالعات پژوهشي از طريق اجراي مطالعه ويژه يا مرور تحقيقات 
موجود  تفسير  يافته هاي پژوهشي در زمينه  گزينه هاي سياست مورد 

نظر تصميم گيري درباره آن سياست و پي گيري آن.
مدل تعاملي- اين مدل فرض مي كند كه مجموعه اي از روابط 
متقابل و تعامالت مختل بين پژهشگر و سياستگذار و گفتگوي مستمر 

بين اين دو وجود دارد.
مدل سياسي- در اين مدل يافته هاي پژوهشي به منزله نوعي 
مهمات براي دفاع از يك موضوع مورد استفاده قرار مي گيرند. يك 
موضوع، پس از اينكه به قدر كافي درباره آن بحث شد، به مواضع 
مستحكم و سنگر بندي شده، منجر مي شود كه ارائه شواهد جديد، 
آن را تغيير نمي دهد. موردي كه غالباً مشاهده مي شود اين است كه 
سياست گذاري كه در مصدر قدرت است، قبل از مشورت با بخش 

تحقيق ، تصميم خود را مي گيرد.
مدل تاکتيكي- در اين مدل تحقيقات زيادي درباره مساله مناقشه  
انگيز روي  مي دهد  تا در حال حاضر، روي آن موضوع تصميم 

گيري نشود.
مدل روشنگري- از نظر ويس، پژوهشگران علوم اجتماعي معموالً 
از طريق اين مدل به حوزه سياست گذاري وارد مي شوند. تاثير 
تحقيقات بر حوزه سياستگذاري ظريف تر از چيزي است كه  اصطالح 
بهره گيري10 )استفاده( به ان اشاره مي كند و منظور از آن ، كاربرد11  
كم و بيش مستقيم يافته ها، طبق مدل  اول ) خطي( است. در مدل 

1 -  براي تعريف مدل معموالً تمايز آن با نظريه و مفروضه مطرح مي شود. مجموعه اي از مفروضه ها، يك نظريه  را شكل مي دهند و هنگامي كه اين نظريه  
در موقعيت چالش انگيز جديد، قابل تفسير باشد، آن را مدل گويند. برخي منابع، مدل را مترادف با نظريه  در نظر گرفته اند) كاپالن،1994، به نقل از كبيري ، 1385( . 

برنز) 1994، به نقل از همان ( مدل را معرف رسمي و نمادين روابط بين متغييرها دانسته است.
2- مباحث تخصصي بسياري در خصوص مدل هاي كاربست مطرح شده است كه براي بررسي بيشتر مي توان به پژوهش  انجام شده  توسط آقاي مسعود كبيري 
با عنوان »تعيين نگرش و گرايش هر يك از سطوح استفاده كننده از نتايج تحقيقات به مدل هاي اشاعه و كاربست يافته هاي پژوهشي كه با نظارت فرهاد كريمي در 

سال 1385  براي سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران انجام شده مراجعه نمود.
3- Utilization                    4- Weiss             5- Caplan                6- diffuse          7- Inertia
8- Decisionaccretion        9- missing          10- Utilization        11- Use             12- perimeate
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روشنگري، تحقيقات به فرآيند  سياست گذاري رسوخ12 مي كند، 
ولي نه از طريق  پروژه هاي ويژه ، بلكه از رهگذر تراوش و نشت 
تصميم ها و جهت گيري ها به عرصه آگاهي عمومي و شكل دهي 
نحوه تفكر  عموم جامعه درباره موضوعات اجتماعي. عالوه بر اين 
تحقيقات مي تواند بدون اشاره به شواهد يا يافته هاي ويژه، سياست 
گذاران را نسبت به موضوعات جديد حساس كند، به تعريف دوباره 
موضوعات و مسايل قديمي تر كمك كند و  نامساله ها1 را به مساله 
هاي  سياست گذاري تبديل كند. به نظر مي رسد  شواهد تجربي از 
اين مدل حمايت مي كند. ويس در مصاحبه با 155 نفر از سياستگذاران 
در واشنگتن  دي سي، دريافت كه 57 درصد آنها احساس مي كنند 
كه از تحقيقات استفاده مي كنند  اما فقط 7 درصد از انها به پروژه 

خاص يا مطالعه اي  كه تاثيري داشته است اشاره كرده اند.
مدل تحقيق به عنوان بخشي از امور عقالني جامعه2 ) پژوهش 
محور(3- تحقيقات علوم اجتماعي به همراه ساير دروندادهاي عقالني 
نظير فلسفه ، تاريخ، روزنامه نگاري، و غيره، به گسترش افق مباحثات  
درباره موضوعات خاصي و تدوين مجدد و تعريف دوباره مساله ها 
كمك مي كند. از نظر شيولسون4 )1988، صص، 5-4؛ به نقل از 
هيوزن، 1994(، موضوع بهره گيري5 ]از نتايج تحقيقات[ بايد دوباره 
چارچوب دهي شود. به نظر او نقش و سهم تحقيقات علوم اجتماعي 
در كاربردهاي اختصاصي  و فوري نيست، بلكه  بناسازي، به چالش 
كشيدن و تغيير دادن روش هاي تفكر سياستگذاران  و كارورزان 
درباره مسايل ، وظيفه مهم تحقيقات است. اين نقش جديد  از تركيب 
دو مدل  علم تجربي و علم اجتماعي حاصل مي شودو نمي توان 
انتظار داشت كه تحقيقات آموزشي، نظير علوم اجتماعي حاصل  مي 
شود و جامعه را  ثروتمند  مي كند، بتواند روش ها و شيوه هايي 
به دست دهد كه جامعه اي شاد، عاقل و تربيت شده توليد كند . 
تحقيقات آموزشي از طريق هشيار كردن  سياست گذاران و كارورزان  
نسبت به مسايل، تعهد آنها نسبت به حل و فصل مسايل را افزايش  
مي دهند، از موضع اتخاذ شده يا تصميمات قانوني قباًل گرفته شده 
حمايت مي كنند، ديگران را نسبت به موضوع اتخاذ شده  قانع مي 
سازند. اين مفروضه كه تحقيقات آموزشي بايد به كاربرد مستقيم و 
فوري در سياست گذاري يا روش ها منجر شود، بر شرايط غيرواقعي 

مبتني است ) شيولسون، 1988، صص5-4؛ به نقل از همان(.
به طور خالصه بايد گفت تاثيرات تحقيقات بر سياست گذاري، در 
دراز مدت  اتفاق مي افتد و به طور كوتاه مدت و به تبع انتشار نتايج 
تحقيقات ويژه در زمان خاص ، صورت نمي گيرد. تحقيقات تاثير خود 
را از طريق مجموعه كلي اطالعاتي كه فراهم مي اورد و مفهوم سازي 
خاصي كه از موضوعات پژوهشي ارائه مي كند  اعمال مي كند و 
همچون حوزه علوم طبيعي، به محصول منجر نمي شود . براين اساس 
مدل تحقيق و توسعه )R&D( در كاربست تحقيقات آموزشي جايي 

ندارد. نيز مدل  حل مساله كه براين فرض استوار است كه موضوعات 
پژوهشي، فارغ از ارزش6 هستند يا درباره ارزش هاي نهفته در آنها 
، وفاق عمومي وجود دارد. تحقيقات به حوزه سياستگذاري نشت 
مي كند اين گفته به ان معني است  كه تحقيقات از طريق يكپارچه 
كردن چشم انداز كلي كه سياست گذاران در مورد موضوعات خاص 
بكار مي گيرند، نقش خود را ايفا مي كند. در همين راستا وزارت  
آموزش و پرورش اياالت متحده  در سال 1986 بروشوري با عنوان 
چگونگي موثر واقع شدن تحقيقات درباره تدريس و يادگيري منتشر 
كرد. در اين بروشور ، يك يا دو صفحه به ارائه چكيده اي از چندين 
تحقيق دانشگاهي اختصاص يافته بود و يافته هاي آنها بيان شده بود 
و كاربردهاي عملي آنها به وضوح مطرح شده بود. پيشتر تحقيقات 
مطرح شده به فرآيندهاي كالس درس مربوط بودند اما تحقيقات قابل 
توجهي نيز به موضوعات  سياستگذاري اختصاص يافته بود. ارائه 
نتايج تحقيقات در اين چارچوب ، سبب روشنگري كساني مي شود 
كه تصميم گيري مي كنند و اين تصميمات معموال در يك مقطع 
زماني صورت نمي گيرد بلكه تراكمي و تجمعي است ) هيوزن و 

كوگان 1984؛ به نقل از هيوزن، 1994، ص 1893(
4-2-مهم ترين سياست ها در حوزه اشاعه و کاربست 

در اين گزارش به دليل لزوم رعايت اختصار در ارائه مباحث نظري 
، نيازي به ذكر مفصل انواع مدل هاي كاربست و انطباق هر كدام از 
پيشنهادهاي سياست گذاري كاربست كه در ادامه مطرح خواهد شد، 
با ان مدل ها نيست) هرچند پژوهش مستقل در اين خصوص  كه هر 
كدام از مدل هاي كاربست ، كدام نوع پيشنهادهاي كاربستي در حوزه 
آموزش و پرورش را ارائه خواهند كرد،مي تواند جالب باشد( بلكه 
مجموعه پيشنهادهايي كه در ادامه ارائه شده است، به منزله چارچوب 
هاي عملي تصور مي شوند كه در حال حاضر و به فراخور شرايط، 

قابل اجرا و عملي هستند.
در وضعيت موجود  و در چارچوب فعاليت هاي اشاعه و كاربست 
تحقيقات در وزارت آموزش و پرورش، مهم ترين اقدامات پيشنهادي 

قابل اجرا7 به شرح زير هستند : 
1-شيوه نامه كميته سياستگذاري و برنامه ريزي اشاعه يافته هاي 
پژوهشي كه در پژوهشگاه تصويب شده ، و جهت اجرا ابالغ شده 
به طور جدی پي گيری شود. فعال سازي اين كميته  مي تواند معرف 
اراده جدي  وزارت آموزش و پرورش براي اشاعه و كاربست  و 
توليد بسته هاي توصيه اي ، مشاوره اي و كاربردي، مبتني بر نتايج 

تحقيقات باشد.
2-الزم است متولي مستقيم در پژوهشگاه و يك كارشناس) با 
پست تركيبي( در هر پژوهشكده و استان ها، وظايف كاربست و اشاعه 

تحقيقات را پيگيري و اجرا كند.
3-پيشنهاد مي شود طرح هاي  پژوهشي ) پروپوزال( داراي پيوست 

1- nonproblem       2- Research as part of the intellectual enterprise of society      3- Research - oriented      4- Shavelson
5- Utility                 6- Value free
7- الزم به ذكر است كه مجموعه اقدامات پيشنهادي، به ترتيب  فوريت و اولويت  اجرا از نظر زماني ، تنظيم و مرتب شده اند تا به استناد آن ها بتوان به گونه اي 

مداخله  منطقي در حوزه كاربست  دست يافت. ناگفته پيداست  كه مجموعه اقدامات پيشنهادي در حوزه كاربست را مي توان به سه دسته فعاليت تقسيم كرد:
فعاليت هاي كاربست  قبل از اغاز طراحي و اجراي طرح پژوهشي

فعاليت هاي كاربست در حين طراحي و اجراي طرح پژوهشي
فعاليت هاي كاربست پس از پايان اجراي طرح پژوهشي
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كاربستي ) كاربردهاي قابل انتظار( باشند و مجري تحقيق موظف باشد 
به طور مستدل، به كاربردهاي احتمالي تحقيق خود در پروپوزال اشاره 
كند و اين  بخش، نقش تعيين كننده تري در پذيرش يا رد پروپوزال 
توسط شوراي پژوهشي ) گروه- پژوهشكده – پژوهشگاه( داشته باشد.
4- مجريان طرح هاي پژوهشي پايان يافته ، به طور منظم و هدفمند 
در فرآيند كاربست درگير شوند. در اين خصوص چند پيشنهاد به 

نظر مي رشد:
الف: از اين پس در قرار دادهاي پژوهشي جديد، تدوين بسته 
توصيه هاي كاربستي براساس نتايج تحقيق ، و اعتبار بخشي به آن، در 
زمره وظايف مجري قرار گيرد و وي موظف شود به طريق مقتضي، ) 
تعامل با حوزه اجرايي و...( اين مهم را به  انجام رساند. براين اساس 
الزم است تغييرات الزم در فرم تيپ عقد قراردادها اعمال شود.البته 
الزم است عمليات تدوين بسته هاي كاربستي و اعتبار يابي آن، در 
شرح خدمات  طرح پژوهشي ديده شود و هزينه آن منظور شود. 
بديهي است تسويه قرار داد پژوهشي يا )حداقل 10% آن( منوط به 
ارائه بسته ي توصيه هاي كاربستي معتبر ) اعتبار يابي شده( از سوي 
مجري خواهد بود ) براي تدوين بسته توصيه هاي كاربستي نيز 
مي توان پروتكل و ضوابط خاصي تعريف كرد و در مراجع ذيربط 

تصويب نمود(. 
ب- در مورد طرح هاي پژوهشي  در دست اجرا،  مي توان طي 
نامه اي از مجري پژوهش درخواست كرد كه طبق  ضوابط خاص، 
بسته ي كاربستي براي پژوهش خود توليد و آن را اعتباريابي كند. 

5-كليه طرح هاي پژوهشي پايان يافته، ابتدا در كميته اشاعه و 
كاربست پژوهشگاه، يا شورای تحقيقات استان ها يا كميته پژوهشی 
معاونت های حوزه استادی )يا هسته كاربست پژوهشكده( مطرح شوند 
و در صورتي كه به تشخيص كميته كاربست ، داراي پيام يا توصيه 
كاربستي باشند، پس از ارزشيابي، و در صورت احراز كيفيت هاي 
الزم ، وارد فرآيند اشاعه و كاربست شوند و در دستور كار اصلي 
كميته كاربست قرارگيرند. بنابراين الزم است آيين نامه ارزشيابي از 
طرح هاي پژوهشي پايان يافته ،  جهت اجرا ابالغ شود. از سوي 
ديگر الزم است براي ارزشيابي از طرح هاي پژوهشي پايان يافته، 

متولي مشخص تعريف شود.
6- شناسايي تجارب موفق ساير موسسات پژوهشي در كاربست 

تحقيقات، در دستور كار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد.
7-اشاعه و كاربست نتايج تحقيقات ، در عصر حاضر ، به يك 
ديسيپلين علمي تبديل شده است و نقش تعيين كننده اي در شكل 
دهي به سياست هاي مديريت دانش دارد. نحوه مواجهه كشور با اين 
قضيه ، هنوز شكل منطقي به خود نگرفته است و كمبودهاي جدي 
در اين خصوص وجود دارد به دليل كمبود تحقيق و ادبيات پژوهشي 
در حوزه كاربست، الزم است تحقيقات مرتبط با كاربست، اشاعه و 
مدل هاي كاربست  و اشاعه و حتي اقدام پژوهي در حوزه كشف 
مدل هاي كاربست، و اجراي آن ها توسط گروه هاي پژوهشي، مورد 
حمايت ، تاكيد و تشويق قرار گيرد. مثاًل پژوهشگاه مي تواند هر 
سال و در هفته پژوهش ، به سه تحقيق يا اقدام پژوهي پايان يافته 
در حوزه كاربست و مدل هاي آن ، جوايز ويژه اهدا كند، تا به اين 
ترتيب  انگيزه پژوهشگران براي اجراي تحقيقات با موضوع كاربست 

، افزايش يابد.

8-كاربست داراي تعاريف و سطوح متفاوتي است كه مي توان 
آن ها را روي يك پيوستار نشان داد و به نظر مي رسد  از اشاعه و 
روشنگري آغاز مي شود و سرانجام  به استفاده )use( ، مداخله و 
تغيير منجر مي شود. به نظر مي رسد يكي از لوازم اصلي اولين مرحله 
كاربست) اشاعه(، كه مي توان از آن با اصطالح  كاربست نرم ياد كرد 
، مستند سازي نتايج طرح پژوهشي پايان يافته ، در چارچوب مقاله 
علمي چاپ شده در نشريات پژوهشي است. پس اولين قدم جدي، 
مستند و منطقي كاربست  تحقيقات، توليد مقاله علمي معتبر مستخرج 
از متن تحقيق و چاپ آن در مجله علمي معتبر يا مجموعه مقاالت  
كنفرانس علمي معتبر مي باشد. بنابراين پيشنهاد مي شود مجريان طرح 
هاي پژوهشي در دست اجرا در وزارت آموزش و پرورش، موظف 
شوند حداقل يك مقاله از پژوهش خود استخراج كنند و پس از چاپ 
در نشريه علمي ) يا اخذ گواهي چاپ(، يا ارائه در كنفرانس علمي 

معتبر، با آنها تسويه كامل صورت گيرد.
9- در هر پژوهشكده و مركز پژوهشي، هسته كاربست و اشاعه، 
با شرح وظايف معين)پس از تصويب مراجع ذيربط( ، تشكيل شود 
و تحقيقات انجام شده  را ، پس از ارزشيابي كيفيت انها و احراز 
استانداردها، از نظر كاربست مديريت كند و بسته هاي كاربستي 

توليد كند. 
10-بخش هاي اجرايي وزارت و به خصوص وزير محترم، معاونين 
ايشان و مديران كل استان ها، معتقد و متعهد به پژوهش و مشتاق به 
كاربست تحقيقات باشند. درخصوص راهكارهاي ايجاد اين تعهد و 
اشتياق، مي توان پژوهشي  اجرا نمود. وزير محترم، تصميم گيري مبتني 
بر پژوهش را در وزارت آموزش و پرورش نهادينه نمايد. تشكيالت 
كميته پژوهشي معاونت ها و سازمان هاي حوزه ستادي، چارچوب  
مناسبي براي گسترش كاربست  در ستاد وزارت به شمار مي روند.

11- هر طرح اجرايي جديد در وزارت ، پيوست پژوهشي داشته 
باشد و طرح جديد بدون مطالعه سوابق، پيشينه ها و استعالم از مراكز 
پژوهشی، اجرا نشود و مديران اجرايي وزارت به استفاده از پژوهش 

در تصميم گيري ملزم شوند.
12-اجراي آيين نامه تشكيل كميسيون كاربست، در شوراي 
تحقيقات سازمان استان ها و كميته پژوهشي معاونت هاي حوزه 

ستادي مورد تاكيد و پي گيري قرا رگيرد.
13-تجارب موفق استان ها و معاونت هاي ستاد در حوزه كاربست 
تحقيقات،  شناسايي، مستند و منتشر گردد  و توسط وزير محترم مورد 

تقدير قرار گيرد.
پژوهشي در حوزه كاربست،   14- به دليل قلت منابع علمي – 
تاليف و ترجمه متون  علمي در حوزه كاربست و اشاعه تحقيقات ، 

در اولويت قرار گيرد و مورد تشويق واقع شود
15-تحقيقات پايان يافته ي مرتبط و داراي كيفيت ) ارزشيابي 
شده (، پس از تاييد كميته كاربست در جلسات ماهانه ارائه يافته ها 
، شركت داده شوند و نتايج آنها اشاعه داده شود و مجموع خالصه 
اين تحقيقات و گزارش اشاعه آنها در يك اثر به صورت ساليانه 

منتشر گردد.
16-گسترش اقدام پژوهي به بدنه كارشناسي هاي حوزه ستادي در 

دستور اقدامات پژوهشگاه قرارگيرد.
17- توليد مقاالت علمي با موضوع كاربست تحقيقات )در نشريات 
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علمي يا به صورت مجموعه مقاالت( در اولويت قرار گيرد و توسط 
پژوهشگاه از صاحبان اين دسته از مقاالت ، تقدير شود.

18-برگزاري كنفرانس علمي 2 ساالنه با موضوع اشاعه و كاربست 
تحقيقات در حوزه علوم تربيتي ، توسط پژوهشگاه  در دستور كار 

قرار گيرد.
19- يك مجله علمي) فعاًل در ظرفيت مجله  علمي  ترويجی( به 
طور اختصاصي به مسايل كاربست تحقيقات در آموزش و پرورش 

و مديريت تحقيقات بپردازد.
20-كارگاه آموزشي براي آموزش مدل ها و روش هاي اشاعه و 
كاربست يافته ها به پژوهشگران و مديران  پژوهشي، تشكيل شود.

21- اطالعات پژوهشي  و دانش تحقيقاتي مديران اجرايي وزارت 
و استان ها  از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي و نشست هاي 

هم انديشي افزايش يابد.
22- كار بر تحقيق ) سفارش دهنده  عيني يا فرضي( در فرآيند 

طراحي و اجراي تحقيق، مشاركت  كند.
23-طراحي و اجراي تحقيقات سفارشي و متقاضي محور در دستور 

كار پژوهشگاه  و استان ها قرار گيرد.

25-ساز و كار پژوهشگاه براي پاسخگويي به نيازها و درخواست 
هاي پژوهشي شخص وزير محترم و حوزه ستادي وزارت بازبيني 
شود و مدلي طراحي و اجرا شود كه در اسرع وقت به اين نيازها 

پاسخ داده شود.
26-  حمايت گسترده از برنامه اقدام پژوهی در مورد معلمان و 
مديران و نيروی انسانی در سطح مدرسه در دستور كار جدی وزارت 

آموزش و پرورش قرار گيرد. 
27- و شايد مهمتر اينكه، مدل برنامه  پژوهشی، جايگزين مدل طرح 
پژوهشی گردد. در مدل برنامه پژوهشی يا كالن پروژه ها، كه در 
سالهای 1384 و 1385 در پژوهشگاه مطرح شد، طرح های پژوهشی 
متعدد، مرتبط و متنوع در يك حوزه موضوعی خاص و با توجه 
به نيازهای احصا شده، تعريف و اجرا مي شوند. شانس كاربست و 
تاثيرگذاری چند طرح پژوهشی مرتبط و ساختمند، كه هر كدام از 
زاويه ی خاصی به موضوع نگاه مي كند )برنامه پژوهشی(، بسيار بيشتر 
از يك طرح پژوهشی است. مرور ادبيات كاربست نيز مويد اين نظر 
است. به نظر مي رسد يكی از راه های كاربست موثر، پي گيری و اجرای 

ايده كالن پروژه ها مي باشد.
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چيستي پژوهش:
پژوهش بستر توسعه همه جانبه كشورها است. پژوهش آموزشي 
كاربردهاي منظم علمي به منظور مطالعه مسايل تدريس و يادگيري در 
درون نظام رسمي آموزش و پرورش است كه با تبيين مفاهيم مرتبط 

با آن ها صورت مي پذيرد )كوهز و ماينون 1996(. 
رؤوف )1377( پژوهش را به آيينه تشبيه كرده است كه انسان با 
نگاه به آن اطالعاتي را به دست مي آورد كه اين اطالعات راه گشا 
خواهد بود. ولي مجموعه اطالعات حاصل از پژوهش را به دو دسته 

تقسيم كرده است؛ دسته اول آن هايي هستند كه نكات مثبت را نمايان 
مي كنند، دسته دوم آن هايي هستند كه جنبه منفي كار را آشكار و 

نمودي از كاستي ها را مشخص مي كنند.
صرف نظر از تفاوت ميان تعاريف، به طور ضمني مي توان دريافت 
كه )ذهن جستجو گر، روش علمي و اطالعات( سه عنصر هر فعاليت 
پژوهشي به شمار مي روند )فتاحي 1384(. از نظر لوماكس )1997(، 
مك بيث و مورتيمور )2002(، پژوهش به عنوان ابزاري اساسي براي 
ارتقاي نظام آموزشي مطرح مي شود و در مسير اصالح و بهبود وضعيت 

دکتر نعمت اله متين
عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

مقدمه:
در ميان جامعه و دست اندرکاران آموزش و پرورش پرسشهاي بسيار جدي و اساسي در خصوص آموزشهاي فني و   
حرفه اي مطرح است. براي پاسخگويي به اين پرسشها و رفع ابهامات، الزم است پاسخهاي صريح و روشني را ارائه نمود. متأسفانه 
در حوزه آموزشهاي فني و حرفه اي پژوهشگران حرفه اي و با تجربه در حد نياز وجود ندارد، يا احتماالً پژوهشهاي اين بخش مورد 

غفلت قرار مي گيرند، و زواياي تاريك همچنان باقي مي ماند، بنابراين الزم است در اين خصوص چاره انديشي شود.
هدف از ارائه اين مقاله، تقويت پژوهش انگيزي ميان پژوهشگران، به خصوص محققان وزارت آموزش و پرورش است.   
گسترش پژوهشهاي فني و حرفه اي در سطح کشور و ترغيب پژوهشگران محلي و غيرمحلي براي اقدام به اين مهم، مي تواند 
موجبات کاهش و حل مشكالت آموزش هاي فني و حرفه اي را به دنبال داشته باشد و از تصميم گيري بدون پشتوانه پژوهشي مديران 
جلوگيري به عمل آورد. همچنين ترغيب مديران، سياستگذاران و دست اندرکاران آموزش و پرورش بخصوص شوراي تحقيقات استانها 
براي اولويت دادن و توجه به پژوهش هاي فني و حرفه اي از ديگر اهداف نگارش اين مقاله است. اميد است با اشاعه و گسترش 
اين انديشه به رشد و توسعه کمي و کيفي پژوهشهاي فني و حرفه اي کمك نموده و در پاسخگويي به پرسشها و رفع ابهامات در 

حوزه اين آموزش ها ياري رسانيم.

پژوهش و آموزش هاي فني و حرفه اي
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آن ها نقش كليدي ايفا مي كند. 
زندگي بشر با پژوهش پيوستگي دائم و مستمر داشته و دارد. هر يك 
از ما به عنوان يك انسان به طور روزانه با سئواالت كوچك و بزرگ 
رو به رو هستيم كه در زندگي شخصي يا شغلي از خود يا ديگران 
مي پرسيم. يك معلم ممكن است درباره رفتار خاص يك دانش آموز 
سئوال كند. يك اقتصاددان عوامل مؤثر بر اقتصاد جامعه را مورد 
پرسش قرار مي دهد و يك هنرآموز ممكن است در خصوص آينده 
شغلي خود و رابطه با رشته تحصيلي خودش پرسش به عمل آورد.

براين اساس همه ما بطور ذاتي پرسشگر هستيم. سئوال و پژوهش 
پيوسته با ماست. سئوال مي كنيم چون مي خواهيم به آگاهي و شناخت 
بيشتري برسيم. سئوال مي كنيم چون مي خواهيم پيشرفت داشته باشيم، 
سئوال مي كنيم تا نقش مؤثري در زندگي داشته باشيم. براي دستيابي 
به شناخت منابعي ديگر هم وجود دارد و آنها منابع شناخت انسان 
هستند. روش تجربه، روش مرجع، روش شهودي، روش عقلي و 
روش علمي نيز منابعي هستند كه از طريق آنها مي توان به سئواالت 
پاسخ گفت. اما منظم ترين و استوارترين روش ها پژوهش است كه 

منسجم و گام به گام در پي يافتن پاسخ اساسي به پرسش است.
از طرف ديگر، پيچيدگي هاي زندگي امروز، آدمي را بر آن داشته 
است تا از ابزار گوناگون براي مقابله با مشكالت و حل مسايل 
خود بهره  گيرد. بي شك يكي از مناسب ترين ابزارها، مجهز شدن به 
پژوهش است. سخن از پژوهش ذهن را به سوي انسان هائي مي برد 
كه به بشريت خدمت كرده اند. پژوهش يك روند فعاالنه يا هوشيارانه 
و سامانمند براي كشف، تعبير و بازنگري پديده ها، رخدادها، رفتارها 
و فرضيه ها است. پژوهش همچنين براي استفاده از پديده هاي موجود 
براي دست يافتن به راه كارهاي عملي و فناوري ها به كار مي رود 

)دانشنامه ويكي پديا(.
پژوهش چارچوبي براي درست انديشيدن و حرکت در مسير 
حل مساله است. بشر در طي تاريخ دانش پژوهي، مجموعه اي متراكم 
از روش ها و رويكردهاي پژوهشي را براي هدايت كوشش هاي خود 
در مسير حل مسايل فراهم آورده است كه هر يك ظرفيت مطالعه 
بخشي از مسايل را دارا مي باشند. مولي پژوهش را راهي مطمئن براي 
دستيابي به واقعيت ها و حل مشكالت مي داند كه با گردآوري منظم 
داده ها و تحليل و تفسير آنها حاصل مي شود. از اين منظر پژوهش 
مهمترين وسيله براي توسعه دانش، پيشرفت و تواناسازي بشر در 
تعامل اثربخش با محيط است به نحوي كه امكان تحقق اهداف را با 
حل مسايل فراروي، فراهم مي سازد )به نقل از كوهن و مانيون، 1966(.

خواستگاه پژوهشهاي آموزشي در آموزش و پرورش
گي )1990( پژوهش در آموزش و پرورش را كاربرد منظم روش هاي 
علمي به منظور مطالعه مسايل و مشكالت آموزشي تعريف كرده است. 
با استفاده از پژوهش مي توانيم درباره ماهيت آموزش و پرورش 
تربيتي را توصيف، پيش بيني،  اكتشاف كنيم، پديده هاي آموزشي – 
مهار و تبيين نمائيم و زمينه هاي تغيير و بهبود شرايط را فراهم آوريم 

)ساكي 1388(.
با توجه به تعاريفي كه از پژوهش به عمل آمد مشخص مي شود در 

سازمان هاي آموزشي، پژوهش موقعيت ممتاز و مهمي دارد. پژوهش 
به درك پيچيدگي هاي محيط آموزشي كمك مي كند. پژوهشگران 
آموزشي با بهره گيري از روش هاي منظم علمي پديده هاي آموزشي را 
در سطوح مختلف تحليل، تبيين و پيش بيني مي كنند. و از اين مسير 

اطالعات معتبري را براي تصميم گيران آموزشي توليد مي كنند.
به اين ترتيب وظايف و مأموريت هاي دشوار و حساس آموزش 
و پرورش در پرتو فعاليت هاي پژوهشي، فرصت  مناسب تري براي 
تحقق مي يابند، بسيار واضح است بدون پژوهش كارآمدي در آموزش 

و پرورش بي مفهوم است.
يكي از داليل مهمي که ارتباط آموزش و پرورش را با پژوهش 
مورد تاکيد قرار مي دهند نقش پژوهش هاي آموزشي در توسعه ملي 
است و نيز دليل آن نقش محوري تعليم وتربيت در توسعه اقتصاد 
ملي کشور مي باشد. از ديدگاه واير )1999( پژوهش آموزشي با توسعه 
آموزشهاي مدرسه اي و بهبود كيفيت تدريس به طور مستقيم در تقويت 
دانش و مهارت افراد آموزش ديده جامعه گام برمي دارد كه اين نيز 
به طور روشن بر نيروي كار و همين گونه اقتصاد ملي تأثيرگذار است. 
پژوهش با توليد دانش در سطوح مختلف و انجام فعاليت هاي جانبي، 
در راستاي ماموريت هاي نظام آموزشي كاركردهايي را دنبال مي كند.

پژوهش در جريان آموزش و پرورش و در عرصه هاي مختلف آن 
اثرگذار است و با توجه به شاخص هاي پيش گو و بين المللي اين نظام 
را ارتقاء مي بخشد كه به آن كاركرد توسعه اي مي گويند. از كاركردهاي 
ديگر پژوهش انجام فعاليتهاي پيشگيرانه است. اين كاركرد باعث 
مي شود كه از بروز مسايل و بحران ها در نظام آموزشي جلوگيري 
به عمل آيد. همچنين كاركرد ديگر پژوهش كاركرد درماني است كه 
با تشخيص مسايل و مشكالت و ارائه راههاي مرتفع ساختن آنها راه 
آموزش و پرورش هموارتر مي شود. در نتيجه، پژوهش، هم در مقام 
راهبرد و هم در مقام راه كار به واقع يكي از شاخصهاي مهم توسعه 
بوده و تداوم آن را تضمين مي كند. نيازي به توضيح نيست كه توليد 
علم و فن آوري جز با توسل به پژوهش و پژوهشگران كارآمد ميسر 
نمي باشد. در آموزش و پرورش نيز پرداختن به پژوهش در دو بعد 
قابل توجه و تأمل مي باشد: اول از بعد تربيت پژوهشگر و دوم از بعد 
اداره و تصميم سازي مبتني بر پژوهش. نظام آموزشي زماني مي تواند 
به هدف تربيت پژوهشگران نايل شود كه بتواند روحيه پژوهشگري 
و پژوهش محوري را در بين دانش آموزان ترويج كند. به عبارت ديگر 
اعتقاد به پژوهش به عنوان يك راه كارآمد براي رسيدن به راه حل 
مسايل و مشكالت بايد در دانش آموزان دروني شده و جزيي از نظام 
ارزشي و اعتقادي آنان شود. اين امر ميسر نيست، مگر با تربيت معلماني 
پژوهشگر، چرا كه معلمان مهمترين ركن نظام آموزشي هستند كه 
مي توانند با الگودهي مناسب شخصيت دانش آموزان را تشكيل دهند. 
از بعد اداره و تصميم گيري مبتني بر پژوهش، بايد گفت براي گردش 
چرخ عظيم نظام آموزشي ايران گريزي از اين نيست كه مديران 
آن ابتدا خود معتقد به پژوهش باشند و در درجه دوم سعي كنند، 
برنامه ها، مديريت و تصميم گيري ها را درون نظام آموزشي، تنها مبتني 

بر پژوهش هاي كارآمد سازمان دهند. )دهقان، 1381(.
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آموزش و پرورش و آموزش هاي فني و حرفه اي
بنا به گفته علماي علوم انساني كاركردهاي آموزش و پرورش عبارتند 
از انتقال فرهنگ، اجتماعي كردن افراد و تربيت نيروي انساني مورد 
نياز جامعه. همچنين يونسكو در سال 1993 بنياد يادگيري انسان را بر 
چهار ستون استوار مي داند يادگيري براي دانستن، يادگيري براي انجام 

دادن، يادگيري براي زيستن و يادگيري با هم زيستن. 
در واقع آموزش و پرورش در پي سازندگي شخصيت متناسب 
با توسعه يعني دانش و مهارت انسانها است. نهاد تعليم و تربيت 
در پي ايجاد كيفيت و تركيب مطلوب نيروي انساني است. رسالت 
نظام آموزشي فراهم كردن شرايط رشد و توسعه قابليت هاي افراد در 
ابعاد مختلف و پاسخگويي به بازار كار و اشتغال است. آماده سازي 
جوانان براي انجام دادن و زيستن است. آموزش و پرورش مدرن 
در پي ايجاد شايستگي هاي كليدي و اساسي مورد نياز جامعه است. 
آموزش و پرورش بايد به دانش آموزان كمك كند تا بفهمند كه 
چگونه مطالب درسي و آموختني آنان به دنياي فرصت هاي شغلي 
آينده پيوند مي خورند، زيرا تغييرات در نظام هاي آموزشي براي تأمين 
نيروي انساني كارآمد است. مرزبندي قديمي و كهنه بين آموزش 
نظري و عمومي و آزاد و آموزش هاي فني و حرفه اي و كارآفريني در 
حال فرو ريختن است. آموزش و پرورش امروزين براي آماده كردن 
افراد براي اشتغال و آموزش مادام العمر تاكيد دارد. در عصر حاضر 
با پيشرفت در تكنولوژي و تحول در نقش ها و استراتژي ها، نياز به 
نيروي انساني كارآموخته، كارآمد و سرمايه انساني بيش از هر زمان 

ديگر احساس مي شود.
سرمايه انساني عبارت است از مهارت ها، ظرفيت ها و توانايي هاي 
افراد كه در فرآيند آموزش بدست آورده اند (متين 1388(. در 
اين خصوص آموزش هاي فني و حرفه اي عامل مهمي در تربيت نيروي 
انساني ماهر و كارآمد است. سازمان يونسكو معتقد است آموزش فني و 
حرفه اي بايد بخش مكمل نظام آموزشي همه جانبه باشد و به اين علت 
بايد به محتواي فرهنگي آن توجه نمود. آموزش هاي فني و حرفه اي 
بايد همگام با آموزش عمومي، شخصيت و منش فرد را نيز پرورش 
دهد. در يك جمله انتظارات از آموزش و پرورش نوين عبارتند از:

آماده سازي افراد براي اشتغال و يادگيري مادام العمر 2. اهميت به 
بازار كار )مهارتهاي حرفه اي و اجتماعي( 3.توجه به بي مرزي ميان 

آموزش نظري و عملي.
يونسكو آموزش فني و حرفه اي را چنين تعريف مي كند: آموزش 
فني و حرفه اي عالوه بر دانش عمومي، تمام اشكال و سطوح فرآيند 
آموزشي شامل مطالعه فن آوري و علوم مربوط به آن و كسب مهارتهاي 
علمي، توانايي و نگرش را دربرمي گيرد و مسايل مرتبط با اشتغال را 

در بخشهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي زندگي برعهده دارد.
در كنفرانسهاي مهم بين المللي مطرح مي گردد كه آموزش هاي فني 
و حرفه اي پاسخگوي نيازهاي اقتصادي و اجتماعي كشورها است 
و همه ملتها نيازمند يك سياست روشن آموزشي هستند كه در آن 

آموزش فني و حرفه اي بخش مهم آنرا تشكيل دهد.
در همايش بين المللي يونسكو كه در سال 2004 با عنوان يادگيري 
براي كار، شهروندي و پايداري، در كشور آلمان تشكيل شد، آمده 

است: بايد دانش آموزان را به دانش، صالحيت ها، مهارت ها، ارزش ها 
و نگرش هائي مجهز كرد تا موجب شود آنان به شهرونداني كارآمد 
و مسئوليت پذير تبديل شوند كه نسبت به كيفيت كار و كمك آن به 
توسعه پايدار جامعه آگاه باشند. بنابراين اهميت آموزش فني و حرفه اي 
يك امر مربوط به مكان يا زمان خاص نيست بلكه همه كشورهايي 
كه براي رسيدن به توسعه اقتصادي كوشيده اند به اصالحات اقتصادي 
دست بزنند و در اين زمينه موفق شده اند، در اولين گام با جديت به 
اصالح و توسعه كمي و كيفي آموزش فني و حرفه اي پرداخته اند. در 
اين زمينه شاهد و مثال بسيار است. از آن جمله در ميان كشورهاي 
توسعه يافته مي توان به آمريكا، ايتاليا، آلمان، فرانسه و انگليس و همچنين 
در آسيا به كشورهاي كره، مالزي و هند اشاره نمود. )خالقي، 1387(
امروز در اكثر كشورها، به ويژه در كشورهاي پيشرفته و صنعتي، 
گسترش كمي و كيفي آموزش هاي فني و حرفه اي از جمله محورهاي 
اساسي برنامه هاي توسعه و آموزش و پرورش است. در ايران نيز 
گر چه در عرصه گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي به توفيق هايي 
دست يافته ايم به گونه اي كه حدود 38% از دانش آموزان متوسطه در 
رشته هاي فني و حرفه اي مشغول به تحصيل هستند و آموزش هاي 
فني و حرفه اي از اهميت و گستره بيش تري برخوردار شده است، 
بااين حال، هنوز تا رسيدن به سطوح مطلوب كميت و كيفيت در اين 

زمينه ها فاصله زيادي وجود دارد )قاسمي پويا 1380(
بخشي از تنگناهاي آموزشهاي فني و حرفه اي كه در اين مقال 

مي گنجد عبارتند از:
ناهماهنگي رشته هاي فني و حرفه اي با فناوري هاي جديد
عدم تناسب ميان بازار كار و توانائيهاي فارغ التحصيالن

عدم هماهنگي نيازهاي جامعه و برنامه هاي آموزش هاي فني و 
حرفه اي

نبود نهاد سياستگذار ملي
مشكل سرمايه گذاري در اين آموزشها

پائين بودن منزلت اجتماعي و گرايش كم جوانان مستعد به اين 
رشته ها

ضعف آموزش  عمومي و پايه
درك ناقص مسئوالن كشور از اهميت آموزش هاي فني و حرفه اي

ضعف مباني نظري و پايه آموزشهاي فني و حرفه اي
كمبود فرهنگ پژوهش و ارزشيابي در حوزه آموزشهاي فني و 

حرفه اي
رعايت نكردن اصل واقع بيني در تدوين برنامه هاي آموزش فني 

و حرفه اي
بنيان نظري برنامه هاي آموزش فني و حرفه اي در كشور بسيار 
ضعيف است. به نظر مي رسد كه اين برنامه ها از سياست هاي مدون 
و روشن تبعيت نمي كنند. هم در سياست گذاري و برنامه ريزي و هم 
در تعقيب سياست ها و اجراي برنامه ها ضعف هاي اساسي وجود 
دارد. سياستهاي آموزش فني و حرفه اي با تغيير مديريتها در سطوح 
مختلف، دچار چالش مي شود و بعد از مدتي توجه به آنها فروكش 
مي كند. تعدد متوليان برنامه آموزش هاي فني و حرفه اي، تناقص در 
سياست گذاري ها، ضعف مديريتها، به روز نبودن آموزشها، ناتواني در 
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تربيت و مهارت آموزي دانش آموزان از ويژگيهاي بارز اين نظام آموزشي 
است. به عنوان مثال، در بيش از 90 پژوهش انطباق آموزش هاي فني 
و حرفه اي با نيازهاي بازار كار مورد مطالعه قرار گرفته است و در 
اين پرسشها به طور صريح به كافي نبودن اين انطباق اشاره شده است. 
به رغم هزينه هاي سنگين مالي و انساني، شواهد پژوهشي موجود نشان 
مي دهد تعداد زيادي از فارغ التحصيالن فني و حرفه اي بيكار هستند. 
در پژوهشي كه اخيراً نگارنده با عنوان كارآيي بيروني آموزشهاي فني 
و حرفه اي انجام داده است مشخص گرديد كه در شهر تهران و در 
شاخه كاردانش كارايي بيروني دو رشته حسابداري و كامپيوتر كه 
بايد از بازار گرمي بيشتري نسبت به ساير رشته ها برخوردار باشند، 
متأسفانه اشتغال و كارآيي فارغ التحصيالن از مطلوبيت خوبي برخوردار 
نيست. ساير پژوهش ها نشان مي دهند اين نمونه از آموزشها از منزلت 
اجتماعي شايسته اي برخوردار نيستند به عبارت ديگر، كار و مهارتهاي 

عملي در جامعه ما داراي بهاي كافي نيست.
مطلوب نبودن تجهيزات، ضعف تخصص و دانش در نيروي انساني 
آموزشهاي فني و حرفه اي از مسايل ديگر اين آموزشهاست كه افت 
كيفيت را در اين بخش از آموزش فراهم نموده است. با توجه به 
اينكه هنوز فرهنگ پژوهش در كشور نهادينه نشده است و باور 
راستين براي پژوهش در بخش هاي گوناگون آموزشي و فرهنگي در 
حد ضعيفي است و اعتقاد به اين كه پژوهش مي تواند بسياري از 
مسايل را حل كرده يا كاهش دهد در ميان دست اندركاران چندان قوي 
نيست، به نظر مي رسد يكي از علل كاستي ها و ساير مسايل مرتبط با 
فني و حرفه اي نبودن توجه كافي به پژوهش ها در اين بخش به ويژه 
در سطح ستاد و استان ها است. براي نمونه در سال 1377 از ميان 
134 پژوهش مصوب سراسر كشور در مجموع 4پژوهش مربوط به 
آموزش هاي فني و حرفه اي بوده و در سال 1378 اين تعداد به 14 
مورد رسيده و در سال هاي 86، 87، 88 اين تعداد احتماالً به 25، 23 
و 10 پژوهش رسيده است. اين آمارها نشان مي دهد كه در آموزش و 
پرورش و ساير نهادهاي آموزشي و پژوهشي به پژوهش هاي فني و 
حرفه اي توجه الزم مبذول نمي شود، و يا اگر پژوهش هايي نيز انجام 

گرديده احتماالً از كيفيت و جامعيت مناسبي برخودار نباشند.
بخشي از موانع و مشكالتي كه در اين رابطه وجود دارند عبارتند از:
پائين بودن دانش و تخصص بعضي از دست اندركاران آموزش هاي 

فني و حرفه اي به ويژه آشنا نبودن آنها به روش هاي پژوهش
مورد غفلت قرار دادن ظرفيت مالي و پژوهشي شوراي تحقيقات 

استانها
ضعف مديريت پژوهش در بعضي از استانها كه به ضرورت و 

اهميت آموزشهاي فني و حرفه اي توجه ويژه به عمل نياورده اند.
كم بها دادن به آموزش هاي فني و حرفه اي نسبت به ساير بخشهاي 

آموزشي
مشخص نبودن مسايل اساسي آموزشهاي فني و حرفه اي بخصوص 

از نظر سياستگذاران و برنامه ريزان
مشخص نبودن جايگاه آموزشهاي فني و حرفه اي در وزارت  

آموزش و پرورش 
كمبود نيروي انساني با مدارك تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر 

در حوزه آموزش هاي فني و حرفه اي كه در نتيجه پژوهش در اين 
بخش نسبت به ساير بخشها مورد غفلت قرار گرفته است.

اينك كه به چالش هاي مهم آموزشهاي فني و حرفه اي اشاره 
مختصري به عمل آمد تذكر اين نكته ضروري است كه براي ايجاد 
تحول بنيادين در آموزشهاي فني و حرفه اي اولين اقدام توجه به 
اسناد توسعه كشور بخصوص سند چشم انداز بيست ساله و باالخص 
سند ملي آموزش و پرورش است. در اين سند توصيه هاي بين المللي 
در مورد آموزش هاي فني و حرفه اي به عنوان يك وضعيت مطلوب 
براي كشورها قابل تأمل در نظر گرفته شده، زيرا در اين توصيه ها به 
مشاركت فعال زنان و مردان در آموزش هاي فني و حرفه اي، رابطه 
آموزش، دنياي كار و جامعه به عنوان يك رابطه اساسي، تلفيق مناسب 
آموزشهاي فني و حرفه اي در آموزش عمومي براي كليه سطوح 
تحصيلي، در دسترس بودن آموزش هاي فني و حرفه اي براي همگان، 
سازگاري آموزش ها با تغييرات سريع فناوري، روش هاي ارائه اين 
گونه آموزشها، مشاركت بخش خصوصي و دولت در ارايه آموزشها، 
اولويت دادن به اين آموزشها، و توسعه آنها، توجه دادن به استانداردهاي 
بين المللي، تضمين كيفيت آموزش هاي فني و حرفه اي و.... اشارات 
فراوان شده است. در پايان اميد مي رود كه با درك شرايط موجود، 
وجود مشكالت فراوان و عملكرد ضعيف دستگاه تعليم و تربيت در 
زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي دو ضرورت را براي مسئوالن تعليم 
وتربيت پيش  آورد: الف – استمرار برنامه ها بصورت موجود كه احتماالً 
نتيجه مطلوب بدست نخواهد آمد، ب- ارزشيابي نظام دار برنامه و انجام 
اصالحات الزم براساس شرايط موجود و عصر جهاني شدن و پيروي 
از اسناد باالدستي. با بيان مسايل، اميد است پژوهش انگيزي و فعال 
كردن ظرفيت پژوهشي نيروهاي شاغل در آموزش فني و حرفه اي 
فراهم آيد و پژوهشگران حوزه علوم تربيتي تالش كنند به پژوهش در 
زمينه آموزش هاي فني و حرفه اي ياري رسانند. همچنين سياستگذاران 

بخش فني و حرفه اي موارد فوق را مورد توجه قرار دهند.
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تدريس اثربخش رويايي دست نيافتني!؟
دير زماني است كه موضوع نيل به تدريس اثربخش براي نيل به 
مدرسه اثر بخش ذهن مديران ،  سياستگذاران ، اولياء دانش آموزان 
و بيش از همه آنها پژوهشگران را با خود در گير ساخته است . به 
اين ترتيب موضوع تدريس اثربخش كانون كوششهاي اصالحي در 
طي دوران حيات تعليم و تربيت رسمي بوده است . نتيجه اين دغدغه 
گر چه تاكنون منجر به توليد دانش برجسته اي پيرامون موضوع 
شده است اما به درستي نتوانسته بر مشكالت مطرح شده بر سر راه 
تحقق تدريس اثر بخش غلبه كند . تدريس اثر بخش از چه ماهيتي 
برخوردار است كه آن را كانون توجه دايمي مخاطبان مختلف تعليم 

و ترييت قرار داده است ؟
بيش از هرچيز بايد پيچيدگي درك اين موضوع را وابسته به زمينه  
هاي متنوع و متفاوتي دانست كه بستر تدريس را در كالسهاي درس 
احاطه نموده است . درك تدريس و نحوه بهبود آن ، بدون  درك 
اين زمينه ها غير ممكن است . نقطه ضعف تالشهاي پيشين را مي 
توان بيش از هر چيز در نگاه محدود و يك سو نگرانه آنها نسبت 
به مقوله تدريس در كالسهاي درس دانست . مطالعات اخير بيش 
از پيش بر رفع اين كاستي متمركز شده و به اين ترتيب دريچه 
هاي جديدي براي مشاهده و تحليل اين فعاليت در كالسهاي درس 
باز شده است . از جمله مي توان به مطالعاتي اشاره نمود كه پس 
از اعالم نتايج مطالعات جهاني تيمز در كشورهاي امريكا ، آلمان و 
ژاپن انجام شد . اين مطالعات بيش از هر چيز منجر به شناخت زير 
ساخت هاي فرهنگي تدريس در كشورهاي مورد نظر گرديد . يك 
موضوع مشترك درسي با تفاوتهايي اساسي در كالسهاي معلمان اين 
سه كشور تدريس مي شد . نتايج  اين مطالعه خود مطالعات ديگري 
را برانگيخت كه نتيجه آنها درك روش پوياي معلمان ژاپني براي 
بهبود تدريس بوده است .  درس پژوهي بعنوان يك راهبرد موثر 
براي توانمند سازي معلمان از بطن فرهنگ معلمان ژاپني بروز و اكنون 

در بسياري از فرهنگهاي آموزشي جهان نفوذ يافته و منشا تحوالتي 
گسترده در سطح كالسهاي درس گرديده است .

  درس پژوهي چيست ؟
معادل انگليسي درس پژوهي Lesson study   است . درس 
پژوهي به زبان ساده مطالعه و پژوهش جمعي پيرامون عمل تدريس 
است . بعنوان يك معلم حرفه اي بيا و در روش تدريس خود تامل 
كن! حتما روش بهتري براي تدريس وجود دارد . اما اين بار نه به 
تنهايي ، بلكه با يك گروه از معلمان هم  رشته، روش خود را مورد 
مطالعه و آزمون قرار دهيد ، با هم با نقد شرايط موجود و در جهت 
نيل به وضع موجود طرح مساله نماييد ، در جهت شناخت بهترين 
روش ممكن پژوهش كنيد ، نتايج پژوهش را در كالس درس و 
بصورت طبيعي بيازماييد ، نتيجه آزمايش را نقد كنيد ، طرح را اصالح 
و دوباره در يك كالس ديگر آن را اجرا نماييد ، نتايج پژوهش خود 
را منتشر و در اختيار ديگران قرار دهيد . به اين ترتيب شما گام در 
مسير درس پژوهي نهاده ايد روشي كه پايه توسعه  مستمر حرفه اي 
شماست و شما را در مسير يك معلم حرفه اي و فكور به حركت 

وا مي دارد !
معلم  پژوهشگر ،معلم فكور 

معلم  پژوهشگر ،معلم فكور ، بنياد مفهومي رويكرد درس پژوهي 
و همانند با اقدام پژوهي است . معلم از طريق درس پژوهي و اقدام 
پژوهي با پژوهش پيوند برقرار مي كند تا عمل تدريس خود را 
مبتني بر آگاهي و تفكر نمايد. عمل فكورانه يك ضرورت اساسي در 
تدريس  است كه بدون توجه معلم  به پژوهش ، ممكن نمي گردد .
عمل فكورانه و مبتني بر پژوهش در واقع مجموعه اي از مهارتها 
و تواناييها  را معرفي مي كند كه فرد را در يك موضع انتقادي براي 
حل مشكالت و مسايل  قرار مي دهد . بازتاب1، هسته عمل فكورانه 
است . فعاليتي كه در آن افراد بر تجربه هاي خود و بازانديشي 
پيرامون آنها متمركز مي شوند ، در باره آنها تفكر و ژرف انديشي 

دکتر رضا ساکي
 عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

درس پژوهي: راهبرد برتر معلمان
 براي تحول در مدرسه و كالسهاي درس

1- Reflection
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مي كنند  ، آنها را ارزيابي مي كنند و از اين مسير به راههايي نو و 
موثرتر دست مي يابند .

بازتاب بمنزله يك آينه است كه عينا آنچه را كه رو به روي شماست 
منعكس مي كند . بازتاب در عمل نه تنها منعكس كننده وضع موجود 
است ، بلكه وضع مطلوب  و راه رسيدن به آن را نيز نشان مي دهد 
. بازتاب در تدريس در پرتو پژوهش حاصل مي شود فرايندي كه با 

ويژگيهاي زير قابل توصيف است :
بازتاب نگاهي عميق و دقيق تر به تجربيات شغلي در تدريس 
است كه بطور بنيادين با ساختاري پژوهشي همراه است . بازتاب در 
تدريس فرصتي براي بررسي و آزمون  مشكالت و يا پاسخگويي  به 

يادگيري فراهم مي سازد . سواالت در فرايند ياددهي – 
بازتاب در تدريس عبارت است از بازگشتن به عقب ) به تجارب و 
گامهاي قبلي( و وارسي دقيق و هوشمندانه آنها براي تحليل رويدادهاي  
اخير و درك هوشمندانه تر موقعيت كنوني تدريس. چنين اقدامي 

برداشتن گامهاي بعدي را در مسير بهبود مستحكم تر مي سازد .
بازتاب آگاهي  و درك ما از دانشي است كه مورد استفاده قرار مي 

دهيم و اينكه چگونه آنرا براي بهبود عمل ، توسعه دهيم .
بازتاب آگاهي از عملكردهاي ذهني ما و راههاي پيوند بين نظريه 

و عمل است .
معلمان با بازتاب و ورود به عرصه پژوهش عمال در مسير توسعه 
شغلي خود گام برمي دارند .آنها به اين ترتيب در مسير تحقق يك 
معلم فكور و پژوهنده گام برمي دارند . برخي از تاثيرات ورود معلمان 

در اين عرصه عبارت است از :
توان مفروضات مربوط به استانداردهاي فني تدريس را بيش از 

بيش درك خواهند كرد .
مزاياي پژوهش - بويژه رابطه آن با فهم هر چه بيشتر عواملي كه 

را بيشتر خواهند شناخت . بر آموزش و تدريس  اثر دارند – 
از تجربه بيش از پيش مي آموزند ، 

توان آنها براي حضور در عرصه تحقيقات آموزشي درك مي شود ،
موقعيت معلم بعنوان يك يادگيرنده فكور بجاي كارگزاري كه از 
باال به پايين و بدون هيچ سوالي صرفا مصرف كننده نظرات ديگران 

است  درك مي شود .
بعنوان كاركناني دانش محور در نظر گرفته مي شوند كه بر عمل 
حرفه اي خود ژرف انديشي مي كنند و دانش حرفه اي خود را 

متناسب با نيازمنديهاي كالس درس به روز مي سازند .
پيچيدگيهاي فرايند مدرسه بيشتر درك مي شود و فهم  اينكه اين 
پيچيدگيها جدا از زمينه هاي اجتماعي ، تاريخي ، فرهنگي ، فلسفي 
،اقتصادي ، سياسي و رواني كه آن را در بر گرفته اند ، قابل درك 

نخواهند بود ،
پژوهش در عمل حرفه اي ،جايگاه خود را مي يابد ،

فرصتي براي تحليل پديده هاي كالس درس و كوشش در جهت 
تفسير آنها  فراهم مي شود ،

فرصت تحليل و ژرف انديشي در باره ديدگاهها و عقايد ديگران 
فراهم مي شود ،

معلمان با حضور فعال و از نزديك تجربيات و دانش خود و ديگران 
را براي حل موانع و مشكالت تدريس بكار مي گيرند و به اين 
ترتيب دانش بومي ناظر بر توسعه عمل تدريس، گسترش مي يابد .

درس پژوهي روشي نوين براي معلمان پژوهنده
درس پژوهي يك روش برگرفته از آموزش و پرورش ژاپني است 
كه در آن معلمان با كار گروهي خود مسير توسعه حرفه اي را براي 
نيل به يك تدريس اثربخش مي پيمايند .آنها با محوريت كار گروهي 
و با تعيين مساله اي كه تدريس و يادگيري را با دشواري مواجه ساخته 
، گروه خود را تشكيل مي دهند . گروههاي درس پژوهشي معموال 
بين 3 تا 5 نفر عضو دارد . پس از تشكيل گروه و تعيين مساله ، 
تالش جمعي براي تدوين طرحي بهتر براي تدريس آغاز مي شود 
. گروه با تفكر و مطالعه مورد نياز ، طرح خود را براي اجرا آماده 
مي كند . يك نفر از اعضاء گروه به اختيار تدريس مبتني بر طرح 
جمعي را در كالس بر عهده مي گيرد . در زمان اجرا همه اعضاي 
گروه در كالس درس اين معلم حضور دارند . در حين اجرا آنها با 
دقت رفتارهاي دانش آموزان و واكنش هاي آنها را ثبت مي نمايند . 
پس از پايان تدريس ،گروه براي بررسي نتايج كار تشكيل جلسه مي 
دهد . در  اين جلسه نتيجه اجراي روش تدريس بعنوان محصول 
كار جمعي مورد نقادي و ارزيابي قرار مي گيرد . بر اساس نتايج اين 
جلسه ،  طرح موجود مجددا اصالح و براي تدريس در كالسي ديگر 
آماده مي شود . معموال اجراي هر طرح به بيش از دوبار منتهي نمي 
گردد و افراد در طي اجراي جلسه دوم تدريس و نقد پس از آن ، 
كفايت كوششهاي گروه را در زمينه يك طرح خاص اعالم مي دارند 
. گروههاي درس پژوهشي بطور معمول پس از خاتمه اجراي يك 

طرح ، نتايج كار را بصورت مستند منتشر مي نمايند .
در گروههاي درس پژوهي معموال عالوه بر معلمان ، مديران 
مدارس ، برخي از اولياء عالقمند و همچنين ناظراني از بيرون مانند 

متخصصان تعليم و تربيت و راهنمايان تعليماتي حضور مي يابند .
اين تجربه موفق جهاني با توجه به نيازها و شرايط موجود جامعه 
ما ، در انتظار توجه همه دست اندركاران براي ورود به آموزش و 
پرورش ايران است . به يقين همت واالي معلمان و مديران در اين 
زمينه مي تواند در تسريع روند ورود و نهادينه سازي اين رويكرد در 
آموزش و پرورش ايران  موثر باشد . مسووليتي كه نبايد آن را ناديده 

گرفت و يا كم ارزش و كم اهميت تلقي نمود .
استيپانك، جنيفر و همكاران ) 1389 ( درس پژوهي راهنمايي عملي 

براي معلمان و مديران ، انتشارات حكمت علوي .
استيگلر، جيمز و جيمز هيبرت )1383(. شكاف آموزشي، ترجمه 

دكتر محمد رضا سركار آراني و علي رضا مقدم، انتشارات رشد.
خاكباز، عظيمه سادات و نعمت اهلل موسي پور )1387(. تبيين 
نقش درس پژوهي در كاهش فاصلة بين سطوح برنامة درسي دورة 
راهنمايي تحصيلي، همايش هفتم: برنامه هاي درسي دوره راهنمايي و 
متوسطه- چالشها و چشم اندازها، انجمن مطالعات برنامه ريزي درسي.

ساكي، رضا و همكاران )1382(. اقدام پژوهي راهبردي براي بهبود 
آموزش و تدريس، پژوهشكده تعليم و تربيت.

ساكي، رضا )1384(. پژوهش عنصر ذاتي حرفه معلمي، پژوهشنامه 
آموزشي، شماره 84، خرداد.

ساكي، رضا )1386(. مدرسه پژوهنده: وحدت بخش سطوح مختلف 
پژوهش آموزشي، پژوهشنامه آموزشي، مرداد.

ساكي، رضا )1386(. سواد پژوهشي، انتشارات دانش آفرين.
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بيان مسأله
در حال حاضر نظام آموزش و پرورش ايران در تدارك اجراي 
سند تحول راهبردي براي ايجاد اصالحات بنيادين در تمام ابعاد نظام 
آموزشي است. در اين سند وضعيت مطلوب نظام آموزشي با پيش 
بيني 8 هدف كالن و  نيز 32 هدف خرد ترسيم شده است و انتظار 
مي رود از طريق اجراي 8 راهبرد كالن و نيز بيش از 80  راهكار 
كليه اهداف كالن و خرد  تحقق يابد. فهرست اهداف و راهبردهاي 

كالن مندرج در سند به شرح ذيل است: 

هدف  هاي کالن
1- تربيت انساني مومن و متخلق به اخالق اسالمي، پرسشگر و 
فكور، خاّلق و كارآفرين، سالم و با نشاط، انتخاب گر و آزاد منش، 
قانون گرا و نظم پذير، عدالت خواه وصلح جو ، وطن دوست، 
استقالل طلب و ظلم ستيز ، جمع گرا و جهاني انديش، خودباور و 
مقتصد، اميدوار و منتظر، دانا وتوانا، شجاع و ايثارگر، پاكدامن و باحياء، 
مسئوليت پذير و وظيفه شناس)شايستگي هاي  پايه در ساحت هاي 

شش گانه تربيت( و آماده ي ورود به انواع تربيت تخصصي و شغلي 
براي زندگي شايسته فردي، خانوادگي و اجتماعي براساس نظام معيار 

اسالمي
2- ارتقاي نقش نظام تربيت رسمي و عمومي در رشد وتعالي 
كشور ، اعتالي فرهنگ عمومي و زمينه سازي براي  تكوين تمدن 
اسالمي- ايراني با تأكيد بر تعميق معرفت و بصيرت ديني و سياسي، 
التزام به ارزش هاي اخالقي، وفاداري نسبت به نظام جمهوري اسالمي 
ايران، اعتقاد به اصل واليت فقيه و مردم ساالري ديني،  تحكيم وحدت 
ملي، تقويت روحيه علمي، رعايت حقوق و مسئوليتهاي اجتماعي، 

ارتقاي آداب و مهارت هاي زندگي، بهداشتي و زيست محيطي
3- گسترش و تامين همه جانبه ي عدالت تربيتي

4- برقراري نظام اثر بخش و كارآمد مديريت منابع انساني 
5- افزايش مشاركت همه جانبه در نظام تربيت رسمي و عمومي
6- بهسازي و تحول در زيرساخت هاي كالبدي، مالي و فناوري 

7- ارتقاي بهره وري و افزايش كارايي و اثر بخشي در نظام تربيت 
رسمي و عمومي

آقاي ايرج خوش خلق 
عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

الگويي براي ارزشیابي راهبردي سند تحول 
بنیادين در آموزش و پرورش

مقدمه 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به عنوان رکن اول نظام پژوهشي ،در نظريه سازي و فراهم آوردن شرايط مناسب جهت 
ايجاد و استمرار  هرگونه تحول نقش بسيار مهمي در وزارت آموزش و پرورش ايفا مي کند. اين مقاله سعي دارد با تبيين يكي از 
مأموريت هاي اصلي پژوهشگاه يعني اجراي ارزشيابي از تمام ابعاد و ارکان نظام آموزشي، خوانندگان را از اهميت جايگاه گروه 
سنجش و ارزشيابي آموزشي پژوهشكده  تعليم و تربيت در شناسايي، داوري، اصالح، راهبري و نهادينه کردن راهبردهاي سندتحول 

در نظام آموزش و پرورش ايران آگاه کند.
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8- كسب موقعيت نخست تربيتي در منطقه و جهان اسالم و ارتقاي 
فزاينده جايگاه تربيتي ايران در سطح جهاني 

راهبردهاي کالن
1- بهينه سازي سياست ها به منظور نهادينه كردن نگاه يكپارچه 
تربيتي در كليه مولفه هاي نظام  به جريان تربيت و رويكرد فرهنگي– 

تربيت رسمي و عمومي )هدف هاي 1، 2،4،  5 و 6(
2- تقويت حوزه هاي يادگيري ديني انساني و اجتماعي در نظام 

تربيت رسمي و عمومي )هدف هاي 1،2 و4(
3- طراحي ، تدوين و اجراي برنامه درسي ملي مبتني بر رهنامه 
نظام تربيت رسمي و عمومي و مضامين مندرج در اين سند )هدف هاي 

1،2 و4(
4- طراحي ،تدوين و اجراي نظام تربيت معلم و ارتقاي منابع انساني 
مبتني بر رهنامه نظام تربيت رسمي و عمومي و مضامين مندرج در 

اين سند )هدف هاي 1،2 ،4و7(
5-طراحي، تدوين واجراي اسناد تحولي، طرح ها و برنامه هاي 
كوتاه مدت و ميان مدت مبتني بر رهنامه نظام تربيت رسمي و عمومي 

و مضامين مندرج در اين سند)هدف هاي 6،5،4،2،7(
6- بستر سازي براي استقرار نظام  مديريت كارآمد،  اثربخش،مسئوليت 

پذير و پاسخ گو  ، كمال جو و رقابتي )هدف هاي3، 4و7(
7- بستر سازي براي استقرار نظام كارآمد منابع و مصارف )هدف 

هاي 4،5، 6 و7(
8- ترويج و نهادينه سازي فرهنگ پژوهش و ارزشيابي در كليه 
سطوح تصميم گيري در نظام تربيت رسمي و عمومي)هدف هاي 1، 

2، 4، 7 و 8(
9- سامان بخشي به نظام طراحي، ساخت، مقاوم سازي، نگهداري 
و بهره برداري از فضاهاي كالبدي با تاكيد بر ايجاد ظرفيت هاي جديد 
از طريق كاهش تصدي گري در حوزه اجرا )هدف هاي 5، 6 و7(

10- نهادينه كردن عدالت تربيتي با تمركز بركيفيت  فرصت هاي  
تربيتي هماهنگ با نظام معياراسالمي )هدف هاي 2،3،6و7(

11- بهينه سازي سياست ها در زمينه توسعه مشاركت نهادهاي 
سهيم و موثر در نظام تربيت رسمي و عمومي )هدف هاي3، 4، 5، 

6 و 7(
12- توسعه ظرفيت پژوهش و نو آوري، نظريه پردازي و مستند 

سازي تجربيات تربيتي بومي )هدف هاي 2 و 8(
13- بهينه سازي سياست هاي ناظر به كاربرد فناوري در نظام تربيت 

رسمي و عمومي )هدف هاي 5، 6 و7(
14- بستر سازي براي ارتقاء منزلت اخالقي، فرهنگي � اجتماعي 

و حرفه اي معلمان  )هدف هاي 2، 4 و 6(
بديهي است تحقق اهداف كالن و خرد سند طوري كه راهبردهاي 
كالن و راهكارهاي خرد به صورت مستمر مورد نظارت و بررسي قرار 

گيرد مستلزم اجراي ارزشيابي راهبردي از سوي پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش است بويژه آنكه در سند تحول راهبردي در ص 
55 ذيل رديف دوم استلزامات برنامه اي براجراي ارزشيابي راهبردي 
تاكيد بسيار شده است. در اين رابطه گروه سنجش و ارزشيابي 
آموزشي پيش الگويي راجهت ارزشيابي راهبردي مراحل تحول در 
نظام  آموزش و پرورش پيشنهاد مي كند كه به آن اشاره مي شود.

تعريف مفاهيم مندرج در الگو 
ارزشيابي آموزشي به معناي گردآوري اطالعات و داوري ارزشي 
درباره ي موضوعات آموزشي تعريف شده است)به نقل از نوو1 1985(. 
موضوعات آموزشي مي تواند برنامه ها، پروژه ها و يا عملكرد در يك 
نظام آموزشي باشد. به طور كلي هدف از ارزشيابي آموزشي را مي 
توان در سه طبقه ي 1( ارزشيابي از راهبردهاي كالن ملي در يك 
نظام آموزشي ؛ 2( ارزشيابي از برنامه ها و پروژه هاي كالن ملي در  
درون نظام آموزشي و 3( ارزشيابي از برنامه هاي درسي طبقه بندي كرد 

)به نقل از كالگان و استافل بيم2،2002(. 
راهبردي ارزشيابي3 يا ارزشيابي از راهبردها به كنترل و نظارت بر 
راهبردهاي پيش بيني شده براي تحقق اهداف كالن نظام آموزشي اشاره 
دارد. در اين نوع ارزشيابي برسنجش و نظارت عملياتي شامل تعيين 
استانداردها، اندازه گيري عملكرد، اصالح و تعديل راهبردها تاكيد مي 
شود. در واقع در اين نوع ارزشيابي اين سوال اساسي مطرح است كه 
آيا راهبردهاي كالن اجرايي، نظام آموزشي را به سوي اهداف كالن 
و خرد هدايت مي كند  يا نه؟ ارزشيابي راهبردي نقش بسيار مهمي 
در هدايت درست عملكرد نظام آموزشي براي رسيدن به اهداف پيش 

بيني شده ايفا مي كند. 
در ارزشيابي راهبردي كارآيي و كارآمدي )اثربخشي( راهبردهاي 
كالن مورد داوري قرار مي گيرد. كارآمدي به توان يك راهبرد در تحقق 
اهداف كالن اشاره دارد)به نقل از استيونسون4 1993(. كارآيي يك 
مفهوم اقتصادي است كه به بيشينه كردن تركيبي مطلوب از عوامل 
برون داد )اثربخشي( براي سطح معيني از درون داد )هزينه( اشاره 
دارد )به نقل از بازرگان، 1387(. در ارزشيابي راهبردي مفهوم كارآيي 
با توجه به تعريف ذكر شده به بهره دهي � هزنيه  ي يك راهبرد در 
مقايسه با ديگر راهبردهاي مشابه داللت دارد. از اين رو هر كدام 
از راهبردهاي مشابه كه با كمترين هزينه، بيشترين برون داد را توليد 

نمايند از كارآيي مطلوب تري برخوردار خواهند بود. 

چارچوب علمي ارزشيابي راهبردي 
در ارزشيابي راهبردي از چارچوب علمي منسجمي براي بررسي 
كارآمدي و كارآيي راهبردهاي كالن استفاده مي شود. عناصر اصلي 

.}5))Inss چارچوب علمي به شرح ذيل است }به نقل از
1� بررسي و مرور زيرساخت هاي راهبردها 

1- Nevo                 2- Kellaghan and stufflebeam                    3- Strategic evaluation                         4- Stevenson
5- Institute for national strategic studies                                  6- External factor evaluation      
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در اين مرحله از ارزشيابي نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و 
تهديدهاي اجراي يك راهبرد با استفاده از دو ماتريس مورد سنجش 

و تحليل قرار مي گيرد. 
ماتريسEFE.6 با اين نوع ماتريس فهرستي از عوامل بيروني چون 
اجتماعي، سياسي، قانوني، اقتصادي و ديگر موارد كه احتمال مي رود 
در اجراي راهبردها فرصت يا تهديد كننده به حساب آيد، شناسايي 
و اولويت بندي مي شود. به موازات اجراي ماتريس EFE از روش 
سنجش محيطيSEA( 1( به عنوان يك روش مكمل استفاده مي شود.
ماتريس IFE 2. با اين ماتريس نقاط قوت و ضعف موجود در درون 
نظام آموزشي شناسايي، جمع بندي و مورد تحليل قرار مي گيرد تا از 
اين طريق شرايط و زمينه  هاي اجراي راهبرد از قبل پيش بيني شود. 

2ـ تعريف و توصيف راهبردهاي مورد ارزشيابي 
در اين مرحله هر يك از راهبردها با توجه به نشانگرهاي عملياتي 
يا شاخص هاي تعيين شده براي اهداف كالن و خرد تعريف شده 
و از مالك هاي چهارگانه زير جهت ارزيابي آن ها استفاده مي شود:

1� ميزان سازگاري )عدم ناسازگاري و ناهمسويي راهبردها با اهداف 
و سياست هاي كالن ونيز با ديگر راهبردهاي هم ارز( 

2� ميزان هماهنگي )وجود رابطه ي منطقي بين راهبردهاي مربوط 
به يك هدف( 

3� امكان پذيري )فراهم بودن استلزامات اجرايي براي هر راهبرد 
كالن(. 

4� سودمندي )برتري كارآيي و كارآمدي يك راهبرد كالن (

3ـ انتخاب طرح ارزشيابي3 و ابزارهاي اندازه گيري 
در اين مرحله، طرحي مناسب براي اجراي ارزشيابي راهبردي با 
ذكر شيوه هاي كنترل روايي دروني مشخص مي شود. در ارزشيابي 
راهبردي به تناسب ماهيت اهداف كالن  و خرد مي توان از طرح 
هاي آزمايشي و غيرآزمايشي استفاده كرد. همچنين در اين مرحله 
ابزارهاي اندازه گيري براي شاخص هاي مربوط به هريك راهبردها، 

شناسايي و تدوين مي شود. 

4ـ تحليل و تفسير يافته ها و اتخاذ اقدامات موثر
 1-4 ( ارزشيابي كارآمدي راهبردها: 

در اين مرحله داده هاي حاصل از اجراي ابزارهاي اندازه گيري 
تحليل و تفسير شده و براي راهبردهايي كه كارآمدي آن ها به تاييد 
رسيده است روش هاي اجرايي استاندارد تعريف مي شود. همچنين 
راهبردهايي كه ناكارآمدي آن ها تاييد شده است حذف، تعديل و يا 
راهبردهاي مناسب جايگزين مي گردد. راهبردهاي تعديل يافته يا جديد 
مجدداً جهت ارزشيابي كارآمدي در نظام آموزشي اجرا مي شوند. 

2-4( ارزشيابي كارآيي راهبردها 
در اين مرحله كليه راهبردهايي كه كارآمدي آن ها به تاييد رسيده 
است براساس معيارها و نشانگرهاي پيش بيني شده جهت بررسي 

بهره دهي � هزينه مورد داوري قرار مي گيرد و متناسب با كارآيي آن 
ها،سازمان دهي و فهرست مي گردد. 

الگويي براي اجراي راهبردهاي کالن سند تحول بنيادين 
اجراي مناسب ارزشيابي راهبردي مستلزم هماهنگي محتوايي  و 
روشي برنامه ريزان متولي تحول بنيادين در آموزش و پرورش با مجري 
ارزشيابي راهبردي است. الگوي اجرايي راهبردها شامل دو مرحله ي 
1( اجراي آزمايشي براي ارزشيابي كارآمدي و 2( اجراي ارزشيابي 

براي بررسي كارآيي راهبردها است. 
 1( ارزشيابي کارآمدي راهبردها 

اين گام از ارزشيابي داراي دو مرحله ي 1( اجراي آزمايشي راهبردها 
در سطح مقدماتي  )Pilot( و 2( مرحله ي اجراي آزمايشي در سطح 
كالن )با هدف آماده سازي براي تعميم پذيري( است. در مرحله ي اول 
اجراي آزمايشي از الگوي مفهومي »طراحي � اقدام اوليه وارسي � 
اقدام پيگيرانه و » در مرحله ي دوم اجراي آزمايشي از الگوي مفهومي 
»استاندارد كردن � اقدام و وارسي- اقدام پيگيرانه« استفاده مي شود. 

1 ( مرحله اجراي آزمايشي در سطح تجربي )طراحي � اقدام   – 1
اوليه ووارسي � پيگيري( 

الف( مرحله ي طراحي راهبردها براي اجرا شامل: 
1� مرور اهداف كالن و خرد، 2( انتخاب روش هاي اجرايي 
مناسب براي كاهش نقايص احتمالي ؛ 3(  تصميم گيري در مورد زمان 
مناسب براي اجراي تحول بنيادين؛ 4( تعريف عملياتي شاخص هاي 
قضاوت براي راهبردها؛ 5( تصميم گيري در مورد زمان مناسب براي 
اجراي راهبردها؛ 6( فرآهم آوردن استلزامات حقوقي و پشتيباني براي 
اجراي راهبردها؛ 7( برآورد اثرات جانبي راهبردها؛ 8( طراحي الگوي 
منطقي طوري كه رابطه ي بين درون داده ها، اهداف كالن، راهبردهاي 
كالن و پيامدهاي كوتاه مدت و بلند مدت به صورت نمودار مشخص 
شود؛ 9( تعيين مالك و ضوابط براي انتخاب عامالن تغيير؛ 10( تهيه 
الگويي براي جذب مشاركت عامالن تغيير؛ 1( اولويت بندي عناصر 
نظام آموزشي با توجه به نيازها و ضرورت ها و انتخاب يكي از ابعاد 

آن به عنوان نقطه ي شروع تحول بنيادين 

ب( اجراي اوليه و وارسي: 
1�  آموزش عامالن تغيير در مرحله  ي اجراي مقدماتي؛ 2( نظارت 
دقيق اوليه برحسن اجراي راهبردها؛ 3( جمع آوري اطالعات در مورد 
ابعاد مختلف؛ 4( وارسي نحوه ي تحقق اهداف؛ 5( وارسي كارآمدي 
شيوه هاي اجرايي راهبردها؛ 6( وارسي داده هاي حاصل از ماتريس ها 

و سنجش محيط يادگيري؛ 7( تحليل و سازمان دهي يافته ها. 

ج( اقدام هاي ثانوي و پيگيرانه: 
 1( جمع بندي اثربخشي راهبردها در ايجاد تحول بنيادين با توجه 

1- Strategic environmental assessment                      2- Internal factor evaluation.              3- design
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به راهبردهاي تاييد شده؛ 2( تشكيل بانك يا نظام اطالعاتي ارزشيابي 
،ثبت و انتخاب راهبردهاي به تاييد رسيده درآن ؛ 3( تعديل و اصالح 
احتمالي برخي از اهداف خرد و كالن؛ 4( جمع بندي گزارش پيشرفت 

و اجراي آزمايشي مجدد راهبردهاي تعديل يافته. 
اين مرحله تا زماني كه راهبردهاي ضعيف حذف و كارآمدي كليه ي 

راهبردهاي تعديل يافته به تاييد برسد ادامه پيدا مي يابد.
 

 2ـ1( مرحله اي اجراي آزمايشي با هدف تعميم پذيري )استاندارد 
کردنـ  اقدام اوليه و وارسيـ  اقدام پيگيرانه( 

الف( مرحله ي استاندارد کردن راهبردها: 
 1� انتخاب متدلوژي مناسب براي استاندارد كردن روش  هاي 

اجراي راهبردها؛ 
 2� استانداردسازي روش هاي اجرايي راهبردها و توصيف آن 
ها با در نظرگرفتن شاخص هايي چون »چه كسي؛ چه چيزي، چه 
وقت، چه مكاني، چرا و چگونه« ؛ 3( تهيه فهرستي از استانداردهاي 

اجرايي براي راهبردها .

ب( اجراي استانداردها و وارسي آن ها 
 1� انتخاب روش هاي مناسب آموزشي و تدوين برنامه ي تحول 
براساس استانداردهاي پيش بيني شده براي راهبردها؛ 2( تربيت رسمي 
نيروهاي متخصص و كارآزموده به عنوان مدرسان دوره هاي آموزشي؛ 
3( آموزش و كارورزي عامالن تغيير؛ 4( تشكيل جلسات مستمر 
كارگاهي براي ارايه ي بازخورد به عامالن تغيير و تبادل نظر با آنان؛ 5( 
همدلي و هم ياري با عامالن تغييري كه در اجراي وظايف با مشكل 
مواجه شدند؛ 6( طراحي برنامه اي منسجم براي نظارت براجراي 
راهبردهامطابق باشيوه نامه  ي استاندارد؛ 7( پيش بيني سازو كارهاي 
مناسب براي جلوگيري از بازگشت عامالن تغيير به اجراي شيوه هاي 
سنتي و قديمي مغاير با روش هاي جديد؛ 8( پيش بيني سازو كارهايي 
براي پيشگيري از خطا در اجراي راهبردها؛ 9( نظارت برجلسات 
برگزار شده ي آموزشي؛ شيو ه هاي بازخورد و تبادل نظر براي عامالن 

تغيير؛ 10( جمع بندي و تهيه ي گزارش پيشرفت. 

ج( اقدام هاي ثانوي و پيگيرانه
1( اتخاذ اقدامات مناسب جهت اصالح احتمالي و يا حفظ پايدار 
راهبردها؛ 2( فراهم آوردن آموزش ها و كارورزي هاي اضافه به عامالن، 
3( حمايت عاطفي، اداري و مالي از عامالن تغييري كه استرس زياد 

را تجربه كرده اند. 

2( ارزشيابي از کارآيي راهبردها 
1� تهيه  فهرستي از راهبردهاي به تاييد رسيده؛ 2( وارسي داده ها 
و اطالعات مربوط به هريك از راهبردهاي به تاييد رسيده جهت 
برآورد بهره دهي � هزينه ي آن ها؛ 3( تحليل و تفسير نتايج و اولويت 
بندي راهبردهاي به تاييد رسيده براساس معيارهاي پيش بيني شده 
براي كارآيي؛ 4( انتخاب راهبردهاي با كارآيي باال و نهادينه كردن آن 

در نظام آموزشي

 موانع احتمالي فراروي ارزشيابي راهبردي
 اجراي ارزشيابي و مديريت راهبردي مستلزم شناخت و آگاهي از 
علل مقاومت افراد ذينفع و عامالن تغيير در برابر تحول و اصالحات 
اساسي در نظام هاي آموزشي است كه برنامه ريزان متولي تحول بنيادين 
در آموزش و پرورش الزم است براي غلبه برآن ها ساز و كارهاي 
مناسب و سازمان داد شده تهيه كنند. برخي از اين موانع )به نقل از 
تري ول، 2004( شامل: 1( مبهم بودن اهداف تحول در نزد افراد ذينفع 
و عامالن تغيير، 2ش( عدم مشاركت عامالن تغيير در فرايند طراحي 
و تصميم گيري؛ 3( برخي از شيوه هاي اجرايي راهكارها و راهبردها 
به صورت سليقه اي است؛ 4( برنامه ريزان به الگوهاي عادتي عامالن 
تغيير بي توجه مي باشند؛ 5( گفتمان ارتباطي برنامه ريزان با عامالن 
تغيير ضعيف است؛ 6( ترس از شكست وجود دارد؛ 7( فشاركاري 
بسيار زياد وجود دارد؛ 8( به تناسب فشار كاري پاداش مشاركت 
در اجرا اندك است؛ 9( وضعيت موجود و قديم براي عامالن تغيير 
رضايت بخش است؛ 10( متوليان برنامه ريزي با احترام و اعتماد با 

عامالن تغيير برخورد نكردند.

منابع فارسي: 
1� بازرگان، عباس )1378(، ارزشيابي آموزشي: مفاهيم، الگوها و فرايندهاي عملياتي. انتشارات سمت. چاپ ششم.

