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“ تامالتي در نتايج مطالعات بين المللي واسناد باال دستي “

دکرت فرهاد کریمی

سرمقاله

1- چنــدی پیــش در کارگاه آموزشــی مجریــان و هامهنــگ کننــدگان 

اســتانی مطالعــه بیــن املللــی علــوم و ریاضــی )تیمــز( 2019 و در 

جمــع همــکاران محــرم اســتانها حضــور پیــدا کــردم و نکاتــی در 

خصــوص اهمیــت و رضورت مطالعــات بیــن املللــی بــزرگ مقیــاس 

ــز اســتانها کــه بعضــاً  ــان منــودم. پــس از عرایــض مــن همــکاران عزی بی

ــی در  ــن امللل ــات بی ــی مطالع ــور اجرای ــابقه در ام ــال س ــش از 20 س بی

اســتانها داشــتند، دیدگاههــای مهــم و ارزشــمندی در خصــوص اهمیــت 

مطالعــات تیمــز، رضورت تغییــرات در نظــام آموزشــی بــه اســتناد نتایــج 

مطالعــات تیمــز و پرلــز، عــدم ارائــه ی گــزارش اســتانی از نتایــج تیمــز 

و پرلــز، لــزوم اجــرای موثــر برنامــه هــای آموزشــی کتــب جدیدالتالیــف 

بــرای معلــامن و ضعــف در آمــوزش ضمــن خدمــت معلــامن، ورود بــی 

ــدم  ــی، ع ــدارس ابتدای ــه م ــی ب ــای آموزش ــد مهارته ــامن فاق ــه معل روی

اســتفاده موثــر از راهکارهــا و نتایــج برگرفتــه از مطالعــات تیمــز و پرلــز 

در معاونــت هــای آموزشــی و ضمــن خدمــت معلــامن، عــدم اختصــاص 

ــات  ــه مطالع ــی ک ــاط ضعف ــتی و نق ــع کاس ــرای رف ــه ب ــه و بودج برنام

تیمــز و پرلــز آن را نشــان میدهدبيــان منودنــد، نيــز ايــن موضــوع مهــم 

ــاز دارد. ــه بودجــه مناســب ني ــه بهبود،ب ــن برنام ــه تدوي مطــرح شــد ك

ــن  ــات بی ــا در مطالع ــور م ــارکت کش ــه مش ــت ک ــن اس ــت ای 2- واقعی

ــه اتفاقــات و  ــرای بررســی واقعــی و منصفان املللــی فرصــت مغتنمــی ب

فرایندهایــی اســت کــه در کــف مــدارس  و کالســهای درس و بدنــه 

طبیعــی نظــام آموزشــی مــا روی میدهــد. نتایــج تیمــز 2015 و نیزنتایج 

مطالعــه پرلــز2016 بــه یافتــه هــای بســیار مهمــی در خصــوص 

کارکردهــا و کیفیــت آموزشــی در مــدارس اشــاره میکنــد. ایــن نتایــج را 

چقــدر بــاور داریــم و چقــدر در مــا حساســیت ایجــاد میکنــد؟

پــرورش  و  آمــوزش  بنیادیــن  تحــول  ســند  راهکارهــای  3-برخــی 

کــه در جــدول زیــر فهرســت شــده انــد تکالیــف بســیار مهمــی 

در  املللــی  بیــن  مطالعــات  نتایــج  از  اســتفاده  ی  حیطــه  در 

خــود دارنــد کــه بایــد زمینــه اجرایــی آنهــا فراهــم شــود. ایــن 

تصویــب  بــه  کــه  پژوهــش  نظــام  زیــر  برنامــه ی  در  راهکارهــا 

شــورایعالی آمــوزش و پــرورش رســیده، بــه شــکل مفصــل تــری 

بیــان شــده و برنامــه عملیاتــی بــرای آنهــا تدویــن شــده اســت.

4-در ســال 1388 و پــس از چالشــهای جــدی در خصــوص جایــگاه 

ــزوم کاربســت  ــز و ل دانــش آمــوزان ایرانــی در مطالعــات تیمــز و پرل

ــده ای  ــاده واح ــگاه، م ــنهاد پژوهش ــه پیش ــات ، ب ــن مطالع ــج اي نتای

در شــورایعالی آمــوزش و پــرورش تصویــب شــد کــه وزارت آمــوزش و 

پــرورش را مکلــف میکــرد نســبت بــه اجــرا و بــه کارگیــری نتایــج تیمــز 

ــذول  ــامم بیشــری مب ــت و اهت ــا و روشــها جدی ــه ه ــز در برنام و پرل

دارد )مصوبــه جلســه 785 شــورایعالی آمــوزش و پــرورش مــورخ 

88/12/23 بــا عنــوان طراحــی و مشــارکت در مطالعــات ملــی، منطقــه 

ــت  ــرا و کاربس ــی و اج ــت تحصیل ــیابی پیرشف ــی ارزش ــن امللل ای و بی

ــی آمــوزش و پــرورش تصویــب  نتایــج آن(. ایــن طــرح در شــورای عال

ــه  ــن مصوب ــا اجــرای ای ــالغ شــد و انتظــار میرفــت ب و جهــت اجــرا اب

ــل  ــای حاص ــه ه ــری یافت ــه کارگی ــث ب ــبی از حی ــداز مناس ــم ان چش

ــود. ــم ش ــرا فراه ــزی و اج ــه ری ــز در برنام ــز و پرل ــات تيم از مطالع

5-همــکار گرامــي آقــای دکــر عبدالعظیــم کریمــی- مدیــر ملــی 

مطالعــات تيمــز نیــز بــه تحلیل و تفســیر نتایــج تیمــز 2015 پرداخت و 

نــکات بســیار مهمــی در خصــوص رونــد عملکــرد دانــش آمــوزان ایرانی 

در مقایســه بــا سایرکشــورهای منطقــه و امــکان رســیدن بــه اهــداف 

ســند چشــم انــداز1404 از نظــر آمــوزش ریاضــی و علــوم بیــان منــود.

ماخذموضوعردیف

1

 رصد مستمر و سنجش کیفیت زمینه ها، دروندادها، فرایندها و
 بروندادهای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ساحتها و زیرنظام ها

در سطح ملی و بین المللی

 هدف شماره 3، برنامه زیر نظام پژوهش و ارزشیابی، مصوب جلسه 946
شورایعالی آموزش و پرورش )96/5/2(

2
پایش و رصد تحوالت نظام آموزش و پرورش در عرصه ملی، منطقه ای 

و جهانی از طریق پژوهشکده مطالعات راهبردی
اقدامات اساسی برنامه زیرنظام پژوهش، بند ب- ردیف 3

3
طراحی و اجرای مطالعات پیشرفت تحصیلی و تربیتی در سطح ملی، 

منطقه ای و جهان اسالم و بین المللی و کاربست نتایج آن
برنامه های اجرایی، ردیف 2 ذیل راهکار 9-11 سند تحول

4
 طراحی سازوکارهای مناسب برای رصد دوساالنه تحوالت نظام آموزش
 و پرورش و تربیت معلم دو سطح ملی، منطقه ای، جهان اسالم و بین

المللی تا پایان سال اول برنامه ششم توسعه

برنامه های اجرایی، ردیف 1 ذیل راهکار
9-11 سند تحول

ــيابی ــش و ارزش ــام پژوه ــه زيرنظ ــول و برنام ــند تح ــه از س ــی- برگرفت ــن الملل ــات بي ــا مطالع ــط ب ــوارد مرتب ــدول م ج

اله
رمق
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اخبار

رهرب معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و 

معلامن:

"اهمیت آموزش و پرورش ؛

 توجه ویژه به منزلت و جایگاه واالی معلامن "

روز  صبح  اسالمی  انقالب  معظم  رهرب  خامنه ای  آیت الله  حرضت 

دانشگاه  در  معلم  هفته  مناسبت  به   1397/2/19 مورخ  چهارشنبه 

فرهنگیان حضور یافتند و در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلامن، 

منزلت و جایگاه واالی معلامن را همچون معیشت آنان بسیار مهم و 

نیازمند توجه کامل خواندند و اجرای زمان بندی شده سند متقن و جامع 

دستگاه  این  نوسازی  زمینه ساز  و  الزم  بسیار  را  آموزش وپرورش  تحول 

عظیم و رسنوشت ساز برشمردند.

 ایشان همچنین در سخنان مهمی درباره »امریکا« و »برجام« با اشاره 

توطئه های  ماندن  بی نتیجه  و  ایران  ملت  و عظمت  عزت  استمرار  به 

دشمنان تأکید کردند: بارها گفته بودیم »به امریکا اعتامد نکنید«، این 

هم نتیجه اش. درباره مذاکره با سه کشور اروپایی هم می گوییم به اینها 

هم نباید اعتامد کرد و برای هر قرارداد باید تضمین های واقعی و عملی 

بگیرید وگرنه منی شود به این شکل حرکت را ادامه داد.