2� ولف، ريچارد ترجمه ي عليرضا كيامنش)1371(، ارزشيابي آموزشي: مباني سنجش توانايي و بررسي برنامه انتشارات مركز نشر دانشگاهي 

منابع خارجي: 
Stevenson, J.P (1993). Strategic evaluation: a first evaluation for human services.  University of Queensland.
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Therivel. R(2004). Strategic environmental assessment in action. ablisher:earthscan..
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مقدمه
در طول نزديك به يك قرن و اندي برنامه هاي آموزش فني و 
حرفه اي ايران عليرغم تحمل فراز و نشيب هاي زياد، به لحاظ كمي از 
رشد نسبي برخوردار بود. اما، از كيفيت اين آموزش ها به طور فزاينده اي 
كاسته شده است. به طوري كه امروزه، اعتبار مبناي نظري و فايده عملي 
آموزش هاي رسمي فني و حرفه اي كه درهنرستان ها ارائه مي شود، از 

سوي آگاهان اين مورد ترديد جّدي قرار گرفته است.
وجود مشكالت متعدد در نظام آموزشي كشور، مسئوالن فرهنگي 
جمهوري اسالمي را بر آن داشت كه مساله نظام آموزشي را جدي 
گرفته و براي حل آن تدابير الزم را اتخاذ نمايند.براي اصالح يا تغيير 
نظام آموزش و پرورش فعاليت هايي به همت مسئوالن فرهنگي 
كشور و صاحب نظران عالقه مند انجام شد حاصل اين تالش ها به 
صورت»طرح كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران« 
تدوين و در تير ماه 1368 به تاييد شوراي عالي انقالب فرهنگي 
رسيد. طراحي تفصيلي و فراهم آوردن مقدمات اجراي آزمايشي ادامه 
يافت تا اين كه برنامه جديد آموزش متوسطه كشور از سال تحصيلي 
72-1371 با زير پوشش قرار دادن 10 درصد دانش آموزان سال اول 
متوسطه به مرحله اجرا در آمد. از آن زمان تاكنون بر تعداد دانش 
آموزان كاردانش به طور فزاينده افزوده شده است. )نويدي، 1383(. 
در كتاب كليات نظام جديد آموزش متوسطه )1373( آمده است: 
»هدف شاخه متوسطه كاردانش )مهارت آموزي( تربيت نيروي انساني 
سطوح نيمه ماهر، ماهر، استادكار و سرپرست  مورد نياز بخشهاي 
صنعت ، كشاورزي و خدمات، بر اساس نيازهاي توسعه اقتصادي و 
احتماعي و فرهنگي كشور است، بنحوي كه هر يك از افراد شاغل 

و يا متقاضيان اشتغال در جامعه، براي كاري كه انجام مي دهند 
يا داوطلب انجام آن هستند، دانش و مهارت كافي كسب نمايند«. 
طراحان برنامه كاردانش ادعا مي كردند كه اين شاخه تحصيلي بر اساس 
رويكردهاي جديد آموزش هاي فني و حرفه اي تأسيس شده است. به 
همين دليل، انتظار داشتند اين برنامه از موفقيت چشمگيري برخوردار 
باشد واستقبال گروه هاي ذي ربط از اين برنامه روز به روز افزايش 
يابد. ظاهر امر نشان مي دهد كه اين انتظار تحقق يافته؛ سال به سال 
برتعداد دانش آموزان كاردانش افزوده شده و رقم آن درسال هاي اخير به 
20 درصد دانش آموزان دوره متوسطه نزديك شده است. در عين حال، 
عالئم خطر در باره برنامه كاردانش آشكار شده است و انگيزش و 
تعهدگروه هاي ذي نفع براي حمايت از برنامه كاردانش، به تدريج كاهش 
مي يابد. به نظر مي رسد كاردانش هم نمي تواند نسخه اي شفابخش براي 

نظام آموزش متوسطه ايران باشد.
ترديدی نيست كه توسعه مناسب و ارتقای كيفی برنامه های آموزش 
فنی و حرفه ای تنها از طريق انجام پژوهش های علمی معتبر امكان پذير 
است و بدون اتكا به يافته های پژوهشی، هر اقدامی در جهت 
توسعه آموزش های فنی و حرفه ای به مثابه تيری در تاريكی خواهد 
بود. ضرورت انجام پژوهش دربارة آموزش های فنی و حرفه ای به 
منظور ارتقای كيفيت برنامه های مربوط، از سوی بعضی از مؤسسات 
علمی احساس شده و در اين جهت تالش هايی به عمل آمده است. 
حاصل اين تالش ها اجرای تعداد قابل توجهی طرح پژوهشی دربارة 

آموزش های فنی و حرفه ای در كشور است.
نظر به اين كه برنامه ريزی و مديريت فعاليت های پژوهشی مربوط 
به آموزش های فنی و حرفه ای به آگاهی از وضعيت مطالعات موجود 

دکتر احد نويدي
عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

نگاهي كاستي جويانه به  پژوهش هاي
 انجام شده در حوزه آموزش  فني و حرفه اي 
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وابسته است، نگارنده به عنوان عضو هيأت علمي گروه پژوهشی 
آموزش های فنی و حرفه ای بيان چند مطلب را مفيد می داند: نخست، 
مجموعه پنج جلدی »آموزش فنی و حرفه ای: چكيده تحقيقات« تقريبًا 
شامل همة تحقيقات انجام شده در حوزه آموزش فنی و حرفه ای 
است كه به طور عمده در طول دو دهه گذشته انتشار يافته اند. اين 
پژوهش ها به رغم داشتن بعضی نارسايی ها در روش شناسی و يافته ها1، 
پيام های بسيار مفيدی برای پژوهشگران و مسئوالن حوزة آموزش 

فنی و حرفه ای دارند.
دوم، مطالعه اين مجموعه می تواند در همه مراحل پژوهش 
)مسئله يابی، تعيين اهداف، تدوين طرح پژوهشی، انتخاب روش 
تحقيق، طبقه بندی، تلخيص و تفسير يافته ها( به پژوهشگران كمك 
كند. همچنين، شوراها و كميته های بررسی كننده طرح های پژوهشی 

می توانند از اين مجموعه برای اتخاذ تصميم مناسب كمك بگيرند.
سوم، بعضی از يافته ها و پيام هايی كه از پژوهش های انجام شده 

قابل استنباط است، به شرح زير خالصه شده است:
بنياد نظری برنامه های آموزش فنی و حرفه ای در كشور، بسيار 
ضعيف است، به نظر می رسد كه اين برنامه ها از سياست های مدون 
و روشن تبعيت نمی كنند. هم در سياست گذاری و برنامه ريزی و هم 
در تعقيب سياست ها و اجرای برنامه ها ضعف های اساسی وجود دارد. 
تعدد متوليان برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، تعقيب سياست های 
متناقض و مبهم، نداشتن اهتمام الزم برای رسيدن به اهداف خاص و 
اختصاص بی قيد و شرط منابع مالی از ويژگی های برنامه های آموزش 
فنی و حرفه ای در كشور ما محسوب می شود. از اين رو، تدوين مبانی 
نظری و سياست های روشن و اعمال مديريت مؤثر درباره برنامه های 

آموزش فنی و حرفه ای بيش از هر اقدامی اولويت دارد.
در بيش از 80 پژوهش، انطباق آموزش های فنی و حرفه ای با 
نيازهای بازار كار مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهشگران به طور 
صريح به كافی نبودن انطباق برنامه های آموزش فنی و حرفه ای با 
نيازهای بخش های سه گانه اقتصادی اشاره كرده اند. به نظر می رسد 
كه در ايجاد و گسترش رشته ها و واحدهای آموزشی و تدوين محتوا، 
به نيازها، امكانات و اقتضائات مناطق مختلف توجه كافی نمی شود و 
جهت گيری آموزش های فنی و حرفه ای با سياست های كالن اقتصادی 
كشور همخوانی ندارد. همچنين، آموزش های ارائه شده در هنرستان ها، 
عموماً با نيازها و پيشرفت های فن  آوری هماهنگ نيست. از اين رو، 
اتخاذ تدابيری برای سنجش دقيق نيازهای آموزشی و امكانات مناطق 
مختلف و تالش برای برقراری رابطه مطلوب ميان نيازهای بازار كار 
و برنامه های آموزشی و نيز اهتمام بيشتر به رعايت اصول ناظر بر 

تنظيم محتوای آموزشی ضرورت دارد.
به رغم هزينه های سنگينی كه صرف اجرای برنامه های آموزش فنی 
و حرفه ای می شود، شواهد پژوهشی موجود نشان می دهد تعداد قابل 
توجهی از فارغ التحصيالن فنی و حرفه ای بيكار هستند، در حالی كه 
بسياری از كارگرانی كه به مراكز توليدی و صنعتی راه می يابند، در بدو 
ورود فاقد مهارت هستند. همچنين، بسياری از دانش آموختگان فنی 

و حرفه ای )نزديك به 60 درصد( در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلی 
خود مشغول به كار نشده اند. تسهيالت الزم برای خوداشتغالی اين 
افراد آن طور كه شايسته است، فراهم نشده است. فرصت های شغلی 
برای دانش آموختگان فنی و حرفه ای كافی نيست. به دليل حقوق 
و دستمزد كم، گاهی دانش آموختگان فنی و حرفه ای، تمايلی به 
اشتغال در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلی خود ندارند. ضعف هدايت 
تحصيلی و شغلی، كافی نبودن و ضعف تناسب مهارتهای كسب شده 
با وظايف شغلی و كافی نبودن حمايت های قانونی عواملی هستند 
كه اشتغال مناسب فارغ التحصيالن آموزش های فنی و حرفه ای را با 

مشكل مواجه می سازند.
در تعدادی از پژوهش های انجام شده در زمينة آموزش های فنی 
و حرفه ای اشاره شده كه اين آموزش ها از ارزش و منزلت اجتماعی 
شايسته برخوردار نيست. به عبارت ديگر، به كار و مهارت های 
عملی به اندازة كافی در جامعة ما بها داده نمی شود و دست اندركاران 
آموزش های فنی و حرفه ای و نمايندگان بخش های اقتصادی اعتقاد 
چندانی به كارآيی دانش آموختگان اين حوزه ندارند. اين وضع با 
سياست های كالن كشور سازگار نيست. بنابراين، اهتمام بيشتر برای 
ارتقای منزلت اجتماعی آموزش های فنی و حرفه ای و دانش آموختگان 

اين حوزه ضروری است.
تعدادی از پژوهش ها اشاره كرده اند كه ضوابط و معيارهای 
هدايت تحصيلی و نيز فرآيند برنامه هدايت تحصيلی مناسب نيست. 
دانش آموزانی كه در رشته های آموزش فنی و حرفه ای به تحصيل 
اشتغال دارند از ويژگی های مطلوب )شناختی، عاطفی و روانی – 
حركتی( برخوردار نيستند. اكثر دانش آموزان، به ويژه دانش آموزان 
شاخه كاردانش با اكراه و نگرش منفی وارد اين شاخه می شوند. 
اطالع رسانی درباره رشته های فنی و حرفه ای و كاردانش كافی نيست. 
اغلب مشاوران و مربيانی كه وظيفه اطالع رسانی را به عهده دارند، 
خودشان از آگاهی های الزم برخوردار نيستند. همچنين، اين افراد 
نسبت به رشته های فنی و حرفه ای و كاردانش نگرش مثبتی ندارند.

تعداد قابل توجهی از پژوهش های انجام شده، مناسب بودن كميت 
و كيفيت فضای آموزشی اختصاص داده شده به آموزش های فنی 
و حرفه ای را مورد ترديد قرار داده اند. در اين پژوهش ها اشاره شده 
كه فضای فراهم شده چندان مناسب نيست. همچنين استفاده و 
نگهداری از فضای آموزشی رضايت بخش نيست. با اين حال، توسعه 
آموزش های فنی و حرفه ای مستلزم تجديد نظر در تدارك و مديريت 

فضای آموزشی است.
در ميان 300 پژوهش انجام شده پژوهش هايی وجود دارند كه به 
طور صريح اشاره كرده اند تجهيزات آموزشی و كمك آموزشی موجود 
در هنرستان  ها و واحدهای كاردانش كافی و مطلوب نيست. تهيه 
و توزيع تجهيزات آموزشی و نيز استفاده از اين تجهيزات رضايت 
بخش نيست. بنابراين، اتخاذ تدابير مؤثر برای بهبود مديريت تجهيزات 

ضرورت دارد.
در تعدادی از پژوهش ها اشاره شده است كه كاركنان شاغل 

1- برای كسب آگاهی بيشتر از كيفيت پژوهش های ناظر بر آموزش فنی و حرفه ای به فصل اول جلد دوم اين مجموعه رجوع شود.
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در بخش های ستادی و اجرايی آموزش های فنی و حرفه ای از 
ويژگی های مطلوب )دانش، تخصص، تعهد و انگيزه كافی( برخوردار 
نيستند. بنابراين، تحول مديريت نيروی انسانی بخش آموزش های فنی 
و حرفه ای و اتخاذ سياست های مناسب تر در زمينه گزينش، تربيت، 
آموزش حين خدمت و نگهداشت نيروی انسانی ضرورت دارد. در 

يك نگاه جامع به پژوهش های انجام شده می توان دريافت كه:
  بيشتر پژوهش های انجام شده از كيفيت مناسب برخوردار نيستند. 
هنوز بعضی از پژوهشگران اين حوزه، تخصص و صالحيت های 
حرفه ای الزم را برای انجام پژوهش كسب نكرده اند. به همين دليل، 

آثار ضعف آنان در همه مراحل پژوهش آشكار شده است.
 البته پژوهشگران حوزه مورد نظر هنوز نتوانسته اند بر روی 
جنبه های ويژه موضوع تمركز يابند و واكنش آنان به مسائل ناظر بر 
آموزش فنی و حرفه ای غالباً عمومی و كلی است. به همين دليل، 
گاهی محدوده تحقيق به اندازه يك دريا انتخاب شده ولی عمق اين 

دريا كمتر از يك وجب است.
  چهارچوب و روش شناسی بعضی از تحقيقات انجام شده مناسب 
نيست. در طرح و روش اين تحقيق ها ابهام وجود دارد و گاهی بين 
اجزای طرح تحقيق هماهنگی وجود ندارد. گاهی مراحل پژوهش 
)انتخاب عنوان، بيان مسئله، تبديل مسئله پژوهش به سؤال های ويژه، 
در تعيين جامعه آماری، شيوه نمونه گيری، ابزارسازی و شيوه جمع آوری 
داده ها، شيوه نمايش، تحليل و سازمان دادن داده ها، نتيجه گيری و 

استخراج يافته ها و ارائه پيشنهادها( به درستی طی نشده است.
 صرف نظر از اعتبار يافته های پژوهش های انجام شده، اين يافته ها، 
گاهی پيش پا افتاده و سطحی )در حد افكار عاميانه( بوده و چيزی به 
دانش قبلی اضافه نمی كند پيشنهادهای ارائه شده هم غالباً مفيد نبوده 

و برای ارائه آنها نيازی به انجام پژوهش احساس نمی شود.
 با وجود ضعف ها و نارسايی های عمده در پژوهش های انجام 
شده، انجام اين پژوهش ها خالی از فايده نبوده است. با انجام اين 
پژوهش ها تصويری از وضع موجود برنامه های آموزش فنی و حرفه ای 
در كشور فراهم شده است. هرچند كه اين تصوير چندان روشن و 
دقيق نيست، وجود آن برای هشدار و اعالم خطر به مسئوالن تعليم 
و تربيت و پژوهشگران ضروری است. از طرف ديگر، با انجام اين 
پژوهش ها، بخشی از مرحله تمرين و كارورزی برای انجام پژوهش 
در زمينه آموزش فنی و حرفه ای طی شده است و انتظار می رود كه 
در آينده شاهد عملكرد بهتر پژوهشگران اين حوزه باشيم. اين انتظار 

در دو سال اخير، تا حدی، تحقق پيدا كرده است.
  بر اساس شواهد به دست آمده، برنامه های آموزش فنی و حرفه ای 
از جنبه های مختلف )سياست گذاری، برنامه ريزی، تدارك امكانات و 
منابع، اجرا و ارزشيابی برنامه( با مشكالت و موانع اساسی مواجه است.
  برای تغيير و اصالح برنامه های آموزش فنی و حرفه ای منابع و 
فرصت هايی )توجه بيشتر برنامه ريزان و مجريان به دانش علوم تربيتی، 
توسعه برنامه ريزی و پژوهش در كشور، توجه ويژه مسئوالن كشور 

به آموزش های فنی و حرفه ای و ...( در اختيار داريم.
  وجود مشكالت متعدد و عملكرد ضعيف دستگاه تعليم و 
تربيت در زمينه آموزش های فنی و حرفه ای دو ضرورت را برای 

استمرار برنامه ريزی  مسئوالن تعليم و تربيت پيش می آورد: الف – 
ارزشيابی نظام دار برنامه و انجام اصالحات الزم. ب – 

از آنچه تا اينجا بيان شد می توان نتيجه گرفت كه وضعيت طرح های 
پژوهشی ناظر بر آموزش های فنی و حرفه ای با وضعيت مطلوب 
فاصله دارد. اين طرح ها از لحاظ متدولوژی پژوهش دارای كاستی ها 

و مشكالت فراوانی هستند.

نقاط مثبت مطالعات انجام شده به شرح زير خالصه شده است: 
  تعدادی از اين تحقيقات با استفاده از متدولوژی مناسب به انجام 

رسيده و يافته های آنها از روايی قابل توجهی برخوردارند.
  در بين يافته های مطالعاتی كه از لحاظ متدولوژی پژوهش 
نسبتاً ضعيف هستند نيز، ممكن است يافته ای مناسب يا انديشه ای 

مفيد پيدا شود.
  مطالعه اين تحقيقات، خصوصاً برای كسی كه درصدد انجام 
پژوهش در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای است، بسيار مفيد است. 
چرا كه او بايد بداند چه كارهايی انجام شده و چه كارهايی مانده 

است؟ از كجا بايد آغاز كرد و چگونه بايد پيش رفت؟
  مطالعه اين مجموعه برای مديران و برنامه ريزان آموزش های فنی 
و حرفه ای نيز مفيد خواهد بود. آنان می توانند اين گزارش ها را با ديد 
انتقادی مطاله كنند و با عقل سليم آن را محك بزنند، و انديشه های 

مفيد را دريابند و انديشه ها و نكات فراموش شده را به ياد آورند.
  بايد توجه داشت كه روايی يافته های تحقيق از اصل »همه يا 
هيچ« تبعيت نمی كند و حتی در بين يافته های تحقيقاتی كه از لحاظ 
روش شناسی مشكل دارند، می توان يافته ای پيدا كرد كه مناسب و 
روا باشد. از طرف ديگر، ادبيات تحقيق به طور عمده به مطالبی غير 
از يافته ها و نتايج اختصاص دارد. در محتوای پيشينه تحقيق می توان 
يافته های بعضی از تحقيقات ديگر را مشاهده كرد كه روايی يافته های 
آنها ارتباطی به كار و روش تحقيق ندارد. توجه به ادبيات تحقيق 
)فصل دوم گزارش تحقيق( و مطالعه دقيق آن می تواند برای مسئوالن 

اجرايی و پژوهشگران مفيد باشد.

پيشنهادهايی برای توسعه پژوهش های ناظر بر آموزش های فنی 
و حرفه ای

با توجه به آنچه دربارة پژوهش.های انجام شده بيان شد می توان 
نتيجه گرفت كه توسعه كمی و كيفی فعاليت های پژوهشی ناظر بر 
برنامه های آموزش فنی و حرفه ای ضرورت دارد و اين امر بايد 
به عنوان يكی از سياست های اصلی مديريت پژوهش در آموزش 
و پرورش مورد توجه قرار گيرد. برای اجرای اين سياست می توان 
اقدامات مختلفی انجام داد. در اينجا چند پيشنهاد برای توسعه 

پژوهش های ناظر بر آموزش فنی و حرفه ای ارائه می شود.
1- پژوهش انگيزی و فعال كردن ظرفيت پژوهشی نيروهای شاغل 
در آموزش  فنی و حرفه ای: در صورتی كه كاركنان آموزش های 
فنی و حرفه ای به دانش و بينش پژوهشی مجهز شوند، كارهای 
زيادی می توانند انجام دهند. در اين خصوص با ابتكار گروه پژوهشی 
آموزش های فنی و حرفه ای همايش های پژوهش انگيزی در همه 
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استان ها برای نيروهای شاغل در آموزش فنی و حرفه ای برگزار شده 
و اين همايش ها از طرف افراد شركت كننده مورد استقبال قرار گرفته 
است. البته، برگزاری اين همايش ها گام اول است. بايد به دنبال اين 
اقدام، دوره های پژوهش  ياری و پژوهشگری كه به وسيله پژوهشكده 
تعليم و تربيت برنامه ريزی شده است، برای كاركنان آموزش های فنی 

و حرفه ای برگزار شود.
2- تالش برای جذب پژوهشگران حوزه علوم تربيتی به پژوهش 
در زمينه آموزش های فنی و حرفه ای. بايد توجه داشت كه همه 
پژوهشگران حوزه علوم تربيتی )رشته های علوم اجتماعی، روانشناسی، 
مديريت آموزشی، برنامه ريزی درسی و ...( می توانند در فعاليت های 
پژوهشی مربوط به آموزش های فنی و حرفه ای جذب شوند. وقتی 
كه موضوعات قابل پژوهش در زمينه آموزش های فنی و حرفه ای 
را مورد توجه قرار می دهيم، در می يابيم كه وارد شدن پژوهشگران 
رشته های مختلف علوم تربيتی به پژوهش درباره آموزش های فنی و 

حرفه ای ضرورت دارد.
3- برای ارتقای كيفيت طرح های پژوهشی الزم است به نظارت 
فرآيندی تأكيد شود و نقاط ضعف طرح های پژوهشی در حين اجرا 

برطرف شود.
4- تشكيل تيم پژوهشی كه در آن پژوهشگران و كارشناسان 

رشته های مختلف عضويت داشته باشند و هريك از اعضا بخشی از 
طرح پژوهشی را انجام دهد، می تواند بسيار مفيد باشد.

5- اولويت دادن به تصويب طرح های پژوهشی مربوط به آموزش های 
فنی و حرفه ای از طرف مراجع تصويب طرح های پژوهشی )شورای 

تحقيقات، پژوهشكده مطالعات آموزش و پرورش ...( 
6- شناسايی جنبه هايی از برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و 
كاردانش كه نيازمند پژوهش هستند و تعيين اولويت های پژوهشی. 
ناگفته نماند كه گروه پژوهشی آموزش های فنی و حرفه ای پژوهشكده 
تعليم و تربيت بر اجرای طرح های ارزش يابی جامع تأكيد می ورزد. در 
واقع، ارزشيابی جامع از برنامه های آموزش فنی و حرفه ای و كاردانش 

به عنوان اولويت های پژوهشی گروه ياد شده تعيين شده است.
به نظر می رسد كه همه مطالعات و پژوهش های مورد نياز را می توان 
در قالب طرح های ارزشيابی جامع سامان داد. برای آگاهی بيشتر از 
شيوه ارزشيابی برنامه های مورد نظر می توان به كتاب »راهنمای عملی 
ارزشيابی برنامه آموزش فنی و حرفه ای« كه در سال 1383 به وسيله 
پژوهشكده تعليم و ترتيب انتشار يافته است، مراجعه كرد. در اين 
كتاب يازده پروژه برای ارزشيابی جامع و برنامه های آموزش فنی و 

حرفه ای تعريف شده است.

معرفی کتاب:

معرفي كتاب درس پژوهي راهنمايي عملي براي معلمان و مديران
تورنر  ميشل  ليونگ،  مليندا  اپل،  گري  استيپانك،  جنيفر  مولفان: 

مانگان، مارك ميتشل
مترجمان : دكتر رضا ساكي و داريوش مدني

ناشر : انتشارات حكمت علوي
هدف اين كتاب كمك به خوانندگان در جهت درك معني طراحي 

درس به صورت جمعي در قالب درس پژوهي مي باشد. 
مخاطبان کتاب 

اين كتاب براي برآورد نيازهاي طيف متنوعي از افراد تهيه شده است. مخاطب اصلي كتاب معلمان و مديران هستند ، 
آنهايي كه مي خواهند تدريس و مدرسه خود را متحول سازند . كتاب جزئيات كامل ورود به فرايند درس پژوهي را 
براي آنهايي كه در يادگيري اين روش تازه كار هستند، فراهم نموده است. اعضاي جديد گروههاي درس پژوهي با مطالعه 
آن ، اطالعاتي را بدست مي آورند كه مي توانند در حوزه هاي جديد يادگيري از آن استفاده كنند. گروههاي با تجربه تر 
ديدگاهاي جديد و كامل تري در زمينه درس پژوهي به دست مي آورند. همچنين اين كتاب براي مديراني كه قصد 
شروع و هدايت درس پژوهي را در مدرسه خود دارند، مفيد مي باشد. اين منبع همچنين  برا ي افرادي كه با گروههاي 
درس پژوهي در نقش هماهنگ كننده كار مي كنند نيز قابل استفاده است. به اين ترتيب رووساي مناطق آموزشي ، معاونين 
آموزشي ،  گروههاي آموزشي و راهنمايان تعليماتي نيز مي توانند از محتواي كتاب براي پيشبرد كار خود استفاده كنند .

رويكرد حاكم بر محتوا
فرايند بكار گرفته شده در تاليف كتاب، بازتابي از روحيه همكاري حاكم بر جريان درس پژوهي است. گروه مولفان 
با يكديگر در تاليف وطراحي كتاب مانند يك گروه درس پژوهي همكاري و تبادل نظر داشته و از تجربيات يكديگر 

استفاده نموده اند. 
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مقدمه 
تغييروتحول در آموزش و پرورش كشور كاماًل وابسته به تحوالت 
در حوزه برنامه درسي است. در قلب تغيير و تحول در حوزه برنامه 
درسي، تحوالت ديدگاهي و تغيير در برداشت ها و جهت گيري هاي 
برنامه هاي درسي قرار دارد. در اين مقاله پس از تبيين تغيير و 
تحول در حوزه برنامه درسي و شناخت زير و بم آن، مفهوم تحول 
ديدگاهي در حوزه برنامه درسي مطرح مي شود و پس از آن چند 
زمينة اساسي تحول ديدگاهي در حوزه برنامه درسي كه حاصل سال ها 
كوشش مطالعاتي و پژوهشي نگارنده در زمينه ها و مباحثي است كه 
به يكديگر به نوعي مرتبط مي باشند، مطرح مي گردد. در انتهاي هر 
يك نيز توصيه ها و رهيافت هايي مطرح شده است كه مي تواند براي 
جهت دهي به تحوالت حوزه برنامه درسي و آموزشي راهگشا باشد. 

زمينه هاي مطالعاتي بدين قرار است: 
تحوالت ديدگاهي حوزه برنامه درسي در راستاي اعتالي فرهنگ 

و توجه به شاخص هاي توسعه فرهنگي،
تحوالت ديدگاهي در راستاي ايجاد فرصت هاي يادگيري سازنده و 
توجه به فرصت هاي يادگيري در طراحي و اجراي برنامه هاي درسي،
تحوالت ديدگاهي در راستاي تمركززدايي از نظام طراحي و توليد 

و اجراي برنامه هاي درسي. 
مفهوم تغيير و تحول در حوزه برنامه درسي 

تغيير در حوزه برنامه درسي1 با واژه هاي متفاوتي مطرح مي شود. 
همان طور كه فوالن2 )1991( مطرح مي كند، در جايي كه واژه ها اغلب به 
جاي يكديگر به كار مي روند. اين كه بتوانيم تمايز بين آنها را مشخص 
كنيم براي حركت در حوزه برنامه درسي از اهميت برخوردار است. 
لذا واژه هاي تغيير برنامه درسي، نوآوري برنامه درسي3 و جنبش برنامه 
درسي4 و اصالح برنامه درسي5 كه در مواردي به صورت جايگزين 
يكديگر و با مفهوم انجام اصالحات در حوزه برنامه درسي به كار 
مي روند، به اختصار تعريف مي شوند. آنچه مسلم است، اين مفاهيم 
از جهت حوزه )دامنه(، ويژه شدن، ميزان تندروي6، و جهت گيري 

تاريخي با يكديگر متفاوت هستند. 
تغيير برنامه درسي. اين واژه همگاني ترين7 و معمول ترين مفهومي 
است كه در مورد كليه تغييرات، جانشين ها و بديل هاي برنامه درسي، 
تدريس يا شرايط آموزشي ترتيب داده شده و در برگيرنده آموزش به 
كار مي رود. به عنوان يك واژه همگاني، در كاربرد آن براي تغيير در 
هدايت برنامه درسي تا حدودي ابهام و گستردگي به چشم مي خورد. 
ضمن آن كه در بعضي مواقع نيز خيلي روشن براي توصيف يك 

تغيير خاص به كار برده مي شود. 
نوآوري برنامه درسي. اغلب براي مراجعه به تغييرات خاص و ويژه 
و در محدوده اي نسبتاً روشن، به همراه برچسب و نشاني8 خاص 
در حوزه برنامه درسي به كار مي رود. به عنوان نمونه، ورود بعضي از 

دکترنادر سلسبيلي 
عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

بسترسازي براي تحول در
برنامه درسي

1- Curriculum change       2- Fullan M    3- Curriculum innovation      4- Curriculum movement    5- Curriculum reform
6- radical ness       7- generic     8- label
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فناوري ها در برنامه درسي را مي توان نوآوري در حوزه برنامه درسي 
محسوب كرد. 

جنبش برنامه درسي. بيشتر يك داللت تاريخي دارد و براي ويژه 
كردن دوره هاي تغيير از طريق مضمون ها و پيام هاي عمومي آن دوره 
مورد استفاده واقع مي شود. مثاًل سه دورة متمايز حركت برنامه درسي در 
آمريكا بين سال هاي 1945 تا 1975، كه به الف. آموزش سازگار شدن 
با زندگي، ب. جنبش ساختار رشته هاي علمي و ج. دورة گروه هاي 
اقليت و متناسب بودن1 برنامه درسي مشهورند. به عنوان جنبش برنامه 

درسي در آمريكا مطرحند )فوالن، 1991(. 
اصالح برنامه درسي. گرچه اصالح برنامه درسي نيز مرتبط با 
تغييرات خاص است، اما همان طور كه فوالن مطرح مي كند، معموالً 
متوجه تغييرات جامع تر و بنيادي تر برنامه درسي است. اصالحات 
متضمن تجديد ساختار نظام مدرسه اي، تجديد نظر كلي برنامه درسي 
و نظاير آن مي باشد. اصالحات بر مبناي تغييرات عمده ارزشي، تجديد 
جهت گيري ها صورت مي گيرد و اغلب در نظام سياسي وارد مي شود. 
بدين طريق مفهوم اصالح در حوزه برنامه درسي را بايد در تغيير اساسي 
در روش و رويكرد به آموزش در جهت توسعه يادگيري و رشد همه 
جانبه دانست. تحول در نگاه به يادگيري، تحول در نگاه به انسان، 
يادگيري.  تحول در نگاه به عناصر اصلي و مؤثر در فرايند ياددهي – 

بعضي ويژگي هاي اصالح و تحول در حوزه برنامه درسي 
با توجه به آنچه در مورد مفهوم تغيير در حوزه برنامه درسي گفته 
شد و با مراجعه به نظرات رولكر2 )1991( در دايره المعارف برنامه 
درسي، »تحت عنوان سير تاريخي ورود اصالحات در برنامه درسي«، 

برخي از اين ويژگي ها را مي توان چنين خالصه كرد: 
معموالً نظام اصالح و تحول در حوزه برنامه درسي منحصر به فرد 

و تخصصي است و مي تواند جداگانه شناسايي شود.
نظام اصالح و تحول به موقعيتي پيشرفت مي كند كه به تعامل با 
ديگر نظام هاي اجتماعي مي پردازد، به ويژه نظام هاي اشتغال، سياسي 

و آموزشي.
حركت اصالحي و نوآورانه دو طرفه است. يعني اين طور نيست كه 
اصالح برنامه درسي صرفاً سازگار ساختن نظام آموزشي با خواسته هاي 
تازه اي باشد كه از تغيير در ديگر نظام هاي اجتماعي برخاسته است 
و بخواهد اين حفره فرهنگي را پر كند. بلكه، اهداف و آرمان ها و 
محتواهايي كه به تازگي براي آموزش و پرورش تعريف شده اند، 
مناسب و شايسته ايجاد تغيير در ديگر زمينه هاي اجتماعي نيز هستند. 
اصالح برنامه درسي، به عنوان نوآوري چه به صراحت ادعاي آن را 
داشته باشد و چه غير صريح، ماهيت ايدئولوژيك دارد و به صورت 

سنجيده و فكورانه3، هدفمند4 و روش شناسانه5 انجام مي پذيرد. 
توسعه نظام اصالح برنامه درسي، از نگاهي گسترده و بيروني با 
كوشش هاي ايجاد يك نظريه موثق6 و مطمئن همراه است. به بياني 
ديگر، ايجاد يك نظام اصالحات نياز به يك مبناي نظري و فلسفي 
موثق دارد. اين احتماالً مهم ترين ويژگي براي توسعه تحول و نوآوري 
است و ايجاب كننده شناخت ديدگاه هاي مرتبط و سازنده تحول در 

حوزه برنامه درسي. 
در عين حال بايد توجه داشت كه اين ويژگي ها هيچ گاه تمام و 
كمال و راضي كننده در راه اصالحات كسب نمي شوند و همان طور 
كه رولكر )1991( مطرح مي كند چيزي كه بيش از همه كمبودش 
حس مي شود، تركيب و پيچيدن داده هاي جمع آوري شده با نظريه هاي 
شكسته و تكه تكه شدة موجود و شرايط عملي در زمينه هاي مختلف 

اجرا در سطح ملي، منطقه اي و محلي است. 

خاستگاه تغيير و اصالح 
با توجه به آنچه در مورد مفهوم اصالح و تحول در حوزه برنامه  
درسي گفته شد و توجه به ويژگي هاي آن و ارتباط آن با عوامل 
سياسي، بافت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي، چند خاستگاه براي 
اصالحات در آموزش و پرورش و در قلب آن برنامه درسي مي توان 

در نظر گرفت )سلسبيلي، 59 :1381(.
تحوالت سياسي – اجتماعي. طرح خواسته هاي جديد اجتماعي چون 
مردم ساالري، مشاركت اجتماعي و ضرورت جوابگويي آموزش و 
پرورش و برنامه هاي درسي به اين خواسته هاي جديد منشأ اصالحات 

در حوزه برنامه درسي است.
تحوالت ارزشي و اعتقادي. تحوالت در ايدئولوژي و ارزش هاي 
اعتقادي يك جامعه مي تواند مبناي اصالحات در آموزش و  ديني – 
پرورش باشد. نمونه هاي آن را مي توان در تحوالت ناشي از انقالب 
اسالمي در ايران مشاهده كرد كه منشأ خواست اصالح در برنامه هاي 

درسي شد. 
تحوالت اقتصادي. پويايي هاي اقتصادي در تعامل با روش ها و 
باورهاي سنتي حاكم، ارزش هاي شايع و رويّه هايي كه در مدرسه داري 
بدان ها عادت شده است مي باشد و منشأ اصالحات در حوزه برنامه 

درسي است. 
تحوالت علمي دانش و روش شناسي آموزش و پرورش مي تواند 
سرچشمه اصالحات در آموزش و پرورش و برنامه هاي درسي باشد. 
تخصصي  ارتباط با مؤسسات معتبر علمي جهاني، تقويت علمي – 
دانشگاه ها و مؤسسات علوم تربيتي و روان شناسي و تربيت معلم، 
توجه به رويكردهاي جديد آموزش و پرورش و با گرفتن حركت 
علمي – تجربي اين مؤسسات در پرداختن به دانش  آموزش و پرورش 

مي تواند منشأ اصالح و تحول در آموزش و پرورش باشد. 
ارتباطات و تحوالت جهاني فناوري نيز قطعاً بر آموزش وپرورش 
و رويكردهاي آن تأثير خواهد گذاشت و خاستگاه تحول در آموزش 
و پرورش خواهد بود. لذا شناخت دقيق اين فناوري ها و جذب آن به 
طريقي اصولي و به همراه كاربرد نظريه اي موثق و مطمئن در حوزه 

تعليم وتربيت از اهميت برخورداراست. 

مفهوم تحول ديدگاهي در حوزه برنامه درسي 
موضوع ديدگاه هاي برنامه درسي7، مبحثي چارچوب يافته در حوزه 
برنامه ريزي درسي است. ديدگاه برنامه درسي چارچوبي مفهومي 

1- relevancy      2- Rulcker T      3- Deliberately       4- Purposefully      5- Methodologically     6- Sound theory
7- Curriculum orientations
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برگرفته از فرض هاي فلسفي، ارزشي، فرهنگي، علمي و اجتماعي در 
مورد تعليم و تربيت، ماهيت انسان، ماهيت يادگيري و ماهيت دانش 
در يك جامعه است. ديدگاه هاي برنامه درسي از نظريات برنامه درسي 
و ايدئولوژي ها بر مي  خيزند و به صورت چارچوب يافته، شاخص هاي 
اساسي براي جهت گيري مطلوب برنامه درسي در اختيار برنامه ريزان 

قرار مي دهند )سلسبيلي، 1379(. 
حال با توجه به آنچه در مورد مفهوم اصالح در حوزه برنامه درسي 
گفته شد )كه شامل تغيير اساسي در نظام مدرسه اي و رويكرد به 
آموزش برگرفته از تحول در جهت گيري ها و ديدگاه ها، نگاه به انسان 
و ارزش هاي انساني و تحول در نگاه به عناصر اصلي و مؤثر در فرايند 
يادگيري است(، مشخص مي شود هر دو بحث ديدگاه هاي  ياددهي – 
برنامه درسي و اصالح و تحول آموزش و پرورش متوجه ابعاد جامع و 
ارزشي، زيربناي نظري حوزه برنامه درسي و آموزش  بنيادي فلسفي – 
هستند. اما نكته مهم در اينجاست كه ديدگاه يا نظرگاه قطعه اساسي 
اصالحات آموزشي است كه بدان ثبات بخشيده و به كل آن معنا 
مي دهد و يكي از سه مؤلفه اساسي يك نقشه جامع اصالحات، خلق 
يك ديدگاه )نظرگاه( است. مؤلفه هاي ديگر، سياست هاي توسعه اي و 

ارتباطي و به دست دادن راهبردهايي براي اجراست. 
بدين ترتيب يكي از مؤلفه ها و يا قطعات اساسي برنامة اصالحات 

در آموزش و پرورش وجود يك نظرگاه هدايت كننده است. 
تعيين ديدگاه برنامه درسي از حساس ترين مراحل برنامه ريزي 
درسي است كه موجب مي شود برنامة درسي مفهوم شود و مؤلفه هاي 
آن داراي نظم و ترتيب شوند و در هنگام برنامه ريزي شاخص هاي 
جهت دهنده و راهنمايي كننده در اختيار باشد. به طور كلي، با تعيين 
ديدگاه هاي برنامه درسي، يك چارچوب اساسي نظري براي رجوع به 

برنامه  ريزي درسي فراهم مي آيد. 
با مروري به مباني نظري حوزه ديدگاه هاي برنامه درسي و 
چارچوب هاي مختلف طبقه بندي ديدگاه ها و ايدئولوژي هاي برنامه 
درسي كه توسط صاحب نظران اين حوزه ارائه شده و حداقل شامل 
چندين تقسيم بندي پيشنهادي است1 و در نظرگرفتن مبناي تحقق انساني 
در تقسيم بندي اين چارچوب هاي پيشنهادي براي طبقه بندي ديدگاه ها، 
مي توان طيفي با روند صعودي از ديدگاه هاي برنامه درسي را تدوين 
كرد كه از توجه به »مفهوم انسان« و ماهيت او و محقق شدن او در 
فرايند تعليم و تربيت با توجه به جنبه ةاي دروني انسان برخاسته باشد. 
در طيف صعودي ديدگاه هاي برنامه درسي، جهت گيري هاي برنامه 
درسي مي تواند در طيف گسترده اي از رفتارگرايي و موضوع مداري 
تا تحقق انسانيت در نوسان باشد. درون هر يك از مبناهاي مطرح در 
طيف صعودي، نيز، ديدگاه هاي مطرح با توجه به جنبه تحقق دروني 

انساني در نوسان است )سلسبيلي، الف 1382(. 
با اين مقدمات، اصالح آموزش و پرورش و برنامه هاي درسي با 
توجه به بحث ديدگاه هاي برنامه درسي و طيف گستردة آن، به مفهوم 
حركت به سمت مبناهاي باالتر در طيف صعودي ديدگاه ها و توجه 
بيشتر به ديدگاه هاي پيشرفته تر و عميق تر، در مبنا با توجه به تحقق 

دروني انساني و دور شدن از كنترل بيروني است. ديدگاه هايي چون: 
رشد اجتماعي به سمت كاركرد مؤثر اجتماعي، بازسازي اجتماعي و 
توسعه فرهنگي، رشد شناختي و فراشناختي از طريق توجه به تربيت 
عقالني و تفكر خالق و نقاد و تحقق خود و شكوفايي انساني 

نمونه هاي بارز آن هستند. 
تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي، ارزشي و اعتقادي كه منشأ 
تغيير و اصالح در ديدگاه برنامه درسي شود و مجموعه ديدگاه هاي 
مطرح در برنامه رسي را به سمت مبناهاي باالتر در طيف صعودي 
ديدگاه ها ببرد، مي تواند تحول و اصالح در حوزة برنامه درسي محسوب 
شود. اين تحول ديدگاهي در عين حال قطعة اصلي ومبناي نظري 
اصالح در آموزش و پرورش و برنامه هاي درسي است. بدين ترتيب، 
با توجه به موضوع مداري حاكم بر برنامه هاي درسي در ايران و توجه 
به انتقال معلومات از طريق برنامه درسي )سلسبيلي، ب 1382( تنها در 
صورتي كه ورود اصالحات در برنامه هاي درسي فعلي به سمت تحقق 
رشد اجتماعي و توسعة فرهنگي، رشد شناختي و فراشناختي، فرايند 
مداري و ديدگاه هاي باالتر در طيف ديدگاه هاي برنامه درسي باشد 
را مي توان اصالحات در حوزه برنامه درسي به مفهوم واقع محسوب 
كرد. بديهي است بسياري از حركت هاي گذشته كه به نام تغيير نظام 
صورت گرفته، چون در عمل فاقد اين تحول ديدگاهي بوده است و 
موضوع مداري و امتحان مداري و انتقال معلومات همچنان حاكم بر 
برنامه هاي درسي بوده است، تغيير نظام آموزش و پرورش و حركت 

تحول جويانه نمي تواند محسوب شود. 

چند زمينه اساسي تحول ديدگاهي در حوزه برنامه درسي
با توجه به آنچه در مورد تحول ديدگاهي در حوزه برنامه درسي 
و مفهوم تغيير و تحول در حوزه برنامه درسي گفته شد، بستر سازي 
تغيير و تحول در حوزه برنامه درسي ايران مي بايد بر مبناي ورود 
جهت گيري هاي اصالحي در حوزه برنامه درسي به سمت تحقق رشد 
اجتماعي، تمركززدايي و مشاركت اجتماعي، توسعه فرهنگي، رشد 
شناختي و عقالني، فرايند مداري و ايجاد فرصت هاي يادگيري معنادار 

و سازنده براي دانش آموز باشد. 
مجموعه كوشش هاي مطالعاتي و پژوهشي نگارنده در طول بيش از 
ده سال گذشته،  حداقل سه زمينه اساسي تحول را در حوزه تحوالت 
ديدگاهي برنامه درسي به قصد بسترسازي اصالح و تحول در نظام 
آموزشي و با تإكيد بر حوزه برنامه هاي درسي را نشان داده است: 

تحول در حوزه ديدگاههاي برنامه درسي به قصد توسعه و اعتالي 
فرهنگ، با توجه به شاخص هاي توسعه فرهنگ.

تحول ديدگاهي در حوزه برنامه درسي در راستاي ايجاد فرصت هاي 
يادگيري سازنده و توجه به فرصتهاي يادگيري در برنامه درسي و 

آموزش ها به جاي كتاب مداري و محتوا مداري.
تحول ديدگاهي در راستاي تمركززدايي نظام طراحي و توليد و 
اجراي برنامه هاي درسي، تقويت قدرت انتخاب معلمان در زمينه 
سازگارسازي برنامه درسي و حتي طراحي و تدوين برنامه درسي. ايجاد 

1- تقسيم بندي هاي ارائه شده توسط سيلر، الكساندر و لوئيس (1981). شوبرت (1996) آيزنر و واالنس (1974)، پاينار (1991)، مك نيل (1996)، 
موريسون (1993)، اونيل (1983)، آيزنر (1994) كليبارد (2004)، ارشتاين و هانگينز(2004)، وايلزوبوندي (1994)، ريد (1992)، شيرو (2008). 
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انعطاف در برنامه هي درسي و آموزش ها توسط مدرسه و بخصوص 
كادر معلمان و ارتقاء شأن تخصصي معلمان در حوزه برنامه درسي 

و آموزش ها. 
حال، اين سه تحول ديدگاهي، كه حاصل چند كار مطالعاتي و 
پژوهشي در سال هاي گذشته بوده اند، باز شده و هر يك توضيح داده 

مي شوند )سلسبيلي، 1380، 1385، 1386 و 1389(. 
1. تحول ديدگاهي در راستاي توجه به شاخص هاي توسعه فرهنگ
توسعة انسانها بيش از همه به آموزش و پرورش و تحوالت برنامه اي، 
روشي و كاركردي آن در تربيت انسانهايي بالنده و خود شكوفا وابسته 
است . توسعة همه جانبه و پايدار، جز با كمك آموزش و پرورش 
كارآمد و تحول آفرين امكان پذير نيست . اما پرسش اينجاست كه آموزش 
و پرورش كارآمد و تحول آفرين چيست و چگونه آموزش و پرورش 
مي تواند بر فرآيند پيچيدة توسعه و بخصوص تسهيل توسعة فرهنگ 
تأثيرگذار باشد و سهمي اساسي در تحول آن داشته باشد. براي رسيدن 
به پاسخي مبنايي مي بايد به مفهوم فرهنگ ، توسعة فرهنگ ، عناصر 
اصلي فرهنگ ، اثر تعيين كنندة آموزش و پرورش بر اعتالي فرهنگ 
و شكوفا كردن استعدادهاي خالق و نوآور توجه كرد. به كاركردهاي 
آموزش و پرورش و در قلب آن برنامه هاي درسي، شاخصهاي توسعة 
فرهنگ و تحول اساسي در ديدگاه هاي برنامه هاي درسي در راستاي 
تقويت جامعة توسعه يافته توجهي دوباره كرد. مي بايد به نقش آموزش 
و پرورش و برنامه هاي درسي، از يك طرف، و مطالعات فرهنگي 
� تربيتي از طرف ديگر،  نگاهي دوباره و عميق داشت . براي ايجاد 
تحول و توسعة فرهنگ ، نظريه و ديدگاهي همخوان براي آموزش و 
پرورش، و برنامه هاي درسي در قلب آن، داشت و از تمام ظرفيتها 
وانديشه ها بهره گرفت . توجه كرد كه يادگيري محور اصلي آموزش و 
پرورش و برنامه هاي درسي قرار گيرد و بر روي تجربه دانش آموز و 
تحول جويي و نوآوري او، گسترش بينش علمي و ژرف انديشي او در 
جامعة آموزشي تأكيد كرد. مي بايد به تقدم اصالح در روشهاي مألوف 
و كنار گذاشتن گرايشهاي مذموم در تدوين برنامه هاي درسي، بيش 

از پيش، اهتمام داشت . )سلسبيلي، 2 :1385(. 

مفهوم توسعه و اعتالي فرهنگ 
با در نظر داشتن اينكه مفهوم »توسعه« در حوزه مطالعات اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي، حاكي از تغيير و تحول كيفي است و نه صرفًا 
تغييرات كمي؛ منظور از توسعه و اعتالي فرهنگي نيز، تحولي كيفي 
در فرهنگ است. اين تحول و تغيير كيفي شامل معناسازي هاي تازه 
و شكل دادن هاي تازه به تجارب و ساختارهاي مفهومي موجود در 
جامعه است. توسعه عناصر اختراعي و تخصصي فرهنگ، ساختن 
معناهاي تازه و ارزيابي و نقادي زندگي اجتماعي به منظور جاوداني 
ساختن و بهبود جامعه، ايجاد محيطي رشد يابنده تر و گشودن افق هاي 

اعتالي ارزش ها و تعالي انسان ها در جامعه است. 

اثر تعيين کنندة آموزش و پرورش بر اعتالي فرهنگ  
ارتباط يافتن با ديگران ودرك نمادهاي يك فرهنگ، در اثر آموزش 

و پرورش امكان پذير مي شود. دسترسي به فرهنگ و تفكر در اطراف 
آن ، بازبيني و نقادي آن و در عين حال اشاعه و توسعة اين فرهنگ، 
همه گي منوط به آموزش و پرورش است )شكوهي، 1369(. آموزش 
و پرورش در عين آن كه رسالت شناساندن سنن تاريخي و فرهنگي 
و مذهبي يك جامعه و كمك به حفظ آنها را دارد، رسالت توجه به 
نيازهاي جامعة متحول و مدرن را نيز دارد. بدين ترتيب آموزش و 
پرورش ضمن اين كه در پذيرش و نفوذ دادن ابعاد مثبت و سازندة 
فرهنگ جهاني كه بخصوص از طريق رسانه هاي آموزشي مي تواند وارد 
شود نقش دارد، در عين حال در حفظ هويت فرهنگي جامعه در مقابل 
الگوهاي مصرفي و تحميلي كه از طريق فرآيند جهاني سازي الگوسازي 

مي شود مي تواند نقش پااليش دهنده و آگاه كننده داشته باشد. 
آموزش و پرورش عالوه بر انتقال و شناساندن سنن و ارزشهاي 
فرهنگي ، در توجه دادن به ارزش هاي برتر از فرهنگ شناخته شدة 
يك جامعه و مافوق فرهنگي نيز مي تواند نقش داشته باشد، چراكه 
تربيت كردن تنها توسل به توليد فوري يا توجه به قبول ارزشهاي 
فرهنگ حاضر نيست .  آموزش و پرورش مي تواند فرهنگ سازي كند 
و در اعتالي فرهنگ عامي نقش داشته باشد، ضمن اين كه آموزش 
و پروش معموالً فرهنگ كتابي )فرهنگ ادبي ( را براي افراد شايستة 

آن نيز حفظ مي كند. 
با توجه به آنچه گفته شد يكي از كاركردهاي آموزش و پرورش 
ايجاد و بسط فرهنگ براي يك اكثريت است . چنانكه مرديها )1381( 
اشاره مي كند كه تنها آموزش و گسترش آن است كه تكوين فرهنگ 
جهاني را موجب شده و انسان هاي آموزش ديده فرهنگ سرمايه داري 
را توسعه داده اند و فصل مشترك مناطق توسعه يافته اي چون كِبِك 1، 
سئول ، كواالالمپور و لندن و ژنو را بيش از همه در »آموزش « بايد 
جست . وي مي گويد: »آموزش و پرورش قدرت راه حل يابي را به ما 
مي دهد. در صورتي كه فرهنگ راه حل هايي از پيش تعيين شده را در 
اختيارمان مي گذارد؛ راه حل هايي كه مال ديگران يا گذشتگان است «. 
بهرحال ، به طور مشخص انسانها محرك توسعه در يك جامعه 
و فرهنگ هستند، پس اگر انسانها خوب آموزش ديده باشند زمينه 
حركت به سوي نوسازي فراهم خواهد شد. آموزش و پرورش قدرت 
ابزارسازي انسان را ارتقاء مي دهد كه يكي از مؤلفه هاي اصلي فرهنگ 
است )مرديها، 1381( و نقش محوري مدرسه در اشاعه و توسعة 

فرهنگ نهفته است .

کارکردهاي آموزش و پرورش و شاخصهاي توسعة فرهنگ  
با توجه به مشخص شدن نقش آموزش و پرورش در توسعة 
فرهنگ، همچون الف �  توسعة قدرت ابزارسازي و ب �  توسعة 
قدرت راه حل يابي ؛ براي نظام آموزش و پرورش دو دسته كاركرد 

اساسي مطرح شده است :
 1 � مهارت آموزي ، انتقال و توليد دانش ، 2 � ايجاد و تسري هنجارها 
و پيش نيازهاي توسعه و تعبيه نظام شخصيتي مناسب )ازكيا، 1379(. 
اين دو دسته كاركرد در صورتي كه با جهت گيري اصولي و حساب 

شده اي پياده شوند در توسعه فرهنگ نقش بسزايي دارند. 

1- Quebec
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براي تحقق كاركردهاي دسته اول ، همانطور كه در گزارش همايش 
چالشها و چشم اندازهاي توسعه ايران در بخش آموزش و پرورش  ذكر 
گرديده)گزارش چشم انداز هاي توسعه ايران، 1381(، عالوه بر تعميم 
و فراگير كردن آموزش در سطح جامعه و توجه به گسترش كّمي ، 
بايد به كيفيت برنامه هاي درسي و يادگيري نيز توجه شود. بنابراين ، 
چنان كه در گزارش توصيه شده است، توجه به شاخصهاي آموزشي 
تحّول جويانه اي چون فرصت و انگيزش ، ايجاد انگيزه دروني و پايدار، 
توجه به آموزش انتقادي ، آموزش پرسش مدار و مسأله مدار، يادگيري 
مشاركتي از الزامات آموزش و تدوين برنامه هاي درسي با كيفيت است 
تا متخصصيني كارآمد و افراد مولد دانش و دانشمند كه وجودشان در 
يك جامعه نشان توسعه فرهنگي و انساني است تربيت شوند )25-31 
:1381(. اين شاخصها، تحولي اساسي در ديدگاههاي برنامه درسي را 
كه در قلب آموزش و پرورش و برنامه  درسي قرار دارند، مي طلبد.

براي تحقق كاركردهاي دسته دوم كه معطوف به ايجاد هنجارهاي 
توسعه و نظام شخصيتي مناسب است ، نيز همانطور كه در منابع مرتبط 
با توسعه همه جانبه فرهنگي،  اقتصادي و اجتماعي آمده است مي بايد 
انسانهايي تربيت شوند كه از اعتماد به نفس برخودار باشند، توانايي 
و قدرت انتخاب داشته باشند، از قيدهاي از خود بيگانه كننده ، قيود 
اجتماعي ، سستي و جهالت رها باشند. بدين ترتيب اهميت آموزش و 
پرورش در تقويت ارزشهايي چون عقالنيت ، كارايي اخالق در خدمت 
به مردم ، ريسك پذيري ، مسئوليت پذيري ، عدم تقديرگرايي ، جديت و 
تالش ، تكثرگرايي فرهنگي ، مشاركت پذيري، تقويت سواد شهروندي 
و مردم ساالري با توجه به هويتهاي متكثّر و فردي به عنوان ارزشهاي 
همخوان با توسعه و شاخصهاي توسعة فرهنگ و جامعة توسعه 
يافته شناخته مي شوند)متوسلي، 1374( و )بير، 1376(. تقويت بخش  
عمده اي از اين شاخص ها نيز همانطور كه مطالعات اين پژوهشگر 
نشان داده است )سلسبيلي، الف 1382( به تحول در برنامه هاي درسي 
و تحول در ديدگاههاي حاكم بر برنامه هاي درسي به سمت تقويت 
تفكر و توانايي هاي شناختي، تقويت كارآمدي اجتماعي و رشد انساني 
برمي گردد. به طور خالصه )سه شاخص يا مالك زير را مي توان به 
عنوان شاخص هاي توسعه فرهنگ از طريق برنامه هاي درسي محسوب 

كرد )سلسبيلي 13-15: 1385(. 
مالك اول: تربيت عقلي، تفكر انتقادي، برانگيختن فهم و درك 

فرهنگ؛
مالك دوم: تقويت ارتباط مؤثر اجتماعي، فرهنگ مدني و مشاركت 

اجتماعي؛
مالك سوم: تأكيد بر تجربه كردن و فرايند مداري، خود راهبري 

در يادگيري ها. 

توصيه ها و راهبردها 
بررسي ديدگاههاي بعضي انديشمندان ، منتقدان و صاحب نظراني 
كه سلسبيلي)1385( در كوشش مطالعاتي اش به قصد اعتال و توسعه 
فرهنگ بر مبناي تحول در ديدگاههاي برنامه درسي مورد توجه قرار 
داده، توصيه ها و راهبردهاي زير را در جهت تحول اساسي آموزش و 

پرورش و برنامه هاي درسي و در راستاي تقويت رشد شناختي، رشد 
عقالني ، رشد اجتماعي و داشتن كاركرد موثر انساني و انساني تر شدن 

آموزش ها، نشان داده است. 
1. نگاه عميق به تربيت، مطالعات فرهنگي  و مطالعات حوزه برنامه 
درسي: توجه عميق به تعليم و تربيت و داشتن تعريف اصولي و شفاف 
از نظام آموزشي متناسب با »توسعة فرهنگ « و با توجه به مالكها و 
شاخصهاي تحول كه مطرح گرديدند از اهميت برخوردار است . محور 
قرار گرفتن چنين تعريف و برداشت عميق تربيتي در تعيين سياستها، 
مديريتها، طراحي و تدوين برنامه ها و توجه به ارزشها و اخالق در 
آموزش ها توصيه مي شود. كوشش در راستاي تحقق جهت گيري تربيتي 
و فرهنگي متحّول در آموزش و پرورش و بخصوص در طراحي 
و تدوين برنامه هاي درسي و انجام مطالعات فرهنگي به عنوان يك 
برنامه كاري با مركزيت عنصر فرهنگ و تكيه بر مطالعات فرهنگي از 

اصول راهبردي است . 
2. داشتن نظريه و دكترين: در تكميل راهبرد فوق ، تعيين دكترين ، 
فلسفه و نظرگاه براي آموزش و پرورش و بخصوص در حوزه برنامه 
درسي با توجه به چارچوب ديدگاهها و جهت گيريهاي مطلوب در 
حوزة برنامه هاي درسي كه پژوهش هاي چندي در اين زمينه انجام 
شده است و مالكها و شاخصهاي تعيين كننده اي كه در اين مطالعه 
مطرح گرديدند از اهميت برخوردار است . چنين دكتريني كه در واقع 
فراديدگاه1 برنامه هاي درسي را تشكيل مي دهد،  باعث آگاهانه عمل 
كردن در كار طراحي و تدوين برنامه هاي درسي، پرهيز كردن از تشتّت 
و تعارض در تصميم گيريها، استفاده بهينه از نيروها و توان عناصر اصلي 

درگير در فرآيند آموزش و پرورش، خواهد كرد. 
3. محور بودن يادگيري:  محور قرار دادن دانش آموز و ياد گيرنده 
در تمامي برنامه ها، روشها و فعاليتها براساس سياست آموزش و 
پرورش مي تواند تحولي شگرف در آموزش و پرورش به بار آورد. 
خودگرداني ، خود نظم جويي ، خود راهبري و برنامه ريزي ياد گيرنده 

از نتايج آن هستند.
4. گسترش بينش علمي: كسب نگرش مثبت نسبت به ديدگاههاي 
تحول گراي علمي و روزآمد، آزاد كردن آموزش و پرورش از 
جهت گيريهاي سليقه اي ، غيرعلمي ، سياست زدگي و شكل گرايي ، 
عمل زدگي و روزمره گي مي تواند از طريق تحول در ديدگاههاي 
برنامه درسي و تأكيد بر ابعاد عقالني و شناختي به توسعه و اعتالي 

فرهنگ كمك كند. 
5. تحول جويي و باز بودن به روي تجربه و نوآوري: دنبال كردن 
تحوالت ساختاري در چارچوب هاي مفهومي ؛ تحول جويي و باز بودن 
به روي تجربه و نوآوري روشها و برنامه هاي درسي ، كاربرد ساختارهاي 
منعطف و پويا در مديريتها و رهبريهاي آموزشي كه نقدپذير و استقبال 
كنندة تحول باشند  نيز در راستاي تحّول در برنامه هاي درسي از 

اهميت برخوردار است.
6. تقدم اصالح و تحول در »روشها«: تحول در روشهاي آموزش 
القايي و انتقال معلومات موجود، قبل از تأكيد بر تغييرات محتوايي، در 
كنار توصيه هاي فوق از اهميت برخوردار است . اين اصالح و تحول در 

1- Meta - orientation
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»روش « كاماًل مرتبط و منبعث از تحول در نگرش و داشتن دكترين و 
نظريه تربيتي مناسب است كه در بندهاي قبل مطرح گرديد. تحول در 
آموزش و پرورش ابتدا بايد در »روش «ها اتفاق بيافتد. چنين تحولي ، 
سپس ، انتظار براي تغيير محتوايي را ايجاد مي كند و اصالح در محتوا 

نيز انتظاراتي را در جهت تغيير ساختارهاي موجود فراهم مي كند.
2. تحول ديدگاهي در راستاي ايجاد فرصت هاي يادگيري سازنده

توجه و مطالعه در زمينه فرصت هاي يادگيري، شناخت ويژگي ها، 
چالش ها و اصول ايجاد فرصت هاي يادگيري به عنوان بستر مناسبي 
براي تحول و تغيير نگاه در حوزه برنامه درسي و آموزش در نظام 
آموزش و برنامه ريزي درسي كشور ما، به جاي نگاه سنتي و مرسوم 
مبتني بر موضوع مداري، محتوا مداري و كتاب مداري در طراحي 
و تدوين و اجراي برنامه هاي درسي، از اهميت برخوردار است. 
سلسبيلي)1389( از طريق بررسي عميق در حوزه فرصت هاي يادگيري 
به راهبردها و رهيافت هايي براي كاربرد فرصت هاي يادگيري در 

طراحي و تدوين برنامه هاي درسي رسيده است. 

فرصت هاي يادگيري و روند توجه به آن
مك نيل1 )1996( ايجاد فرصت هاي يادگيري در كالس درس را 
شامل فعاليت ها، تجربيات، درس ها و تعامل ها بين فراگيران و شرايطي 
كه توسط معلمان ترتيب داده شده مي داند. خلق فرصت هاي يادگيري 
بيش از همه توسط معلمان مي تواند در كالس انجام پذيرد. اما، زمينة 
آن در برنامه درسي با كمك طراحان و برنامه ريزان درسي، بخصوص 
در نظامهاي متمركز و نيمه متمركز برنامه ريزي درسي، فراهم مي گردد. در 
واقع خلق فرصت هاي يادگيري يعني خلق برنامه درسي، و از معلمان 
بيش از همه انتظار مي رود تا تجربيات غني و گوناگون كه متناسب 
با نقاط قوت و عالئق دانش آموزان است با توجه آگاهانه به طيف 
ديدگاههاي برنامه درسي و تأثيرگذاري ديدگاههاي مختلف، خلق كنند.
توجه به فرصت يادگيري در مهمترين تعاريفي كه از »برنامه 
درسي« شده است جاي ويژه اي دارد. در تعريف سيلر2، الكساندر3 و 
لوئيس4 )1981:7( برنامه درسي به عنوان »طرحي جهت آماده كردن 
مجموعه اي از فرصت هاي يادگيري براي افراد تحت تعليم« معرفي 
مي شود و يك طرح برنامه درسي شامل طرح هاي ويژه اي )در واقع 
طرح هاي فرعي( براي آنچه كه در فرصت هاي يادگيري پيش بيني شده 
است مي باشد. آماده كردن مجموعه اي از فرصت هاي يادگيري مي تواند 
شامل يك برنامة موضوع مدار، يا برنامه اي صالحيت مدار، يا برنامه اي 
از نوع تجربي مانند تجربيات پااليش ارزش ها يا وسعت بخشيدن و 
در حقيقت تشويق ذهن فراگيران براي جستجو و دريافت معاني از 

دنياي اطرافشان باشد )7: 1981(.
تعاريف و برداشت هايي از فرصت هاي يادگيري، مثل آنچه كه مطرح 
شد، ضمن اين كه همه جانبه نگري و توجه به توسعة ابعاد مختلف 
شخصيت و يادگيري دانش آموز را تا حد امكان مورد توجه قرار 
مي دهد، اّما چون برنامة درسي به عنوان يك فعاليت پيش بيني كننده 
و قصد كننده تلقي مي شود، زمينه ايجاد چنين فرصت هاي يادگيري 

در برنامه درسي به عهده برنامه ريزان درسي گذاشته مي شود. اما آن 
چه مسلم است تعديل و سازگار ساختن آموزش، بهتر از همه، توسط 
معلمان مي تواند به عهده گرفته شود كه نسبت به پاسخ هاي فراگيران 
حساس هستند، با دانش آموزان در تعاملند و از آنها حتي ياد مي گيرند 
و تدريس را با توجه به فرضيات دربارة اين كه يادگيري چگونه به 
وقوع مي پيوندد تغيير مي دهند. صدها راه وجود دارد تا معلمان برنامه 
درسي را با توجه به نيازهاي دانش آموزان و فرصت هاي يادگيري 
قابل طرح در كالس اصالح كنند. بعضي از موارد آن را كه مك نيل 
)115: 2006( در كتاب برنامه درسي معاصر مطرح مي كند مواردي 
چون مهيا كردن زمينه براي دست ساخته ها، طرح ها و توليدات خالق 
دانش آموزي، ترتيب دادن مالقات و گفتگو با افراد مرجع و انديشمند، 
ايجاد بازي هاي گروهي، طراحي بسته هاي يادگيري5، برنامه ريزي سفر 
علمي، ترتيب دادن نمايش هاي اصيل، ايجاد زمينه مطالعه و پژوهش 
انفرادي، ارائه سؤاالت بديع و موارد ديگري از اين دست هستند. اّما 
ارائه فرصت هاي يادگيري در كالس مي بايد از مبناي نظري و ديدگاهي 
همخوان با ديدگاهها و ارزشهاي حاكم بر برنامه درسي رسمي و مّلي 
مورد توجه نظام آموزشي باشد. از طريق توجه به اين فرصت هاي 
يادگيري، برنامة درسي تدوين شده متناسب با نيازهاي شاگردان و 
شرايط و اقتضاء كالس درس مي شود. به هر حال، اين برنامه درسي 
طراحي شده است كه بيش از همه مي تواند از طريق موقعيت ها و 
فعاليت هاي يادگيري در نظر گرفته شده در برنامه، فرصت هايي را 
براي يادگيري عميق تر و چندگانه تر در اختيار معلمان و دانش آموزان 
قرار دهد. در واقع، آنها شاهراه و شريان اصلي هستند كه بستر اصلي 
و ارضاء كننده  اي را براي برنامه ريزي عمومي فراهم مي كنند. از طريق 
آنها، معلمان، همراه با تعديل ها و نوآوري هايشان فرصت هاي يادگيري 
مطلوبي را با توجه به تفاوت هاي دانش آموزان و عالئق گروهي آنها 

در كالس و مدرسه، فراهم مي آورند.
اصول ايجاد فرصت هاي يادگيري

همانطور كه مك نيل در آخرين ويراست اثرش در حوزة برنامة 
درسي )118: 2006( مي گويد، در تاريخ معاصر تفكر برنامه درسي 
شايد بهتر از همه تايلر )1949( است كه اصول ايجاد فرصت هاي 
ياگيري را مطرح كرده است. اين اصول شامل: 1 � تمرين مناسب6، 
2 � رضايت خاطر7، 3 � موفقيت8، 4 � رويكردهاي چندگانه9 و 5 � 

پيامدهاي چندگانه10 مي باشند.
اين اصول بيش از همه نشانگر ابتكارات معلمان در فرآيند ياددهي 
� يادگيري است كه زمينه اش در برنامه درسي و كالس درس فراهم 
مي شود و تعديل كننده و تكميل كنندة موقعيت هاي در نظر گرفته 
شده در برنامة درسي طراحي و تدوين شده براي كالس درس است.
1 � تمرين مناسب. اين اصل به عنوان بسترِ وسيله � هدف مي تواند 
در نظر گرفته شود. منظور آن است كه اهداف، فرصت هاي يادگيري 
يا همان وسايل را تعيين مي كنند. طبق اين اصل، فرصت هاي يادگيري 
مي بايد براي دانش آموز در آن چه كه توسط اهداف درسي فراخوانده 
مي شود، تمرين فراهم كند. مثاًل اگر هدف از درس توسعة مهارت حل 

1- Mc Neil J         2- Saylor Galen J         3- Alexander W.H           4- Lewis Arthur J         5- Learning Packets
6- appropriate practice      7- satisfaction         8- success         9- multiple approaches       10- multiple outcomes
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مسأله است، دانش آموز مي بايد فرصت هاي فراواني براي حل مسأله 
داشته باشد و نه اينكه صرفاً ببيند ديگران مسأله حل مي كنند يا حل 

مسأله توضيح داده شود.
2 � رضايت خاطر. اين اصل مبيّن آن است كه فرصت  يادگيري 
مي بايد فراگيران را اقناع كند. صرفاً توانائي هاي شناختي، موفقيت را 
تضمين نمي كند. تا زماني كه دانش آموزان از فرآيند لّذت نبرند آنها 
از مرزهاي كشف نشده و ناگشوده عبور نمي كنند )مك نيل، 2006(. 
3 � موفقيت. اصل موفقيت، متضمن تصميم گيري در اين زمينه 
است كه آيا فعاليت يادگيري در حوزه ي امكان و توانايي دانش آموز 
مي باشد؟ اصوالً زمينه و پيشينه تجربي دانش آموز بهترين پيشگوي 
موفقيت اوست. بنابراين معلمان فعاليت هايي را طراحي مي كنند كه 

محتواي جديد را به تجربيات قبلي دانش آموز متصل مي كند. 
4 � رويكردهاي چندگانه. رويكردهاي چندگانه به عنوان يك اصل 
در فضايي منعطف و قابل نفوذ براي نوآوري هاي معلمان در برنامه 
درسي، مفهوم پيدا مي كند. اصوالً فعاليت هاي يادگيري مختلفي مي تواند 
در كسب همان هدف مورد استفاده و توجه معلم قرار گيرد. اين اصل 
مبيّن خالقيِت امكان پذيرِ معلمان در طراحي فعاليت هاي يادگيري است. 
5� پيامدهاي چندگانه. تجربه نشان مي دهد، هميشه، از يك فعاليت 
يادگيري نتايج چندگانه اي بدست خواهد آمد. زيرا، هر دانش آموزي 
انديشه هاي مطرح شده در كالس درس را به طريق خودش تفسير 
مي كند و آن را آن طور بكار مي گيرد كه مبتني بر تجربه قبلي است. 
بدين طريق، براي دانش آموزان سودمند خواهد بود تا فعاليت هاي 
يادگيري اي در كالس ترتيب يابد كه در كسب نتايج مورد نظر چندگانه 
مؤثر باشد. مثاًل يك برنامه درسي كه مطالعه اي از يك واقعة تاريخي 
را در بستري از جغرافي، نوشتن، تفكر نّقاد، ادبيات و نظاير آن فراهم 
مي كند، امكان بيشتري براي به حداكثر رسيدن نتايج و كسب پيامدهاي 

چندگانه، پيش پاي معلم مي گذارد.

طرح ها و رهيافتها
نگاهي به حوزه ديدگاههاي برنامه درسي )سلسبيلي، 1379 و 1389( 
حاكي از آن است كه چند تلفيق ديدگاهي و جهت گيري اساسي 
در حوزة آموزش و پرورش و برنامه درسي مي تواند بسترساز ايجاد  
فرصت هاي يادگيري قابل حصول ناشي از تحوالت ديدگاهي حوزة 
برنامه درسي و كاربرد جهت گيري هاي نوين براي ما باشد. فرصت ها 

و موقعيت هاي يادگيري در چند فراديدگاه شامل:
1� آموزش و پرورش مادام العمر1 و خودراهبري2 در يادگيري، 
2� الگوهاي انسان گرايانه و سازنده گرايانه و 3 � الگوهاي فرآيندمدار 
و تحول جويانه   انساني به صورت نمونه مطرح مي شوند. به طور 
مشخص، راه هايي كه فراديدگاه هاي مذكور و ديگر تلفيق هاي همخوان  
ديدگاهي در خلق فرصت هايي براي يادگيري مطرح مي كنند و مورد 
استفاده قرار مي دهند مي تواند راهنمايي براي ايجاد تحول در طراحي 
و تدوين برنامه درسي براي تصميم سازان  و دست اندركاران مرتبط با 

برنامه ريزي درسي در كشور ما باشد. 

1ـ  فرصت هاي يادگيري در آموزش و پرورش مادام العمر  و 
خودراهبري در يادگيري

در اين فراديدگاه، تمركز بر ايجاد زمينه يادگيري مادام العمر و خود 
راهبر شدن و خود ارزشياب شدن فرد و ارتقاء يادگيريها در طول عمر 
انساني است. هشت اصل راهنما، شامل: انعطاف در موقعيت يادگيري، 
تشويق شدن به انتخاب در يادگيري ها، ياددهي به عنوان فعاليتي 
تسهيل كننده، يادگيرندگان به عنوان مسئولين ارزشيابي از خود، وجود 
روابط مردمي در موقعيت يادگيري، تكيه كردن بر انگيزش دروني، 
تأكيد بر اهداف آموزشي آشكاركننده �  كه مبيّن خالقيت ها، اهداف 
نوآورانه و ورود دانش آموز در پژوهش ها و فعاليت هاي نوظهور 
مي باشد � و يكي شدن با يادگيري هاي خارج از مؤسسه آموزشي، 
در تنظيم فعاليت هاي يادگيري و ارائه فرصت هاي يادگيري از اهميت 
برخوردارند. ديدگاه هاي تشكيل دهندة آموزش و پرورش مادام العمر و 
خودراهبري در يادگيري، عمدتاً تلفيق همخواني از ديدگاه هاي توسعه 
فرآيندشناختي، رشد اجتماعي، تحقق خود و شكوفايي انساني، در 
طيف صعودي ديدگاههاي برنامه درسي است كه بر فرآيندمداري به 

جاي محصول مداري، تأكيد دارد.

انسان گرايانه و  رويكردهاي  در  يادگيري  فرصت هاي  2 ـ 
سازنده  گرايانه

برخالف جهت گيري هاي سنتي تر برنامه درسي چون ديدگاههاي 
رفتارگرا و موضوع مدار در حوزه برنامه درسي و فرصت هاي يادگيري 
در چنان جهت گيري هايي، فرصت هاي يادگيري در برنامه درسي 
انسان گرايانه در چارچوب يك پيوستار هدف �  وسيله و به صورت 
تجويز شده از بيرون برنامه ريزي نمي شوند. در اين ديدگاه، دانش 
آموزان خودشان ممكن است برنامه اي براي رسيدن به هدفي دور بنا 
كنند و آزادي گسترده اي در دنبال كردن راه خودشان داشته باشند. 
آهنگ اصلي چنين فراديدگاهي انساني كردن آموزش است. طرح هايي 
كه در اين ديدگاه قرار مي گيرند معموالً چهره اي دانش آموزمدار دارند 
و بر عدم تمركز مرجعيت و سازماندهي تأكيد دارند )وايلز و بوندي، 
1993(. ديدگاه سازنده  گرايي بر اين مطلب كه كودكان مي بايد زيربناي 
علمي خود را ساخت دهند تأكيد مي كند و در چنين ديدگاهي به 

ايده هاي كودكان بسيار توجه مي شود.
در برنامه هاي مبتني بر انسان گرايي و سازنده  گرايي، انتقالي در فضا 
و جّو مدرسه و كالس به سوي فهميدن، همدردي و تشويق و 
اعتماد وجود دارد. مجموعه هاي فيزيكي كالسي معموالً آزادي را در 
شكل تحرك دانش آموز، قدرت انتخاب قابل توجه در فعاليت هاي 
برنامه درسي و يادگيري از طريق انجام دادن، تشويق مي كند )وايلز 

و بوندي، 1993(.
برنامه درسي انسان گرايانه خودآگاهي را افزايش مي دهد. اين رويكرد 
به فراگيران اجازه مي دهد تا در پاسخ هاي خود به دنباله اي از فعاليت ها، 
در جستجوي يافتن الگوي شخصي متمايز باشند. معلم انسان گرا 
فرصت هايي براي يادگيرندگان خلق مي كند تا با عالئق عاطفي شان از 
جمله باورها، ارزش ها، هدف ها، ترس ها و رابطه مندي ها مواجه شوند. 

1- Lifelong Education          2- Self-direction
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در انسان گرايي اين باور وجود دارد كه خودآگاهي بهتر از همه در اثر 
مشاهدة احساسات دروني توسط خود فرد كسب مي گردد. مطالعة تفّكر 
خود توسط فرد، يعني جمالت، گفتگوها و تخياّلت، وسيله اي براي 
نايل شدن به خودآگاهي است. هم چنان كه، مطالعة اعمال، حركت ها و 
آشكارسازي هاي جسماني نيز چنين است )مك نيل 1996، ميلر 1983(.

3ـ  فرصت هاي يادگيري در الگوهاي فرآيندمدار و تحول جويانه 
انساني 

در الگوي فرايندمداري كه نمونه اي از آن در آموزش و پرورش 
مادام العمر و خود راهبري نيز مطرح گرديد، از طريق تلفيق ديدگاه هايي 
چون توسعه فرايند شناختي، رشد اجتماعي )كاركرد اجتماعي( و تحقق  
خود و شكوفايي انساني، جهت گيري برنامه درسي را به سمت ايجاد 
فرصت هاي يادگيري براي تسلط بر مهارت هاي فرآيندي، مي توان 
سوق داد. زمينه هايي چون توجه به ايده هاي دانش آموزان و ساخته 
شدن دانش، وجود زمينه هايي براي داشتن كاركرد مؤثر اجتماعي، 
غوطه ور شدن در مسائل عمومي و ملي، فرصت براي حل مسائل 
اجتماعي،  توسعه مهارت تصميم گيري، رشد مفهوم خود مثبت و تقويت 
مهارت هاي ميان فردي، خودراهبري در يادگيري و تهيه نقشه اي براي 
كارها و خود ارزشيابي، نمونه هاي آن هستند. فرصت هاي يادگيري 
چون: تمرين هايي براي تسلط بر مهارتهاي فرآيندي از قبيل مهارت 
مشاهده، تخمين زدن و پيش بيني كردن، مقايسه و ارزيابي، بحث 
كردن، حل مسأله، تجزيه و تحليل و ريشه يابي؛ وجود زمينه ها و 
فرصت هايي براي قضاوت و تصميم گيري؛ وجود زمينه هاي محتوايي 
براي برخورد شكاكانه و مشكل گشايانه در مسائل؛ تقويت تفكر عميق 
و بينش علمي، كاربرد تفكر نقادانه؛ كاربرد تفكر خالق در حل مسائل 
فردي و اجتماعي؛ وجود زمينه هاي مفهوم سازي و توسعة  الگوهاي 
تازه؛ برخورد به مسائل مبهم و دوراهي ها؛ شكل گيري چارچوب ها 
و راهبردهاي شناختي دانش آموز؛ ارائه راه حل هاي خالق در مسائل؛ 
ايجاد زمينه و وجود فرصت هايي در برنامه درسي براي تقويت توّجه، 
كوشش، بازبيني، ارزشيابي، بحث، نقادي و تعامل با ديگر همساالن؛  
تقويت قدرت انتخاب؛ رشد مفهوم خود مثبت و مهارت هاي بين 
فردي؛ وجود فرصت هايي براي شركت در دوراهي ها و مورد پژوهي ها 
در جهت تقويت مهارت تصميم گيري؛ از جمله مهمترين فرصت هاي 

يادگيري مطرح در اين فراديدگاه هستند.
3. تحول ديدگاهي در راستاي تمركززدايي نظام برنامه هاي درسي 
مطالعات انجام گرفته و شواهد موجود از نظام برنامه هاي درسي 
دوره هاي آموزشي عمومي و متوسطه ايران حاكي از كامال متمركز 
بودن نظام  طراحي و توليد برنامه هاي درسي و يكسان بودن برنامه هاي 
درسي براي تمام دانش آموزان است )سلسبيلي،ب 1382(. اين نوع 
برنامه هاي درسي اصوال بسيار متكي به كتاب درسي واحد بوده و 
محتوا محورند. به تفاوت هاي فردي و شناختي دانش آموزان در كالس 
درس، تفاوت هاي اقليمي، اجتماعي ، منطقه اي و محيط آموزشي و از 
مدرسه اي به مدرسه ديگر چندان توجهي نمي شود و برنامه هاي درسي 

و محتواي آن ها، حالتي ابالغي، رسمي، همگاني و تجويزي دارند.

با توجه به ضعف هاي دروني برنامه هاي درسي و نظام هاي 
برنامه ريزي درسي متمركز و تجربيات نظام هاي آموزشي در راستاي 
تمركززدايي، ضعف ها و كاستي هاي اساسي برنامه هاي درسي دوره هاي 
آموزش عمومي و متوسطه ايران و فرآيند توليد چنين برنامه هاي 
درسي در قالب نظامي متمركز كاماًل محسوس است. نظام طراحي و 
توليد برنامه درسي اي كه در مقابل نفوذ عوامل اصلي فرآيند ياددهي 
� يادگيري چون معلم و دانش آموز كامال بسته است و برنامه هاي 
درسي حالتي تجويزي و انتقال معلومات دارند. در نتيجه بيش از همه، 
ضرورت تمركززدايي از اين نظام به قصد ايجاد انعطاف و تحول در 

برنامه هاي درسي موجود محسوس مي گردد.
مواردي اساسي از ضرورت ها را كه تصويري از سيماي مطلوب 
برنامه هاي درسي و كار برنامه ريزي درسي را در ايران با توجه به 
تحوالت سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي دهه هاي اخير و 
تحوالت دانش تعليم و تربيت را كه سلسبيلي )62 :1386( مطرح كرده 

است، به شرح زير مي توان خالصه كرد:
1 � ايجاد زمينه مساعد براي تمركززدايي تدريجي و متعادل و 
واگذاري نسبتي از اختيارات سياست گذاري، طراحي و توليد برنامه هاي 
درسي به مدرسه. انعطاف پذير شدن برنامه هاي درسي با تأكيد بر ارتقاء 
تخصصي معلمان، كسب اقتدار، مسئوليت و اختيار بيشتر مدرسه و 

معلمان در فرآيند آموزش.
2 � بازتر كردن فضاي آموزشي و  اجراي برنامه هاي درسي به روي 
تجربه و نوآوري در مدارس، اطمينان بيشتر به مدارس و انسان هاي 
فرهيخته، به مرور، دادن قدرت انتخاب و تصميم گيري به مدرسه و 

عوامل اصلي فرآيند آموزش.
3 � ايجاد زمينه مساعد براي كاربرد رويكردهاي نوين در طراحي 
و تدوين برنامه هاي درسي، توجه به انجام تجربيات و پروژه هاي 
متعدد توسعه اي و نوآورانه در حوزه برنامه هاي درسي با تأكيد بر 
تمركززدايي و قدرت يافتن مؤسسات پژوهشي و به مرور سرايت به 

سطح مناطق و مدارس.
4 � پاسخگو بودن و قابل ارزيابي بودن برنامه هاي درسي و آموزش ها 
در قالب رعايت خطوط راهنماي برنامه درسي ملي و مديريت كالن 

كشوري و حداقل استانداردهاي آموزشي.
5 � ضرورت تقدم يا همراه بودن تمركززدايي طراحي و تدوين 
برنامه هاي درسي با تمركززدايي هاي مديريتي و مالي مدارس در 
راستاي رشد يافتن مدارس به عنوان محيط هايي تخصصي در آموزش، 
مشاركت كنندة محوري در برنامه ريزي و مديريت و رهبري آموزش.