رهرب انقالب اسالمی با اشاره به حرفهای سخیف و سبک دیشب ترامپ 

و  ایران  ملت  آشکار،  دروغ  ده  از  بیش  بر  عالوه  شخص  این  گفتند: 

جمهوری اسالمی را هم تهدید کرد که بنده از طرف ملت ایران به او 

می گویم »شام غلط می کنید«.

ایشان مسئله امریکا را مسئله ای مهم، جدی و غیر احساساتی بر شمردند 

آمریکایی ها،  براندازانه  و  و خاطرنشان کردند: دشمنی مستمر، عمیق 

با  بلکه خصومت  نیست  کشور  مسئوالن  دیگر  یا  اینجانب  با  دشمنی 

مجموعه نظام اسالمی و ملتی است که این نظام را انتخاب کرده و در 

راه آن حرکت می کند.

دولت  در  حتی  افزودند:  زمینه  همین  در  خامنه ای  آیت الله  حرضت 

اوباما که نامه می نوشتند و حرفهایی می زدند، در صدد براندازی بودند 

اما به دروغ می گفتند هدفامن براندازی نظام اسالمی نیست.

رهرب انقالب در بازخوانی کوتاه روند منتهی به قرارداد برجام افزودند: 

وقتی مسئله هسته ای و تحریم ها رشوع شد، برخی چهره های شناخته 

شده به اینجانب می گفتند »چرا بر روی مسئله هسته ای می ایستید، این 

مسئله را کنار بگذارید تا آمریکایی ها خباثت و دشمنی نکنند«.

انرژی  اینکه  یکی  بود؛  غلط  زاویه  از چند  البته  این حرف  افزودند:  ایشان 

هزار   2۰ به  ایران  دیگر،  سال  چند  تا  و  است  کشور  واقعی  نیاز  هسته ای 

مگاوات برق هسته ای نیاز دارد.

رهرب انقالب اسالمی در همین زمینه خاطرنشان کردند: می گویید برای تأمین 

نیاز خود به انرژی، »نفت« دارید اما مگر نفت، ابدی است؟ آیا وقتی نفت 

متام شد تازه به دنبال امکانات هسته ای برویم؟ آیا نسل های آن روز ما را 

لعنت منی کنند که چرا به موقع، رساغ انرژی هسته ای نرفتید؟

می گفتم  مسئوالن  این  به  موقع  افزودند: هامن  خامنه ای  آیت الله  حرضت 

»انرژی هسته ای بهانه است اگر این را کوتاه بیایید آمریکایی ها بهانه دیگری 

می گیرند« آنها می گفتند »اینجوری نیست« اما حاال دیدید که همین جوری 

است و آنچه می گفتیم تحقق یافت.

ایشان افزودند: مسئله هسته ای را به شکلی که مخالفان ایران می خواستند 

قبول کردیم و زیر بار رفتیم اما دشمنی آمریکا و بهانه گیری آنها متام نشد.

حرضت آیت الله خامنه ای با اشاره به بهانه های آمریکا درباره توان دفاعی 

و حضور منطقه ای ایران، تأکید کردند: اگر فردا اعالم کنید که دیگر موشک 

تولید منی کنیم یا برد آنها را محدود می کنیم این مسئله متام می شود، اما 

ما  با  آنها  دعوای  که  می کنند چرا  را مطرح  دیگر  قضیه  و  بهانه  یک  حتامً 

بنیادی است و آمریکا با اصل جمهوری اسالمی مخالف است.

ایشان علت اصلی این خصومت شدید را پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل 

و  دانستند  ایران  از  آمریکایی ها  دست  شدن  کوتاه  و  اسالمی  جمهوری 

افزودند: آنها می خواهند نظام را نابود و مجدداً بر ایراِن دارای ذخایر مهم 

و موقعیت راهربدی حکم فرمایی کنند.

مانند  که  می خواهند  نوکرانی  ها  آمریکایی  افزودند:  اسالمی  انقالب  رهرب 

برخی حکام کشورهای منطقه فقط اطاعت کنند اما جمهوری اسالمی عزت 

خود و ملت ایران را به رخ آنها می کشد و این عظمت و رسافرازی برای آنها 

قابل تحمل نیست.

حرضت آیت الله خامنه ای با اشاره به نامه ای که ترامپ چند روز قبل برای 

آمریکا  رئیس جمهور  افزودند:  است،  فرستاده  فارس  خلیج  کشورهای  حکام 

در نامه به این کشورها دستور می دهد که این کارها را بکنید و آن کارها را 

نکنید، آنها می خواهند با نظام اسالمی همین گونه رفتار کنند اما منی توانند 

چرا که جمهوری اسالمی ذلت ملت و کشور را در دوران قاجار و پهلوی به 

عزت و استقالل و ایستادگی تبدیل کرده و از منافع ملی خود کوتاه منی آید.

را  ترامپ  سخیف  و  زشت  رفتار  سخنانشان  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهرب 

با اشاره به استمرار خباثت همه مسئوالن مختلف  انتظار خواندند و  قابل 

آمریکایی در همه سالهای پس از انقالب افزودند: کسانی که آن خصومت ها 

را نسبت به ملت ایران انجام می دادند، اکنون استخوانهایشان زیر خاک است 

اما جمهوری اسالمی ایستاده است، این آقا هم روزی بدنش زیر خاک می 

رود اما جمهوری اسالمی همچنان ایستاده و رسافراز خواهد بود.

بخش مهم دیگری ازسخنان امروز رهرب انقالب اسالمی به »برجام« اختصاص 

داشت.

به  عمومی  و  جلسات خصوصی  در  خود  مکرر  تذکرات  یادآوری  با  ایشان 

مسئوالن درباره پرهیز از اعتامد به امریکا افزودند: به مسئولین گفتیم قبل 

از هرقرارداد از طرف مقابل تضمین های واقعی بگیرید و به حرف آنها اعتامد 

نکنید.

بار
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از  برجام  پذیرش  برای  خود  رشوط  یادآوری  با  خامنه ای  آیت الله  حرضت 

طرف ایران گفتند: یکی از این رشوط، تضمین کتبی و امضای رئیس جمهور 

وقت امریکا مبنی بر برداشته شدن تحریمها بود، البته مسئوالن محرم تالش 

کردند اما نتوانستند و نتیجه اش این شد که بعد از دو سال و نیم عمل کردن 

ایران به همه تعهدات، رئیس جمهورآمریکا ضمن خروج از برجام، ملت ایران 

را تهدید هم می کند!

رهرب انقالب اسالمی در فراز بسیار مهم دیگری از سخنانشان به برخی حرفها 

درباره ادامه دادن برجام با سه کشور اروپایی اشاره کردند و افزودند: من 

به این سه کشور هم اعتامد ندارم و می گویم به اینها هم اعتامد نکنید. اگر 

می خواهید قراردادی ببندید، تضمین واقعی و عملی بگیرید واال فردا این ها 

هم هامن کار امروز آمریکا را به شیوه دیگری خواهند کرد.

ایشان خاطرنشان کردند: اینها گاهی در حال لبخند، خنجر را در سینه طرف 

مقابل فرو می برند و با تعریف و متجید ظاهری و این که ما می دانیم شام 

قرارداد را به هم منی زنید، اهداف خود را دنبال می کنند.

بسیار  مسئله  این  افزودند:  اروپایی ها  با  کار  درباره  اسالمی  انقالب  رهرب 

حساس است، اگر توانستید تضمین قطعی و قابل اعتامد بگیرید که البته 

بسیار بعید است، اشکالی ندارد و حرکت را ادامه دهید، و گرنه منی شود به 

این شکل حرکت را ادامه داد.

بزرگ  آزمونی  معرض  در  را  کشور  مسئوالن  خامنه ای،  آیت الله  حرضت 

توصیف و تأکید کردند: مسئوالن در معرض »آزمون بزرگ« قرار دارند که آیا 

عزت و اقتدار این ملت را حفظ خواهند کرد یا نه. باید عزت و منافع ملت 

به معنی واقعی کلمه تأمین شود.

البته خوشبختانه مسئوالن هم همین مسئله تأمین منافع  ایشان افزودند: 

را گفته اند اما برای تحقق این هدف باید با دقت، هوشیاری و عاقالنه با 

که  چرا  نکرد،  اعتامد  اروپایی  مسئوالن  حرف  به  و  شد  روبرو  اروپایی ها 

رصف حرف زدن اعتبار ندارد و آنها در عامل دیپلامسی کامالً بی اخالق عمل 

می کنند.