توصيه ها و رهيافتها
گذار نظام برنامه هاي درسي و برنامه ريزي درسي ايران به سمت 
تمركززدايي، قدرت يافتن مدرسه در حوزه طراحي و تدوين برنامه 
درسي و آموزش و حركت به سمت برنامه ريزي درسي مبتني برمدرسه، 
زمينه سازي ها و ويژگي هايي را مي طلبد و در اين مسير به بعضي اصول 
و تجربيات اساسي مي بايد توجه كرد. برخي از مهمترين توصيه ها و 
رهيافت هايي كه از بررسي مجدد مطالعات نظري و تجربيات نظامهاي 

1- از جمله مي توان به مطالعات سابار )1994(، كندي )1992( و اسكيل بك )1984( اشاره كرد.
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گوناگون1 قابل استنتاج است، عبارت اند  از:
1 � تجربيات تمركززدايي و مدرسه محوري به مقدار زيادي متأثر 
از سطح توسعه يافتگي و روند تحوالت سياسي، اجتماعي، اقتصادي 
و فرهنگي يك كشور و قدرت يافتن مدرسه در قالب نظام آموزشي 
است. چنين تحولي به عنوان يك راهبرد اساسي در نظام آموزشي 

ايران مي بايد پذيرفته شود.
2 � حركت اساسي در راستاي تحول طراحي و تدوين برنامه هاي  
درسي و تمركززدايي از نظام آموزشي، به خصوص در كشورهاي 
با زمينه قوي تمركز گرايي و سنت گرايي آموزشي، منوط به انجام 
پژوهش هاي زمينه اي و تشخيصي و انجام پروژه ها و برنامه هاي  متعدد 
راهنماي توسعه و در راستاي مدرسه محوري است.  بدين طريق 
ايجاد زمينه مساعد براي پژوهش ها و حركت هاي تحول جويانه در 
مؤسسات علمي و تحقيقاتي در سطح آموزش و پرورش و دانشگاهها 

و انجمن هاي تخصصي مي بايد فراهم شود.
3 � در حركت به سمت تمركززدايي، تربيت معلمان متخصص 
و ارتقاء صالحيت حرفه اي پژوهشي و برنامه ريزي و تصميم گيري 
معلمان، هماهنگ كردن آنها با تحوالت جديد  و رويكردهاي نوين 
مبتني بر تمركززدايي نظام آموزشي، بسيار اهميت دارد. بدين ترتيب 
هرگونه حركت تحول جويانه در طراحي و تدوين برنامه هاي درسي، 
تمركززدايي و ارتقاء صالحيت حرفه اي و پژوهشي معلمان مبتني بر 
چنين آماده سازيهاي تخصصي در سطح معلمان و مؤسسات تربيت 

معلم است.
4 � با توجه به بافت اجتماعي � فرهنگي و شرايط و مقتضيات هر 
كشوري، تمركززدايي از جهت كنترل مديريتي، مالي، برنامه درسي و 
آموزشي در نظام هاي مختلف آموزشي و در راستاي اقتدار و قدرت 
انتخاب بيشتر محيط آموزشي )مدرسه( حالتي يكسان نداشته و به 
فراخور هر كشور و جامعه و با توجه به شرايط و بستر اجتماعي، 
سياسي، فرهنگي و با كسب بينش از تجربيات نظام هاي آموزشي ديگر، 
روند نه چندان قاعده مندي، همراه با اتخاذ راهبردهاي برخاسته از شرايط 
و مقتضيات بومي آن كشور دنبال شده است و الگوي واحدي حاكم 
نبوده است. در مورد ايران نيز تمركز زدايي با توجه به ويژگي هايي كه 
براي گذار نظام برنامه ريزي درسي در ايران مطرح گرديد و بكارگيري 
راهبردهايي كه در بندهاي قبل توصيه گرديد، مي تواند بهتر با مقتضيات 

بومي و شرايط نظام آموزشي ايران هماهنگ شود و كارساز افتد.

5 � گذار نظام آموزشي و نظام طراحي و تدوين برنامه هاي درسي 
در ايران به سمت تمركززدايي نياز به يك تعادل واقع گرايانه اي بين 
كنترل تمركزگرايانه و تمركززدايي دارد. تمركززدايي به سمت اقتدار 
مالي، مديريتي ، آموزشي و برنامه ريزي درسي مدرسه و معلمان و 
مرجعيت قوي تر تخصصي آنها در عين تمركزگرايي در اهداف و 
آرمان ها، خطوط راهنماي ملي برنامه هاي درسي و مديريت كالن نظام 

آموزشي كشور.
6 � راهبردهاي اجرايي براي تمركززدايي، تلفيقي از راهبردهاي از 
باال به پايين ) يعني از سوي مديران، برنامه ريزان و تصميم گيران كالن 
آموزش و پرورش به سوي مدارس( و از پايين به باال ) يعني از سوي 
معلمان و كادر مدرسه و انجمن هاي تخصصي و شوراهاي محلي و 
منطقه اي به سوي مديريت كالن و تصميم گيران سطح باالي آموزش و 
پرورش( را مي طلبد. چنين راهبردهايي از اثربخشي باالتري برخوردار 
است. بدين طريق فرآيند تغيير به سمت تمركززدايي در نگاه نوين 
تحولي »تدريجي« است و نه خطي � با حالتي ابالغي و يك سويه �  

و يك »فرآيند« است نه يك »اتفاق«.
7 � حركت هاي سطحي تمركززدايي كه بخشي از قدرت برنامه ريزي 
و تصميم گيري آموزشي را،  با حفظ روابط ديوان ساالرانه يك سويه 
نظام آموزشي به سطح استان ها  يا مناطق انتقال مي دهد، به واقع يك 
راهبرد  اساسي در راستاي تمركززدايي و اقتدار مدرسه در آموزش 
و تدوين و اجراي برنامه هاي درسي، نمي تواند محسوب گردد. لذا به 
ايجاد تحّول درروابط عناصر اصلي آموزش چون سازمان آموزشي، 
مدرسه و معلمان و قدرت يافتن مدرسه در قالب نظام آموزشي در 

روند تمركززدايي بايد توجه اساسي داشت.
8 � براي گذار نظام آموزشي و توليد برنامه هاي درسي در راستاي 
تمركززدايي و اقتدار مدرسه و محيط آموزشي در كار برنامه درسي، 
به اصول و معيارهايي بايد توجه كرد و آنها را سرلوحه تحوالت قرار 
داد. حداقل پنج اصل مهم در اين ميان كه مي بايد مورد توجه دقيق 
قرار گيرند، شامل اصول: انعطاف پذيري ، فرصت و انگيزش، وحدت 
و تلفيق هماهنگ ديدگاه ها، مشاركت پذيري و قدرت انتخاب محيط 
آموزشي مي باشند كه در طراحي و تدوين برنامه هاي درسي و ايجاد 
تحول در روش ها و رويّه هاي موجود نظام آموزشي، مي بايد مالك 

حركت تمركززدايي باشند.
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چكيده
تحقيقات آموزشی اشاره به كاربرد روش های متنوع1 ارزشيابی دارد كه 
به ارزيابی جوانب مختلف معلمان، يادگيرندگان و ساير افراد مطرح درحوزه 
آموزش و پرورش می پردازد، اما محدود به آن ها نيز نمی باشد. اين موارد 
شامل: يادگيری دانش آموزان، روش های تدريس، تربيت معلم و پويايی 

های كالس درس2 ...می باشد. 
محققان آموزشی بر اين نكته توافق دارند كه تحقيقات آموزشی می 
بايست به شيوه ای آزاد و نظام مند اجرا گردد؛ هر چند نحوه اجرای آن 
ها همواره مورد بحث است3. از سوی ديگر رشته های متنوعی نيز وجود 
دارد كه هر يك به نحوی در تحقيقات آموزشی دخيل می باشند. اين 
رشته ها شامل روان شناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی و فلسفه4 است 
. همپوشی اين رشته ها موجب ايجاد دامنه وسيعی از روش های تحقيق 
در حوزه آموزش و پرورش شده است كه عمدتا برگرفته از آن رشته ها 
می باشد و از اين رو می بايست يافته های تحقيقات آموزشی در درون 
زمينه و بافتی كه به اجرا در آمده است مورد تفسير قرارگيرد و از اين رو 

قابل كاربرد در هر زمان و يا مكانی نيست5.
تحقيقات آموزشی براساس روش شناسی كمی، كيفی و تركيبی زمينه 
تحقق مطالعات بسياری را فراهم ساخته است و به محققان اين حوزه 

توانايی الزم را برای بررسی متغيرهای مختلف مي دهد.
در مقاله حاضر در ابتدا به بررسی ابعاد مختلف تحقيقات آموزشی پرداخته 

شده، سپس چالش ها و موانع آن مورد بحث قرار می گيرد.
كليدواژه ها: تحقيقات آموزشی، اقدام پژوهی، ارزشيابی برنامه، كاوشگری 

ارزش افزا.

تعريف تحقيقات آموزشی
تحقيقات آموزشی اشاره به كاربرد روش های متنوع6 ارزشيابی دارد 
كه به ارزيابی جوانب مختلف معلمان، يادگيرندگان و ساير افراد مطرح 
درحوزه آموزش و پرورش می پردازد، اما محدود به آن ها نيز نمی باشد. 
اين موارد شامل: يادگيری دانش آموزان، روش های تدريس، تربيت معلم 

و پويايی های كالس درس7 ...می باشد. 
محققان آموزشی بر اين نكته توافق دارند كه تحقيقات آموزشی می 
بايست به شيوه ای آزاد و نظام مند اجرا گردد؛ هر چند نحوه اجرای آن ها 
همواره مورد بحث می باشد8. از سوی ديگر رشته های متنوعی نيز وجود 
دارد كه هر يك به نحوی در تحقيقات آموزشی دخيل می باشد. اين 
رشته ها شامل روان شناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی و فلسفه9 است. 
همپوشی اين رشته ها موجب ايجاد دامنه وسيعی از روش های تحقيق در 
حوزه آموزش و پرورش شده است كه عمدتا برگرفته از آن رشته ها 
می باشد و از اين رو می بايست يافته های تحقيقات آموزشی در درون زمينه 
و بافتی كه به اجرا در آمده است مورد تفسير قرارگيرد و از اين رو قابل 

كاربرد در هر زمان و يا مكانی نيست1.

ويژگی های تحقيقات آموزشی:
گاری آندرسون2 در كتاب بنيان های تحقيقات آموزشی ده ويژگی را 
كه می توان برای درك جزئيات تحقيقات آموزشی به كار گرفت، چنين 

بيان می دارد3 : 
تحقيقات آموزشی در صدد حل يك مساله هستند.

تحقيقات شامل گردآوری اطالعات جديد از منابع دست اول و يا 

مرتضی پورموسی
کارشناس و پژوهشگر و مدير 
گروه جامعه شناسي آموزش و پرورش 
پژوهشكده تعليم و تربيت 

دکتر صغری ابراهيمی قوام
استاديارگروه روانشناسی تربيتی
 و سنجش و اندازه گيری 

دانشگاه عالمه طباطبايی

تحقیقات آموزشی: چالش ها و موانع

1- Lodico Spaulding & Voegtle &Anderson &  Yates      2- Glossary     3- Lodico Spaulding & Voegtle  & Kincheloe & Berry
4- Lodico Spaulding & Voegtle & Yates     5- Yates        6- Lodico Spaulding & Voegtle &Anderson &  Yates    7- Glossary
8- Lodico Spaulding & Voegtle  & Kincheloe & Berry      9- Lodico Spaulding & Voegtle & Yates
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استفاده از داده های موجود برای اهداف جديد است.
تحقيقات بر اساس تجارب مشاهده پذير يا شواهد تجربی است.

تحقيقات مستلزم مشاهدات و توصيفات دقيق است.
تحقيقات معموالً با استفاده از رويه های طراحی شده و تحليل های 

دقيق صورت می گيرد.
تحقيقات تأكيد بر گسترش تعميم پذيرها، اصول يا نظريه هايی دارد كه 

به درك، پيش بينی يا كنترل مسايل كمك می كند.
تحقيقات مستلزم حضور متخصصانی است كه آشنا به آن حوزه بوده، 
صالحيت در روش های تحقيق و مهارت های فنی در گردآوری و 

تحليل داده های مورد نياز دارند.
تحقيقات در صدد تحقق اهداف، يافتن راه حل های بی طرفانه برای 
مسايل و زحمت بی شائبه برای معتبر ساختن رويه های پژوهشی مورد 

استفاده دارد.
تحقيقات فعاليت های آزادانه و با طمانينه ای هستند كه هدفمند بوده و 
اغلب برگرفته از مساله يا سواالت تحقيق است و زمينه دستيابی به اهداف 

آموزشی را تعيين می كنند.
يافته های تحقيقات به طور دقيق ثبت و به افرادی كه عالقه مند به آن 

مساله باشند، گزارش می گردد.

رويكردهای تحقيقات آموزشی:
دو رويكرد اصلی در تحقيقات آموزشی وجود دارد: 

رويكرد پايه4: اين رويكرد اشاره به رويكرد تحقيقات آكادميك دارد.
دومين رويكرد، رويكرد تحقيقات كاربردی5 است يا رويكرد تحقيقات 
قراردادی است6. هر دو اين رويكردها اهداف متفاوتی دارند كه متأثر از 

ماهيت خاص خود آنها است.

 رويكرد پايه:
رويكرد پايه يا آكادميك تمركز بر جستجوی حقيقت يا توسعه نظريه 
های آموزشی دارد. محققان اين زمينه با طرح مطالعاتی می توانند به آزمون، 
استنباط، اصالح يا گسترش نظريات كمك كنند7. معموالً اين محققان وابسته 

به مؤسسات علمی هستند و طرح تحقيقات مزبور به صورت  پايان نامه 
های تحصيلی است كه ممكن است در قالب پايان نامه های دوره فوق 

ليسانس و دكترا صورت گيرد. 

رويكرد کاربردی:
تأكيد بر اطالعاتی دارد كه می تواند بطور مستقيم بر روی اقدامات 
آموزشی صورت گيرد. اين تحقيقات معروف به تحقيقات كاربردی يا 
قراردادی هستند8. محققان اين حوزه در صدد يافتن راه حل هايی برای 
مشكالت آموزشی می باشند. اين رويكرد در جهت گردآوری اطالعاتی 
است كه مستقيماً بر اقدامات آموزشی تأثيرگذار است. محققان كاربردی 
معموالً اولويت های پژوهشی سازمان های آموزشی را برعهده گرفته و 
اجرا می كنند9. هدف اين تحقيقات تعيين قابليت كاربرد نظريه ها و اصول 

آموزشی و آزمون فرضيات در حوزه خاصی است.

مقايسه تحقيقات پايه و کاربردی:
گاری اندرسون در مقايسه تحقيقات آكادميك و كاربردی به مورد زير 

اشاره می كند:

روش شناسی تحقيقات آموزشی:
اساس تحقيقات آموزشی بر روش های علمی قرار دارد. روش های 
علمی بر اساس سؤاالت طرح شده و دستكاری متغيرها به منظوردستيابی 
نظام مند بر اطالعات مربوط به فرايند تدريس و يادگيری صورت می گيرد. 
سؤاالت طراحی شده بر اساس فرضيات نوشته شده و داده هايی كه می 

تواند موجب ايجاد فرضيات جديدی گردد، تدوين می گردند.
بر اساس روش های تحقيق كّمی و كيفی دو نوع داده به دست می 

آيد كه عبارتند از كمی و كيفی10.
تحقيقات کيفی:

تحقيقات كيفی بر اساس داده هايی كه بنا به ماهيت توصيفی هستند، 
صورت می گيرد. ابزارهای محققان آموزشی با استفاده از روش های 
گردآوری داده های كيفی مانند مشاهدات، مصاحبه های هدايت شده، تحليل 

1-  Yates                     2- Anderson           3- Lodico Spaulding & Voegtle                  4- Lodico Spaulding & Voegtle
5- Lodico Spaulding & Voegtle                6- Anderson                7- Lodico Spaulding & Voegtle
8- Lodico Spaulding & Voegtle                   9- Anderson

تحقیقات کاربردی )قراردادی(تحقیقات پايه )آکادمیک(
 موسسه حمايت کننده خاصی متعهد به گسترش دادن دانش در آن حوزه 

است.
 نتايج متعلق به اجتماعات و انجمن های علمی است.

 مطالعات متكی به شهرت محققان و به طور کلی تحت کنترل آنان صورت 
می گيرد؟

 محققين بودجه  کلی را  پيشنهاد  و آن را محاسبه می کنند.
اجرای تحقيق مبتنی بر توافقات بين محقق و بودجه دهنده می باشد.

تحقيقات يافته ها و نتايجی را ارايه می دهد که تأکيد بر ارايه پيشنهاداتی 
برای تحقيقات جدی دارد.

گرايش تحقيقات آکادميك بر گسترش دادن رشته های علمی مشخص است.
تحقيقات آکادميك معموالً متمرکز بر مجموعه واحدی از فرضيه های آزمون 
پذير، قواعد تصميم گيری وابسته به مبانی نظری آزمون ها و سطح معناداری 

آماری است.  
گزارش تحقيق به ساير محققان متخصص در آن حوزه ارايه می گردد.

مؤسسه حمايت کننده بسيار عالقه مند به يافته های حاصله است؟
نتايج متعلق به مؤسسه حامی است.

مطالعات مطابق با شرايطی که مؤسسه حامی تعيين کرده است و يا در جهت 
پاسخگويی به نيازهای آن مؤسسه می باشد.

مؤسسه حمايت کننده مسئول مستقيم بوده و مبتني بر توافقات انجام شده بر سر 
زمان و چارچوب روش شناسی تحقيق است.

کار، قراردادی است بين مؤسسه حمايت کننده و محقق.
تحقيق شامل توصيه هايی کاربردی در عمل است.

بواسطه ماهيت قرارداد پژوهشی، معموالً تحقيق دارای گرايشی بين رشته ای است.

تحليل نتايج تحقيقات قراردادی معموالً بنا به  رويه های منتخب صورت می گيرد.
قواعد تصميم گيری از قبل بنا به مذاکرات مورد توافق بين سفارش دهنده )مؤسسه 

حمايت کننده( و محقق است.
گزارش تحقيق توسط بخش سفارش دهنده خوانده می شود.
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مستندات، تحليل توليدات شركت كنندگان مانند مجالت، وبالگ ها و دفتر 
خاطرات صورت می گيرد.  

انواع مطالعات كيفی:
مطالعه موردی
قوم نگاری

تحقيقات پديدارشناسی
تحقيقات روايتی
تحقيقات تاريخی
تحقيقات كّمی:

تحقيقات كّمی با كاربرد داده های عددی صورت می گيرد و بر اساس 
مفروضه هايی است كه صرفاً اعداد توصيف كننده آن ها می باشند.

انواع تحقيقات كّمی :
تحقيقات پيمايشی يا نظرسنجی

تحقيقات مقايسه عّلی
تحقيقات تجربی

تحقيقات همبستگی
تحقيقات تجربی

تحقيقات فراتحليل
تحقيقات تك آزمودنی

سومين مكتب فكری، روش های تركيبی است:
از آنجايی كه تحقيقات دربردارنده ساير رشته ها همچون روان شناسی، 
جامعه شناسی، قوم نگاری، علوم و فلسفه است و اشاره به كارهای انجام 
شده در حيطه های ديگر دارد، فرض بر اين است كه محققان بايد از 
رويكردهای پژوهشی و سازه های نظری چندگانه استفاده كنند. اين بدان 
معناست كه بايد از تركيب روش های كّمی و كيّفی كه در صفحات 

پيشين اشاره شد بهره گيرند.
از آن جايی كه موضوعات آموزشی به انواع بسيار متفاوتی از منطق اشاره 
دارند، انتظار می رود كه از انواع تحقيق در آن موقعيت ها بايد استفاده شود. 
انواع تحقيقاتی كه از روش های كّمی و كيّفی توأماً استفاده می شود:

اقدام پژوهی 
ارزشيابی برنامه

اكنون به بررسی هريك می پردازيم.
اقدام پژوهی

تعريف اقدام پژوهی:
اقدام پژوهی فرايند تأمل بر حل مساله به طور پيشرونده است كه منجر 
به پيشرفت می گردد. معموالً افرادی كه با هم كار می كنند به عنوان 
اعضای تيم با هم كار می كنند و اقداماتی را برای بهبود شيوه كار حل 

مساله به كار می گيرند.
حوزه هايی كه در آن اقدام پژوهی می تواند صورت گيرد: 

تحقيق بر روی انگيزش و يادگيری
تحقيق بر روی راهبردهای يادگيری

بر طبق تعريف نومان )1990( تحقيقات اقدام پژوهی در كالس درس 
مستلزم استانداردهای از قبل تعيين شده ای مانند: ادبيات تحقيق، آزمون 
فرضيه، شرايط مداخله و...نيست، بلكه مستلزم در نظر داشتن هفت گام 

اساسی و پايه است كه به بررسی و حل مساله كمك می كند.

پس از تعيين اين كه مساله بالقوه ای وجود دارد بايد از طريق مشاهده 
به بررسی آنچه كه اتفاق افتاده است، بپردازد.   

بايد مشاهدات بر اساس مساله مورد مشاهده شده، رمزگذاری شوند.
بر اساس اطالعات رمزگذاری شده بايد يك برنامه مداخله يا تغيير 
كه می تواند تأثير مثبتی بر حل مساله داشته باشد، تعيين و تدوين گردد.

اجرای آن برنامه مداخله و تغيير در كالس درس.
مشاهده كالس درس در حالی كه تغيير اعمال می گردد.

مشاهدات جديد همانند مرحله 2 رمزگذاری شود.
در نهايت به مقايسه جلسات مشاهده شده پرداخته شود و نتيجه تغيير 

مشخص گردد.

پيدايش روش اقدام پژوهی
     بر طبق نظر والس)1987( اقدام پژوهی در اياالت متحده امريكا 
ريشه دارد. نام اين نوع پژوهش توسط كلير)1945( وضع شد و رد پای 
آن را می توان در آثار لوين)1948( يافت، زمانی كه وی به مطالعه آثار 
تغييرات اجتماعی بر كارگران پرداخت، كاربرد اين روش مطرح گرديد. 
سپس كوری)1935( اصطالح اقدام پژوهی را برای گروهی از معلمان كه 
در جهت ارتقاء بخشيدن به مدارس از ابزارهای جمعيت شناختی استفاده 
كرده بودند، مطرح ساخت. هر چند تحقيق اقدام پژوهی در دهه)1960( 
فراموش شد اما در سال )1970( در نتيجه تالش های استن هاوس )1973( 
و اليوت )1975(در انگلستان ،كالرك )1976(و تيكنوف )1978(در امريكا 

مجدد مطرح شد. 
استن هاوس)1975( ادعا می كند كه اقدام پژوهی فرايند خود تاملی 

است و فرايند كلی و معنايی را در بردارد.
 كميس و مك تارگارت)1984( اقدام پژوهی را برای متخصصان به 
عنوان يك روش زندگی توأم با تجارب واقعی و پيچيده می داند كه 
نيازمند تالش بيشتر جهت بهبود بخشيدن به شرايط است. كالهن)2002( 
تعريف گسترده ای را از اقدام پژوهی مطرح ساخته كه بنا به آن از كاركنان 
می خواهد تا فعاليت های جاری خود را ترك نموده و در كار آموزی هايی 
كه به منظور ارتقاء بخشيدن به سطح مهارت ها و توانمندی های آنان است، 
شركت جويند و آثار اين كار را بر خود، مخاطبان و همكارانشان مورد 
تامل قرار دهند. عموماً اقدام پژوهی توسط يك محقق يا گروهی از آنان و 
در حوزه آموزش و پرورش و يا ساير گروه های اجتماعی قابل اجراست. 
كالهن )2002(ادعا كرد كه پروژه های اقدام پژوهی را می توان براساس 
منابع چندگانه تدوين نمود. مثالً از منابع اطالعاتی در هدايت اقدامات 
بهره گرفت، مانند حمايت سازمانی)مثالً برگزاری كارگاه های آموزشی و 
مساعدت های فنی(و يا از تيم های اقدام پژوهی استفاده كرد. اقدام پژوهی 
شامل گروههايی از محققان است كه به تحليل منظم مشكالت حرفه ای 
خود پرداخته و به طراحی و اجرای تحقيق و ارزشيابی آنچه كه انجام می 
دهند، می پردازند و در صورت نياز اين چرخه مارپی ی تكرار می شود. 
به نظر كالهن)2002( اقدام پژوهی درك و اقدام به نحوی است كه از 
نظر ما بهتر می باشد. متخصصان و كاركنان می خواهند بينش، مهارتها و 
اقدامات جديد خود را بسط و گسترش دهند)اليوت و چان2002(. هنوز 
اقدام پژوهی معطوف به فعاليتهای تخصصی است كه مستلزم بررسی 
اقدامات چالش انگيز و باورهای مشخص است )هانی و مك فارلن(.1998 

 1- Lodico Spaulding & Voegtle  & Kincheloe & Berry  & Scott  & Usher
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از نظر كمين و مك تارگت )1984( اقدام پژوهی به اين سئواالت بايد 
پاسخ دهد: 

اكنون چه چيزی مشكل آفرين است؟ 
چه چيزی موجب مشكل آفريني شده است ؟ 
من چه كاری در اين باره می توانم انجام دهم؟ 

اهميت اين موضوع برای من به چه ميزان است ؟ 
اهميت اين موضوع برای دانش آموزان من به چه ميزان است ؟ 

چه فرصتهايی به كشف اين حوزه منجر شده و اكنون چه رويدادی 
اتفاق افتاده است؟ 

با چه محدوديت هايی مواجه هستم. 

گردآوری داده

قدم بعدی

شناسايی مشکل

تفسير داده

ارزشيابی نتايجعمل بر اساس شواهد

تكنيك های در دسترس محققان اقدام پژوهی:
مشاهده اي: 

مشاهده آزاد از موقعيت دشوار كه توسط گروهی از محققان صورت 
می گيرد. 

مشاهده مشاركت كنندگان.
انجام مشاهده سازمان يافته با كاربرد چك ليست يا مقياس های رتبه 

ای كه توسط محقق يا همكار محقق به كار گرفته شود. 
مطالعه موردی كوتاه كه به توضيح يك پروژه يا حادثه می پردازد.

ثبت روزانه يا يادداشت برداری. 
عكس برداری، ضبط ويديويی، ضبط صدا 

غيرمشاهده ای:
 تكميل مقياس نگرش سنجی توسط نمونه مورد مطالعه. 

تكميل پرسشنامه توسط نمونه مورد مطالعه. 
مصاحبه با گروه منتخبی از نمونه مورد مطالعه. 

تحليل اسناد.
 

اقدام پژوهی در آموزش و پرورش: 
تحقيق توسط يك شخص يا اشخاصی با تخصص ويژه راهنمايی 

می شود.
هدف يافتن اقدامات كارآمدتر است، بنا به آنچه كه راهنما در می يابد.

فعاليتها محصول محور است.
عمليات براساس ارزشها و محدوديتهای موجود صورت می گيرد. 

اقدام پژوهی عملی دسته جمعی: 
توسط گروه راهنمايی می شود.

هدايت توسعه اقدامات جديد است.
فعاليتها فرايند محور است. 

به راهنمائيهای فردی مطلع عمل می شود.

روش های اقدام پژوهی:
فالمن و همكارانش)1999(اظهار داشتند، اقدام پژوهی در سه بعد هدف، 

جهت گيری نظری و انواع تامالت صورت می گيرد.
بعد هدف: 

اهداف  مختلف پژوهش در عمل شامل:
اهداف تخصصی شامل توسعه حرفه ای  كاركنان.
ارتقاء سطح اصالحات موسسه )هارش 1995(.

اصالح مجدد آموزشهای ضمن خدمت و افزايش مهارتهای حل مساله 
كاركنان پيش از خدمت.

اهداف شخصی درك بهتر خود و ديگران )نوفكه 1997(.
ايجاد تغييرات اجتماعی )كار و كميس)1986((.

جهت گيری نظری: 
تعيين جهت اقدام پژوهی بوسيله شخص يا اشخاص با تخصص 

های خاص. 
هدف كسب اقدامات كارآمد همان گونه كه درك می شوند توسط 

مجری. 
فعاليت های محصول مدار. 

اقدام براساس ارزشها و محدوديتهای موجود. 
اين جهت گيريها قابل كنترل است. 

عملی/ مشاركتی: توسط گروه هدايت می شود.
هدف گسترش اقدامات جديد.

فعاليتهای فرايند مدار.
نظرات افراد مطلع برای هدايت اعمال بكار گرفته می شود.

اين جهت گيری براساس توافق است.
حدود استقالل عمل

گروه آن را هدايت می كند:
هدف توسعه اقدامات جديد يا تغيير محدوديتهاست.

در بردارنده تعهدات مشترك است.
اين جهت گيری منبعث از رويكردی افراطی است. 

ترايپ )1987( پيشنهاد می كند كه اقدام پژوهی می تواند  اقدامات 
بحرانی مشاركت كنندگان افراطی را با يكديگر در طول يك دوره زمانی 

تعديل سازد. 
نوع بعد تاملی:

فرد، با تامل بر تاريخچه  عملكرد  خود به ارزيابی معنای آن می پردازد.
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تامل دسته جمعی: نظريه های افراد با هم اشتراك می يابد. 
تامل دسته جمعی با گروه ها در زمينه بزرگتر يا اجتماعات گسترده تر.

مشاركت كنند گان در اقدام پژوهی نياز به داشتن اعتماد به نفس و 
بر خورداری از نظام حمايتی در چالش برانگيزي شيوه های آموزش و 

يادگيری شان دارند. 

ارزشيابی برنامه
تعريف ارزشيابی آموزشی:

روش نظام مند گردآوری، تحليل و استفاده از اطالعات جهت 
پاسخگويی به سؤاالت مربوط به پروژه، سياست ها و برنامه هاست. اين 
امر بويژه در خصوص تعيين اثربخشی و كارآمدی برنامه به كار گرفته می 
شود. ارزشيابی برنامه، كاربرد نظام يافته روش های علمی برای ارزيابی، 
طراحی، اجرا، اصالح و بهبود بروندادهای يك برنامه است )روزی و 

ويمن، 1993؛ شورت- هنميسی و كامپبل، 1996(.
اصطالح برنامه شامل هر اقدام سازمانی همچون خدمات تداركاتی، 
خدمات آموزشی، سياست های عمومی، پروژه های پژوهشی و غيره 

است)مركز كنترل بيماری ها و پيشگيری، 1999(.
فرايند ارزشيابی برنامه پديده نسبتاً جديدی است. ارزشيابی برنامه شامل 
روش های كيفی تحقيقات اجتماعی يا روش های كّمی و يا هر دو می 
باشد. افرادی كه ارزشيابی برنامه ها را انجام می دهند دارای سوابق و زمينه 
های بسيار متفاوتی هستند. حوزه های آنان ممكن است جامعه شناسی، 

روان شناسی، اقتصاد و مددكار اجتماعی باشد.
هدف از ارزشيابی برنامه: 

تشريح اثربخشی برنامه برای سرمايه گذاران.
اصالح برنامه های اجرايی و افزايش اثربخشی آن ها.

مديريت بهتر منابع محدود.
تكميل برنامه های مستند.

قضاوت درباره بودجه برنامه.
حمايت از نيازهايی كه موجب افزايش سطح بودجه می گردد.

مسئوليت پذيری اخالقی مراجع نسبت به آثار منفی و مثبت مشاركت 
كننده در برنامه ) شورت- همنيسی و كامپبل، 1996(.

برنامه های ارزشيابی دارای مراحل چندی است كه هر يك از اين مراحل 
سؤاالتی را مطرح می سازد كه ارزيابی كننده بايد در جهت پاسخگويی به 
آن ها برآيد و اين امر متضمن رويكردهای ارزشيابی متفاوتی است. روسی، 
لپسی و فريمن2004a( 1( شيوه های سنجشی متفاوتی را مطرح می سازند 

كه هر يك می تواند مناسب برای مراحل مختلف باشد: 
ارزيابی هزينه ها و كارآمدی برنامه.

ارزيابی بروندادها يا اثرات برنامه ها )مانند آنچه كه واقعاً می خواهيم 
بدست آوريم(.

ارزيابی نحوه اجرای برنامه )آيا برنامه مطابق با طرح اجرا شده است(.
ارزيابی طرح و منطق بر نظريه برنامه.

ارزيابی نياز به اين برنامه.

ارزيابی نيازها:
ارزيابی نيازها به ارزيابی جهتی كه برنامه در صدد دستيابی به آن است، 

می پردازد. در حقيقت آيا برنامه توانسته به حل يك مساله منجر شود. اين 
شامل شناسايی و تشخيص مشكل واقعی است كه برنامه در صدد پاسخ 
به آن است. چه كسی يا چه چيزی متأثر از اين مساله است. گستره مساله 

چقدر است، آثار سنجش پذير مساله چه می باشد.

ارزيابی نظريه برنامه:
نظريه برنامه، مدل منطقی ناميده می شود. از نظريه برنامه، فرضيه ها 
استخراج می گردد و آثار آن مورد ارزيابی قرار می گيرد. مدل منطقی درك 

مشتركی بين كاركنان و كاربران برنامه ها بوجود می آورد.

ارزيابی اجرا:
سنجش اثر تعيين كننده آثار عّلی برنامه است. اين شامل تالش برای 
سنجش نتايج بدست آمده است و با استفاده از روش های آماری، آثار 
برنامه مورد سنجش قرار می گيرد و ارتباط عّلی بين برنامه و نتايج مختلف 

محاسبه می گردد.  

ارزيابی کارآمدی:
سرانجام تحليل هزينه- فايده يا هزينه- اثربخشی محاسبه می گردد و 
فايده صورت می گيرد. در برنامه های كارآمد نرخ  مقايسه بين هزينه – 

هزينه- فايده پايين می باشد.
پارادايم های ارزيابی برنامه:

پوتر2)2006( سه پارادايم گسترده در ارزشيابی برنامه را شناسايی   
و تعريف نمود. اولين پارادايم رويكرد اثبات گرايی است كه در آن جوانب 
عينی، مشاهده پذير و سنجش پذير برنامه وجود دارد كه مستلزم شواهد 
كامالً كّمی است. رويكرد اثبات گرايی شامل ارزشيابی ابعادی همچون 
نيازسنجی، ارزيابی نظريه برنامه، ارزيابی فرايند برنامه، ارزيابی اثر و ارزيابی 

كارآمدی است )روسی، ليپسی و فريمن، 2004(.
دومين پارادايمی كه توسط پوتر )2006( شناسايی شد رويكرد تفسيری 
است كه برای درك رويكرد، تجارب و انتظار مسئوالن برای ارزشياب، 
ضروری است. اين رويكرد منجر به درك بهتر از معنا و نيازهای متفاوت 
مسئوالن می شود و اين امر قبل از اين كه آنان درباره ارزشمندی برنامه 

اظهارنظر كنند، اهميت زيادی دارد.
ارزشياب برنامه اغلب زمان زيادی را صرف ارزشيابی می كند. هر چند 
روش استاندارد شده ای وجود ندارد، اما مصاحبه ها، مشاهدات و تمركز 

بر گروه ها از روش های بسيار معمول است. 
پوتر )2006( رويكردهای اساسی و رهايی بخش1 در ارزشيابی برنامه 
را مطرح كرده است كه بشدت مبتنی بر اقدام پژوهی با هدف تغييرات 
اجتماعی است. اين نوع رويكرد بيشتر ايدئولوژيكی بوده و اغلب شامل 
سطوح بااليی از عمل گرايی اجتماعی ارزشياب است. دليل اهميت اين امر، 
تمركز بر ساختارهای قدرت اجتماعی و تأكيد بر مشاركت و توانمندسازی 
است. پوتر ادعا می كند اين نوع ارزشيابی می تواند برای كشورهای در 

حال توسعه بسيار مفيد باشد.
علی رغم پارادايم ها )اثبات گرايی، تفسيری و اساسی- رهايی بخش( كه 
در ارزشيابی برنامه ها مورد استفاده قرار می گيرد، بايد بدانيم ارزشيابی در 
زمينه های اجتماعی- سياسی خاصی انجام می گردد و در خالء صورت 

 1- Rossi , Lipsey & Freeman          2- Potter
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نمی پذيرد و تمام ارزشيابی ها چه به اين جنبه توجه داشته باشند يا نه 
از عوامل اجتماعی- سياسی تأثير می پذيرند. مهم بازشناسی و تشخيص 
اين نكته است كه ارزشيابی و يافته هايی كه حاصل اين نوع فرايند 
ارزشيابی باشد می تواند بر له يا عليه نيروهای ايدئولوژيكی، اجتماعی و 
سياسی خاصی بكار گرفته شود )ويز2، 1999( اين امر به ويژه با توجه به 
محدوديت منابع و رقابتی كه بين سازمان ها در تعيين اولويت بندی پروژه 

ها ديده می شود، يك واقعيت تلقی می شود )لو3، 1999(.

يكی از روش های مطرح و جايگزين برای روش های كيفی در 
تحقيقات آموزشی كه در سالهای اخير مورد توجه متخصصان قرار گرفته 

است روش كاوشگری ارزش افزا4 می باشد.

کاوشگری ارزش افزا
  در طی در سال های اخير با توجه به موانع ناشی از كاربرد روش 
های اقدام پژوهی و ارزشيابی برنامه، رويكرد مثبت نگری در تحقيقات 
آموزشی وارد شده است كه به كاوشگری ارزش افزا مرسوم است. 

كاوشگری ارزش افزا
نظريه نسبتاً جديدی است كه رويكرد مثبتی به توسعه سازمانی دارد. 
هدف آن شناسايی اقدامات مخرب، تدوين وتوسعه اثربخش طرح ها و 
اجرای اطمينان بخش از آنها می باشد. تمركز فرايند اين نوع تحقيق بر 

اساس  ماهيت كارهاست.
پيشگامان اين روش كوپر رايد و سريراستو )1987( هستند. آنان روش 
های تحقيق سنتی مطالعات اقدام پژوهی را مورد نقد قرار دادند و ادعا 

كردند كه نظريه حل مساله اقدام پژوهی دارای ايراداتی است.
چالش اصلی كه محققان اقدام پژوهی با آن مواجه اند اين است كه 
هدفشان حل مساله می باشد. اما مدل كاوشگری ارزش افزا به عنوان فرايند 

مديريت تغيير بر اساس تجارب مثبت است.

روش شناسی کاوشگری ارزش افزا
كاربرد  كاوشگری ارزش افزا در چهار مرحله صورت می گيرد: كشف، 

روياپردازی، طراحی و تحويل
كشف: يافتن بهترين و مثبت ترين تجارب كاركنان در سازمان ها.

روياپردازی: تفكر خالقانه درباره آينده.
طراحی: طراحی برنامه ها برای آينده كه منعكس كننده ديدگاه كاركنان 

درباره اقدامات و چشم اندازهای خوب است. 
ايجاد انرژی برای حركت به سوی طرح های عّلی و انجام كارهايی كه 

برای تحقق هدف های تعيين شده الزم است.

اهميت کاوشگری ارزش افزا
اين نوع تحقيق می تواند به پيوستگی و وحدت اجتماعی كمك كند 
بدين معنی كه جوانان نيز شيوه های مصاحبه های دقيق را آموزش می بينند 
و با اعضای همسن و سال اجتماعی شان مصاحبه می كنند. اين روش، 
در مدت كوتاهی جوانان زيادی را درگير مي  سازد و درك آنان را نسبت 

به مسايل اجتماعی عميق تر مي كند.
اين روش تحقيق هنگامی كه تحقيق متمركز بر يكی از موارد زير باشد، 

بسيار مفيد است:
ارزشيابی و گسترش دادن نوآوری ها در مدارس  

توسعه سازمانی
شناسايی مثال هايی از اقدامات خوب، پيشنهادات و راه حل ها

تحقيق مشاركتی
اهميت روش كاوشگری ارزش افزا در اين است كه چشم اندازهای 
جديدی را نسبت به مسايل مطرح عنوان می سازد، از ارايه پاسخ های 
كليشه ای اجتناب می شود  و توانايی مشاركت كنندگان در شناسايی 

اقدامات خوب افزايش می يابد.
كاوشگری ارزش افزا را می توان به عنوان تكنيك ارزشيابی در نظر 
گرفت كه هدف اصلی آن شناسايی اقدامات خوب، معرفی و تغييرات 
موفقيت آميز است كه به لحاظ روش شناسی در مدارس قابل اجرا بوده 

 1-Critical- eman cipatory      2- Weiss    3- Louw      4- Appreciative Inquiry
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و می تواند منجر به تغييراتی در آن شود. كسانی كه اين روش تحقيق را 
اجرا می كنند با مصاحبه، فرصت هايی را برای ارتقای سطح مشاركت، 

ارتقای حس مالكيت فرايندها و نتايج فراهم می آورند.
روش تحقيق آموزشی كاوشگری ارزش افزا ،تسهيل گر طرح هايی 
است كه نقش مهمی را در اطمينان از اين كه مشاركت كنندگان آنچه 
را كه از آن ها انتظار می رود را درك كرده اند، بوجود می آورد . اين 
امر از طريق  استفاده از روش های مصاحبه مربوط به روش كاوشگری 
ارزش افزا صورت می گيرد كه در مراحل مختلف كاوشگری ارزش افزا 

به كار گرفته می شود. 
اجرای كاوشگری ارزش افزا مستلزم متعهد شدن مسئوالن اجرايی است 

تا تغييرات الزم را اعمال دارند.

موانع تحقيقات آموزشی
محدوديت های اقدام پژوهی: 

اقدام پژوهی حاصل وجود مساله ای برای محقق است. بنا به نظام 
اطالعاتی روش های تحقيق، اقدام پژوهی، رويكردی كيفی است و همين امر 
كاربرد روش های اثبات گرايانه و چاپ مقاالتی را كه مربوط به تحقيقاتی از 
اين نوع می باشد، دشوار می سازد. فقدان مالك مورد توافقی در ارزشيابی 
اقدام پژوهی انتشار اين تحقيقات را دشوار می نمايد. اين محدوديت ها 
كار را برای متخصصان در انتخاب اين دسته از مقاالت را برای چاپ در 

مجالت معتبر دشوار می سازد.
    از سوی ديگراين نوع تحقيق بطور هدفمند در جستجوی دستيابی 
به اهداف ارزشمندی به عنوان موضوع تحقيق است و به عنوان تكنيكی 
در توسعه سازمانی مطرح می باشد. در نتيجه اقدام پژوهی چيزی شبيه 
مشاوره بوده و افراد متخصص طرف مشورت قرار می گيرند. اما به لحاظ 
تخصصی محققان ممكن است در تعيين مسايل اصلی دچار اشتباه گردند و 
مسايل نامربوط و يا حاشيه ای را به عنوان مسايل اصلی آموزش و پرورش 
مطرح سازند. همچنين در اين نوع تحقيقات به دليل خاص و جزيی بودن 
موضوع پژوهش امكان گسترش دادن دانش بدست آمده و مرتبط ساختن 

آن با نظريات مرتبط به  فراموش سپرده می شود.
چارچوب گروهی اقدام پژوهی توانايی محقق را برای كنترل   
فرايند و نتايج تحقيق كاهش می دهد. فقدان كنترل كاربرد اقدام پژوهی را 
به عنوان ابزاری برای هماهنگ كردن برنامه های پژوهشی دشوار می سازد. 
معلمان بطور معمول مشكالت جدی در تعيين محل اجرای اقدام پژوهی 
دارند. محققان آزادی عمل محدودی در انتخاب و انجام مطالعه دارند به 
همين دليل محققان در پی كسب آزادی عمل و كنترل بيشتر بر شرايط، 
جهت گيری های كامالً متفاوتی را در پيش می گيرند و اين امر ممكن 

است آن ها را از رويكرد نظری مورد عالقه شان دور سازد. 
مك كرنان)1993( ساير عوامل محدودكننده اصلی راچنين بر مي شمارد:

كمبود وقت برای انجام اقدام پژوهی.
فقدان منابع.

محدوديت های سازمانی )برای مثال مشكالت جدول زمانی (.
فقدان مهارتهای تحقيق و دانش الزم.

فقدان مهارت الزم افراد در ارزيابی و تامل بر آنچه واقعاً در محل كار 
اتفاق می افتد.

وقت گير بودن كسب مهارتهای مورد نياز. 
مشكالت می تواند منبعث از حوزه های مورد اعتماد نيز باشد، مانند 

كسانی كه كنترل و گردآوری مواد آموزشی داشته يا به آنها دسترسی دارند.
)بيتی1989،جی اچ بل1988 و دی و همكاران 1990(. 

موانع ارزشيابی برنامه:
ارزشيابی برنامه مستلزم برخورداری از مهارت های بودجه بندی مالی، 
زمانی و فنی است. از سوی ديگر همواره محدوديت منابع در اجرای 
برنامه ها وجود دارد. از اين رو ممكن است افراد محدوديت در منابع و 

مهارت ها داشته باشند. 
محدوديت ها و استفاده های نابجا از ارزشيابی برنامه ها: 

هر چند ارزشيابی برنامه امكان زيادی را برای اصالح و بهبود برنامه ها 
فراهم می آورد، اما محدوديت ها و استفاده های نا به جای چندی در 

اين خصوص وجود دارد.
نخست آن كه تصميمات معطوف به اصالح برنامه صرفاً بر اساس داده 
های گردآوری شده صورت می گيرد. بايد مرحله گردآوری اطالعات به 
نحو قابل اطمينانی و بر اساس نظر متخصصان صورت گردد و سپس با 

تفسير دقيق  درباره تحليل داده های حاصله اظهارنظر نمود.
دوم آن كه داده های گردآوری شده با توجه به هدف ارزشيابی برنامه 
هرگز نبايد برای ارزشيابی كاركنان به طور فردی به كار گرفته شود. استفاده 
از داده ها با اين هدف، اعتبار تالش برای گردآوری داده های تحقيقات 

بعدی را زير سؤال می برد.
بايد روش های مناسب تری برای ارزشيابی كاركنان به كار گرفته شود. 
سوم آن كه اين ارزشيابی نبايد جايگزين ساير روش های ارزشيابی روند 
پيشرفت دانش آموزان  گردد. تمركز  ارزشيابی برنامه، گسترده تر از ارزيابی 

پيشرفت يك فرد است. ابزارهای ديگر برای اين هدف مناسب ترند.
چهارم آن كه برنامه ارزشيابی نبايد متمركز بر سرزنش و مورد اتهام 
قرار دادن اقدامات و نتايج حاصله باشد. ارزش برنامه و اصالح بايد بطور 
مثبت حركت به سوی جلو را فراهم آورد. گر چه تاريخچه اقدامات 
جاری ميزان موفقيت راهبردها را تعيين می كند و نبايد تمركز بر توجه 

طوالنی مدت باشد.
آخر اين كه ارزشيابی برنامه ها معموالً منجر به تغييرات سريع نمی گردد. 
اين فرايند اختياری مستلزم تأمل است. مشاركت كنندگان بايد به ارزيابی 
داده ها در طول زمان بپردازند. درون دادهای چندگانه از فرايندهای آموزشی 

بايد به تحليل راهبردهای بالقوه برای اصالح برنامه بپردازد.
راهبردهای اجرايی در طول زمان به كار گرفته می شوند و فرايند تغيير 
ممكن است در طول زمان خشك به نظر رسند. كيفيت باال و بهتر مستلزم 

دقت در هر مرحله است.

چالش های تحقيقات آموزشی
چالش هايی كه در حوزه آموزش و پرورش مطرح است دامنه بسيار 
وسيعی دارد. از بحث درباره تعيين روش تحقيق كارآمد و مناسب در حل 
مسايل يادگيری و كالس درس مطابق با نيازها، شرايط محيط آموزشی و 
صالحيت معلمان تا بحث پيرامون نحوه كاربرد فناوری های اطالعاتی و 
ارتباطی، پيشگيری از بيماری های واگير دار، جهانی شدن و... در كالس 

و برنامه ريزی درسی.

چالش های اصلی تحقيقات آموزشی
كاربرد نادرست و نابجای اقدام پژوهی در مدارس 

عدم وجود ويا كاربرد مالك های دقت در انجام تحقيقات اقدام پژوهی
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درك نادرست از مسايل دانش آموزان، زدن برچسب و استفاده نادرست 
از روش های مداخله ای مناسب 

متمركز شدن اقدام پژوهی ها برحل مسايل حوزه كالس درس  و عدم 
توجه به ساير عوامل دخيل در بروز رفتار نامناسب
عدم كاربرد اقدام پژوهی ها در تغييرات اجتماعی

عدم دخالت دادن دانش آموزان و والدين در انجام اقدام پژوهی ها 
در مدارس 

عدم وجود منابع مالی و امكانات محيطی الزم در انجام تحقيقات 
آموزشی در مدارس

عدم توجه به تخصص افراد مجری در برنامه های اقدام پژوهی و يا 
ارزشيابی برنامه 

دسترسی نداشتن معلمان عالقه مند به متخصصان روش تحقيق در انجام 
مطالعات آموزشی بويژه مطالعات كيفی

تمركز يافتن موضوعات اقدام پژوهی بر مسايل و مشكالت دانش آموزان 
و محيط آموزشی كالس درس 

عدم آگاهی و كاربرد روش تحقيق مثبت نگر، كاوشگری ارزش افزا
عدم هماهنگی و ساختاری مشخص در شناسايی و اجرای تحقيقات 

آموزشی در مراكز آموزشی
عدم استفاده گسترده از تحقيقات آموزشی در نوآوری های آموزشی

فقدان چارچوب مرحله بندی شده در تحقيقات گام به گام مورد نياز 
در حوزه آموزش و پرورش

خردشدن موضوعات پژوهشی در حدی كه امكان گسترش بخشيدن 
رويكردها و نظريات علمی برای محققان و دست اندركاران  كاهش يافته 
و از سوی ديگر امكانات بالقوه ای كه از قبال انجام اين تحقيقات می 
توان در بسط و گسترش نظريات بوم شناختی به كار گرفت، به فراموشي 

سپرده شده است.
فقدان چشم انداز گسترده در حوزه تحقيقات آموزشی مورد نياز در 

سطح محلی ، منطقه ای و ملی 

عدم توجه به وجود زمينه های مشترك بين رشته ای در تحقيقات 
آموزشی در حوزه های مختلف آموزش و پرورش

بی توجهی به پديده های اجتماعی تاثيرگذار بر روند تعليم و تربيت 
درمدارس و محيط های آموزشی

بی توجهی به چالش های ممكنی كه در تحقيقات مشاركتی می تواند 
مطرح شود مانند طرح پرسش، مشكالت فنی،  محدوديت زمانی و از 

همه مهم تر فقدان مهارتهای كارگروهی 
فقدان زمينه تحقيقات آموزشی بر مهارتهای مورد نياز قرن بيست ويكم 

بين معلمان و دانش آموزان
عدم توجه به جامعيت مهارت های قرن بيست ويكم شامل مهارت های 
تحقيق، تفكر خالق و انتقادی، مهارت های كاربرد فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی و مهارتهای ارتباطی و كارگروهی در حيطه های مختلف 

آموزش و پرورش 
فقدان نگاه جامع نگر پيرامون يافته های بدست آمده از تحقيقات آموزشی 

كاربردی و پايه در تدوين نظريه های بوم شناسی
فقدان تمركز بر حوزه يادگيری الكترونيكی و يادگيری برخط 

عدم توجه محققان تحقيقات آموزشی به ايجاد اجتماعات يادگيری كه 
در آن تمامی افراد دخيل در حوزه مورد مطالعه به نحوی در فرايند بهينه 

سازی مشاركت می جويند.
عدم جامعيت تحقيقات آموزشی در حوزه سياست گذاری های آموزشی 
روشن نبودن جايگاه تحقيقا ت آموزشی تطبيقی و عدم بهره برداری بجا 

از دستاوردهای مطالعات بين المللی
عدم استفاده از يافته های پژوهشی تحقيقات آموزشی در تصميم گيری های 

خرد و كالن موسسات آموزشی
روشن نبودن روش ها و راهبردهای تبادل اطالعات تحقيقات آموزشی 

پايه و تحقيقات آموزشی كاربردی
نو بودن متدولوژی كيفی در مطالعات آموزشی و عدم رعايت آن در 

برخی از تحقيقات انجام شده
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مقدمه 
هر منوتيك طي چند قرن اخير توانسته است به صورت شاخه اي مستقل 
در حوزه تفكر بشري جايگاه ويژه اي احراز كند .امروزه تقريبا در بسياري 
از مباحث علوم انساني مي توان ورود و تاثير گذاري مبحث هرمنوتيك را 
مشاهده كرد .به ويژه آن كه يكي از جنبه هاي اصلي مباحث هرمنوتيك 
جوانب روش شناختي و استنباط متن و نوع فهم و روش انديشيدن است 
.امروزه متفكران برجسته و فراواني در باره هرمنوتيك پژوهش كرده و مي 
كنند و هر سال كتاب ها و مقاالت متعدد و متنوعي در اين زمينه معرفتي 
، به بازار انديشه عرضه مي كنند .افزون بر اين هرمنوتيك قرن بيستم اين 
بخت و اقبال را داشته كه دستاوردهاي فكري خويش را به ديگر حوزه 
هاي دانش بشري  سرايت دهد و عالمان ديگر شاخه هاي معرفتي از 
جمله ،فلسفه ، الهيات ، نقد ادبي ،  اقتصاد ، روان شناسي ،تعليم و تربيت 
و علوم اجتماعي و ... را تحت تاثير قرار دهد و پرسش ها و بحث هاي 
تازه اي را در آن عرصه ها مطرح نمايد  .بر اين اساس در حوزه ها ي 
فوق الذكر  شاهد كاربرد روز افزون هرمنوتيك و مباحث مربوط بدان 
هستيم .عالوه بر اين امروزه  با توجه به رشد روان شناسي ، معرفت 
شناسي و فلسفه زبان ، رويكرد هرمنوتيكي در فهم پديده هاي مختلف 
بيش از پيش مطرح شده  است .بر اين اساس شناخت اين رويكرد امري 
مهم و ضروري تلقي مي شود  . سوالي كه  اينك مطرح است اين است 
كه هرمنوتيك چه تاريخچه و تحولي را در طول تاريخ پشت سر گذاشته 

است و چه نقشي در حوزه پژوهش هاي تربيتي  ايفا مي نمايد؟ 
تاريخچه هرمنوتيك 

واژه هرمنوتيك از يونان باستان به طور متفرق تداوم و رواج داشته 
است . اصطالح هرمنوتيك از فعل يوناني هرمنويين1 به معناي بيان كردن 
، توضيح دادن ، ترجمه كردن يا تاويل نمودن، تفسير كردن ، تبيين كردن 
، ترجمه اشتقاق يافته است .هر مينيا2 به معناي تاويل ،غالبا به معناي تاويل 
پيام قدسي است.افالطون  شاعران را هرمنيس يعني پيام آور خدايان مي 
خواند . ارسطو از اين واژه براي عنوان رساله خويش » ارغنون«  كه در 
باب »منطق قضايا« است استفاده كرد و آن را به معناي  » در باب تفسير 
» ناميد .وي در اين اثر به بررسي ساختار دستوري گفتار آدمي پرداخت 
.به اعتقادوي در گفتار آدمي كه در قالب قضايا بيان مي شود موضوع و 
محمول متحد و بر هم حمل مي شود تا خصوصيات اشياء را انكار سازند 
.علي رغم اين  تداول،  اصطالح هرمنوتيك  به مثابه شاخه اي از دانش 
تا عصر رنسانس و اصالح مذهبي ، يعني قرن شانزدهم ميالدي هنوز 

تحقق خارجي نيافته بود .اگوستين3 با استفاده از مفاهيم نوافالطوني و ارتقا 
دادن نفس از سطح لفظي و اخالقي متن به معناي معنوي آن ، عهد عتيق 

را به عنوان حكايتي رمزي ) تمثيلي( تاويل كرد .
واژه هرمنوتيكا يعني هنر تاويل و تفسير به طور كالسيك  در اثر 
دانهاور4  در قرن هفدهم ظاهر شد. معموال دانهاور را نخستين كسي مي 
دانند كه اين واژه را براي شناساندن گونه اي از دانش استفاده كرد .وي 
در سال 1654  از اين كلمه به عنوان » كنش » مدد گرفت .دانهاور بر 
آن بود كه داالن و دهليز همه علوم » روش تفسير » است و هر شاخه 
اي از معرفت بايد مشتمل بر علم تفسير باشد .راز اين نكته آن است كه 
گمان غالب در آن روزگار اين بود كه تمام شاخه هاي دانش مانند حقوق 
، الهيات پزشكي بايد به كمك تفسير متن،  تغذيه و رشد يابند .پس مي 
بايست علمي وجود داشته باشد كه تنقيح و شناساندن چنين روشي را 
بر عهده گيرد .بنا بر اين مفهوم هرمنوتيك به عنوان شاخه اي خاص از 
دانش،  پديده اي نوظهور و مربوط به دوران مدرنيته است .به همين دليل 
است كه تاريخچه هرمنوتيك را از قرن هفدهم مي دانند و دوران پيش از 
آن را » پيش تاريخ هرمنوتيك »نام گذاري نموده اند )گراندين5 ، 1994( .
هرمنوتيك در كليت خويش و با در نظر گرفتن تنوع نحله ها و گرايش 
ها ، ميدان وسيعي از فعاليت هاي فكري را پوشش مي دهد .اين گستره 
وسيع موجب تالقي هرمنوتيك با بسياري از حوزه هاي تفكر گرديده و 
شاخه هاي متنوعي از دانش را در تعامل با آن قرار داده  و ميدان وسيعي 
براي تاثير گذاري آراي هرمنوتيكي گشوده است .ديالوگ گسترده هرمنوتيك  
با ديگر شاخه هاي معرفتي تا حد زيادي مرهون توجه هر منوتيك به دو 
عنصر »زبان« و »متن« است .مباحث مربوط به »زبان6« و »تفسير متن7« مورد 
توجه شاخه هاي مختلفي از معرفت بشري است .تا جايي كه ريكور8 آن 
را چاره راه انديشه معاصر مي نامد .هر منوتيك به علت توجه خاصي كه 
به مقوله »زبان« و »تفسير متن« مبذول مي دارد به طور طبيعي به كانون 
اصلي تفكر معاصر تبديل گرديده است .زيرا دانشهايي نظير نقد ادبي ، 
نشانه شناسي ، فلسفه زبان، فلسفه تحليلي و الهيات ارتباط گسترده اي با 
مقوله زبان و با فهم متن دارند .هر منوتيك به طور خاص و هرمنوتيك 
فلسفي  به علت طرح ديدگاه ههاي راديكال و عقاليي چالش هايي را 
در اين حوزه ايجاد كرده است و زمينه هاي مختلف علمي را تحت تاثير 
قرار داده است . هرمنوتيك ريكور با گسترشي كه  به مفهوم »متن » مي 
دهد و همه امور مشتمل بر نهاد و سمبل را متن مي خواند و حتي رويا 
و اسطوره هاي ديني را متن مي نامد عمال قلمرو هرمنوتيك را بسيار 

دکتر معصومه صمدي
 عضو هيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

هرمنوتیك: تاريخچه و نقش آن 
در پژوهش هاي تربیتي

 1-Hermeneuein              2- Hermeneia                3- Augustine           4-Dannhauer 
 5- Grondin                      6- Language                  7- Text                    8- Ricor
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 1- Gadamer    2- Kladineuss   3- Shelaier - Macher         4-Explanation        5- Interpretation 

گسترش داده است .زيرا از نظر او هر گونه معنا شناسي و تاويل سمبل ها 
نوعي پديدار شناسي و در نتيجه نوعي هرمنوتيك است .

هر منوتيك فلسفي  به رهبري هايدگر و گادامر1 در باب  ماهيت فهم  
آدمي ايده هايي را مطرح ساخت كه نه تنها فيلسوفان و معرفت شناسان 
بلكه متكلمان و ناقدان ادبي و حتي حكماي علوم تجربي را به چالش 
فراخواند و ديدگاه هاي سنتي  و مقبول آنان را به نقد كشيد . گادامر 
شناخت متن را مشروط به آگاهي از پرسش ها يي مي دانست كه متن 
مي بايست به آن ها پاسخ دهد .اين پرسش ها گاه آشكارند گاه پنهان  
.همچنين مفسر با انتظارات از پيش تعيين شده به سراغ متن مي رود .بنا 
بر اين ذهن تاويل كننده در آغاز تاويل در بر گيرنده مجموعه اي از پيش 
داوري ها ، پيش فرض ها و خواست هايي استوار است  كه به تعبير 
هوسرل در حكم زيست جهان اوست .اين عوامل از ديد گادامر از فرايند 
فهم متن انفكاك پذير نيستند در نتيجه هيچ تاويل قطعي  ، درست و 
عيني وجود ندارد و هر گونه تاويل معنايي براي زماني خاص و مناسبتي 
امكان پذير است .از اين رو شناخت همواره متعصبانه است و تفسير بي 
طرف تحقق پذير نيست .زيرا هر انساني از موضع و جهان خود با متن 
رو به رو مي شود و هر متني با ديدگاه خاصي مورد تفسير قرار مي گيرد 
و آن همان نسبت و افق خاصي است كه مفسر در آن واقع است .البته 
اين افق در مواجهه با اشياء به طور دائم تعديل مي شود .بنا بر اين هيچ 

گاه ما به تفسير نهايي نائل نمي آييم.
 تحول تعريف هرمنوتيك 

در طول تاريخ نه چندان طوالني هرمنوتيك ديدگاه هاي  متنوعي 
مطرح  شده است كه هر يك به نوبه خود معرف و نشان دهنده ديدگاه 
خاص در باب اهداف و وظايف اين شاخه معرفتي است كه الزم است 
به  پاره اي از ديدگاه هاي عرضه شده اشاره اي داشته باشيم.اين ديدگاه 

ها  عبارتند از :
هرمنوتيك  به عنوان تفسير متون مقدس : 

اين ديدگاه به عنوان يك سنت قديمي به قبل از كتاب مقدس يهوديان 
مربوط مي شود .از دوران كهن در حوزه هاي ديني مسيحيان و انديشمندان 
ديني براي كشف معني و تفسير متون مقدس و دريافت معناي واقعي 
متون مطرح بوده است .در قرون وسطي دو رويكرد عمده براي تفسير 
كتب مقدس يهودي و مسيحي مورد استفاده قرار مي گرفت .يكي از اين 
رويكردها به »تفسير ادبي متن« ورويكرد ديگر به »محتواي سمبليك متن 
»مربوط بوده است )سجادي ، 1378 (.  پروتستان ها در قرون وسطي در 
تقابل با كاتوليك كه »تاويل رمزي«  را براي  كتاب مقدس مطرح نمودند 
، تاويل رمزي را رد كردند و يادآور شدند كه بايد تفسير درستي از كتاب 
مقدس ارائه نمود .آنان به اميد اين كه معناي متن را به دور از تحريف هاي  
پديد آمده از سوي كليسا و مكتب مدرسي احيا كنند بر«الفاظ  متن«پاي 
مي فشردند .اسپينوزا تصريح كرد كه تفسير كتاب مقدس مي تواند تنها 
  ) معيار عقل مشترك براي همگان باشد .  كالدينوس2 )1759 -1710
هرمنوتيك را » هنر تفسير » دانست .به اعتقاد وي در درك عبارات گفتاري 
و نوشتاري معموال ابهاماتي رخ مي دهد كه درك كامل آن را دشوار مي 
كند . از اين رو هرمنوتيك هنر دست يابي به فهم كامل و تام عبارات 
گفتاري و نوشتاري است .اين هنر بر مجموعه اي از قواعد مشتمل است 

يعني چيزي شبيه به منطق كه به رفع ابهامات متن ياري مي رساند . 

هرمنوتيك به عنوان هنر فهميدن :
شالير ماخر3 )1834-1768( هر منوتيك را به مثابه »هنر فهميدن«  
تعريف نمود .وي را معموال به عنوان بنيان گذار هرمنوتيك مدرن مي 
شناسند . او به مساله بد فهمي توجه كرد و بر آن بود كه تفسير متن 
دائما در معرض خطر ابتال به سوء فهم قرار دارد.از اين رو به اعتقاد وي 
،  هرمنوتيك بايد  مجموعه قواعدي روشمند را  براي رفع اين خطر به 
استخدام در آورد  .بدون چنين هنري راهي براي حصول فهم وجود نخواهد 
داشت . زيرا اهداف هرمنوتيك فلسفي وصف كردن ماهيت فهم است 
.هرمنوتيك فلسفي نه به مقوله فهم متن منحصر مي شود و نه خود را در 
چارچوب فهم علوم انساني محدود مي كند بلكه به مطلق فهم نظر دارد 
و در صدد تحليل واقعه مهم و تبيين شرايط وجودي حصول آن است .
تفاوت اين تعريف با تعريف اول آن است كه كالدينوس نياز به 
هرمنوتيك را تنها در مواضعي الزم مي دانست كه ابهامي در راه فهم متن 
رخ دهد .اما شالير ماخر مفسر را هماره و در هر فهمي از متن نيازمند 
هرمنوتيك مي ديد .زيرا هرمنوتيك مورد نظر وي براي رفع ابهام ،  تعبيه 
نشده بلكه دانشي است كه مانع سوء فهم مي شود .به تعبير ديگر در 
نظر كالدينوس اصل بر صحيح بودن فهم و تفسير است مگرآن كه ابهام 
و مشكلي پيش آيد.از اين رو هرمنوتيك دانشي كمكي براي رفع اين 

ابهام است.
پس هر دو هرمنوتيك را هنري مشتمل بر مجموعه اي از قواعد مي 
دانستند اما محتواي  اين قواعد و غرض از تنظيم آن ها در نظر اين دو 
با يكديگر متفاوت  است.در اين ديدگاه فهميدن گونه اي شناختن است  
.به اعتقاد شالير ماخر ، در برخورد با متن معموال دو نوع بر خورد وجود 
دارد .يكي تبيين4 و ديگري تفسير5.در تبيين »ارتباطات« دنبال مي شود ولي 
در تفسير، »متن«  شفاف مي شود و معناي خود را نشان مي دهد .عالوه 
بر اين ،  فهميدن نيز از دو عنصر تشكيل شده است كه عبارتند از : عنصر 
دستوري و روان شناختي .در تفسير دستوري كار تفسير به اصول زبان 
شناختي مربوط مي شود در حالي كه در تفسير روان شناختي« تفسير«بر 

اساس تفكرات و احساس نويسنده صورت مي گيرد .
هرمنوتيك به عنوان پديدار شناسي هستي :

بر اساس پديدار شناسي هوسرل و تحليل گري هاي هايدگر  شكل 
گرفته است.معرفت شناسي مدرن  ، دانش بشري را به مثابه مساله اي مي 
نگرد كه از ارتباط ميان يك شناساننده  و يك موضوع پديد آمده است 
.پديدار شناسي در تقابل و مخالفت با اين دو گانگي يادآور مي شود 
كه ارتباط اصلي يا هدفمند بودن داننده و دانسته كليتي را مي سازند كه 
نبايد به شكل آرماني و به عنوان حوزه اي از خود آگاهي ذهني به آن 
نگريست، بلكه مي توان به عنوان گشودگي علم به آن نگاه  كرد كه با 
جامعه بشري در اشتراك است ) نشاط ، 1380( .پديدار شناسي به معناي 
خاص ، شيوه اي است كه توسط هوسرل مطرح شد. وي بر   اين نكته 
تاكيد مي كرد كه بايد به سوي اشياء رفت و بايد قضاوت هاي از پيش 
تعيين شده  در باره موضوع مورد مطالعه را كنار گذاشت و اجازه داد 
آن موضوع آن گونه كه هست بر ما ظاهر شود.هايدگر نيز به پيروي از 
هوسرل يادآور شد  كه پديدار شناسي يعني به اشياء اجازه دهيم همان 
طور كه هستند خود را آشكار كنند .به اعتقادوي اين ما نيستيم كه به اشياء 
رو كرده و آن ها  را به تصرف خود در مي آوريم بلكه اين خود اشياء 
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هستند كه خود را بر ما نمايان مي سازند .
هرمنوتيك به مثابه روش مطالعه علوم انساني : 

ديلتاي )1911-1833( هرمنوتيك را دانشي مي داند كه عهده دار 
اداره روش شناسي علوم انساني است .هدف اصلي تالش هرمنوتيكي 
او ارتقاي اعتبار و ارزش علوم انساني و همطراز كردن آن با علوم 
تجربي بود .از نظر وي سر اطمينان به قضاياي علوم تجربي در روشني 
روش شناسي آن نهفته است .از اين رو براي اين كه علوم انساني 
هم علم باشد ، بايد روش شناسي آن تنقيح گردد اصول و بنيان هاي 
مشترك و استوار آن كه پايه تمام تصديقات و قضاياي علوم انساني 
است روشن و آشكارشود.ديلتاي كه از جمله نظريه پردازان علوم 
انساني است معرفت شناسي مستقلي را به وجود آورد كه نشان دهد 
علوم انساني علوم تحصلي است .بر اساس ديدگاه ديلتاي رو ش 
مشخص   علوم انساني ) فرهنگي (« فهم« است .در حالي كه روش 

علوم طبيعي »تبيين« است )برنز1 ، 1992( 
دانشمند علوم طبيعي حوادث را با به كار گيري قوانين عام كلي شرح 
مي دهد در حالي كه يك مورخ نه كشف مي كند و نه چنين قوانيني 
را به كار مي گيرد بلكه بيش تر در پي فهم كنش هاي كارگزاران و 
عامالن به وسيله كشف مقاصد ، اهداف و نيات آنان است زيرا كنش 
هاي انساني بر خالف حوادث طبيعي ، دروني دارند كه براي ما انسان 
ها قابل فهم هستند .بنا بر اين  ، فهم كشف » من » در » توست » و 
چنين كشفي به سبب ماهيت انساني عام و مشترك ، امكان پذير است 
.در ديدگاه ديلتاي شرط هر گونه معرفت ، درك روان شناسي پديده 
مورد بررسي است .به اعتقادوي هدف نهايي هرمنوتيك  ، بازسازي 
كليت فرد توسط تفسير كننده است تا او بتواند شرايط روحي ، ذهني 
و به طور كلي جهان دروني فرد را دقيقا درك كند  و هر كالم و يا 
پيامي را به طور عميق بفهمد .روش خاص هرمنوتيك در اين مورد 
همدلي يا درك ديگري و يا به تعبيري مي توان خود را به جاي 

ديگري نهادن است )ساروخاني ، 1380( 
اين گستره ديد گاه ها نشان مي دهد كه هيچ يك از ديدگاه ها نمي 
تواند معرف همه تالش هاي نظري موسوم به هرمنوتيك باشد .اين 
ناتواني به تعاريف مذكور منحصر نمي شود بلكه عمال مشكل است 
تعريفي جامع ارائه داد كه همه نحله ها و گرايش هاي هرمنوتيكي 
را پوشش دهد . زيرا ديدگاه هاي متفاوت در باره رسالت ، هدف ، 

كاركرد هرمنوتيك وجود دارد كه متباين و غير قابل جمعند.  
تاثير روش هرمنوتيك در پژوهش هاي تربيتي 

ديدگاه هرمنوتيك به عنوان يك روش پژوهش در دوران معاصر 
در زمينه هاي مختلف از جمله تعليم و تربيت نفوذ نموده است و در 
ابعاد  مختلفي از جمله  تدريس، ارزشيابي تحصيلي و برنامه ريزي 
درسي مورد استفاده قرار گرفته است .روش هرمنوتيك فهم دو جانبه 
و متقابل2 را در آموزش پيشنهاد مي كند .اگر در روش آموزش پديده 
هاي اجتماعي ، رويكرد هرمنوتيكي مورد توجه قرار گيرد دانش آموزان 
در صدد فهم معناي آداب و رسوم و شعائر ديني  بر مي آيند .آنان 
ديگر به پديده هاي اجتماعي به عنوان پديده هاي كور نمي نگرند بلكه 
تالش آنان براي كشف معنايي خواهد بود كه معتقدان به آن ، در سر 
دارند .اين رويكرد دست اندر كاران تعليم و تربيت را به يك روش 

تحقيق مجهز مي كند كه در پرتو آن دانش آموزان و معلمان در صدد 
فهم و اعمال يكديگر بر مي آيند و با همنوعان خود به تفاهم و توافق 
مي رسند .در واقع نتيجه اساسي به كار گيري روش هرمنوتيكي در 
آموزش و پرورش تاييد شناختي آن بر نگرش پژوهشي دانش آموزان 

است كه به نوبه خود در تحقق توافق اجتماعي موثر ند .
همان طور كه هدف روش هرمنوتيك فهم و كشف معناي پديده 
هاي اجتماعي است تالش معلم در تدريس نيز بايد معطوف به اين 
هدف باشد .معلم بر اساس اين رويكرد بايد براي تحقق ارتباط تفهمي 

دو سويه با دانش آموزان تالش مي كند )امير شعباني ، 1376( .
به اعتقاد هابر ماس1 براي تحقق فهم متقابل  در كالس درس بايد 
جريان ارتباط  معلم و دانش آموز  به دور از هر گونه تعصب و 
تحميل  و سلطه باشد تا در پرتو آن » توافق عقالني »  بين معلم 
و يادگيرندگان  حاصل شود .نظريه«كنش ارتباطي« ها بر ماس مي 
تواند ابزار مفيدي براي آسيب شناسي ارتباط هاي معيوب معلم و 
يادگيرندگان در حوزه تدريس  باشد.هابر ماس در نظريه كنش هاي 
ارتباطي خود بر تفاهم ، آزادي ، عدالت و نبودن رابطه سلطه تاكيد مي 
كند .در نطر وي شاهراه تعليم و تربيت تغيير فرايند ارتباطي ازطريق به 
كار گيري ابزار خود انديشي هرمنوتيكي عميق است .در اين صورت 
معلم بايد تدريس رابه صورت«تجربه زيسته« يا«معناي زيسته »2در نظر 
بگيرد .تجربه يا معناي زيسته ناظر بر آن است كه معلم بايد  رابطه 

اي عميق ، بي واسطه و آني با موقعيت بر قرارنمايد .
بر اين اساس مهمترين دستاورد ديدگاه هرمنوتيكي در حوزه پژوهش 
هاي كيفي در تعليم و تربيت  آن است كه معلم »رفتار » دانش آموزان  
را همچون » متن » در نظربگيرد.از اين رو الزم است همان اصولي را 
كه در فهم متن به كار گرفته مي شود در حوزه فهم رفتار يادگيرندگان 

نيز به كار گرفته شود .
به منظور اعتبار بخشي به پژوهش هرمنوتيكي معيارهاي سه گانه 
متقاعد كنندگي )ارائه شواهد كافي براي نتايج تحقيق به طوري كه 
بتواند خواننده را متقاعد كند كه تفسير پيشنهاد شده قابل قبول است ( 
، بصيرت مندي) تفسيري كه به ارزشياب اجازه مي دهد تا مجموعه 
اي از داده هاي كيفي را به صورت الگوي  به هم پيوسته مالحظه كند 
( و فايده عملي پاسخي براي آن چه پژوهش رابرانگيخته فراهم آورده 
است و پژوهشگران نتايج به دست آمده را به منزله پايه اي براي نظريه 
پردازي پژوهش خود مورد استفاده قرار مي دهند ( پيشنهاد شده است.

 1- Burns         2- Reciprocal understanding
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اهميت اخالق در پژوهش
اخالق در پژوهش مقوله اي بسيار مهم در فرايند كليه فعاليت هاي 
تحقيقاتي مي باشد و توجه به آن براي كليه افرادي كه به نحوي با 

پژوهش در ارتباط مي باشند، ضروري است. 
اصول اخالقي در پژوهش با هدف اصلي محافظت از شركت كنندگان 
و به حداقل رساندن خطرات احتمالي مطرح مي گردند. اصول اخالقي 
در پژوهش بايدها و نبايدهاي الزم االجرايي هستند كه تصميم گيري 
در مورد اين كه چه پژوهشي از نظر اجتماعي قابل قبول مي باشد كدام 
پژوهش مورد قبول جامعه هدف بوده و چه چيزي بالقوه مفيد مي باشد، 

را امكان پذير مي كند )حسيني خاني 1389(
اخالق راهگشا و ضامن تداوم پژوهش در خدمت به خلق است. 

اخالق در تمامي محورهاي پژوهش تأثيرگذار بوده و عدم توجه به آن 
مي تواند تداوم پژوهش را دچار وقفه سازد )الريجاني، 1381(. بروز 
مسايل جديد اخالقي با پيشرفت علوم در زمينه هاي مختلف ضرورت 
مي يابد. بطور مثال با پيشرفت علوم پزشكي در زمينه هاي تشخيصي، 
درمان و پيشگيري و تحت تأثير قرار گرفتن جنبه هاي خلقي و رواني 
افراد در بسياري از بيماريها از مسايلي است كه ضرورت توجه به 
جنبه هاي اخالقي را مطرح مي نمايد. عدم رعايت مسائل اخالقي در 
تحقيقات پزشكي در قرن حاضر از جهتي آموزنده و از جهتي شرم آور 
است. متأسفانه در همه كشورهاي جهان مي توان شواهدي جدي در 
اين زمينه يافت از آن جمله مي توان به تزريق خون آلوده در موسسه 
روبرت كخ به چهار نفر براي بررسي اثر آن و يا وارد كردن سنگ و 

مژگان فرهبد
عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

اخالق علمي و عملي در پژوهش

مقدمه:
کليه تعامالت انساني متكي به ابعاد اخالقي هستند. توجه به منشور اخالق در فعاليت علمي، باليني و پژوهش هاي انساني بايد با 
جديت مد نظر قرار گيرد تا عالوه بر ارائه خدمات و سرويس مطلوب، حصول دانش و يافته هاي نوين، از هرگونه آسيب و مخاطرات 
احتمالي به جوامع انساني و سرويس گيرندگان خدمات و شرکت کنندگان در پژوهش، اجتناب به عمل آيد. مروري بر فنون، توافق 

قابل قبول خوبي را در مورد اصول اخالقي در مسائل علمي و پژوهشي نشان مي دهد.
شيخ الرئيس ابوعلي سينا بعنوان يك دانشمند بزرگ ايراني که تحقيق و تفحص را سرلوحه فعاليت هاي خود قرار داده بود با الهام 
از توجه به اخالق در فعاليت هاي علمي سرآمد گرديد. و توفيق جهاني يافت. او در انتقال يافته هاي خود به ديگران بخل نمي ورزيد 
و کوتاهي نمي کرد و گستره و تبحر علمي خود را تا آنجا که در توان داشت، افزايش داده و از مناظرات علمي عالوه بر مطالعات 

شخصي، تا حد امكان بسيار بهره برده است؛ چرا که نظرگاه ديگران، افق فكري او را روشن تر مي کرده است.
وي به ديدار و ارتباط علمي با دانشمندان و اساتيد عالي رتبة زمان خود بسيار راغب بوده است. رنج سفر را در اين راه با جان و 
دل پذيرفته و حديث پيامبر عظيم الشأن اسالم »اطلب العلم  ولو بالصين« را سرلوحه زندگي علمي خود ساخته بود. او مي دانست که 
پيشرفت هاي علمي وابسته به چند اصل است: سخت کوشي، انتخاب اساتيد شايسته، توکل و مناعت طبع در انتخاب هدف و مهمتر از 
همه، اخالق. بوعلي همواره به اين صفات مزين و الگوي شاگردانش بوده است و اين از ويژگيهاي يك محقق و عالم بزرگ است و 
ايران، همواره از دانشمندان و  محققان بزرگ که با اتكا به اخالق وارسته و متعالي، خود، الگو و نمونه براي جهان بشريت گرديدند، 

برخوردار بوده و از اين رو فلسفه اخالق در معارف، از جايگاه رفيعي چه در گذشته و چه در حال بر خوردار بوده است
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شيشه به زخم ها و جراحات ايجاد شده براي بررسي  اثر سولفاناميدها 
در رفع عفونت اشاره كرد.

اصول اخالقي پژوهش
اصول اخالقي پژوهش براساس نوع تحقيق ويژگيهاي خاص خود 
را دارد كه بايد همواره توسط محقق يا محققين مورد توجه قرار گيرد 
در زير به چند اصل اخالقي مورد توافق اشاره مي شود كه عبارتند از:

1-پژوهش بايد از ارزش اجتماعي و علمي برخوردار باشد. انتخاب 
موضوع تحقيق بايد از پيش در ذهن محقق اين نكته را متبادر سازد 
كه يافته ها و نتايج حاصل از تحقيق مورد استفاده قرار گيرد و ارزش 
و اعتبار الزم و كافي را براي جامعه هدف در برداشته باشد. يافته هاي 
حاصل از پژوهش در صورتيكه مقبوليت الزم را در بين صاحبنظران 
يك حرفه تخصصي نداشته باشد، بدين معني است كه اجراي آن طرح 

تحقيقاتي هيچ ارزشي نداشته است.
2-پژوهش بايد از اعتبار علمي برخوردار باشد. محقق بايد از همه 
اصول و روش هاي علمي در تمامي مراحل تحقيق استفاده نمايد تا 
يافته هاي حاصل از تحقيق مستند و قابل قبول باشد. صرف وقت و 
هزينه هاي زياد در اجراي يك طرح تحقيقاتي ضرورت توجه به اعتبار 
بخشي علمي يك طرح را بيش از پيش نشان مي دهد. بديهي است عدم 
توجه به اعتبار علمي يك طرح با توجه به صرف زمان و هزينه هاي 

مرتبط امري غيراخالقي محسوب خواهد شد.
3-انتخاب شركت كنندگان در پژوهش بايد كامالً روشن و به درستي 
صورت گيرد. در تحقيقات انساني انتخاب شركت كنندگان در طرح 
نكته بسيار مهمي است عدم انتخاب درست شركت كنندگان مي توااند 
اشكاالت جدي در طول تحقيق و يافته هاي حاصل از آن بوجود آورد 

كه گاهاً كل تحقيق را زير سؤال مي برد.
4-نسبت خطر به سود در انجام طرح تحقيقاتي قابل قبول باشد. 
در اجراي طرحهاي تحقيقاتي بخصوص طرح تحقيقاتي انساني كه با 
كارآزمايي باليني يا مداخالت باليني همراه است بايد به اين نكته توجه 
شود كه تا حد ممكن هيچ خطري فرد يا افراد شركت كننده در تحقيق 
را تهديد نمي كند و اگرچنانچه خطري هم وجود دارد، منافع آن به مراتب 
بيشتر از ضرري است كه با خود به همراه دارد. در غيراين صورت 
به لحاظ اخالق پژوهش آن طرح تحقيقاتي نبايد مورد اجرا قرارگيرد. 
بنابراين ارجحيت منافع جامعه يا پيشرفت علوم نمي تواند توجيهي براي 
قراردادن آزمودني درمعرض ضرر و زيان غيرمعقول باشد و يا محدوديتي 

در اعمال اراده و اختيار او ايجاد نمايد.
5-بايد به شركت كنندگان در پژوهش احترام گذاشته شود. كليه كساني 
كه در يك طرح تحقيقاتي شركت مي كنند با هر نژاد، دين، مليت بايد 
مورد احترام قرار گيرند حتي اگر از بابت شركت در تحقيق مقرري 
دريافت مي دارند. هرگونه بي احترامي در هر مرحله از تحقيق قابل قبول 
نيست و به لحاظ اخالق در پژوهش مشكل جدي خواهد داشت. محقق 
موظف است كه اطالعات مربوط به شركت كننده را به عنوان راز تلقي 

و آن را افشا ننمايد و ضمناً شرايط عدم افشاء آن را نيز فراهم كند.
6-شركت كنندگان بايد با رضايت و آگاهانه در پژوهش شركت كنند. 
كسب رضايت آگاهانه در كليه تحقيقاتي كه بر روي آزمودني انساني انجام 

مي گيرد ضروري است. در مورد تحقيقات مداخله اي، كسب رضايت 
آگاهانه بايد كتبي باشد. كسب رضايت آگاهانه بايد فارغ از هر گونه 
اجبار، تهديد، تصميم و اغوا انجام گيرد، در غيراين صورت رضايت اخذ 
شده باطل و هيچ اثر قانوني بر آن مترتب نيست و درصورت بروز هر 

گونه خسارت، مسئوليت آن متوجه پژوهشگر خواهد بود
در انجام تحقيقات درماني و باليني، محقق مكلف است اطالعات 
مربوط به روش اجرا و هدف انجام تحقيق، زيانهاي احتمالي، فوايد 
و ماهيت مدت تحقيق را به ميزاني كه به آزمودني ارتباط دارد به وي 
تفهيم نموده و به سؤاالت او پاسخهاي قانع كننده دهد و مراتب مذكور 

را در رضايت نامه قيد نمايد.
محقق بايد به آزمودني اعالم كند كه او مي تواند در هر زمان كه 
مايل باشد از شركت در تحقيق منصرف شود. هرگونه صدمه جسمي 
احتمالي و زيان مالي كه در پي انجام تحقيق بر شركت كننده تحميل 

شود بايستي مطابق قوانين و ضوابط جبران گردد.

اصول اخالق درمراحل تحقيق
اصول اخالق شامل كليه مراحل يك پژوهش از طراحي تحقيق، 
انتخاب موضوع تحقيق و بيان مسئله، پيشينه تحقيق، برنامه ريزي و اجراي 

تحقيق و مديريت تا استخراج نتايج و چاپ آن مي شد
اهم مسائلي كه بايد در هر يك از مراحل پژوهش بخصوص 

پژوهشهاي باليني مورد توجه قرار گيرند عبارتند از :
الف( درمرحله انتخاب موضوع تحقيق و بيان مسئله:

پذيرش موضوع پژوهش توسط جمعيت مورد مطالعه و اولويت داشتن 
آن تحقيق براي جامعه مورد نياز

درنظر گرفتن باورها ، رفتارها و سنت هاي جامعه
عدم استفاده از بيان موهن و زننده

ارايه درست داده هاي ديگران
ب( در مرحله بازنگري مدراك موجود:

- رعايت صداقت و امانت علمي
- رعايت بي طرفي و پرهيز از گرايش هاي خاص توسط محققان و 

ذكر اطالعاتي كه ممكن است لزوماً با نظر پژوهنده موافق نباشد.
- ذكر نام ساير پژوهشگراني كه در همان زمينه تحقيقاتي انجام داده اند.

- عدم استفاده از منابع مشكوك و فاقد اعتبار الزم
ج( در مرحله برنامه ريزي و اجراي تحقيق:

- استفاده از جديدترين روش هاي تحقيق جهت اخذ نتيجه
- عدم استفاده انحصاري از روش هاي تحقيق جهت اخذ نتيجه

- عدم استفاده انحصاري از روش هايي كه با خواسته هاي پژوهشگر 
همسو شود

د( در زمينه نيروي انساني و مديريت:
- توجه به رفاه اعضاي گروه تحقيقاتي و اجتناب از ايجاد ناراحتي 

براي آنها
- مراقبت به منظور جلوگيري از سوء استفاده اعضاي گروه تحقيقاتي 

از افراد يا اجتماع مورد بررسي
- دقت در حسن استفاده از بودجه و وسايل

ه�( درمرحله تجزيه و تحليل ، گزارش و انتشار نتايج:
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- رعايت صداقت هنگام تجزيه و تحليل نتايج و عدم تحريف 
دستاوردها در جهتي كه با خواسته هاي پژوهشگر همسو شود
- محرمانه نگه داشتن اطالعات و نام افراد مورد بررسي

- انتشار نتايج به زبان ساده به گونه اي كه نتايج حاصله قابل استفاده 
كليه دست اندركاران ذيربط باشد

- رعايت حرمت افراد يا اجتماع هنگام بحث و تفسير نتايج
- در اختيارگذاردن نتايج به مسئوالن در سطوح مختلف

نتيجه گيري
اصول اخالقي در پژوهش با هدف اصلي حفظ حقوق انساني و 
اختيار وي و به حداقل رساندن خطرات احتمالي در طي پژوهش اعمال 
مي گردند. اخالق در پژوهش جرياني پويا و زنده و همراه و همزمان 
با پژوهش مي باشد و بايد در تمامي مراحل تحقيق مرود توجه جدي 

قرار گيرد.
منابع

آسماني، اميد، ساجدي، علي محمد. مالحظات اخالق علمي و عملي 
در زندگي و آثار ابن سينا )مقاله بازآموزي(. فصلنامه علمي پژوهشي طب 

و تزكيه/ شماره 76/ بهار 1389.
الريجاني ب، رشيديان آ. اخالق پزشكي در كارآزمايي باليني: پژوهشي 
در پايان نامه هاي تحقيقاتي كارآزمايي باليني انجام شده در بيمارستان هاي 
دانشگاه علوم پزشكي. تهران: مجله علمي نظام پزشكي جمهوري اسالمي 

ايران. .1378 دوره هفدهم )1(: ص 65-6
الريجاني ب. درآمدي بر اخالق در پژوهش هاي پزشكي در كتاب 
اخالق در پژوهش هاي پزشكي. چاپ اول انتشارات براي فردا. 1381.

محمدنژاد، عاطفه. اخالق در پژوهش. مجله پژواك/ سال دوم، شماره 
سه، تابستان 1386.
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1 .جايگاه پژوهش در آموزش و پرورش
امروزه بيش از گذشته، پژوهش در سطح سازمانها و جوامع جايگاه 
خود را باز يافته است زيرا تمامي سازمان ها و نهادهاي آموزشي در 
يافته اند كه حركت در جهت تغييرات مثبت و بهبود امور جز با تكيه 
بر پژوهش ميسر نخواهد بود.لذا شاهد توجه هرچه بيشتر به پژوهش 
در سطوح باالي مديريتي در سياست گذار ي ها و تصميم گيري ها و 

در انتخاب بهترين و مناسب ترين راهها با هدف بهره وري و تاثير 
بيشتر هستيم.

در نظامهای آموزشی نيز پژوهش در مسير رشد و توسعه در 
جريان است .

در اين خصوص نگاهي دوباره به تعاريف مختلفي كه از پژوهش 
به عمل آمده در تبيين هرچه بهتر موضوع ياريگر خواهد بود.

مرتضي کرمانشاهي
مديريت دبيرخانه شوراي سياستگذاري

و هماهنگي تحقيق وتوسعه وزارت آموزش و پرورش

بازانديشي جايگاه درمديريت پژوهش 
در آموزش و پرورش استان ها

مقدمه:
استفاده از پژوهش بعنوان راهبردی اساسی برای کسب دانايی و آگاهی از دير باز مورد توجه مديران در سازمانهای مختلف 
بوده است. با اجرای طرحهای پژوهشي ، اطالعات و دانش مورد نياز براي تصميم گيري اثر بخش ،  برای کليه دست اندرکاران 
فراهم مي شود . در سازمانهايي مانند آموزش و پرورش با اهداف و وظايف پيچيده ، بهره گيري از پژوهش در هدايت برنامه ها و 

فعاليتها بيش از پيش مورد توجه است . 
آموزش و پرورش يكی از پيچيده و ظريف ترين وظايف جوامع را برعهده گرفته است . از همين رو ضرورت استفاده از پژوهش 
بعنوان يك ابزار مهم برای تسهيل در درك پديده ها و امور آموزشی و همچنين ابزاری برای افزايش دقت در فرايند تصميم گيری 
ها ،کامال برجسته شده است . پژوهش آموزشی ابزار توسعه و تحول در آموزش و پرورش در ابعاد مختلف است . پژوهش  در 

يادگيری انجام می پذيرد .  آموزش و پرورش اصوالً در مسير پشتيباني از فعاليتهای ياددهی – 
در ايران نيز در طی دهه های اخير موضوع پژوهش مورد عنايت مسووالن و برنامه ريزان بوده و به همين منظور برای توسعه 
آن ، ساختار و اعتبارات مناسبی پيش بينی شده است . بخش عمده ای از فعاليتهای پژوهشی آموزش و پرورش در سطح استانها 
و با مديريت دبيرخانه شورای سياستگذاري در پژوهشگاه مطالعات دنبال می شود . اين نوشتار می کوشد تا با طرح مجدداهميت 
اين بخش از فعاليتهای تحقيقاتی در آموزش و پرورش، زمينه ای برای باز انديشی پيرامون مديريت تحقيقات استانی آموزش و 

پرورش را فراهم آورد .
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گي1)1991( پژوهش در آموزش و پرورش را كاربرد منظم روش هاي 
علمي به منظور مطالعه ي مسائل و مشكالت آموزشي تعريف مي كند از 
ديدگاه وی هدف تحقيقات آموزشي نيز برگرفته از هدف همه علوم كه 
عبارت از توصيف پيش بيني و كنترل پديده هاي آموزشي است مي باشد.
ميرتينز2)2005( پژوهش آموزشي را يكي از راههاي متنوع براي 
دانستن در حوزه ي تعليم  و  تريبت ذكر مي كند از ديدگاه وي پژوهش 
آموزشي فرايندي نظام دار است كه طي آن پژوهشگر براي درك، 
توصيف و پيش بيني يا كنترل پديده هاي آموزشي، اطالعات مورد نياز 

را گرد آوري، تحليل و تفسير مي كند.
كوهن و مانيون3 )1996( نيز در تعريف مشابه ديگري، پژوهش را 
كاربرد روش هاي علمي به منظور مطالعه ي مسائل تدريس و يادگيري 
در درون نظام رسمي معرفي مي كنند كه با تعيين مفاهيم مرتبط با 
آنها صورت مي پذيرد  و از ديدگاه مك ميالن و وير جاين4 پژوهش 
در برگيرنده گردآوري و تحليل اطالعات براي بهبود دانش و عمل 
آموزشي است.در واقع پژوهش ابزاري براي مطالعه مسائل و مشكالت 
آموزشي و ارائه راهكارهاي برون رفت از آنها مي باشد و مي كوشد 
با توليد دانش و اطالعات مورد نياز براي تصميم گيران آموزشي در 
سطوح مختلف، فرآيند ياددهي-يادگيري را تسهيل بخشد و به اين 
ترتيب دسترسي به اهداف تعليم وتربيت را بيش از پيش ممكن سازد.
اكنون پژوهش در آموزش و پرورش در توصيف ، تبيين ، تحليل 
و پيش بيني پديده هاي آموزشی حضوری پررنگ تر از قبل يافته است. 
اغلب برنامه های اساسی با تاييد پژوهش فرصت اجرا در سطح 
ملی را می يابند . به همين ترتيب اين باور تقويت شده كه بدون 
بهره گيري از پژوهش ، تصميمات و برنامه ها دچار سستی و آسيب 
گرديده واجرای آنها اغلب با بی اعتباری و بی اعتنايی صاحب نظران 
و مجريان  همراه می گردد. گستردگي آموزش و پرورش كه به شكلی 
تمامي اركان جامعه را در خود نهفته دارد، بهمراه پيچيدگي هاي حاكم 
بر فعاليت هاي آموزشي نيز بر ضرورت توجه دقيق و منظم در تدارك 
برنامه ها و فعاليت ها تاكيد می كند و اعتبار يابی قبل از اجرا و نظارت 
و ارزشيابي حين و بعد از اجرا را يك ضرورت حتمی تلقی می كند.
به عبارتي پژوهش نقش پيشگيري، محافظت، آسيب زايي و حذف 

آسيب ها را از محيط آموزشي بر عهده دارد.
يكي از شاخص هاي نشانگر نظام هاي موفق و توسعه يافته تعليم و تربيت 
از ساير نظام هاي ناموفق وتوسعه نايافته توجه به پژوهش است.پژوهش 
خود شاخصه اي اساسي و بنيادين در توسعه يافتگي است.اينكه توجه 
به برنامه ها و فعاليت هاي پژوهشي به چه ميزاني است؟تا چه اندازه 
بخش پژوهش نظام يافته است؟ بخش پژوهش تا چه ميزان استواري 
و استحكام خود را در پيكره ي نظام تعليم و تربيت با تكيه بر دستيابي 
به اهداف نهايي و چشم اندازه ها پيدا نموده است؟از جمله سواالت و 
مباحثي هستند كه تامل در باره آنها، ما را به تحليل و درك مسايل 

بخش پژوهش نزديك می كند.
بر اين اساس پژوهش نه تنها بايد برای مراقبت از سالمت فعاليتهای 
آموزشی و پرورشی ، در آموزش و پرورش گسترش يابد ، بلكه بايد 

با طرح سواالتی اساسی وانجام بررسيهای مورد نياز از سالمت پژوهش 
در آموزش و پرورش نيز مراقبت به عمل آيد .

پژوهش در آموزش و پرورش ايران:
در آموزش و پرورش ايران در طي سالهاي اخير اقداماتي براي بهره 
مندي هرچه بيشتر از فعاليتهاي پژوهشي به عمل آمده است . توسعه 
ساختار و تشكيالت و همچنين اختصاص اعتبار مالي قابل مالحظه به 
انجام پژوهش ، از آثار توجه به موضوع پژوهش در آموزش و پرورش 
مي باشد  . هم اكنون طيف گسترده اي از بخش هاي سازماني آموزش 
و پرورش ، طراحي و اجراي برنامه هاي پژوهشي را بر عهده دارند. 
ر  شكل گيري شوراي تحقيقات در آموزش و پرورش در سال 1367  د
باالترين سطح تصميم گيری و به تبع آن شوراي تحقيقات استان ها و 
تصويب آيين نامه آن در سال 1368 پاسخي به نياز آموزش و پرورش به 
پژوهش بوده است به گونه اي كه در اولين آيين نامه شوراي تحقيقات 
وزارت در سال 1367 هدف تشكيل اين شورا چنين ذكر شده است:
»قوام بخشيدن به امر تحقيقات و هدايت فعاليت هاي تحقيقاتي در 
جهت شناخت و دستيابي به راه حل هاي مناسب براي مشكالت مبتال 
به نظام تعليم و تربيت كشور و ايجاد پويايي هر چه بيشتر اين نظام«
به اين ترتيب در باالترين سطح ، شوراي سياست گذاري تحقيقات 
آموزشي  قرار دارد كه به رياست وزير و با حضور تعدادي از معاونين 
وي و تعدادي صاحب نظر در مسايل تعليم و تربيت تشكيل مي 
گردد . اين شورا مسووليت سياست گذاري كالن ، نظارت و هدايت 

پژوهش در آموزش پرورش را بر عهده دارد . 
در سطح ستاد وزارت آموزش و پرورش پژوهشگاه آموزش و 
پرورش به فعاليت پژوهشي مشغول است . عالوه بر اين در ساير 
بخش ها و سازمانهای ستاد و ادارات كل آموزش و پرورش استانها 

نيز فعاليتهای پژوهشی  جريان دارد . 
نظام  بزرگ  موفقيت  و  ،تحول  مطالعات  پژوهشگاه  تشكيل 
آموزش و پرورش در ايجاد تشكيالت مستقل براي پژوهش با ساختاری 
بر اساس ضوابط وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری  بوده است اما 
ارزيابي هاي موجود نشان مي دهد علي رغم تالش ها و مجاهدت هاي 
مستمر علمي در ايجاد بسترهاي مناسب و استوار تحقيقاتي ، هنوز 
بويژه در استانها - با دشوار ي هاو چالش هايی رو  بخش تحقيقات – 
در رو است . كه بايد رفع اين دشواريها دراولويت بررسی در سطح 

شورای سياست گذاری وزارت قرار گيرد .
پژوهش در آموزش و پرورش استانها و چالش های فراروی:

پژوهش در قلمرو ادارات كل آموزش و پرورش با مصوبه شورای 
سياست گذاری تحقيقات از سال 1368 روند سازمانی خود را پيدا 
نمود . با تاسيس شورای تحقيقات در سطح استانها ،بتدريج فعاليتهای 
پژوهشی در مسير مناسب تری  در استانها شكل می گيرد. دسترسی 
استانها به دانشگاههای بومی و همچنين كارشناسان ارشد در رشته 
های گوناگون موجبات توسعه روزافزون پژوهش را در اين سطح 
سازمانی موجب گرديد . با تشكيل كميته های پژوهشی مناطق و 
اجرای برنامه معلم پژوهنده ، حلقه های اجرايی پژوهش به نزديك 
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ترين سطح خود يعنی كالس درس نزديك شد . امروزه تشكيالت 
نسبتا مناسبی از ستاد تا استانها هدايت پژوهش را بر عهده گرفته است 
.با اين همه تا رسيدن به وضع مطلوب راه فراوانی پيش رو است . 
بايد با توجه به تجارب موجود ، وضعيت پژوهش در استانها مورد 
بازنگری و بازآفرينی قرار گيرد تا بتواند در موقعيت كنونی بيش از 
پيش در خدمت نظام آموزشی قرار گيرد . بايد نياز استانها در عرصه 
تحقيقات آموزشی بدرستی درك و متناسب با اين نياز برای آن برنامه 
ريزی شود . ساكی ) 1388 ( مرزهايی را برای سطح سازمانی در 
عرصه تحقيقات آموزشی معرفی نموده است كه می تواند برای عمل 
و هدايت برنامه های آينده راهگشا باشد . اين قلمروها  در شكل 

زير ارايه شده است:

پژوهش و سطوح سازمانی آموزش و پرورش:

گستره 
سازمانی

سطح دانش 
مورد نیاز

جهت دانش 
مورد نیاز

سطح مصرف 
روش پژوهشيافته ها

ملی و 
بین المللی

استراتـژيک
 در تراز

 ملی و جهانی

آينده نگر/ 
بلند مدت/ 

تعمیم باال

سیاست گذاری 
و برنامه ريزی

 کالن

عمدتًا 
روش های کمی

استراتـــژيکمنطقه ای
 در تراز منطقه ای

آينده نگر/ 
میان مدت/ 

تعمیم باال

سیاست  گذاری
 و برنامه ريزی

 کالن منطقه ای

عمدتًا 
روش های کمی

استانی
راهبری 

طراحی و اجرای 
برنامه ها

آينده و حال نگر/
تعمیم متوسط

سیاست گذاری 
و برنامه ريزی 

استانی

عمدتـًا 
روش های کمی

نـاحیه 
و شهرستان

راهبری 
طراحی و اجرای 

برنامه ها

حال نگر/
کوتاه مدت/ 
تعمیم پايین

کمی و کیفیبرنامه ريزی / اجرا

مدرسه و 
کالس درس

بومی
 معطوف به عمل

حال نگر/ 
بدون قابلیت تعمیم 

يا نیاز به تعمیم
کیفیاجرا

اولين سطح پژوهش های ملی و بين المللی را در بر می گيرند 
برخی از موضوعات پژوهشی در آموزش و پرورش از گستره ای ملی 
و گاه جهانی برخوردارند كه مديريت آنها با پژوهشگاه و حوزه ستاد 
خواهد بود . اما ساير سطوح ، در قلمرو عملكرد استانی قرار می 
گيرند كه خود بيانگر اهميت و گستردگی اين بخش از پژوهشهای 

آموزشی است . 
پژوهش های منطقه ای گستره ای كوچكتر از وجه ملی و بين المللی 
و فراتر از استانی دارد. در اين سطح پژوهشگران وسعتی با بيش از 
يك استان را در نظر گرفته و در خصوص آن پژوهش می نمايند. 
به طور نمونه پژوهش در باره مشكالت آموزشی در مناطق دوزبانه، 
مناطق مرزی و مناطق محروم يا برخوردار می تواند با گستره ای منطقه ای 
طراحی و به مرحله اجرا در آيد. پژوهش های منطقه ای جنبه راهبردی 
داشته و عمدتاً برای سياست گذاری و برنامه ريزی كالن مورد استفاده 

قرار می گيرد.
پژوهش های استانی عمدتاً ناظر بر مطالعه نيازهای استانی است كه به 

منظور بهبود سياست گذاری و برنامه ريزی استانی طراحی و به مرحله 
اجرا در می آيد. به طور نمونه بررسی داليل افت تحصيلی در ميان 
دانش آموزان استان لرستان و بررسی روند رشد جمعيت دانش آموزی در 
مناطق استان بوشهر، پژوهش هايي با گستره استانی به شمار می روند.
برخی ديگر از پژوهش ها در محدوده يك ناحيه و شهرستان انجام 
می گيرند. عمده اين پژوهش ها بر راهبری طراحی و اجرای برنامه ها 
متمركز است كه بايد با تعقيب سياست های مراجع باالتر طراحی و به 
مرحله اجرا در آيد. پژوهش در زمينه راه های توسعه مدرسه محوری 
در سطح ناحيه و شهرستان بر اساس ظرفيت آيين نامه اجرايي مدارس 

می تواند پژوهشی در اين سطح به شمار آيد. 
نزديكترين سطح پژوهش به اجرا، پژوهش هاي است كه در محدوده 
مدرسه، كالس درس و حتی در سطح دانش آموزی  خاص انجام 
می گيرد. پژوهش های مدرسه و كالس درس، بومی، معطوف به عمل 
و عمدتاً حال نگر هستند كه برای رفع مشكالت موجود سازماندهی 
می شوند. پژوهش در اين سطح  غالباً با استفاده از روش های كيفی 
صورت می پذيرد كه ممكن است فراتر از سطح مورد بررسی نيز 
قابليت تعميم نداشته باشند. پژوهش درعمل و درس پژوهی از جمله 
روش های پژوهشی است كه در اين سطح مورد  استفاده قرار می گيرد.
بر اين اساس پژوهشهای استانی بايد دارای جهت گيريهای خاصی 
باشند تا بيش از پيش به مدرسه ، معلم و دانش آموز كمك كنند 
. بنظر ميرسد جهت گيری غالب پژوهشهای استانی بايد بر توسعه 
روشهای پژوهشی معلم و مدرسه محور باشد ، بگونه ای كه نتيجه 

آن بسرعت و بالفاصله جذب آموزش گردد . 
بايد نقد و ارزيابی وضع موجوداجرای فعاليتهای پژوهشی در استانها 
برای نيل به موقعيت مناسب تر بعنوان يك رويه در شورای تحقيقات 
دنبال شود، بگونه ای كه جايگاه اساسی خود را در عرصه تصميم 
گيری برای اتخاذ تصميمات اساسی بازيابد .از جمله پاسخ به اين 
سواالت می تواند در تبيين بهتر موضوع و تنظيم برنامه های مرتبط 

بما كمك كند:
.اهداف راهبردي مناسب بخش پژوهش در چهار سطح بين 
استانی)منطقه ای(، استانی، ناحيه ای )شهرستانی( و مدرسه ای كدامند ؟
.سياست هاي راهبردي مناسب بخش پژوهش در چهار سطح 
بين استانی)منطقه ای (،استانی، ناحيه ای )شهرستانی ( و مدرسه ای 

كدامند ؟.
. ارتباط چهار سطح پژوهشی بين استانی)منطقه ای (،استانی، ناحيه 
ای )شهرستانی (و مدرسه ای با شورای سياست گذاری در استانها و 

ستاد چگونه خواهد بود؟
. استلزامهاي توسعه پژوهش در چهار سطح بين استانی)منطقه ای 

(،استانی، ناحيه ای )شهرستانی ( و مدرسه ای كدامند ؟
اگر با يك نگاه نظام گرا،با توجه ضمنی به پاسخ سوالهای مذكور ، 
وضعيت موجود پژوهشهای استانی را مورد توجه قرار دهيم ،احتماال 
توسعه روندها و ابعاد زير در اولويت مديريت و برنامه ريزی اين 
بخش عظيم از فعاليتها قرار خواهد گرفت . بعبارت ديگر شورای 
سياست گذاری بايد توسعه پژوهش در استانها را بر اساس موارد زير 

پی گيری نمايد :
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1( فعال سازي شوراي سياست گذاري تحقيقات وزارت آموزش 
و پرورش:

از سال 1367 كه تحقيقات به شكل جديد در وزارت آموزش و 
پرورش به جريان افتاد شوراي تحقيقات ، مسووليت هماهنگ سازي 
فعاليتهاي پژوهشي در سطح وزارت آموزش و پرورش را عهده دار 
گرديد . اين شورا در حال حاضر با توجه به بازسازي وظايف و 
ماموريتهاي يا خود و تغييرات ساختاري جديد در حوزه پژوهش 
مي تواند به انسجام و كارآمد سازي حوزه پژوهش  در سطح استانها 
كمك كند .شواهد نشان می دهد كه فعاليت اين شورا ، تحقيق در 

استانها را از موقعيت بهتری برخوردار مي سازد.

2 (بهبود فرهنگ پژوهش:
اجراي موثر فعاليتهاي پژوهشي در استانها نياز به محيط مناسب 
پژوهش دارد. از اين رو براي توسعه فعاليتهاي پژوهشي  بايد شرايط 
را براي رشد و توسعه پژوهش فراهم ساخت . فرهنگ پژوهش محيط 
را براي انجام فعاليتهاي پژوهشي با نشاط و برانگيزاننده مي سازد 
. توسعه فضاي نقد علمي ، توسعه مباحثات و گفتگوهاي علمي ، 
آموزش پژوهش ، انتشار و اشاعه يافته هاي پژوهش از جمله اقدامات 

موثر در ايجاد و گسترش فرهنگ پژوهش تلقي مي شود. 

3 (بهبود کيفيت پژوهش:
محصوالت پژوهشی صرفا با درجه ای باال از كيفيت بر نظامهای 
آموزشی تاثير گذار خواهند بود . بنابر اين بايد وضعيت كيفيت در 
تحقيقات استانها از طريق شورای سياست گذاری تحقيقات مورد 
رصد قرار گرفته و در خصوص بهبود اين وضعيت بطور مستمر 
برنامه ريزی شود . تدارك بازديد و ارزيابيهای دوره ای به اين مهم 

كمك خواهد نمود . 

4 (بهبود اشاعه و کاربست يافته هاي پژوهش:
 پس از آنكه يك فعاليت پژوهشي به انجام رسيد و از مسير اجراي 
آن دانشي توليد و يافته اي ارايه گرديد ، بايد در زمينه آن اطالع 
رساني شود. بعبارت ديگر دانش توليد شده بايد از طريق فرايند اشاعه 
به مخاطب منتقل شود تا زمينه كاربست آن فراهم آيد.  چنين عملی 
است كه بيش از پيش زمينه اجرای كاربست را فراهم می سازد . در 
حال حاضر وضعيت اشاعه و كاربست از موقعيت مناسبی برخوردار 
نيست. بنابر اين بايد در اين زمينه تدبيری تازه جست. نامي )1377( 
اعالم مي كند با تشكيل سازمان هاي رسمي تحقيقات در آموزش و 
پرورش ايران و گذشت حدود يك دهه از فعاليت هاي پژوهشي، 
انتظار مي رفت كه نتايج اين تحقيقات، پي ساخت تصميم هاي آموزشي 
قرار گيرد. اما شواهد موجود دال بر عدم استفاده از نتايج تحقيقات و 
داشتن ديد تشريفاتي و زينتي نسبت به ساز و كار پژوهشي دارد. وي 
طي يك مطالعه به بررسي موانع به كارگيري يافته هاي پژوهشي در 
تصميم گيري هاي آموزشي پرداخته است، كه نتيجة آن 9 عامل اساسي، 
مشكل در سازمان، تشكيالت و مديريت آموزش و پرورش، فقدان 
ارتباط متقابل ميان تصميم گيران و پژوهشگران، عدم احساس مسووليت 

تصميم گيران جهت پاسخ گويي در برابر استفاده نكردن از نتايج تحقيقات 
در تصميم گيري ها، آسان بودن تصميم گيري بدون استفاده از نتايج 
تحقيقات و فقدان يك نظام اطالع رساني و اشاعه يافته هاي پژوهشي 
را در اين زمينه شناسايي نموده است. كه بايد در برنامه های ناظر به 

اين موضوع ، مورد توجه قرار گيرند . 
رمضان زاده )1383 (در مطالعه اي موانع كاربست يافته هاي پژوهشي 

را در آموزش و پرورش ايران به شرح زير بر شمرده است : 
1 . موانع انساني )ترديد در صالحيت محقق ، مقاومت در برابر 

تغيير ، محافظه كاري  كاربران ، خودكامگي مديران و...(
2. موانع ارتباطي ) شكاف نگرشي و تخصصي ، فقدان نظام اطالع 

رساني ، و...(
3 . موانع سازماني ) ساختار سلسله مراتبي ، پيش بيني نشدن استفاده 

از پژوهش در شرح وظايف مديران و...(
 4 . موانع روش شناختي )ترديد در كيفيت داده ها ، و.. (

5 . موانع اجتماعي )نبود فرهنگ تحقيقاتي در جامعه ، ناهمخواني 
يافته هاي پژوهش با ارزش ها و سنت ها و ...( ) رمضان حسن 
زاده ، 1383 (. اين يافته ها نيز در يافتن سرنخ های عمل مطلوب، 

بما كمك خواهد نمود .

5 (بهبود  نظام پشتيبانی پژوهش:
پژوهش براي انجام ، نياز به تمهيداتي دارد كه بخشي از آن فعاليت 
پشتيباني است . به همين دليل يكي از ابعاد اساسي براي كارآمدي 
بخش پژوهش ، استقرار نظام پشتيباني پژوهش است.اين نظام در 
برگيرنده ارتباطات علمي پژوهشي ، كه به لزوم برقراي ارتباط بين 
بخش های پژوهشی، بين موسسات پژوهشي در درون آموزش و 
پرورش ، بين بخش هاي پژوهشي ستاد و استانها و استانها با مناطق 
و مدارس اشاره دارد . زنجيره ارتباطي بنحوي استقرار يابد كه همه 

بخش ها در جريان كار يكديگر قرار گيرند .
همچنين نظام اداري تسهيل كننده پژوهش مورد تاكيد است . 
سازمانهاي تحقيقاتي ، سازمانهايي هستند كه با نوآوري و خالقيت و 
توليد انديشه سروكار دارند . اين موقعيت شرايط خاصي براي سازمان 
پژوهشي ايجاد مي كند كه بر همه عناصر و اركان آن تاثير مي گذارد 
. به عبارت ديگر طرح ابعاد كلي يك سازمان پژوهشي و از جمله بعد 
اداري و ساختاري آن نيز بايد متناسب با اين موقعيت طراحي شود . 
عالوه بر اين  پژوهش در موارد زيادي مستلزم صرف اعتبارات مالي 
است . به همين جهت بايد نيازهاي مالي بخش پژوهش به فراخور 

وسعت عمل پيش پيني و پرداخت گردد . 
و سرانجام اينكه اجراي پژوهش به يك محيط آرام و برانگيزاننده 
نياز دارد . ساختمان و  فضاي فيزيكي مناسب ، خود فرهنگ ساز و 
نشانگر اهتمام تصميم گيران به امر پژوهش است . به همين منظور 
بايد بهترين فضاهاي موجود از حيث معماري و جذابيت را به حوزه 
پژوهش اختصاص داد تا پژوهشگران و مراجعان بتوانند در يك مكان 

مناسب ، فعاليتهاي پژوهشي خود را به انجام رسانند .
6(گسترش ارتباط پژوهشي با »مدرسه« به عنوان محور توسعه 

آموزش و پرورش : 
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توسعه كيفيت آموزشی در سطح مدرسه مهمترين هدف پژوهش 
آموزشی است و برای نيل به اين هدف بايد ارتباط بخش پژوهش با 
مدرسه بطور ملموس تر ترسيم گردد . بويژه توسعه روشهای پژوهشی 
معلم محور مانند درس پژوهی و اقدام پژوهی مورد تاكيد قرار گيرد .

منابع:
بازرگان ، عباس )1373 (نقش اطالع رساني در پژوهش ، مجموعه 
سخنرانيهاي ايراد شده در سومين گردهم آيي سراسري اعضاي 
شوراهاي تحقيقات استانها ، دبيرخانه شوراي ساستگذاري ، نشريه 

شماره 13 .
پژوهش در آموزش و پرورش، مجموعه سخنرانيهاي اولين گردهمايي 
سراسري شوراهاي تحقيقات ، )1370 ( دبيرخانه شوراي ساستگذاري،.
جانستون ، جيمز ، ان )1373( روشهايي براي به كاربستن يافته 
هاي پژوهشي ، ترجمه محمود مهر محمدي ، دبيرخانه شوراي 

سياستگذاري. 
حسن زاده ، رمضان ) 1383 (  بررسي موانع و عوامل كاربست 
يافته هاي پژوهشي توسط دانشگاهها و دستگاههاي اجرايي ،فصلنامه 

تعليم و تربيت ، شماره 80 .

ساكي ،رضا)1384 (سند برنامه راهبردي پژوهش در آموزش و 
پرورش،پژوهشكده تعليم و تربيت.

ساكي، رضا )1383( برنامه راهبردي گامي براي توسعه پژوهش، 
پژوهشنامه آموزشي، ويژه نامه هفته پژوهش، شماره 78.

ساكي، رضا، )1382( آموزش مديريت پژوهش در آموزش و پرورش 
گامي مؤثر براي بهبود فعاليت ها، پژوهشنامه آموزشي، شماره 63 � 62.
ساكي، رضا )1380( تحول در مديريت و برنامه ريزي پژوهش، 

ضرورت ها و بايسته ها، پژوهشنامه آموزشي، شماره 38.
ساكی ، رضا )1388 ( سواد پژوهشی معلم ، انتشارات دانش آفرين.
فتحي واجارگاه ، كورش )1381 ( موانع پژوهش مداركردن تصميم 
گيري در فرايند برنامه ريزي درسي ، فصلنامه تعليم و تربيت ، تابستان .
فقيهي، فاطمه،)1372(كاربست تحقيقات و اصالحات آموزشي ، 

پژوهشكده تعليم و تربيت.
مهرمحمدي، محمود )1379( جستارهايي در پژوهش در قلمرو 

آموزش و پرورش، پژوهشكده تعليم و تربيت.
نامي، شمسي )1377( موانع به كارگيري يافته هاي پژوهشي در 

تصميم گيري هاي آموزشي، سال چهارم، شماره 53 و 54.
Gay,L.R. (1990) Educational Research, Macmillan
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چند موضوع پژوهشي در اين نوشته بيان مي شود كه بايسته است 
در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و يا هر مركز پژوهشي 
ديگر درباره آنها به تحقيق پرداخت: مراحل خواندن، مولفه هاي خواندن، 

مهارتهاي پيشنياز خواندن و آموزش خواندن در كودكان مشكل دار.
مراحل خواندن: پيدايش و تكوين خواندن در همه افراد تقريباً يكسان 
و در سه مرحله مي باشد: الف( آمادگي براي خواندن يا مرحله پيش 
از خواندن1 كه در آن مهارتهاي كالمي- زباني، آگاهي هاي فرازباني، 
بويژه آگاهي واجشناختي و نيز آگاهي رسم الخطي مطرح و مهم هستند. 
ب( مرحله يادگيري خواندن يا خواندن صوري2 كه توانايي خواندن 
صوري/ ظاهري و كمتر معنايي كلمات را مي طلبد ج( مرحله خواندن 
براي يادگرفتن3 در اينجا مهارتهاي درك خوانداري و استفاده از نوشته 
براي آموختن مطالب مختلف مهمترين مهارتها هستند. بايد توجه 
داشت كه در همه مراحل سه گانه خواندن، آگاهي هاي سه گانه زير الزم 
و ضروري اند: آگاهي هاي جهانشناختي، آگاهي هاي زباني و فرازباني، 
آگاهي هاي شناختي و فراشناختي. نكته ديگر اينكه اين مراحل سه گانه 
خواندن به هم پيوسته اند و در هم تنيده و داراي همپوشاني مي باشند. 
مولفه هاي اساسي خواندن: پنج مهارت يا مولفه الزم است تا يادگيري 
خواندن و رشد و تكامل مهارتهاي خوانداري تكميل و كارآمد شوند. 
اين پنج مولفه عبارتند از: آگاهي واجشناختي4، خواندن آوايي/الفبايي5، 
روانخواني6، خزانه واژگاني7، درك مطلب )درك متن(8. الف( آگاهي 
واجشناختي عبارتست از توانايي شناسايي و دستكاري عناصر آوايي 
كلمات گفتاري. اين مهارت پيشنياز خواندن آوايي/ الفبايي و مقدمه اي 
ضروري براي اساس خواندن يعني تناظر واج- نويسه است. آموزش 

اين مهارت به ويژه در مرحله پيش از خواندن و به خصوص 
در كودكان مشكل دار ضروري است. مهارتهاي آگاهي واجشناختي 
گوناگون اند: قافيه، تجانس، تقطيع، تكميل، تركيب و مانند آن. ب( 
خواندن آوايي/ الفبايي يعني درك و شناخت تناظر واج- نويسه و 
استفاده از آن در خواندن. اين مهارت بايد در مرحله دوم خواندن 
)يادگيري خواندن( آموخته شود. ج( روانخواني يعني خواندن متن با 
صحت و سرعت و با درك خوانداري متناسب با سن. روانخواني 
متكي است بر مهارتهاي آگاهي واجشناختي و خواندن آوايي/ الفبايي 
و نيز خزانه كلمات ديداري9. روانخواني خود پيشنياز و اساس درك 
خوانداري و خواندن اداركي مي باشد. د( واژگان يا خزانه واژگاني 
عبارتست از دانش و ادراك واژگاني و معنايي. اگر كودكي بتواند كلمات 
متني را به رواني بخواند اما برخي از آنها را نفهمد طبعًا  نمي تواند 
متن را به طور كامل درك كند. ه( مهارت پاياني مهم و هدف نهايي 
از آموزش خواندن و نوشتن، درك متن يا درك مطلب است. يعني 
استفاده از مهارتهاي پيشين، برخورداري از راهبردهاي الزم ادراكي و 
بهره گيري از بافت زباني و غيرزباني براي رسيدن به درك خوانداري 

از متن نوشته شده.
مهارتهاي پيشنياز خواندن: سه ساحت كلي دارند: 1( آگاهي هاي 
جهانشناختي، 2( آگاهي هاي زباني و فرازباني، و 3( مهارتهاي شناختي 
و فراشناختي. 1( آگاهي هاي جهانشناختي عبارتند از داشتن دانش و 
تجربه و طرحواره ذهني از موضوع و متن. درك خوانداري در اين 
چارچوبهاي ذهني خواننده صورت مي گيرد. 2( در آگاهي هاي زباني 
و فرازباني دو نوع مهارت مهم موجود است: آگاهي هاي زبان گفتاري/ 

دکتر مهدی دستجردی کاظمی
 عضو هيات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

برخي پژوهش هاي ضروري 
درباره يادگیري خواندن

 1-Prereading stage     2- learning to read    3- reading to learn      4- phonological awareness     5- phonics     6- Fluency
7- Vocabulary              8- Text comprehension          9- sight word
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شنيداري، آگاهي هاي زبان نوشتاري/ خوانداري )خطي و رسم الخطي(. 
ذيل آگاهي هاي زبان گفتاري/ شنيداري مي توان به انواع مهارتهاي زباني 
زير اشاره كرد: دانش واژگاني- معنايي، مهارتهاي صرفي )تصريفي 
و اشتقاقي(، دانش نحوي، آگاهي هاي واجي و آوايي، مهارتهاي 
كاربردشناختي و دانش گفتماني. ذيل آگاهي هاي زبان نوشتاري يا خطي 
مي توان به انواع مهارتهاي زير اشاره كرد: آگاهي هاي چاپي، نويسه اي، 
واجي- نويسه اي، متني و دانش عمومي از كتاب و كتابت و چاپ. 3( 
مهارتهاي شناختي و فراشناختي مانند حافظه كوتاه مدت و بلندمدت، 
توجه و تمركز، تفكر و انواع تفكر، حركت چشم و جهت حركت و 
ميزان مكث چشم و مانند آن كه در خواندن جمالت و درك معناي 

متن كاماًل ضروري اند.
آموزش خواندن در كودكان مشكل دار: مطالعات نشان داده اند كه 
روشها و راهبردهاي آموزش و يادگيري خواندن در كودكان عادي 
و در كودكان مشكل دار تقريباً يكسان بوده و از ابعاد و ويژگيهاي 
مشابهي برخوردار است. البته در كودكان مشكل دار نكته بسيار مهمي 
وجود دارد و آن اينكه آموزشها در اين كودكان بايد از دو ويژگي 
مهم برخوردار بوده باشند: 1- مستقيم و صريح1 باشند و 2- فشرده و 

ممتد2 ارايه شوند. با وجود مطالعات اندك درباره روشها و راهبردهاي 
آموزش خواندن و نوشتن به كودكان مشكل دار، باز توصيه مي شود كه 
همان برنامه هاي آموزشي كودكان عادي اما با رعايت دو نكته مهم باال 
)صراحت و فشردگي( براي كودكان مشكل دار هم بكار گرفته شود.

در اين مختصر تنها تالش شد برخي ساحتهاي مطالعاتي براي 
عالقمندان بيان شود تا دشواري مساله يابي و سختي سوال جويي كمتر 
مانع پژوهش و تحقيق باشد. در زبان فارسي درباره اين مفاهيم و 
موضوعات پژوهش و مطالعه اندكي انجام شده است و جاي كار و 

پژوهش فراوان و مطالعه جدي وجود دارد. 
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 يكي از محورهاي راهبردي و اساسي نهاد تعليم و تربيت 
پرورش دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است به نظر شما 
چگونه اين امر ممكن است؟ مجموعه حضرتعالي در اين خصوص 

چه نقشي را مي تواند ايفا نمايد؟
پيش از پاسخ به اين سؤال، ابتدا هفته پژوهش را به كليه 
پژوهشگران كشورمان به ويژه پژوهشگران عرصه آموزش و پرورش 
تبريك عرض مي كنم و اميدوارم حاصل تالش اين مجموعه فرهيخته 

به ياري خداوند به اعتالي نظام آموزشي كشور منجر شود. 
در پاسخ به سؤال مطرح شده بايد گفت دانش آموز پرسشگر 
ودوستدار پژوهش آمال همه كوشش هاي سازماني در حوزه هاي 
صف و ستاد نظام آموزشي است. بررسي مباني نظري و نتايج 
تحقيقات نشان داده است كه صرف انتقال دانش به دانش آموزان 
كارساز نيست، بلكه مي بايست در دانش آموزان، تحول عقالني و 
عاطفي الزم ايجاد شود تا هم روش و هم ارزش كسب علم را 
دريابند. در اين صورت، دانش آموز خود براي ارضاي كنجكاوي و 
ميل به مجهول يابي، و به منظور خشنودي و رضايت خود در پي 
كشف كم و كيف پديده ها و وقايع و اندوختن دانش و مهارت 

الزم برمي آيد. 
بديهي است كه اين امر امكان پذير است، زيرا بشر بر اساس 
فطرت خود، طالب اين امر است. بنابراين كافي است نظام آموزش 
سازوكار الزم را براي اين امر فراهم آورد. براي فراهم كردن اين 
سازوكار، الزم است اساساً اهداف آموزشي و درسي در پي تحقق 
اين امر باشد. به تبع اهداف، محتواها، روشها، فضاها و تجهيزات و 
نظام تربيت معلم هم مي بايست دستيابي به اين هدف را تسهيل كند. 
آنچه كه پژوهشگاه مطالعات و ساير مجموعه هاي پژوهشي نظام 
آموزشي كشورمان مي تواند در اين راه انجام دهند، انجام پژوهش هاي 
جامع و متقن در زمينه هاي ذي ربط است، به نحوي كه از رهگذر 
اشاعه و كاربست يافته هاي اين پژوهش ها، كميت و كيفيت آموزش 
و پرورش ارتقاء يابد و دانش، نگرش و توانش پژوهشي در 

دانش آموزان ايجاد شود. 
براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهاي 
اساسي بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش چيست؟
خوشبختانه نظام آموزشي كشور ما از نظر تمهيد سازوكارها و 
برنامه هاي پژوهش در دو دهه گذشته، مناسب عمل كرده است 
و اكنون ظرفيت هاي خوبي براي پژوهش موجود است كه شامل 
پژوهشگاه مطالعات متشكل از چهار پژوهشكده و يك مركز 
پژوهشي، شوراي سياست گذاري تحقيقات و كميته هاي پژوهشي 
معاونت هاي حوزه ستادي وزارت متبوع، شوراهاي تحقيقات آموزشي 
ادارات كل آموزش و پرورش استان ها و كميته هاي پژوهشي مناطق 
آموزشي است. اكنون براي ساماندهي پژوهش، الزم است، براساس 
برنامه هاي توسعه و برنامه هاي آموزشي كالن، اقدام به تدوين 
سياست هاي پژوهشي شود و در چهارچوب آن در رويه ها، قوانين 
و مقررات مربوط به همكاري و هماهنگ كردن اجزا اين مجموعه 
تجديد نظر الزم به عمل آيد تا انشاءاهلل اين مجموعه بتواند با 
حداكثر ظرفيت و با بهترين كيفيت به انجام پژوهشهاي متناسب با 

نياز برنامه هاي آموزشي ملي و بومي كشور بپردازد. 
 چه راهكارهايي مي تواند به تحرك بيشتر حوزه ي پژوهش در 

راستاي تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟
تحرك بيشتر در حوزه پژوهش مانند هر حوزه ديگري منوط به 
فراهم آمدن منابع انساني، مالي و مادي است. از اين ميان منابع انساني 
شامل مديران پژوهشي كارآمد و همچنين پژوهشگران آموزشي توانا 
و مجرب، اهميت بيشتري دارد. مجموعه پژوهشي تشكيل يافته در 
نظام آموزشي ما مي بايست از مديريتي توانا و پويا برخوردار باشد 
تا بتواند عالوه بر استفاده از توان پژوهشي در اختيار آموزش و 
پرورش از ساير ظرفيت هاي پژوهشي به ويژه در سطح دانشگاه ها 
استفاده كند و به مديريت مناسب منابع و توليد پژوهشهاي متناسب 
با نياز آموزش و پرورش بپردازد و زمينه مناسبي را براي اشاعه و 

گفت وگو با مديران و صاحبنظران
به مناسبت هفته پژوهش

دکتر مجيد قدمي
رياست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
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كاربست يافته هاي آنها فراهم آورد. 
تربيت پژوهشگران بيشتر و كارآزموده تر نيز از بايسته هاي ايجاد 
تحرك پژوهشي در نظام آموزشي است، زيرا تشخيص مسائل واقعي، 
انجام پژوهش هاي با كيفيت و قابل كاربست، نشر مناسب يافته ها 
و فراهم سازي زمينه براي كاربست يافته ها به ميزان دانايي و توانايي 

پژوهشگران موكول است. 
عالوه بر فعال سازي نظام آموزشي در زمينه پژوهش از رهگذر 
توليد پژوهشهاي آكادميك و علمي و نشر يافته هاي آنها، امر بسيار 
مهم ديگر در اين زمينه استفاده از ظرفيت معلمان و مديران مدارس 
براي انجام فعاليت هاي پژوهشي به فراخور موقعيت كالس و مدرسه 
است. درس پژوهي و اقدام پژوهي از جمله روشهايي است كه 
كارگزاران آموزشي در سطح مدارس مي توانند با انجام آن به توليد 
يافته هاي مورد نياز خود و استفاده بالفاصله و بدون واسطه از آنها 

براي حل مسائل و ارتقاي كيفيت وظايفشان بپردازند. 
محور، ديگر فعال سازي دانش آموزان در اين عرصه است معلمان 
مي بايست روشي را اتخاذ كنند كه از رهگذر آن دانش آموزان را به 
كشف نادانسته هاي خود و پي جويي دانش براي پاسخ به پرسشهاي 
خود وادارند تا بدين وسيله روح پژوهش در كالبد نظام آموزشي 

دميده شود. 
 فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي 

مي کنيد؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟
همان طور كه در خالل پاسخ به سؤال هاي پيشين مطرح شد، به 
فضل خداوند نظام آموزشي كشور ما در دو دهه گذشته توانسته است 
به سازوكار مناسبي براي پژوهش مجهز شود كه دستاورد بزرگي 
محسوب مي شود. هرچند اين سازوكار فراز و نشيب هايي را در 
گذشته تجربه كرده و در بعضي مقاطع زماني هم با مشكالتي رو به رو 
بوده است، اما خوشبختانه امروز ما صاحب يك نظام پژوهشي 
هستيم كه گستره آن تا سطح مدارس را هم پوشش داده است. 
كه امسال سيزدهمين  شركت معلمان در برنامه ساالنه اقدام پژوهي – 
آن اجرا شده است - ،  آموزشهاي ضمن خدمت اقدام پژوهي، وجود 
رابطان تحقيق در مدارس، وجود كميته هاي پژوهشي در مناطق 
وساير شوراها و كميته هاي پژوهشي موجود در سطح استان ها و 
حوزه ستادي و پژوهشگاه مطالعات همگي براي آموزش و پرورش 
فرصت هستند. فرصت هايي كه از رهگذر آنها اين امكان وجود 
دارد تا به حل مسائل و بهسازي و اثربخشي مدارس پرداخته شود 

و كيفيت آموزشي افزايش داده شود.
اما در اين ميان تهديدهايي هم وجود دارد. خطر ايجاد شكاف ميان 
پژوهشهاي انجام شده و نيازهاي واقعي حوزه صفي به ويژه مدارس و 
لذا بدون استفاده ماندن يافته هاي پژوهشي، خطر غني نبودن فرهنگ 
پژوهش در ميان سياست گذاران و برنامه ريزان و كارگزاران آموزشي 
كه منجر به باور غلط مبني بر زينتي و لوكس پنداشتن فعاليت هاي 
از جمله تهديدهاي مهم در اين زمينه هستند.  تحقيقاتي مي شود – 
براين اساس در سال جاري، پژوهشگاه مطالعات اقدام به برقراري 
ارتباط تنگاتنگ با حوزه هاي مختلف وزارت متبوع كرد و در قالب 
نشست هاي تخصصي متعدد، كارفرمايان و پژوهشگران در زمينه 
تعيين موضوعات و اولويت هاي پژوهشي به تعامل پرداختند كه 
حاصل آن تعيين فهرستي از اولويت هاست كه به اشكال مختلف به 

اطالع پژوهشگران رسيده است. 
در اين زمينه كار بررسي مسائل و تدوين پيشنهاده هاي پژوهشي 
آغاز شده و پژوهشگاه مطالعات با استفاده از پژوهشگران در اختيار 
و همچنين پژوهشگران ساير حوزه ها به مديريت اين امر پرداخته 
است كه انشاءاهلل نتايج اين امر مي تواند در زمينه توليد يافته هاي 
پژوهشي متناسب با نياز حوزه هاي مختلف نظام آموزشي و فراهم 
شدن بستر براي كاربست آنها و لذا افزايش كيفيت برنامه هاي آموزشي 

و پرورشي راه گشا باشد.
 به نظر شما مهم ترين اولويت های پژوهشی که ضروری است، 

مورد توجه قرارگيرد، کدامند؟
پژوهشگاه مطالعات يك موسسه مأموريت گرا و كاربردی است. 
بنابراين، می بايست به پژوهش هايی بپردازد كه ناظر به مسائل 
گريبانگير حوزه های مختلف آموزش و پرورش باشد. لذا طبعاً هر 
يك از حوزه ها می بايست با توجه به برنامه های جاری و آتی خود 
اقدام به احصاد مسائل قابل پژوهش كنند و سپس براساس اهميت و 
حساسيت مسئله ها و امكانات انسانی، مالی و مادی در اختيار خود 

به اولويت گذاری آنها بپردازند. 
بنابراين تعيين اولويت های پژوهشی كاماًل تخصصی و وابسته 
به برنامه های حوزه های مختلف است. وظيفه پژوهشگاه، جرح و 
تعديل موضوعات مشخص شده با زبان پژوهش، ساماندهی آنها 
در قالب های قابل پژوهش و هدايت آنها در جهت هايی است كه 
نهايتاً نتايج حاصل از بررسی آنها برای حل مسائل و بهبود امور 

قابل كاربست باشد. 
البته اولويت های پژوهشی ديگری غير از موارد ناظر به حل 
مسائل و بهبود برنامه ها در آموزش و پرورش وجود دارد كه مربوط 
به بررسی مبانی نظری و بررسی بنيادها و اصول آن است كه در 
قالب طرحهای بنيادی مطرح است كه انجام آنها بيشتر برعهده 
دانشگاه هاست. با اين حال اگر نظر مرا به عنوان يك كارشناس و 
مدير پژوهش در اين حوزه بخواهيد، اولويت هايی را می توانم مطرح 
كنم كه مربوط به افزايش كيفيت آموزش و پرورش در مدارس 
است. به نظر می رسد آموزش و پرورش بيش از هر امر ديگری 
می بايست به پژوهش هايی بپردازد كه حاصل آن به بهسازی و اثر 
بخشی مدارس منجر شود و كميت و كيفيت آموزش و پرورش 
را ارتقاء دهد كه از جمله اين كيفيت ها، افزايش دانش، نگرش و 
مهارت پرسشگری و جست و جوگری يا به عبارت بهتر مهارت 

پژوهشی دانش آموزان و معلمان است. 
 شاخص های پژوهش مداری در نهاد آموزش و پروش کدام 

است؟
پژوهش مدار بودن يك نظام آموزشی از مناظر مختلف جلوه 
مي يابد. در واقع برای پژوهش مدار شدن يك نظام آموزشی می بايست 
اهداف، محتواها و روش ها، پژوهش مدار شوند. براين اساس می توان 
به شاخص های مختلفی در بخش دروندادها، فرايندها و بروندادهای 
آموزش و پرورش اشاره كرد كه از جمله آنها در بخش دروندادها، 
ميزان منابع مالي، مادی و انسانی )شامل پژوهشگران، بودجه های 
تحقيقاتی، فضاها و تجهيزات و …( تخصيص يافته به پژوهش های 
آموزشی، كميت و كيفيت سازوكارهای پژوهشی شامل تشكل ها، 
قابل ذكر هستند.  انجمن ها، موسسه ها و مديريت های پژوهش و … 
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در بخش فرايندها، كميت و كيفيت پژوهش های انجام شده از نظر 
تكثر اهداف، تكثر روش و تكثر جامعه ها و موضوع های تحقيق، 
قابل طرح است و در بخش بروندادها، مجراها و كانال های نشر و 
اشاعه يافته های پژوهشی شامل نشريات اعم از انواع آن، و كميت 

و كيفيت يافته های تحقيقاتی و ميزان كاربست آنها مطرح است.
اما مهم تر از همه اين شاخص ها، آنچه كه نمايانگر پژوهش 
مدار بودن يك نظام آموزشی است، فرهنگ پژوهشی آحاد جامعه 
ذی ربط است. اگر سياست گذاران، برنامه ريزان و كارگزاران آموزشی 
و همچنين دانش آموزان مجهز به فرهنگ پژوهش باشند، در اين 
جامعه ديگر پژوهش امری تشريفاتی به حساب نمی آيد، بلكه بستر 

هرگونه بهبود و اثربخشی تلقی می شود. 
 نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقاي پژوهش در آموزش 
و پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشي چگونه 

ارزيابي مي کنيد؟
هفته پژوهش مراسمی نمادين است كه در صدد است نقش مؤثر و 
منزلت و جايگاه  پژوهش و پژوهشگران را بنماياند. اختصاص هفته 
ای از سال برای بزرگداشت پژوهش از يك سو می تواند نمايانگر 
ميزان اهميت و حساسيت اين امر باشد و خودگامی برای ايجاد 
فرهنگ پژوهش و ترويج ارزشهای پژوهش خواهی و پژوهش طلبی 
در جامعه باشد و از سوی ديگر فرصت مغتنمی است که طی آن 

پژوهشگران در مجامعی صميمی گردهم آيند و به تبادل نظر و 
تجربه و همدلی بپردازند و زحماتشان هم مورد تقدير قرار گيرد. 
بنابراين می توان هفته پژوهش را گامی در جهت تقويت باورها و 
ارزشهای پژوهش خواهی در جامعه، تقويت انگيزه در پژوهشگران، 
فراهم كننده بستر برای ارائه يافته های پژوهشی، تبادل تجربه ميان 
پژوهشگران و برقراری همدلی و وفاق ميان آنها و همچنين برقراری 
ارتباط ميان پژوهشگران و سياست گذاران و برنامه ريزان تلقی كرد. 
 برای کاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده مناسب تر از نتايج 

يافته ها چه راهكارهايي را توصيه مي نماييد ؟
كاربست يافته ها امری است كه تحقق آن ناظر به تمام مراحل 
تحقيق است. در واقع از زمانی كه به تشخيص مسئله پرداخته می شود، 
بنای كاربست يا عدم كاربست يافته ها پی ريزی می شود. بنابراين 
اگر قرار است يافته ای به كاربسته شود، در درجه اول می بايست 
موضوع مورد تحقيق ناظر به مسئله واقعی و مهمی باشد كه گريبان 
گير حوزه ای از آموزش و پرورش است. كميت و كيفيت تحقيق 

هم امر ديگری است كه كاربست يافته ها را متأثر می كند. كسانی 
كه قرار است از يافته های پژوهشی در تصميم  های خود استفاده 
كنند، می بايست در بدو امر مطمئن شوند كه پژوهش های كافی در 
زمينه موضوع ذی ربط صورت گرفته و كيفيت آن هم به نحوی 
است كه می توانند با اطمينان يافته های آنها را شالوده تصميم های 

خود قرار دهند. 
امر ديگری كه در كاربست يافته ها می تواند موثر باشد، تهيه 
گزارشنامه ها و دست يافته های مخصوص هر قشر استفاده كننده 
است. به عبارت ديگر، نشر يافته ها به طرق مناسب و مقتضی بسترساز 
كاربست آنهاست. يافته ها می بايست به صورت كتبی، سمعی و بصری 
از جمله در قالب نشريات، فيلمها، عكس ها، تابلوهای شهری و … 
به آگاهی اقشار ذی ربط رسانيده شود و صورت بندی آنها به نحوی 
باشد كه انگيزه استفاده از يافته ها را فراهم كند. امر ديگر قائل شدن 
مسئوليت استفاده از يافته ها برای سياست گذاردن، برنامه ريزان و 
كارگزاران آموزشی است، به نحوی كه در قبال استفاده از يافته های 
پژوهشی در تصميم ها و اعمال خود پاسخگو باشند و در صورت 
عدم استفاده از يافته ها و موفق نبودن در امور تاوان الزم را بپردازند. 
 برای توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروي آموزشي 

مدارس، انجام چه اقداماتي را ضروي مي دانيد؟
مجهز كردن دانش آموزان به دانش، نگرش و مهارت پژوهشی، 
آرمان هر نظام آموزشی است. در واقع به جای انتقال دانش می بايست 
در پی آموزش روش كسب و كشف دانش به دانش آموزان بود. برای 
حصول به اين هدف می بايست معلمان خود واجد دانش، نگرش 
و مهارت پژوهشی باشند تا بتوانند دانش آموزان را در اين مسير 
هدايت كنند. بنابراين از وظايف اساسی نظام آموزشی كشور ما اين 

است كه اين امر را محقق سازد. 
اهداف آموزش و پروش در دوره های تحصيلی گوناگون می بايست 
پژوهنده بودن دانش آموزان را مد نظر قرار دهد. به تبع اين امر 
محتواهای آموزشی و روشهای تدريس معلمان هم بايد در پی تربيت 
دانش آموزان پژوهنده باشد. برنامه های آموزش بيش از خدمت و حين 
خدمت معلمان بستر مناسبی است كه از طريق آن آموزش الزم در 
زمينه پژوهش به معلمان داده شود. تا بتوانند در آموزش دانش آموزان 
به صورت موثرتری نقش خود را ايفا كنند. نتايج تحقيقات متعددی 
دال بر اساسی بودن نقش معلم در اين زمينه است، بنابراين اكنون 
نظام آموزشی كشورهای توسعه يافته در پی آن هستند تا با گسترش 
اقدام پژوهی و درس پژوهی در ميان معلمان، آنها را وادارند تا 
متناسب با مسائل و نيازهای خود به توليد يافته های پژوهش و 
كاربست آنها بپردازند. بدين ترتيب شكاف ميان پژوهش های آموزشی 
و كاربست يافته ها از بين می رود و معلمان خود هم در مقام توليد 
كننده يافته ها و هم در مقام مصرف كننده يافته ها قرار می گيرند 
كه البته اين امر به معنای عدم آماده كردن آنها برای استفاده از 
پژوهش های كالسيك و دانشگاهی نيست. در واقع معلمان مجهز 
به دانش و توانشی می شوند كه از رهگذر آن به تناسب نياز خود 
هم از اطالعات و يافته های توليد شده توسط پژوهشگران استفاده 
می كنند و هم خود متناسب با موقعيت كالس به جست و جو و 
گردآوری اطالعات تحليل و تفسير و نهايتاً كاربرد آن برای حل 
مسائل و بهبود كيفيت تدريس و مديريت كالس خود می پردازند.

* خوشبختانه نظام آموزشي كشور ما از نظر تمهيد سازوكارها 
و برنامه هاي پژوهش در دو دهه گذشته، مناسب عمل كرده 
است و اكنون ظرفيت هاي خوبي براي پژوهش موجود است 

* معلمان مي بايست روشي را اتخاذ كنند كه از رهگذر آن 
دانش آموزان را به كشف نادانسته هاي خود و پي جويي دانش 

براي پاسخ به پرسشهاي خود وادارند تا بدين وسيله
 روح پژوهش در كالبد نظام آموزشي دميده شود
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يكي از محورهاي راهبردي و اساسي نهاد تعليم و تربيت پرورش 
دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است. به نظر شما چگونه اين 
امر ممكن است؟ مجموعه حضرت  عالي در اين خصوص چه 

نقشي را مي تواند ايفاد نمايد؟
قبل از ارائه پاسخ و بحث در اين باره الزم مي دانم ايام محرم و 
روزهاي غمبار شهادت حضرت ابي عبدا... الحسين)ع( را خدمت همه 
فرهنگيان ارجمند و خوانندگان محترم تسليت عرض كنم و اميدوارم 
در هفته پژوهش، پژوهشگران ما با بهره گيري از مكتب پرفيض عاشورا 
جرعه هاي گوارايي از چشمه جوشان معنويت واقعه كربال را به كام 

تشنه جوانان و نوجوانان بچشانند.
و اما در مورد پاسخ به اين سؤال مهم بايد عرض شود كه اساس 
مكتب اسالم و حتي اصول دين بر تفهم و پرسش و دريافت و 
تحقيق قرار دارد. تقليد در اصول دين جايز نيست. بنابراين اصل اسالم 
پرسشگري و پژوهش و كنكاش است. وظيفه آموزش و پرورش و 
نهاد تعليم و تربيت، پرورش و هدايت استعدادهاي فطري به سمت 
انديشه و تفكر است تا دانش آموز و مربي با اتكا به قوه تعقل و 
استدالل مسيرهاي ناشناخته و نامكشوف را بيابد و بتواند بر مبناي 
منطق و استدالل آينده ناشناخته و احتماالً پيچيده جهاني كه به زودي 
با آن مواجه مي شود خود و جامعه خود را با شرايط آن تطابق بخشد. 
در واقع تجهيز دانش آموز به علم و حل مسايل بر اساس روش هاي 
عالمانه، چراغ راهي است كه آينده ما را تضمين مي كند و عبور از 
گردنه هاي دشوار را در عرصه نبرد علمي و فرهنگي آسان تر مي كند. 
در مبناي عام و به طور كلي اساس وظيفه آموزش و پرورش تربيت 
قوه استدالل است و بديهي است در اين مسير همه مؤلفه  ها و عناصر 
تعليم و تربيت )از جمله خانواده، مدرسه، كتاب درسي، مديريت، 
معلم، مدير و ساير زيرنظام ها( بايد در مجموعه اي هماهنگ در اين 

مسير گام بردارند.
بي شك سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي در اين مسير نقش 
راهبردي و پيشاهنگ بر عهده دارد. توليد محتواي برنامه درسي، توليد 
نرم افزارها و ابزارهاي كمك آموزشي، كتاب هاب كمك آموزشي، توجه 
به ساير رسانه ها از جمله مجالت و فيلم رشد و... همه در راستاي 
تعالي بخشي و توانمندسازي نوجوانان و دانش آموزانمان براي مواجهه 
منطقي با تحوالت غيرقابل پيش بيني آينده است. پژوهش هم هدف 
و هم وسيله آموزش و پرورش است. ما بايد با ابزار و دستاويز 
پژوهش و تحقيق به پرورش دانش آموزاني پرسشگر، خالق و مبتكر 

بپردازيم، شهرونداني كه با تقويت حس  چرايي و پرسشگري، بتوانند 
جامعه اي كه در آن زندگي خواهند كرد را عاقالنه طراحي كنند و 
سعادت نسل خود و نسل آتي را رقم بزنند و به تحقق آرمان هاي 

نظام متعالي در ايجاد مدينه آرماني اسالم ياري برسانند.

براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهاي 
اساسي بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش چيست؟
صورتي ديگر از پژوهش و بعد و جلوه اي ديگر از تحقيق، در 
راستاي تحقق مواردي كه در پاسخ به سؤال يك عرض كردم اجراي 
پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در عرصه آموزش و پرورش است. 
موضوعات آموزش و پرورش بسيار متنوع، پيچيده و در عين حال در 
حال گذر و مهم است، غفلت و سهل انگاري در حركت بر محور و 
مدار پژوهش ممكن است ما را در سرزميني پياده كند كه اساساً انتظار 
آن را نداشته ايم. در جهان امروز حركت بر محور و مسيري ميسر است 
كه پژوهش روشن كرده است. از اين زاويه عقيده دارم كه پژوهش 
بايد در تار و پود همه اجزا و اركان نظام آموزشي ورود فعال و مؤثر 
پيدا كند. همه عرصه ها و واحدها بايد به تدريج به سمت پژوهش 
و اقدام پژوهي و تصميم گيري بر مبناي پژوهش حركت كنند و اين 
امر نبايد منحصر به سازمان پژوهش و يا يك واحدي مثل پژوهشگاه 
شود. رويكرد حل مسأله و تحرك بر اساس مطالعه مي تواند در همه 
واحدها، معاونت ها و سازمان ها مطرح باشد. احتماالً تمهيد و يا ايجاد 
كميته هاي پژوهشي در معاونت ها و سازمان ها و واحدهاي استاني و 
شهرستاني در اين راستاست. در عين حال بر اين باورم که پژوهشگاه 
بايد مديريت و ساماندهي و ترويج تفكر پژوهش محوري  را در 
آموزش و پرورش بر عهده داشته باشد. پژوهشگاه بايد اجراي برخي 
پژوهش هاي بنيادي و اجرايي و كاربردي را كه از سوي واحدهاي 
متقاضي سفارش داده مي شود و يا خود نياز آن را احساس مي كند، به 
انجام برساند. كاربست و به كارگيري يافته هاي تحقيقاتي و چشاندن 
ثمرات و شيريني تصميم سازي و تصميم گيري بر مبناي تحقيق بايد 
از پژوهشگاه شروع شود. پژوهشگاه آموزش و پرورش به عنوان 
پيش قراول و پرچمدار پژوهش در آموزش و پرورش، بايد نسبت به 
ايجاد زمينه هاي علمي و آماده سازي نيروي انساني پژوهشگر براي ديگر 
حوزه ها همت بگمارد. آموزش پژوهش به معلمان و دانش آموزان و 
كارشناسان، چاپ و انتشار دستاوردها و نتايج پژوهش ها، انتقال تجارب 

حجت االسالم دکتر محی الدين بهرام محمديان 
رييس سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 

وزارت آموزش و پرورش
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ديگر كشورها و انجام مطالعات تطبيقي در حوزه هاي گوناگون، كمك 
فكري و پژوهشي به ساير واحدها از زمينه هايي است كه پژوهشگاه 
مي تواند در آن ورود پيدا كند و بي شك مي تواند دستاوردهاي مهمي 

براي آموزش و پرورش به دنبال داشته باشد.

چه راهكارهايي مي تواند به تحرك بيشتر حوزه ي پژوهش در 
راستاي تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟

بايد اعتراف كنيم كه وضعيت فعلي پژوهشي ما با انتظارات و 
آرمان هاي ما فاصله زيادي دارد. براي ايجاد وضعيت مطلوب، ما نيازمند 
آسيب شناسي وضع موجود و ترسيم ايده آل ها و آرمان ها و تنظيم 
برنامه براي تكميل شكاف اين دو و وضعيت فعلي هستيم. در حوزه 
نيروي انساني پژوهشگر تصور مي كنم بايد اقدامات اساسي صورت 
پذيرد. در اين راستا، دانشگاه ها و مراكز آموزش پژوهش نقش اساسي 
بر عهده دارند. ما هنوز نهادها و مراكز ويژه اي كه براي آموزش و 
پرورش در حوزه هاي مختلف آموزشي و تربيتي به ويژه كتاب هاي 
درسي پژوهشگر تربيت كند، نداريم تعامل بيشتر با دانشگاه هاي 
داخل و خارج و استفاده از تجربيات ديگر كشورها و با بهره گيري از 
ظرفيت هاي بخش هاي غيردولتي مي تواند رهگشا باشد. همچنين نهاد 
و مراكز دروني آموزش و پرورش نيز به هيچ وجه كفايت نمي كند. 
پژوهش وقتي كارآمد و اثربخش است كه در گستره وسيع ايجاد شده 
و عرصه اي براي تضارب آرا و اجراي پژوهش هاي طوالني و ميداني 
در حوزه هاي گوناگون و از زواياي متفاوت فراهم شود. ظرفيت هايي 
براي نظريه پردازي، نقد و مناظره و خالقيت و نوآوري به وجود آيد. 
ايجاد واحدهاي پژوهشي در استان ها و تقويت مادي و معنوي و 
انساني آن ها و ورود آن ها به عرصه مسايل جدي و كاربردي مي تواند 
به تعميق و گسترش تحقيق در آموزش و پرورش و ورود آن به 

عرصه مدرسه و در جامعه فرهنگيان كمك كند.

فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي 
مي کنيد؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟

تصور مي كنم فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش كماً و كيفًا 
مي تواند و بايد ارتقا پيدا كند. اگرچه اين امر چندان عجيب نيست، 
چون اساساً پژوهش در كشور ما امري جوان و نوپاست و اين 
موضوع در آموزش و پرورش نيز سابقه چنداني ندارد حتي اگر 
تأسيس سازمان پژوهش در سال 54 را مبناي تأسيس قرار دهيم. 
حداكثر 35- 30 سال از تجربيات ما در عرصه پژوهش مي گذرد و 
از اين نظر و در مقايسه با ساير كشورها كه در عرصه تعليم و تربيت 
به حوزه هاي نظريه پردازي رسيده اند ما در آغاز راهيم، ظرفيت ها و 
حوزه هاي گوناگون وجود دارند كه در صورت ورود به آن ها بي شك 
شاهد تحرك مضاعفي در عرصه آموزش و پرورش و تحقيقات اين 
عرصه خواهيم بود. حوزه هاي علميه و دانشگاه ها از مهم ترين مراكزي 
هستند كه در صورت تعامل با حوزه هاي تحقيقاتي آموزش و پرورش 
به تقويت آن كمك خواهند كرد. و آموزش و پرورش هم مي تواند 
زمينه هاي بكر و تازه اي را براي اجراي تحقيقات بنيادي و كاربردي 
فراهم سازد. ظرفيت ها و فرصت هاي زيادي هم وجود دارد و در عين 
حال تهديدات و چالش هايي هم وجود دارد. وجود دانشگاه ها و مراكز 
فراوان، مسايل بسيار حل نشده و زمينه هاي گوناگون براي تحقيقات، 

حمايت هاي مادي و معنوي دولت، وجود نيروهاي جوان و تحصيل 
كرده و استقالل قانوني مراكز پژوهشي مي تواند به عنوان فرصت هايي 
در اختيار براي توسعه پژوهش قلمداد شود. در عين حال ممكن 
است شتابزدگي و تعجيل در اجراي تحقيقات و يا توسعه كمي مراكز 
پژوهشي و كم توجهي به كيفيت ممكن است ما را به دام فرماليسم 
و سطحي گرايي سوق دهد، به طوري كه مراكز پژوهشي و تحقيقات 
ظاهري را گسترش دهيم بدون آن كه نتايج آن به متن مسأله و حل 
مسائل مهم بپردازد. اگر از فرصت هايي كه عرض كردم نتوانيم به 
موقع و به درستي و با كيفيت الزم بهره ببريم ممكن است عوارض 
نامناسب را شاهد باشيم در آينده با دشواري ها و سؤاالت مهم تري 
روبرو شويم. نظام پژوهشي آموزش و پرورش بايد از ظرفيت ها و 
فرصت هاي در اختيار به موقع بهره گيري كنند و فكر مي كنم در حال 
حاضر اين فرصت و زمينه وجود داشته باشد، ما مي توانيم با هوشمندي 

و برنامه ريزي به آن دست پيدا كنيم.

به نظر شما مهم ترين اولويت هاي پژوهشي که ضروري است 
مورد توجه قرار گيرد کدامند؟

حسب نظر مقام معظم رهبري و با توجه به يافته هاي پژهشي و 
شواهد تجربي آموزش و پرورش، كشور نيازمند تحول است اين تحول 
در همه زمينه ها مطرح است كتاب ها و محتواي درسي، برنامه ريزي 
و كيفيت ساماندهي نيروي انساني، بهره گيري از منابع مالي و اقتصاد 
آموزش و پرورش، امور پرورشي و تربيتي، پيشگيري از ناهنجاري هاي 
اجتماعي، پرورش دانش ورزاني متعهد و مؤدب به آداب اسالمي، 
ساخت مدارس با كيفيت و در خور شأن نظام، تعامل خانواده و جامعه، 
رسانه ها و ارتباط آن ها با آموزش و پرورش از عمده ترين زمينه هايي 
است كه بايد در حوزه پژوهش هاي آموزش و پرورش مورد توجه 
قرار گيرند. ما هنوز تا آرمان ها و وصول به اهداف آرماني سند 
چشم انداز و پرورش شهرونداني فكور و انديشمند و متعهد فاصله 
زيادي داريم. تعلل و خداي ناخواسته کوتاهي در اين زمينه ممكن 
است ندامت هاي بعدي را در پي داشته باشد و امكان جبران زمان 
از دست رفته را دشوار سازد. پرده هاي نامكشوف و زمينه هاي بديعي 
در حوزه تعليم و تربيت وجود دارند كه متأسفانه تاكنون نورافكن 
پژوهش آن ها را روشن نكرده است، قوانين و مقررات بسياري وجود 
دارند كه اجراي مطلوب آن ها نيازمند تحقيق و مسيريابي درست است، 
حتي در حوزه هاي ستادي و اتخاذ تصميمات راهبردي، ما به شدت به 
ورود پژوهش مدارانه نيازمنديم. پژوهش امروز يك الزام است نه يك 
انتخاب، از دست دادن فرصت ها و هدر دادن منابع ندامت و سرزنش 
عمومي را در پي دارد. تحقيقات يك امر الزم است و بايد مطمئن 
باشيم كه هرگونه هزينه در اين زمينه در واقع پس انداز و سرمايه گذاري 

است و ثمرات شيريني را به ارمغان خواهد آورد.

شاخص هاي پژوهش مداري در نهاد آموزش و پرورش کدام 
است؟

عالوه بر شاخص هاي معمول كه عمدتاً در قالب شاخص ها و 
نمايانگر معرفي مي شوند رويكرد و نگاه ديگري نيز مي تواند براي ما 
كه در درون آموزش و پرورش شاهد تحوالت آن هستيم به عنوان 
مبناي تحول كيفي و كمي پژوهش مطرح باشد، برآورد من اين است 
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كه شاخص هاي كمي پژوهش در جامعه فرهنگيان و معلمان ما چندان 
قابل توجه نباشد- ما حداقل 800 هزار نيروي انساني تحصيل كرده 
و عمدتاً داراي مدرك ليسانس و يا باالتر داريم- ولي واقعاً چه مقدار 
پژوهش از اين تعداد شاهد هستيم، در طرح معلمان پژوهند، شنيده ام 
كه حدود 25- 20 هزار نفر شركت مي كنند و حتي در شرايط برآورد 
باالتر هم اين ارقام راضي كننده نيست- در حوزه کتاب هاي درسي 
و تهيه محتوا به شدت نيازمند پژوهشگران مجرب هستيم، بسياري 
از کتاب ها و محتواهاي ما نيازمند روزآمدسازي و تناسب سازي با 
شرايط امروز و آينده است و بي شك بايد پژوهشگران عالقه مند و 
مجرب و تحصيل کرده که داراي شناخت کافي از فضاي تعليم و 
تربيت هستند به اين عرصه ورود پيدا کنند. در عرصه مجالت رشد 
و ابزارهاي كمك آموزشي هم زمينه و عرصه هاي فراواني هستند كه 
در صورت پژوهش كيفيت مدار شاهد اعتال و ارتقاي آن خواهيم بود. 
اما آنچه واقعاً در صدر پژوهش و رويكرد تحقيقاتي در آموزش و 
پرورش است، ورود چشم گير پژوهش به عرصه مدرسه و كالس و 
روحيات دانش آموزان است. در آن صورت است كه مي توانيم اميدوار 
باشيم چتر تحقيقات و انديشه ورزي بر همه كشور گسترده خواهد 

شد و به شكوفايي عمومي كشور و توسعه پايدار خواهد انجاميد.

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقاي پژوهش در آموزش و 
پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشي چگونه ارزيابي 

مي کنيد؟
هفته پژوهش فرصت مغتنمي است تا به طور ويژه توجه افراد و 
دست اندركاران به پژوهش و ظرفيت هاي آن معطوف شود. در هفته 
پژوهش زمينه اي براي بررسي و تحليل نقاط قوت و ضعف تحقيقات 
در آموزش و پرورش فراهم مي شود و برنامه هاي آينده با محوريت 
پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين در اين هفته از افراد 
و يا نهادها و يا مديراني كه در عرصه پژوهش عملكرد درخشاني 
داشته اند، به صورت نمادين تشكر مي شود و اين تقدير زمينه تشويق 
ديگر عالقه مندان به پژوهش را براي ورود جدي تر به اين عرصه فراهم 
مي كند- هفته پژوهش گرچه كوتاه است اما بي ترديد مي تواند تأثيرات 
عميق و ماندگاري را براي فعاليت هاي پژوهشي در همه عرصه ها 
ايجاد كند و انرژي الزم را براي واحدهاي پژوهشي و معلمان در طي 
سال به طور نسبي فراهم آورد. ضمن اين كه اين هفته فرصتي است 
تا همه واحدها در فضايي معمول و مشاركتي به طرح برنامه ها و 
تحليل شرايط خودشان بپردازند. از اين منظر اين اقدام و برپايي هفته 

پژوهش را مثبت ارزيابي مي كنم.

براي کاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده مناسب تر از نتايج 
يافته ها چه راهكارهايي را توصيه مي نماييد؟ 

بنده كاربست تحقيق را جدا از فرآيند آن نمي بينم. كاربست تحقيق 
بايد در حين اجرا و همراه انجام آن مدنظر باشد. تحقيق و کاربست 
و توسعه به صورت پديده هاي متداخل درهم تنيده اند. در صورتي 
که موضوع و مسأله اي واقعي در دست پژوهشگر قابل براي انجام 
تحقيق سپرده شود. بي شك پژوهشگر در حين تحقيقات خود نيز 
راهكاهار و نتايج آن را براي بهره گيري در اختيار بهره بردار و 
کارفرما قرار خواهد داد و در يك فرآيند تعاملي منظور طرفين 

حاصل خواهد شد. در صورتي كه بهره بردار و كارشناس در فرآيند 
تحقيق و پژوهش مشاركت نداشته باشد زمينه كاربست يافته ها نيز 
محدود خواهد بود. اين امر در تحقيقات در حوزه علوم تربيتي و 
جامعه آموزش و پرورش بيشتر مصداق مي يابد، اغلب تحقيقات ما 
از اين نوعند، به عنوان مثال پژوهشگران در حوزه تحليل محتواي 
كتاب هاي درسي و تدوين محتوا بايد در ارتباطي تنگاتنگ و متقابل با 
مؤلفين كتاب هاي درسي و معلمان و كارشناسان باشند. در اين تعامل 
و ارتباط، يافته هاي پژوهشي پژوهشگر و تجربيات كارشناسان مبادله 
مي شود و در واقع عماًل كاربست اتفاق مي افتد. البته اين امر نافي 
و منكر استفاده از يافته ها پس از انجام تحقيقات نيست. اما بي ترديد 
تعامل پژوهشگر و بهره برداران اطمينان و اعتمادي به وجود مي آورد 
كه ضريب كاربست و ميزان استفاده از آن را افزايش مي دهد. بنده 
تصور مي كنم يكي از زمينه هايي كه كاربست يافته ها را با دشواري 
و عدم اطمينان روبرو مي كنند عدم شناخت كافي كارشناسان از نتايج 
پژوهش ها و عدم اعتماد به يافته هاست. نكته دوم كه بايد مورد 
توجه باشد تعيين اولويت هاي پژوهشي بر اساس نيازهاي واقعي و 
زمينه هاي كاربردي در معاونت ها و واحدهاي اجرايي است كه فكر 
مي كنم اقدامات اخير وزارتخانه مبني بر احصاي نيازهاي پژوهشي بر 
اساس سؤاالت و مشكالت واحدها گام خوبي در اين زمينه است و 
بي شك زمينه هاي كاربردي و اجرايي يافته ها را هم فراهم مي كند و 

زمينه تعامل واحدها را نيز ممكن ساخته است.