رهرب انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان، این دیدار را به لحاظ 

حضور در جمع جامعه عظیم الشأن معلامن، یکی از شیرین ترین دیدارها 

معلمی  که  خمینی)ره(  امام  معروف  جمله  به  اشاره  با  و  کردند  توصیف 

»شغل انبیاء« است، خاطرنشان کردند: متأسفانه هنوز جايگاه و منزلت 
تبيين نشده و در اذهان عمومی  معلم به صورت واقعی در جامعه 
شکل نگرفته است که اين کار فقط با صحبت امکان پذير نيست بلکه 

نيازمند برنامه ريزی و کارهای هنری در ابعاد مختلف است.
حرضت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه تعلیم و تربیت عمومی باید در 

جهت برخورداری از عدالت و تربیت انسان هایی عدالت پرور، عدالت ساز 

و عدالتخواه باشد، افزودند: جهت گیری و اهداف آموزش وپرورش در دوران 

در  را  آموز، جایگاه خود  دانش  که  باشد  ای  بگونه  باید  تحصیل  12 ساله 

کاروان حرکت به سمت پیرشفت، بیابد و با احساس مسئولیت و با روحیه 

آزاداندیشی، راستگو، بلندهمت، شجاع، فداکار، پاکدامن و پرهیزکار، تربیت 

و تحویل جامعه شود.

را  با همت  و  انگیزه  با  و  واال  تربیت جوانان  اسالمی، عرصه  انقالب  رهرب 

عرصه یک جنگ بزرگ و واقعی دانستند و گفتند: برخی می خواهند الالیی 

این جنگ نشویم، درحالی که جریان  ما خوامبان بربد و متوجه  تا  بخوانند 

مقابل نظام اسالمی به شدت تالش دارد از راههای مختلف مانع تربیت نسل 

جوان با چنین خصوصیاتی شود.

با اشاره به وجود الگوهای برجسته و فراوان در جامعه، خاطرنشان  ایشان 

و  آرمان ها  و  اهداف  بر  منطبق  جوان  نسل  تربیت  برای  ما  کردند: 

جهت گیری های نظام اسالمی دچار فقر الگو نیستیم که رساغ فالن شخصیت 

تاریخی بیگانه برویم، بلکه الگوهای بزرگی همچون شهدای هسته ای، شهید 

با  و  مسئولیت  احساس  با  که  داریم  شهید حججی  و  آوینی  شهید  چمران، 

قدرت و عزت و برای افتخار و رسبلندی ملت، در مقابل دشمن ایستادند.

در  نافع«  »علم  تعلیم  لزوم  بر  تأکید  با  ادامه  در  اسالمی  انقالب  رهرب 

آموزش وپرورش، گفتند: نباید نگرش به آموزش وپرورش هامنند نگرش به دیگر 

دستگاهها و ادارات باشد زیرا این مجموعه، فرصت کم نظیر و 12 ساله برای 

انتقال صحیح و جامع آرمانهای انقالبی و ملی و نهادینه کردن هویت ملی در 

کودکان و نوجوانان در اختیار دارد.

نیازمند  واالی خود  اهداف  به  برای رسیدن  آموزش وپرورش  افزودند:  ایشان 

نوسازی است و این نوسازی با تحقق سند تحول آموزش وپرورش، امکانپذیر 

است.

رهرب انقالب اسالمی، تحقق سند تحول را از واجب ترین کارها برشمردند و 

گفتند: به رغم اقدامات انجام گرفته اما گزارشها نشان می دهد، تا کنون فقط 

کمر از 1۰ درصد از سند تحول آموزش وپرورش تحقق یافته است.

حرضت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: مطالبه اصلی من از آموزش و پروش 

این است که برای تحقق سند تحول، زمانبندی دقیقی معین و این سند اجرا 

شود.

ایشان یکی دیگر از کارهای رضوری برای تحقق سند تحول آموزش وپرورش 

را آشنایی بدنه آموزش وپرورش با این سند دانستند و در خصوص معاونت 

تأکید کرده ام و  بر موضوع معاونت پرورشی  بارها  نیز گفتند: من  پرورشی 

این  هستند،  نشاط  با  و  انگیزه  با  فردی  که  محرم  وزیر  است  این  انتظار 

موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.

توجه  دادند،  قرار  تأکید  اسالمی مورد  انقالب  نکاتی که رهرب  از  دیگر  یکی 

همه جانبه و کامالً حرفه ای و بدون تبعیض به موضوع تیزهوشان و مدارس 

سمپاد بود.

نیز گفتند: من  ادامه در خصوص سند 2۰3۰  حرضت آیت الله خامنه ای در 

سال گذشته، رسامً و علناً و با قاطعیت، اجرای این سند انحرافی را منع کردم 

که با استقبال مسئوالن هم مواجه شد اما شنیده ام در بخش های مختلف، 

برخی مفاد سند 2۰3۰ در حال اجرا است که این به معنای قراردادن مهم 

ترین مسئله کشور، در اختیار بیگانگان است.

ایشان افزودند: معنی ندارد کشوری همچون ایران با این سابقه و فرهنگ و 

با این نظام مقتدر، برنامه های آموزشی و تربیتی خود را از دیگران بگیرد.

رهرب انقالب اسالمی همچنین به موضوع دانشگاه فرهنگیان و دانشگاههای 

تربیت معلم پرداختند و گفتند: دانشگاههای تربیت معلم باید از نظر کیفی 

و کّمی توسعه یابند زیرا تا چند سال آینده تعداد زیادی از معلامن بازنشسته 

می شوند و کشور با بحران کمبود معلم مواجه خواهد شد.

و  هرنی  حرفه  یک  »معلمی«  اینکه  بر  تأکید  با  خامنه ای  آیت الله  حرضت 

تخصصی است و نیاز به آموزش دارد، خاطرنشان کردند: متأسفانه در خصوص 

این  و  تربیت معلم کوتاهی شده است  دانشگاههای  دانشگاه فرهنگیان و 

دانشگاهها از لحاظ استاد، بودجه و فضای آموزشی دچار کمبودهای جدی 

استخدامی  امور  سازمان  و  مدیریت  سازمان  علوم،  وزارت  از  هستند.ایشان 
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خواستند با همکاری وزارت آموزش وپرورش این مشکالت را برطرف کنند و 

سهمیه جذب اعضای هیأت علمی این دانشگاهها را افزایش دهند.

دانشگاههای  برای  اساتید  جذب  خصوص  در  خامنه ای  آیت الله  حرضت 

از لحاظ خصوصیات  باید  دانشگاهها  این  اساتید  تأکید کردند:  فرهنگیان 

فکری و از لحاظ علمی و تدیّن و روحیه انقالبی، جزو شاخص ترین ها و 

منطبق با معیارهای سند تحول باشند.

ایشان با تأکید بر اینکه هسته های گزینش در رعایت این معیارها نباید 

دانشگاههای  دانشجویان  و  اساتید  دهند،  انجام  مسامحه ای  گونه  هیچ 

تربیت معلم را به انس با آثار شهید مطهری توصیه کردند.

رهرب انقالب در پایان سخنانشان، آینده کشور را روشن و متعلق به ملت 

ما،  ایران  آینده  کردند:  وتأکید  دانستند  این رسزمین  عزیز  جوانان  بویژه 

بدون تردید به مراتب بهر از امروز خواهد بود.

در این دیدار جناب آقای بطحایی وزیر آموزش وپرورش در گزارشی، معلامن 

را کانون اساسی و مؤثرترین عنرص در نظام تعلیم و تربیت خواند و گفت: 

بنیادین  تحول  سند  بر  تکیه  با  آموزش وپرورش  در  تحول  و  برنامه ریزی 

به مدارس دولتی و  از آسیب های اجتامعی، کیفیت بخشی  آن، پیشگیری 

از  مهارت ها  توسعه  و  آموزش ها  کردن  کاربردی  آنها،  اختیارات  افزایش 

مهمرین رویکردها و اقدامات انجام شده در آموزش وپرورش بوده است.

رهرب انقالب اسالمی همچنین در بدو ورود به دانشگاه فرهنگیان در جمع 

مسئوالن وزارت آموزش وپرورش، جمعی از اساتید دانشگاههای فرهنگیان 

و شهید رجایی و منایندگان معلامن استانها حضور یافتند.

رئیس  خنیفر  حسین  دکر  آقای  اسالمی،  انقالب  رهرب  سخنان  از  پیش 

خانم  نسیبه،  دانشگاهی  پردیس  رئیس  عادلی  خانم  فرهنگیان،  دانشگاه 

مروتی  سهراب  دکر  فرهنگیان،  دانشگاه  دانشجومعلم  اسالمی نیا  زهره 

به  کشوری  منونه  معلم  نصیری  رامین  آقای  و  فرهنگیان  دانشگاه  استاد 

منایندگی از دانشجویان و استادان دانشگاه فرهنگیان و معلامن کشور به 

طرح دغدغه ها و دیدگاه های خود پرداختند.