براي توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروي آموزشي مدارس، 
انجام چه اقداماتي را ضروري مي دانيد؟

اقدامات وزارتخانه مبني بر اجراي جشنواره اقدام پژوهي و تقدير از 
معلمان پژوهنده در هفته پژوهش گرچه گام خوبي است اما به هيچ وجه 
كافي نيست، جامعه حداقل 13 ميليوني دانش آموزي و چند ميليوني 
خانواده ها و چند صد هزار نفري فرهنگيان و معلمان چنان وسيع 
است كه هرچه قدر ما به پژوهش بپردازيم باز هم ظرفيت هاي خالي 
وجود دارد. آموزش پژوهش و درج دوره هاي آموزش روش تحقيق 
در سرفصل هاي دوره هاي ضمن خدمت معلمان، فراهم شدن درج 
مقاالت پژوهشي در مجالت رشد، واسپاري انجام برخي پژوهش ها 
به خود معلمان، رفع برخي موانع قانوني براي تسهيل در اجراي 
بعضي تحقيقات توسط معلمان و كارشناسان، بها دادن به تحقيقات 
معلمان، حمايت از دانش آموزان، دانشجويان و معلمان پژوهنده، توسعه 
پژوهش مداري در جمع مديران و از همه مهم تر توجه به يافته ها و 
اهميت دادن به يافته ها، حتي در زماني كه نتايج آن ها را قبول نداريم 
و نمي خواهيم اجرا كنيم مي تواند باعث دلگرمي و تشويق فرهنگيان 
شود تا آن ها هم به تدريج به تقويت كمي و كيفي پژوهش ها و 
توسعه آن در جامعه دانش آموزي بپردازند. معلم پژوهشگر، دانش آموز 

پرسشگر تربيت خواهد كرد.
شايد اقدام ديگري كه در اين جلسه بتوانم به شما پاسخ دهم اين 
باشد كه ما بخش نظارت و تشويق را در استان ها و مناطق و مدارس 
تقويت كنيم. افزايش اعتبارات پژوهشي و ايجاد سازوكار مناسب براي 
نظارت بر هزينه كرد آن و همچنين مشاركت دادن ظرفيت هاي محيط 
پيرامون مدارس و ادارات در حل مسايل آن ها نيز مي تواند به گشايش 

بخشي از مشكالت آموزش و پرورش كمك كند.
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باتشكر از جنابعالي و کليه دست اندرکاران امر پژوهش در 
پژوهشگاه درخصوص برخي موارد مطرح شده در سواالت شما 

نكاتي را عرض مي کنم.
سخن اول بنده اين است كه هفته پژوهش فرصت مغتنمي است 
براي تامل در راه هاي طي شده درامر پژوهش و نيز بررسي راههاي 
آينده. طبعا اين تامالت هم موجب كالبد شكافي وشناخت آسيبهاي 
وضع موجود خواهد شد وهم مسيرهاي نو و تازه ايي را با استفاده 
از تجربيات قبلي فرا راه مسووالن خواهد گشود. درمجموع فعاليتهاي 
مربوط به هفته پژوهش اقدام مباركي است كه هرسال درآموزش و 
پرورش انجام مي شود و فقط، بايد توجه داشت خطر تكراري شدن 
فعاليتها آن را تحت الشعاع قرار ندهد و درهرسال تجربيات وروشهاي 

نو نيز بر فعاليتها افزوده شود.
سخن هم من خصوص ضرورت پژوهش درآموزش و پرورش 
است هرچند اين بحث ظاهرا تكراري شده ولي آن طوريكه نياز است 
درمورد آن پردازش بعمل نيامده و براي اين موضوع مهم و اسامي 
پاسخ هاي طوريكه را در درون سيستم خودمان پيدانكرده و اگر هم 
پاسخ هايي داده شده بايد آنها را مجددا بررسي و واكاري، نمود وقبل 
از آن پاسخ ها مي بايست  به مفروضه هايي توجه نمود از جمله نوع 
نگاه به آموزش و پرورش است، وقتي از پژوهش درآموزش و پرورش 
سخني مي گوئيم اول بايد جايگاه خود آموزش وپرورش را بشناسيم 
و سپس متناسب با تصوير واقعي كه و حقيقي از آموزش و  پرورش 

بدست آوريم، آنگاه پژوهش را در درون آن توسعه دهيم.

آفت هاي مربوط به نگرش ها ازآموزش و پرورش:
يكي از اين آفت ها كه متأسفانه برهمه سياستگذاري ها و تصميم 
گيري ها سايه انداخته و آن  آفت ساده پنداري و ساده انگاري آموزش 
و پرورش است. اينكه آموزش و پرورش را يك پديده بسيط و 
ساده مي پنداريم و نه يك پديده پيچيده،چون اين نگرش وجود دارد 
خيلي ها احساس مي كنند با هر سطحي از دانش و تفكر مي توانند 
درمورد آموزش و پرورش سخن بگويند، ما از اين آفت سالهاست 
لطمه مي خوريم درحالي كه آموزش و پرورش درعصر حاضر و يكي 
از پيچيده ترين كارهاست واين هم به دليل پيچيدگي انسان و تعليم 
وتربيت اوست. اگر درگذشته بايك سوال و بايك اطاق به نام كالس 
درس مي توانستيم تعليم وتربيت كنيم،امروزه با محيط هاي بسيار 
پيچيده و پديده هاي تودرتويي درتعليم وتربيت روبرو هستيم، بخشي 
ازاين موارد داراي علل و عوامل مشخص هستند و برخي هم نهان 
و ناپيدا . لذا معلم يا كتاب درسي تنها عامل تعليم وتربيت نيستند و 
ده ها علل و عوامل ديگر هستند كه حتي دور ازذهن مربي و معلم 

بوده و برشخصيت بچه ها تاثير مي گذارند ما كه به عنوان مسئوالن 
تعليم وتربيت اگر ميخواهيم بايد و نبايد ها و راه حل هايي را براي 
مسائل زندگي دانش آموزان ارائه دهيم بايد در جغرافياي فكري و 
ذهني آنها وارد شويم و بتوانيم گزاره هاي توصيفي و تجويزي خود 
را منتقل كنيم و اين كار بسيار حساس و مشكل و پيچيده ايست 
وخيلي از مواقع هم اگر درست عمل نكنيم ازقضا سركنجين صفرا 
خواهد فزود و در نتيجه خيلي از فعاليتها انجام شده ولي نتايج به 
ضد خودش تبديل خواهد شد، خيلي از مواقع معلمان و پدرومادرها 

زحمت ميكشند و نتيجه كارشان مفيد واقع نمي شود 
اين فضاهاي درهم تنيده و پيچيده كه در تعليم وتربيت است كارها 
را سخت و تخصصي نموده است ،جز با چراغ پژوهش و كنكاش 
هاي علمي نميتوان حركت كرد و اگر غير ازاين فكركنيم ساده انديشي 
است.به همين داليل هرچه زمان مي گذرد، اهميت پژوهش محوري 
بيش از پيش نسبت به گذشته معلوم مي شود.امروزه بايد دهها پژوهش 

را باهم تركيب كرد و به بهترين گزينه رسيد.
درادامه همين سخن اول و درپيامد همان ساده انگاري نسبت به 
آموزش و پرورش،كوچك پنداري آموزش و پرورش به عنوان آفت 
بعدي مطرح است. اين هم به دليل اين است كه چون كار تعليم 
وتربيت را ساده مي پنداريم در نتيجه دستگاهي هم در اين خصوص 
كار ميكند آن را ساده مي پنداريم و وقتي كه بحث تخصيص منابع پيش 
مي آيد اين دستگاه عظيم را درآخر ليست قرار مي دهيم، درصورتي 
كه هم تجربيات بشري و هم مباني عقيدتي ما نشان مي دهد كه 
بسياري از كارهاي جدي را بايد ازآموزش و پرورش شروع كرد و 
به قول صاحب نظران آينده كشور را درچهره آموزش و پرورش 
مي توان ديد.آموزش و پرورش تصويرگر آينده هركشوري است 
ولي متاسفانه مالحظه مي شود در اين خصوص هم با آفت کوچك 
پنداري آموزش و پرورش روبرو هستيم و شايد دليلش اين باشد 
چون آموزش و پرورش با بچه ها سروکار دارد و آنها هم کوچك 
هستند،پس نظام تعليم وتربيت هم کوچك است و چون بچه هاي 
ساده اند پس کار با آنها هم ساده است، يك تجلي اين كوچك 
انگاري هم درآنجاست كه مجوز تاسيس مراكز پژوهش درآموزش و 
پرورش را بايد دستگاههاي ديگر صادره كنند و مدعي اند كه وزارت 
آموزش و پرورش تنها به يك پژوهشكده نياز دارد و نه بيشتر. ولي در 
مورد كشاورزي و محصوالت و آفت هاي آن به 22 مركز پژوهشي 
نياز است و حتي آن تعداد را كم مي دانند.اين واقعيت تلخي است.بنده 
نياز جهاد كشاورزي را به آن تعداد مركز نفي نميكنم اما در اثبات نياز 
آموزش و پرورش صحبت مي كنم و اينكه اين وضعيت، معلول همان 
تفكر غلط كوچك پنداري است در حالي كه ما بايد در هر استان 

مهندس مهدي نويد ادهم
دبير کل شوراي عالي آموزش و پرورش
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يك پژوهشگاه و در هر شهرستان يك مرکز پژوهشي و در هر 
مدزسه يك تيم پژوهشي داشته باشيم و هر دانش آموز ما يك پروژه 
تخصصي است اگر بخواهيم عالمانه و آگاهانه تصميم بگيريم به 
هر دانش آموز بايد به عنوان يك پروژه تخصصي نگاه کرد در مورد 

آنها تصميم بگيريم. آنها هركدام يك دنيايي بزرگ هستند. 
ولي ما به جاي اين تصور و تفكر در مورد دانش آموز كه الزمه 
رساندن او به مقام الهي است 40 دانش آموز را همانند 40كله قند در 
نظر مي گيريم و براي همه آنها يك  روش، يك كتاب و يك نگاه 

در نظر مي گيريم.
البته اين سخن به معناي عدم هماهنگي مراكز پژوهشي در درون 
سيستم نيست كه خوشبختانه سياست اخير وزارت خانه هماهنگ سازي 
هر چه بيشتر و حركت به طرف وحدت فرماندهي خصوصاً در امر 
پژوهش مي باشد، اما سخن از نوع نگاه به امر پژوهش و انسان و 

تعليم و تربيت اوست.
در خصوص ساماندهي به پژوهش در آموزش و پرورش دو نوع 
فعاليت پژوهشي الزم است از يك منظر همانند ساير دستگاههاي 
ديگر بايد فرآيندهاي سياستگذاري، برنامه ريزي مشابه ساير دستگاه ها 
در آموزش و پرورش هم پژوهش محور باشد، تا به كارايي و اثر 
بخشي هر چه بيشتر بينجامد اما كاركرد دوم كه منحصر به فرد 
است و كمتر دستگاهي اين مأموريت را بر دوش دارد اين است 
كه آموزش و پرورش موظف است كه تفكر پژوهش مدار و فرهنگ 
پژوهشگري را در بين آموزش و پرورش توسعه دهد و به دنبال تربيت 

نسلي باشد كه پژوهش محور باشد، لذا نه تنها خودش بايد براساس 
پژوهش محوري كار كند بلكه نسل پژوهنده و پرسشگر هم تربيت 
كند.تربيت انسانهايي كه سوال دارند و يا سوال زنده اند.تربيت انسانهايي 
كه راهكارهاي نو را مي طلبند و در جستجوي آن مي روند.تربيت 
انسانهايي كه به خالقيت مجهز هستند اين رسالت خطيري است كه 
بر دوش آموزش و پرورش سنگيني مي كند، ولي متأسفانه به ما گفته 
مي شودکه بچه  ها در سالهاي اول حضورشان در آموزش و پرورش 
سواالت زيادي دارند ولي هرچه باالتر مي روند سواالتشان کمتر 
مي شوند.اگر اين مطلب درست باشد نظام ما ضد هدف و کارکرد 
حقيقي اش کار مي کند و بجاي تربيت نسل پژوهشگر و پرسشگر 

نسل تسليم شونده تربيت مي کند. 
در مورد سوالي كه اولويتهاي پژوهشي بايد چگونه باشد عرض 
مي كنم كه ما در همه زمينه ها از سياستگذاري ها تا اجرا در سطح 
كالس درس و در سطح خرد و كالن نيازمند پژوهش و اقدام 
پژوهشي و درس پژوهشي و نظاير آن هستيم، اما در شرايط فعلي 
كه تحول بنيادين در آموزش و پرورش مطرح است بايد همه تحقيقات 
ما رنگ و بوي آينده پژوهي بگيرد. دانش آموزان ما مسافران فردايند 
و آينده هم نيازمند پژوهش است كه بچه ها در آن آينده چه نگرشها 
و دانش هايي بايد داشته باشند و امروز بايد آن ها را چگونه آموزش 
بدهيم تا در فرداي زندگي خود به نحو مطلوب باشند و اين كاري 
تخصصي و بسيار راهگشايي خواهد بود و بايد پژوهش هاي ما در 

جهت آن حركت كنند.
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يكي از محورهاي راهبردي و اساسي نهاد تعليم و تربيت ، پرورش 
دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است به نظر شما چگونه اين 
امر ممكن است ؟ مجموعه حضرتعالي در اين خصوص چه نقشي 

را مي تواند ايفا نمايد؟ 
ابتدا اجازه مي خواهم ايام سوگواري ساالر شهيدان، امام حسين 
)ع( و ماه محرم را به مردم عزيز ايران بويژه خانواده بزرگ فرهنگيان 
كشور و دانش آموزان عزيز تسليت عرض كنم ودر پاسخ به پرسش 
شما به اين اصل پذيرفته شده اشاره كنم كه پرسش نيمي از آگاهي 
است ، بنابراين براي تقويت پرسشگري در دانش آموزان در وهله 
نخست بايد دريچه هاي نو از آگاهي و دانش به روي آنها گشوده 
شود. اين دريچه بايد متناسب با نياز مخاطبان و  سن آنها و حتي 
محيط جغرافيايي و سكونت آنها باشد براي مثال در حال حاضر يكي 
ازنيازها يابهتر بگويم خالءهاي اطالعاتي دانش آموزان آگاهي كافي 
نداشتن از حقوق خود ،خانواده و جامعه اي است كه درآن زندگي مي 
كنند البته اين كاستي در اكثر اقشار جامعه حتي برخي از معلمان هم 
وجود دارد راهبرد نخست در رفع اين نقيصه پژوهش براي شناخت 
درست مساله ياآسيب شناسي درسطح كشور است.شناسايي نيازها 
وعلت وجود خال پايه واساس برنامه ريزي است.پس براي گسترش 

وايجاد فرهنگ پژوهش وپرسشگري بايد از پزوهش آغاز كنيم.
راه ديگر قانونمند شدن پژوهش ها وهدايت آنها به سمت نيازهاي 
واقعي واولويت دار است كه موجب استفاده بهينه از پژوهش مي شود 

و پژوهشگر را به پژوهش ترغيب مي كند. 
 طبعاً مسووالن آموزش و پرورش براي بكار بستن يافته هاي 
پژوهشي درمدارس نيازمند ساز و كارهاي قانوني از جمله تامين اعتبار، 
برقراري تسهيالت و ... است . معاونت حقوقي و امور مجلس به 
جهت تعامل و ارتباط مستقيم و مستمري که با مراجع قانونگذار و 
تصميم گير کشور دارد ، بايد اين نيازها را به اين مراجع منعكس و 
موانع حقوقي و قانوني احتمالي را برطرف و راه را براي مسووالن 
ذي ربط پژوهشي هموار سازد . روشن است که الزمه ي اين امر 
درك اهميت اين موضوع و تالش براي رفع موانع از سوي مراجع 

ذي ربط است .
 بد نيست اشاره كنم كه در برنامه پنجم توسعه كه اين معاونت 
بيش از  8 ماه در حال بررسي كارشناسي آن با مشاركت مسووالن 
عالي رتبه آموزش و پرورش صاحب نظران و رايزني با نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي بود ، مبحث پژوهش و ورود معلمان و 
دانش آموزان پژوهشگر به چرخه ي دريافت تسهيالت و حمايت ها 
از جمله مواردي بود كه به جديت دنبال شد و مطمح نظر قرار گرفت. 

براي ساماندهي بهتر در آموزش و پرورش چه کارهاي اساسي 
بايد انجام شود ؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

پرورش چيست؟ 
 پاسخ روشن و ساده، اما بسيار مهم و اساسي است، هرچه برنامه 
ريزيها داراي پايه هاي اصولي پژوهشي باشد وهرچه ميزان كاربست 
پژوهش  باال برود ساماندهي امور مطلوبتر خواهد بود. ببينيد ،هدف 
پژوهش چيست ؟ مگر جز آن است كه بايد اين پژوهش نقشه راه 
تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي درست باشد و مگر نه اين است 
كه حلقه مفقوده فعلي ، نبودارتباط مناسب ميان كساني است كه علم 
توليد مي كنند با كساني كه از علم استفاده مي كنند .بنا براين با مديريت  
دانايي وكاربست پژوهش اين مشكل تاحدود زيادي رفع مي شود البته 
تاكيد مي كنم اين مشكل تنها در آموزش و پرورش نيست بلكه نياز 
يا بهتر بگويم نگراني اي است كه در سطح كشور احساس مي شود 
طوري كه اخيرا در دانشگاه رشته اي به نام » كاربست پژوهش « ايجاد 
شده است تا بتوان با مديريت دانش ،يافته هاي پژوهشي را كاربردي 
و عملي ساخت . از بزرگترين موانعي كه در كاربست پژوهش وجود 
دارد مي توان به موانع مرتبط با جهت يابي پژوهش ها ، نوپا بودن 
فرايند پژوهش و  برنامه ريزي در مراكز اجرايي، موانع تعامل محققان 
و تصميم گيرندگان ، عرضه نشدن مناسب نتايج پژوهشي به مسووالن 
و برنامه ريزان كشور ، بي توجهي به نيازها و اولويت هاي اساسي در 
امر پژوهش ، نبود ارتباط ميان موضوعات و عناوين پژوهشي ونيازهاي 
واقعي مراكز اجرايي كه من روي اين تاكيد دوباره مي كنم ، استفاده 
از رويكرد موضوعي به جاي مساله شناسي و ارائه يافته ها و نتايج 
كلي و مبهم اشاره كرد . كه البته به همه اينها بايد محدوديت مالي و 

اعتباري را هم اضافه كنيم . 
خوشبختانه مروري بر عملكرد پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش در دولت دهم نشان مي دهد که حرکت ها و فعاليت 
هاي بسيار خوبي به سمت کاربردي کردن پژوهش و حمايت از 
پژوهشگران صورت گرفته است . طراحي و اجراي بيش از 100 
طرح پژوهشي ، 80 پروپوزال ، 200 گزارش تحليلي در خصوص 
آموزش و پرورش و اجراي قوي طرح معلم پژوهنده از اقدامات 

بسيار خوب است . 
حتي جلسات هم انديشي و دوره هاي آموزشي و تعامل با دانشگاهها 
هم براي كاربست پژوهش ها در جريان است و همچنين عضويت 
حقوقي پژوهشگاه در دبيرخانه هيأت حمايت از كرسي هاي نظريه 
پردازي شورا عالي انقالب فرهنگي و امضاي تفاهم نامه از اتفاقات 

احمد حيدري 
 معاون حقوقي، امور مجلس و استانها

وزارت آموزش و پرورش
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خوب ديگر است . اما برايند كار به ما مي گويد كه تا نقطه ايده آل 
و قابل قبول فاصله داريم و جاي كار بسياري وجود دارد بويژه آن كه 
با تدبير هوشمندانه مقام معظم رهبري در سال همت مضاعف و كار 
مضاعف هم هستيم و در نتيجه نيازمند پژوهش مضاعف هم مي باشيم. 
البته با مديريت و تالشهاو اقدامات در جريان فعلي به آينده بسيار 
اميدوار هستم و ان شاء ا... شاهد رشد كيفي و كّمي پژوهش هاي مورد 
نياز و كاربردي در سطح معلمان و دانش آموزان و مدارس باشيم. 
يادمان باشد كه مخاطبان اصلي ما در مدارس هستند و جدايي ميان 
صف و ستاد كه بحمداهلل با درايت و تدابير وزير فرهيخته و دردآشناي 
فعلي بسيار كمرنگ شده است ، در بحث پژوهش از بين برود . 

به نظر شما مهمترين اولويت هاي پژوهشي کدام است؟
مهمترين اولويت هاي پژوهشي در آموزش و پرورش در 2 بخش 
است اول ، آسيب شناسي برنامه هاي مهم و فراگير اجرا شده براي آن 
كه برنامه ريزي هاي بعدي تقويت يا اصالح شود . دوم ، پژوهشهاي 
الزم در محور فعاليتهايي كه در حوزه تحول بنيادين در آموزش 
و پرورش جاي مي گيرد. نكته مهم در هر دو بخش نيازسنجي و 

بومي سازي پژوهش هاست . 

در خاتمه اگر مطلبي هست بيان فرمائيد ؟
بنده هم به عنوان يك همكار ، معلم و يك فرهنگي فرارسيدن 
هفته پژوهش را به تمامي دست اندركاران پژوهش در آموزش و 
پرورش ، وزير محترم آموزش و پرورش كه از نزديك شاهد تاكيد 
و توجه جدي ايشان به امر پژوهش و حمايت از معلمان و دانش 
آموزان پژوهشگر هستم ، همكاران محترم پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش و مدير سخت كوش آن جناب آقاي قدمي ، معلمان 
پژوهشگر و دانش آموزان عزيز كه مي دانم دلشان مي خواهد زمينه 
هاي پژوهشي براي آنها فراهم شود تا بتوانند استعدادهاي شگرف خود 
را بروز دهند تبريك مي گويم و اميدوارم كه اين بزرگداشت منحصر 
به يك روز و يك مراسم نشود و در طول سال اين نشاط و پويايي 
را داشته باشيم  ايران اسالمي در آستانه يك جشن بزرگ علمي است 
كه نشانه هاي آن در بدست آوردن انرژي هسته اي مشهود است و 
لذا بايد زمينه را براي رشد دانش آموزان و آينده سازان پژوهشگر و 

متعهد فراهم سازيم.

فاطمه قربان 
معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش:

يكي از محورهاي راهبردي و اساسي نهاد تعليم و تربيت ، پرورش 
دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است . به نظر شما چگونه 
اين امر ممكن است ؟ مجموعه حضرتعالي در اين خصوص چه 

نقشي را مي تواند ايفا کند؟ 
پرسشگري از گرايش هاي فطري انسان هاست . خداوند متعال 
همه ما انسان ها را فطرتاً جستجوگر و خواهان كسب معرفت و 
حقيقت طلب آفريده است . همين ويژگي و توانمندي است كه به 
ما از درون انگيزه مي دهد تا براي شناخت و آگاهي تالش كنيم و 

زحمات فراوان سفر آگاهي را بر خود هموار سازيم . 
كودكان به مراتب از ما بزرگ ترها از انگيزه و آمادگي بيشتري براي 
تالش در مسير شناخت برخوردارند و در صورت فراهم بودن شرايط 
و موقعيت با حداكثر توان و سخت كوشي در اين راه گام بر مي 
دارند و با كسب لذت دروني به دليل پاسخگويي به اين نياز فطري، 

انگيزه مضاعفي را براي استمرار آن بدست خواهند آورد . 
آنچه مسلم است خانواده نخستين كانون براي پاسخگويي به انواع 
نيازهاي كودكان است. خانواده ها به ميزان امكانات و ساير توانمندي ها 

تالش مي نمايند فرصت ها و موقعيت هايي نيز را فراهم نمايند لكن 
با افرايش سن و رشد ابعاد مختلف و همراه با پانهادن به مدرسه، 
اين كانون نقش ممتازي را در ايجاد و حفظ پرسشگري در دانش 
آموزان خواهد داشت . برنامه هاي رسمي و هدفمند مدرسه توسط 
مديران، معلمان و ساير عوامل انساني فرهيخته از طريق اجراي برنامه 
درسي و ارائه آموزش و پيش بيني فرصت هاي يادگيري و هدايت 
عاليق، توانمندي ها و قابليت هاي آنها انجام مي گيرد . اما ممكن 
است مدارسي و معلماني هرچند اندك وجود داشته باشند كه به داليل 

مختلف مأموريت خود را در اين زمينه به انجام نرسانند . 
به نظر من تأثيرگذارترين عامل در تربيت انسان هاي پرسشگر و 
پژوهش محور در نظام آموزش و پرورش معلمان هستند . گرچه بر 
اساس تفكر نظام گرا همه اجزاء و عناصر نظام آموزشي در تأثير 
و تأثر متقابل زمينه تحقق اهداف را فراهم مي نمايند . اما پوشيده 
نيست که سكان دار و پيشقراول هرگونه تحول و تغيير معلمان 
فرهيخته و انديشه گر هستند . معلماني كه خود را رهبران آموزشي و 
يادگيري مي دانند و معتقدند مأموريت و وظيفه  فرآيندهاي ياددهي – 
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اصلي آنان ايجاد شرايط تفكر و انديشيدن و هدايت فرآيند شكل 
گيري آنها مي باشد . بنابراين به اعتقاد من اگر ما ميخواهيم دانش 
آموزان پرسشگر، نوآور، خالق و پژوهشگر داشته باشيم بايد معلمان 

پژوهشگر و خالق داشته باشيم . 
در معاونت آموزش ابتدايي ما با احترام به جايگاه عظيم معلمان 
فداكار و دلسوز دوره ابتدايي مي توانيم با همت عالي تمام ياران 
اين دوره در سطوح مختلف و با حمايت مقام عالي وزارت جناب 
آقاي دكتر حاجي بابايي با فعاليت هاي زير در تربيت دانش آموزان 

پژوهشگر انجام وظيفه نماييم . 
- تعيين راهبرد معاونت در تربيت دانش آموزان متفكر وانديشمند و 
سوق دادن برنامه هاي دفاتر ستادي و مجموعه هاي استاني و منطقه اي 

در جهت تحقق اين راهبرد . 
- تدوين برنامه هايي كه با انجام آنها شرايط براي ارتقاء 
توانمندي هاي معلمان درزمينه طراحي آموزشي مسئله محور، تدريس 
اكتشافي، ايجاد موقعيت تفكر و انديشه فراهم شود كه به لطف الهي 
برنامه هاي آموزشي، آيين نامه هاي اجرايي و شيوه نامه هاي ارسالي 

به استانها با اين رويكرد تنظيم شده است . 
- تشويق معلمان خالق و فعال در ارائه روش هاي آموزشي كه 
مشاركت فعال دانش آموزان را به خدمت مي گيرند و فرصت و 
موقعيت پرسيدن، جستجوكردن و انديشيدن را فراهم مي نمايند . در 
اين خصوص هرساله تعداد زيادي از عوامل انساني مؤثر مورد تقدير 

قرار مي گيرند . 
- پيش بيني پروژه هاي علمي براي دانش آموزان و تشويق آنان 
به انجام آنها و هدايت و راهنمايي آنها در شناخت ابعاد و زواياي 
پديده ها . پروژه هاي علمي دانش آموزان تحت عنوان جابرابن حيان به 
مدارس ارسال شده تا به لطف الهي گامي ديگر در اين مسير برداريم . 
- ايجاد فضاي امن، با نشاط، شاداب، انگيزاننده و حفظ بهداشت 
رواني با حذف عوامل مخرب چون اضطراب نامطلوب، ترس از 
شكست، دغدغه مقايسه شدن و ..... . در اين خصوص مي توان با 
عاطفي  كمك معلمان عزيز فضاي كالس را به يك فضاي رواني – 
مطلوب تبديل كرد تا در آن دانش آموزان به راحتي سئوال كنند ، 
پاسخ دهند ، اشتباهات خود را جبران كنند . در مجموع به نظر من ما 
با آموزش معلمان، افزايش انگيزه آنان و تقويت توانمندي هاي آنان در 
خصوص بكارگيري روشهاي نوين و فعال تدريس و ايجاد موقعيت 
و شرايط مطلوب يادگيري متناسب با ويژگي هاي دانش آموزان اين 
دوره مي توانيم  در تربيت دانش آموزان پرسشگر نقش آفريني كنيم . 

براي ساماندهي بهتر پژوهش چه کارهاي اساسي بايد انجام شود؟ 
توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش چيست ؟ 

براي ساماندهي پژوهش در آموزش و پرورش بهتر است ، مشكالت 
و مسائل واقعي حوزه هاي مختلف بر اساس يك فرآيند هدفمند به 
كمك پژوهشگران پژوهشگاه و كارشناسان توانمند و فعال حوزه هاي 
ذيربط شناسايي، اولويت بندي و اجرا شوند. كميته هاي پژوهشي بايد 
بيشتر فعال شوند . از پژوهشگران كارشناس و مديران در آموزش و 
پرورش بيشتري بايد حمايت شود . پژوهش هايي كه انجام مي شود، 
موارد كاربردي آن مشخص و توسط پژوهشگران پژوهشگاه طبقه 
بندي شده و براي كار بست در اختيار حوزه هاي مربوطه قرار گيرد.

پژوهشگاه مطالعات خوشبختانه با كادر توانمند و قوي گام خوبي را 
در زمينه آموزش پژوهش و ترويج فرهنگ پژوهش و انجام پژوهش 
ها برداشته است.  آنچه مي تواند پژوهشگاه را در تحقق اهدافش موفق 

نمايد به شرح ذيل است:
جلسات ارائه نتايج توسط پژوهشگران با توجه به موضوع پژوهش 
و ارتباط آن با وظايف هر حوزه با اطالع رساني قبلي در آن حوزه 

برگزار گردد.
اطالعات علمي و يافته هاي پژوهشي الزم در زمينه مشكالت و 

دغدغه هاي اساسي معاونت آموزشي ارائه گردد.
در پژوهش هاي ارزشيابانه از توانمنديهاي كارشناسان حوزه هاي 

مربوطه استفاده شود.
مطالعات عميق در ارتباط با مسائل حوزه پيش دبستاني و ابتدايي 
همانند، ضرورت اجتناب ناپذيري دوره پيش دبستاني، ساختار آموزش 
ابتدايي و روشهاي مطلوب آموزش، ديدگاههاي نوين يادگيري و 

آموزش تفكر فلسفي و ... ياري بخش خواهد بود.

چه راهكارهايي مي تواند به تحرك بيشتر حوزه هاي پژوهش در 
راستاي تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟

از آنجا كه ارزش و اهميت پژوهش ها به ويژه در آموزش و 
پرورش ، به ميزان كاربست آن ها در حوزه اجرا و آن نيز به ميزان 
ارتباط پژوهش ها با نيازهاي واقعي به كارگيرندگان نتايج مربوط است، 
بنابراين ايجاد زمينه کاربست و تقويت انگيزه هاي استفاده از نتايج 
پژوهشها بهترين راهكار براي ايجاد تحرك پژوهشي است.  وقتي 
که پژوهشگران شاهد تأثير يافته هاي خود در بهبود امور باشند 
قطعاً انگيزه بيشتري براي کار خواهند داشت.  عالوه بر آن نظارت 
دقيق بر انتخاب موضوع، تنظيم پيشنهاد پژوهشي، اجراي دقيق پيشنهاد 
و تحليل دقيق آن مي تواند در اعتماد به نتايج و كاربست نتايج و به 
تبع آن در افزايش انگيزه پژوهشگران مؤثر واقع شود.  همچنين حمايت 
از پژوهشهاي دانشجويان تحصيالت تكميلي، مديران، كارشناسان مي 
تواند در اين تحرك تأثير گذار باشد.  برگزاري دوره هاي آموزشي 
پژوهشي پيشرفته با حضور اساتيد توانمند و مجرب براي برنامه ريزان 

و كارشناسان نيز راهگشا خواهد بود.

فعاليتهاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 
فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟

پژوهشگاه از زمان تأسيس تاكنون تالش هاي ارزشمندي در حوزه 
پژوهش در آموزش و پرورش انجام داده و حضور تشكيالتي با 
اين عنوان در نظام آموزشي حاكي از اهميت پژوهش و نقش آن در 
پرورشي است.  اما همانند حوزه هاي  اجراي برنامه هاي آموزشي – 
ديگر، به نظر مي رسد كه در آموزش و پرورش نيز به دليل وجود 
پاره اي از مشكالت نتايج پژوهش ها در برنامه ريزي و اجرا مورد 

استفاده قرار نميگيرد :
وجود فاصله ميان پژوهشگران پژوهشگاه و استفاده كنندگان از نتايج
ناكافي بودن اطالع رساني در خصوص پژوهش هاي در حال انجام، 

انجام يافته و نتايج آن براي حوزه هاي مربوطه
كم توجهي به پژوهش هاي علي و تاكيد زياد بر پژوهش هاي 

توصيفي
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انجام نشدن پژوهش هاي بزرگ و ملي در خصوص مشكالت 
اساسي

اما عليرغم وجود مشكالتي نظير موارد فوق، تشكيالت قوي 
پژوهشگاه ، وجود پژوهشگراني عالقه مند، هيئت علمي توانمند، 
حمايت مقام عالي وزارت از پژوهش و استقبال معاونت ها و حوزه 
هاي اجرا از پژوهشهاي مناسب و كاربردي از فرصت هاي ارزشمندي 
مي باشد كه مي توان از آنها در جهت رشد كيفيت پژوهشها استفاده 

كرد.

به نظر شما بهترين اولويت هاي پژوهشي که ضروري است مورد 
توجه قرار گيرد کدامند؟

اولويت هاي پژوهشي در هر دستگاه بنا بر مأموريت ، استراتژي ها، 
وظايف و برنامه هاي آن دستگاه تعيين مي شود.  به نظر مي رسد 

اولويت هاي پژوهشي بايد از نيازهاي زير ناشي شوند :
نيازهاي جديد برآمده از تغييرات و تحوالت علمي وفناوري 

انتظارات مسئولين نظام و مردم از نظام آموزش و پرورش
بررسي عملكرد نظام آموزشي در حوزه هاي مختلف و شناسايي 

توانمنديها ، محدوديت ها و ضعفها و ارائه راهكارهاي مناسب
توليد الگو و مدل هاي مناسب و بومي براي نظام آموزشي

توليد نظريه و دكترين نظام آموزشي متناسب با ويژگيهاي نظام 
جمهوري اسالمي

محورهايي كه معاونت آموزش ابتدايي در آن نيازمند يافته هاي 
علمي و پژوهشي است عبارتند از :

كيفيت آموزشي و يادگيري در مدارس ابتدايي، عوامل پيش برنده 
و كاهنده

الگوي مناسب مديريت مدارس ابتدايي
ساختار آموزشي دوره ابتدايي و تجارب ساير ملل در اين زمينه

توانمنديها و مهارت هاي معلمان دوره ابتدايي با توجه به برنامه 
درسي ملي

فضاي رواني ، عاطفي مدارس ابتدايي و راهكارهاي مناسب سازي 
آن فضا

ميزان تناسب و هماهنگي برنامه هاي درسي و نيازهاي دانش آموزان
امكان سنجي و مقايسه تحصيلي تطبيقي چند معلمي در دوره ابتدايي
تركيب عوامل انساني مورد نياز مدارس ابتدايي با توجه به ويژگي 

هاي دانش آموزان دوره
امكان سنجي آموزش فلسفه به كودكان و ارائه الگو

فرهنگ پرورش روحيه جستجوگري و پرسشگري در ميان معلمان
مطالعه طولي دانش آموزان مشمول طرح كرامت و غير مشمول

شاخص هاي پژوهش مداري در نهاد آموزش و پرورش کدام 
است؟

شوراي عالي آموزش و پرورش به عنوان باالترين مرجع سياستگذار 
در نظام آموزش و پرورش، فرايندي را براي بررسي و تصويب، خط 
مشي ها، برنامه ها ، طرحها و آيين نامه ها مشخص كرده است كه در 
صورت رعايت آن توسط معاونت ها تا حدود زيادي پژوهش و نتايج 
پژوهشها در برنامه ريزي مورد توجه قرار مي گيرند . هر طرحي ابتدا 
بايد براساس نياز سنجي تنظيم گردد. سپس مطالعات نظري مناسبي 

در زمينه آن طرح انجام گيرد. حتماً بايد با نتايج پژوهشهاي انجام 
شده در خصوص طرح هماهنگ بوده و پشتيباني الزم را از پژوهشها 
دريافت نمايد و در نهايت نتايج مورد انتظار آن شفاف باشد اگر چنين 
فرايندي انجام شود به نظر من مي توان گفت پژوهش مداري در 
حوزه سياستگذاري به خوبي رخ داده است و از آنجا كه تا حدودي 
برنامه هاي ما به صورت متمركز اجرا مي شود اين موضوع تا سطح 
مدرسه نيز مورد توجه قرار مي گيرد. اگر اين اعزام براي ما مسئولين 
رعايت شود مديران و معلمان نيز خودشان را ملزم به استفاده از نتايج 
پژوهشي در انجام كارها و فعاليت ها مي دانند . بنابر اين خودشان 
را ملزم به استفاده از نتايج پژوهشي در انجام كارها و فعاليتها مي 
دانند. بنابر اين شاخص هاي زير مي توانند نشانه پژوهش مداري در 

آموزش و پرورش باشند 
تدريس معلمان مبتني بر نتايج پژوهش هاي پژوهشگران ، به ويژه 

اقدام پژوهشي و درس پژوهشي
مديريت مديران مدارس براساس روشهاي نوين رهبري آموزشي 

و نظارت باليني
تنظيم طرحها و برنامه ها به استناد نيازها، تجربيات و يافته هاي علمي
سياستگذاري مبتني بر يافته هاي پژوهشي در چارچوب مصالح نظام
حاكميت فرهنگ پژوهش در ميان مديران ، برنامه ريزان و معلمان

دانش آموزان پرسشگر و جستجوگر

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقاي پژوهش در آموزش و 
پرورش و تقدير از پژوهش گران مديران پژوهشي چگونه ارزيابي 

مي کنيد؟
فرهنگ سازي، تقويت انگيزه پژوهشي و بكارگيري نتايج پژوهشها 
و تقدير از پژوهشگران توانمندو ايجاد زمينه همفكري و هم انديشي 
در طول برگزاري هفته پژوهش از مهمترين دستاوردهاي برگزاري 
هفته پژوهش از مهمترين مي باشد . قطعاً برگزاري جلسات، همايش 
ها، گفتگوهاي راديويي، مصاحبه هاي تلويزيوني، انتشار ويژه نامه ها، 
بروشورها، نوشتن مطالب در سايت ها و وب الگ ها، همه و همه به 
نوبه خود در توسعه فرهنگ پژوهش مي توانند موثر باشند. استفاده از 
تجربه هاي موجود در اين زمينه و نظرخواهي هايي كه هرساله انجام 

مي گيرد، برنامه هاي آتي را غني تر خواهد نمود.

براي کار بست يافته هاي پژوهشـي و استفاده مناسب تر از نتايج 
يافته ها چه راهكارهايي را توصيه مي نماييد؟

همانگونه كه بيان شده، پژوهش در آموزش و پرورش با هدف رفع 
مشكالت و مسائل انجام مي گيرد و اگر به كاربست منجبر نشود، در 
واقع به هدف نرسيده است. اما امروز ما شاهد هستيم موانعي بر سر راه 
كاربست نتايج وجود دارد به نظر من برخي از اين موانع عبارتند از :

نوع پژوهش ، روش پژوهش و نتايج آن )پژوهشگران(
جايگاه واقعي پژوهش در برنامه ريزي در سطوح مختلف ) استفاده 

كنندگان(
زماني که پژوهش انجام شده براساس نياز واقعي استفاده کننده 
نباشد و يا حداقل در اولويت نياز آن قرار نداشته باشد، طبيعتًا 
مورد استقبال قرار نمي گيرد. همچنين اگر استفاده کننده اعتماد 
الزم را به پژوهشگر و توانمنديهاي علمي، روشهاي مورد استفاده 
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و نتايج حاصله نداشته باشد تمايلي به بهره گيري از آن نخواهد 
داشت. براي اينكه راه براي استفاده از نتايج پژوهش ها فراهم شود 
بايد عناوين و اولويت هاي پژوهشي مبتني بر نيازهاي حوزه هاي 
مربوطه باشند و حتماً از روشها و طرحهاي پژوهشي قوي استفاده 

شود و پژوهشگران قوي آن را انجام دهند.
پژوهشگاه براي رفع اين مانع مي تواند با نظارت بيشتر بر عملكرد 
پژوهشگران در كليه مراحل پژوهشي، طبقه بندي و جمع بندي نتايج 

و ارسال آن به معاونت ها موثر باشد.
اما نقيصه ديگري كه به نظر من در كاربست نتايج پژوهش ها 
وجود دارد، كم توجهي برنامه ريزان در استفاده از حتي پژوهش هاي 
قوي است. همانگونه كه عرض كردم ما مسئولين بايد براي هر طرح 
پيشنهادي پشتيباني هاي پژوهشي و ضرورت هاي ديگر آن را از 
پيشنهاد دهندگان مطالبه كنيم و كساني كه طرحهاي خود را به استناد 
نتايج پژوهش ارائه مي دهند تشويق نماييم. نظارت بر تهيه، تنظيم، 
پيشنهاد، تصويب و اجراي طرحها مي تواند ، كم توجهي به كاربست 

پژوهش را در استفاده كنندگان كاهش دهد.
شناسايي طرح هاي برتر و تشويق پيشنهاد دهندگان در سطح معاونت 
و دستگاه و يا حتي در جمع پژوهشگران مي تواند مددرسان باشد.

براي توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروي آموزشي مدارس 

انجام چه اقداماتي را ضروري مي دانيد؟
 بنابر اين اصل كه هرگاه شرايط و زمينه براي انجام كار بهتر و 
مفيد تر براي معلمان عزيز فراهم شود، آنها با نهايت دلسوزي و عالقه 
آن را انجام مي دهند و اين اصل در خصوص معلمان دوره ابتدايي 
بيشتر صادق مي باشد، ما بايد زمينه سازي الزم را براي تقويت نياز، 
انگيزه، دانش و مهارت در ميان معلمان و ساير عوامل انساني انجام 

دهيم اين زمينه شامل مواردي نظير موارد زير مي باشد:
- فراهم كردن فرصت هم فكري و هم انديشي در زمينه انجام بهتر 

كارها با تقويت گروههاي آموزشي انجمن هاي علمي
- پيش بيني آموزشهاي حضوري و غيرحضوري در زمينه اقدام 

پژوهي و درس پژوهي براي معلمان
- تهيه و تنظيم كتابچه هاي بسيار كوچك حاوي نتايج عملي 

پژوهش هاي كاربردي و ارسال به مدارس
- رعايت اصل پژوهش محوري در تنظيم برنامه ها و فعاليتها در 

سطح ستاد، استان و منطقه
- تهيه و تنظيم دستورالعمل شناسايي ، تشويق و حمايت از معلمان 

پژوهشگر و يا استفاده كننده از نتايج پژوهش
- تجهيز كتابخانه معلمان در مدارس به كتاب هاي مناسب و جديد
- ايجاد امكان برخورداري ازاينترنت پرسرعت براي پژوهشگران 

فعال

ابراهيم سحر خيز 
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 

يكي از محورهاي راهبردي و اساسي نهاد تعليم و تربيت 
پرورش دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است. به نظر 
شما چگونه اين امر ممكن است؟ مجموعه حضرتعالي در اين 

خصوص چه نقشي را مي تواند ايفا نمايد؟
در اين رابطه تقويت انگيزه هاي دروني، ايجاد روحيه تفكر و 
جسارت ورزي در دانش آموزان از جايگاه و اهميّت ويژه اي برخوردار 
است. ايجاد اعتماد به نفس در دانش آموز، احترام گذاشتن و گوش 
دادن به او، ايجاد حس مسئوليت پذيري در او، دادن حق انتخاب 
به او، پرورش شايستگي در وي و مشاركت در گرفتاري ها، 
نگراني ها، تالش ها، اقدامات، موفقيت ها و شكست هاي او زمينه 
تقويت انگيزه را در وي فراهم مي كند. همچنين فراهم كردن زمينه 

تحقيق و جستجوگري و ايجاد ميدان هاي مختلف براي حضور 
دانش آموز در فعاليت هاي علمي و پژوهشي باعث  ارتقاء روحيه 
تفكر و جسارت ورزي در آنها مي شود. معاونت آموزش متوسطه 
نيز با برنامه هايي كه بدان اشاره مي شود سعي نموده است اين 

زمينه را مهيا كند.
راه اندازي قريب به 300 پژوهش سراي دانش آموزي در مناطق 
آموزشي كشور و ظرفيت سازي براي انجام كارهاي پژوهشي 

دانش آموزان و ايجاد خالقيت و نوآوري در آنها.
برگزاري مسابقات آزمايشگاهي و كارگاهي در جهت مهارت آموزي، 

كمك به دست ورزي و توجه به سطوح باالي شناختي.
برگزاري مسابقات علمي- عملي، جشنواره هاي هنري، مسابقات 
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روباتيك و جشنواره خوارزمي در سطح كشور.
براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهاي 
اساسي بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش چيست؟
همانگونه كه كه مستحضريد بخش عمده از جمعيت كشور 
ايران را دانش  آموزان، معلمان و مديران و كاركنان ادارات آموزش 
و پرورش تشكيل مي دهند. قابليت چنين جمعيتي كه به عنوان 
نيروي انساني فعال مي تواند در جهت رشد و توسعه سياسي، 
اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي تأثيرگذار باشد بر هيچ كس پوشيده 
نيست. ولي تحقق اين امر منوط به نهادينه شدن فرهنگ پژوهش در 
بين آينده سازان جامعه و به كارگيري دانش هاي پژوهش- محور و 
فناوري هاي نوين توسط آنهاست و آموزش و پرورش بايد ظرفيتي 
را در درون خود ايجاد كند تا دانش آموزان در حوزه پژوهش، 
نوآوري و خالقيت خالءاي را احساس نكنند و در معرفي ايده هاي 
خود، توليد محتوي و آثار خود دچار مشكل نباشند و پژوهشگاه 
مطالعات بايد با مطالعات تطبيقي از چند کشور پيشرفته اين 
مسير را شناخته و براي عملياتي کردن آن  مدلي را معرفي کند 
و ضمن حمايت از ظرفيت هاي موجود، ظرفيت هاي قابل تحقق 

را بستر سازي کند.

چه راه کارهايي مي تواند به تحرك بيشتر حوزه ي پژوهش در 
راستاي تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟

 تمرين بيش از پيش در ترويج پژوهش )هزينه گذاري، نداشتن 
انتظار در نتايج زودبازده، عادت به پژوهش( در همه عرصه ها.

 ارتقاء نگرش مديران، كارشناسان و معلمان در بهره گيري از 
پژوهش و مسأله محوري.

تدوين و اجراي سياست هاي انگيزشي و تشويقي براي كاركنان 
پژوهشگر آموزش و پرورش.

آموزش روش تحقيق و پرورش تفكر خالق در نيرو ي انساني 
توسط اساتيد مجرب در قالب كارگاه ها و دوره هاي ضمن خدمت.
 تشويق معلمان به آزمايش كردن و كاربست روش هاي تازه.

 ايجاد محيط مناسب در مدارس براي كاربست يافته ها و 
روش هاي نوين.

 ايجاد كتابخانه هاي ديجيتال در سطوح مدرسه، منطقه، استان 
و كشور.

 ايجاد وب گاه هاي ويژه جهت معرفي پژوهش هاي انجام شده ي 
معلمان وكاركنان به منظور اشاعه ي فرهنگ پژوهش.

 ايجاد وب گاه هاي تخصصي به عنوان مثال وب گاه شيمي، رياضي 
و ... براي تقويت دانش كاربردي معلمان و كاركنان مدارس.
در سطح دانش آموزي نيز اين فعاليت ها توصيه مي شود.

توسعه مدارس هوشمند.
ايجاد و توسعه مدارس جامع نگر به منظور شكوفايي هرچه بيشتر 

استعدادها و خالقيت هاي دانش آموزي.
تأكيد بر ارزشيابي و پايش دانش آموز در طول سال براساس 

مطالعات و تحقيقات انجام شده در سطح فردي و گروهي.

تجديدنظر در تدوين بعضي از كتب درسي با رويكرد كاربردي 
به ويژه در علوم پايه.

تأكيد بر فعاليت ها و مهارت هاي خارج از كالس و كاربست 
آموزه هاي علمي در زندگي عادي.

تجهيز كارگاه ها و آزمايشگاه هاي مدارس و اهميت دادن به 
فعاليت هاي كارگاهي و آزمايشگاهي  

فعاليت  هاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي 
مي کنيد؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟

به منظور ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش 
بايد مشخص شود كه اين فعاليت ها، تا  چه ميزان زمينه حركت 
اعتاليي را فراهم ساخته اند و به عنوان راهبردي براي مرتفع ساختن 
نارسائيهاي آموزشي موفق بوده اند لذا كليه ي فعاليت هاي پژوهشي 
كه كاربست نتايج آن در آموزش و پرورش موجبات تسهيل در 
نيل به اهداف آموزش و پرورش را فراهم ساخته باشند مفيد و 
مؤثر ارزيابي مي شوند. در اين رابطه اگرچه در بخش معلم پژوهنده 
و فرآورده هاي موجود در كميته هاي پژوهشي اقداماتي قابل تقدير 
انجام شده است اما انسجام در امور پژوهشي معلمان به عنوان 
يك تكليف، يك عمل، يك اقدام و يك امتياز کمتر مورد توجه 
قرار گرفته يعني عملكرد معلمان در درون کالس ها متناسب با 
راهبرد پژوهش نيست و اين ضعف بزرگي است. تمام برنامه هاي 
توسعه كشور، پژوهش را يك نياز و تكليف مي دانند و تمام مديران 
به اين اصل قائلند و دانش آموزان ومعلمان نيز توانايي و فهم اين 
مسئله را دارند و اينها يك فرصت تلقي مي شود اما مديريت و 
برنامه درس فعلي و فضاهاي آموزشي تناسب كمتري با پژوهش 
دارند و زمينه هاي حمايتي براي پرورش انگيزه در دانش آموزان 
خاّلق و نوآور و نيز معلمان پژوهنده ضعيف است و يك تهديد 

محسوب مي شود.

به نظر شما مهم ترين اولويت هاي پژوهشي که ضروري است 
مورد توجه قرار گيرند کدام اند؟

مسئله يابي و نيازسنجي پژوهشي در آموزش و پرورش.
بررسي راهكارهاي كيفيت بخشي به فعاليت هاي آموزشي و 

پرورشي مدارس.
تعيين استانداردها و شاخص هاي ملي ›› ارزيابي فعاليت هاي 
آموزشي و پرورشي مدارس‹‹ با توجه به استانداردهاي بين المللي.
اعتبارسنجي Accreditation مدارس و رتبه بندي آن براساس 
شاخص هاي تعيين شده ملي: يكي از شاخص هاي مهم در 
رتبه بندي مدارس مي تواند ميزان مشاركت كاركنان و دانش آموزان 

در فعاليت هاي پژوهشي باشد.
بررسي كارآيي داخلي و بيروني مدارس.

بررسي علل افت تحصيلي براساس پايه هاي تحصيلي.
بررسي نحوه دسترسي مناطق روستايي به خدمات آموزشي و 

پرورشي و ارايه راهكارهاي علمي براي تسهيل آن.
ترسيم سيماي آماري از وضعيت آموزش و پرورش با استفاده 
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از سيستم هاي آماري و كدگذاري بين المللي به منظور پي بردن به 
نقاط قوت و ضعف در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا.

بررسي ميزان اثربخشي دوره هاي تربيت معلم و دوره هاي كوتاه 
مدت آموزش هاي ضمن خدمت فرهنگيان.

بررسي ميزان اثربخشي مشاركت دستگاه هاي خارج از آموزش 
و پروش در تحقق اهداف آموزشي.

بررسي نقش شوراها و تشكل هاي دانش آموزي بركاهش مشكالت 
آموزشگاهي 

بررسي تأثير خدمات راهنمايي و مشاوره اي در هدايت تحصيلي 
و شغلي دانش آموزان.

ارزشيابي ميزان تحقق اهداف مدارس خاص: شاهد، نمونه دولتي، 
هيأت امنايي، استعدادهاي درخشان، غيرانتفاعي و ...

بررسي و مقايسه ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مدارس 
شبانه روزي )راهنمايي و متوسطه( با دانش آموزان مدارس عادي.

بررسي شيوه هاي موجود بازديد و ارزيابي عملكرد مدارس و 
ارايه راهكارهاي اصولي و علمي بازديد.

طراحي مدرسه اي متناسب با شاخص هاي پژوهشي.
بررسي كارآيي كتاب هاي درسي و راهكارهاي ارتقاي آن.

شاخص هاي پژوهش مداري در نهاد آموزش و پرورش کدام 
است؟

ميزان اثربخشي و كا ربست نتايج پژوهش هاي انجام شده در 
ارتقاي كيفي آموزش و پرورش.

ميزان استفاده از شيوه هاي آموزشي نوين با رويكرد پرورش 
روحيه ي پرسشگري و تفكر خالق در دانش آموزان.

ميزان استفاده از معلمان و كاركنان آشنا با شيوه هاي تفكر خالق 
در مدارس.

ميزان دوره هاي آموزشي ضمن خدمت كوتاه مدت به منظور آشنا 
كردن معلمان و كاركنان مدارس و ادارات.

ميزان كارآيي كتاب هاي درسي در پرورش روحيه ي پرسشگري 
در دانش آموزان.

تسلط دانش آموزان به فن آوري اطالعات و ارتباطات و ميزان 
دسترسي دانش آموزان به اينترنت.

ميزان استفاده از آزمايشگاه ها، كارگاه ها، كتابخانه ها و گردش هاي 
علمي جهت آموزش دانش آموزان.

ميزان برخورداري از نيروي انساني متخصص و مرتبط متناسب با 
موضوعات درسي در پايه هاي مختلف تحصيلي.

سهم پژوهش هاي دانش آموزي در فرآيند آموزش رسمي و 
ارزيابي دانش آموز براساس آن.

ميزان تعامل دانشگاه ها و آموزش و پرورش جهت استفاده از 
توانمندهاي دانشگاه براي انجام پژوهش هاي مورد نياز آموزش و 

پرورش.
ميزان بودجه ي تخصيص يافته به امر پژوهش.

ميزان و سهم فضاهاي مطالعاتي در آموزش و پرورش.
ميزان مطالعه كتاب هاي غيردرسي در آموزش و پرورش.

نقش هفته ي پژوهش را در تقويت و ارتقاي پژوهش در 
آموزش و پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران چگونه 

ارزيابي مي کنيد؟
برگزاري هفته ي پژوهش مي تواند نتايج ذيل را دربرداشته باشد:

توسعه فرهنگ پژوهش مداري در نظام آموزشي از ستاد تا 
مدرسه.

تشريح و تبيين هرچه بيشتر راهبردها و سياست هاي وزارت 
آموزش و پرورش.

معرفي پژوهشگران و معلمان پژوهنده برتر سال.
معرفي طرح ها و پايان نامه هاي برتر مرتبط با آموزش و پرورش 

در سال.
معرفي فعاالن عرصه ي پژوهش و تحقيق سازمان ها و مناطق 

آموزش و پرورش در سال.
ارتقاء شأن و منزلت اجتماعي پژوهش و پژوهشگري و نقش 

آن در بهبود و اثربخشي هرچه بيشتر نظام آموزشي.

براي کاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده ي مناسب تر از نتايج 
يافته ها  چه راهكارهايي را توصيه مي کنيد؟

به منظور كاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده ي مناسب تر 
از نتايج آنها پيشنهاد مي شود عالو ه بر نظارت مستمر پژوهشگاه 
تعليم و تربيت، دفاتر و بخش هاي مختلف آموزش و پرورش 
) كه سفارش دهنده ي موضوعات تحقيق به پژوهشگاه هستند(، 
نيز نقش نظارتي بر طرح ها داشته باشند. زيرا تجارب  سال هاي 
گذشته مؤيد آن است كه نتايج بسياري از تحقيقات به دليل عدم 
همسويي با اهداف مدون بخش هاي مختلف آموزش و پرورش و 
نداشتن قابليت تعميم، در عمل منجر به حل هيچ يك از مشكالت 

موردنظر نشده اند.

براي توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروي آموزشي 
مدارس انجام چه اقداماتي را ضروري مي دانيد؟

قباًل تا حدود زيادي به اين سوال پاسخ داده شد اما اين نكته 
مهم را نيز بايد يادآوري كرد كه تجارب بدست آمده در آموزش 
و پرورش نشان مي دهد تا زماني كه بسته هاي آموزشي هدفمند، با 
قوت و قابل ارزيابي تدوين نگردد، معلمان درگير پژوهش نمي شوند 
يكي از مؤلفه هاي مهم مرتبط با بسته هاي آموزشي آموزش دهندگان 
يا اساتيد دوره هاي ضمن خدمت هستند. در كشورهاي توسعه يافته 
آموزش دهندگان از باالترين، مجرب ترين، تحصيل كرده ترين افراد 
و ترجيحاً از درون آموزش و پرورش انتخاب مي شوند كه در حال 
حاضر دوره هاي آموزشي ما به دليل محدوديت هايي كه وجود دارد 
قادر به جذب چنين افرادي نيست لذا حضور معلمان و شرکت 
مؤثر آنان در دوره هاي آموزشي براي ارتقاء دانش و مهارت هاي 
پژوهشي چندان پُر رنگ نمي باشد که بايد اين نقيصه برطرف 
شود و زمينه را براي آشنايي معلمان با امر پژوهش و استفاده 

آنان از فن آوري هاي نوين فراهم کرد.
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يكی از محورهای راهبردی و اساسی تعليم و تربيت ، پرورش 
محور است به نظر شما چگونه  دانش آموز پرسشگر و پژوهش – 
اين امر ممكن است؟ مجموعه حضرتعالی در اين خصوص چه 

نقشی را می تواند ايفاء نمايد؟
محور ، همانطور كه از  پرورش دانش آموز پرسشگر و پژوهش – 
عنوان پرورش برمی آيد ، نمی تواند صرفا در انتقال دانش و با اتكا 
به آموزش منحصر شود. ضمن اين كه پرسشگری و پژوهش ، به 
هدايت گرايش ها ،    انگيزه بخشی و ترغيب فرد نياز دارد كه برای 
اين منظور ، الزم است در كنار روش های انتقال دانش و  مهارت 
آموزی ،  از روش های پرورشی و ترويجی برای ترغيب دانش 
آموزان استفاده شود. امورپرورشی مدارس ، نقش ويژه ای را در اين 
زمينه ايفاء نمايند. توليد و توزيع محصوالت فرهنگی و پرورشی با 
اين رويكرد و طراحی و می توانند اجرای فعاليت های پرورشی در 

اين زمينه می تواند نقش مهمی را ايفاء نمايد.

برای ساماندهی بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهای 
اساسی بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش چيست؟
به نظر می رسد ، برای ساماندهی پژوهش ها در وزارت آموزش 
و پرورش ، عالوه بر اقدامات خوبی كه آغاز شده است ، الزم است 
که راهكارها و تدابيری نيز برای يكپارچه سازی و نيز کاربست 
دقيق تر پژوهش های استانی صورت گيرد. پژوهشگاه می تواند 
در اين زمينه ، سامانه يكپارچه پژوهش های آموزشی و پرورشی 
کشور را طراحی و پياده سازی نمايد. همينطور اقداماتی را هم 
برای دسترسی داخلی کارشناسان وزارت آموزش و پرورش به 
يافته های پژوهشی پژوهشگاه و نيز شورای تحقيقات استان ها از 

طريق شبكه اينترانت داخلی انجام دهد.

چه راهكارهايی می تواند به تحرك بيشتر حوزه پژوهش در 
راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟

عالوه بر كوشش هايی كه براي شناسايی و اولويت بندی پژوهش 
ها بر پايه مسائل و نيازها صورت می گيرد ، بهتر است كه همه طرح 
ها و برنامه های آموزشی ، پرورشی و عمرانی حوزه های ستادی و 
استان ها و مناطق در قالب پيوست های پژوهشی صورت گيرد و 
صاحب شناسنامه مطالعاتی شوند. تا از اين طريق هم به غنای طرح 
ها و برنامه ها كمك شود و هم پژوهش در آموزش و پرورش ، از 

تحرك و نشاط بيشتری برخوردار شود.

فعاليت های پژوهشی آموزش و پرورش را چگونه ارزيابی 
می کنيد؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟

به نظر می رسد ، فعاليت های پژوهشی در آموزش و پرورش از 
فرصت های زيادی برخوردار هستند. تنوع و گستردگی موضوعات ، 
وجود نيروی انسانی متخصص و نخبه ، ظرفيت های مناسب در زمينه 
فضاهای پژوهشی از جمله برخی از اين فرصت ها هستند. در عين 
حال ، الزم است به اين نكته توجه كنيم كه فعاليت های پژوهشی 
در آموزش و پرورش ، الزم است ارتباط اندامواری با ماموريت های 
خود كه از جمله آن ها ، پشتيبانی و كيفيت بخشی فرايند ياددهی – 
يادگيری و رشد و پرورش دانش آموزان  و نيز برنامه ها و فعاليت 
های آموزشی و پرورشی است داشته باشد كه برای اين منظور ، می 
توان انتظار داشت كه سازوكارها و روش های رايج مورد بازنگری ، 

مهندسی مجدد و كيفيت بخشی قرار گيرند.

به نظر شما مهم ترين اولويت های پژوهشی که ضروری است 
مورد توجه قرار گيرند کدامند؟

توصيه بنده اين است كه پيمايش های كالن و نيز پيمايش های 
استانی در پژوهشگاه ، بيشتر مورد توجه قرار گيرد. ما در آموزش و 
پرورش ، در زمينه اطالعات روند از تغييرات تربيتی دانش آموزان 
با ضعف روبرو هستيم و پيمايش ها و روند پژوهی ها كمتر مورد 
عنايت هستند. در حالی كه اين اطالعات می توانند در زمينه شناخت 
وضع موجود و آينده شناسی دانش آموزان در حوزه هايی چون 

تربيتی به ما كمك كنند. فرهنگی – 
شاخص های پژوهش مدارس در نهاد آموزش و پرورش کدامند؟
شاخص های مختلفی را می توان در اين زمينه مطرح كرد. شاخص 
هايی همچون ميزان آشنايی  و مهارت كاركنان با پژوهش ها و 
روشهای پژوهشی ، وجود ظرفيت های پژوهشی در مدارس ، حمايت 
پژوهی های آن  از طرح ها و ايده های پژوهشی كاركنان و اقدام – 
ها ، دسترسی به وسايل كمك آموزشی و پرورشی در زمينه پژوهش 

، از جمله برخی از اين مولفه ها و شاخص ها می توانند باشند.

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقاء پژوهش در آموزش و 
پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشی چگونه ارزيابی 

می کنيد؟
هفته پژوهش می تواند عالوه بر ترويج و فرهنگ سازی در زمينه 
پژوهش و پژوهشگری ، زمينه مرور و بازنگری در روندها و فرايندهای 

علی اصغر يزدانی
رييس مرکز همكاريهای بين المللی

و مدارس خارج از کشور
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پژوهش در آموزش و پرورش ، شناخت فرصت ها و چالش ها ، 
و تامل در راهكارهای بهبود و كيفيت بخشی وضعيت پژوهش در 

مدارس و حوزه های برنامه ای تعليم و تربيت را فراهم نمايد. 

برای کاربست يافته های پژوهشی و استفاده مناسب تر نتايج 
يافته ها چه راهكارهايی را توصيه می نمائيد؟

توصيه می شود در کنار توجه به الزام طرح ها به برخورداری 
از شناسنامه پژوهشی ، برای کاربست يافته ها نيز اقدامات ترويجی 
و اشاعه مورد توجه و اولويت ويژه قرار گيرد. برای اين منظور ، 
خوب است که پژوهشگاه ، ويژه نامه ها و تك نگاشت هايی را 

بصورت موضوعی و منظم منتشر و در اختيار کارشناسان و برنامه 
ريزان  تعليم و تربيت قرار دهد. عالوه بر اين زمينه دسترسی داخلی 

به يافته های پژوهش ها نيز فراهم شود.

برای توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروی آموزشی مدارس 
، انجام چه اقداماتی را ضروری می دانيد؟

توصيه می شود در كنار افزايش دانش و مهارت معلمان و نيروی 
پژوهی ، از  آموزشی و پرورشی مدارس در زمينه هايی چون اقدام – 
ايده ها و طرح های پژوهشی آن ها ، هم در اجرا و هم در توليد 

خروجی و محصول نيز حمايت شود. 

براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش انجام چه 
روش هايي را پيشنهاد مي کنيد؟ ضمنا انتظار شما از پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش چيست؟
الف- فراخوان پژوهش و تنظيم اولويت هاي پژوهشي مبتني بر 
مسايل نوين آموزش و پرورش جهان با نگاه به انتظارات و توقعات 

سند چشم انداز 
ب( به نظر مي رسد پژوهشگاه مي بايد محور روند مطالعاتي و 
پژوهشي و به روز رساني نظام اموزشي بر حسب يافته هاي پژوهشي 

باشد .

فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي مي 
کنيد؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟

يافته هاي پژوهشي مورد بي توجهي قرار مي گيرند و  الف – 
درواقع حوزه اجرايي نمود پيدا نمي كند.

ب- تكرار و تشابه در اولويت هاي پژوهشي ،سكون ايجاد نموده 
است . 

ج-امور پژوهشي تحت تاثير مسائل مالي و اعتبارات و عدم 
بهره مندي از نخبگان آموزش وپرورش به واسطه مالحظات و 

ممانعت هاي قانوني قرار گرفته است .

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقاي پژوهش در آموزش 
و پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشي را چگونه 

ارزيابي مي کنيد؟
هفته پژوهش ،فرصتي جهت توجه و ايجاد انگيزش و رغبت در 
کاربست پژوهش و تحقيق در فرآيند آموزش نظام تعليم وتربيت و 
فرهنگ سازي ارزش گذاري و تقدير از پژوهندگان و پژوهشگران 

حوزه ي آموزش و پرورش است .

براي کاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده مناسب تر از نتايج 
يافته ها ، چه راهكارهايي را توصيه مي نماييد؟

الف - سهولت دسترسي به يافته هاي پژوهشي و اطالع رساني 
مناسب و وسيع درقالب نشريات ،كتب ، بولتن و پوستر 

ب- تشكيل سامانه ي آن الين بانك يافته هاي پژوهشي 
ج-پيش بيني تمهيدات و امكانات و لوازم اجراي يافته هاي پژوهشي 

و اعتبارات مورد نياز .
د- انجام فرا تحقيق در زمينه هاي پژوهش هاي انجام شده در 

هر حوزه.

اسداهلل اسدي گرمارودي
رئيس مرکز آموزش نيروي انساني، آمار و فناوري 

وزارت آموزش و پرورش
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ايشان عالوه بر آنكه عضو كارگروه اصلی در تدوين اسناد تحولی 
آموزش و پرورش چون "فلسفه تربيت در جمهوری اسالمی ايران"، " 
فلسفه تربيت رسمی و عمومی "و "رهنامه نظام تربيت رسمی و عمومی" 
بوده اند، صاحب تعداد زيادی مقاله پژوهشی در مجالت معتبر علمی 
كشور و همايش ها و كنفرانس های بين المللی و ملی نيز می باشند. 
بدين منظور در صدد برآمديم به عنوان يك پژوهشگر و صاحب نظر 
در عرضه تعليم و تربيت نظرات ايشان را درحوزه پژوهش جويا شويم.
تعريف شما از پژوهش چيست و پژوهش در آموزش و پرورش 

را چگونه ارزيابی می کنيد؟
يونسكو پژوهش را اينگونه تعريف كرده است "يك كار نظام مند 
و خالق كه به منظور افزايش و بهبود شناخت بشر، فرهنگ و جامعه 
در اين تعريف ما چهار ويژگی را مالحظه می كنيم  انجام می شود." 
كه خالقيت، نوآوری، بكارگيری روش های علمی و ايجاد دانش 
جديد است. اين ويژگی ها باعث می شود كه يك جامعه پژوهش 

محور، به سوی رشد و توسعه گام بر دارد.
تمامی بررسی ها نشان می دهد كه بين پيشرفت در كارهای پژوهشی 
يك جامعه و شتاب توسعه فراگير و پايدار آن جامعه يك رابطه 
مستقيم وجود دارد ، به عبارت ديگر پژوهش، زير بنای توسعه است. 
جامعه ای موفق است که مبنای تمام کارهای آن پژوهش باشد و 
تصميم گيری ها و سياستگذاری های آن از سوی موسسات علمی 
و پژوهشی پشتيبانی شود. بنابراين پژوهش محور کردن برنامه ريزی 
ها و تصميم گيری ها بايد يكی از جدی ترين راهبردهای حاکم 

در تعليم و تربيت نيز باشد.
هدف اصلی سرمايه گذاری در فعاليت های پژوهشی در آموزش 
و پرورش، بهبود كيفيت تعليم و تربيت است و اين ممكن نخواهد 
شد مگر آنكه يافته های پژوهشی در تمامی طرحها، برنامه ها و 
روش ها بكارگرفته شود. كار برنامه ريزی در آموزش و پرورش در 
آغاز و پايان بايد همراه با پژوهش باشد. شروع هر برنامه همراه با 
نيازسنجی و پايان آن با ارزشيابی نتايج باشد. در اين صورت خواهد 
بود كه پژوهش در آموزش و پرورش رسالت خويش را بنحو احسن 
به اجراء می گذارد. بايد سياستگذاری ها در نظام تعليم و تربيت در 
ابعاد مختلف مبتنی بر يافته های مستخرج از مطالعات پژوهشی باشد 
كه در آن صورت می توان اميدوار بود كه با بهره گيری از آخرين 
يافته های مطالعاتی و با شناسائی دقيق ضعف ها و قوت ها در زمينه 

ارتقای كيفی تعليم و تربيت اهتمام الزم به عمل آيد.
به نظر شما برای ساماندهی بهتر پژوهش در آموزش و پرورش 

چه کارهايی بايد انجام شود؟
ما معتقديم كه كشور توسعه يافته، بدون انسان توسعه يافته فراهم 

نمی شود، يعنی پشتوانه توسعه کشور، انسان توسعه يافته است و 
اين انسان با پژوهش و در آموزش و پرورش بوجود می آيد. آنچه 
امروزه در آموزش و پرورش بعنوان تحول بنيادين از آن ياد می 
شود، مبنايش پژوهش و پژوهش محوری است. اسناد تحولی که بنده 
توفيق خدمت در تدوين برخی از آنها را داشته ام، نگاه ويژه ای به 
پژوهش و ساختن انسان های پژوهشگر دارد. يكی از محورهايی كه 
در سند رهنامه مورد نظر قرار گرفته است، زير نظام پژوهش و تحقيق 
می باشد كه می بايد رويكرد سياست ها و اصول مربوط به آن در 
تمامی پنچ زير نظام ديگر آموزش و پرورش ساری و جاری گردد.

برای آنكه اين تحول در آموزش و پرورش بخوبی به مرحله اجراء 
در آيد و در زمينه پژوهش موفق عمل كنيم، بايد ابتدا مديريت پژوهش 
در نظام آموزشی تعريف شود. در مرحله بعد بايد امكانات و تجهيزات 
موردنياز پژوهش از طريق بهبود اعتبارات تأمين شود. پژوهشگران 
نيز رسالت خويش را بنحو مطلوبی به انجام برسانند، يعنی مسايل و 
مشكالت موجود را شناسايی كرده و تعامل علمی و پژوهشی با دست 
اندركاران آموزش و پرورش داشته باشند و نسبت به انتشار نتايج و 

يافته های پژوهشی خويش به اميد كار بست آنها، اقدام كنند.
در مرحله بعدی بايد يك نظام نظارتی و ارزشيابی برای پژوهش 
در آموزش و پرورش تعريف كرد تا ابتدا چالش ها و بحرانها را 
شناسايی و مشكالت موجود را احصاء كند و درصدد رفع آنها برآيد 
تا نتايج پژوهش ها در تمامی تصميم گيری ها و تصميم سازی ها 

مبنای عمل قرار گيرد.
در مرحله بعد به نظر می رسد كه بايد يك تعامل سازنده و نظام 
مند بين آموزش و پرورش و دانشگاه ها و موسسات علمی داخلی 
و بين المللی بوجود آيد تا بتوان از ظرفيت های آنها استفاده بهينه 
ای بعمل آورد.  بنظر می رسد كه با اين اقدامات جايگاه پژوهش در 

آموزش و پرورش ساماندهی شده و ارتقاء يابد.
برای کاربست يافته های پژوهشی و استفاده مناسبت تر از نتايج 
يافته ها چه راهكارهايی را توصيه می نماييد؟ بنظر شما مهمترين 

چالش ها در اين حيطه کدامهاست؟
يكی از آسيب های جدی در امر پژوهش در كشور ما عدم تعامل 
مناسب بين بخش پژوهش و بخش اجرا و انفكاك حاكم بر اين 
دو حوزه می باشد و مهم ترين راهكار آن است كه با يك سياست 
يكپارچه و تركيبی اين گسست را از بين ببريم به طوری كه يافته 
های پژوهشی به مانند خون در رگ اجزای سازمان ها نفوذ كرده و 
قلب تصميم سازی های سازمان ها را پمپاژ نمايد، به ترتيبی كه هيچ 
مديری در حوزه اجرا بدون ابتناء به يافته پژوهشی، سياستگذاری نكند 
و هيچ پژوهشی بدون اعالم نياز دستگاه اجرا، طراحی نگردد. آسيب 

دکتر سوسن کشاورز 
عضو هيات علمی دانشگاه تربيت معلم، معاون وزير 
و رييس سازمان آموزش و پرورش استثنايی کشور 
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ديگر تمركز و تاكيد اساسی بر يافته های حاصل از مطالعات كمی می 
باشد، فلسفه پوزيتيويستی حاكم برقلمرو پژوهش ، ساليان زيادی مانع 
از آن گرديده است كه بتوان تاملی نيز بر مطالعات كيفی داشت. به 
نظر امروزه بايد با يك رويكرد كثرت گرا با بهره گيری از مطالعات 
كمی و كيفی، مساله ها را شناسائی كرد و برای حل آنها ارائه طريق 
نمود. آسيب ديگر در اين مسير كمبود وجود مديران پژوهش محور 
و خالق می باشد . روزمرگی حاكم بر حوزه اجرا، مانع از آن است 
كه مدير فرصت آن را بيابد كه با تامل و تعمق با مساله های رخ 
نموده مواجه گردد و با يك مبنای عقالنی، منطقی و علمی ، درصدد 
حل مشكل برآيد. حاكميت تصميم گيری های شتاب زده و عجوالنه 
و عدم وجود تدبير مناسب در عرصه مديريت بر زمان در عملكرد 
مديران، باعث گرديده است كه فرصتی برای بهره گيری از يافته های 

پژوهشی باقی نماند.
محور ديگر ، نهادينه نشدن تفكر و فرهنگ پژوهش در جامعه می 
باشد. اين چالش حاصل عوامل متعددی است. به نظر می رسد كه 
مديريت كالن پژوهشی و نحوه سياستگذاری مربوطه بايد بازنگری 
شود. البته وضيعت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه كه منجر 
به عدم اعتقاد افراد به پژوهش شده است، در اين مسئله دخيل است. 
سهم پژوهش در بودجه كشور نيز بسيار اندك است، در كشورهای 
پيشرفته دنيا بيش از دو درصد از بودجه خود را به پژوهش اختصاص 

می دهند.
از يك سو، نيازهای پژوهشی و برنامه های پژوهشی بطور مناسبی 
اطالع رسانی نمی شود و ما شاهد آن هستيم كه پژوهش های زيادی 
اجرا می شود كه هيچ نيازی برای آنها وجود نداشته و يا اصاًل هيچ 
مشكلی را حل نمی كند و يا آنكه برخی از پژوهش های اجراء شد 
تكراری و يا از كيفيت نازل برخوردار می باشند. از سوی ديگر ساز 
كار مناسبی هم برای الزام مديران به استفاده از يافته های پژوهشی 
و نتايج حاصله وجود ندارد، اين موارد چالش های كار بست يافته 
های پژوهشی است و طبيعاً بخشی از آنها در آموزش و پرورش 

نيز وجود دارد.
و بنده اميدوارم که در آينده نزديك، به ويژه با عملياتی شدن 
محورهای اسناد تحولی، پژوهش و کاربست نتايج آن در کشور و 
بويژه در آموزش و پرورش به يك باور عميق در همه مسووالن ، 

مديران و معلمان و مربيان تبديل گردد.
برای توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروی آموزشی مدارس، 

انجام چه اقداماتی را ضروری می دانيد؟
در نظام تعليم و تربيت، مولفه اصلی معلم می باشد. ما وقتی از 
پژوهش در آموزش و پروش حرف می زنيم، دامنه توجه ما معطوف 
به پژوهش های صرفاً علمی و دانشگاهی نيست، بلكه به سطوح و 
گستره وسيع پژوهش در ابعاد مختلف توجه داشته و قطعاً يكی از 
ابعاد، تربيت معلم پژوهنده و پژوهش محور كردن فعاليت های مختلف 
صورت گرفته از سوی معلم در مدرسه می باشد. اگر معلم محيط 
كالس خودش را بعنوان يك آزمايشگاه ياد دهی و يادگيری در نظر 
گيرد و در تمام موارد، كار پژوهشی را مبنای فعاليت خود قرار دهد، 
مسلماً پيشرفت تحصيلی و تربيتی دانش آموزان با كيفيت مطلوبتری 
همراه خواهد بود. معلم با ذهنيت پژوهشگرانه با موقعيت های عينی 
در كالس به عنوان يك مسئله و موضوع پژوهشی برخورد می كند و 

اين اعتقاد را دارد كه با اينكار می تواند برای حل مشكالت موجود 
در كالس و بهبود كيفيت فرايندهای يادگيری و ياددهی راه  حل های 

علمی و منطقی پيدا كند.
حاصل نتايج پژوهش های پژوهشگران در نهايت بايد باعث بهبود 
فعاليت های آموزشی و پرورشی در مدرسه گردد بنابراين با اين نگاه 
، نقش معلمان در عرصه توانايی بهره گيری از يافته های پژوهشی 
بسيار برجسته می گردد. از نظر بنده يكی از اقدامات بسيار مهم 
برنامه ريزی جدی در امر آشنائی معلمان با انواع پژوهش های كمی 
و كيفی، چگونگی انجام پژوهش ، مراحل انجام پژوهش و چگونگی 
شناسائی مساله ها می باشد. به نظر بايد دوره های پيش از خدمت 
و حين خدمت در راستای آموزش معلمان در امر پژوهش طراحی 
گردد، همچنين با شناسائی معلمانی كه قابليت های برجسته ای در 
امر تحقيق دارند ،ضمن تقويت توانايی های آنان، در انجام پروژه 
های تحقيقاتی از خدمات آنان بهره جست. مشاركت جدی معلمان 
در انجام تحقيق باعث می گردد، انگيزه بيشتری نيز در آنان در جهت 
كاربست نتايج تحقيق در آنها به وجود آيد و عالوه بر آن با برگزاری 
كارگاه های پژوهشی ، معلمان را با پيامدهای مثبت و منفی بهره گيری 

يا عدم بهره گيری از نتايج پژوهش آشنا ساخت.
يكی از محورهای راهبردی و اساسی نهاد تعليم و تربيت، پرورش 
دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است، به نظر شما چگونه 

اين امر ممكن است؟
پژوهش تالش جستجوگرانه و پرسش گرانه انسان برای درك 
حقيفت و يا فتن پاسخ پرسش های فطری و محيطی است. در آموزه 
های دينی اسالم، تاکيدات زيادی بر انديشه ورز کردن انسان ها شده 
است. به نظر انديشه ورزی مبنای خوبی برای تقويت پرسشگری در 
افراد می باشد که می بايد از همان اوان کودکی حس کنجكاوی 
و حقيقت يابی را درکودکان و نوجوانان تقويت کرد تا در آينده 

رويكرد پژوهندگی در آنان  بارور گردد.
در رويكرد سنتی، توجه نظام آموزشی ، بيشتر بر انتقال دانش و 
اطالعات بوده است و فرصت هايی را برای تحكيم و تقويت انديشه 
و تفكر و پرسشگری، ايجاد نمی كرده است . يعنی به جای آنكه 
ماهيگيری به دانش آموزان آموخته شود، ماهی در اختيار آنان گذاشته 
می شده است و اين مانع ايجاد روحيه پرسشگری و تقويت خالقيت 
شده است. با دقت و بهره گيری از آيات الهی، در راستای ترسيم 
سيمای انسان مطلوب، با توجه به محورهای مورد اشاره در اسناد 
تحولی، با ايجاد تحول اساسی در محتوا ، روش های ياد دهی - 
يادگيری و ارزشيابی، می توان به سمت تربيت متربيانی متفكر، خالق 
و پرسشگر حركت كرد و شايستگی های الزم را در دانش آموزان در 
راستای توانائی شناسائی مساله ها و پيدا كردن راه حل ها با معيارهای 

عقالنی و منطقی ايجاد كرد.
به نظر شما مهمترين اولويت های پژوهشی در آموزش و پرورش 

استثنايی که ضروری است مورد توجه قرار گيرد کدامند؟
طی دوره وزارت جناب آقای دكتر حاجی بابايی با توجه به اعتقادی 
كه ايشان نسبت به پژوهش دارند و اقداماتی كه پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش انجام داده است، بنظر می رسد يك نوع پويايی و 
تحرك در زمينه پژوهش در حوزه آموزش و پرورش ايجاد شده است. 
تشكيل کميته های پژوهشی با مشارکت سازمان ها و  معاونت های 
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وزارت متبوع يكی از اين اقدامات مناسب است و اين کارگروه در 
سازمان آموزش و پرورش استثنايی با حضور چند تن از اعضای 
هيات علمی پژوهشكده کودکان استثنايی و مسوولين تشكيل شده 
است و اين کميته برای سال جاری هفده اولويت پژوهشی در زمينه 
های مختلف آموزش ، پرورش و توان بخشی کودکان استثنايی 
تعيين کرده که بايد مبنای برنامه های سازمان قرار گيرد. اين اولويت 
ها كه هم اكنون از طريق پايگاه اطالع رسانی پژوهشگاه اعالم شده 
در زمينه های شناسايی و تشخيص انواع معلوليت ها، مداخله بهنگام 
، روش های آموزشی، محتوای آموزشی، آموزش فراگير و حرفه 
آموزی، ارزشيابی از برنامه های آموزشی و مداخالت توان بخشی و از 
اين قبيل موضوعات است. عالوه بر اين اولويت ها، كميته پژوهشی ، 
ساير پيشنهاده های پژوهشی درحوزه كودكان استثنايی را مورد بررسی 
قرار داده و در صورت نياز، نسبت به هماهنگی و اجرای آن پژوهش 

، اقدام می نمايد.
در عرصه كلی نظام تعليم و تربيت انشاء... پس از تصويب اسناد 
تحولی آموزش و پرورش در مراجع قانونی، می بايد در تمامی قسمت 
ها و سازمان های وابسته متناظر با شش زير نظام اصلی آموزشی و 
پرورشی ، سند تحول راهبردی تهيه گردد تا نقشه راه و مبنای عمل 
مديران قرار گيرد كه مبنای تدوين چنين اسنادی، انجام پروژه های 
تحقيقاتی متعدد و مرتبط می باشد. به حمدالهی در سازمان آموزش و 
پرورش استثنايی اين مهم به همت جمعی از محققان و پژوهشگران 

توانمند انجام گرديده است.

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقای پژوهش در آموزش و 
پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشی چگونه ارزيابی 
می کنيد؟ و جنابعالی چه اقداماتی در اين زمينه در سازمان انجام 

داده ايد؟
برگزاری هفته پژوهش فرصت مغتنمی است تا از طريق آن جامعه 
و بويژه مسووالن نسبت به موضوع اهتمام بيشتری داشته و در زمينه 
اجرايی نمودن آن اقدامات الزم را انجام دهند و نهادهای پژوهشی 
بتوانند دستاوردهای خود را به جامعه معرفی نموده و نسبت به معرفی 
و تقدير از پژوهشگران جهت توجه و اهتمام بيشتر به امر پژوهش ، 
اقدام نمايند. ما در سازمان آموزش و پرورش استثنايی همسو با برنامه 
های پژوهشگاه به مناسبت هفته پژوهش برنامه هايی طراحی كرده و 
با همكاری پژوهشكده كودكان استنثايی آنها را به اجراء در خواهيم 
آورد . معتقديم كه بزرگداشت اين هفته و برگزاری مراسم، فرصتی 
فراهم می آورد تا يك بازنگری نسبت به برنامه های خود داشته باشيم 
و ببينيم چند درصد از برنامه های اجرا گرديده، مبتنی بر پژوهش و 
كار علمی است و با تقدير از پژوهشگران توانمند اين حوزه، بتوانيم 
انگيزه بيشتر را جهت انجام كارهای پژوهشی در مجموعه همكاران 
ايجاد نمائيم و فرصتی فراهم آيد تا ساز كارهای الزم جهت كاربست 

يافته های پژوهشی انجام گرديده را شناسائی نمائيم.
اميدوارم مجموعه اقدامات انجام گرديده بتواند به نهادينه سازی 
فرهنگ پژوهش و ترويج و تثبيت و تعميق آن در خدمتگزاران عرصه 

نظام تعليم و تربيت كمك نمايد.

يكي از محورهاي راهبردي و اساسي نهاد تعليم و تربيت پرورش 
دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است به نظر شما چگونه اين 
امر ممكن است؟ مجموعه حضرتعالي در اين خصوص چه نقشي 

را مي تواند  ايفا نمايد؟
بدون انجام پژوهش امور آموزشي نيز از پويايي و نشاط الزم 
برخوردار نخواهد بود و از سويي ذهن پرسشگر همواره محرکي 
براي فعاليت هاي پژوهشي بوده است لذا براي ايجاد رويكرد پژوهش 
مداري و تقويت روحيه پرسشگري در دانش آموزان نكات ذيل قابل 

توجه است:
_  ضروري است كه در بكارگيري شيوه هاي تدريس دانش آموزان 
به مطالعه ومحتواي كتاب اكتفا نكرده و با بررسي منابع مختلف 

وكاربردي به گسترش دانش عملي خود بپردازند.
_ آموزش موثر روش هاي پژوهش در مدارس تقويت شود.

_ توسعه شيوه هاي چند تاليفي و رويكرد آموزش هاي  تلفيقي 

درسي  در برنامه ريزي هاي درسي منظورگردد.
_ معلمان به عنوان هدايتگر و راهنما، پژوهشگري را به دانش آموزان 

بياموزند.
_ رويكرد پژوهش محور بودن بجاي آموزش محوري اتخاذگردد.

_ حس كنجكاوي دانش آموزان تقويت شود.
* اين سازمان مي تواند، با پيش بيني محتواي الزم در كتب آموزش 
خانواده ، ارائه مقاالت و يافته هاي نوين  و چاپ در ماهنامه پيوند 
و سفارش كتاب )با موضوعات تقويت روحيه پرسشگري  در دانش 
آموزان (تعامل مناسب با حوزه هاي برنامه ريزي و تهيه و تاليف 
كتب درسي در اين راستانقش موثري ايفانمايد.همچنين اين سازمان 
در برگزاري كالس هاي آموزش خانواده و ارائه محتواي الزم به اوليا  
، درراستاي همسويي سياست ها و برنامه هاي مدرسه و خانه نقش 
موثري داشته و اين موضوع با جديت در برنامه هاي اين سازمان 

پيگيري مي شود.

فرشته حشمتيان
 قائم مقام وزير و رئيس سازمان مرکزي انجمن اوليا و مربيان
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براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش وپرورش چه کارهاي 
اساسي بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش چيست؟
در گام اول به توسعه عوامل پژوهش درآموزش وپرورش ازجمله 

مواردزير بايد پرداخته شود .
الف ( سخت افزاري : تامين امكانات شبكه اي و رايانه اي مناسب
 ب ( نرم افزاري : برقراري جريان اطالعات ميان پژوهشگران ، 

مجالت و منابع علمي
 ج ( نيروي انساني : تربيت و بكار گيري نيروي متخصص و شايسته

ساير اقدامات مي تواند شامل :
بررسي هاي علمي در خصوص آسيب شناسي تعليم و تربيت   _ 

رسمي كشور 
احصاء اولويت هاي اصلي پژوهش براي كيفيت بخشي به   _ 

برنامه ها 
عزم ملي ونهادينه كردن فرهنگ پژوهش  _ 

 _ تعامل سازنده تمام بخش هاي آموزش و پرورش با يكديگردرامر 
پژوهش

توسعه فعاليت هاي پژوهشي با اولويت راهبردي و كاربردي و   _ 
همكاري و تعامل با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي

چه راهكارهايي مي تواند به تحرك بيشتر حوزه ي پژوهش در 
راستاي تحقق اهداف آموزش و پرورش كمك نمايد؟

_ گسترش و توسعه فناوري هاي نوين در آموزش و پرورش.
فراهم كردن امكانات و شرايط الزم براي شناسايي ، جذب و   _ 

نگهداشت نيروي انساني متخصص و شايسته 
_ افزايش سهم آموزش و پرورش از بودجه كشور و توليد ناخالص 

ملي 
_ تعامل اثر بخش با تشكل ها و انجمن هاي علمي و اجتماعي دانش 

آموزان ، معلمان و دبيران 
_ دسترسي آسان و سريع به منابع علمي موثق

_ ايجاد مراكز مطالعات راهبردي
_ تعامل سازنده تمام بخش هاي آموزش و پرورش

_ افزايش ميزان توليد و مصرف اطالعات
_ توسعه فعاليت هاي پژوهشي و همكاري با دانشگاه ها

فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي مي 
کنيد؟ فرصت ها و تهديدات در اين بخش کدامند؟

فعاليت هاي پژوهشي در آموزش وپرورش  در 2بخش1- 
موضوعات 2- بخش منابع مرجع قابل بررسي است ،كه مي توان با 
توجه به اولويت هاي اصلي و ويژه آموزش و پرورش در انتخاب و 

گزينش موضوعات تحقيقاتي اقدام نمود.
فرصت ها :

_ نيروي انساني متخصص و شايسته در بدنه آموزش و پرورش
_ تنوع موضوعات و مسائل قابل پژوهش در حوزه فعاليت هاي 

آموزش وپرورش
_ وجود عرصه هاي الزم در حوزه آموزش وپرورش براي اجراي 

پژوهش هاي كاربردي و پژوهش هاي بنيادي
_ احساس نيازمندي در حوزه پژوهش و اعطاي اعتبارات مناسب به 

انجام پژوهش و تحقيقات
تهديدات : 

_ عدم توجه به مطالعات آينده پژوهي براي برنامه ريزي ها و تصميم 
گيري ها  در انتخاب و انجام اولويت هاي اصلي  آموزش وپرورش

_ عدم تناسب ميان موضوعات تحقيقاتي و اولويت ها
_ انجام تحقيقات و پژوهش ها بدون توجه به فلسفه تعليم و تربيت 

و مباني نظري آموزش و پرورش اسالمي 
به نظر شما مهمترين اولويت هاي پژوهشي که ضروري است 

مورد توجه قرار گيرد، کدامند؟
_بررسي تنگناها و موانع توسعه تعامل اولياومربيان در تحقق اهداف 

آموزش وپرورش
_ بررسي نقش وسائل ارتباط جمعي و رسانه ها در تعميق و توسعه 

مشاركت هاي اجتماعي و مردمي
_ بررسي نقش انجمن اوليا و مربيان در پيشگيري از آسيب هاي 

اجتماعي
_ بررسي نقش اوليا در طراحي و تدوين برنامه هاي نظام آموزشي 

كشور
_ بررسي نقش سازمان هاي غير دولتي در ايجاد فرصت هاي تربيتي 

و ارتقاي كيفي نظام تعليم و تربيت
- بررسي نقش آموزش خانواده درافزايش تغامل تخصصي وهدفمند 

اوليا
- بررسي نقش مراكز راهنمايي و مشاوره خانواده در تعادل و آرامش 

محيط خانواده و مدرسه
شاخص هاي پژوهش مداري در نهاد آموزش و پرورش کدامند ؟
_ميزان كاربست پژوهش ها و پژوهش مدار شدن برنامه ريزي ها و 

تصميم گيري هاي اصلي آموزش و پرورش در كليه سطوح
_توسعه تحقيقات و مطالعات مربوط به عدالت آموزشي و التزام به 

كاربست نتايج تحقيقات معتبر در تصميم گيري ها
_تعداد مراكز مطالعات راهبردي وكميته هاي پژوهشي  

_ميزان بهره گيري از سخت افزار و نرم افزارهاي كاربردي براي 
توسعه فناوري اطالعات

_ميزان دسترسي و بهره برداري از منابع اطالعاتي جديد در فرآيند 
هاي آموزشي و پرورشي 

- ميزان توليد مقاله،نشريه،مجله وكتاب در حوزه هاي تخصصي
- ميزان اقدام پژوهي هاي انجام شده توسط كاركنان حوزه هاي 

مختلف .
- ميزان پرداخت حق التحقيق وحمايت ازپايان نامه هاي كارشناسي 

ارشد ودكترا درموضوعات مرتبط.
نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقاي پژوهش در آموزش و 
پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشي چگونه ارزيابي 

مي کنيد؟
.پيش بيني برنامه هايي براي تعريف نقش بي بديل پژوهش درفرآيند 
تعليم وتربيت ، ارتقا  سطح علمي و تبيين اهميت پژوهشگري  در 
شناسايي آسيب هايي كه متوجه آموزش و پرورش كشور مي شود و 
شناخت راهكارهاي الزم براي رفع آن از اهميت بسزايي برخوردارمي 
باشد. بدون شك ارزش گذاري و ارج نهادن به اهتمام پژوهشگران 
در ايجاد انگيزه و اشتياق در آنان  براي انجام پژوهش هاي متعدد 
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موثر است. 
با اين وصف نام گذاري يك هفته از ايام سال به عنوان هفته 
پژوهش نشان از اهميت پژوهش و جايگاه پژوهشگر در نظام تعليم 
وتربيت  دارد و اجراي برنامه هايي براي تقدير از پژوهشگران ازقبيل 
انتخاب پژوهشگران نمونه ،معرفي پژوهش ها و برگزاري نمايشگاه 
فعاليت هاي پژوهشي باعث توسعه  وشناخت جامعه از نقش ،كاربرد 
وشيوه هاي انجام پژوهش مي شود و نتيجه اين شناخت ترويج و 
توجه به امر پژوهش در فعاليت هاي آموزش وپرورش را به همراه 

خواهد داشت .
براي کاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده مناسب تر از نتايج 

يافته ها چه راهكارهايي را توصيه مي کنيد؟
_  در برنامه ريزي براي انجام يك پروژه تشكيل كميته كاربست نتايج 
يكي از اولويت هاست كه مي تواند زمينه هاي مختلف بهره برداري 

از نتايج را درسازمان فراهم آورد.
_ كاربست يافته هاي پژوهشي ما را در اتخاذ تصميمات مناسب و 
درست ياري ميكند و در عدم ارتكاب اشتباهات گذشته  موثر است 
، پس اولين راهكار تاكيد بر تشكيل كميته و تسريع در پيگيري 

مصوبات آن است.
_  انتشار نتايج ارزيابي ها و نتايج بدست آمده از اجراي برنامه ها 

_ در دسترس قرار دادن اطالعات موردنياز وتوجه به نظرات ارزشمند 
مخاطبان دادن بازخورد مناسب و به موقع.

_ برنامه ريزي و توليد الگوهاي عملي الزم جهت اعمال مديريت 
مطلوب در بكارگيري نتايج يافته هاي پژوهشي

براي توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروي آموزشي مدارس 
، انجام چه اقداماتي را ضروري مي دانيد؟

_ بهبود نظام اطالع رساني و آمار و استقرار پايانه هاي اطالعاتي  در 
دسترس نيروهاي آموزشي

_ كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني به عنوان مراكز اصلي گردآوري 
و سازماندهي منابع اطالعاتي ابزارهاي الزم را در اختيارمعلمان قرار 

مي دهد.
_ بهره گيري از ابزارهاي جديد فناوري براي ارتقا دانش معلمان جهت 

بهره گيري در اجراي پژوهش 
_ تامين سخت افزار و نرم افزار الزم براي توسعه فناوري اطالعات 

و ارتباطات در جهت اجراي پژوهش ها
_ پيش بيني ابزارهاي ترغيبي و تشويقي براي معلمان پژوهشگر

اجراي آموزش هاي ضمن خدمت براي توسعه دانش اقدام پژوهي 
كاربردي معلمان

از همكاران در پژوهشگاه كه در پي اثرگذاري بيشتر و تحقق اهداف 
عاليه هستند تشكر مي كنم در مورد سؤال اول و وضعيت فعلي و 
ارزيابي از فعاليتهاي كنوني پژوهش در آموزش و پرورش به چند 

نكته اشاره مي كنيم:
درتعليم و تربيت، کار پژوهشي به معني داشتن يك تصوير دقيق 
علمي واقع بينانه از وضع موجود و بررسي راهكارها و راهبردها و 
روش هايي که بايد به وضع مطلوب برسد اهميت بسيار راهبردي 
دارد. يعني پژوهش در عرصه تعليم و تربيت يك گام بسيار زيربنايي 
براي بقيه قدم ها تلقي مي شود و هرگونه کم توجهي به اين مسئله 
موجب مي شود تالش هاي تعليم و تربيت و سرمايه گذاري ها و 
همتهاي انجام شده نتواند به هدف برسد. گستره ي وسيع آموزش و 
پرورش و تعدد مسايل و لزوم پاسخ هاي شفاف به آنها اقتضا مي كند 
كه پژوهش ها در آموزش و پرورش پژوهش هاي دقيق و شفاف و 
پاسخگو باشند كه در حال حاضر به نظر مي رسد نه اين جايگاه براي 

پژوهش در آموزش و پرورش شناخته شده و نه اين كه اثرگذاري 
پژوهش در تصميم گيري ها و در طراحي ها چندان به شكل مطلوب به 
چشم مي خورد. پژوهش ها در حال حاضر معموالً پشتوانه تصميم هاي 
كالن  و خرد نيست البته بعضي پژوهش ها، پژوهش هاي ديربازدهي 
هست و وقتي مي خواهد نتيجه پژوهش ها ارائه وعملي شود، در 
حقيقت مسئله كاماًل تغييركرده و نكته ديگر اينكه ما هنوز در آموزش 
و پرورش نگاهمان سنتي است يعني اينكه به پژوهش به عنوان يك 
كار طوالني مدت كه بايد از روشهاي مرسوم و رايج جلو برود نگاه 
مي كنيم و پژوهش هايي كه بتوند با روشهاي سريع تر و با به كارگيري 
در واقع ديدگاههاي متخصصان به سرعت بتواند به جمع بندي برسد 
و نتيجه ارائه بدهد در آموزش و پرورش كمتر به كار برده مي شود.

مجموعاً بايد بگوئيم که فعاليتهاي پژوهشي امروز در آموزش و 
پرورش در حد نياز نيست و از نظر بازدهي و اثرگذاري و جهت دهي 

به طراحي ها و اقدامات، خيلي جايگاه تعريف شده اي ندارد.

حجه االسالم والمسلمين علی ذوعلم 
دبير ستاد همكاري هاي آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه
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انتظار شما از پژوهشگاه مطالعات چيست؟
به نظر مي رسد پژوهشگاه در بحث روش ها و ساماندهي  امر پژوهش 
داراي جايگاه اساسي و محوري در آموزش و پرورش است و حق 

هم همين است.
اولين انتظاري كه از پژوهشگاه مي توان داشت اين است كه خود 
پژوهش ها را در آموزش و پرورش ساماندهي كند. اين ساماندهي 
شامل سياستگذاري، برنامه ريزي هاي بلند مدت تا ميان مدت، ارتقاء 
مهارتها و توانمنديهاي پژوهشي در بدنه آموزش و پرورش، نظارتهاي 
راهبردي و علمي بر پژوهشها و حمايت و هدايت آنها از سطح 
حوزه هاي ستادي تا استانها و حتي مدارس است. مدارس ما هم كه 
مي خواهند در جهت مدرسه زندگي حركت كنند نيازمند تحوالتي 
هستند كه همه اينها بر عهده پژوهشگاه است. همچنين ارتباط منسجم 
با ساير مؤسسات پژوهشي از حوزه هاي علميه گرفته تا دانشگاه ها 
و بهره برداري از يافته ها و تالش هاي آنها مي تواند در برنامه هاي 

پژوهشگاه  قرار گيرد.
بعد از هدف مهم ساماندهي كالن امر پژوهش، نوبت اجراي 
پژوهش هاست كه آن هم بخشي از كار پژوهشگاه است كه توسط 
گروههاي علمي مربوطه انجام مي شود ولي كار اول بسيار مهمتر 
است. البته در عرصه اجراي پژوهشها هم سؤاالت بسيار جدي بايد 
مطرح و پاسخ داده شود، مخصوصاً در حيطه تعليم و تربيت اسالمي 
و ابتناي آن بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي كه از تأكيدات مقام 
معظم رهبري در سالهاي اخير بوده بايد پژوهشهاي اساسي و بنيادي 
انجام بگيرد كه اين موارد وظيفه پژوهشگاه را بسيار حياتي و خاص 
جلوه گر مي سازد و به نظر مي رسد اين انتظارات تاكنون بنحو مطلوب 

تحقق پيدا نكرده است. 
در پاسخ به اينكه چه روشهايي را براي ساماندهي بهتر پژوهش در 
آموزش و پرورش بايد مد نظر قرارداد مواردي را متذکر مي شوم. 
نكته اول: تعميم کار پژوهش درکل آموزش و پرورش است حتي 
در مدارس هم بايد تيم هاي پژوهشي تشكيل شود تا با توانمنديهايي 
که بدست مي آورند از ظرفيتهاي پژوهشي حتي محله ها و مناطق 
اطراف خود هم  بعد از شناسايي آنها، استفاده الزم را بعمل آورند.
نكته دوم: از پژوهش در آموزش و پرورش بايد به عنوان يك 
رويكرد مهم ياد كنيم و در برنامه درسي ملي هم به اين نكته توجه 
شده ولي در جهت اجرايي شدن آن بايد پژوهشگاه نقش خود را ايفا 
كند و در اين مسير نبايد به كارهاي معمولي پژوهشي اكتفا كنيم بلكه 
تفكر محوري را در امر پژوهشي به برنامه هاي درسي منتقل كنيم تا 
جايي كه هر روز در مدارس ما يك كار پژوهشي و نتايج آن مطرح 
شود و معلمان، مربيان، دانش آموزان و حتي والدين آنها با نگاه پژوهشي 

به فعاليتهاي خود بپردازند و آن را كار جدي تلقي كنند.
بنابراين بايد به دنبال روشهايي رفت كه همه آموزش و پرورش را 
درگير امر پژوهش كند. به نظر بنده شعاراصلي پژوهشگاه بايد اين 
باشد كه همه جاي آموزش و پرورش پژوهشگاه تعليم و تربيت 
است ولي پژوهشگاه مطالعات نقش ناظر و حمايت و هدايت کننده 
خود را ايفا نمايد و اينگونه در جهتي حرکت کنيم که همه دست 
اندرکاران از ستاد تا استانها و معلمان و مديران مدراس ما هم 

پژوهشگر باشند و هم پژوهشگر دوست و هم تصميمات خود را 
بر اساس پژوهش ها اتخاذ کنند و اين يك روش کالن براي توسعه 

پژوهش است که بنده  آن را پيشنهاد مي کنم.
درباره نقش هفته پژوهش چه نظراتي داريد؟

نفس برگزاري اقداماتي دريك هفته به نام هفته پژوهش يك جهت 
گيري و ويترين خوبي است و كار الزمي هم هست اما نكته مهم تر 
اين است كه اقدامات در اين هفته پژوهش بايد حلقه اي بزرگ از 
يك سلسله اقدامات ديگر باشد كه در طول سال انجام پذيرفته است 
و هفته پژوهش اوج آن فعاليت ها باشد و در آن عملكرد ها ارائه 
شود و تبادل تجربه ها صورت بگيرد بخصوص تاكيد ميكنم درهفته 
پژوهش نگاه نقادانه به معناي واقعي كلمه و نه تصنعي بايد شكل 
بگيرد و از اين تبادل نظرات درجهت هم سو سازي همه مجموعه 
دست اندركار براي حركت هاي بزرگ تر بعدي بهره گيري شود و 
دراين هفته تنها به تقدير و تشويق اكتفا نشود كه آن هم الزم است 
ولي كافي نيست چرا كه ظرفيت هفته پژوهش باالتر از اين حدهاست 
و پژوهشگاه مي تواند پيشتاز باشد و اين آسيب را در درون خود 
هرچه بيشتر كاهش دهد.حتي معتقدم به بهترين نقدها در اين هفته 
جوايزي داده شود و ازمراحل تشريفات دراين هفته فراتر برويم و يك 

هفته معنا دار واثرگذار را به نمايش بگذاريم.
براي کاربست يافته هاي پژوهشي چه راهكارهايي را توصيه 

مي فرماييد؟
دراين خصوص هم همه دغدغه كاربست را دارند و دغدغه بسيار 
مهمي هم هست البته همينجا عرض ميكنم مقداري فاصله بين يافته 
هاي پژوهشي و كاربست آنها امري طبيعي است ولي اگر ازحدي 
باالتر رود جاي نگراني دارد.براي بررسي ميزان كار بست يافته هاي 
پژوهشي هم بايد تحقيقاتي انجام بگيرد شايد هم كاربست هاي خوبي 
انجام شده باشد كه ما اطالع نداشته باشيم و لذا نگاه بدبينانه اي داشته 
باشيم ولي كل كاربست دركوتاه مدت امكانپذير نيست وگاهي زمان 

براست وگاهي هم نامرئي است.
اما عواملي كه ميتواند به كار بست يافته ها كمك كند با ختصار 

عبارتند از”
1-ازآغاز اجراي پژوهش به كار بست آن فكر كنيم و اين از چند 
راه امكانپذير مي شود كه يكي ازآنها اين است كه بهره برداران ازنتايج 
تحقيق خود درتعريف مساله تحقيق مشاركت داشته باشند و حتي 

در اجراي آن.
2-  اينكه راهبردهاي كاربست نتايج پژوهش ها از همان ابتدا 
درسواالت پژوهشي تعريف شود و محقق خودرا موظف به اين كار 

بكند.
3- اينكه مساله يابي ها اگر واقع بنيانه باشد و مشترياني باشند كه 
منتظر پاسخ ها ونتايج پژوهش هاي ما باشند و درواقع فرهنگ پژوهش 
پذيري را مهيا كنيم درآن صورت آنها به دنبال كاربست يافته هاي ما 
هم خواهند رفت چون به حل مسائلشان كمك خواهد كرد ودرآن 
صورت چشم انداز شفافي هم فراروي پژوهش گشوده خواهد شد 
بنده از كليه همكاران در پژوهشگاه سپاسگزاري ميكنم و براي همه 

آنها آرزوي توفيق درتحقق اهداف پژوهشگاه را دارم.
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يكي از محورهاي راهبردي و اساسي نهاد تعليم وتربيت پرورش 
دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است ، به نظر شما چگونه اين 
امر ممكن است ؟ مجموعه حضرتعالي در اين خصوص چه نقشي 

را مي تواند ايفا نمايد؟
عجين كردن آموزش مدرسه اي با پژوهش از نخستين سال هاي 
مدرسه ، از جمله راهكارهاي پرورش دانش آموزان پرسشگر و پژوهش 
محور است . اما مشكلي كه ممكن است در اين راستا به وجود آيد 
اين است كه تصور شود ارايه درس روش تحقيق در مدرسه به كودكان 
بايد به همان روش هاي دانشگاهي انجام گيرد. در حالي كه براي نهادينه 
كردن پژوهش در مدرسه بايد با توجه به سن و پايه تحصيلي و اصول 
روان شناختي يادگيري و روش هاي جذاب ، روحيه جستجوگري را 
در دانش آموزان تقويت كرد وبه مرور و در طول دوره آموزش عمومي 
آنها را با مهارت هاي مختلف پژوهشي مثل خوب ديدن ، خوب 
شنيدن ، خوب پرسيدن ، خوب گفتگو كردن ، خوب گزارش نوشتن 
و بيان كردن ، خوب منابع مورد نياز را پيدا كردن ،كاركردن با كامپيوتر 
و يافتن پايگاه هاي اطالعاتي و نظاير آن آشنا كرد به گونه اي كه در 
دوره متوسطه به آساني و به طور عملي بتوان دانش آموزان را به عرصه 

پژوهش هاي كاربردي ساده وارد كرد .
"سنجش و ارزشيابي" از مهمترين بسترهايي است که مي تواند در 
نهادينه کردن رويكرد پرسشگري و پژوهش محوري نقش اثربخشي 
داشته باشد . ارزشيابي مبتني بر عملكرد در دستور کار اين مرکز 
قرار دارد ودر آن به جاي سنجش حافظه دانش آموزان، عملكرد آنان 
را مورد بررسي قرار مي دهد ، قطعا در تقويت اين رويكرد اهميت 

ويژه اي دارد.

براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهاي 
اساسي بايد انجام شود ؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش چيست ؟
اقدامات اساسي كه مي توانند بر ساماندهي و تقويت پژوهش در 

آموزش وپرورش اثرگذار باشند عبارتند از :
الف : دسترسي به منابع مطالعاتي براي تدوين ادبيات پژوهش و 

تدوين سواالت و فرضيات
ب: تسهيل در فرآيند تصويب واجراي پژوهش ها

ج : فراهم نمودن بستر الزم جهت همكاري بدون قيد وشرط موسسات 
پژوهشي و دانشگاه ها با پژوهشگران

د : ارايه خدمات رايگان و شبانه روزي مراكز منابع و اسناد به 
پژوهشگران

ه : افزايش اعتبارات پژوهشي به منظور تقويت فعاالن عرصه پژوهش
و : كاربست نتايج پژوهش ها در كليه طرح ها و برنامه هاي اجرايي

و در اين راستا اهم انتظارات از پژوهشگاه:
- ارايه خدمات مشاوره اي پژوهشي به پژوهشگران

- انتشار گسترده نتايج پژوهش هاي انجام شده
- تسهيل در اجراي پژوهش هاي داراي اولويت حوزه هاي مختلف 

آموزش و پرورش
- تشكيل جلسات ارايه پژوهش به صورت دوره اي در معاونت ها 

و مراكز وزارت متبوع
- پژوهشگاه مطالعات به عنوان مرجع سياست گذار پژوهشي آموزش 
وپرورش نسبت به انجام برنامه ريزي هاي الزم براي كاهش نقاط ضعف 

وتقويت نقاط قوت موجود اقدام الزم را معمول دارد.
خوشبختانه در سال جاری پژوهشگاه درخصوص تحقق موارد فوق 

تمهيدات خوبی انجام داده است كه اميدواريم به نتيجه برسد.

چه راهكارهايي مي تواند به تحرك بيشتر حوزه ي پژوهش در 
راستاي تحقق اهداف آموزش وپرورش کمك نمايد؟

پاسخ : به نظر مي رسد در اين راستا ، نخستين گام به كارگيري 
اصول اقدام پژوهي و آموزش دادن به معلمان ، كارشناسان و مديران 
وزارت آموزش و پرورش است تا هر عضو اين نهاد عظيم، فعاليت 
هاي آموزشي و اداري خود را به كمك اين ابزار ارزيابي نموده و بهبود 
بخشد واز اين طريق به باور اوليه نسبت به اهميت و ارزش پژوهش هاي 

كاربردي برسد.
دومين گام ، متكي ساختن تصميمات اساسي آموزش و پرورش به 
پشتوانه پژوهش و داليل علمي است . به عبارت ديگر هر اقدام اساسي 
در ايجاد تغيير براي اصالح و بهبود ، بايد مبتني بر داليل علمي مستند 
ومتكي به يافته هاي پژوهشي باشدو در نهايت عجين كردن آموزش 
با پژوهش از نخستين سال هاي مدرسه است كه مي تواند موجبات 

تحرك بيشتر در حوزه پژوهش را فراهم آورد.

فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي مي کنيد 
؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند ؟

در خصوص فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش بايد گفت كه 

محمدتقي صابري 
رئيس مرکز سنجش آموزش و پرورش
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صرفا انجام پژوهش ها نقش چنداني در بهبود وضع آموزش و پرورش 
ندارد و يا انجام موفق اصالحات را تضمين نخواهد كرد ، بلكه آنچه 
داراي اهميت بيشتري است ، موضوع به كارگيري نتايج حاصله از يك 
پژوهش است. در حال حاضر موضوع به كارگيري نتايج پژوهش هاست 
كه مي تواند به چگونگي تاثير پژوهش ها در بهبود مسايل آموزش و 

پرورش پاسخ دهد . در اين راستا دو سوال مهم مطرح است :
الف- اينكه چرا يافته هاي پژوهشي به درستي مورد استفاده قرار 

نمي گيرند؟
اينكه چگونه مي توانيم فرهنگ استفاده از پژوهش ويافته هاي  ب – 

آن را توسعه دهيم ؟
و از جمله تهديدهاي موجود در بخش پژوهش آموزش و پرورش 
مي توان به باور نداشتن مديران و تصميم گيران نسبت به پژوهش 
به عنوان يك ابزار اساسي در جهت حل معضالت واعتقاد آنان به 
تصميم گيري براساس اطالعات محدود موجود به جاي تصميم گيري 
مناسب بر اساس پشتوانه هاي علمي و پژوهشي ، کمبود آموزش 
صحيح روش هاي تحقيق ، نبود قوانين پشتيباني کننده از حقوق 

معنوي پژوهشگران و ... اشاره نمود.
به نظر شما مهمترين اولويت هاي پژوهشي که ضروري است مورد 

توجه قرار گيرند ، کدامند ؟
به نظر مي رسد باتوجه به تحول بنيادين در آموزش و پرورش و نهايی 
شدن مراحل تصويب سند ملی آموزش و پرورش و همچنين تصويب 
سياست های كالن آموزش و پرورش در مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
همين طور تصويب نقشه ی جامع علمی كشور،  مهم ترين اولويت هاي 
پژوهشي در آموزش و پرورش بايد در اين راستا قرار گيرد تا با تعيين " 
وضعيت موجود نظام آموزش و پرورش براساس شاخص هاي مصوب 
شوراي عالي آموزش و پرورش و مقايسه آن با وضعيت استاندارد يك 
نظام آموزشي كارا و اثربخش با توجه به معيارها ومالك هاي مورد نظر 
در استانداردسازي نظام هاي آموزشي كه در سند ملی ديده شده است " 
نتايج حاصل از اين ارزيابي خود عناوين پژوهشي متنوعي را به منظور 
تعيين داليل به وجود آمدن وضعيت فعلي براي نظام آموزشي ) در هر 

يك از حوزه هاي عملكردي و ... ( مطرح خواهد ساخت .

شاخص هاي پژوهش مداري در نهاد آموزش و پرورش کدام 
است ؟

اين شاخص ها عبارتند از :
الف : نسبت اعتبارات پژوهشي به كل اعتبارات آموزش و پرورش

ب : نسبت كاركنان پژوهنده به كل كاركنان آموزش وپرورش
ج : ميزان كاربست يافته هاي پژوهشي در سطوح مختلف تصميم 

سازي و تصميم گيري
د : نسبت پژوهش سراهاي دانش آموزي به كل دانش آموزان

ه : نسبت دانش آموزان پژوهنده به كل دانش آموزان
و : ميزان پاسخگويي كتابخانه هاي مدارس به نيازهاي واقعي دانش 

آموزان
ز : نسبت مقاالت منتشرشده در نشريات معتبر داخلي و خارجي به 

كل پژوهش هاي انجام شده در آموزش وپرورش

ح : نسبت كتاب هاي تاليفي و ترجمه اي كاركنان به كل كاركنان
ط : درصد اختراعات و ابتكارات ثبت شده دانش آموزان و كاركنان

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقاي پژوهش در آموزش و 
پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشي ، چگونه ارزيابي 

مي کنيد ؟
برگزاري هفته پژوهش در آموزش و پرورش ، فرصتي براي بازگفتن 
علمي مسايل و مشكالت آموزش و پرورش وتوجه عميق به پيچيدگي 

هاي تعليم و تربيت در دنياي پرچالش امروز است .
در خصوص تقدير از پژوهشگران نيز شايسته است از مجريان پژوهش 
هايي قدرداني شود كه به معناي  واقعي  مورد نياز نظام آموزشي بوده 
و بر اساس مطالعات دقيق كارشناسي در  راستاي اهداف برنامه جامعه 
انجام شده باشد. در غير اين صورت ، صرف اجراي چند طرح پژوهشي 
و گردآوري اطالعاتي كه با توجه به ماهيت تغيير پذير آنها ، كه نوعا 
داراي محدوديت زماني است ، جوابگوي نيازهاي برنامه و نقش واقعي 
پژوهش در تحقق اهداف آن نخواهد بود و تقدير از پژوهشگران ساير 
پژوهش ها امري سمبليك خواهد بود كه نه تنها براي ترويج فرهنگ 
پژوهش ايجاد انگيزه نمي نمايد ، بلكه  مي تواند عامل سرخوردگي 

پژوهشگران متخصص و توانمند نيز بشود.

براي کاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده مناسب تر از نتايج 
يافته ها چه راهكارهايي را توصيه مي نماييد ؟

به نظر مي رسد ايجاد تشكلي با عنوان مديريت كاربست يافته هاي 
پژوهشي در پژوهشگاه تعليم وتربيت مي تواند به عنوان يكي از راهكارها 
مطرح شود .اين مديريت مي تواند از طريق برقراري ارتباط مستمر 
ميان پژوهشگران ، مديران و تصميم گيران وايجاد ساز و كارهاي تبديل 
نتايج پژوهش به الگو و راهكارهاي اجرايي در بدنه آموزش و پرورش 
، كارهاي موثري در اين زمينه انجام دهد . فراهم آوردن تمهيدات 
قانوني به منظور كاربست يافته هاي پژوهشي در شرح وظايف مديران 
تحقيقاتي براي تصميم گيران  و كارشناسان و ارايه پشتوانه هاي علمي – 
، تغييرات ، توليدات و  برنامه ها نيز از راهكارهاي ديگري است كه 

مي تواند در اين زمينه موثر واقع شود .
همچنين پيشنهاد مي شود ، نقد وبررسي پژوهش هاي اجرا شده در 
حوزه ، از جمله وظايف سازماني مديران و كارشناسان آن حوزه در 

نظر گرفته شود.

"سنجش و ارزشيابي" از مهمترين بسترهايي است 
كه مي تواند در نهادينه كردن رويكرد پرسشگري 

و پژوهش محوري نقش اثربخشي داشته باشد .
 ارزشيابي مبتني بر عملكرد در دستور كار اين مركز

 قرار دارد ودر آن به جاي سنجش حافظه دانش آموزان،
 عملكرد آنان را مورد بررسي قرار مي دهد ، 

قطعا در تقويت اين رويكرد 
اهميت ويژه اي دارد
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يكي از محورهاي راهبردي و اساسي نهاد تعليم وتربيت پرورش 
دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است به نظر شما چگونه اين 
امر ممكن است ؟ مجموعه حضرتعالي در اين خصوص چه نقشي 

را مي تواند ايفا نمايد؟
تربيت دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور يكي از شاخص هاي 
موفقيت نظام تعليم و تربيت هر كشور بويژه تربيت شهروندان و آينده 
سازان آن كشور در ميسر توسعه پايدار و فراگير مي باشد . بنابراين 
سازمان نوسازي مدارس كشور  با توجه به رسالت تعريف شده براي 
اين سازمان بعنوان بستر و مظروف اين تعليم و تربيت مي تواند از نظر 
معماري و استفاده از تكنولوژي روز بويژه طراحي براساس نظام تعليم 
و تربيت اسالمي نقش اساسي در اين محور بشرح ذيل داشته باشد : 
   معماري وطراحي مقوله اي است جامع كه با ابعاد گوناگون حيات 
انساني ، از ساخت فردي تا ساخت اجتماعي و از نيازهاي مادي تا 
نيازهاي متعالي انسان مرتبط است. لذا ساختمان وفضاي مصنوع انسان  
به مثابه بستر زندگي، فعاليت و رشد انسان و جامعه از دو وجه ظاهر 
و باطن و يا آشكار و پنهان تشكيل شده است . وجه ظاهري ناشي از 
عوامل مادي و محيطي و تحت تأثير عوامل زيست محيطي، كاركردی 
و نوع فعاليتی است كه در آن رخ می دهد. در حاليكه وجه پنهان 
آن متأثر از باورها، اعتقادات و فرهنگ انسان و جامعه به بيان ديگر 
معماري تجسم وتجسدباورها و فرهنگ مردم در هرعصر و زمان ودر 
هرمكان است .درنتيجه معماري وطراحي فضاهاي تربيتي بايد بازتاب 
فلسفه تربيت اسالمي ومتناسب با شرايط واقتضائات زمان ومكان ونياز 

دانش آموزان باشد.

براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهاي 
اساسي بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش چيست؟
بطور كلي آموزش و پرورش به عنوان يكي از عظيم ترين و 
فراگيرترين نهادهاي اجتماعي شناخته شده است كه اكثر مردم به نوعي 
با آن در ارتباط مي باشند. آموزش و پرورش منشاء بالقوة تغييرات مهم 
و ارزشمند در تمامي ابعاد مختلف زندگي افراد و جامعه مي باشد. 
با توجه به اين گستره و اهميت و با توجه به پيچيدگي حاكم بر 
فعاليت هاي آموزشي، مشخص مي شود كه اداره مطلوب سازمانهاي 
آموزشي كاماًل وابسته به انجام فعاليت هايي است كه به صورتي دقيق 
و منظم در پرتو فعاليت هاي علمي و پژوهشي تدارك ديده شده باشند. 
با توجه به اين حساسيت است كه در نظام تعليم و تربيت، هيچ 
تصميم و برنامه فراگيري نبايد قبل از تأييد صحت و درستي آن به 
مرحلة اجرا در آيد. اين تأييد عموماً از طريق استفاده از روشهاي 

علمي،  قابل دسترسي است.
براي كنترل، نظارت و ارزشيابي، فعاليت هاي اين نهاد گسترده و 
پيچيده و همچنين حصول اطمينان از صحت اجراي برنامه هاي آن، 
شيوه ها و تدابير قابل اتكايي وجود دارد كه مهمترين آنها »پژوهش« 
مي باشد. ضرورت و اهميت »پژوهش« در نظام آموزش و پرورش 
احساس شده و حمايت بيشتري را مي طلبد. لذا با توجه به رسالت و 
اهداف پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مناسب است پژوهشكده 
با ساير معاونت هاي آموزش و پرورش هماهنگ بوده و كليه تحقيقات 

و پژوهش را ساماندهي ، هدايت و نظارت نمايد . 

چه راهكارهايي مي تواند به تحرك بيشتر حوزه ي پژوهش در 
راستاي تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟

به نظراستن هاوس Esten Haves )1981( : هر كاوش و پرسش-
پاسخ نظام مند كه در معرض قضاوت عموم قرار گيرد يك تحقيق است. 
زماني عمل معلم يك كار تحقيقي محسوب مي شود كه او نسبت به 
عمل تدريس كالس خويش بازتابي عمل كند. - تحقيق و پژوهش در 
تعليم و تربيت، به مجموعه فعاليتهايي اطالق مي شود كه از طريق آن 
و با عنايت به اصول و روشهاي علمي، پديده آموزشي وتربيتي، مورد 
پژوهش قرار مي گيرد و هدف آن كشف اصول كلي يا تفسير رفتاري 
است كه از آن براي تبيين، كنترل و پيش بيني رويدادهاي آموزشي 
استفاده مي شود. بنابراين اولين گام براي رواج فرهنگ و روشهاي 
تحقيقاتي و پژو هشي در نظام آموزش و پرورش تدوين كتب درسي 
و تدريس به روشهاي پژوهشي و آموزش معلم پژوهنده در مدارس 
است بنابراين بهترين روش براي تحرك بيشتر حوزه پژوهشي همانا 

تربيت معلم پژوهنده است .

 فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي 
مي کنيد؟ فرصت ها وتهديدها در اين بخش کدامند؟

فعاليتهاي پژوهشي در آموزش و پرورش در سالهاي اخير رشد 
بسيار خوبي داشته و بيشتر بسمت تحقيقات كاربستي سوق يافته است 

فرصتها و تهديدها بشرح ذيل مي باشند : 
فرصتها : 

استفاده از تحقيقات تربيتي
توجه به آموزش )فراگيري(

توجه به نقش موقعيت سني در آموختن
كشف درك و فراگيري 

و براي انجام هر كدام از موارد فوق نياز به پژوهش و مطالعه به 
روز و جديد احساس مي گردد. مطالعة تحقيقات و انجام پژوهش 

دکتر مرتضي رئيسي
معاون وزير و رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس کشور
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توسط معلمين، انقالب هاي تربيتي مهمي در مدارس كشورها بوجود 
آورده و مي آورد و از عوامل مهم ايجاد آگاهي هاي فراوان در معلمين 

نسبت به كار خودشان بوده است.
تهديدها : 

يافته هاي پژوهشي در شناسايي نقاط کور و موقعيت هاي مبهم و 
نامشخص به برنامه ريزان و ساير عوامل نظام آموزشي کمك قابل 
توجهي مي کنند و موجب مي گردد تا آنان با بينشي وسيع تر و عميق تر 
درباره برنامه هاي آموزشي اظهارنظر و تصميم گيري کنند. همچنين 
مجريان نظام مي توانند با استفاده از فعاليت هاي پژوهشي ميزان 
کارآمدي اجزاي مختلف فعاليت هايشان را مشخص کرده و از اين 
طريق درتكميل و اصالح آن بكوشند و در نهايت مطالبي كه معلم 
بايستي تدريس نمايد بدون اشكال و صحيح تر ارائه خواهند شد.چرا 
كه هدف اصلي پژوهش در آموزش و پرورش، كشف حقيقت هاي تازه 
)نوآوري( و استفاده از آن در حل مسائل عمدة تعليم و تربيت است.
معلمان در تماس نزديكتري با وضعيت ملموس دنياي تعليم و 
تربيت هستند بنابراين مي توانند در امر پژوهش هاي آموزشي مشاركت 
مسئوالنه و پرثمري داشته باشند. چون بسياري از نقاط قوت و 
ضعف مواد آموزشي از طريق پژوهش هاي معلمين مشخص و آشكار 
مي گردند. به طور كلي عدم آموزش معلم پژوهنده و شاگرد پرسشگر 

از تهديدها مي باشد.

به نظر شما مهمترين اولويت هاي پژوهشي که ضروري است مورد 
توجه قرار گيرد کدامند؟

مهمترين اولويت هاي پژوهشي بايد در راستاي تأمين اهداف تربيتي 
سند چشم انداز بيست ساله  آموزش و پرورش باشد در سازمان 
نوسازي مدارس طرح تحقيقاتي تحت عنوان نيازسنجي اولويت هاي 

پژوهشي انجام يافته است كه همه ساله به روز مي شود وتحقيقات 
براساس اين نياز سنجي انجام مي يابد . 

شاخص هاي پژوهش مداري در نهاد آموزش و پرورش کدام 
است ؟

شاخص هاي پژوهش مداري در آموزش و پرورش شامل: 
دانش آموزان  نيروي انساني رشد و ارتقائ سطح علمي معلمان – 
– برنامه هاي درسي – فضاهاي آموزشي و پرورشي – بودجه و 
اعتبارات – معشيت و رفاه كاركنان – مديريت – برنامه ها و فعاليتهاي 

آموزشي و پرورشي .

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقاي پژوهش در آموزش و 
پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشي چگونه ارزيابي 

مي کنيد؟
هفته پژوهش بهترين فرصت براي شناسائي پژوهشگران و عالقمندان 
به پژوهش و تعامل و همكاري پژوهشگران واحدهاي مختلف آموزش 
و پرورش با هم است . و برنامه هاي هفته پژوهش بهترين زمان 
براي شناسائي مديران موفق در زمينه اشاعه روش تحقيق و پژوهش 

مي باشد.

براي کاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده مناسب تر از نتايج 
يافته ها چه راهكارهايي را توصيه مي نماييد؟

مهمترين مشكل موجود در بخش تحقيقات و پژوهش عدم كاربست 
تحقيقات انجام شده مي باشد لذا مناسب ترين روش براي كاربست 
نتايج تحقيقات تعريف ساختار مناسب براي ايجاد ارتباط مراكز 

تحقيقاتي با مراكز اجرائي مي باشد.

يكی از محورهای راهبردی و اساسی نهاد تعليم و تربيت پرورش 
دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است به نظر شما چگونه 
اين امر ممكن است؟ مجموعه حضرتعالی در اين خصوص چه 

نقشی را می تواند ايفا نمايد؟ 
باشگاه دانش پژوهان جوان به تبع ماهيت و كاركرد خود و مخاطبی 
كه پيش رو دارد، طبيعتاً با چنين دانش آموزانی روبرو است و مدرس، 
درس و تدريس خود به خود و حسب ماهيت و مأموريت مجموعه، 

اين چنين می باشد. اما در جايگاهی ديگر بديهی است كه برای 
ايجاد چنين روحيه و فرهنگی، تغيير در زيرساخت ها و منابع انسانی، 
اولين و بديهی ترين گام می باشد و تعليم و تربيت و پرورش و 
در يك كالم داشتن دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور، بدون 
حضور معلم و مربی با دانش و روحيه و تجربه متناسب ، كتاب و 
محتوای درسی كه با اين نگرش تدوين شده باشد در كنار امكانات 
جانبی و عملی كه برای انجام پژوهش الزم می باشد، ممكن نيست. 

دکترمحسن جمالی 
مشاور وزير ورئيس باشگاه دانش پژوهان جوان وزارت آموزش وپرورش 
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اما تمامی اين موارد نيزدر نبود آيين نامه های الزم و تغيير نگرش 
قانون گذار، برنامه ريز و مدرس به مسأله كفايت نمی كند. ايجاد 
تغييری فرهنگی وبنيادين الزم است. زيرا كه عادت مألوف مونولوگ 
)تك صدايی( بايد به مالتی لوگ )چند صدايی( تغيير يابد و معلم به 
جای گويندگی جای خود را به شنوندگی و هدايت گری و حداكثر 
جمع بندی و نتيجه گيری تغيير دهند كه كار آسانی نيست، بايد به 
مخاطب اطمينان و جرأت حرف زدن و پرسش کردن داده شود 
و ما نيز شجاعت شنيدن، به چالش کشيده شدن و توانايی پاسخ 
دادن و حتی در واقع عدم ترس از ندانستن جوابها را داشته باشيم 
و مخاطب نيز بداند كه ما نيز لزوماً خود جواب آخر و نهايی را در 
دست نداريم و اين تغيير نگرش به هيچ وجه، اتفاق كوچكی نيست 
و به نظر من مهمترين چالش عالوه بر محتوا، چهارچوب  ها و ... 
نيروی انسانی توانمند و پرورش يافته ای است كه خود بايد پيشتر 
اين نگرش را كسب كرده باشد و با صدوردستورالعمل های خلق 

الساعه چنين نيرويی ايجاد نمی گردد. 

برای ساماندهی بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهای 
اساسی بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش چيست؟ 
ابتدا بايد مسائل راهبردی وزارت آموزش و پرورش كه اصالتًا 
نيازمند چاره جويی پژوهشی هستند، و اين كه اصوالً پژوهش در 
حوزه مسائل راهبردی چگونه تعريف و عملياتی می شود، مشخص 
شوند. تعيين انتظارات از پژوهش در آموزش و پرورش، خود به 
خود کمك شايانی به اين ساماندهی می کند. اگر بپذيريم که منطقًا 
پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش، به مثابه مغز وزارت خانه 
معظم آموزش و پرورش می باشد، سطح و عمق انتظار و توقع 

از اين پژوهشگاه به وضوح مشخص خواهد بود. 

چه راهكارهايی می تواند به تحرك بيشتر حوزه ی پژوهش در 
راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟

ببينيد؛ شايد همين تمركزی كه در اين حوزه در پژوهشگاه شكل 
گرفته خود باعث ايجاد تحرك و هم راستايی و پرهيز از دوباره 
كاری ها باشد و حداقل با توجه به ادغام ها و گرد آمدن حوزه 
های پژوهشی همه بخش ها در يك ساختار ستادی، خود به خود به 
همگرايی امور پژوهشی و شمول ان به همه شئون وزارت خانه كمك 
می كند. اما به نظرم كماكان، تغيير آيين نامه ها ،حتی با اسم گذاری 
ايام و روزها و امثالهم، لزوماً منجر به تحرك بيشتر در حوزه پژوهش 
نمی شود ، مشكل از جنس مهارت )Skill ( يا حتی دانش و آگاهی 
)knowledge(  نيست، نگرش) Attitude ( بايد اصالح شود.
همچنين نزديكی بيشتر بامسائل واقعی ومشكالت وبرگزاری جلسات 
باكارشناسان وبرنامه ريزان می تواند كمك شايانی دراين زمينه بنمايد. 

فعاليت های پژوهشی آموزش و پرورش را چگونه ارزيابی می 
کنيد؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟ 

من در مقام اين ارزيابی نيستم، ولی احساس كلی اين است كه 

ثمربخش نبوده است و ريشه يابی اين امر به نظرم خود يكی از 
اولويت ها است كه می تواند به تحرك بيشتر اين حوزه كه در سؤال 
قبل هم مطرح شده كمك كند. به اعتقاد من بزرگترين فرصت وسعت 
و بكر بودن فضا برای پژوهش است و تعدد و تكثر موضوعات 
اگر خود اولويت بندی شوند يك فرصت در اين حوزه است. برای 
تشخيص و تعيين موضوعات و گلوگاه ها، الزم نيست كارپيچيده 
ای صورت گيرد، مشكل صرفاً تعيين راه حل ها است. به نظرم 
بعضی از تهديدها عبارتست از عدم تفكيك ميان كار كارشناسی و 
پژوهشی و يا چگونگی تفكيك ميان پژوهش های بنيادی و علمی 
از يك سو و پژوهشهای عمل و عمليات از سوی ديگر ، تفاوت 
قائل شدن بين action research وresearch operation مهم 
است. يا اگر موردی صرفاً به يك كار كارشناسی ساده احتياج دارد 
نبايد آن را با يك كار پژوهشی دامنه دار سامان داد و تفكيك اين 
دو از هم، دارای اهميت و عدم توجه به آن يك تهديد جدی و 

مسبوق به سابقه است. 
مشكل بزرگ ديگر، حلقه ی مفقوده ميان پژوهش و اجرا است كه 
بايد ابتدائاً كشف و تعيين شود و سپس راه های پر كردن و برطرف 

نمودن آن تبيين و تصحيح و اجرايی شود. 
در واقع  برخی از پژوهش ها و تحقيقات كتابخانه ای، صرفاً نشان 
دهنده يا معلول عدم تناسب كارهای انجام شده با نيازها يا واقعيات 
نيست. بلكه نقش و انتظارات و اهداف ما از تعريف و استفاده از 
اين پژوهش ها و چگونگی كار بست يافته ها نيز، مهم و تعيين 
كننده می باشد و در اين ميان تغيير نگرش مسووالن رده های ارشد 
و صدالبته كسانی كه قرار است به هر نحوی مجری، ذينفع يا بهره 

بردار باشند، نقشی به سزا می باشد. 

به نظر شما مهمترين اولويت های پژوهشی که ضروری است 
مورد توجه قرار گيرد کدامند؟

به نظرم بايد متناسب با اولويت امور و اهداف در وزارتخانه و 
ميزان اهميت مشكالتی كه حل آنها نيازمند پژوهش است نه كار 
كارشناسی، اين اولويت ها تعيين گردد. بديهی است كه از منظر 
افرادی در موقعيت ما و با نگاه بخش گرا چالش های حوزه منابع 
انسانی و محتوای آموزشی و درسی در اولويت باشد تا مثاًل اصالح 
اداری اما با ديد فرابخشی به هر حال بهبود كمی و  ساختار مالی – 
كيفی آموزش ها است كه به وظايف ما هم نزديكتر و مرتبط می 
باشد. اما اين كه تا چه ميزان رفع گلوگاه ها و بهبود شرايط نيازمند 
كار كارشناسی است تا پژوهش، از نگاهی است كه بنده بر آن تأكيد 
دارم. آنچه بايد فراموش نشود، نقش آموزش و پرورش در پرورش 
نسل فردای اين مملكت و تعيين سرنوشت آينده و آينده سازان 
ميهن اسالميمان است. بر اين گمانم كه شرايط و وضعيت موجود 
به هيچ وجه متناسب و تحقق بخش آن نيازها و آرمانها و رؤيايی 

روشن نيست. 
به تصورم ، تشخيص ساختار پژوهش و تعيين اينكه گلوگاه های 
پژوهشی در كدام مراتب نظام اداری است و اينكه چگونه از نتايج 
پژوهش در عمل خصوصاً در مسايل راهبردی می توان استفاده كرد، 
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بيشتر در اولويت است و كمتر واضح تا اين كه اولويت های پژوهشی 
خود فی نفسه كدامند. 

شاخص های پژوهش مداری در نهاد آموزش و پرورش کدام 
است؟

عموما تعداد وتنوع پژوهشها ی انجام شده می تواند ، شاخصی 
برای اين مهم تلقی شود ولی پژوهشی كه كابرد آن درنظام آموزشی 
مورد توجه واقع نشود ، نمی تواند درعمل يك حسن تلقی شود 
وبرمبنای آن آموزش وپرورش را يك سازمان پژوهش محور قلمداد 
نمود.به عبارت ديگر پژوهشی كه به عمق مساله مورد نياز آموزش 
وپرورش نپردازد ،نمی تواند يك شاخص واقعی بشمارآيد.به نظربنده 
پژوهشهايی كه درراستای اصالح وبهبود روشهای انجام كار صورت 
می گيرد، يك گام به جلو بحساب می آيد وكاربست نتايج پژوهشها 
ونيزباور دست اندركاران واعتماد به نتايج آن می تواند ازشاخص های 

پژوهش مداری درآ موزش وپرورش بحساب آيد.

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقای پژوهش در آموزش 
و پرورش و تقدير پژوهشگران و مديران پژوهشی چگونه ارزيابی 

می کنيد؟ 
داشتن هفته ای به نام پژوهش و تقدير از پژوهشگران و مديران 
پژوهشی به تنهايی مشكلی را حل نمی كند. البته كار خوبی است، 
به شرط اينكه از قالب صوری و صرفاً برای ثبت در تقويم كاری 
و ارائه گزارش و.. خارج شود. البته بنده معتقد نيستم كه در حال 
حاضر چنين است ولی بزنگاه را عنوان كردم. صرف نامگذاری يك 
هفته و انجام يك حركت مقطعی قبل و بعد از ، مشكلی را در هيچ 
جا حل نمی كند. اگر صرفاً جهت يادآوری است، خب اين بحث 
ديگری است. ولی منطقاً می بايد به طور خودجوش و از دل كار 
و محمل مكانی و زمانی نشان دادن خروجی ها و زحمات در اين 
حوزه و در اين موضوع باشد. به عبارت بهتر وجود انواع و اقسام 
جشنواره های فيلم، در همه جای دنيا، هيچكدام كه علت ساخته 
شدن فيلم ها نيستند و نخواهند بود، بلكه زمان و مكانی هستند برای 
ارائه نتايج، البته تشويق و شايد تا حدودی جهت دهی در حوزه 
صنعت می باشد. كه اين مورد اخير هم شايد صرفاً در  اين هنر – 
كار ما پر رنگ تر باشد و يكی از اهداف داشتن چنين هفته ای و 
برگزاری چنين رسمايشی مثاًل اگر انجام چنين مصاحبه ای و چاپ 
چنين ويژه نامه، به مناسبت وجود چنين هفته ای صرفاً به دليل انجام 
يك كار باشد، نه با هدف ايجاد تغيير به گمان من كه اهداف محقق 
نمی شود وهيچ اتفاق اثربخشی نمی افتد. نه كسی به درستی سؤال 
می كند، نه جواب می شنود و نه ديگری اين سؤال و جواب ها را 
به دقت و اهميت می خواند و خالصه هيچ اتفاقی نمی افتد، مثل 
خيلی از كارها و پژوهش ها در خيلی جاها. ولی اگر اين فرايند 
واقعاً دردمندانه، متعهدانه و هدفمند شكل گيری و اجرا شود، قطعًا 
نتيجه، چيز ديگری خواهد بود. ببخشيد كه اينقدر صريح و بی پرده 

عنوان كردم مسأله را. 

با کار بست يافته های پژوهشی و استفاده مناسب تر از نتايج 
يافته ها چه راهكارهايی را توصيه می نماييد؟ 

اول بايد نسبت كار بست نتايج پژوهشی و پيشنهادهای اجرايی به 
درستی تعريف شود.اگر از ابتدا اهداف، انتظارات و موضوع پژوهش 
هم به درستی تعيين و تعريف گردد و خود پژوهش نيز به درستی 
انجام شود، و حتی در پايان پيشنهادهای اجرايی هم ارائه شود، باز 
هم انتظار ما بيهوده است. تا زمانی كه اين نتايج و حتی پيشنهادهای 
اجرايی، تبديل به دستورالعمل ها و آيين نامه های اجرايی نشود، 
انگاری كه اتفاقی نيفتاده است. مشكل توقع و انتظار بی جا و 
نامتناسب ما از پژوهش و پژوهشگرو بی دليل زير سؤال بردن 
ارکان پژوهش است. اين بخش ماجرا که منجر به کار بست 
يافته های پژوهشی و استفاده مناسب تر از نتايج و راهكارهای 
پژوهشی شود ، جزو پژوهش و وظيفه پژوهشگر نيست. حلقه ی 
مفقوده در اين فرايند، آيين نامه های اجرايی ويا طرح های آموزشی 
وپرورشی براساس آن هستند كه بايد تهيه و ايجاد يا اصالح بشوند.
درواقع استفاده از نتايج پژوهش ها ،وظيفه ای مهم بر عهده افراد و 
سازمانهاست است نه پژوهش، پژوهشگر يا پژوهشگاه و البته باز 
هم، مكرر در مكرر، به نقش تغيير نگرش تأكيد می كنم تا افراد در 
مراتب مختلف اداری اين نتايج را با اعتقاد بكار ببندند.ولی نقش خود 
پژوهش، )درستی و روايی نتايج آن (را نيز نمی توان كتمان كرد. افراد 
وسازمانها بايد اطمينان حاصل كرده باشند كه پژوهشها وپژوهشگران 
دردآشنا بوده ودقيقا به مساله مبتال به آن مجموعه پرداخته اند و قصد 
كمك و بهبود دارند واين  كار با رعايت استاندارها و اصول حرفه ای 
و توسط متخصصين امر انجام شده و عاری از خطا و اشتباه است .

برای توسعه امرپژوهش در بين معلمان و نيروی آموزشی مدارس، 
انجام چه اقداماتی را ضروری می دانيد؟ 

آموزش، آموزش و آموزش شاه كليد حل اين ماجرا است. معلمان 
و نيروهای آموزشی مدارس خود بايد در محيط هايی نامتعارف و 
متمايز با آنچه تا امروز با آن سر و کار داشته اند به چالش کشيده 
شوند، با سؤاالت و پرسش های بی پايان روبرو گردند والبته با 
رفع دغدغه های جانبی آنها،بايستی تدابيری انديشيد که آنهانيز تمام 
توان خود را بر کارشان متمرکزکنند، تمركزی كه به همراه تغيير 
نگرش پيش گفته و دانش افزايی مداوم ، بستر الزم برای به چالش 
كشيدن دانش آموز و شركت در چالش های مطرح شده توسط دانش 
آموز می باشد. به عبارت ديگردر مواقع و موارد متعدد ،معلم صرفًا 
شخص پرسشگر نيست وبايد جوابگو باشدوپرسش ها رامخاطب 
مطرح می كند نه معلم ،پرسشهايی كه غالباً جوابهای متعارف، آماده 
و از پيش تعيين شده و قطعی هم ممكن است نداشته باشند. ومعلم 
بايستی در موضع پرسشگری طوری عمل بكند كه اين عمل برای 
سنجش دانش شاگرد و دادن نمره و تعيين سطح  نبوده  و يااز آن  
بعنوان ابزار تهديد و تنبيه برداشت نشود. حتی بايد طوری القا شود 
كه هدف فقط به فكر انداختن مخاطب و ايجاد پرسش در ذهن او 
)بعنوان مقدمه و نقطه شروع حركت نه بعنوان نقطه پايان ( است 

ودرك اين تفاوت و تغيير ضروری است.
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يكي از محور هاي راهبردي و اساسي نهاد تعليم وتربيت پرورش 
دانش آموزان پرسشگر و پژوهش محور است به نظر شما چگونه 
اين امر ممكن است؟ مجموعه حضرتعالي در اين خصوص چه 

نقشي را مي تواند ايفا نمايد.
يكي از آفت هاي آموزش و پروش ما تاكيد بر حافظه محوري و 
رونق كم مطالعه در بين كودكان و نوجوانان است. حجم زياد وسنگين 
محتواي آموزشي وارزشيابي هاي كمي و غير علمي باعث شده حتی 
كارهاي پژوهشي دانش آموزان بيشتر كليشه اي و فقط براي رفع 
تكليف انجام شود كه خوشبختانه در سال های اخير و با توجه به  
نتايج تحقيقات انجام شده برنامه های خوبی در آموزش و پرورش 

برای رفع اين نواقص در حال اجراست.
 آرمان اصلي كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان رشد و 
پرورش فكري كودكان و نوجوانان است . برای رسيدن به اين هدف، 
اساس برنامه ما درمحيط مراكز فرهنگی هنری كانون )كتابخانه ها ( وبا 
نظارت و راهنمايی مربيان مستعد وآموزش ديده و بر محور كتاب و 
كتابخوانی شكل می گيرد . مربيان کانون با انجام فعاليت هاي متنوع 
و متناسب با عاليق مخاطبان از قبيل قصه گويي، نقاشی ، معرفي 
کتاب، بحث آزاد و نمايش خالق و.... فضاي مناسبي  براي پرورش 
روحيه تفكر و پرسشگري در کودکان و نوجوانان ايجاد مي کنند. 
طي تحقيقات انجام شده كه بطور مقايسه ای انجام شده اعضاي مراكز 
كانون در مقايسه با گروه غير عضو دراوقات فراغت خود بيشتر به 
فعاليت هاي آموزشي ، فرهنگي و هنري تمايل دارند  و در اوقات 
فراغت آن ها زمان كمتری به بيكاري می گذرد. كارشناسان و مربيان 
كانون در تالشند با استفاده از نتايج اينگونه تحقيقات و همچنين 
فرهنگ غنی اسالمی ، ايرانی ، محيط مناسبی را برای يادگيری های 
غير رسمی و دراوقات فراغت كودكان و نوجوانان ايجاد كنند. فعاليت 
های مراكز كانون بيشتر با توجه به عالقه و توان اعضا است و مربيان 
نقش هدايتی را برعهده دارند.  مربيان  می كوشند تا كودكان ونوجوانان 
ضمن لذت بردن از فعاليت های مورد عالقه شان  تغييرات مثبت 
و  پايداري در رفتارشان ايجاد شود و خود را براي زندگي اجتماعي 
آينده آماده كنند. استفاده از تجارب مربيان كانون در زمينه روش های 
پرورش انواع تفكر كه در مراكز توسط مربيان اجرا می شود و از طرف 
دانش آموزان با استقبال مواجه شده می تواند برای معلمان مفيد باشد.    

براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهاي 
اساسي بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

وپرورش چيست؟ 
يكی از  كارهای مهم براي ساماندهي پژوهش، سياستگذاري هاي 
واحد و معتبر علمی است. می توان با توزيع عادالنه منابع و اعتبارات 
الزم جهت پژوهش هاي ، بنيادي ، كاربردي ، در زمينه تعليم وتربيت 
كودكان ونوجوانان در سطح استان ها و با استفاده از نيروهاي متخصص 
و اساتيد دانشگاهي سطح كيفي پژوهش ها را باال برد . يك كار مهم 
ديگر،  باور به اهميت تحقيقات واستفاده از نتايج آن در بين مديران 
است كه به پويايی سازمان ها منجر مي شود . به گفته دانشمندان و 
بزرگان اكنون منبع اصلي براي سامان دادن و رشد يك سازمان تكيه به 
نيروي دانش است . همچنين تغييرات را بايد سر كالس و در روش 
های آموزشی معلم مشاهده ورصد كرد . مراكز تربيت معلم در اين 
مورد بايد توجه ويژه ای بكنند. استفاده از نيروهاي متفكر دانشگاهي 
و با تجربه در كنار نيرو های خالق جوان  باعث  نوآوري و ارزش 
آفريني در سازمان مي شود . آموزش و پرورش به عنوان اولين نهاد 
اجتماعي كه وظيفه تعليم و تربيت را در جامعه به عهده دارد،  بايد 
به دانش روز آگاه بوده و از آن استفاده كند.   و البته فرهنگ سازی 
هم خيلی مهم است.  در اين سال ها  برنامه پژوهش در عمل  برنامه 
نسبتاً موفقی بوده و نقش خوبی در ترغيب معلمان به كار پژوهشی 

در حوزه كاری شان داشته است 

چه راهكار هايي مي تواند به تحرك بيشتر حوزه هاي پژوهش 
در راستاي تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟

برنامه ريزي در مقوله پژوهش و انجام پژوهش هاي هدف محور 
باعث مي شود از سليقه محوري دور شويم و بوسيله پژوهش هاي 
بنيادي و كاربردي به تحقق  اهداف طوالني مدت و كوتاه مدت در 
برنامه ها دست يابيم. در اين راستا از طرفي بايد با  ايجاد نظام واحد 
در امر نظارت بر پژوهش ها اقدام كرد و از سوي ديگر با بر طرف 
كردن موانعي كه بر سر راه پژوهشگران حوزه تعليم و تربيت در 
سازمان ها و     نهاد هاي مختلف قرار دارند و ارتباط دادن  محققان 
در انجمن ها و يا محيط هاي پژوهشي و ايجاد بانك هاي اطالعاتي 

براي دوري از موازي كاري به توسعه كيفي پژوهش پرداخت.
همچنين بايد با بهره گيري از نتايج تحقيقات انجام شده و كاربست 
آن ها در تصميم گيري ها موانع را از پيش پای محققان برداشت 
، در اين راه ايجاد باور نياز به پژوهش به خصوص در بين 3 قشر 
تصميم گيران ، مديران مياني و مجريان تربيتي بسيار مهم و حائز 

اهميت است .

سيدصادق رضايي
رئيس هيأت مديره و مدير عامل کانون پرورش فكری کودکان ونوجوانان 
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گسترش و توسعه فرهنگ پژوهش با  توسعه كتابخانه ها و مراكز 
تحقيقاتي و سايت هاي مناسب در وزارت آموزش پرورش و استفاده 
از نتايج تحقيقات داخلي و خارجي در جهت غني تر شدن منابع در 
دسترس همچنين استفاده از توان فكري محققان استان هاي مختلف به 
خصوص در تحقيقات استاني موثر است . جامعه جوان و نيرو هاي 
تحصيل كرده و خالق  از جمله فرصت هاي  زمان ما است.  مي 
توان مسائل و مشكالت آموزش و پرورش و يا سازمان هاي ذيربط را 
در قالب سوال هايی مطرح و تشويق هايی  براي افرادي  كه بهترين 

راه حل اجرايي را پيشنهاد كرده اند در نظر گرفت.  

فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي مي 
کنيد؟ فرصت ها و تهديد ها در اين بخش کدامند؟ 

يكي از مهمترين اصول در اجراي يك پژوهش در نظر گرفتن 
سوال هاي جامعه است . متأسفانه كم تر هدف پژوهش در آموزش 
و پرورش پاسخ به سوال هاي تصميم گيران ، مربيان ، خانواده  و 
كودكان ونوجوانان در جامعه است . بخشي از پژوهش ها  به دوراز 
دنياي واقعي و درگير تئوري ها است و تعدادي هم بسيار سطحي 
وهدف آن پاسخ به سوال هايی است كه جواب آن  روشن است . تكيه 
صرف به منابع خارجي بدون در نظر گرفتن نياز هاي جامعه اسالمي 
و ايراني باعث شده بين محققين و  جامعه فاصله زيادي ايجاد شود 
. از طرفي باور اين اصل كه براي هر تصميم نياز به تحقيق است، از 
سوي مديران و تصميم گيران  باعث باال رفتن روحيه پژوهشگران مي 
شود. پژوهشگري كه در اين فضا مشغول به تحقيق است مي داند كه 
نتايج تالش او فقط در كتابخانه ها و براي تورق برخي از همكاران 
نيست بلكه او در بهبود امر آموزش  تك تك كودكان و نوجوانان 
سرزمين خود نقش دارد. اگرجايگاه پژوهش در هر برنامه به عنوان 
اصل و اساس قرار گيرد مسئولين،  محققان  و آحاد افراد جامعه در 
صدد آن برمي آيند كه نتايج تحقيقات را پي گيري كنند و پژوهشگر 

را مسئول پاسخگويي به سوال هاي خود مي دانند. 

به نظر شما مهمترين اولويت هاي پژوهشي که ضروري است 
مورد توجه قرار گيرد کدامند؟ 

با توجه به اهداف كانون ، در حال حاضر اولويت های پژوهشی 
ما به طور كلی پژوهش هايی درزمينه مبانی تعليم و تربيت اسالمي 
،بازنگری درطبقه بندی گروه های سنی بر اساس شناخت  ويژگی های 
رشدی و نياز های مخاطبان كودك و نوجوان و تعيين استانداردهای 
الزم در توليد محصوالت و ارائه خدمات فرهنگی هنری ويژه كودكان 
و نوجوانان است . بر اساس نياز سنجی پژوهشی انجام شده، ارزيابی 
كيفيت تاليف و تصوير گری كتاب های ديني و مذهبی متناسب 
با نياز هاي مخاطبان و همچنين بررسی  راه هاي جذب و پايدار 
سازی عضويت بيشتر نوجوانان در مراكز فرهنگي و هنري كانون از 

اولويت های ما برای پژوهش در سال جاری است. .   

شاخص های پژوهش مداری در نهاد آموزش و پرورش کدام 
است؟ 

يكی از شاخص های پژوهش مداری در نهاد آموزش و 
پرورش  اين است که به نتايج يافته ها و فعاليت های پژوهشی 

برای برنامه ريزی  بلند مدت توجه شود. همواره در سخنان مسئولين 
وبزرگان ما بر نقش و جايگاه آموزش و پرورش در آينده و فردای 
كشورمان تاكيد و توجه شده است . بر اين اساس افق آينده آموزش 
وپرورش بايد روشن شود. مجموعه ما در خانواده بزرگ آموزش و 
پرورش موظف هستيم با بهره گيری از ابزار علم ،هنر ، فرهنگ و 
بانگاهی جامع و  آينده نگر درشكل گيری درست شخصيت كودكان و 
نوجوانان در جامعه اسالمی تالش كنيم.  اين امر با پشتوانه ای علمی 
و پژوهشی و به همت انديشمندان و سياستگذاران محقق می شود. 

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقاي پژوهش در آموزش 
وپرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشي چگونه ارزيابي 

مي کنيد؟
هدف از برگزاري هفته پژوهش فرهنگ سازي و ارج نهادن 
به پژوهش و پژوهشگر در سطح جامعه و نيز تبادل اطالعات و 
ايجاد زمينه های همكاری واحد های اجرايی و پژوهشی است. اين 
برنامه فرصت مغتنمی است تا فعاليت های پژوهشی به عنوان كليد 
حل مسائل و تصميم گيري بهتر امور ديده شود ، پژوهش ها و 
پژوهشگران برگزيده معرفی و تقدير شوند و نتايج تحقيقات مراكز 
علمی و آموزشی كشور به اطالع مردم برسد . برگزاری برنامه های 
ويژه اين هفته و انعكاس آن در رسانه هاي عمومي نقش موثری در 
ايجاد ارتباط و انگيزه بيشتر تحقيق بين اساتيد دانشگاهي ، صاحب 

نظران و دانشجويان دارد . 

براي کاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده مناسب تر از نتايج 
يافته ها چه راهكار هايي را توصيه مي نماييد؟ 

براي كاربست نتايج تحقيق چند نكته قابل تأمل است: 
بايد بين تصميم گيران و برنامه ريزان با محققين تفاهم و ارتباط 
فكري ايجاد شود . درصورتي كه برنامه ريزي و تصميم گيري ها 
بدون تحقيق انجام شود و يا تحقيقي بدون در نظر گرفتن مسائل و 
نياز هاي مديريتي انجام گيرد همچنان با انبوه پژوهش هاي مختلف 
دانشگاهي در كتابخانه ها مواجه مي شويم. همچنين بايستی كيفيت 
كارهاي پژوهشي مناسب بوده و زمان و تاريخ مصرف آن ها نگذشته 
باشد و پيشنهاد هاي پژوهشگران اجرايي بوده و آرماني نباشد .يكي 
ديگر از عواملي كه در كاربست يافته های پژوهشی موثر است ارتقای 
فرهنگ پژوهش و دانش مسئولين تربيتی ، مربيان و معلمان است. 
برگزاري دوره هاي آموزشي، دسترسي آنان  به بانك هاي اطالعاتي، 
ايجاد زمينه هاي مناسب براي تحصيالت تكميلي براي افرادي كه 
نقش مهمي در تربيت كودكان پرسشگر دارند بسياربا اهميت است. 

برای توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروی آموزشی مدارس، 
انجام چه اقداماتی را ضروری می دانيد؟

با توجه به نگاه تحولی در آموزش وپرورش، نتايج هرگونه تغييری  
و بايد در مدرسه و در كالس درس بين معلمان و نيروی آموزشی 
مشاهده شود. توسعه ترويج فرهنگ پژوهش در بين كودكان ونوجوانان 
را نمی توان از آموزش مربيان و معلمان در اين زمينه جدا كرد و از 
آن غفلت نمود. بايد الگو دهی كرد.  بايد از هر مناسبتی برای ارائه 
تالش های محققانه و يافته های تحقيقی معلمان و نيز تقدير از آنان 
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بهره برد. تا به تدريج جايگاه و شان فعاليت های تحقيقی و فكری 
در آموزش و پرورش استحكام بيابد . ارتقاء سطح دانش و به روز 
بودن اطالعات مربيان و معلمان بايد يك ارزش تلقی شود . همانطور 
كه در قبل نيزاشاره كردم، توجه به انجام تحقيات کيفی و يا برنامه 
پژوهش در عمل  گام مهمی در سوق دادن مربيان و معلمان به 
سوی پژوهش برداشته است. اين اقدامات بايستی با قوت ادامه پيدا 
كند. نكته مهم ديگر تاكيد بر شناسايی و توجه به نياز ها و مسائل 
بومی نظام تعليم و تربيت كشور است . بطور طبيعی اين موضوعات 

راه حل های خاص خود را نياز دارد و اين كار پژوهش را در بطن 
جامعه شكل می دهد. و موجب می شود سوال و مشكل در اين 
تحقيقات با تعمق  و همفكری مجريان و مربيان تربيتی كه آشناترين 
افراد به نياز ها و مسائل كودكان ونوجوان هستند، شناسايی شود.آنان 
با استفاده از دانش و خالقيت خود سعی بر رفع مشكالت كرده و 
نتايج كارشان را ثبت می كنند ، پژوهش ها رنگ و بوی بومی می 

گيرد و فرهنگ توسعه پژوهش تحقق می يابد.

يكي از محورهاي راهبردي و اساسي نهاد تعليم و تربيت، پرورش 
دانش آموز و دانشجوي پرسشگر و پژوهش محور است، به نظر شما 
چگونه اين امر ممكن است؟ مجموعه حضرتعالي در اين خصوص 

چه نقشي را مي تواند ايفا نمايد؟
پرورش دانش آموز يا دانشجوي پژوهشگر از يك نظام پژوهش 
محور برمي آيد. واقعيت آن است كه نظام آموزش و پرورش ما عالوه 
بر انتقال دانش مي بايست در راه توسعه آن نيز تالش نمايد و اين مهم 
بدون پژوهش به دست نمي آيد و نمي توان از اين نظام كه اجزاي 
آن )معلم، استاد، برنامه، موضوع درسي )ديسيپلين(، فرايند آموزش و 
يادگيري، نظام ارزشيابي و سنجش تحصيلي و ...( به صورت ايستا و 
با هدف يادگيري در سطح دانش و درك )حفظ كردن و به كار بردن 
عين آموخته ها( تدوين گرديده است، انتظار تحول و ايجاد مفاهيم نوين 
داشت. وقتي سنجش ما براي موفقيت و اعتبار تحصيل يادگيرندگان 
براي ورود به مراحل باالتر برمبناي شاخص هاي كمي است، چگونه 
محصول ما كيفي خواهد شد. وقتي مدرسان ما مالك هاي كمي در 
دست دارند، حاصل تالش آنها به سختي ممكن است كيفي باشد. 

مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم )ص(  با هدف ارتقاي دانش و 
ترغيب پژوهش درصدد ايجاد يك ساختار نظام مند براي فعاليت هاي 
پژوهشي است. ساختاري كه به مدرس و همكار و دانشجو فرصت 
تحقيق مي دهد، مالك ارزشيابي موفقيت آنان را تنها در ارايه دانش 
هاي قطعي موجود نمي داند، بلكه به دنبال ايجاد فرصت هايي براي 
حمايت و تشويق پژوهشگران است و ... و همه ي اين ها كارهايي 
است كه شوراي پژوهشي مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم )ص(  

هدف قرار داده است.

براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهاي 

اساسي بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش چيست؟

پژوهش در آموزش و پرورش بايد نهادينه گردد. ضمن برقراري 
فعاليت هاي پژوهشي مي بايست سازوكار و ساختار مناسبي براي 
انجام پژوهش در تمامي مراكز آموزشي كشور برقرار گردد. نظام 
آموزشي ما اگر به جاي محوريت دانش، پژوهش را محور فعاليت 
هاي خود قرار دهد، يك كار اساسي انجام شده است. پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش مي تواند در تمامي سطوح و انواع  
فعاليت هاي اين وزارتخانه سازوكار و ابزارهاي مناسبي براي پژوهش 
ارايه دهد. نظام معلم پژوهنده، تشويق به بكار بردن تكنيك حل مسأله 
است و مي تواند اين فكر را به ياد دهنده و يادگيرنده القا نمايد 
كه هميشه يك راه حل قطعي و مشخص براي مسايل وجود ندارد 
و مي توان هر مطلبي را با ديد تازه و نگاه جديدي نيز بررسي و 
بيان نمود. هم چنين براساس نتايج پژوهش ها، پيشنهادات الزم را 
جهت »پرورش فكر پژوهش محوري« در برنامه درسي تمام سطوح 

آموزشي ارايه نمايد.

چه راهكارهايي مي تواند به تحرك بيشتر حوزه ي پژوهش در 
راستاي تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟

برنامه ريزي براي يك نظام آموزشي برمبناي پژوهش، تربيت 
معلمان، مدرسان و اساتيد پژوهشگر، کشاندن پژوهش به موضوعات 
درسي، پرداختن به فعاليت هاي پژوهشي همانند ساير موضوعات 
مورد نظر در نظام آموزشي، ايجاد ساختار تشويق و پاداش براي 
پژوهش و مسايلي از اين دست، راهكارهايي است که در دستيابي 

به يك نظام پژوهش مدار در آموزش کشور مؤثر است. 
عالوه بر آن كه مدارس و مكان هاي آموزشي را در اقصي نقاط 

دکترسهراب رضايي 
رئيس مجتمع آموزش عالي پيامبراعظم )ص(
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كشور مجهز به ابزارهاي پژوهشي و دنياي اطالعات و فناوري مي 
نماييم، اگر برنامه هاي درسي ما كيفي و پژوهش محور باشد و اگر 
نظام ارزشيابي ما نيز در آموزش به يافته هاي جديد نه به ديده ي 

ترديد بلكه با تشويق بنگرد، حوزه ي پژوهش گسترش مي يابد.

فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي 
مي کنيد؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟

پژوهش هاي انجام شده در آموزش و پرورش بسيار ارزشمندند 
چرا كه با آن كه ساختار اصلي و وظايف اساسي اين نظام تنها 
تعريف آموزشي دارند، صورت مي گيرند. مي بايست در ميان وظايف 
نيروهاي انساني بخش آموزش، پژوهش تعريف شود. ساختار يابد و 
نظام ارزشيابي برمبناي آن صورت بگيرد، تشويق شود و گسترش يابد. 
وقتي نظام اجرايي پژوهش ساالنه توصيف مي شود و اين سال بعد 
از به جريان يافتن واقعي سال مالي شروع مي شود، وقتي اولويت 
هاي پژوهشي در انتهاي سال مالي اعالم مي گردد، وقتي سازوكارهاي 
پژوهشي به صورت يك برنامه ي متقن و پايدار باقي نمي مانند، آسيب 
و تهديد پژوهش مي گردند. متقن و مدون نبودن ساختار پژوهشي 
و زيرساخت هاي الزم آن، به خصوص راهكارهاي اجرايي غيرثابت 

تهديدي براي پژوهش است. 
تمايل مسؤالن، مديران و معلمان و اساتيد به خصوص دانش آموزان 
و دانشجويان فرصت بسيار مناسبي است كه به گسترش پژوهش 

مي انجامد.

به نظر شما مهمترين اولويت هاي پژوهشي که ضروري است 
مورد توجه قرار گيرد، کدامند؟

ارزيابي برنامه ريزي درسي و آموزشي موجود با تمام عوامل نظام، 
بازنگري برنامه هاي موجود آموزشي، ارزيابي دوره هاي آموزشي 
فايده و مطالعات تطبيقي نظام هاي  موجود از نظر تحليل هزينه – 

تربيت معلم و دبير

شاخص هاي پژوهش مداري در نهاد آموزش و پرورش کدام 
است؟

توجه به پژوهش هاي انجام شده به عنوان مبنا و اساس تصميم 
گيري، توجه به روش هاي آموزش پژوهش مدار و كيفي و مالك 
ارتقا بودن آن است. شعار اصلي در برگزاري هفته پژوهش در سال 
هاي گذشته و براي سال هاي متمادي محور اصلي بود، بدون فكر 

و پژوهش تصميم گيري نكنيم، مصداق بارز اين شاخص است. 
هم چنين يك شاخص مهم در ايجاد نظام پژوهش مدار، ايجاد 
سازوکار مناسب  در پي بكاربستن   يافته هاي پژوهش هاي 

انجام شده است. 
نظام ارزشيابي نيروي انساني نيز نيازمند دست يافتن به ديدي تازه 
است، نگاهي كه ارزش پژوهش را به اندازه ي اجراي دستوري و 

بخشنامه اي و بلكه باالتر مي رساند.