محورهای مطالب مطرح شده به این رشح بود:

• لزوم حامیت همه جانبه از دانشگاه فرهنگیان و ارتقای کمی و کیفی آن

• رضورت نهادینه کردن علم، ایامن، مهارت و کارآفرینی در دانش آموزان

• انتقاد از اجرایی نشدن سند تحول بنیادین آموزش وپرورش

• لزوم توجه جدی به معیشت و منزلت اجتامعی فرهنگیان

دانشگاه  در  انسانی  نیروی  و  علمی  هیأت  ساختار جذب  اصالح  لزوم   •

فرهنگیان

• نیاز به جذب و افزایش تعداد معلم با توجه به افزایش تعداد دانش آموزان 

و بازنشستگی تعداد زیادی از معلامن در سال های آینده

• رضورت تحقق عدالت آموزشی و توجه به دانش آموزان مناطق محروم 

و عشایری

اینکه  بر  تأکید  با  کوتاهی  سخنان  در  خامنه ای  آیت الله  حرضت 

آینده  برای  واقع رسمایه گذاری  در  آموزش  در بخش  منابع  هزینه کردن 

فردا  نشود،  انجام  امروز  رسمایه گذاری  این  اگر  افزودند:  است،  کشور 

خسارت آن را همگان خواهند دید.

ایشان با انتقاد از برخی تعابیر غلط مبنی بر اینکه دستگاههایی چون 

آموزش وپرورش بودجه کشور را می بلعند، گفتند: نباید این افکار انحرافی 

مبنای تأمین بودجه آموزش وپرورش با شیوه های شک برانگیز و مشکل زا 

قرار بگیرد، بلکه آموزش وپرورش باید همچون گذشته به صورت دولتی 

اداره شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار اساتيد و اعضای هيئت های 
علمی دانشگاه ها:

“ مسائل و مشکالت کشور باید عاملانه حل شود “

انقالب اسالمی در دیدار صدها  الله خامنه ای رهرب معظم  حرضت آیت 

نفر از اساتید، اعضای هیئت های علمی و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز 

علمی، دانشگاه را از مراکز بسیار مهم »تربیت قوه عاقله کشور« خواندند 

با مسائل  »درگیر شدن  یعنی  دانشگاهها  اساسی  تبیین سه رضورت  با  و 

و  دانشجویان«  هویتِی  و  اخالقی  فرهنگی،  »تربیت  کشور«،  چالشهای  و 

کردند:  تأکید  دانشگاهی«  های  محیط  در  مستمر  اصالح  و  دائم  »تحول 

مسائل و مشکالت کشور باید عاملانه حل شود و استفاده از توانایی ها و 

ظرفیت های دانشگاهها و اساتید و دستان توانا و مستعد جوانان پر تالش 

و پر انگیزه در این مسیر، بسیار اساسی و مهم است.

حرضت آیت الله خامنه ای در ابتدای سخنان شان موارد مطرح شده از طرف 

اساتید در این دیدار را بسیار خوب و معطوف به مسائل و چالشهای کشور 

ارزیابی کردند و گفتند: در سخنان اساتید محرم به مقوالت مهمی همچون 

اقتصاد، آسیبهای اجتامعی، برجام، آب، هواوفضا، نوآوری، دیپلامسی علمی، 

حرکت  نشان دهنده  که  شد  پرداخته  خانواده  و  ازدواج  و  هرن  و  سینام 

پیرشونده فکری و انگیزه اِی جامعه دانشگاهی است.

ایشان دانشگاه را مرکزی مهم برای »تربیت قوه عاقله کشور« خواندند و 

افزودند: دانشگاه خوب برای اداره کشور حیاتی است و در فرآیند ایجاد 

و پرورش قوه عاقله کشور، اساتید عزیز نقشی بسیار برجسته و حساس 

برعهده دارند.
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رهرب انقالب اسالمی در ادامه به سه الزام و رسفصل اساسی برای تحقق این 

هدف مهم و نقش آفرینی مؤثر دانشگاهها در پیرشفت کشور اشاره کردند.

مسائل  با  دانشگاه  شدن  درگیر  »لزوم  بر  رسفصل،  اولین  بیان  در  ایشان 

کشور« تأکید و خاطرنشان کردند: مشکالت امروز و فردای کشور باید عاملانه 

حل شود، زیرا مواجهه غیرعلمی و غیرمدبرانه با مشکالت موجب پیچیده و 

افزون شدن آنها خواهد شد.

حرضت آیت الله خامنه ای سپس با اشاره به برخی مسائل و مشکالت کشور 

منونه  عنوان  به  گفتند:  است،  دانشگاه  عاملانه  و  جدی  ورود  نیازمند  که 

بعضی  از  ناشی  آن  مشکالت  معتقدند  برخی  که  اقتصاد  مهم  مسئله  در 

و  علمی  کار  با  باید  دانشگاه  است،  غلط  یا  ضعیف  مدیریتی  شیوه های 

راهگشا ورود کند.

دولتی  عالی رتبه  مسئوالن  به  بار  چندین  افزودند:  زمینه  همین  در  ایشان 

توصیه کرده ام که دیدگاههای متنوع اساتید اقتصاد را جمع آوری و از آنها 

استفاده کنند، زیرا دیدن و شنیدن این نظرات راهگشاست.

رهرب انقالب اسالمی، »صنعت« را زمینه ای دیگر برای ورود پیرشفت آفرین 

مطالعاتی  فرصت  تصویب  تأیید  با  و  برشمردند  دانشگاهها  رونق بخش  و 

یک ساله برای اساتید در صنعت، گفتند: دانشگاه باید از نزدیک با مشکالت 

صنعت آشنا شود و آنها را حل کند تا نیاز نباشد برای حل مشکالت صنعت 

نفت یا صنعت برق چشم به بیگانگان بدوزیم.

از  استفاده  در  ناچاری  ابراز  جمله  از  سخنان  برخی  به  اشاره  با  ایشان 

فناوری های پیرشفته رشکت های خارجی برای افزایش استخراج نفت، گفتند: 

آنها  که  است  آن  خارجی  رشکت های  با  قرارداد  بسنت  در  ناچاری  نتیجه 

مواردی را به کشور تحمیل می کنند.

حرضت آیت الله خامنه ای تجربه غنی سازی 2۰درصد را منونه ای درخشان از 

توانایی و استعداد جوانان کشور برشمردند و خاطرنشان کردند: در دوره ای 

که برای فروش اورانیوم غنی شده 2۰درصد رشط و رشوط گذاشته بودند و 

برخی مسئوالن نیز به دادن امتیازاتی در این زمینه گرایش پیدا کرده بودند، 

2۰درصد  اورانیوم  به  توانستیم  استقامت  و  پافشاری  با  و  جوانان  تالش  با 

دست یابیم و دنیا در کامل ناباوری دید که ما به اورانیوم امریکا وروسیه و 

فرانسه احتیاج نداریم.

ایشان افزودند: آن استعدادی که قادر به انجام دادن چنین کار حیرت انگیزی 

است، چرا نتواند راندمان چاههای نفت را افزایش دهد؟

درگیر  برای  دیگری  زمینه  را  اجتامعی«  های  »آسیب  اسالمی  انقالب  رهرب 

شدن جامعه دانشگاهی با مسائل کشور دانستند و خاطرنشان کردند: حدود 

فعال کرده  این مسئله  در  را  قوه  سه سال است دستگاههای مختلف سه 

اما  نتیجه می دهد  ایم و کارهای خوبی هم شده است که در درازمدت 

مهم  مسئله  راه حل های خود، حل  و  پیشنهادات  با  توانند  می  دانشگاهها 

آسیب های اجتامعی را ترسیع کنند.»کمک به اصالح زنجیره چرخه تولید 

و  اساتید  به  ای  الله خامنه  آیت  توصیه های حرضت  دیگر  از  و مرصف« 

پژوهشگران دانشگاهی بود.

ایشان بررسی علمی »موانع تولید کاالی با کیفیت داخلی« و »ریشه یابی 

کاالهای خارجی«  به  برخی قرشها  متایل  و جامعه شناختی  روان شناختی 

آنها  درباره  تواند  می  دانشگاهی  جامعه  که  دانستند  مسائلی  دیگر  از  را 

راه حل های عاملانه، عینی و قابل تحقق دهد.

رهرب انقالب اسالمی در جمع بندی اولین محور سخنانشان در جمع اساتید 

یعنی »درگیر شدن جامعه دانشگاهی با مسائل و چالشهای کشور«، بر نکته 

این  تحقق  ام  گفته  بارها  که  کردند: هامنطور  و خاطرنشان  تأکید  مهمی 

همکاری، نیازمند طلب و خواست مدیران و مسئوالن کشور است بگونه 

ای که مدیر باید به در خانه دانشمندان برود نه اینکه دانشمند پشت در 

اتاق مدیر معطل مباند.

ایشان از مسئوالن دولتی حارض در جلسه خواستند مسئله ارتباط مراکز و 

دستگاهها با دانشگاهها را به طور جدی در جلسات دولت مطرح و پیگیری 

کنند.

حرضت آیت الله خامنه ای در تبیین محور دوم بحث شان در نشست با 

کننده  محاسبه  دستگاه  اسالمی،  نگاه  در  عقل  گفتند:  محققان  و  اساتید 

انسان، معتقد کردن فرد به سبک  بلکه عامل تعالی و رشد  مادی نیست 

زندگی اسالمی و تأمین کننده ارتباطات مختلف زندگی است و برای تحقق 

این ظرفیت عظیم، قوه عاقله باید تربیت فرهنگی، معنوی و اخالقی یابد.

ایشان به جامعه دانشگاهی تأکید کردند: جوان پاک دانشجو را با ایامن، 

شجاع، اهل اقدام، اهل کار و تالش، دارای اعتامد به نفس، حق پذیر، حق 

طلب، اهل مبارزه با ظلم و تعرض، و اهل مهربانی و گذشت بار بیاورید تا 

بتواند در آینده، جامعه را به درستی مدیریت کند.

رهرب انقالب اسالمی به عنوان مثالی در رضورت تربیت معنوی و اخالقی، به 

ناهنجاری های رایج در فضای مجازی از جمله تهمت، بدگویی، بردن آبروی 

افزودند: تربیت  مؤمن، و برجسته کردن ضعفهای کوچک اشاره کردند و 

معنوی می تواند جلوی این مشکالت را بگیرد.

حرضت آیت الله خامنه ای افزودند: جوان امروز را با هویت بار بیاورید 

چرا که اگر جامعه ای احساس هویت نکرد، در مقابل صداهای بلند تحکم 

و  ملی  دینی،  هویت  از  برخورداری  اما  شود  می  مغلوب  راحتی  به  آمیز 

انسانی به جامعه احساس عزت و ایستادگی می دهد.

عینی  بیان مصادیق  به  ای  الله خامنه  آیت  پایانی مباحث حرضت  محور 

رضورت »صیرورت و اصالح و تحول دائم دانشگاهها« اختصاص داشت.

از  را  علم«  تولیدکنندگی  به  علم  مرصف کنندگی  »رویکرد  تبدیل  ایشان، 

جمله این مصادیق دانستند و گفتند: بارها گفته ایم در مقابل علم دیگران 

شاگردی می کنیم اما شاگردی با تقلید و مرصف کردِن همیشگی فرق دارد.

دنبال  نباید  معتقدند  که  از کسانی  انتقاد  با  ای  الله خامنه  آیت  حرضت 

در همین  انسانی  علوم  زیرا  برویم  اسالمی  انسانی  علوم  تدوین  و  تبیین 

در  متعارض  دیدگاههای  همه  این  افزودند:  است،  منحرص  رایج  نظریات 

اقتصاد، مدیریت، فلسفه و دیگر علوم انسانی آیا نشان دهنده بطالن برخی 

دیدگاهها نیست؟ ضمن اینکه حتی در علوم تجربی نیز غلط بودن برخی 

حرفها ثابت شده و می شود، پس چرا برخی علوم انسانی اسالمی را رد می 

کنند.

ایشان منتقل نشدن صحیح یا کامل علوم دیگران و به روز نشدن اینگونه 

علوم در داخل را از دیگر نشانه های رضورت حرکت به سمت تولید علم 

خواندند و افزودند: نباید تجربه های غلط دوران رژیم گذشته را تکرار کرد.

حرضت آیت الله خامنه ای با یادآوری پیرشفت های تحسین برانگیز کشور 

در نانو، سلولهای بنیادین، هسته ای، زیست فناوری، پزشکی و علوم دیگر 

گفتند: برخی، این پیرشفتهای عینی را که حتی مراکز جهانی منی توانند آنها 

را مأیوس  تا مردم و جامعه دانشگاهی  انکار کنند، حبابی می خوانند  را 

کنند، اما اینگونه حرفها صددرصد اشتباه است.
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رهرب انقالب اسالمی در ادامه سخنانشان درباره مصادیق عینی رضورت تحول 

در دانشگاهها افزودند: »هدفمند کردن تحقیقات« مهم است و پژوهشها 

باید با دو هدف اساسی »تأمین نیازها و حل مسائل کشور« و »رسیدن به 

اوج و مرجعیت علمی و حضور در جمع رسآمدان جهانی علم« صورت گیرد.

ایشان خاطرنشان کردند: موضوع مقاله محوری موافقان و مخالفانی دارد، 

البته مقاالتی که مورد استناد قرار می گیرد برای کشور آبرویی است اما نباید 

در مسیر ارتقای علمی استادان، تولید مقاله اصل و ضابطه قرار گیرد.

رهرب انقالب »آمایش آموزش عالی« را از دیگر تحوالت الزم در دانشگاهها 

برشمردند و افزودند: این سند در سال 9۵ در شورای عالی انقالب فرهنگی 

تصویب شده اما اجرای آن پیرشفت نداشته است.

نوعی  عالی  آموزش  آمایش  کردند:  ای خاطرنشان  خامنه  الله  آیت  حرضت 

تقسیم کار ملی میان دانشگاهها در بخشهای مختلف علمی است که ضمن 

را  علمی کشور  ارزیابی وضع  و  علمی  برای رشد  ریزی  برنامه  افزایی،  هم 

آسان می کند.

»تحقق کامل نقشه جامع علمی کشور« از دیگر مسائلی بود که رهرب انقالب 

آن را در مسیر اصالح و تحول مستمر دانشگاهها رضوری دانستند.

بدنه  گفتند:  اما  کردند  ارزیابی  خوب  را  کشور  علمی  جامع  نقشه  ایشان 

دانشگاهی که باید این نقشه را اجرا کند از آن، به حد کافی مطلع نیست 

در  علمی  نقشه جامع  کردن  عملیاتی  و  تبیین  برای  باید جلساتی  بنابراین 

دانشگاهها برگزار شود.

»خطر نامتوازن شدن رشته های دانشگاهی و افزایش گرایش به رشته های 

همچون  مهمی  بسیار  های  رشته  به  گرایش  شدن  کم  باعث  که  درآمدزا« 

ریاضی و فیزیک شده است و تأکید بر حل این مشکل، خواسته دیگر رهرب 

انقالب از جامعه دانشگاهی بود.

رهرب انقالب در نوعی جمع بندی خطاب به استادان و اعضای هیأت های 

به  و خوشبین  امیدوار  را  دانشجویاِن خود  کردند:  تأکید  دانشگاهها  علمی 

حال و آینده کشور، معتقد به توانایی ها و ظرفیت های داخلی و آشنا به 

موقعیت کشور تربیت کنید تا مطمنئ شوند هامنگونه که پیرشفتهای کشور 

نیز در  آینده کشور  برانگیز است،  به دو سه دهه گذشته، تحسین  نسبت 

مقایسه با امروز به مراتب درخشان تر خواهد بود.رهرب انقالب اسالمی با 

ها  ملت  اکرث  های  توده  میان  در  اسالمی  رفیع جمهوری  جایگاه  به  اشاره 

بیشرین  ارزش  بی  و  مستکرب  های  دولت  میان  در  اسالمی  ایران  افزودند: 

دشمنان را دارد هامنگونه که در توده های مردم منطقه و اغلب کشورها 

که  است  شده  موجب  همین  و  دارد  را  نفوذ  و  طرفداری  آبرو،  بیشرین 

دشمنان خبیث دائم به فکر توطئه باشند که به فضل الهی در مقابل ملت 

ایران و جمهوری اسالمی همچنان شکست خواهند خورد.

حرضت آیت الله خامنه ای با اشاره به مظلوم منایی شمِر زمان یعنی نخست 

که  جنایتکار  این  گفتند:  اروپا  به  سفر  در  اشغالگر  رژیم  کودک کش  وزیر 

رسآمد همه ظاملان تاریخ است به اروپایی ها به دروغ گفت ایران می خواهد 

ما و چند میلیون یهودی را نابود کند در حالی که راه حل ما برای مسئله 

فلسطین کامالً منطقی و منطبق بر موازین دموکراسی است.

رژیم  جنایات  مقابل  در  ها  اروپایی  سکوت  از  انتقاد  با  انقالب  رهرب 

نوع  تعیین  برای  ایم  گفته  همیشه  افزودند:  قدس  و  غزه  در  صهیونیستی 

حکومت در کشور تاریخی فلسطین باید براساس شیوه ای که همه جهان 

قبول دارد به افکار عمومی مراجعه کرد و از همه فلسطینیان واقعی اعم از 

مسلامن و یهودی و مسیحی که حداقل ۸۰ سال در این رسزمین بوده اند 

چه در داخل و چه در خارج از رسزمینهای اشغالی نظرخواهی و همه 

پرسی شود.