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقاي پژوهش و ارتقاي 
پژوهش در آموزش و پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران 

پژوهشي چگونه ارزيابي مي کنيد؟

عالوه بر نياز به بسترها و ساختار مناسب براي ترغيب افراد به 
پژوهش، توجه به پژوهشگران و  يافته هاي پژوهشي مي تواند زمينه 
ي فعاليت هاي آينده باشد. هفته پژوهش فرصتي است كه در آن 
پژوهشگران مورد توجه جامعه آموزشي موجود قرار گيرند. هم چنين 
مديران و مجريان آموزش با   يافته هاي نوين و مرزهاي جديد روش 
هاي تعليم و تربيت و علوم و دانش موجود آشنا گردند. هر چه در 
هفته پژوهش بتوانيم ميزان پوشش تشويق را بيشتر نماييم، به تعداد 
پژوهشگران فردا مي افزاييم. بجاست كه از همه ي مديران بخواهيم 
فرصت هاي معرفي و راهيابي معلمان، مدرسان، همكاران و دانش 
آموزان و دانشجويان را به عرصه تشويق در هفته پژوهش بيفزايند.

براي کاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده مناسب تر از نتايج 
يافته ها، چه راهكارهايي را توصيه مي نماييد؟

اگر پژوهش در هر سازماني بر اساس يك نظام صحيح صورت 
گيرد، به طور قطع براي كاربست  يافته هاي آن، زمينه هاي مناسب 
تري مي توان يافت. در يك سازمان و نظام آموزشي، براساس 
نيازسنجي صحيح، مي بايست اولويت هاي پژوهشي مشخص گردد 
و راه هاي دستيابي به فرصت ها و امكانات و به دست گيري اجراي 
كارهاي پژوهشي هموار شود. زماني كه پژوهش ها برمبناي نيازهاي 
سازمان صورت مي گيرد، از ابتدا براي كاربست يافته هاي آن يقين 
و اميد وجود دارد و همانا اين اطمينان نيرويي است كه بر مجاهدت 
پژوهشگر در انجام پژوهش و تحمل سختي ها و طي نمودن دشواري 

ها تا دستيابي به مرزهاي نوين مي افزايد.

براي توسعه امر پژوهش در بين معلمان و مدرسان و نيروي 
آموزشي مدارس مراکز آموزشي، انجام چه اقداماتي را ضروري 

مي دانيد؟
در مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم )ص( عزم راسخ بر ايجاد 
بستري مناسب براي پژوهش وجود داشته و دارد و برمبناي آن ضمن 
ايجاد سازوكار مناسب براي مديريت اين امر، حمايت ها و   راهنمايي 

ها و تشويق هاي الزم نيز صورت مي گيرد. 
در ابتداي تصدي مسؤوليت مجتمع، شوراي پژوهشي مجتمع 
آموزش عالي پيامبر اعظم )ص( تأييد و مأموريت يافت كه به مدون 
سازي سازوكار و ساختار الزم اقدام نمايد. به شكر خدا حاصل اين 
تالش عالوه بر ايجاد كميته هاي پژوهشي در 265 مركز ما در سراسر 
كشور، تدوين آيين نامه ها و       شيوه نامه هاي الزم براي فعاليت 
هاي پژوهشي است به طوري كه عالوه بر ايجاد ساختار پژوهشي 
در مجتمع و مراكز تابعه، سازوكار الزم براي انجام فعاليت پژوهشي 

و تشويق پژوهشگران را نيز فراهم نموده است. 
در نتيجه اهتمامي كه شوراي پژوهشي مجتمع آموزش عالي پيامبر 
اعظم )ص( به امر پژوهش و ايجاد ساختارهاي مناسب پژوهش 
داشته اند اينك تمامي مراكز تابعه ما عالوه بر ايجاد كميته هاي 
پژوهشي، براي فعاليت هاي ساالنه ي پژوهشي خود نيز براساس 
مصوبات و محورهاي اعالم شده، برنامه ريزي نموده اند. از اين رو 
شوراي پژوهشي مجتمع تصويب نموده است كه در هفته پژوهش 
ضمن ايجاد فرصتي براي تشويق پژوهشگران، از همه ي مراكز خود 

نيز تقدير نمايد.
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 براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش انجام چه 
روش هايي را پيشنهاد مي کنيد؟

پژوهش به عنوان يك فعاليت متعالي و به روز همواره مد نظر 
مديران ، سياستمداران و علما بوده است . پژوهش در هر سازمان 

و دستگاهي عامل پويايي وشادابي آن سازمان است .
آنچه باعث استمراراين پويايي و شادابي مي شود ضابطه مند 
وهدفمند نمودن فعاليت هاي پژوهشي است به نظر مي رسد براي 

ساماندهي فعاليت هاي پژوهشي روش هايي چون :
الف-  احصاء مسائل و مشكالت آموزش وپرورش در تمامي 

سطوح و دوره هاي تحصيلي 
ب-  اولويت بندي مشكالت احصاء شده و اقدام پژوهي در 

خصوص مشكالتي كه از اولويت بيشتري برخوردارند.
ج -  آشنايي و ارتباط بيشتر پژوهشگران با مسائل آموزش و 

پرورش 
د - كاربست نتايج پژوهش در فعاليت ها و برنامه هاي آموزش 

و پرورش

ه -انجام پژوهش هايي كه منتهي به ارائه راهكارهاي عملي برنامه 
هاي وزارت آموزش  وپرورش از وضعيت موجود به وضعيت 

مطلوب باشد .
و - تجميع فعاليت هاي پژوهشي در نهاد و يا موسسه ايي 

خاص وويژه
ي - تعامل بيشتر حوزه ستاد واجرا با فعاالن پژوهشي 

مد نظر است .
در اين رابطه از پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش انتظار 
مي رود تا با برگزاري همايشها ، تشكيل نشست ها و دوره هاي 

آموزشي تهيه وتدوين كتاب و بروشور نسبت به ضرورت و اهميت 
جايگاه پژوهش در رشد وتعالي اين اقدام اساسي و زير بنايي در 

عرصه هاي مختلف بويژه در آموزش و پرورش تالش نمايد .
فعاليت هاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي مي 

کنيد؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟
 عليرغم همه تالشها وهزينه هايي كه براي پژوهش در آموزش 
و پرورش صرف مي شود متاسفانه در فرايند برنامه ريزي و تدوين 
فعاليت ها جايگاه پژوهش و تحقيق تعريف نشده است . چه بسيار 
برنامه ها و فعاليت ها يي در آموزش و پرورش ارائه مي شود كه 

فاقد سابقه پژوهش و تحقيق است . 
مهمترين فرصت در فعاليت هاي پژوهشي امكان اين فعاليت ها 
براي همه عالقه مندان، و مهم ترين تهديدها نيز عدم نظارت علمي 
و كارشناسي از تعدادي پژوهش ها ، صرف هزينه هاي سنگين و 
بي نتيجه، كارهاي تشريفاتي و  صوري ، پژوهش هاي تكراري و 

مشابه و ...........
نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقاي پژوهش در آموزش 
و پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشي را چگونه 

ارزيابي مي کنيد؟
هفته پژوهش نماد تكريم پژوهشگران و محققان كشور است . 
فرصت مناسبي كه از همه ي آنهايي كه پشتوانه هر اقدامي را فعاليت 
پژوهشي مي دانند ، تشكر وقدرداني شود .اما واقعيت اينجاست 
كه تكريم پژوهش و محقق هفته و ماه وسال نمي شناسد هر اقدام 

پژوهي در هر مقطعي بايد مورد تكريم قرار گيرد .
براي کاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده مناسب تر از نتايج 

يافته ها ، چه راهكارهايي را توصيه مي نماييد؟
مهمترين عاملي که در کاربست يافته هاي پژوهشي مي تواند 
مورد توجه قرار گيرد عزم واراده و باور مسولين به کار پژوهش 
و تحقيق است . غالبا اظهاراتي كه در پاي بندي به تحقيق  و 
پژوهش داريم با وافعيت ها انطباق ندارد . تعيين جايگاه مشخص 
در فرايند تهيه و تدوين فعاليت ها و برنامه ها كاربست يافته هاي 

پژوهشي را تضمين مي كند.
از جمله راهكارهاي ديگري كه مي توان در اين زمينه بيان نمود 
، دسترسي به موقع به نتايج تحقيقات برگزاري هم انديشي بين 
محققان و مجريان ، ايجاد نظام اطالع رساني مناسب ، رفع نگراني 

و ترديد در نتايج يافته هاي پژوهشي است.

سيد علي شريف زاده
معاون هماهنگي و آموزش عالي

مرکز آموزش نيروي انساني، آمار و فناوري

 عليرغم همه تالشها وهزينه هايي كه
 براي پژوهش در آموزش و پرورش صرف مي شود 
متاسفانه در فرايند برنامه ريزي و تدوين فعاليت ها 

جايگاه پژوهش و تحقيق تعريف نشده است . 
چه بسيار برنامه ها و فعاليت ها يي در آموزش و پرورش

 ارائه مي شود كه فاقد سابقه
 پژوهش و تحقيق  است 
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تقويت كمي و كيفي  پژوهش ها در حيطه تربيت اخالقی و اسالمی 
در آموزش و پرورش به عنوان يك امرحيات است. 

در نهادهای فرهنگی با توجه به جايگاه فرهنگ و اثر پذيری و 
اثربخشی آن در جامعه بطورعام و در آموزش وپرورش برای ارتقاء 
جايگاه تعليم وتربيت وتقويت عالمانه جامعه معلمان ومربيان تربيتی 
و توسعه فرهنگ تحقيق وپژوهش بين دانش آموزان  بطورخاص 
اقداماتی بايد انجام دادكه ايام هفته پژوهش فرصتی است برای يادآوری 
وپرداختن بدان؛ دريك نگاه كلی  ترويج فرهنگ پژوهش ، ترغيب 
پژوهشگران ، تبيين ونقد وضعيت حاضر پژوهش در كشور ، شناسايی 
يافته های پژوهشی ، برقراری ارتباط سازنده و آشنايی پژوهشگران با 
يكديگر و كسانی كه در حوزه فناوری پژوهش می كنند و همچنين 
همفكری تبادل نظر با يكديگرازجمله مواردی است كه بايد دربرنامه 
ريزی های اين هفته مطمح نظردست اندركاران قرارگيرد. درادامه 
مواردی كه بنظرمی رسدانجام آنها در آموزش و پرورش نيازبه مداقه 

وتوجه جدی داردبارعايت اختصار اشاره می گردد:
- تقويت پژوهش در حيطه تربيت اخالقی اسالمی در آموزش و 

پرورش به عنوان يك امرحياتی؛
آموزش و پرورش وظيفه سنگينی در اين جهت دارد با توجه به 
تاكيدات مقام معظم رهبری در زمينه مقابله با تهاجم فرهنگی كه از 
سوی استكبار تعقيب ميشود اين خود هشداری است برای كسانی 
كه دست اندر كار در اين حوزه هستند . يكی از دغدغه های اصلی 
رهبرمعظم انقالب مسئله تربيت اخالقی جامعه است ، كه بعد از 
خانواده بايستی از مدرسه شروع شود و اگر غير از اين باشد اهداف 
مقدس انقالب اسالمی به سرانجام نخواهد رسيد . با اين نگاه بايستی 
اهميت و توجه ويژه ای به بخش پژوهش تربيت اسالمی پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش داده شود و در واقع اصل در پژوهشگاه 
مطالعات بايستی با محوريت تعليم وتربيت اسالمی باشد و رويكرد 

همه پژوهش ها وفعاليت های مرتبط بايد معطوف به آن گردد0
معظم له دراين باره می فرمايند : 

»...امروزما نهايت نياز را به اين تربيت اخالقی داريم؛ هم ما مردم 
ايران ، جامعه اسالمی در اين محدوده جغرافيائی، هم در همه دنيای 
اسالم ؛امت بزرگ اسالمی ، جوامع مسلمان .اين ها نيازهای اول 

ماست ... «
بيانات مقام معظم رهبری درعيدمبعث1388/4/29

معتقدم آموزش و پرورش در اين بخش بايد در ايجاد يك جايگاه 
مناسب برای فعاليت های پژوهشی تربيت اسالمی كه خاستگاه انقالب 

اسالمی است با يك بازنگری در عملكرد گذشته و انجام آسيب شناسی 
در آنچه كه تا حال واقع شده ، متناسب سازی مباحث پژوهشی با 
نيازهای واقعی آموزش و پرورش منطبق براهداف و آرمان های اصيل 

انقالب اسالمی و ارتقاء جايگاه پژوهشگران خدوم داشته باشد . 
انجام پژوهش های كاربردی به اين معناست كه حاصل پژوهش بايد 
به مدرسه برسد ، مادامی که پژوهش های ما صرفاٌ در قالب تئوری 
های نظری ياراهبردهای عملی غيربومی وتقليدی در قالب کتاب ها 
و مجموعه های پژوهشی در کتابخانه ها و همايش ها ارائه شود ،بي 
تاثير است.  اگرفقط كسانی كه صاحب اثر هستند مورد تشويق قرار 
بگيرند ، يقيناٌ هدف پژوهش محقق نشده ،بلكه اين امر از شروط الزم 
پژوهش بوده و شرط كافی نيست. امروزه به پژوهشی در آموزش و 
پرورش نياز داريم که به مدرسه برسد و بتواند بسياری از مشكالت 
آموزش و پرورش را حل کند.اگر پژوهش غير از اين باشد چيزی 
جز اتالف منابع اعم از انسانی و مالی نخواهد بود. بنابر اين ارتقاء 
جايگاه پژوهشگران دين باور، واليت مدار، معتقد و خدوم و انجام 
پژوهش های راهبردی هدف مند كه دستاورد آن اصالح و ارتقاء امور 

آموزش و پرورش باشد ، امری حياتی و الزم هست.
تاكيد می كنم اگر بصورت تخصصی وهدف دار كار نكنيم باعث 
اتالف منابع اعم از انسانی و مالی خواهيم شد و درراس آن عدم 
امكان پاسخگوئی در محضر خداوند كه تكليف بسيار سنگينی است.

- استاندارد سازی منابع انسانی و محتوا در آموزش و پرورش
جذب نيروهای معتقد و مومن و اگاه به مباحث پژوهش مرتبط و 
بومی سازی محتوا براساس اعتقادات دينی و ارزش های ملی و سن و 
جنسيت دانش آموزان ، بررسی وضعيت حاضر پژوهشگاه ورصدكردن 
مشكالت آن و چالش های موجود و ارائه تحليل مناسب و تدوين 

راه كار برای حل مشكالت پژوهش وافزايش توانمندی آن.
- تدوين برنامه های پژوهشی براساس چشم انداز 20 ساله :

يكی از كارهای مهم كه در بخش پژوهش آموزش وپرورش بايد 
مورد توجه قرار گيرد اين است كه سياست ها و برنامه های پژوهشی 
نبايدبا تغييرمديريت ها دستخوش تحول گردد ، الزمه اين كار تدوين 
و تصويب يك برنامه پژوهشی 20 ساله كه در 4 دوره 5 ساله براساس 
اهداف، ضرورت ها و مقتضيات تعليم و تربيت اسالمی در جمهوری 
اسالمی است، بگونه ای كه درصورت تغيير مديران روند برنامه وشتاب 

آن تغيير نكند و به سرانجام مطلوب خود برسد.

- اولويت بندی طرح های پژوهشی براساس نيازهای واقعی آموزش 

محسن حاجي بابائيان 
کارشناس و صاحب نظر مسايل پژوهشي 
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دکتر صادق زاده
عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس

و پرورش :
فهرست كردن نيازهای اموزش و پرورش در بخش پژوهش و 
اولويت بندی آنها بارويكرد انجام پژوهش های بنيادی و راهبردی 

براساس چشم انداز 20 ساله آموزش و پرورش0
- اصالح ادبيات وسوگيری پژوهشی آموزش و پرورش ؛

 بدين معنا كه در ادبيات پژوهشی آموزش و پرورش  نبايد به 
صحبت های اكادميك و تئوری های منتزع ازفضای واقعيت ها وبايدها 
وتقليدهای صرف بپردازيم بلكه می بايست باتغييرنگاه درحوزه علوم 
انسانی مباحث آموزش وپرورش راكه يكی از مهمترين مقوله هااست 
در نسخه جديدی بپيچيم كه براساس نگرش دينی ومنطبق با ارزش 

های اصيل ملی خود مبدع آن باشيم0
زمانی پژوهش می تواند توفيق پيدا كند كه بتواند پاسخگوی نيازهای 
ما باشد و مشكالت و معضالت آموزش و پرورش ما را حل كند 0
اگر معلمان و مربيان ما با ارزش مقوله پژوهش به منزله رافع 
مشكالت تعليم وتربيت وتبيين ،تسهيل وتقويت كننده اقدامات تربيتی 
،آموزشی ، روانی و اخالقی آشنا شوند و راهكارها و پيشنهادهايی كه 
ارائه ميشود بدست انها برسد يقيناٌ می تواند بسياری از مشكالت ما 

درآموزش و پرورش را كم نمايد 0

لذا دست اندركاران در آموزش و پرورش در بخش پژوهش های 
مطالعات آموزش و پرورش رويكرد اولشان بايد بحث تربيت اخالقی 
اسالمی باشد و سپس مسائل ديگری كه الزمه تحقق تعليم وتربيت 

اسالمی است.
مواردديگری مثل؛  طراحی سازوكاری كه بتواند ارتباط تنگاتنگی 
فيمابين مراكز آموزشی و بخش های پژوهشی ايجادنمايد،پرداختن به 
بحث آينده پژوهی درحوزه آموزش وپرورش ،تدوين برنامه هائی 
جهت آوردن وتوجه ويژه به پژوهش دركتابهای درسی، توسعه وتقويت 
حوزه اختيارات وفعاليت های  پژوهشی و تحقيقاتی پژوهشگاه 
مطالعات آموزش وپرورش،حذف مقررات دست وپاگير وبی خاصيت 
درامر پژوهش ، تشويق شايسته بهنگام ومتناسب پژوهشگران ، اعالم 
رسمی نتايج وبهره گيری ازيافته های پژوهشی ،طراحی سازوكارمناسب 
برای نيازسنجی پژوهشی ، انجام آسيب شناسی های پيوسته وموردی 
ازعملكردآموزش وپرورش باانجام تحقيق وپژوهش های كاربردی ، 
انجام كاررسانه ای وتبليغات شايسته برای توسعه فرهنگ پژوهش و...

الزم است موردعنايت وتوجه عزيزان عرصه پژوهش قرارگيرد.
اميد است كه لطف خداوند شامل افرادی شود كه در اين حيطه 

كار می كنند تابتوانند پاسخگو ی نيازها باشند.

چه روشهايي را براي سامان دهي پژوهش در آموزش و پرورش 
توصيه مي فرمائيد؟

در پاسخ به سوال اول باتوجه به تجربياتي كه در كار پژوهش و 
پژوهشگاه دارم به نظرم چند نكته بسيار مهم است كه براي بهبود 

وضع پژوهش مي تواند توسط پژوهشگاه عملي شود.
اولين نكته كمك به محققان در رسيدن به مسائل واقعي است كه 
مسئووالن دست اندركار در آموزش و پرورش با آن روبرو هستند  و 
اينكه تسهيالتي درجهت انتقال مسائل اولويت دار به پژوهشگران بوجود 
آيد تا آنها احياناً مسائل خيالي و بافته ذهن خود را به عنوان مسائل 
اصلي قلمداد نكنند. مساله يابي واقعاً كار پيچيده ايست و از شناخت 
مسائل و ابعاد و اولويت آنها حكايت مي كند و در صورتي كه اين 
مسايل درست شناسايي و انتخاب شوند بسياري از مشكالت كاهش 
مي يابد، به تعبير پيامبر )ص( اگر مساله درست مطرح شود نصف راه 
و لذا به نظر مي رسد  حل خواهد بود. "حسن السوال نصف العلم" 
يكي از كارهاي جدي پژوهشگاه اين موضوع باشد، مخصوصاً باتوجه 

به محدوديت هايي كه در منابع مالي و غيره هست، واقعاً ضرورت 
دارد از كارهاي تكراري، كليشه اي و بي فايده پرهيز كرد و لذا در تعيين 
مسائل بايد واقعاً احراز كنيم كه مساله مورد نظر مساله واقعي و نياز 
آموزش و پرورش است و در آموزش و پرورش نبايد اجازه كارهاي 

آزمايش و خطايي را داد.
ارتباط با مراكز پژوهشي بيرون از آموزش و پرورش و بهره برداري 

از تحقيقات آنها:
نكته دوم اين است که پژوهشگاه بايد کاري بكند که از ظرفيتهاي 
پژوهشي نسبتًا  قابل توجه محيط هاي پژوهشي بيرون از آموزش و 
پرورش حتي االمكان در جهت حل مسائل خود حسن استفاده را ببرد.
به نظر مي رسد يكي از مشكالت پژوهشي در آموزش و پرورش 
اين است كه فقط عده خاصي كه در مجموعه حضور دارند و از 
پژوهشگران حرفه اي هم محسوب مي شوند به پژوهش مي پردازند 
درحالي كه ما محققان توانمندي، هم در دانشگاهها و هم حوزه هاي 
علميه داريم كه مي توانند ما را در شناسايي و حل مسائل كمك كنند. 
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پژوهشگاه بايد تسهيل کننده ارتباطات با آن مراکز پژوهشي عمومي 
و خصوصي مذکور باشد. به نظرم پژوهشگاه به جاي اينكه بيشتر 
به اجراي پژوهش دست بزند، متوجه توانمندي هاي پژوهشي خارج 
از آموزش و پرورش باشد و با تدابيري در جلب آنها و تقويت 
انگيزه شان براي همكاري با آموزش و پرورش اقدام کند اين موضوع 
را بنده به ويژه در جهت انجام پژوهش هايي در حوزه هاي نظري و 
پژوهش هاي مبنايي مورد تاكيد قرار مي دهم چون ما ناگزير هستيم 
كه از اين دست پژوهشها را انجام بدهيم و الزم نيست خود آموزش 
و پرورش انجام بدهد، بلكه مي تواند سفارش كار بدهد. تاكيد روي 
جهت دهي و بهره برداري از رساله هاي دكترا در دانشگاههاي ذي ربط
در اين خصوص بنده روي موضوع استفاده بهينه از رساله هاي 
دكتري كه مي تواند با تدابير پژوهشگاه درجهت نيازهاي آموزش و 
پرورش هدايت و حمايت شود تكيه مي كنم و اين كار برنامه ريزي 
مي خواهد تا شكل بگيرد و لذا همكاري هاي موردي و مقطعي و 
استفاده از اساتيد و رساله هاي دكتري كه شايد در حال حاضر وجود 
دارد مدنظر نيست. در اين خصوصاً بنده ايده ايي هم دارم كه شايد 
تازه باشد ولي زمان مناسب براي طرح و بررسي نياز دارد و آن اين 
است كه به اساتيد برجسته از طرف پژوهشگاه اعتبار پژوهشي داده 
شود نه پول پژوهشي و از طرفي استادان طرح و برنامه ارائه دهند 
و از طرفي هم پژوهشگاه به آنها اعتبار پژوهشي اختصاصي دهد كه 
زيرنظر آنها در قالب پايان نامه ها و رساله هاي دكتري و درجهت رفع 

نيازهاي مستمر آموزش و پرورش صرف نمايند.
البته از پايان نامه هاي ارشد هم مي توان درجهت توصيف مسائل و 
شرايط بهره برد ولي درجهت حل واقعي مسائل بنده روي بهره مندي 
از رساله هاي دكتري تاكيد دارم. برقراري ارتباطات مسنجم در ا ين 
خصوص معناي واقعي ارتباط آموزش و پرورش و دانشگاههاست و 
گرنه همكاري هاي حاشيه اي در اين زمينه ها خيلي مثمر ثمر نخواهد 

بود ولذا براي اين ارتباطات بايد دنبال راه حل ها بود. 

انتظارات شما از پژوهشگاه در ساماندهي پژوهش ها چيست؟
به نظر مي رسد نقش اصلي پژوهشگاه بايد در سياستگذاري ها، 
نظارت و مديريت هاي کالن در فرايندهاي پژوهشي در آموزش 
و پرورش باشد اين هدف و نقش بسيار متفاوت خوهد بود از آن 
چيزي كه پژوهشگاه خودش تنها مجري  باشد و با پژوهشگران ديگر 
رقابت كند و لذا پژوهشگاه بايد كل جريان پژوهشي را در سطح 
كشور و در آموزش و پرورش هدايت كند و پژوهشگران پژوهشگاه 
هم به نوعي مغز متفكر پژوهش ها باشند. بنابراين پژوهشگاه بايد نوع 
مواجهه اش را با امر پژوهش تغيير دهد نه اينكه مثل ساير پژوهشگران 
فقط پژوهش كند، لذا حرف بنده اين است كه وظايف پژوهشگاه در 
جهت اين كار اصلي حركت كند، هرچند كه گاهي الزم است تعدادي 
تحقيقات اساسي و راهبردي هم توسط خود پژوهشگاه انجام بگيرد 

ولي اساس كار پژوهشگاه بايد همان مديريت كالن باشد. 
درمورد ارزيابي از فعاليتهاي موجود پژوهشي در آموزش و 

پرورش و فرصتها و تهديدهاي آن چه نظراتي داريد؟
بنده به دليل كمي ارتباط با پژوهشگاه و نداشتن شواهد الزم در 
زمينه ارزيابي از فعاليتهاي موجود نمي توانم مطالبي عنوان كنم اما در 
خصوص فرصتهاو تهديدها هم به نظرم درچند سال گذشته دركار 

گروه پژوهشي مربوط به سند تحول در نظام آموزش و پرورش به 
فرصتها و تهديدها در زمينه امر پژوهش توجه كافي شده و اطالعاتي 

خوبي در آنجا گردآوري شده است .
درباره نقش هفته پژوهش و فعاليتهاي آن در ارتقاء امر پژوهش 

چه نظراتي داريد؟
به نظر بنده خود اين مسأله هم نياز به يك تحقيق خواهد داشت و 
اگر بنده مطالبي عرض كنم يك نوع نظرسنجي خواهد بود نه حاصل 
تحقيق اما شكي نيست كه فرهنگ پژوهش بايد تقويت و اشاعه شود 
و اينكه اين جريان مي تواند در هفته پژوهش اتفاق بيفتد يا نه و اينكه 
بايد راههايي ديگر هم پيدا شود يا اينكه فقط هفته پژوهش كافي است 
و يا هفته پژوهش فقط 7 روز باشد يا بيشتر، براي اين مسايل بايد 
تدبيركرد. اما در اصل موضوع كه روحيه پژوهشگري را در آموزش 
و پرورش ايجاد كنيم و از آنها تقدير و تشكر بعمل آوريم حتي از 
مديراني كه در جهت تقويت پژوهش گام هاي بزرگي برداشته اند تقدير 
كنيم كارهاي خوبي است و در هفته پژوهش هم هرچقدر بيشتر بتوان 
در اين جهات حركت كنيم بسيار كار خوب و مناسبي خواهد بود. 
البته بخش ديگر كار هم اين است كه از مديراني كه فعاليتهاي شايسته 
در امر پژوهش نداشته اند، مطالباتي را مطرح كنيم، چرا كه آنها هم بايد 
پاسخگو باشند و در واقع هفته پژوهش هفته نقدها و بررسي ها هم 
باشد يا اگر روند تحقيق داراي چالش ها و مسائلي است اين مسائل 
هم در هفته پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرند و خالصه 
اينكه هفته پژوهش فقط آفرين و احسنت گفتن ها به تنهايي نباشد 
و در کنار تقديرها و تشويق ها، هشدارهايي هم در جهت نقائص 
و کاستي ها ارائه شود و اين گونه امور در دنيا هم بسيار مورد توجه 
است و با نام نقدهاي پژوهشي و آموزشي در جهت ايجاد تحول 

گام برمي دارند.
هرچند كه مطرح كردن آن نقدها شايد كمي تلخ  هم باشند اما تلخي  
آنها همانند تلخي داروها خواهد بود كه در نهايت بنفع آموزش و 
پرورش خواهد شد و لذا بايد از وجه كليشه اي و تعارف در بررسي 
مسايل كم كنيم و خودمان را مورد نقادي قرار دهيم و نقادي را از 
خودمان شروع كنيم كه اين كار بدي نخواهد بود و حتي بركات 
و نتايج خوبي خواهد داشت ولي نمي دانم در حال حاضر در هفته 

پژوهش ها چنين اتفاقاتي مي افتد يا نه؟ 
در خصوص اشاعه و کاربست يافته هاي پژوهشي چه مواردي 

را عنوان مي فرماييد؟
به نظرم در اين زمينه اول بايد به فكر ايجاد يافته هاي پژوهشي 
مناسب و كيفي باشيم و در آن صورت به قول اين ضرب المثل كه 
اشاعه و كاربست  "مشك آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد" 
هم بوجود مي آيد اگر كار خوب پژوهشي و با محتواي بااليي توليد 
شود مانعي نمي تواند جلوي اشاعه و كاربست آن را بگيرد و در 
واقع مديران و معلمان و تمامي دست اندركاران اگر مشاهده كنند در 
يك كار پژوهشي مسأله خوب مشخص شده و حاصل تحقيق بسيار 
خوب و موجب حل و يا كاهش مسائل آنها خواهد شد دليلي ندارد 
كه نخواهند به اشاعه و كاربست آن كار كمك كنند مخصوصاً بنا 
به فرض بنده اكثريت مديران داراي حسن نيت و خيرخواه و عاقل 
هستند و لذا شرط اصلي اين است كه تحقيق ارائه دهيم نه تحقيق 
نما و نسخه درمان ارائه دهيم نه نسخه نما و در اين صورت آنها 
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خود طالب كارما خواهند بود و خود آنها به دنبال يافته هاي پژوهشي 
ما خواهند بود و الزم نخواهد بود كه ما با لطائف الحيل به دنبال 

اشاعه و كاربست باشيم. 
بعد از اين مراحل دريافت بازخورد از همان مجريان هم ضروري 
است وا جازه بدهيم كه آنها هم بگويند كه مسائلشان چيست و 
نظرخواهي هاي دقيقي از آنها داشته باشيم. در نهايت کارگزاران از 
سياستگذاران ستادي گرفته تا معلم و مدير در مدرسه بايد باورکنند 
که پژوهش الزمه ي کار آنهاست و احساس نكنند که تحقيق يك 
کار تشريفاتي است و نيازي به آن ندارند و از طرفي هم اگر كار 
خوب و يافته هاي كيفي ارائه شود دليلي ندارد كه دنبال اشاعه و 

كاربست نباشند. 
بنده براي پژوهشگاه آرزوي توفيق روز افزون دارم و از حضور 

شما در اين گفتگو سپاسگزاري مي نمايم.
براي توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروي آموزشي مدارس 

، انجام چه اقداماتي را ضروري مي دانيد ؟
در اين راستا موارد ذيل پيشنهاد مي گردد :

الف : آموزش اقدام پژوهي معلمان
ب : توام ساختن ارزشيابي دانش آموزان با پروژه هاي پژوهشي 

پيرامون محتواي درس مربوطه
ج : برگزاري جشنواره هاي پژوهشي در ميان معلمان مدارس 

همجوار
د : انتخاب و تقدير از دانش آموزان پژوهشگر در سطح مدرسه و 

معلمان پژوهنده در سطح منطقه يا شهرستان
ه : انتشار نتايج اقدام پژوهي و پژوهش هاي دانش آموزان به صورت 
بروشور و ... به منظور  تشويق ، تقويت و ارتقاء ديدگاه پژوهش محور
از سوي ديگر پيشنهاد مي شود مراكز قانوني تصويب كننده و 
تاييد كننده امور براي تصويب ويا تاييد طرح ها وبرنامه هاي پيشنهاد 
شده از سوي معلمان ونيروي آموزشي مدارس  ، داليل علمي و 
پژوهشي مستند آنها را درخواست نمايند ودر صورت ضعيف بودن 
اين داليل و پشتوانه ها ، از تصويب و تاييد اين طرح ها ، برنامه 
ها ويا اقدامات خودداري نمايند. به اين ترتيب ، معلمان و مديران 
آموزش و پرورش نسبت به پژوهش و استناد به يافته هاي پژوهشي 
احساس نياز خواهند كرد . بديهي است آنان پس از چشيدن حالوت 
استفاده از نتايج پژوهش ها و دستيابي به موفقيت هاي روزافزون ، آن 

را باور خواهند كرد.

در جهت ساماندهي به امر پژوهش در آموزش و پرورش چه 
توصيه هايي را مي فرماييد:

اولين موضوعي كه در اين زمينه مي تواند مدنظر آموزش و پرورش 
قرار گيرد تعيين اولويتها و حوزه هايي است كه بايد در آن زمينه پژوهش 
انجام شود كه از جمله تربيت نيروي انساني به  ويژه تربيت معلم است 
كه به گفته يكي از فيلسوفان تعليم وتربيت، معلم خداي دوم شاگرد 
است، در حقيقت مي توان گفت شاگرد آئينه ي وجود معلم است و 

تربيت معلم يكي از اركان آموزش و پرورش به حساب مي آيد.
همچنين از مسائلي که بايد در مورد آنها پژوهش انجام شود، 
مسأله گزينش معلمين است و اينكه ميزان تسلط آنها در مباحث 
علمي که تدريس مي کنند تا چه حد است و مهارتهايي که بايد 
داشته باشند کدام است؟ اينكه چه جايگاه اجتماعي داشته باشند 
و اين جايگاه اجتماعي چه تأثيرات بسزايي در اشتغال آنها دارد، 
اينها مسائلي است که اگر درباره آنها تحقيق کنيم و حاصل کار را 
ارائه دهيم در آن صورت تصميمات جدي براي تربيت معلم گرفته 
خواهد شد. بعضاً فكر مي كنند كه مسائل مالي و معيشتي براي معلمان 

مسأله اول است، هر چند كه اين مسأله بسيار حائز اهميت است اما 
به نظر مي رسد حفظ كرامت و جايگاه معلم در مرتبه نخست قرار 
دارد. مي توان تحقيقاتي در اين زمينه انجام داد و بر اساس آن تدابيري 
انديشيد تا بتوان جايگاه اجتماعي معلمان را مستحكم و نگرش جامعه 

را نسبت به معلمان تغيير داد.
اولويت مهم ديگر محتواي آموزش است كه بايد در مورد آنها 
تحقيقات بسيار جدي انجام داد و سواالتي مطرح كرد از قبيل اينكه: 
چه چيزي را آموزش مي دهيم؟ چه اندازه محتواي آموزشي ما با 
نيازهاي اجتماعي فرهنگي و حتي جغرافيايي و اقليمي فراگيران 
هماهنگي دارد؟ محتوا تا چه اندازه بر خودشكوفايي و خودتنظيمي 
شاگردان مبتني است؟ و اينكه در مورد روش ها بحث و تحقيق 
شود كه تا چه اندازه نتيجه بخش است؟ محتواهاي آموزشي تا چه 
اندازه استعدادهاي دانش آموزان را شكوفا مي كند؟ همچنين نياز به چه 
تحوالتي در روش هاي آموزشي داريم؟ در زمينه تحقيق درباره روشها 
مي توان بدين سؤاالت پاسخ گفت : تا چه اندازه روش ها شيوه فكر 
كردن را آموزش مي دهد؟ چه اندازه به حل مسائل منجر مي شوند؟ 

دکتر ماهروزاده 
عضو هيأت علمي دانشگاه الزهرا 

و صاحب نظر در مسايل آموزشي و پرورشي 
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چه اندازه قوه تميز و استدالل را در شاگردان گسترش مي دهد و اينكه 
باالخره چگونه آموزش مي دهيم؟ و نتايجي كه از آموزش ها بدست 
مي آيد چيست؟ اينجا اشاره مي كنم به شيوه هايي كه در زمينه آموزش 
تفكر انجام مي شود مثاًل چگونه مي توان تفكر انتقادي را در شاگردان 
پرورش داد، به نحوي كه به شاگرداني معترض مبدل نشوند؟ شاگرداني 
كه هرگونه تالش مدرسه و خانواده و جامعه در نظرشان حقير باشد.

چگونه منطقي انديشيدن را به بچه ها بياموزيم؟

چگونه و با چه روشهايي عمل کنيم که منجر به تفكر خالق 
در شاگردان شود؟

مسئله ديگر استفاده از پژوهشهاي انجام شده در مراكز تحقيقاتي و 
يا مؤسسات آموزشي است مثال  آموزش فلسفه به كودكان در مراكزي 

انجام شده كه مي توان از آنها مطلع شد و بهره گرفت.
يك تجربه مثبت اجراي برنامه آموزش فلسفه به كودكان در اصفهان 
است كه از نظر تربيت اخالقي و تربيت اجتماعي داراي نتايج خوبي 
بود و مورد استقبال واقع شد. همچنين اين برنامه )P4C( در دبيرستان 
در حال اجراست كه به جاي داستانهاي فيشر و ديگران از داستانهاي 
گلستان سعدي استفاده شده است . اما ساختاري نظام مند در آموزش 
و پرورش وجود ندارد كه اين تجربيات مثبت را شناسايي كرده و 
بكار بندد هر چند بطور انفرادي و سليقه اي مديران ستادي آموزش 

و پرورش گه گاه از تجربيات مؤسسات جويا مي شوند.

ضرورت ارتباط آموزش و پرورش با ساير مراکز پژوهشي 
بخصوص دانشگاهها:

بنده همين جا تأكيد و پيشنهاد مي كنم كه آموزش و پرورش مي تواند 
از بسياري از تحقيقات كه توسط مراكز آموزش عالي انجام مي شود 
حسن استفاده را داشته باشد. البته چيزي كه بايد اول به دنبال آن باشيم 
ارتباط ميان آموزش و پرورش و آموزش عالي است كه البته از قبل 
اندكي وجود داشته ولي نياز به برنامه ريزي دارد تا مسائل آموزش و 
پرورش به اطالع مراكز تحقيقاتي در آموزش عالي بخصوص دانشكده 
هاي علوم تربيتي ، روانشناسي برسد و از اين طريق بسياري از اساتيد 
به سمت انجام تحقيقات مورد نياز آموزش و پرورش سوق داده 
شوند، سپس نتايج دريافت و در آموزش و پرورش بكار گرفته شود 
كه اين ارتباطات معموالً بدون هزينه بوده و براي آموزش و پرورش 

دستاوردهاي زيادي خواهد داشت.

در مورد ارزيابي از فعاليتهاي موجود پژوهشي در آموزش و 
پرورش چه نظري داريد؟

بايد به چند نكته يا بهتر بگويم به چند آسيب در پژوهش هاي امروزي 
اشاره داشت : نخست نظام مند نبودن تحقيقات است. چرا با وجود 
صحبتهاي زياد از پژوهش بخصوص در هفته پژوهش باز پژوهش هاي 
ما نظام مند نيست، به نظر بنده مي توان يكي از همايش ها را در هفته 
پژوهش يا در وقتي ديگر به »آسيب شناسي در پژوهش« اختصاص 
داد اگر آسيب را بشناسيم و درصدد رفع آنها برآئيم اين باعث 
ارتقاء پژوهش  و نتايج آن مي شود. يكي ديگر از آسيب هاي موجود، 

پژوهش هاي موازي است مثاًلً يك موضوع خاص در سطوح باال 
مطرح مي شود و يكدفعه مؤسسات و نهادهاي مختلف شروع مي كنند 
به انجام پژوهش درباره آن موضوع . در نتيجه خيلي از تحقيقات با 
صرف هزينه انجام مي شود ولي نتايج تكراري يا در حد پائين است . 
البته اين يكي از آسيب هاست كه يك دليل آن عدم ارتباط و تعامالت 
منطقي و نظام مند ميان نهادها و مؤسسات پژوهشي است. بطور كلي 
آسيب شناسي موجب ارتقاء پژوهش ، حل مسائل و مشكالت و نيز 

تشويق پژوهشگران به انجام پژوهش هاي مؤثر خواهد شد.

استفاده از مجريان امر تعليم و تربيت :
-مطلب بعدي اين است كه در انجام پژوهش ها و گفتگوها با دو 
دسته از افراد مي توان مصاحبه كرد و از نظرات ايشان بهره جست 
: نخست انديشمندان و صاحبنظران و متخصصان هستند كه شما 
زحمت مي كشيد و با آنها گفتگو مي كنيد دسته ديگر ، مجريان و 
با مشكالت و با كار و عمل  معلمان و مديران هستند كه مستقيما" 
تربيتي درگير هستند. در خصوص زمينه هاي تحقيقاتي مي توان از 
ايشان نيز پرسش نمود و از نظرات ايشان بهره جست. با استفاده از 
نظرات اين دو گروه از مخاطبان و جمع بندي آنها ما مي توان به نتايج 
سودمندي دست يافت و اولويت ها را از آن مجموعه نظرات بدست 
آورد. بخصوص اينكه از نظرات معلمان نبايد غافل شد. نكته آخر 
نحوه تفكر و انديشه خود معلمان است . ما اگر پرورش تفكر را در 
شاگردان يك  اصل مي دانيم بايد بدانيم معلمان آنها در چه سطحي 
از ذهنيت و انديشه فلسفي هستند، ذهنيت فلسفي نه فقط در مورد 
معلمان علوم انساني و ديني، بلكه در مورد همه معلمان مطرح است. 

در مورد اشاعه و کاربست يافته هاي پژوهشي چه توصيه اي 
داريد؟

در اين خصوص آموزش و پرورش مي تواند يك تحقيق درباره 
تحقيقات انجام شده در وزارت آموزش و پرورش و همچنين 
دانشكده هاي علوم تربيتي و نظاير آن انجام دهد. اين كار دستاوردهاي 
بسيار خوبي خواهد داشت و آموزش و پرورش را از نتايج بسياري 
از طرحها بدون صرف هزينه بهره مند خواهد كرد. خالصه كالم اينكه 
از تجميع اين طرحهاي پژوهشي يك بانك اطالعاتي تأسيس شود 

تا بتوان در زمينه هاي مختلف به فرا تحليل مبادرت ورزيد.

در خصوص معلمان پژوهنده هم اگر نظراتي داريد استفاده کنيم: 
مطلب مهمي است كه يادآوري كرديد قبال بدان اشاره شد. بايد از 
دانش پنهان و ضمني معلمان كه همان تجربيات ايشان است ، بهره 
گرفت ولي در خصوص معلمان پژوهنده هم كه به پژوهش حين 
عمل يا اقدام پژوهي مي پردازند عرض مي كنم كه معلمان ، بسياري از 
شيوه ها و راهكارها را بكار مي گيرند كه اعالم نشده است و توجه به 
آنها مي تواند بسيار راهگشا باشد و در دستيابي به بسياري از اهداف 
مطلوب نظام آموزشي را مدد رساند در حقيقت جا دارد كه آموزش 
و پرورش براي معلمان پژوهنده مؤسسه اي پژوهشي با افرادي كيفي 
جهت بهره مندي از تجربيات ضمني و تجربي ايشان تأسيس نمايد.
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پژوهشگاه مطالعات بايد اطاق فكر وزارت آموزش و پرورش 
بشود و نوع نگاه به پژوهشگاه بايد ارتقاء يابد.

هفته پژوهش را به همه پژوهشگران و معلمان خصوصاً معلمان 
،و دانش آموزان پژوهنده تبريك عرض مي كنم و از اينكه فرصتي 
ايجاد شده است كه درباره پژوهش به ويژه در ارتباط با آموزش 
و پرورش صحبت كنم و در خدمت دوستان و همكاران قبلي ام 

در پژوهشگاه باشم از آنها تشكر و قدرداني مي كنم.
درابتدا عرض كنم بنده االن در مجلس هم با آموزش و پرورش 
در ارتباط هستم و خود را در اين خانه ملت نماينده فرهنگيان 
هم مي دانم و هيچوقت در كار ما جدايي از آموزش و پرورش 

و كسوت معلمي و پژوهشگري وجود ندارد.

سوال اول: براي ساماندهي به امر پژوهش درآموزش و 
پرورش چه نظراتي داريد؟

 اعتقاد دارم اگر پژوهشهاي ما بخواهد كيفي و كاربردي و 
بر اساس نيازها باشد حتماً بايد در زمينه پژوهش در آموزش و 

پرورش سياستگذاري هاي خاص و سرمايه گذاري كنيم.
در ارتباط با احياي شوراي تحقيقات با محوريت پژوهشگاه اولين 
پيشنهادم است واين كه پژوهشگاه مطالعات بايد اطاق فكر وزارت 
آموزش و پرورش بشود و نوع نگاه به پژوهشگاه بايد ارتقاء يابد 
تا پژوهشگاه هم بتواند در مباني علمي تعليم و تربيت در حيطه هاي 
مختلف به ويژه در نظام ياددهي- يادگيري حركت هاي خود را 

تكامل ببخشد و پژوهش هايش را سامان دهي كند.
براي سامان دهي پژوهش ها اولين کا ر ضروري احياي شوراي 
تحقيقات با محوريت پژوهشگاه مطالعات است. االن در دنيا 
نگاهها به آموزش بسيار تغيير كرده و از انتقال صرف اطالعات 
به پرسشگري و اكتشاف بدل شده است و آموزش بدون پژوهش  

را توقف در زندگي مي دانند.
در کشورهايي که در حوزه  پژوهش هاي کاربردي کار کرده اند 
در کنار سرانه هاي آموزشي سرانه هاي پژوهشي براي مدراس 
در نظر گرفته شده است ، اين را ما در مجلس و در برنام 
پنجم توسعه هم تصويب کرديم و در اين برنامه سهم پژوهش 
از توليد ناخالص داخلي بايد به سه درصد برسد و اولين جا 
براي پيگيري و تحقق اين امر وزارت آموزش و پرورش بايد 
باشد كه دوستان بايد پيگيري كنند و ما هم كمك مي كنيم تا نگاه 
معاونت راهبردي رياست جمهوري هم در اين زمينه به يك نگاه 

حرفه اي تبديل بشود.
پژوهش ها بايد به طرف حل مسائل اصلي در آموزش و پرورش 
حركت كند يكي از مسائل اين است كه در فرايند ياددهي و 
يادگيري از شيوه هاي برتر موسوم در دنيا استفاده بعمل نمي آيد. 
براي مثال وظيفه معلم صرفاً انتقال دانش به دانش آموز نيست بلكه 
بايد فرصت اكتشاف را به دانش آموز بدهد. پياژه مي گويد وقتي 
ما چيزي را به دانش آموز ياد ميدهيم، در حقيقت لذت اكتشاف و 
پژوهش را از او گرفته ايم . بنابراين يادگيري پژوهش محور اولين 
تحولي است كه بايد اتفاق بيفتد و پژوهشگاه مطالعات مي تواند 

در اين زمينه اقدامات خوبي را به مرحله عمل برساند.
تا جايي كه بنده اطالع دارم و در زماني كه خودم هم در خدمت 
پژوهشگاه بودم، پژوهشگاه دركنار فعاليتهاي خوب خود با مسائلي 
هم درگير بود كه بايد در جهت كاهش آن مسائل و آسيبها قدمهاي 

بلندي بردارد آن مسائل به اختصار عبارتند از:

برخي از مسائل مهم فرا روي پژوهش:
1-ضعف در مسأله شناسي و تعيين اولويتهاي پژوهشي يكي از 
مشكالت است كه خوشبختانه االن مي بينم پژوهشگاه براي امسال 
و سال 90 اولويتهاي پژوهشي را مشخص و معين كرده است. 

اين اولويتها بايد بر اساس يك نياز سنجي شكل گرفته باشد.

2-موضوع ديگر كه خود از داليل عدم كاربست يافته ها به 
حساب مي آيد ضعف در محتواي پژوهشها و نتايج آنهاست كه 
نمي تواند تأثيرات خود را در سطح رفتارها بگذارد. اگر ياددهي و 
يادگيري را در تعليم و تربيت شامل سه مرحله انتقال اطالعات، 
ايجاد باور و صدور رفتار بدانيم پژوهش ها بايد بتوانند به سطوح 
رفتاري وتغييرآنها نزديك شوند و آنها را هدايت نمايند. مثاًل در 
زمينه ايجاد راستگويي و اجتناب از دروغ گويي در تربيت ديني 
پژوهشهايي انجام گرفته است ولي سؤال اين است كه آيا اين 
پژوهشها و نتايج آنها موجب شده است كه دانش آموزان ما به اين 
كار مبادرت نورزند. شايد تكيه به محتواهاي كمي در پژوهشها و 

دوري از محتواهاي كيفي يك دليل اين ضعف باشد. 

3-بحث ديگر كه مي تواند از مأموريتهاي پژوهشگاه بحساب آيد 
آموزش پژوهش در آموزش و پرورش است ولي ما اغلب فكر 
مي كنيم كه اين آموزش بايد از دانشگاه شروع شود،درحالي كه 

يوسف نجفي 
نماينده محترم مراغه و عجب  شير درمجلس شوراي اسالمي
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بايد يكي از كارها  تربيت دانش آموزان پژوهنده باشد همانطور 
كه پژوهشگاه مطالعات و دوستان ما در آنجا برنامه معلم پژوهنده 
را سالهاست پيگيري مي كنند و الزم است تقويت هم بشود ولي 
بايد با دادن آموزشهاي پژوهشهاي كاربردي به معلمان آنها را به 
سطحي برسانند كه بتوانند مسائل را تشخيص و حل كنند. البته 
از نظر آمارهاي كمي فعاليتهاي مرتبط با آموزش پژوهش هم در 

آموزش و پرورش خوب است ولي بايد تقويت شود.

4-نكته ديگر مديريت آموزشي پژوهش محور  که بايد در 
آموزش و پرورش جدي گرفته شود. االن مديران مدارس ما 
بيشتر يك کار پرداز هستند تا مدير آموزش و پرورش، درحالي 
که مديران مدارس ما بايد رهبري آموزشي را در پيش بگيرند.

5-نكته ديگر استفاده بهينه از فرصت هفته پژوهشي است كه 
مي توان از اين فرصت در جهت نهادينه كردن نگاه كارشناسانه 
به مسائل توسط مسئوالن كالن و مجريان بهره برد والزم است 
توسط صاحبنظران دراين خصوص سياستگذاري هاي مورد نياز به 
ويژه درجهت تقويت كاربست يافته ها و كاهش مسائلي كه عرض 
شد و همچنين تقويت معلمان پژوهنده در اين همايش هاامري 

ضروري است. 
با اطالعاتي كه از برخي كشورهاي پيشرفته  و از جمله آمريكا 
دارم مي بينيم راز توسعه يافتگي آنها در توجه به پژوهش و انواع 
كاربردي آن است و سرمايه گذاري هاي زيادي را براي اعمال مبتني 

بر پژوهش انجام مي دهند.

6-آخرين نكته بنده پيشنهاد تقويت شوراهاي اشاعه و كاربست 
يافته هاست كه از قبل اطالع دارم وجود داشت و درحال حاضر 
نمي دانم در چه سطحي هستند حتي معتقدم سهمي از قراردادهاي 
پژوهشي بايد براي اشاعه و كاربست يافته ها در نظر گرفته شود. 
االن پژوهشگران ما تعهدي را در قبال اشاعه يافته هايشان احساس 
نمي كنند. در اين صورت مجري و پژوهشگر محترم احساس 
مسئوليت بيشتري خواهد كرد. البته در اين خصوص يك ضعف 
ديگر هم هست كه ضعف در نظام اطالع رساني از يافته هاست 
و در نتيجه بين اين يافته ها و نيازهاي واقعي فاصله وجود دارد 

كه بايد در اين خصوص هم فكرهايي كرد.

نقش مراکز آموزش منطقه ، مانند مرکز کاربردي تبريز 
وتاسيس اين نوع مراکز را در ساير نقاط کشور  تا چه حد 

مفيد و ضروري مي دانيد؟
مديريت در پژوهش از گذشته تا حال ضعفهايي داشته و به نوعي 
همه امور درپژوهشگاه متمركز بوده ،ولي معتقدم پژوهشكده هاي 
منطقه اي بايد تقويت بشوند و همواره نظارت عاليه و پشتيباني 
پژوهشگاه ازآنها وجود داشته باشد چون اين پژوهشكده ها 
از انبوه نيازهاي استاني را ميتوانند پاسخ بدهند و کارکرد ملي 
هم دارند و بايد با اين پژوهشكده ها همانند ساير پژوهشكده 

هاي مستقر در تهران همانند پژوهشكده تعليم وتربيت، كودكان 
استثنايي،و خانواده رفتار نمود و در جهت شكل گيري اعضاي 
هيات علمي درآنها و تعيين سهم بودجه مشخص براي آنها اقدام 
نمود و لذا اگر چه از قبل كه در جريان هستم فعاليتهاي خوبي در 
پژوهشكده كاربردي تبريز صورت گرفته از قبيل برگزاري همايش 
بررسي مسايل آموزشي در مناطق دو زبانه كه در اين مساله كارهاي 
بزرگي در دنيا صورت گرفته يا،انتشار نشريه پويش و كتابهاي 
ديگري بود ولي فكر ميكنم به دليل عدم حمايتهاي استاني و حتي 
ستادي نتوانسته آنطور كه بايد و شايد موفق باشد ولي اينگونه 
پژوهشكده ها معتقدم در سطح ساير استانها هم بايد بوجود آيد 

وبا حمايت و هدايت پژوهشگاه فعاليت نمايند.
به طور كلي پژوهشكده كاربردي تبريز هم داراي مشكالتي 
است كه توجه جدي پژوهشگاه را براي كاهش آنها مي طلبد كه 
مواردي را به عنوان پيشنهاد در مطالب باال عرض كردم و ديگر 
اينكه مديريت آنجا بايد در شوراي پژوهشي پژوهشگاه شركت 

كند و بخصوص پژوهشگاه درجهت توليد يك نشريه علمي و 
پژوهشي براي پژوهشكده تبريز گامهايي بردارد. در زمان بنده 
نشريه پويش را تا حد سه شماره منتشر كرديم و خود بنده هم 
مدير مسئول آن بودم و قرار بود توليد اين نشريه ادامه پيدا كند تا 
از كميسيون بررسي نشريات در وزارت علوم هم مجوز علمي و 
پژوهش بگيرد ولي فكر مي كنم هنوز اقدامي صورت نگرفته است 
و البته وزارت علوم هم بايد در اين خصوص نگاهش را اصالح 
كند و در دادن مجوز به وزارت آموزش و پرورش مساعدتهاي 
الزم را بنمايد. چرا نبايد درخود پژوهشگاه هياتهاي مميزه وجود 

داشته باشند؟ 
بهرحال همان طور كه  پژوهشگاه داراي فصلنامه تعليم وتربيت 
با درجه علمي و پژوهشي و با قدمت زياد مي باشد، بايد در جهت 
توليد نشريات ديگر براي ساير پژوهشكده هايش و حتي گروه 
هاي علمي نيز با درجه علمي و پژوهشي اقدام نمايد،تا نتايج 
پژوهشهاي خود پژوهشگران  پژوهشكده ها درآنها منعكس شود 
و مسيرهاي ارتقاي اعضاي هيات علمي آنها هم هموارتر شود.

درخاتمه معتقدم پژوهشگاه بايد به عنوان متولي پژوهش در نظام 
تعليم وتربيت جدي گرفته شود و شوراي تحقيقات هم بامحوريت 

پژوهشگاه بتواند به مسائل پژوهش سروسامان بدهد.

در كشورهايي كه در حوزه  پژوهش هاي كاربردي كار كرده اند 
در كنار سرانه هاي آموزشي سرانه هاي پژوهشي

 براي مدراس در نظر گرفته شده است 
اين را ما در مجلس و در برنام پنجم توسعه هم 
تصويب كرديم و در اين برنامه سهم پژوهش

 از توليد ناخالص داخلي بايد به سه درصد برسد
 و اولين جا براي پيگيري و تحقق اين امر 

وزارت آموزش و پرورش بايد باشد
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بازنشسته نمونه كشوري ، عضو شوراي ، عضو شوراي هماهنگي 
برنامه هاي تربيت معلم ، مشاور دبيركل شوراي عالي آموزش و 
پرورش، مؤلف 28 كتاب به صورت فردي و جمعي، نيز سابقه 50 

سال كار و تدريس در آموزش و پرورش و دانشگاههاي كشور 

اهميت پژوهش در آموزش و پرورش
يكي از مهم ترين سازمانهاي كشور سازمان آموزش و پرورش است 
كه در حقيقت گسترده ترين، مؤثرترين و فراگيرترين سازمان در ايران 
است. حضور آموزش و پرورش در 60/00روستا و در 730منطقه 
آموزشي و با 140/000مدرسه در سطح شهر و روستا و 14ميليون 
دانش آموز و خانواده هاي آنها و يك ميليون كادر آموزشي و اداري 
قابل توجه مي باشد. لذا وزارت آموزش و پرورش نياز دارد به اينكه 
از پژوهش در برنامه ريزي، مديريت، ارزشيابي، ساماندهي و رهبري 
استفاده الزم را ببرد. به طور مثال اين وزارت خانه هر سال حدود 700 
تا 900 عنوان كتاب آموزشي براي دانش آموزان تأليف و منتشر مي كند 
و يا دهها آئين نامه براي دوره هاي مختلف تحصيلي را بايد بنويسيد 
يا اصالح كند يا طرح هاي متعددي را براي تحول در نظام آموزش و 
پرورش تهيه كند، تا اينكه بتواند ميليونها نفر را در دوره هاي مختلف 
تحصيلي آموزش بدهد، رشد بدهد و آنها را براي زيستن در جامعه 
و براي ورود به دانشگاه آماده كند. وزارت خانه اي مثل آموزش و 
پرورش ، اولين و مهمترين  چيزي که براي تصميم گيري احتياج 
دارد ، استفاده از کارهاي پژوهشي است، زيرا اشتباه و يا در حقيقت 
عدم اطالعات کافي، به دليل متمرکز بودن آموزش و پرورش در 
کشور ما مشكالت جبران ناپذيري را پديد مي آورد. بنابراين از معلمي 
كه در كالس درس مي دهد تا معاون مدرسه و مشاور و مربي تربيتي 
تا مديري كه رهبري يك مركز آموزشي را برعهده اش گذاشته اند و 
تا رئيس منطقه، مديركل استان و نيروهايش تا معاونين و خود وزير 
و شوراهاي متعدد ستادي و استاني همگي نيازمند اطالعات بروز و 
تحقيقات همه جانبه براي ايفاي وظايفي كه برعهده دارند هستند. با اين 
گستردگي روشن است كه تحقيق و داشتن سازماني منظم و نظام يافته 
در وزارت آموزش و پرورش براي انجام پژوهش يك ضرورت است.

سابقه پژوهش در آموزش و پرورش
به لحاظ تاريخي عرض مي كنم وقتي اولين تشكيالت وزارت معارف 
و اوقاف و صنايع مستظرفه را در سال 1289شمسي مورد مطالعه قرار 
دادم كه در آن اولين قانون اداري معارف كشور پيش بيني شده بود 
واحدي به نام تحقيقات وجود داشت و در كنار وزير شورايي به نام 
شوراي عالي معارف در نظر گرفته شده بود كه اين نشان مي دهد 

از يك سو به مشورت و از سوي ديگر به امر پژوهش و تحقيق به 
صورتهاي مختلف درگذشته هم اهميت داده شده است.

مطالعه سير تاريخي و تكويني پژوهش در آموزش و پرورش 
مؤيد اين است که چه شوراي عالي معارف و چه شوراي عالي 
فرهنگ در آموزش و پرورش از آغاز تاکنون به صورت مستقيم 
يا غيرمستقيم واحدهايي را به منظور انجام مطالعه و پژوهش در 
ساختار اداري خود پيش بيني کرده بودند. از اداره كل مطالعات و 
برنامه ها در وزارت فرهنگ تا دفتر تحقيقات و برنامه ريزي درسي يا 
اداره كل تحقيقات و كتابهاي درسي در وزارت آموزش و پرورش 
سپس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و همين گونه وظايفي 
كه براي دفاتر ستادي در نظر گرفته شده مؤيّد توجه به امر تحقيق 
مي باشد، اما آنچه كه بيشتر از همه به صورت نظام يافته در تشكيالت 
ستادي ما مورد توجه قرار گرفت تأسيس مركز تحقيقات آموزشي 
در سازمان پژوهش بود كه اولين بار با اهداف خاصي به وجود آمد 
و در اين زمان از ميان تحقيقاتي كه براي شناخت وضعيت پژوهشي 
در آموزش و پرورش انجام شد پژوهشي تحت عنوان »پژوهش هاي 
انجام گرفته در وزارت آموزش و پرورش و كاربرد نتايج حاصله 
در تصميم گيري هاي مديريت عالي« بود كه توفيق انجام اين تحقيق 

برعهده اينجانب بود. 
اين پژوهش كه اولين بار كاربرد تحقيقات را در تصميم گيريهاي 
مديران عالي و مياني آموزش و پرورش و نوع پژوهش هاي انجام 
شده را بررسي مي كرد بااستفاده از نظرات معاونان وزير و مديران كل 
انجام شد كه نتايج آن موجب تحوالتي در وضع پژوهش و مقدمات 

تشكيل پژوهشكده تعليم و تربيت گرديد.
پيشنهادهاي برآمده از اين تحقيق موجب شد كه وزارت آموزش 
و پرورش به چند كار اساسي در زمينه پژوهش بپردازد كه عبارت 

بودند از:
1.تشكيل شوراي تحقيقات در وزارت آموزش و پرورش با رياست 
وزير آموزش و پرورش كه دبيرخانة آن در مركز تحقيقات آموزشي 
قرار داشت و استادان برجسته اي چون زنده ياد دكتر استاد كاردان 
از اعضاي اين شورا بودند و هدايت آن مركز به عهده استاد دكتر 
مهرمحمدي بود. تشكيل اين شورا اولين بار در چنين سطحي با تركيبي 
از استادان به نام دانشگاه ها و مسئوالن رده باالي وزارت آموزش و 
پرورش با اهداف و وظايف خاص خود مهم ترين گام براي ايجاد 
هماهنگي و سياست گذاري و نظارت فعاليت هاي پژوهشي در آموزش 

و پرورش بود.
2.تشكيل شوراهاي تحقيقات در استان ها كه زمينه ساز تحول پژوهش 
در استان ها بود و باالخره اهميت پژوهش و توجه به آن در آموزش و 

استاد احمد صافي:
معلم ماندگار آموزش و پرورش در سال 1388 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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پرورش موجب شد كه هم اكنون در سال 1389 اين وزارتخانه داراي 
پژوهشگاه مطالعات با تحقيقات گسترده باشد و با همكاري اعضاي 
هيأت علمي و كارشناسان مختلف و همكاري دستگاههاي مختلف 
ستادي و اجرايي آموزش و پرورش و اساتيد خارج از آموزش و 

پرورش به وظايف خود بپردازند.
بنابراين در طي 100سال گذشته آموزش و پرورش در زمينه پژوهش 

فراز و نشيب هايي داشته و با چالش هايي هم مواجه بوده است.
در حال حاضر اين اميد وجود دارد كه پژوهشگاه با تشكيالتي 
منسجم و با پژوهشكده هايي چون تعليم وتربيت، خانواده، استثنايي، 
برنامه درسي و نوآوريهاي آموزشي و مركز پژوهشي كاربردي تبريز 
مي تواند تحت لواي هيأت امنا و شوراي پژوهشي وزارت آموزش 
و پرورش رسالت خود را در اين زمينه بيشتر ايفا كند. لذا بايدگفت 
كه فعاليت هاي پژوهشي سابقه طوالني در اين وزارتخانه داشته و 
فرصت هاي متعددي براي پژوهشگران پديد آمده اما به داليل متعدد 
كه نتايج بسياري از اين پژوهش ها مؤيد آنهاست با تهديدهايي نيز 

مواجه گشته است كه از جمله آنها عبارتند از:
1.تغيير مديريت ها

2.كمبود اعتبارات پژوهشي
3.كمبود اعضاي هيأت علمي و كارشناسان پژوهش و كمي ارتباط 

با دانشگاه ها و موسسات پژوهشي

براي ساماندهي پژوهش چه فعاليتهايي الزم است؟
در كتاب مسائل آموزش و پرورش كه توفيق تأليف آن را داشته ام 
به انواع مسائل عمده پژوهش اشاره كرده ام. نتيجه تحقيق نشان داده 
است كه مشكالت پژوهشي ما به لحاظ دسته بندي 22/8درصد به 
عوامل سازماني، 20/63درصد به عوامل ارتباطي و 20/62درصد نيز به 
عوامل اجتماعي و 17/37درصد بر عوامل روش شناختي مربوط بوده 
است و اين نتايج نشان مي دهد كه ما براي بهسازي وضع تحقيق به 

30نكته بايد توجه كنيم كه به بعضي از نكات اشاره مي كنم:
1.گسترش فرهنگ پژوهش در ميان خانواده ها: 

اگر خانواده ها بخواهند با مدارس ارتباط بيشتري داشته باشند و 
بهتر بتوانند دانش آموزان را هدايت کنند و به رشد همه جانبه آنها 
بپردازند مستلزم آن است که با پژوهش آشنا باشند و از نتايج 
پژوهشي بتوانند در تربيت کودکان و نوجوانان خود استفاده کنند. 
بنابراين اولين گام در آموزش و پرورش و پژوهشكده ها و پژوهشگاه ها 

گسترش فرهنگ پژوهش در ميان خانواده هاست.
2.ضرورت اطالع رساني از نتايج پژوهش ها:

بايد از طريق رسانه هاي ارتباط جمعي مردم را در جريان تحقيقات 
مختلف به تناسب نيازشان قرار دهيم و عالوه براين خود دست اندركاران 
در آموزش و پرورش بايد در آگاهي كامل نسبت به تحقيقاتي كه در 
حوزه هاي مختلف انجام شده قرار بگيرند و همچنين دانش آموزان در 
مورد تحقيقات دانش آموزي اطالعات كافي را كسب كنند مثاًل وقتي 
در پژوهشكده خانواده تحقيقاتي را انجام مي دهيم بايد نتايج تحقيق 

را به صور مختلف به اطالع افرادي ذي ربط برسانيم.
چون بسياري از افراد نمي دانند چه پژوهش هايي انجام شده ظاهراً 
گفته شده حدود 8000-7000 پژوهش در وزارت آموزش و پرورش 
به خصوص در پژوهشكده تعليم و تربيت وجود دارد و همين يكي از 

مهم ترين مشكالت ما در حوزه  هاي مختلف ضعف اطالع رساني دقيق 
نسبت به آنچه انجام مي شود مي باشد. در خدمات برنامة راهنمايي و 
مشاوره هم هميشه تأكيد مي كنند كه يكي از خدمات: خدمت اطالعاتي 
است: هر موقع بتوانيم بهترين و جديدترين اطالعات را به دانش آموزان 
و معلمان در نقاط مختلف كشور برسانيم در واقع راهنمايي را درست 
انجام داده ايم، در پژوهش هم همين طور است، بايد حاصل پژوهش  ها 
را به تناسب نياز به صور گوناگون در اختيار همه قرار دهيم تا افراد 

بتوانند با آگاهي كامل از آنها استفاده كنند.
3- تعيين اولويت هاي پژوهشي مورد نياز:

وقتي بودجه كم است بايد از اين بودجه كم و نيروي كم بهترين 
استفاده را ببريم. مدير قابل كسي است كه از هنر و تجربه مديريت 
برخوردار باشد تا از هر فرصت بهترين استفاده را ببرد. مديريت 
پژوهشي ايجاب مي كند كه به اولويت هاي پژوهشي مورد نياز توجه 
داشته باشيم و امكاناتمان را بيشتر در اختيار اين اولويت ها قرار دهيم.
يكي از كارهاي اساسي شوراي تحقيقات يا پژوهشكده ها يا كساني 
كه اساساً مي خواهند در برنامه ريزي پژوهشي ايفاي نقش بكنند 
تشخيص اولويت هاست و بعد تهيه طرحها براساس آن اولويت ها 

مي باشد.
در اينجا يك نكته خيلي مهم است و آن اينكه بايد به نيازهاي روستا 
توجه كنيم: در مطالعاتي كه داشته ام و آمار گرفتم در بعضي روستاها 
مدرسه وجود ندارد يا بعضي از رشته ها داير نمي شود بيتشر تحقيقات ما 
مربوط به شهر است و لذا تحقيقاتي كه نيازهاي محلي، ملي و منطقه اي 
را بتواند پاسخ دهد مهم ترين مسأله در وزارت آموزش و پرورش 

مي باشد كه در هفته پژوهش بايد به اين مسأله بيشتر توجه شود.
ضرورت آموزش تحقيق براي معلمان:

در پاسخ به اين سؤال كه چرا از پژوهش و تحقيق استفاده نمي كنيد؟ 
معلمان اين طور جواب مي دهند كه 1.نمي شناسيم 2.اعتماد نداريم 

3.ارتباط نداريم.
پس يكي از مهم ترين مسائل اين است که معلمان و مديران 
را در سطوح مختلف با بحث تحقيق، خود پژوهشگاه و نقش 
شوراهاي تحقيقات آشنا کنيم و معلمان در دوره هاي ضمن خدمت 
دوره هايي را بگذرانند تا به اين صورت با اهداف پژوهش و برنامه 

معلم پژوهنده آشنا شوند.
برداشتن موانع مالي و اداري و طوالني تحقيق  و طوالني بودن 
فرآيندهاي آن نيز نيازمند تحقيق است . تحقيق نبايد فقط جنبه آموزشي 
داشته باشد بلكه بايد بخشي از تحقيقات در زمينه موانع آن اجرا شود.

ارتباط بيشتر با اساتيد دانشگاه:
بايد با استادان روش تحقيق دانشگاه ها بيشتر ارتباط داشته باشيم تا 
آنها هم باور داشته باشند كه تحقيقات آموزش و پرورش بايد از جنس 

خودش و متناسب با ويژگي هاي آموزش و پرورش باشد.
مستندسازي از مدارك:

قبل از اينكه به كار پژوهش در سطح گسترده بپردازيم بايد 
مستندسازي مدارك را داشته باشيم و بعد بتوانيم از اين مستندسازي ها 
در امر پژوهش استفاده الزم را ببريم. براي نمونه از سال 1300 تا 
1380 كه شوراي عالي آموزش و پرورش به وجود آمده چند هزار 
صفحه مطلب مصوبه وجود دارد كه بيشتر آنها از بين رفته و به 
ندرت تعدادي از آئين نامه ها باقي مانده است. وجود اين مدارك زمينه 
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را براي تحقيقات مفيد و مورد نياز هموارتر مي كند.
انتشار نشريات علمي از حاصل تحقيقات:

انتشار فصلنامه در حوزه پژوهش كه خوشبختانه در پژوهشگاه 
تعليم و تربيت انجام مي شود ولي بايد بيشتر شود به اعتقاد من بايد 
فصلنامه هاي متعددي ارائه شود كه حاصل اين تحقيقات به صورت 
مقاالت مختلف در اختيار افراد در سطح كشور به خصوص وزارت 

آموزش و پرورش قرار بگيرد.

در مورد هفته پژوهش چه کارهايي الزم است؟
1.يكي از بهترين كارهايي كه همه ساله انجام مي شود اين است 
كه از پژوهشگران دعوت به عمل مي آيد تا در كنار هم جمع شوند و 
بتوانند به ارائه نتايج تحقيقات بپردازند. در اين هفته پژوهش، آموزش 
و پرورش مي تواند فعاليت هايش را براي كل كشور ارائه دهد و با 

ارتباط گسترده به هماهنگي هاي بيشتري در مجموعه خود بپردازد.
2.فايده ديگري كه هفته پژوهش دارد اين است كه از طريق روزنامه، 
مجالت، كالس هاي درس و ارتباطات جمعي و جلسات متعدد بحث 

از پژوهش را بيشتر مورد تأكيد قرار دهيم.
3.از طريق دعوت از كارشناسان، صاحب نظران و مسئوالن براي 

نشست هاي مختلف مي توان با تبادل نظر از تفكرات آنها درباره بهسازي 
وضع استفاده كرد.

4.امكان ارائه عملكردها و نتايج تحقيقات در هفته پژوهش، به 
خصوص تحقيقاتي كه كاربرد بيشتري در تحول آموزش و پرورش 

دارند و مي توان در هفته پژوهش اين امر را گسترش داد.
5.همچنين مي توان دستاوردهاي ساالنه را در اختيار همگان از جمله 

افرادي كه در آموزش و پرورش دخيل هستند قرار داد.
6.از طريق نشست هاي گروهي به چالش ها و مشكالت پژوهش 

هم اشاره كرد و راهكارهايي كاهش مشكالت را هم پيشنهاد داد.
ولي نكته اساسي بهسازي برنامه ها در اين هفته اين است كه كار را 
از مدتها قبل شروع كنيم يعني بايد بعد از اتمام هفته پژوهش در هر 
سال براساس ارزشيابي حاصل از اين هفته گروهي را مأمور برنامه ريزي 
براي سال آينده كنيم چون با عجله نمي توانيم از اين هفته سود كافي 
ببريم به نظر من گردآوردن محققان، استادان، مسئوالن، كارشناسان در 
كنار هم ،يك فرصت استثنايي است كه اين فرصت چندماه برنامه ريزي 
و سازماندهي مي طلبد اگر اين گونه طراحي كنيم و به خوبي آماده شويم 
اين هفته مي تواند يك هفته پرثمر و و راه گشا براي بهسازي وضع 

پژوهش در آموزش و پرورش باشد.

چه روشهايي را براي ساماندهي امر پژوهش در آموزش و 
پرورش پيشنهاد مي کنيد؟

در ابتدا بايد عرض كنم ما چه انتظاري ازخود پژوهش ها در آموزش 
و پرورش داريم. به نظر بنده پژوهش دوكار عمده را بايد ساماندهي 
كند. يكي توصيف درست محيط آموزشي براي كليه دست اندركاران 
و حتي والدين است و اين كار از عهده ها پژوهش ها خصوصاً انواع 
توصيفي آنها بر مي آيد. خيلي داالنهاي تاريك در مسير تعليم و تربيت 

است كه با چراغهاي پژوهشي روشن مي شوند.
به عنوان مثال مي توان از تحليل هاي آماري، تحليل روندها و بررسي 
وضعيت معلمان، رضايت دانش آموزان و نظاير آنها نام برد كه اگر 
از راه پژوهش به سراغ آنها نرويم، اطالعات مفيدي نخواهيم داشت.
کارمهم ديگر که از پژوهش ساخته است ارائه الگوها و مدل هاي 

مناسب براي اداره  همان محيط هاي مذکور است و بايد اذعان کنيم 
مدلهايي که حاصل تحقيق باشد و بتواند ما را در مديريت محيط 
تعليم و تربيت ياري کند کمتر توليد شده است. در خصوص اين 
الگوها منظور نظرات مسؤوالن و سليقه هاي آنها نيست كه ممكن است 
در مقايسه با آن الگوهاي تحقيقي ُمصر هم باشند بلكه منظور الگوهايي 
است كه برآمده ازتحقيقات باشد و به ما بگويد كه معلمان چطور بايد 
تربيت شوند، درس رياضي چطور بايد تدريس شود، ساختارها چگونه 
باشد و... اگر اين دو اتفاق مهم بيفتد يعني توصيف و تشريح محيط 
آموزشي و استخراج الگوهاي الزم از تحقيقات براي اداره و مديريت 

آن محيط ها، در آن صورت مي توان پژوهش را ثمر بخش دانست.
براي ايجاد وضوح و روشني در خصوص محيط هاي آموزشي كه 
مطرح شد، نام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش خودگوياي 

دکترعبدالرضا سبحاني 
عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
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ابعاد و اعماق وسيع آن مي باشد.

فعاليتهاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي 
مي کنيد؟

باهمان دو معياري كه براي پژوهش عرض كردم مي توان به اين 
سوال هم پاسخ داد.

پس بايد به دنبال اين باشيم كه پژوهشگاه چقدر در توصيف و 
تشريح محيط تعليم و تربيت موفق بوده كه بنده عرض مي كنم در 
اين خصوص چون بيشتر تحقيقات موجود خود توصيفي بودند، 
پژوهشگاه به طور نسبي موفق بوده اما در بخش دوم يعني ارائه 
الگويي كه آموزش و پرورش را به شكل صحيح اداره و مديريت كند 
نظام پژوهشي در آموزش و پرورش ناكارآمد بوده و يا اگر الگوهايي 
استخراج و بكار گرفته شده بنده از آن بي اطالع هستم.به عنوان مثال: 
نظام جمهوري اسالمي ايران يك نظام مذهبي است و دوست دارد 
كه دانش آموزان خود را به نحو صحيح تربيت ديني كند و جاي 
اين تربيتها و مذهبي كردن ها هم در مدرسه هاست، حال بياييد ببينيم 
در تحقيقات انجام شده چقدر روي استخراج الگوي تربيت مذهبي 
و ديني كار شده، چقدر با حضرت  امام )ره ( آشنايي ايجاد شده، 
چقدر با انقالب اسالمي الفت ايجاد شده؟ و چقدر اين آشنا كردنها 
موثر بوده است. وقتي ادبيات تحقيقات موجود را مشاهده مي كنيم 
مي بينيم كاري كه مشكالت را حل كرده باشد و آن الگوي مورد 

نظر و مطلوب را به ما بدهد كمتر اتفاق افتاده است.
مثال ديگر را از آموزش زبان فارسي مي زنم كه بسيار ناموفق 
آموزش داده مي شود وعالمتش هم ناتواني بچه ها در نوشتن است 
كه نتايج طرح پرلز هم اين را نشان مي دهد درحالي كه آموزش زبان 
مادري خيلي مهم است و در دنيا تاكيد زيادي روي آن مي شود، 
اگر زبان مادري آموزش خوب داده نشود، بچه ها در آموزش شيمي 
و ساير دروس هم ناموفق خواهند بود. عقب ماندگي در آموختن 
مهارتهاي چهارگانه گوش کردن، خواندن، نوشتن و گفتن يك نوع 
عقب ماندگي تاريخي است، چه کسي و کجاست که بايد الگويي 
براي آموزش اين مهارتها ارائه دهد؟ آيا غير از پژوهشگاه است و 

لذا در ارائه اين الگوها كوتاهي شده است.
همچنين در مديريت هاي بر انواع مدارس چه الگوهايي وجود دارند 
كه حاصل تحقيقات باشند. براي هر حرف و سخن يك بخشنامه 
كردن كار ساده اي است ولي نتيجه بخش نخواهد بود. اگر اين انتظار 
از پژوهش كه همان ارائه الگوست بخوبي حاصل نشود قسمت اول 
انتظارات از پژوهش ها هم كه همان توصيف و تشريح محيط هاي 

آموزشي بود بي حاصل خواهد شد.

در مورد فرصت ها و تهديدها در فعاليتهاي پژوهشي چه نظري 
داريد؟

در اين خصوص مهمترين عامل يك اراده است كه از طريق 
پژوهش همان دوكار عمده را كه اشاره شد عمل كند، اگر اين اراده 
وجود داشته باشد اين يك فرصت است و اگر شكل نگرفته باشد 
مي توان ازآن به تهديد نام برد و به نظر بنده آن اراده هنوز شكل 

نگرفته و راه طوالني هم تا شكل گيري آن داريم. موضوع ديگر 
تجهيز منابع انساني است اعم از نيروهاي رسمي در خود آموزش و 
پرورش و چه آنهايي كه از خارج با آن همكاري مي كنند كه اينها 
بايد در تحت يك جرياني به نام مديريت دانش به دانش افزايي و 
تبادل تجربه بپردازند و از اين طريق تجربيات مثبت افزوده و تجربيات 

منفي كاهش يابد و به نوعي يك سينرژيك اتفاق بيفتد.

 درخصوص نقش هفته پژوهش در تقويت و ارتقاي پژوهش 
در آموزش و پرورش چه نظري داريد؟

هفته پژوهش يك چاقوي دو دم و يا دو لبه است يعني هم 
مي تواند برانگيزاننده و پرجوش و خروش باشد و هم مي تواند به 
يك مراسم تشريفاتي و بي خاصيتي تبديل شود و باري بر بيت المال 
بيفزايد و از طرفي هم وقت شركت كنندگان را اتالف نمايد. بايد 

در اين خصوص مراقبت كرد كه اتفاق دوم نيفتد.