حرضت آیت الله خامنه ای افزودند: این طرح جمهوری اسالمی که رسامً 

در سازمان ملل به ثبت رسیده است آیا با موازینی که جهان قبول دارد 

منطبق نیست؟ پس چرا اروپایی ها حارض نیستند آن را بفهمند؟

در ابتدای این دیدار تعدادی از اساتید و اعضای هیأتهای علمی حدود دو 

ساعت به بیان مطالب و دغدغه های خود پرداختند ودر سخنان خود بر 

این محورها تأکید کردند:

- انتقاد از اختالفات جناحی و انکار موفقیت های کشور

- رضورت توجه به پژوهش و باالبردن سهم آن در بودجه

- انتقاد از نگاه سیاست زده به دانشگاه و تغییر رؤسای دانشگاه ها پس 

از تغییر دولت ها

- اهمیت توجه به سینام و سیاستگذاری صحیح در حوزه فرهنگ و هرن

- رضورت درس گرفنت از برجام و فهم تجربه آن

- لزوم یافنت راه حل پایدار و اقدامات فوق العاده در برخورد با آسیب های 

اجتامعی با استفاده از ظرفیت های مردمی

- ابراز نگرانی از کاهش جمعیت و افزایش سن ازدواج و پیشنهاد ایجاد 

رشته های دانشگاهی مرتبط با خانواده

- ابزار نگرانی از رکود علمی در حوزه علوم فضایی

- تأکید بر لزوم جهاد علمی با الگوگیری از تجربه موفق دفاع مقدس

- لزوم توسعه صنعت هسته ای بویژه رآکتورهای کوچک هسته ای

- رضورت اقدام عاجل درباره وضعیت آب و انجام تغییرات بنیادی برای 

بهبود آن

- لزوم قرار گرفنت صنعت بانکداری در خدمت اقتصاد واقعی

- توجه به دیپلامسی علمی و دیپلامسی سالمت

- لزوم برطرف کردن موانع استفاده فراگیر از کاالهای ایرانی

در پایان دیدار، مناز مغرب و عشاء به امامت رهرب انقالب اسالمی اقامه 

شد و حارضان، روزه خود را همراه با ایشان افطار کردند.

وزير آموزش و پرورش در جمع معاونين حوزه ستادی و مديران 
کل آموزش و پرورش استان ها :

“کمبود نیروی انسانی مهم ترین چالش مهر 97 خواهد بود”

به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، 

شورای  اعضای  مشرک  گردهامیی  در  سیدمحمدبطحایی  دیروز  صبح 

تهران  باهرن  شهید  اردوگاه  در  پرورش  و  آموزش  کل  مدیران  و  معاونین 
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مدیران جدید،  به  و خیر مقدم  مدیران کل سابق  از زحامت  تقدیر  با 

نباید مسیر  پرورش  و  آموزش  گیرودار مشکالت عدیده  در  کرد:  اظهار 

اسراتژیک آموزش و پرورش و اهداف تعلیم و تربیت فراموش شود.وی 

افزود: همواره باید مسیر اصلی تحول را به خاطر داشته باشیم و تالش 

کنیم همه برنامه ها در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین تنظیم 

و تعریف شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به حضور رهرب معظم انقالب در دانشگاه 

مراکز  از  یکی  در  انقالب  معظم  رهرب  حضور  کرد:  ترصیح  فرهنگیان، 

تربیت معلم نشانه اهمیت معلم در جامعه از نگاه ایشان است و قطعاً 

این حرکت به ارتقای جایگاه و منزلت معلم منجر می شود.

با رئیس جمهور به دلیل مسائل سیاسی  ادامه داد: دیدار معلامن  وی 

این  لغو شد وعلی رغم تالش ها، رشایط  برجام  پیش آمده درخصوص 

دیدار فراهم نشد. ایشان در ادامه اظهار کرد: مدرسه محوری مهم ترین 

نظام  بخشی  به  کیفیت  هدف  با  که  است  پرورش  و  آموزش  سیاست 

تعلیم وتربیت صورت می گیرد.

وی گفت: مدرسه از دیرباز موردتوجه بوده و براساس سند تحول نیز 

باید در کانون اصلی تعلیم وتربیت باشد، بنابراین باید تالش کنیم این 

امر محقق شود.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مدرسه، اصلی ترین سازمان در 

نظام آموزش و پرورش است و حوزه های ستادی نقش پشتیبانی دارند و 

من به عنوان وزیر خود را خادم مدارس می دانم.

اداره  از مدرسه،  اداره منطقه  اهمیت  امروزه  داد: متأسفانه  ادامه  وی 

کل از منطقه و ستاد از اداره کل بیشر است در حالی که مدرسه باید 

از این ها مهم تر باشد.

ای،  حرفه  های  شایستگی  سنجش  نظام  اجرای  کرد:  ترصیح  بطحایی 

تفویض اختیار به مدارس و اجرای طرح کنرل و تضمین کیفیت عالی، 

موضوعاتی هستند که در آموزش و پرورش در حال اجراست.

بطحایی اظهار کرد: ارتباط مستقیم با مدیران بسیار رضوری است، راه 

اندازی تلویزیون تعاملی نیز دراین راستا انجام گرفته است، لذا مدیران 

نباید هیچ گاه درب دفر خود را بر روی ارباب رجوع ببندند و دامئا باید 

تعامل داشته باشند و حرف دل آنها را بشنوند.

مدارس  سازی  نشاط  با  ما  سیاست  گفت:  امید  و  تدبیر  کابینه  عضو 

وکاهش اسرس است دراین راستا برحذف آزمون ها تأکید داریم و در 

هفته های آینده برنامه های جدیدی برای مدارس تیزهوشان ارائه می 

کنیم.

وی ترصیح کرد: از دستاوردهای دولت تدبیر وامید در آموزش و پرورش 

مراکز  تقویت  لذا  است،  باسوادی  درصد  و  تحصیلی  پوشش  افزایش   ،

یادگیری محلی در دستور کار می باشد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شعار سال تأکید کرد: مدیران کل تالش 

به  را  نهادینه شود و مدارس  ایرانی در مدارس  از کاالی  استفاده  کنند 

استفاده از تجهیزات ایرانی تشویق کنند.

آموزش  اول  های  اولویت  از  آموزی  دانش  اردوهای  امنیت  افزود:  وی 

رعایت  و  هامهنگی  با  باید  اردوها  این  و  هابوده  استان  و  پرورش  و 

کنرل اردوها و اخذ مجوز برگزار شوند.بطحایی خاطرنشان کرد: آسیب 

از  ما  و  دارد  وجود  ای  اندازه  تا  آموزان  دانش  بین  در  اجتامعی  های 

کرد  نخواهیم  دریغ  اجتامعی  های  آسیب  از  پیشگیری  برای  تالشی  هیچ 

اما تبلیغات و ادعاها در این زمینه باید واقع بینانه و دقیق و به گونه ای 

باشد که خانواده ها احساس امنیت کنند و دغدغه حضور فرزندشان در 

مدرسه را نداشته باشند.

بطحایی ادامه داد: باتوجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، در دوره ابتدایی 

پایان برسد،  پایان اردیبهشت ماه به  تا  اگر تدریس کتاب ها و ارزشیابی 

نیازی نیست دانش آموزان در خرداد ماه در مدرسه حضور پیدا کنند.

 در پایان، وزیر آموزش و پرورش بر بکارگیری نیروهای جوان و کاهش سّن 

مدیران و چابک سازی بدنه مدیریت تأکید کرد.

همکار عزیزمان “ جناب آقای جعفر)سعید( افقهی “

در سانحه رانندگی روز یازدهم فرووردین ماه سال 1397 به دیار حق 

شتافت .به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و 

پرورش، وزیر محرم آموزش و پرورش به همین مناسبت پیام تسلیتی به 

رشح زیر صادر کرد:

  هوالباقی

خرب ناباورانه و بسیار تاسف آور درگذشت برادری عزیز، معلمی دلسوز 

و کارشناسی خربه در حوزه آموزش و پرورش، دوست مهربانم جناب آقای 

جعفر افقهی همه کسانی که با ایشان آشنایی داشتند را در هاله ای از 

بهت و تاثر فروبرده است.

برای بنده که مدتی افتخار همکاری نزدیک با ایشان را در شورای عالی 

آموزش و پرورش داشته ام، صبوری، متانت و باالتر از همه، تخلق به 

اخالق محمدی)ص( در کالم و رفتار، ویژگی بارز و فراموش ناشدنی آن 

مرحوم بود.

این ضایعه را به خانواده محرم ایشان و همه همکاران و دوستداران آن 

مرحوم تسلیت می گویم.

روحش شاد و با مقتدایش موال علی )ع( محشور باد.
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پیام تسلیت دکر فرهاد کریمی" به مناسبت درگذشت نابهنگام همکار عزیز 

و فقید جناب آقای جعفر افقهی "

در کامل تأثر ، تأمل و ناباوری مطلع گشتیم که همکار عزیز و فرهیخته مان در 

پژوهشگاه جناب آقای جعفر افقهی به دیار باقی شتافتند و در جوار رحمت 

پژوهشگاه  رسپرست  کریمی  فرهاد  دکر  مناسبت  همین  ارام گرفتند.به  حق 

مطالعات آموزش و پرورش در پیامی ضمن عرض تسلیت و ابراز همدردی با 

خانواده داغدارش و همچنین همکاران محرم پژوهشگاه، فقدان ایشان را ثلمه 

ای برای بدنه کارشناسی پژوهشگاه و بلکه وزارت آموزش و پرورش برشمردند.

منت پیام برشح ذیل میباشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خرب جانکاه درگذشت همکار و برادر ارجمندم جناب آقای جعفر افقهی ، مدیر 

گروه پژوهشی جامعه شناسی خانواده پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

بر اثر سانحه رانندگی واصل شد و سبب تاثر و اندوه فراوان گردید.

فقدان این تحلیل گر برجسته مسایل تعلیم و تربیت که بی توقع و با دلسوزی 

متعهدانه، عمر رشیف و با برکت خود را در راه اعتالی میهن اسالمی و ارتقای 

نظام تعلیم و تربیت رصف منود، ضایعه ای جدی و ثلمه ای بزرگ در بدنه 

کارشناسی حوزه تعلیم و تربیت به شامر می رود .

،عموم  ایشان  محرم  خانواده  به  را  سعید  فقید  عزیز  آن  فقدان  اینجانب 

فرهنگیان ، همکاران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و کارشناسان تعلیم 

،عاجزانه  بخش  هستی  دادار  درگاه  از  و  منایم  می  عرض  تسلیت  تربیت  و 

درخواست می کنم که این عزیز نوسفر ما را در کنف پر مهر رحمت بی انتهای 

این  برای تحمل  ایشان، صرب جمیل  به خانواده داغدار  باشد و  پذیرا  خویش 

ضایعه عظیم عطا فرماید.

عاش سعیدا

و مات سعیدا

از شامر دو چشم یک تن کم

و ز شامر خرد ، هزاران بیش

دکر فرهاد کریمی رسپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

مراسم يادبود همکار فقيد سعيد: “ زنده ياد جعفر افقهی “
مراسم یادبود همکار فقید سعید زنده یاد جعفر افقهی با حضور خانواده 

آن مرحوم ،رسپرست پژوهشگاه آقای دکر کریمی ، اساتید ، اعضای هیات 

و  نود  پژوهشگاه صبح روز شنبه هجدهم فروردین  کارشناسان  و  علمی 

هفت در سالن اجتامعات سازمان پژوهش برگزار شد.

در این مراسم پس از قرائت آیاتی چند از کالم الله مجید ،آقای دکر کریمی 

آن  خانواده  به  تسلیت  عرض  ضمن  حکمتی  آقای  و  احقر  دکر  خانم   ،

مرحوم و حضار محرم به بیان سجایا و خصوصیات بارز انسانی و اخالقی 

آن عزیز سفر کرده پرداختند و مراسم با مداحی آقای متولی خامته یافت

مراسم یادبود همکار فقید سعید:

“ شادروان زنده یاد جعفر)سعید( افقهی “
یاد جعفر)سعید(  زنده  شادروان  مرحوم  فقید  یادبود همکار  مراسم   

افقهی عرص روز شنبه هجدهم فروردین نود و هفت در مسجد نور 

واقع در میدان فاطمی تهران با میزبانی خانواده آن مرحوم و با حضور 

لشکری  و  کشوری  مسئوالن  سایر  و  پرورش  و  آموزش  محرم  وزیر 

،همکاران ، همفکران و همسنگران آن فقید سعید و سایر آحاد مردم 

برگزار شد.
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در نشست صميمانه همکاران پژوهشگاه با سرپرست سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشی مطرح گرديد:

“تالش برای تقویت جایگاه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش”
مدیران   ، ها  پژوهشکده  پژوهشگاه،روسای  رسپرست  صمیامنه  نشست 

گروه های پژوهشی و کارشناسان پژوهشگاه با رسپرست سازمان پژوهش 

جلسات  سالن  محل  در   97-1-29 روز  صبح   ، آموزشی  ریزی  برنامه  و 

سازمان پژوهش برگزار شد.

مطالعات  پژوهشگاه  رسپرست  کریمی  فرهاد  دکر  ابتدا  دیدار  این  در 

آموزش و پرورش ضمن تربیک به مناسبت سال نو، اعیاد شعبانیه و سمت 

مسائل  در خصوص  ایشان  و حامیت  نظر  از حسن  تورانی،  دکر  جدید 

و  برنامه های جاری  مورد  در  ادامه  در  و  تقدیر منود  پژوهشگاه  جاری 

آینده پژوهشگاه و لزوم تجدید نظر در فرایند تدوین و تصویب سند های 

هادی در حوزه تعلیم و تربیت بخصوص زیرنظام برنامه درسی سخنانی 

را بیان داشتند.

در ادامه نشست، حارضین در جلسه ضمن تربیک به آقای دکر تورانی 

سمتهای  در  انتصابشان  و  انتخاب  یمن حسن  به   ، کریمی  دکر  آقای  و 

جدید،نسبت به بهبود اوضاع و ترسیع در روند کار، امیدواری وافرخود 

را ابراز منودند و همچنین هرکدام به طور مخترص به مشکالت فرآیندی 

موجود و راه حلها در واحد خود اشاراتی داشتند.

دکر تورانی با اشاره به جایگاه رفیع پژوهشگاه در انجام پژوهش های ملی 

و بین املللی افزود: برای احیاء جایگاه پژوهشگاه از هیچ تالشی فروگذار 

منی کنم.وی تفویض اختیار و کاهش بوروکراسی اداری را یکی از اقداماتی 

دانست که می تواند موجب ترسیع در انجام کارهای پژوهشی و در نتیجه 

 ، گردد.همچنین  پژوهشگران  و  پژوهشی  موسسات  بیشر  هرچه  جذب 

انتصاب دکر کریمی به عنوان معاون سازمان و رسپرست پژوهشگاه را 

گامی عملی در جهت ترسیع در فرایند های پژوهشی دانسته و اضافه 

و  کارشناس  متخصص،  افراد  بکارگیری  با  دارد  وظیفه  پژوهشگاه  کردند: 

صاحب نظر و تقویت گروه های پژوهشی، فرایند ها را اصالح و بهبود 

بخشد.

“ برگزاری جلسات کارگروه واژه گزينی کودکان استثنايی “

حضور  با  استثنایی  کودکان  واژه گزینی  کارگروه  جلسه  نخستین    

منایندگان محرم فرهنگستان زبان و ادب فارسی و اعضای محرم گروه 

در پژوهشکده کودکان استثنایی برگزار شد. پس از خیرمقدم و معرفی 

ابراهیمی  دکر  پژوهشکده  محرم  رئیس  رمضانی  دکر  اعضاءتوسط 

ادامه  در  دادند.  گروه  شکل گیری  نحوه  و  رضورت  دربارۀ  توضیحاتی 

دربارۀ  مخترصی  توضیح  فرهنگستان  محرم  پژوهشگر  حیدری  خانم 

محرم  مدیر  فخام زاده  خانم  سپس  کردند.  ارئه  واژه گزینی  تاریخچۀ 

واژه گزینی  کار  نحوۀ  دربارۀ  توضیحاتی  فرهنگستان  برون سپاری  بخش 

در فرهنگستان و ساختار کاربرگه های واژه گزینی ارائه کردند. در ادامه 

دکر یوسفی لویه پژوهشگر مهامن مرکز توسعه و پژوهش های خانواده، 

و  پیوستند  گروه  جمع  به  اسکایپ  طریق  از  مالزی  ماالیای  دانشگاه 

دربارۀ چگونگی تعیین پیکرۀ واژه گزینی، منابع و زمان جلسات بحث، 

تبادل نظر، و تصمیم گیری شد. 

دومین جلسه کارگروه واژه گزینی کودکان استثنایی با حضور اعضای محرم 

گروه دکر علیپور، دکر پوشنه، دکر یوسفی )عضو خارج از کشور از طریق

و  گروه(  )دبیر  ابراهیمی  دکر  و  گروه(،  )رئیس  رمضانی  دکر   ،)skype

پژوهشگر محرم فرهنگستان زبان و ادب فارسی )رسکار خانم حیدری( در 

پژوهشکده کودکان استثنایی برگزار شد.