چه راهكارهايي براي کاربست يافته هاي پژوهشي توصيه 
مي کنيد؟

اگر آن اراده اي كه از آن صحبت كرديم وجود داشته باشد 
خودبه خود به دنبال طرح هاي پژوهشي جريان كاربست هم اتفاق 
مي افتد چون در اين شرايط اين دست اندركاران هستند كه دنبال 
كارخواهند رفت و از طرفي هم اين خود نظام و تشكيالت پژوهشي 
است كه بايد در خصوص اشاعه و كاربست يافته ها تسهيالت الزم 
را ارائه كند از قبيل اينكه يافته ها را مرتباً در دسترس كاربران قرار 
دهد و در سمينارها و جلسات بخشي از وقت به ارائه گزارشات 
تحقيق اختصاص پيدا كند، و اينگونه ذهن مديران و مجريان بيشتر 
در فضاي تحقيقات و يافته هاي آن قرار مي گيرد و عامل ديگر هم 
عدم ارتباط پژوهشگران با مجريان است كه در اين خصوص هم 

بايد راههاي ارتباطي را هموار كرد.
خالصه كالم اينكه با بخشنامه و توصيه ها اين اهداف عملي 
نمي شود بلكه بايد برنامه هاي تحقيقاتي طراحي شود و باب پژوهش 
خواني بايد باز شود كه ما نمونه هايي از اين كارها را مشاهده كرده ايم 
كه با عنوان ژورنال كلوب از آن در مجالت ياد شده است. در اين 
برنامه ها افراد ذي ربط مقاالت پژوهشي را مي خوانند و سپس هركدام 

به ترتيب آنها را در جلسات ارائه مي دهند 
در آخر توصيه بنده براي توسعه كلي پژوهش فعال سازي آن در 
متن معلمان است كه در واقع همان برنامه معلمان پژوهنده است و 
همچنين از طريق توانمندسازي معلمان در امور پژوهشي از طريق 
ادامه تحصيالت وغيره تا معلمان خود بتوانند محيط خود را توصيف 
و الگوي كاريشان را استخراج كنند و در دنياي پيشرفته واقعاً مشاهده 

مي شود كه هر معلم خود يك پژوهشگر است.
از راههاي ديگر اشاعه و كاربست يافته ها اين است كه صدا و 
سيما و فيلم سازان مي توانند از دستاوردهاي پژوهشي قوي فيلم هايي 
بسازند و نشان بدهند كه در واقع در زير پوست اين شهر و نظام 
تعليم و تربيت آن چه اتفاقهاتي مي افتد .تشكر مي كنيم و توفيق هرچه 

بيشتر پژوهشگاه و كاركنان ارجمند آن را خواستاريم.
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يكی از محورهای راهبردی و اساسی نهاد تعليم و تربيت پرورش 
دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است به نظر شما چگونه اين 
امر ممكن است ؟ مجموعه حضرتعالی در اين خصوص چه نقشی 

را می تواند ايفا نمايد؟
ميان آموزش و پژوهش پيوندی ناگسستنی وجود دارد و دريك نظام 
آموزشی پويا آموزش و پژوهش را بايد در كليتی يكپارچه ديد به گونه 
ای كه كليه طرحهای اجرايی  مبتنی بر مستندات پژوهشی باشد ، برای 
تحقق چنين ايده ای پژوهش محور كردن نظام آموزشی و تربيت دانش 
آموزان پرسشگر و جستجوگر ضرورتی اجتناب ناپذير بوده و اقدامات 

زير می تواند مفيد باشد .
- آموزش معلمان برای استفاده از روشهای نوآورانه و ايجاد تفكر 

خالق در دانش آموزان 
- استفاده از روشهای فعال و يادگيری مبتنی بر فن آوريهای نوين 

آموزشی توسط معلمان در تدريس 
- ايجاد فضای پژوهش در مدارس به گونه ای كه مدرسه به عنوان 

يك واحد پژوهشی فعال در نظر آيد 
- ايجاد و تقويت انجمنهای علمی دانش آموزی در پژوهش سراهای 

دانش آموزی 
- تاليف كتابهای درسی با محتوای پژوهشی

- به جای انتقال صرف اطالعات ، دانش آموز منشاء و منبع يادگيری 
باشد 

نقشی كه مجموعه اينجانب می تواند داشته باشد ، برگزاری كارگاه 
ها و دوره های آموزشی ضمن خدمت برای آشنا كردن معلمان با 
روشهای نوين ياددهی – يادگيری است كه تالشهای خوبی در اين زمينه 
صورت گرفته است ، اكثر مدارس استان گيالن به ديتا پروژكتورمجهز 
شده است و مديران مدارس آموزشهای الزم را ديده اند. هم اكنون 
نيز دوره های آموزشی اقدام پژوهی در سطح استان در حال برگزاری 
است و برای تقويت مهارتهای روش تحقيق فرهنگيان كارشناسی ارشد 
و باالتر برگزاری كالسهای روش تحقيق با اساتيد مجرب رابه صورت 
قطبی در دست برنامه ريزی و اجرا داريم و معتقديم كه تربيت دانش 
آموزان پژوهشگر نيازمند معلمانی با ويژگيها و مهارتهای پژوهشی و 

انديشه پژوهشگری است .
برای ساماندهی بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهای 
اساسی بايد انجام شود ؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش چيست ؟ 
باتوجه به اينكه در نظام آموزشی ، افراد با سطوح مختلف تحصيلی 
، نقشهای متفاوتی برای ايفای وظايف و تحقق اهداف سازمانی دارند و 
همچنين گروه های آموزشی مختلفی در حال فعاليت ميباشند ، انتظار 

می رود تمامی افراد و گروه های آموزشی درگير فعاليت های پژوهشی 
شوند . بر همين اساس توصيه ميشود پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش سطح بندی های مختلف پژوهشی را طراحی و اجرا نمايد تا 
همه افراد بتوانند بر اساس سطح بندی به فعاليت پژوهشی بپردازند ، در 
همين راستا اجرای طرحهای اقدام پژوهی و تحقيقات کيفی می تواند 
گروههای مختلف آموز ش و پرورش را درگير فعاليت های پژوهشی 
نمايد در صورتيكه اقدام پژوهی نيز مانند طرحهای پژوهشی ديگر 
مورد توجه جدی بوده و بستری فراهم شود تا معلمان اقدام پژوه نيز 
بتوانند در قالب قراردادهای پژوهشی طرحهای خود را اجرا نمايند . 
چه راهكارهايی می تواند به تحرك بيشتر حوزه ی پژوهش در 

راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد ؟ 
برای ايجاد تحرك و پويايی در حوزه پژوهش راهكارهای زير توصيه 

می شود :
- آموزش گسترده پژوهش و توسعه فرهنگ پژوهش در ميان معلمان 

- توجه جدی به تحقيقات كيفی به خصوص اقدام پژوهی 
- تقويت تحقيقات فراتحليل

- تقويت كانونهای پژوهشی منطقه ای 
- افزايش بودجه های تحقيقاتی و تنظيم دستورالعمل های مالی روشن 

برای هزينه كرد فعاليتهای پژوهشی
- انتشار مجالت علمی-پژوهشی

- افزايش مكانيزم های تشويقی و حمايت های مالی جهت چاپ 
مقاالت علمی و پژوهشی و تحقيقات علمی، پژوهشی

- حمايت از مولفان فرهنگی 
- تقويت سمينارها و كنفرانسهای علمی پژوهشی

 فعاليت های پژوهشی آموزش و پرورش را چگونه ارزيابی می 
کنيد ؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟ 

تمام فعاليت های آموزش و پرورش برای پاسخ دادن به دو سوال 
است . اول اينكه معلمان چگونه می توانند خوب و موثر تدريس نمايند 
و دوم اينكه دانش آموزان چگونه می توانند خوب و موثر ياد بگيرند . 
اين فرايند ياددهی و يادگيری برای اينكه اثر بخش باشد بايد از پشتوانه 
تحقيق برخوردار باشد . آموزش و پرورش به اين امر مهم توجه دارد 
و برای آن سرمايه گذاری می كند . طرحهای آموز ش و پرورش 
برای اينكه حداكثر اثربخشی را داشته باشد از طريق پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش و پژوهشكده های تعليم تربيت استانها به مطالعه و 
ارزشيابی گذاشته می شود تا نقاط قوت و ضعف آنها آشكار و بررسی 
شود ، عالوه بر آن آموزش و پرورش از هرگونه پيشنهادی كه از طريق 

ساير نهادها در رابطه با تعليم و تربيت باشد استقبال می كند . 
البته در اين حوزه فرصت هاو تهديدهايی نيز وجود دارد كه بايد 

ايوب نجف زاده 
مدير کل آموزش و پرورش استان گيالن
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موردشناسايی و مطالعه قرار گيرد . برخی از فرصت های اين حوزه 
عبارتند از : اغلب معلمان دوره های اقدام پژوهی و روشهای تحقيق را 
آموزش ديده اند ، دانش آموزان ما اشتياق به يادگيری دارند ، محتوای 
كتابهای درسی ما همگام با تحوالت علم و تكنولوژی تغييراتی نيز داشته 
اند . معلمان ما در دانشگاه ها و مراكز تربيت معلم و دوره های ضمن 
خدمت با شيوه های جديد تدريس آشنا شده اند و دوره های ضمن 
خدمت خوبی برای آنها طراحی شده و تشكيل پژوهش سراهای دانش 

آموزی نيز از اين جمله اند . 
البته تهديدهايی نيز وجود دارد كه می شود جهت حذف و يا كم اثر 
كردن آنها اقداماتی انجام داد ، آماده نبودن برخی معلمان برای مواجهه 
و پذيريش تغيير در روشهای آموزشی و محتوای درسی ، تاكيد زياد 
به نتيجه به جای فرايند آموزشی ، عدم تجهيز همه مدارس به خطوط 
پرسرعت اينترنت و در دسترس نبودن تجهيزات كارگاهی و آزمايشگاهی 

برای همه دانش آموزان .
به نظر شما مهمترين اولويت های پژوهشی که ضروری است مورد 

توجه قرار گيرد کدامند ؟ 
پژوهش از دو بعد دارای اهميت است 1- چاره گشای فردی و 
اجتماعی است 2- افزايش علم و حل مشكالت جامعه را در بر دارد . 
بنابراين هر پژوهشی نيازمند آموزش است چرا كه پژوهش يك فن است 
، برای شناخت اولويتهای پژوهشی، بايد در درجه اول آموزش تحقيق و 
پژوهش انجام پذيرد و پس از آن نيازسنجی يكی از اولويتهای مهم در 
آموزش و پرورش قرار گيرد ، البته در شرايط فعلی به نظر بنده عالوه 
بر آموزش  روش تحقيق و نيازسنجی، تحقيق در مورد راههای برون 
رفت از آموزشهای سنتی به آموزشهای محقق محور ، در تمامی زمينه 
های فرهنگی ، اجتماعی و هماهنگ نمودن اين آموزش هابا فرهنگ ملی 
،بومی و دينی از اولويتهای پژوهشی در آموزش و پرورش می باشند . 
شاخص های پژوهش مداری در نهاد آموزش و پرورش کدام 

است ؟
به نظر من موراد زير می تواند شاخصهای پژوهش مداری در آموزش 

و پرورش تلقی شود :
- ميزان تصميم هايی كه در سطح كالن بر اساس پژوهشهای انجام 

شده اتخاذ می شود 
- ميزان تجهيز آزمايشگاههای مدارس به وسايل آزمايشی و ميزان 

استفاده از آنها توسط همكاران فرهنگی 
- ميزان كتابهای موجود در مدارس و به روز بودن آنها و ميزان 

استقبال دانش آموزان از كتابخانه های مدارس 
- تعداد طرحهای پژوهشی كه توسط همكاران برای بر طرف كردن 

مشكالت و مسائل و موانع آموزشی و پرورشی انجام می شود 
- ميزان آشنايی همكاران فرهنگی با ويژگيها و مراحل يك پژوهش 

خوب و كارآمد 
- تعداد طرحهای پژوهشی ارائه شده توسط دانش آموزان در سطح 

مناسب و با كيفيت خوب 
- ميزان ابداعات و اختراعات و نوآوريهای همكاران فرهنگی و 

دانش آموزان
- ميزان اعتباری كه آموزش و پرورش برای كاربست يافته های 

پژوهشی اختصاص می دهد 
- ميزان پيگيری های آموز ش و پرورش برای كاربست يافته های 

پژوهشی 
نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقای پژوهش در آموزش و 
پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشی چگونه ارزيابی 

می کنيد ؟
هفته پژوهش يك فرصت بسيار مناسبی است ، تا بتوانيم استعدادها و 
خالقيت ها و توانايی ها و ظرفيت و پتانسيل افراد را شناسايی نموده و 
به ديگران عرضه نماييم . با تقدير از پژوهشگران برتر و ارائه يافته های 
پژوهشی آنها در همايش هفته پژوهش می توان انگيزه و انگيزش افراد 
را افزايش داد  و ديگران را ترغيب و تشويق نمود ، تا توانايی های 
خود را در خصوص پژوهش بروز داده و به ديگران نشان دهند . انسان 
به دليل حس كنجكاوی و جستجوگری و به دليل داشتن تفكر، انديشه 
و ذهنی خالق همواره در جستجوی حقيقت و پيدا نمودن چگونگی 
رابطه بين پديده ها و متغيرها بوده و هست ، تا بتواند رابطه آنها را 
تبيين و از طريق راههای گوناگون اطالعات و آگاهی و علم نسبت به 

محيط پيرامون خود پيدا نمايد . 
 برای کاربست يافته های پژوهشی و استفاده مناسب تر از نتايج 

يافته ها چه راهكارهايی را توصيه می نماييد؟ 
به نظر من اگر تحقيقات تربيتی مبتنی بر نيازهای اصيل و اساسی 
تعليم  و تربيت درابعاد مختلف آن باشد کاربست يافته ها به راحتی 
امكان پذير خواهد بود بنابراين اولين راهكار انجام تحقيقات مبتنی بر 
يك نيازسنجی درست و علمی ميباشد و راهكارهای بعدی نيز دراين 

زمينه عبارتند از : 
1- درگير نمودن مجريان ستادی و كارشناسان مربوط به طرح پژوهشی 
) پروژه ( درحال انجام بصورت فرايندی يعنی در مراحل مختلف آن از 
جمله طراحی، اجرا و كاربست يافته ها و پی گيری كاربست يافته ها 
2- برگزاری كارگاههای آموزشی مربوط به طرح تحقيق اتمام يافته 

و با حضور كاربران آن طرح پژوهشی  
3- ملزم نمودن پژوهشگران طرف قرارداد به تهيه مقاله علمی منتج از 
تحقيق برای چاپ در مجالت معتبرداخلی يا مجالت علمی و پژوهشی 

پر تيراژ و يا ارائه در همايش های پژوهشی
4- پی گيری منظم و منسجم كاربست يافته های پژوهشی از سوی 

مجريان ، كارشناسان  ) كاربران ( طرح های پژوهشی 
برای توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروی آموزشی مدارس 

، انجام چه اقداماتی را ضروری می دانيد ؟
به نظر من اقدامات زير در اين مورد الزم و ضروری هستند .

1- آموزش درست و نظام دار معلمان و كادر آموزشی در زمينه 
فعاليتهای آموزشی 

2- انجام ارزيابی ساالنه كادر آموزشی بر اساس فعاليت های پژوهشی 
آنان و ارتقای شغلی كاركنان آموزشی بر اساس فعاليت های پژوهشی 
فردی و گروهی آنان   بر اساس معيارها و شاخص های مناسب و 

استاندارد
3- موظف كردن گروههای آموزشی دوره ها و مقاطع تحصيلی به 
طراحی و اجرای حداقل يك كار پژوهشی ميدانی و بصورت تيمی در 

حوزه كاری خود در طول هر سال تحصيلی 
4- تشويق بهينه معلمان و كاركنان پژوهشگر از نظر مالی و معنوی 

) سفرهای علمی ، زيارتی و غيره (
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ازمحورهای راهبردی واساسی نهاد تعليم وتربيت پرورش دانش 
آموز پرسشگر وپژوهش محوراست به نظرشما چگونه اين امر ممكن 
است ؟ مجموعه حضرتعالی دراين خصوص چه نقشی رامی تواند 

ايفاد کند.
برای تربيت دانش آموز پرسشگرو پژوهشگر بايد از منظر توليد 
محتواهای آموزشی وپرورشی موضوع را بررسی و آغاز نمائيم بدين 
معنا كه هرچه محتوای درسی حس پرسشگری وكنجكاوی را برانگيزاند 
به همان مقدار در دانش آموز و محيط كار اين فضا بوجود می آيد.
وپس از آن روش های ياددهی و يادگيری والگوهای نوين را دراين 
خصوص بايد تقويت كردواشاعه داد. دراين اداره كل الحمداهلل  با اتحاد 
رويه و اتفاق نظروهمكاری تنگاتنگ واحد پژوهش و واحد تازه تاسيس  
بررسی محتواهای آموزشی وپرورشی  اين امر رونق بيشتری يافته 
و با برگزاری جلسات تخصصی و اظهارنظرها ی كارشناسی و ارائه 
پيشنهادات سازنده به سازمان پژوهش و دفترتاليف  كتب درسی نقش 
مفيدی پيرامون اين راهبرداساسی درنهاد تعليم وتربيت ايفا می نمايند.
 برای ساماندهی بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهای 
اساسی بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

وپرورش چيست ؟
اشاعه فرهنگ پژوهشی و باور سازی وايجاد فضای مناسب برای 
انجام پژوهش های گروهی ، فردی و بهره برداری مفيد ازنتايج 

تحقيقات اعم از مديران ، كارشناسان ، معلمان و... 
چه راهكارهايی می تواند به تحرك بيشتر حوزه ی پژوهش در 

راستای تحقق اهداف آموزش وپرورش کمك نمايد؟
راهكاري مهم تر از ايجاد انگيزه های الزم واحساس نياز به 
پژوهشگرايی درميان مسئوالن و برگزاری جلسات توجيهی درحوزه 
ستادی وجود ندارد چون در عرصه های » صف«  معلمان ومدارس 
وحتی دانش آموزان با انگيزه های الزم به اين مقوله پرداخته اندوگواه 

آن افزايش ساالنه شركت كنندگان در برنامه معلم پژوهنده است 
فعاليتهای پژوهشی آموزش وپرورش راچگونه ارزيابی می کنيد؟ 

فرصت ها وتهديدها دراين بخش کدامند؟
در مجموع ارزيابی از فعاليت های پژوهشی درمجموع خوب می 
باشد، ليكن هرچه سريعتر مديريت وسياستگزاری دراين مقوله بايد 
يك پارچه و يكسان شود وفرصتی بهتر از استقبال معلمان از طرح های 
معلم پژوهنده و حضور درمجامع بين المللی و تهيه مقاالت ISI و... 
نمی يابم و تهديدی كه از بيرون باشد سراغ ندارم وچنانچه طرحهای 

پژوهشی در حوزه های ستادی مبتنی بر نيازها و با اجرای پژوهشگران 
محلی وهيئت علمی انجام شود بسيار مطلوبتر خواهد بود.

به نظر شما مهمترين اولويتهای پژوهشی که ضروری است مورد 
توجه قرار گيرد کدامند؟

مهمترين اولويت پژوهشی در كتب ومحتوای درسی است كه 
چنانچه مطلوبيت حاصل شد ، نتيجه اش به دانش آموزان می رسد.

شاخص های پژوهش مداری در نهاد آموزش وپرورش کدام 
است ؟

شاخص های پژوهشی مدارس غنی سازی روش های علمی 
برای تدريس ، افزايش مستمر دانش معلمان ، باال رفتن انگيزه های 
معلمان  فوق ليسانس و دكترا برای خدمت در محيط تعليم وتربيت 
، پرورش و رشد باورهای دينی و اخالقی درميان دانش آموزان توجه 
به مسائل مبتنی بر رشد وتغذيه و بلوغ برای آموزش نسل جوان و... 

مدنظر است .
نقش هفته پژوهش را درتقويت وارتقای پژوهش درآموزش 
وپرورش وتقديرازپژوهشگران ومديران پژوهشی چگونه ارزيابی 

می کنيد؟
هفته پژوهش قطعاً می تواند رسانه ي مفيد برای خدمات موثر 
مديران بخش های پژوهشی تلقی شود و از سويی برای شناختن منابع 
انسانی مناسب و باال بردن انگيزه آنان فرصت خوبی بوجود می آيد.
برای کاربست يافته های پژوهشی واستفاده مناسب تر ا ز نتايج 

يافته ها چه راهكارهايی را توصيه می نماييد؟
برای كاربردی كردن يافته های پژوهشی ، برگزاری جلسات مستمر 
)نه همايش های پرتكّلف( ارائه يافته ها ، پرباركردن وغنا بخشيدن 
به سايت های مرتبط ، مكلف كردن مجريان برای برقراری ارتباط 
سازنده با مديران )و بالعكس (  جهت چگونگی بهره برداری از يافته 

های تحقيق و... توصيه می شود.
برای توسعه امر پژوهش دربين معلمان ونيروی آموزشی مدارس 

، انجام چه اقداماتی را ضروری می دانيد؟
هيچ توسعه ای مهم تر از توسعه برنامه معلم پژوهنده در ميان 
معلمان نيست . خاصيت برنامه معلم پژوهنده اين است كه دو عنصر 
اجرا و كاربست  هر دو توسط يك نفر بی وقفه و درمحيطی كاماًل 
آزمايشی و آزمايشگاهی وپويا انجام می شود. لذا از مسئوالن تقاضا 
داريم نسبت به ايجاد دبيرخانه دائم يا مديريت واحد ومتخصص برای 

راهبری اين امر در وزارت متبوع قاطعانه پيگيری نمايند.

سيدعلي يزديخواه
مديرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
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ازمحورهای راهبردی واساسی نهاد تعليم وتربيت پرورش دانش 
آموز پرسشگر وپژوهش محوراست به نظرشما چگونه اين امر ممكن 
است ؟ مجموعه حضرتعالی دراين خصوص چه نقشی رامی تواند 

ايفاد کند.
يكی از اهداف مهم و كاركردی نظام تعليم و تربيت ، پرورش 
استعدادهای درونی دانش آموزان است. و مهمترين ويژگی يك دانش 
آموز ، پرسشگر بودن او است. بطور معمول ، دانش آموزان با اين 
ويژگی وارد سيستم آموزش و پرورش می شوند و در نظام آموزشی 
، بايد اين ويژگی يعنی پرسشگر بودن در درون دانش آموز تقويت 
ونهادينه شود. برای تحقق اين هدف مهم ، بايد تمهيدات ويژه ای در 
آموزش و پرورش صورت گيرد. در واقع اگر بخواهيم دانش آموز 
پرسشگر و پژوهش محور داشته باشيم بايد معلمان و دبيران پژوهش 
محور تربيت كنيم و محيط آموزشی بايد يك محيط پژوهشی شود. 
در محيط آموزشی همه نگاه ها ، پژوهشی است . بطوری كه اجتماع 
، خانواده ، برنامه ريزان ، تصميم گيران و مديران بانگاه پژوهشی به 
مدرسه توجه می كنند. برای رسيدن به اين هدف بزرگ بايد دانش 
آموز پژوهش محور داشته باشيم ، بايد عوامل مرتبط با دانش آموز 

با نگاه پژوهشی تغيير كند.
در آموزش و پرورش استان  زنجان مانند ساير استان های كشور 
، گروهی تحت عنوان » گروه تحقيق و پژوهش « مشغول به فعاليت 
هستند كه در راس آن شورايی بنام شورای تحقيقات با رياست مدير 
كل آموزش و پرورش فعاليت می كند كه به نظر می رسد كليات 
اهداف پژوهش در اين شورا ترسيم می شود و برنامه ريزی دقيق 
در جهت پژوهش محور نمودن مدارس و دانش آموزان انجام می 
شود . در مجموعه ما برنامه ريزی دقيقي در جهت تغيير نگاه مديران 
مدارس از مدير محور بودن آموزشگاه ها به سمت پژوهش محور 
بودن مدارس شده است. از جمله اين فعاليت ها ، آموزش تفكر 
پژوهشی به مديران مدارس است كه در قالب دوره ضمن خدمت و 

كارگاه های آموزشی و پژوهشی در حال برگزاری است. 
 برای ساماندهی بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهای 
اساسی بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

وپرورش چيست ؟
به نظر می رسد آموزش بدون پشتوانه پژوهش كار كم ثمری خواهد 
بود برای اينكه بيشترين استفاده يا بهره وری را از وضعيت آموزش 
خود داشته باشيم مهم ترين راه آن است كه به نتايج پژوهش بيشتر 
توجه كنيم. در اين مسير ، بايد ابتدا پژوهش در آموزش و پرورش 
از نظر ساختار سازمانی به نحو مطلوب اصالح گردد و منابع انسانی 
و مالی از سطح عالی وزارت تا مدرسه به طور جداگانه تحليل شود. 

از جمله آنها می توان به معاون پژوهشی بطور مستقل در وزارت  
آموزش وپرورش و در پی آن در ادارات كل استان ها اشاره نمودو 
در اين رابطه می توان گفت : پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
نقش پررنگ تری در اين زمينه  می تواند داشته باشد و بايد با جديت 

كامل وارد بحث پژوهش در آموزش گردد. 
چه راهكارهايی می تواند به تحرك بيشتر حوزه ی پژوهش در 

راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟
البته پژوهش از سال 1369 نقش مهم خود را در آموزش و پرورش 
به عنوان يك عنصر فعال شروع كرده است ولی در مسير علمی خويش 
دچار فراز و نشيب های فراوانی شده است كه اين به ضرر آموزش 
و پرورش بوده است. براي اين كه نقش حياتی پژوهش همواره در 
آموزش و پرورش پايدار بماند پيشنهاد می شود راهكارهای زير مورد 

توجه قرار گيرد :
1-بر تربيت محققان حرفه ای در آموزش و پرورش از ميان نيروهای 

آموزشی توجه ويژه ای مبذول شود.
2- در آموزش معلمان پژوهش محور بودن فعاليت ها از جمله 

تدريس مورد عنايت ويژه قرار گيرد.
3- پژوهش دانش آموزی مورد غفلت قرار نگيرد در پژوهشگاه به 

مطالعات دانش آموزی توجه شود.
4- پژوهش در آموزش و پرورش بايد يك متولی مستقل داشته 
باشد. پژوهش سراهای دانش آموزی نيز در زير چتر پژوهش فعاليت 

نمائيد.
5- فرصت های مطالعاتی در اختيار معلمان محقق قرار گيرد.

فعاليت های پژوهشی آموزش و پرورش را چگونه ارزيابی می 
کنيد؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟

فعاليت پژوهش بيشتر در حوزه فعاليت هاي تحقيقات کاربردي 
است و بيشتر هزينه ها در اين قسمت صرف مي شود. که به نظر 
مي رسد که اگر به فعاليت هاي ديگري همچون معلمان پژوهنده 
مديران پژوهشي و دانش آموزان پژوهشگر نيز توجه شود نتايج 
مطلوبي خواهد داشت. وجود معلمان عالقمند و مديران توانمند و 
دانش آموزان پژوهشگر فرصت هايي است كه بايد به آنها داده شود تا 
در جهت پژوهش تالش شود. اما غفلت از اين موارد مي توانند تهديد 

پژوهش براي پژوهش باشد.
به نظر شما مهمترين اولويتهای پژوهشی که ضروری است مورد 

توجه قرار گيرد کدامند؟
آسيب شناسی پژوهش در آموزش و پرورش ، عوامل موثر بر 
كيفيت بخشی تحقيقات در اموزش و پرورش وفرا تحليل تحقيقات 
انجام يافته در آموزش و پرورش می تواند راهكارهای عملياتی  را 

امير نظری 
مدير کل آموز ش وپرورش استان زنجان 
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محمد حسين امين جعفري
 مدير کل آموزش و پرورش استان قم 

در جهت بهبود فرايند پژوهش ترسيم نمايد.
شاخص های پژوهش مداری در نهاد آموزش وپرورش کدام 

است ؟
از شاخص های پژوهش مداری در نهاد اموزش وپرورش می توان 

به موارد ذيل اشاره كرد؛
 1( تربيت محققان حرفه ای  2( تربيت معلمان پژوهنده و پژوهشگر 

3( اصالح ساختار پژوهش
4( تربيت دانش آموزان پژوهشگر  5( تربيت مديران پژوهنده 

برای کاربست يافته های پژوهشی واستفاده مناسب تر ا ز نتايج 
يافته ها چه راهكارهايی را توصيه می نماييد؟

همواره برگزاری مراسم تجليل از معلمان ،مدرسان ، دانش آموزان 
، محققان و يا هر گروهی از عوامل اجتماعی و آموزشی در جهت 
تقويت روحيه افراد بوده و خواهد بود. در اين ميان در هر سال اين 
تجليل از معلمان در طول هفته ای به نام هفته پژوهش انجام می گيرد 
كه در جای خود بسيار قابل تأمل و تاثير گذار است . به نظر می 
رسد كه هر چه با شكوه تر انجام گيرد نتايج مطلوب خواهد داشت.
در جهت كاربست يافته های پژوهش ، ابتدا بايد فرايند مساله يابی 
به خوبی انجام گيرد بطوريكه مسايل اولويت دار آموزش پرورش مورد 

پژوهش و تحقيق قرار گيرد. و در فرايند تحقيق اگر كاربران پژوهش 
و يا پيشنهاد دهندگان عنوان پژوهش با محقق يا مجريان پژوهش  
همكاری نزديكی  داشته باشند به نظر می رسد كه يافته های پژوهش 

بطور مطلوب تری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
برای توسعه امر پژوهش دربين معلمان ونيروی آموزشی مدارس 

، انجام چه اقداماتی را ضروری می دانيد؟
در جهت توسعه امر پژوهش توجه به جامعه پژوهش در آموزش 
بسيار ضروری است كه به نظر می رسد دانش آموزان ، معلمان ، 
مديران همواره در انجام پژوهش ها از جامعه آن محسوب می شوند. 
و نتايج پژوهش كامال توسط اين گروه مورد بهره برداری قرار می 
گيرد. توجه به معلمان ، دانش آموزان و مديران در مسايل پژوهش 
می تواند در توسعه پژوهش در اموزش و پرورش مفيد باشد.تامين 
نيازهای پژوهشي معلمان ، دانش آموزان و مديران می تواند در توسعه 
پژوهش گام موثری باشد.ايجاد انگيزه درونی و انگيزه بيرونی بسيار 
مهم و ضروری است ، برگزاری كالس های آموزش ضمن خدمت ، 
تشويق معلمان، برگزاری كارگاه های آموزشی ، تخصيص اعتبارات به 
موقع و .... برای توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروی آموزشي 

مدارس ضروری می باشند.

براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش انجام چه 
روشهايي را پيشنهاد مي کنيد؟

براي ساماندهي پژوهش در آموزش و پرورش روشهاي زير پيشنهاد 
مي شود.

1- ارتقاء دانش پايه پژوهشي معلمان  و مديران تصميم گير از 
سطح مدرسه تا وزارت.

2- عمومي كردن درميان بين تمام نيروهاي شاغل در آموزش 
وپرورش.

3- آسيب شناسي عالمانه و جامع انديشانه فرآيند پژوهش در 
آموزش و پرورش .

4- تبيين سودمندي و جايگاه پژوهش در آموزش و پرورش  به 
ويژه براي مديران. 

5- گسترش روشهاي تدريس پژوهش محور از سطح ابتدايي تا 
دوره متوسطه در بين معلمان و توجه به پژوهش در بين دانش آموزان 

در تمام سطوح. 
6- تربيت پژوهش گران حرفه اي در حوزه تعليم و تربيت. 

7- طراحي مدلي براي ارتقاء شغلي و حرفه اي  معلمان همچون 
اساتيد دانشگاهها كه معلمان را تشويق به مطالعه و تحقيق نمايد. 

8- طراحي چشم انداز و سند راهبردي تحقيق و پژوهش براي 
آموزش و پرورش.

9- ارج نهادن به حضور نخبگان در فرآيند تصميم سازي. 
10- نياز سنجي  پژوهشي واقعي و ارتقاء آزادي عمل در حوزه 

مديريت پژوهشي. 
نظارت هدفمند بر فرآيند پژوهشي و عملكرد پژوهشگران.

انتظار شما ازپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش چيست؟
ضمن تقدير و تشكر از زحمات مديران و دست اندركاران پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش انتظار مي رود:
1- پژوهشگاه نظام جامع تحقيق وپژوهش در حوزه آموزش و 

پرورش  را طراحي و الزامات اجرايي شدن آن را فراهم نمايد 
2- بازخواني دستورالعملهاي مربوط  به شوراي تحقيقات استانها  ، 

كميته هاي تخصصي و امور مربوط به مسائل مالي.
3- برگزاري دوره هاي آموزشي براي پژوهشگران و همت مضاعف 

در تربيت پژوهشگران حوزه تعليم و تربيت 
4- پي گيري و ابالغ اعتبارات مربوط به تحقيقات در نيمه اول سال.
5- طراحي فرآيند هاي الزم جهت شناسايي نيازهاي پژوهشي و 

تربيت مديران پژوهشي.
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6- برگزاري همايش هاي علمي و پژوهشي در سطح استانهاي كشور. 
1-نظارت مستمر بر امور فعاليتهاي شوراي تحقيقات استانها و 

تشويق استانهاي فعال.
فعاليتهاي پژوهشي آموزش و پرورش را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
فعاليتهاي پژوهشي در آموزش و پرورش با وجود آنكه سير تكاملي و 
بهبود مستمر دارد ولي به دليل آنكه زير ساختهاي  آن درست طراحي 
نشده است هنوز با وضع مطلوب فاصله زيادي دارد. بايد تالش كرد 
پژوهش در آموزش و پرورش بعنوان يك ركن محسوب شود ولي 

اين مهم هنوز محقق نشده است . 
فعاليتهاي پژوهشي در آموزش و پرورش را در چند حيطه مي توان 

مورد ارزيابي قرار داد. 
1-پژوهشهاي دانش آموزي: پژوهشهاي دانش آموزي رشد بسيار 
مناسبي كرده است و پژوهش سراهاي دانش آموزي  تاثير خوبي بر 
اين فعاليتها داشته است ولي به داليل مختلف با وضع مطلوب فاصله 
بسيار زيادي دارد. يكي از داليل مهم محتواي كتب درسي مي باشد كه 
ضرورت دارد اين محتوا بر اساس پژوهش محوري طراحي شود و از 

معلمان پژوهنده در اين حوزه بيشتر استفاده شود. 
2-معلمان پژوهنده: گسترش پژوهش در بين معلمان يك ضرورت 
انكار ناپذير است. خوشبختانه برنامه معلم پژوهنده در اين خصوص 
موفقيت نسبي را کسب کرده است و درخواست بنده اين است 
که به اين برنامه توجه جدي شود . ما در استان قم در اين مورد 
فعاليتهاي خوبي را انجام داديم كه باعث افزايش چند برابري معلمان 

پژوهنده شده است. 
3- پژوهش هاي كاربردي: باوجود آنكه انجام پژوهشهاي كاربردي 
براي ارتقاء بهره وري بسيار ضروري مي باشد ولي پژوهشهاي كاربردي 
به شكل اصولي ، چنانكه بايد وشايد خود را نشان نمي دهد. ضرورت 
دارد در اين خصوص تحقيقات مناسبي انجام گيرد تا با  آسيب شناسي 

اين جريان بتوانيم به اين امر مهم بيشتر بها بدهيم.
نقش هفته پژوهش را در تقويت وارتقاء پژوهشي در آموزش و 

پرورش و تقدير از پژوهشگران را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
هفته پژوهش فرصت بسيار مناسبي است كه جايگاه پژوهش ، 
آسيب شناسي وضع موجود و راه كارهاي بهبود  فرآيند هاي موجود 
، مورد نقد و بررسي قرار گيرد. در اين خصوص طي سالهاي گذشته 
اقدامات مناسبي انجام شده است ولي اين فرآيند آن چنانكه بايد و 
شايد تاثير گذاري قابل مشاهده در فرآيند مديريت پژوهشي نداشته 
است. ضرورت دارد در اين هفته عالوه بر نمايش فعاليتهاي پژوهشي 
، نشستهاي علمي و تخصصي در خصوص اثر گذاري پژوهشي در 
فرآيند مديريت و علل عدم موفقيت آن برقرار شود. پيشنهاد مي شود 
فرآيند هايي كه در قالب هفته پژوهش انجام مي شود  در طول سال 

پي گيري شود و هفته پژوهش نقطه عطف اين فعاليتها باشد. 
براي کاربست يافته هاي پژوهشي و استفاده مناسب تر از نتايج 

يافته ها چه راه کارهايي را توصيه مي نماييد؟
تحقق يافتن تحقيقات، باعث پيشرفت و ارتقاء بهره وري مي شود به 
نظر مي رسد براي تحقق تحقيقات و كاربست يافته هاي پژوهشي در 
آموزش و پرورش الزاماتي بايد وجود داشته باشد تا پيش زمينه كار 
بست يافته هاي پژوهشي واستفاده مناسب از نتايج يافته ها فراهم شود. 

كه به بعضي از اين موارد اشاره مي شود.

1-گسترش نگرش پژوهشي در بين مديران به خصوص مديران 
تصميم گير درحوزه ستادي : به نظر مي رسد نياز به پژوهش و دخالت 
پژوهش در فرآيند تصميم سازي هنوز در بين مديران احساس نمي شود. 
و تا زماني كه مديران و تصميم گيران نياز به پژوهش را بعنوان يك 

ضرورت نپذيرند نتايج پژوهشها به مرحله كاربست نخواهد رسيد.
مهمترين مشكل حوزه پژوهش درسازمانهاي اجرايي همين موضوع 
است و در صورتي كه روي اين موضوع سرمايه گذاري شود پژوهش 

خود به خود نتيجه خواهد داد . 
2- تبيين جايگاه پژوهشي در آموزش و پرورشي مي تواند كمك 
ديگري به فرآيند پژوهشي و دخالت در فرآيند تصميم گيري در آموزش 
و پرورش نمايد. هنوز سواالت زيادي وجود دارد كه درحوزه پژوهش 
بي پاسخ مانده است. و جايگاه آن در فرآيند تصميم گيرهاي روشن 
نيست. بنظر مي رسد با طراحي چشم انداز پژوهشي در آموزش و 
پرورش و قانونمند كردن دخالت پژوهش در فرآيند تصميم گيري ها 
پيش زمينه بسيار مناسبي براي استفاده از نتايج تحقيقات بوجود آيد. 
3- سرمايه گذاري در امر تربيت پژوهشگران ماهر و انجام 
پژوهشهاي علمي و کارساز خود بخود کاربست يافته هاي آن را 
فراهم مي کند. بنظر مي رسد اكثر پژوهشهاي موجود و در دست اقدام 
مربوط به سطح نظرسنجي است. و پژوهشهاي مربوط به اين سطح 

نمي تواند استفاده موثري در فرآيند تصميم سازي داشته باشد. 
بنابراين انجام پژوهشهاي متناسب با نيازهاي واقعي يك پيش زمينه 

مناسب در كاربست يافته هاي پژوهشي مي باشد.
4- برگزاري همايشهاي يافته هاي پژوهشي و ارسال چكيده نتايج 

پژوهشها مي تواند در اشاعه يافته هاي پژوهشي تاثيرگذار باشد.
در شوراي تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان قم چه 

اولويتي را پيگيري مي کنيد؟
اولويتهاي زير در شوراي تحقيقات اين اداره كل دنبال مي شود:

1- گسترش اقدام پژوهي در بين معلمان- مديران و كاركنان امور 
اداري.

2- ارتقاء دانش پايه پژوهش فرهنگيان. 
3- شناسايي نيازهاي پژوهشي مستند و انجام تحقيقات كاربردي 

پيرامون آنها. 
4- تربيت پژوهشگران حرفه اي و ماهر. 

5- عمومي كردن پژوهش در سطح خانواده هاي دانش آموزان با 
اجراي برنامه خانواده پژوهنده.

6- برگزاري همايش هاي علمي و پژوهشي به منظور اشاعه يافته هاي 
پژوهشي. 

7- ارتباط با مراكز حوزوي و دانشگاهي به منظور استفاده از ظرفيت 
آنها در جهت پويايي آموزش و پرورش استان. 

8- تالش در جهت تحقق شعار )بدون پژوهش تصميم گيري 
نكنيم. (

9- آماده سازي بستر  مناسب براي توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش 
در بين معلمان. 

10- حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري كه 
موضوعات مربوط به نيازهاي پژوهشي آموزش و پرورش استان را 

مورد مطالعه و تحقيق قرار دهند.
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يكی از محورهای راهبردی و اساسی نهاد تعليم و تربيت پرورش 
دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است به نظر شما اين امر 
چگونه ممكن است؟ مجموعه حضرتعالی در اين خصوص چه 

نقشی را می تواند ايفا نمايد؟
اساساً محيط مدرسه، فرصتی است كه چرخه تحقيق را به واقعيت 
تبديل می كند. عرصه پهناور و پيچيده مدرسه، معلمان را به كشف 
راه های تازه دعوت می كند و به حيات شغلی آن ها معنی و حركت 
می بخشد. پژوهش با زندگی و كار معلمان و مديران عجين شده 
است و آن ها بايد با مطالعه و پژوهش در زمينه مسائل و موضوعات 
آموزشی، تربيتی، ارتباط با اوليا و صدها مسأله ديگر، مدرسه را با توجه 
به شرايط و ويژگی های خاص آن و با استفاده از تجارب همكاران 
به سمت پويايی و بالندگی  سوق دهند. در اين صورت و در سايه 
ی تعليم و تربيت چنين معلمان و مديران پژوهش گرا، دانش آموزانی 

پرسشگر و پژوهش محور تربيت خواهد شد.
- از سوی ديگر اولين قدم آموزش و پرورش، اتخاذ تدابير و 
تصميمات الزم برای تربيت معلمان پژوهنده است. معلم پژوهنده ای 
که می تواند فرايند پژوهش و تحقيق را رعايت و آن را در کالس 
اعمال نمايد، در حقيقت به تدريس عملی پژوهــش پرداخته است. 
از مهم تـرين نتايج اين اقدام، آن خواهد بود که دانش آموز با روحيه 
ی پرسشگری و پژوهشگری تربيت شده و روح بيكران و عطش 
ناپذير خود را از اين دريای عميق حقيقت يابی سيراب خواهد نمود.
برای ساماندهی بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهای 
اساسی بايد انجام شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش چيست؟
برای ساماندهی بهتر پژوهش و تحقيق در آموزش و پرورش، بايد 
برنامه های پژوهشی معلمان را از برنام�ه های پژوهشی دانش آموزان 
بر پژوهش س��راهای دانش  مديريت واح��دی"  ج��دا ننمود. اگ��ر" 
آموزی كه هدايت پژوهشی دانش آموزان را بر عهده دارند و پژوهشكده 
های تعليم و تربيت، كه عهده دار برنامه های پژوهشی مربوط به 
معلمان می باشند، حاكم باشد، دانش آموزان و معلمان، هماهنگ و 
همسو با يكديگر، مجهز به سواد پژوهشی گرديده و پژوهش در 

آموزش و پرورش ساماندهی خواهد شد.
- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به عنوان بنيادی ترين 
كانون پرورش انديشه ورزان و پژوهشگران در حوزه تعليم و تربيت، 
با آس��يب شناسی و كنكاش درباره ی موانع توسعه فرهنگ پ���ژوهش 
و با بهره مندی از ديدگاه صاحب نظران و مسؤالن دستگاه های 
اجرايی، می تواند در راه تشويق پژوهشگران برتر و بهسازی و سرعت 

بخشی به فرآيندهای آموزش و پژوهش و ساماندهی بهتر پژوهش در 
آموزش و پرورش، گام های بلندی بردارد.

چه راهكارهايی می تواند به تحرك بيشتر حوزه ی پژوهش در 
راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟

ايجاد ساز و كارهايی در جهت دانش افزايی و آموزش اقدام پژوهی 
به معلمان و مديران، تقويت و تشويق طرح هايی چون انتخاب 
معلمان پژوهنده و دانش آموزان پژوهشگر برتر، گسترش روش های 
آموزش مبتنی بر حل مسأله و دانش آموز محوری، كارورزی و مهارت 
آفرينی در عرصه عمل، توسعه كارهای گروهی توسط دانش آموزان 
و معلم����ان، گسترش و تقويت پژوهشسراهای دانش آموزی و 
پژوهشكده های معلمان و تنظيم و اشاعه تجربيات كارآم��د و ... می 
تواند به تحرك بيشتر حوزه ی تحقيق و پژوهش در راستای تحقق 

اهداف آموزش و پرورش كمك نمايد.
به نظر شما مهم ترين اولويت های پژوهشی که ضروری است 

مورد توجه قرار گيرد، کدامند؟
يكی از مهم ترين دغدغه های مسئوالن، چگونگی شناسايی نيازها 
و تعيين اولويت های پژوهشی است كه رابطه ی مستقيمی با ارائه 
الگوها در كاربست يافته های تحقيقات دارد. آموزش و پرورش با 
مسائل بسياری روبرو است كه هر كدام حساسيت و اهميت خاص 
خود را می طلبد. اما به نظر بنده پرداختن به مسائل فرهنگی و فكری 
نسل امروز، چاره انديشی در خصوص ارائه شاخص ها و راهكارها و 
چگونگی ارزيابی آن ه���ا در بخش فرهنگی و پرورشی می تواند از 
مهم ترين اولويت های پژوهشی باشد كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.
شاخص های پژوهش مداری در نهاد آموزش و پرورش کدام 

است؟
از جمله شاخص های پژوهش مداری در نهاد آموزش و پرورش، 

می تواند مالك های ذيل باشد: 
- طراحی و تدوين اهداف نهاد آموزش و پرورش، متناسب با 

نيازها و امكانات موجود جامعه
- نسبت پژوهش سراهای دانش آموزی كشور به كل دانش آموزان

- نسبت معلمين محقق به كل معلمان
- نسبت دانش آموزان پژوهشگر به كل دانش آموزان

- تعداد مقاالت چاپ شده همكاران فرهنگی در نشريه های معتبر 
پژوهشی، علمی –  داخل و خارج كشور، مانند نشريات علمی – 

آموزشی و ... ترويجی، علمی – 
نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقای پژوهش در آموزش 
و پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشی، چگونه 

جعفر حبيبی
مدير کل آموزش و پرورش استان قزوين
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ارزيابی می کنيد؟
برنامه های هفته پژوهش می تواند در جهت ارتقای كيفيت آموزش 
و ايجاد محيط های پژوهش محور، مشاركت مشتاقانه و روبه رشد 
معلمان پژوهنده و دانش آموزان پژوهشگر، آماده سازی بسترهای 
الزم برای بروز تحول محتواي���ی در آموزش و پرورش و تربيت 
شهروندانی دي��ن باور و دانش مدار، هم انديشی، تبادل تجارب و 
ديدگاه ها در زمينه ی شيوه های تعميق و گسترش فرهنگ مطالعه 

و تحقيق در آموزش و پرورش بسيار مؤثر باشد.
برای کاربست يافته های پژوهشی و استفاده مناسب تر از نتايج 

يافته ها چه راهكارهايی را توصيه می نماييد؟
- تقويت فرهنگ پژوهش ميان مديران حوزه های س��تادی و تأكيد 
بر كاربرد يافته های پژوهشی در تصميم گيری ها، برنامه ريزی ها 

و سياست گذاری ها
- برقراری ارتباط متقابل بين پژوهشگران و مديران و قرار دادن 
الزامات قانونی در شرح وظايف مديران، جهت استفاده از يافته های 

پژوهشی در تصميم گيری ها

- كاربردی كردن طرح های پژوهشی
- انجام پژوهش فراتحليل در خصوص مجموعه طرح هايی كه در 
زمينه كاربست يافته های پژوهشی انجام شده و انعكاس يافته های 

آن به كليه ی مراكز ستادی آموزش و پرورش.
برای توسعه امر پژوهش در بين معلمان و نيروی آموزشی مدارس، 

انجام چه اقداماتی را ضــروری می دانيد؟
به نظر می رسد، مهم ترين اقدامی که می توان در زمينه ی 
توسعه ی امر پژوهش در بين معلمان و نيروی آموزشی مدارس 
ايجاد کرد، تغيير نگرش مثبت در بين آنان نسبت به امر پژوهش 
است. چنان چه بتوانيم ابعاد شناختی، عاطفی) احساسی( و رفتاری 
اين عزيزان را نسبت به پژوهش تغيير دهيم، روند توسعه و شكوفايی 
پژوهش را شاهد خواهيم بود. از اين رو ابتدا بايد از طريق آموزش، 
شناخت و آگاهی را در افراد، نسبت به پژوهش ارتقا داد و از نظر 
عاطفی، تحقيق و پژوهش را در آنان نهادينه كرد و زمينه های عالقه 
مندی به پژوهش را در آنان تقويت نموده و در عمل، آمادگی برای 

پژوهش را در آنان هموار نمود.

يكی از محورهای راهبردی و اساسی نهاد تعليم و تربيت پرورش 
دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است به نظر شما چگونه اين 
امر ممكن است ؟ مجموعه حضرتعالی در اين خصوص چه نقشی 

را می تواند ايفا نمايد؟
به منظور پرورش دانش آموزان پرسشگر و پژوهشگر بايد فعاليت 
ها و اقدامات اساسی صورت گيرد ، در وهله اول اصالح روش های 
تدريس در دوره های تحصيلی و بويژه در دوره ابتدايی و راهنمايی 
به سمت روش های تدريس فعال می باشد و در همين راستا بايد 
معلمان در دوره های آموزشی با روش های فعال تدريس آشنا و 
مجهز گردند. كتاب های درسی در همه دوره های تحصيلی بايد بر 
همين مبنا تدوين و چاپ گردند.)كه خوشبختانه در سنوات اخير اين 
امر تا حدودی محقق شده است كه كافی به نظر نمی رسد ( و در 
نهايت اينكه تا معلمان خود پژوهشگر و پژوهش خوان نباشند هرگز 
نمی توانند دانش آموزانی پژوهشگر تربيت نمايند و در اين راستا می 
توان دوره های آموزشی مرتبط جهت معلمان برگزار كرد و همچنين 
زمينه های فعاليت معلمان در حوزه پژوهشگری فراهم و تقويت نمود. 
غير از راهكار اصالح كتاب های درسی كه از طريق سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی و تأليف كتب درسی قابل اجرا است در ساير زمينه ها 
فعاليت های متعدد و متنوعی را می توان در سطح ادارات كل آموزش 

و پرورش استان انجام داد.)مشروط به اينكه اين امر جزء اولويت ها 
و سياست  های راهبردی وزارت متبوع نيز قرار گيرد.(

برای ساماندهی بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه کارهای 
اساسی بايد انجام  شود؟ توقع شما از پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش چيست؟
به منظور ساماندهی بهتر و مطلوبتر پژوهش در آموزش و پرورش 
پيشنهاد می گردد ، گروه تحقيقات در ادارات کل آموزش و پرورش 
به مرکز تحقيقات تبديل شوند و گروهی از کارشناسان خبره در 
امر تحقيق و پژوهش ، زير نظر شورای تحقيقات به انجام امور 
تحقيقاتی بپردازند زيرا از اين طريق ، هم می توان کيفيت طرح های 
پژوهشی را افزايش داد و هم اينكه طرح های پژوهشی كه نياز 
هست به صورت طولی در سال های متمادی مورد بررسی و تحقيق 
قرار گيرند قابل انجام باشند. از طرف ديگر الزم است دبيرخانه شورای 
تحقيقات وزارت آموزش و پرورش كه در پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش مستقر گرديده است با تدوين و تصويب سياست ها ، 
قوانين و آيين نامه های روشن و قابل اجرا ، امور تحقيقاتی وزارت 
آموزش و پرورش در سطوح مختلف از باالترين سطح ، يعنی حوزه 
وزارت متبوع ، معاونت های حوزه های ستادی ، ادارات كل آموزش 
و پرورش استان های كشور و كميته های پژوهشی مستقر در مناطق 

سيف اهلل کريم زاده
مديرکل آموزش و پرورش استان مرکزي
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و شهرستانها را از نظر تكراری نبودن طرح های پژوهشی ، كاربردی 
نمودن نتايج طرح های صورت گرفته ، تسهيل در تصويب طرح 
های پژوهشی و همچنين تخصيص اعتبارات پژوهشی و ... هماهنگ 

و منسجم نمايد.
چه راهكارهايی می تواند  به تحرك بيشتر حوزه ی پژوهش در 

راستای تحقق اهداف آموزش و پرورش کمك نمايد؟
به منظور تحرك بيشتر در حوزه ی پژوهش آموزش و پرورش ، 
ابتدا بايد با تصويب قوانين و آيين نامه های روشن ، فرايند تصويب 
طرح های پژوهشی را تسهيل نمود، اعتبارات پژوهشی را به موقع 
اعالم و تخصيص داد ) در سال جاری با گذشت نزديك به 9 ماه 
از سال مالی هنوز اعتبارات پژوهشی استان ها تخصيص داده نشده 
است( كميته های كار بست يافته های پژوهشی در استان ها احياء و 
فعال گردند ، كانون های پژوهشی منطقه ای ) استان های همجوار 

( احياء و فعال گردند. 
فعاليت های پژوهشی آموزش و پرورش را چگونه ارزيابی می 

کنيد؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟
فعاليت های پژوهشی آموزش و پرورش در عمر كوتاه دو دهه ای 
خود ، بسيار مناسب و خوب شكل گرفته و در حال گسترش و ارتقاء 
می باشد . بستر قانونی خوبی در سطوح مختلف )كشوری،استانی 
،منطقه ای (برای انجام فعاليت های پژوهشی شكل گرفته و مهيای 
فعاليت می باشد و تحقيقات نسبتاً خوب و ارزشمندی نيز صورت 
گرفته كه ضرورت دارد ، امروز با نگاهی نقادانه به فعاليت های دو 
دهه ی اخير برنامه مناسب و مطلوبی برای آينده تحقيقات در آموزش 

و پرورش ترسيم نماييم.
فرصت ها و تهديدهای موجود در اين زمينه عبارتند از:

فرصت ها:
وجود ساختار و تشكيالت پژوهشی در سطوح ملی ، استانی ، منطقه 
ای و حتی مدرسه ای آموزش و پرورش 2- وجود قوانين و مقررات 
پژوهشی 3- اختصاص اعتبار پژوهشی نسبتاً مناسب 4- برگزاری دوره 
های آموزش پژوهش و امكان برگزاری آن برای افراد عالقه مند و...

تهديدها:
 عدم نفوذ فرهنگ تحقيقاتی در ميان عده ای از مسئولين و بويژه 
عدم ارتباط بسياری از تحقيقات انجام شده با  تصميم گيرندگان – 
كاربردی نشدن نتايج بسياری از تحقيقات  نيازهای تصميم گيران – 
عدم وجود برنامه های آموزشی در مورد اشاعه و  صورت گرفته – 
عدم طبقه بندی يافته های پژوهشی  كار بست يافته های پژوهشی – 
عدم ابالغ به  بر اساس نيازمندی های مديران و تصميم گيرندگان – 

موقع اعتبارات پژوهشی 
به نظر شما مهمترين اولويت های پژوهشی که ضروری است 

مورد توجه قرار گيرد کدامند؟
امروزه مهمترين اولويتهای پژوهشی كه بايد مد نظر و توجه 
پژوهشگران قرار گيرد عبارتند از : راهكارهای تقويت روحيه ی 
راهكارهای افزايش  پرسشگری و پژوهشگری در دانش آموزان – 
انگيزه و عالقه به تحصيل در دانش آموزان – راهكارهای افزايش انگيزه 
فرا  به فعاليت و بويژه فعاليت علمی )مطالعه و تحقيق ( در معلمان – 

تحليل تحقيقات صورت گرفته در حوزه های فوق
شاخص های پژوهش مدارس در نهاد آموزش و پرورش کدامند؟

عبارتند از :
- تعداد مقاالت منتشر شده همكاران آموزش و پرورش در مجالت 

علمی
- تعداد تحقيقات صورت گرفته در سطح آموزش و پرورش

- تعداد تأليفات و كتاب های چاپ شده توسط همكاران آموزش 
و پرورش

- تعداد معلمانی كه در همايش های علمی در سطح ملی و بين 
المللی با ارائه مقاله شركت كرده اند.

- ميزان توجه فرهنگيان و مسئولين آموزش و پرورش به نتايج 
تحقيقات صورت گرفته 

- ميزان بهره گيری معلمان از روش های فعال تدريس )مثل 
كاوشگری و ... ( در فرايند تدريس كالس خود

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقای پژوهش در آموزش و 
پرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشی چگونه ارزيابی 

می کنيد؟
هفته پژوهش ، فرصت مغتنمی در راستای توسعه و نهادينه کردن 
و فرهنگ سازی پژوهش در آموزش و پرورش و همچنين ارائه 
پژوهشی و پژوهشگران و معلمان پژوهنده و  دستاوردهای علمی – 
تجليل و تقدير از آنان است. در همين راستا خوشبختانه برنامه های 
پژوهشی معلمان و  متنوع و گسترده ای از قبيل داوری آثار علمی – 
تقدير از پژوهشگران برگزيده و برگزاری همايش های ارائه يافته های 
پژوهشی در سطح مركز استان و شهرستان ها و نواحی صورت می 
پذيرد كه از رهگذر آن حساسيت و توجه مسئولين و معلمان نسبت 
به ضرورت ، اهميت و جايگاه تحقيق و پژوهش جلب می شود 
و اين فعاليت ها در بهبود نگرش و افزايش انگيزه پژوهش بسيار 

سودمند و مؤثر خواهد بود.
برای کار بست يافته های پژوهشی و استفاده مناسب تر از نتايج 

يافته ها چه راهكارهايی را توصيه می نماييد؟
در راستای كار بست يافته های پژوهشی و كاربردی نمودن نتايج 

تحقيقات در آموزش و پرورش فعاليت های زير توصيه می گردد:
- مسأله يابی و تعيين اولويت های پژوهشی اگر بر اساس نيازهای 
علمی كارشناسان ، برنامه ريزان و تصميم گيرندگان و مجريان باشد 
، قطعاً عوامل مذكور خود تشنه و منتظر نتايج و يافته های تحقيق 
مورد نظر خواهند بود تا اگر يافته های قابل كاربرد دارد، از آن ها 

استفاده نمايند.
- ايجاد سيستم اطالع رسانی مناسب يافته ها و نتايج تحقيقات 
انجام شده ، بگونه ای كه هر تصميم گيرنده و برنامه ريز با توجه 
به مسئوليت و موضوع مورد نياز خود به سيستم مراجعه و از طريق 

جستجوی موضوعی از نتايج تحقيقات استفاده نمايد.
- طبقه بندی ، دسته بندی و انتشار يافته های پژوهشی بر اساس 
نيازهای گروه های مختلف از قبيل معلمان مديران ، مربيان، كارشناسان، 
مسئوالن و ... بگونه ای كه عالقه مندان بتوانند در اسرع وقت به نياز 

پژوهشی خود دسترسی داشته باشند.
- از طريق برگزاری دوره های اموزشی ، هنر به كار گرفتن و بهره 
جويی از داده ها و يافته های تحقيقات به مصرف كنندگان و بهره 

برداران اطالعات مورد نظر آموزش داده شود.
برای توسعه امر پژوهش در بين معلمان و همه ی نيروهای 
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آموزشی مدارس ، انجام چه اقداماتی را ضروری می دانيد؟
به منظور توسعه ی پژوهش در بين معلمان و همه ی نيروهای 
آموزشی و حتی اداری ، يكی از بهترين اقدامات می تواند ، توسعه 
و تقويت برنامه » معلم پژوهنده « باشد. چرا كه معلم پژوهنده هم 
بايد پژوهشگر باشد و هم پژوهش خوان و از طرف ديگر اين برنامه 
می تواند در همه ی سطوح آموزشی ، پرورشی و اداری رسوخ نمايد 
و نتايج ارزشمندی را در پی داشته باشد . پيشنهاد ديگر اينست كه 
بايد از معلمان پژوهشگر و محقق حمايت مادی و معنوی بعمل آيد 
، امر مهمی كه اگر چه كم و بيش در دو دهه ی اخير انجام شده 

ولی بصورت قانون مند و ساختار يافته )منظم( نبوده است ) متأسفانه 
از زمان ابالغ اليحه مديريت خدمات كشوری ، حداقل اقدامی نيز 
كه بصورت قانون مند در كميسيون بررسی آثار و تأليفات صورت 
می گرفت متوقف گرديده است( البته در سطح استان مركزی توانسته 
ايم با تشكيل كميته بررسی و حمايت از آثار علمی فرهنگيان ، تا 
حدودی از فرهنگيانی كه در زمينه تأليف كتاب و انتشار مقاله در 
همايش ها و نشريات علمی معتبر موفق بوده اند ، بصورت مادی و 

معنوی حمايت بعمل آوريم.

 يكی از محورهای راهبردی واساسی نهادتعليم وتربيت، پرورش 
دانش آموز پرسشگروپژوهش محوراست به نظرشماچگونه اين 
امرممكن است ؟ مجموعه حضرت عالی دراين خصوص چه نقشی 

رامی تواندايفانمايد؟ 
باطرح مسئله وهدايت دانش آموزان به تحقيق وتفكرجهت يافتن 
پاسخ آن ، يعنی به جای محتوامحور، مسئله محورومعلمان به جای 
نتيجه محوربودن فرآيندمحورعمل كنند ،  به جای تدريس سنتی از 
يادگيری استفاده نمايند  روش های نوين وشيوه های فعال ياددهی – 
0 باعنايت به اينكه عملياتی كردن سياست های وزارتی ازوظايف 
ونقش های تعيين شده استان هاست ، لذا می توان بابرگزاری کارگاه 
های آموزشی متناسب باپژوهش های دانش آموزی وبه خصوص 
تحقيق علمی و کاربردی ونيزبرگزاری دوره های توجيهی آموزشی 

، معلمان را به استفاده ازاين روش ها و شيوه ها ترغيب نمود. 

برای ساماندهی بهترپژوهش درآموزش وپرورش چه کارهای 
اساسی بايدانجام شود؟ توقع شما ازپژوهشگاه مطالعات آموزش 

وپرورش چيست ؟ 
تدوين استراتژی های پژوهشی درشورای سياست گذاری پژوهش 
وزارت آموزش وپرورش می تواندالگو وراهنمای مناسبی برای فعاليت 
های پژوهشی دراستان هاباشدتابرای اشاعه فرهنگ پژوهش ، دوره های 
آموزشی وكارگاه های آشنايی باروش های تحقيق برای معلمان وعالقه 
مندان برگزارگردد0 همچنين به معلمان پژوهشگرومولف امتيازات 
ويژه جهت ترغيب به امرپژوهش داده شود ونيزتصميم گيری مديران 

آموزشی درسطح كالن ودراستان هابرپايه يافته های پژوهشی باشد0 
دراين راستا اختصاص اعتبارات پژوهشی به موقع وكافی  می تواندزمينه 
بروزوانجام فعاليت های پژوهشی را  فراهم كرده ، پژوهشگاه مطالعات 
آموزش وپرورش دراين راستانقشی اساسی می تواند ايفا نمايد ، هم 
چنين با پيگيری وتدوين ضوابط اجرايی ومالی ازمشكالت فراروی 
پژوهش دراستان هابكاهدوساالنه بابرگزاری همايش وگردهمايی های 
مناسب برای كارشناسان پژوهش استان ها، آنان رادرارائه خدمات 

پژوهشی به معلمان ودانش آموزان ترغيب نمايد . 

چه راهكارهايی می تواندبه تحرك بيشترحوزه ی پژوهش 
درراستای تحقق اهداف آموزش وپرورش کمك نمايد؟ 

- برگزاری دوره های آموزشی با استفاده ازاساتيدمجرب وتوانمند
- تغييررويكردپژوهش های آموزشی درآموزش وپرورش ازكمی 

به تركيبی وكيفی 
- اختصاص اعتبارات مكفی وبه موقع 

- رفع تنگناهاومقررات دست وپاگيرمالی ) اعم ازضمانت نامه بانكی 
برای پژوهشگران و....(

- اختصاص امتيازات ويژه به پژوهشگران ومولفين فرهنگی 
وحمايت ازآنان جهت شركت دركنفرانس های علمی وبين المللی 

فعاليت های پژوهشی آموزش وپرورش راچگونه ارزيابی می کنيد؟ 
فرصت هاوتهديدهادراين بخش کدامند؟ 

مناسب وخوب است امافرصت وتهديدهايی وجودداردكه  نسبتا" 

خسرو ساکي 
مديرکل آموزش و پرورش استان کردستان
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می توان جهت بهره مندی وكاهش آنهااقداماتی انجام داد0 ازجمله اين 
فرصت ها می توان به تعدادافرادفرهيخته درآموزش وپرورش بامدارك 
كارشناسی ارشداشاره نمود كه به امرپژوهش نيزعالقمندمی باشند، 
همچنين عرصه مدرسه كه می تواندخواستگاه ونقطه آغازين پژوهش 
های كاربردی بسياری همچون اقدام پژوهی باشدتابتواندتنگناهای آموزشی 
رابه دست معلمان ودانش آموزان پژوهشگررفع نمايد0 اماازتهديدات 
موجوددرعرصه پژوهشی  می توان به كمبوداعتبارات پژوهشی ، عدم 
تخصيص به موقع اعتبارات ونيزمقررات دست وپاگيرمالی اشاره نمود. 

به نظرشمامهمترين اولويت های پژوهشی که ضروری است 
موردتوجه قرارگيردکدامند؟ 

- ارائه مدل عملياتی به منظوربهره مندی ازنيروهای توانمنددروزارت 
آموزش وپرورش وادارت كل ) سيستماتيك نمودن انتخاب نيروهای 

اداری ( 
- بررسی تاثيرتغييرساختارجديدبرفرآيندهای آموزشی وپژوهشی 

درآموزش وپرورش 
- بررسی سيستم های ارزشيابی آموزش وپرورش وارائه سيستم 

های نوين ارزيابی اعم ازنيروی انسانی و...
- بررسی چگونگی آموزش فرهنگ صرفه جوئی ودرست مصرف 

كردن به دانش آموزان دربحث هدفمندسازی يارانه ها
- بررسی نقش آموزش وپرورش درآموزش مهارت های زندگی 
به دانش آموزان به عنوان يكی ازمولفه های اصلی رسالت آموزش 

وپرورش 
- ارائه شيوه های نوين آموزشی براساس تغييرات سريع تكنولوژی  

بخصوص e-learningو...

شاخص های پژوهش مداری درنهادآموزش وپرورش کدام  
است ؟ 

- تعدادپژوهش های انجام شده درآموزش وپرورش 
- ميزان كاربست يافته های پژوهشی درآموزش وپرورش 

- ميزان گسترش وتوسعه فرهنگ پژوهش درمدارس 
- ميزان برگزاری دوره های آموزشی مرتبط باپژوهش 
- ميزان شركت فرهنگيان دربرنامه های اقدام پژوهی 

درهمايش  آموزی  دانش  شده  انجام  های  تعدادپژوهش   -
هاوكنفرانش های ملی و بين المللی 

- تعدادمقاالت چاپ شده فرهنگيان درمجالت معتبر
- تعدادمقاالت ارائه شده فرهنگيان دركنفرانس های ملی وبين المللی 

نقش هفته پژوهش رادرتقويت وارتقای پژوهش درآموزش 
وپرورش وتقديرازپژوهشگران ومديران پژوهشی چگونه ارزيابی 

می کنيد؟ 
فرهنگيان  های  توانمندی  عرضه  نمايشگاه  پزوهش  هفته 
پژوهشگرومولفی است كه توانسته اندفراترازوظيفه آموزشی خويش 
به دانش آموزانشان ماهی گرفتن راياددهند ، دراين هفته پژوهشگران 
فرهنگی موردتقديرقرارخواهندگرفت كه اين امرمی تواند نه تنها به آنان 

برای ادامه راه انگيزه دهدبلكه سايرهمكاران فرهنگی رانيزترغيب می 
نمايدتادراين عرصه ، فعاليت بيشتری ازخودبروزدهند. بی گمان انعكاس 
اين تقديروابالغ برنامه های هفته پژوهش به كليه مدارس می تواند باعث 
گسترش وبسط فرهنگ پژوهش درميان آموزش وپرورش باشد. هم 
چنين برنامه ريزی های مدون وبه هنگام می تواندبركيفيت برگزاری 

اين هفته تاثيربه سزائی داشته باشد. 

برای کاربست يافته های پژوهشی واستفاده مناسب ترازنتايج 
يافته هاچه راهكارهايی راتوصيه می نماييد؟ 

ازاهداف اساسی پژوهش های كاربردی ) كه درآموزش وپرورش 
بسيارحياتی می باشند( رفع تنگناهاومشكالت فراروی سازمان هاوبهره 
مندی ازفرصت های  ايجادشده ی ممكن می باشدواولويت های 
پژوهشی نيزبايددراين راستاتدوين وطراحی شوند0 لذاپس ازانجام 
پژوهش ،كاربست يافته های آن حياتی بوده وتمام تالش های 
پژوهشگران ومسئولين پژوهش بكارگيری نتايج ويافته های حاصل 
ازپژوهش می باشدكه مواردذيل جهت كاربست يافته های پژوهشی 

پيشنهادمی گردد. 
پژوهشی  های  طرح  دهندگان  سفارش  درگيرشدن  الف( 

درفرايندپژوهش ومراحل آن .
ب ( تدوين اولويت های پژوهشی متناسب وبه روزكه بتواندمشكالت 

وتهديدهارارفع نمايد. 
ج ( تاكيدمديران برتصميم گيری برپايه پژوهش به صورت عملی . 
د( برگزاری جلسات ارائه يافته های پژوهشی باحضورپژوهشگران 

وسفارش دهندگان عنوان پژوهشی .
ه ( افزايش كيفيت طرح های پژوهشی باانتخاب پژوهشگران 

توانمندومتخصص ونيزانتخاب مجريان بادقت وفراست باال. 
ز( تاكيدبرانجام پژوهش های تركيبی وكيفی وبهره مندی ازابزارهای 

متنوع جهت يافتن اطالعات موردنياز

 برای توسعه امرپژوهش دربين معلمان ونيروی آموزشی مدارس 
، انجام چه اقداماتی راضروری می دانيد؟ 

- توسعه اقدام پژوهی ودرگيرنمودن مديران مدارس درفراينداقدام 
پژوهی 

- آموزش مستمرنيروهای عالقمندبه امرپژوهش 
- بهره مندی ازبستراينترنت به منظورگسترش وتوسعه پژوهش 
مدارس ، به عنوان )مثال اداره كل آموزش وپرورش استان كردستان 
دراين راستااقدام به طراحی سامانه مديريت امورپژوهشی نموده 
است كه فرهنگيان درتمام نقاط استان به صورت الكترونيكی كليه 
امورپژوهشی خودرا اعم ازاقدام پژوهی، طرح های پژوهشی و...  را 

به گروه تحقيق وپژوهش ارائه می نمايند(. 
- ايجادانگيزه درميان فرهنگيان ومعلمان با اختصاص امتيازات ويژه 

به پژوهشگران فرهنگی 
- تدوين كتاب های درسی براساس پژوهش محوری 

- برگزاری دوره های آموزشی  پروپزال  نويسی وشيوه اقدام 
پژوهشی
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يكي از محورهاي راهبردي و اساسي نهاد تعليم و تربيت 
پرورش دانش آموز پرسشگر و پژوهش محور است به نظر 
شما چگونه اين امر ممكن است ؟ مجموعه حضرتعالي در 

اين خصوص چه نقشي را مي تواند ايفا نمايد ؟
دانش آموزان سرمايه هاي عظيم انساني در هر جامعه به 
شمار مي آيند و بدون شك استان اصفهان نيز از حضور و 
بركت چند صد هزار نفري اين آينده سازان عزيز بهره مند 
است . تربيت و پرورش دانش آموزان با رويكرد پ       ژوهش 
محور نيازمند توجه به زيرساخت هاي آموزشي و فرآيند ياد 
يادگيري از دوره هاي پيش از دبستان و ابتدايي دارد  دهي – 
بايد دانش آموزان را تشويق كنيم خودشان به دنبال يافتن پاسخ 
سؤاالتشان بروند. دانش آموزان مثل دانشمندان كوچكي هستند. 
آن ها مدام فرضيه مي دهند و اين فرضيه ها را آزمايش مي 
كنند. محيطي كه بايد براي دانش آموزان ايجاد شود تا در آينده 
مكتشف شود، محيطي ست كه آنها آزادانه در آن فكر كندو از 
يادگيري لذت بخش بهره مند شود  مواردي چون تاليف كتب 
درسي بر مبناي آموزش پژوهش محور ، روشهاي پژوهش در 
كودكان ، نوجوانان ، برگزاري جشنواره هاي پژوهشي هدفمند 
، برگزاري نمايشگاه هاي با كيفيت و مطابق نيازهاي دانش 
آموزان ، تجليل از پژوهش گران نمونه دانش آموزي ، اشاعه 
و توسعه يافته هاي پژوهشي در قالب نشريات الكترونيكي و 
مكتوب و ...بايد در دستور كار قرار گيرد . مجموعه اداره كل 
آموزش و پرورش استان اصفهان با ترويج و توسعه پژوهش 
سراهاي دانش آموزي و توجه به کميت و کيفت کار اين 
مراکز توانسته است نقش بزرگي در پرورش دانش آموزان 
پژوهشگر انجام دهد . برگزاري جشنواره هاي علمي ، پژوهشي 
براي اولين بار و چندين سال متوالي در مراكز پژوهش سراهاي 
سراسر استان از جمله : جشنواره پرواز  - ماشينهاي خورشيدي 
، ماشينهاي شيميايي ، جشنواره نانو ، جشنواره نجوم ، ربوكاپ 

و .... شاهد اين ادعاست. 
 براي ساماندهي بهتر پژوهش در آموزش و پرورش چه 
کارهاي اساسي بايد انجام شود ؟ توقع شما از پژوهشگاه 

مطالعات آموزش وپرورش چيست ؟
مديريت واحد در امور پژوهشي در نظام آموزشي و تمركز 
كليه فعاليتهاي تحقيقاتي در اين بخش مي تواند آموزش و 
پرورش را در جهت گيريها و سياست گذاري هاي كوتاه مدت 
، بلند مدت و ميان مدت و ميزان دسترسي به اهداف در حوزه 

استان ها ياري و مدد نمايد . به عنوان نمونه پژوهشگاه ، 
پژوهشكده ها، مراكز تحقيقات ، پژوهشسراهاي دانش آموزي و 
... و مسابقات مطالعه و تحقيق ) مربوط به معاونت پرورشي ( 
، مسابقات مطالعه وتحقيق ) مربوط به مدارس شاهد ( مسابقات 
رباتيك و... ) مربوط به دفتراستعدادهاي درخشان ( مسابقات 
خوارزمی، پل ماكاروني ، ربوكاپ و ... ) مربوط به آموزش 
متوسطه ( و هرگونه فعاليت پژوهشي ديگر در وضعيت كنونی 
به صورت جزيره اي عمل نمودن است كه با صرف بودجه 
هاي متفاوت خودبه خود موازي كاري و كارهاي غير منسجم 
و تكراري را به دنبال خواهد داشت و حل اين مساله مديريت 

واحد را مي طلبد.

چه راهكارهايي مي تواند به تحرك بيشتر حوزه ي پژوهش 
در راستاي تحقق اهداف آموزش وپرورش کمك نمايد؟

علمی  مقاالت   ، كتاب  :نوشتن  مفيدی همچون  ابزارهای 
وپژوهشی، برگزاری همايش ها،ارتباط با ساير مراكز پژوهشی 
دانشگاهي، تشويق وايجاد رغبت در معلمان ودانش آموزان 
برای شركت در فراخوان های پژوهشی استانی وكشوری وحتی 
بين المللی ، استفاده از حمايت ها و يارانه های پژوهشی به 
پژوهشگران ،دادن مرخصی پژوهشی به معلمان برای شركت 
در همايش های پژوهشی ونيز ايجاد يك فضا وچاپخانه معلم 
را از جمله ابزار ها وضروريات تحرك بيشتر درتوسعه واشاعه 

فرهنگ پژوهش در آموزش وپرورش دانست.
فعاليت هاي پژوهشي آموزش وپرورش را چگونه ارزيابي 

مي کنيد ؟ فرصت ها و تهديدها در اين بخش کدامند؟ 
فعاليتهاي پژوهشي در آموزش وپرورش در دو بخش همكاران 
و دانش آموزان انجام مي پذيرد كه جاي بسي خرسندي  است 
از مسائلي مهمي كه در اين حوزه ها در اثر كمبود اعتبارات يا 
عدم تحقق اعتبارات  مي توان اشاره كرد كاهش انگيزه ورغبت 
پژوهشگران به افرادي كه دست اندر كار طرح هاي در حال 
اجرا مي باشند را نام برد كه در ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي 
براي ارتقاء سطح كيفي پژوهش و انتخاب پژوهشگران بايد به 
بيش از پيش توجه كرد. از سويي به عنوان فرصتها مي توان به 
وجود مراكز و امكانات مختلف پژوهشي در مديريت آموزش 
و پرورش استان اشاره كرد اين در حالي است كه عدم آموزش 
و تربيت پژوهشگران حرفه اي جهت استفاده از اين فرصتها و 
نيز كيفيت پايين برخي پژوهشها، ضعف دركاربست يافته هاي 

سيد مجيد عامليان 
مدير کل آموزش وپرورش استان اصفهان



دی ماه 1389 شماره  120 پژوهش نامه آموزشی

134135

پژوهشي ، ضعف آشنايي و ارتباط معلمان با نتايج يافته هارا 
در زمره تهديدات به حساب آورد .

 به نظر شما مهمترين اولويت های پژوهشی که ضروری 
است مورد توجه قرار گيرد کدامند ؟

مهمترين اولويت های پژوهشی "امكان سنجی تحول بنيادين 
و "راهكارهای اجرايی تحقق تحول بنيادين  آموزش وپرورش" 

می باشد.   آموزش وپرورش" 

شاخص های پژوهش مداری در نهاد آموزش وپرورش 
کدام است ؟

از مهمترين شاخص هاي پژوهش مداري به حوزه هاي ذيل 
مي توان اشاره كرد:

- آسيب شناسي و مسئله يابي در نظام آموزشي 
- اشاعه و توسعه فرهنگ پژوهش و پژوهش خواهي 
- آموزش و تربيت پژوهشگران حرفه اي و عالقمند

- توسعه پژوهش در عمل ) معلم پژوهنده و دانش آموز 
پژوهنده(

كاربست يافته هاي پژوهشي و اشاعه آن با تشكيل   -
كميته كاربردي كاربست يافته ها

توجه و توسعه معاونت پژوهشي در ادارات مناطق و   -
شهرستانها

نقش هفته پژوهش را در تقويت و ارتقای پژوهش در 
آموزش وپرورش و تقدير از پژوهشگران و مديران پژوهشی 

چگونه ارزيابی می کنيد ؟
هفته پژوهش نماد توجه خاص به تحقيق و پژوهش و 
سالروز تولد پژوهش است كه بايد با بررسي نقاط ضعف 
و قوت عملكردهاي پژوهشي در آموزش و پرورش همزمان 
گردد بنابراين نقش و ضرورت هفته پژوهش بسيار بديهي و 
آشكار است لذا در برگزاري آن بايد به برنامه ريزي بلند مدت 
و كوتاه مدت و كيفيت بخشي به نحوه برگزاري ، تجليل 
و تكريم پژوهشگران ، جذب پژوهشگران عالقمند و ايجاد 
كنفرانس هاي و كارگاه هاي آموزشي در طول هفته بزرگداشت 
پژوهش و در درون نمايشگاه و ... ميتواند در ارتقاي كيفيت 

پژوهش در آموزش و پرورش موثر باشد در مجموع تقدير 
از تالش گران هر عرصه ای مناسب و قابل ستايش است اما 
نكته ای رامی توان اضافه نمود كه چنانچه مقرراست درهفته 
پژوهش افرادی تقدير شوند ضروری به نظر می رسد در زمان 
مناسب با فرصت مكفی اطالع رسانی گردد تا امكان گردآوری 
اطالعات از كليه افراد واجد شرايط و داوری عادالنه فراهم 
گردد، در نتيجه تالشها منسجم شده و تاثير گذاری آن نيز به 

مراتب بيشتر خواهد بود.

برای کاربست يافته های پژوهشی و استفاده مناسب تر از 
نتايج يافته ها چه راهكارهايی را توصيه می نماييد ؟

- گسترش نهضت نرم افزاری وتوسعه ی علمی در سطوح 
مختلف آموزش وپرورش ازطريق كاربست يافته های پژوهشی 

استان
- گسترش كمی وكيفی گردهمايی های ارائه يافته ها

- گسترش وتعميق ارتباط پژوهشگران با رسانه ها وانعكاس 
نتايج پژوهش ها

- فراهم آوردن مقدمات بهره داری از يافته های پژوهش در 
تصميمات كميته ها وشوراهای استان

- احصاء نياز های پژوهشی معاونت ها وبخش های مختلف 
آموزش وپرورش وادارات تابعه وارائه راهكارهای كاربردی از 

طريق نتايج حاصل از يافته های پژوهشی

برای امر پژوهش در بين معلمان و نيروی آموزشی مدارس 
، انجام چه اقداماتی را ضروری می دانيد ؟

 پيشنهادات كاربردي:
- برگزاری دوره های آموزشی پژوهش محوردر  سطوح 

اقدام پژوهی ،پژوهشياری 1 ،پژوهشياری 2و...
- برگزاری همايش ها،گردهمايی ها وفراخوانهای پژوهشی 

استانی با حضور پژوهشگران برتر وممتاز كشوری.
پژوهشگران  برای  پژوهشی  برگزاری سفر های علمی   -
وشركت گسترده آنان در فراخوانها وهمايشهای سايراستانها 

وكشوری
- پرداخت يارانه هاي پژوهشي به پژ وهشگران

- راه اندازي پايگاه اطالع رساني الكترونيكي دوسويه 
-  چاپ وانتشار تجربيات معلمان پژوهنده در قالب كتاب 

،نشريه وپايگاه اطالع رسانی الكترونيكی و...
- برگزاری بازديد های بين شهرستانی  ،استاني وكشوري 
پژوهشگران به منظور تبادل اطالعات ارتباطات بيشتر با يكديگر.
از دستاوردهای  نوآوری وشكوفايی  برگزاری جشنواره   -

پژوهشی معلمان.
- تشكيل گروه آموزشی پژوهش در كنار سايرگروههای 

درسی شهرستان واستان
- ترويج وتقويت شاخص پژوهش در انتخاب معلم نمونه

 آموزش و پرورش استان اصفهان 
با ترويج و توسعه پژوهش سراهاي دانش آموزي

 و توجه به كميت و كيفت كار اين مراكز
 توانسته است نقش بزرگي در پرورش

 دانش آموزان پژوهشگر 
انجام دهد
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تازه ترين انتشارات پژوهشگاه مطالعات
آموزش و پرورش

قیمت)ريال(مؤلف/ مترجمنام کتابشماره کتاب

61 TIMSS مجموعه سوالهای علوم و رياضيات تيمز
48000مرکز ملي مطالعات بين المللي تيمز و پرلزپايه چهارم ابتدايی

62 TIMSS مجموعه سوالهای علوم و رياضيات تيمز
56000مرکز ملي مطالعات بين المللي تيمز و پرلزپايه سوم راهنمايی

مجموعه داستان ها و سوال هاي قابل انتشار پرلز64
40000مرکز ملي مطالعات بين المللي تيمز و پرلزPIRLS 2001 و 2006

60000گروه پژوهشي آموزشهاي فني و حرفه ايآموزش فني و حرفه اي )چكيده تحقيقات( جلد پنجم66

سيماي پژوهش در آموزش و پرورش67
 )عملكرد سال 87(

نيره کارگري دهكردي/ 
40000با همكاري بهنام حكمتي/ بيژن دارايي

گزارش هاي برتر اقدام پژوهي معلمان68
46000دکتر عبدالحميد رضوي )چكيده تمام نما( 

73000دکتر سيما ويسي نژادچكيده تحقيقات وزارت آموزش و پرورش سال 6980
72000دکتر سيما ويسي نژادچكيده تحقيقات وزارت آموزش و پرورش سال 7081
37000دکتر سيد احمد جاللياستانداردهاي ارزشيابي از دانش آموزان )ترجمه(71
54000ناصر اکبرلوآموزش شنيداري  کالمي74

حل مشكالت انضباطي و مديريت کالس روشها 75
73000ساسان اسدپور/ احمد رمضانيو الگوهايی برای معلمان

76 3:TOLD-p 150000دکتر سعيد حسن زاده/ اصغر ميناييآزمون رشد زبان
60000مژگان فرهبدکار درماني در کودکان کم توان ذهني77
43000دکتر بيژن عبدالهي / دکتر رضا ساکياصول و مباني رهبري مدرسه )ترجمه(78
38000دکترعليرضا رحيمي/ مرتضي گوهري پورتعليم و تربيت از نظريه تا عمل ...79
--چكيده مقاالت همايش ملي روش هاي نوين آموزشي 80
50000زهرا سليماني/ دکتر مهدي دستجرديآزمون آگاهي واج شناختي و ويژگي هاي روانسنجي آن81

82
مجموعه سؤال هاي  قابل انتشار فيزيك و رياضيات 

تيمز پيشرفته 2008
فيزيك دوره پيش دانشگاهي( )رشته رياضي – 

40000مرکز ملي مطالعات بين المللي تيمز و پرلز

--آشنايي با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش83

مشارکت اجتماعي و رسانه هاي جمعي )با تأکيد بر 84
30000حسين دهقان و همكارانرفتار مشارکت جويانه ذي نفعان در آموزش و پرورش(

آموزش و پرورش قبل از دبستان کودکان 85
20000دکتر احمدپناهبا آسيب بينايي

26000دکتر منيره رضاييجستاري در تربيت زيبايي شناسي )ترجمه(86
55000دکتر حسين عبداللهيبرنامه ريزي توسعه آموزش و پرورش87