دستور جلسه تعیین پیکرۀ واژگانی )شاخه کم توانی هوشی( بود که بخشی 

از پیکره واژگانی )واژه های تخصصی حوزه کم توانی هوشی( از کتاب

Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems 

of Supports )11th Ed(

استخراج و واژه ها اولویت بندی شدند و قرار شد در جلسه آینده تعیین 

پیکره واژگانی ادامه یابد.
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منترش  پژوهشگاه  تحقيقات  نتايج  كاربست  و  اشاعه  شوراي  ازسوي   

گردید:
“ گزارشي از تعداد طرح هاي پژوهشي انجام شده و در دست اجرا 

در زمينه سند تحول بنيادين آموزش و پرورش“
گزاريش  پژوهشگاه،  تحقيقات  نتايج  كاربست  و  اشاعه  شوراي  ازسوي 

منظور  به  اجرا  در دست  و  انجام شده  پژوهيش  تعداد طرح هاي  از 

پشتيباين پژوهيش و عمليايت كردن هدف هاي عمليايت و راهكارهاي سند 

تحول بنيادين آموزش و پرورش منترش شد.

پرورش  و  آموزش  وزارت  به  آن  از  اي  نسخه  كه  گزارش  اين  طبق  بر 

ارسال شد،در سه سال اخري وباتوجه به ۵3مورد از هدف هاي عمليايت 

سومین جلسه واژه گزینی و استانداردسازی واژه های حوزۀ کودکان استثنایی 

باحضور اعضای محرم گروه دکر غباری و یوسفی )از طریق)skype،دکر

پژوهشگرمحرم  علیپور،دکررمضانی،دکرابراهیمی، و رسکارخانم حیدری( 

فرهنگستان زبان وادب فارسی روز یکشنبه مورخ 97/3/13 درپژوهشکده 

کودکان استثنایی برگزارشد.

در این جلسه با موضوع تعیین پیکرۀ واژگانی )شاخه انحرافات هوشی(، 

مدخل های دو منبع :

•The SAGE Encyclopedia of Intellectual and Developmenta 

Disorders )edited by Ellen Braaten(

•Encyclopedia of Giftedness, Creativity, and Talent, Volume 1 

& 2 )edited by Barbara Kerr(

این  از  هوشی   انحرافات   حوزه   واژه های  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد 

پیکره  اولویت  تعیین  به  آینده  جلسه  در  شد  مقرر  و  استخراج  کتاب ها 

واژگانی پرداخته شود.

و راهكارهاي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،توسط پژوهشگاه و از 

رهگذر تشكيل گروه خربگاين وبرگزاري جلسات بحث و گفتگوي علمي،تعداد 

76اولويت پژوهيش تدوين شده كه 36 مورد از اين اولويت ها اجرا شده و 

به پايان رسيده و براي تعداد 12 مورد از اولويت ها ، طرح پژوهيش تدوين 

پژوهيش  طرح   7 ،،تعداد  اجراست  دست  در  و  رسیده  تصویب  ،به  شده 

نيزتدوين شده و دردست برريس است و 11 اولويت نيز به اولويت هاي 

پژوهيش سال 97 منتقل شده است.

اين گزارش حايك از آن است كه پژوهشگاه توانسته به منظور اجرايي كردن 

و عمليايت كردن راهكارهاي سند تحول، گام هاي مهمي را بردارد. كاربست 

يافته و12طرح پژوهيش در دست  پايان  از 36 پژوهش  يافته هاي حاصل 

خواهد  دنبال  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  براي  مهمي  دستاوردهاي  اجرا، 

داشت.

ييك از برنامه هاي اصيل پژوهشگاه در سال 1397،تهيه و تدوين برنامه هاي 

كاربستي براي پژوهش هاي پايان يافته در اين خصوص است .

“برگزاری جلسة هيئت تحريريه فصلنامه کودکان استثنايی”

 نخستین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه علمی- پژوهشی کودکان استثنایی 

در سال 1397 در تاریخ 1397/3/6 از ساعت 14:3۰ تا 16:3۰ با حضور اعضای 

محمداسامعیل،  الهه  دکر  نراقی،  سیف  مریم  تحریریه)دکر  هیأت  محرم 

احمد  دکر  علی پور،  احمد  دکر  فرهود،  داریوش  دکر  باقری،  مریم  خانم 

مطالعات  پژوهشگاه  در  رمضانی(  احمد  دکر  و  بهراد  بهنام  دکر  به پژوه، 

آموزش و پرورش با ریاست جناب آقای دکر داریوش فرهود و دبیری آقای 

دکر احمد علی پور برگزار شد.

این جلسه اعضای هیئت تحریریه مقاالت جدید را مورد بررسی قرار   در 

دادند و مقاالت تعیین داور شد. همچنین بر لزوم حضور همة اعضای هیئت 

تحریریه در جلسه تأکید شد.
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دکتر عبدالعظيم کريمی ، مدير مرکز ملي 
مطالعات تيمز و پرلز اعالم نمود:

“پايان عمليات ورود داده هاي مرحله مقدماتي 
تيمز 2019 “

مرحله مقدمايت تيمز Field test TIMSS 2۰19 در ايران با رشكت بيش 

از 2۵۰۰ دانش آموز در پايه چهارم و هشتم ) از 27 استان ( در اسفند 

ماه 96 اجرا گرديد. پس از جمع آوري اسناد و تصحيح و منره گذاري

 Data Entering سواالت پاسخ ساز و انجام عمليات ورود داده ها

هاي  فايل  خروجي   ،  Linkage لينكيج  و   clean كلني  مراحل  و 

العمل و زمان بندي مركز داده  الكرونييك داده ها طبق دستور 

https:// سايت  در   )IEA به  وابسته   ( آملان  هامبورگ  پردازي 

به   ( مدارك  سند  و  بارگذاري    webftp.iea-dpc.org/DPC

پيوست( در دو پايه چهارم و هشتم دريافت گرديد.

نتايج داده هاي ارسايل كشور ايران به همراه داده هاي 6۰ كشور 

ديگر بعد از پردازش و تحليل شاخص هاي روان سنجي به صورت 

قوه  و  دشواري  درجه  تعيني  و  سواالت  تفكيك  به  آملانك  گزارش 

به   2۰1۸ سپتامرب  در  سنجي  روان  هاي  شاخص  ساير  و  و  متييز 

كشورهاي عضور ارسال خواهد شد. اين گزارشها مقدمه ايي براي 

نهايي سازي مواد آزمون تيمز اصيل 2۰19 خواهد بود كه مراحل 

اجرايي آن ) ترجمه و آماده سازي و منونه گريي و ...( از آذرماه 97 

آغاز و تا مرداد 9۸ ادامه خواهد داشت.

 National ميل  كنندگان  هامهنگ  اجالس  پنجمني  ضمن  در 

Research Coordinator )NRC( مطالعه تيمز 2۰19 از تاريخ 

12 لغايت 17 اگوست 2۰1۸ )برابر با 21 لغايت 26 مرداد 97( با 

دستور كار برريس و نهايي سازي مواد آزمون ) سواالت ريايض و 

علوم ( و پرسشنامه هاي دانش آموز و مدير مدرسه و معلم و 

والدين مرحله اصيل تيمز  2۰19 با حضور كارشناسان كشورهاي 

عضو و مديران علمي مركز مطالعات بني املليل تيمز و پرلز ) از 

 نخستني نشست تخصيص بحث و گفتگو در زمينه :
» ظرفيت ها و فرصت هاي پژوهيش بر اساس نتايج مطالعات 

بین املللی تيمز و پرلز »

نخســتني نشســت تخصــيص بحــث و گفتگــو در زمينــه ظرفيــت 
هــا و فرصــت هــاي پژوهــيش ، زمينــه هــا و موضوعــات پژوهيش 
ــینه ای  ــای پیش ــنامه ه ــات و پرسش ــج مطالع برخاســته از نتای
مطالعــات بیــن املللــی تیمــز و پرلــز و ســازو کارهــای مشــارکت 
ــن  ــا ای ــط ب پژوهشــگران محــرم در انجــام پژوهــش هــای مرتب
نتایــج بــا حضــور پرشــور و بــه موقــع مدیــران و معاونیــن 
محــرم پژوهشــکده هــا و مراکــز مرتبط،اعضــای محــرم هیئــت 
علمی،مدیــران محــرم گــروه هــای پژوهشــی و کارشناســان 
ــر و کارشناســان مرکــز ملــی  ــا ارائــه مدی محــرم پژوهشــگاه و ب
مطالعــات بیــن املللــی تیمــز و پرلــز در روز دوشــنبه دهــم 
ــات  ــالن جلس ــل س ــا 13 در مح ــاعت 10:30 ت ــت از س ارديبهش
جدیــد پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش واقــع در طبقــه 

ــد. ــزار گردی ــی برگ ــم ســاختامن قرن هفت

بوستون كالج آمريكا( و مديران داده پردازي DPC  آملان و آمار و 

منونه گريي كانادا SC و مديران اجرايي و مايل IEA برگزار خواهد 

شد.
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مطالعــات تیمــز و پرلــز ، بــه تاریخچــه ایــن مطالعات بیــن املللی 
و پیشــینه حضــور ایــران در ایــن مطالعــات و نتایــج کســب شــده 
در متامــی دوره هــا نیــز اشــاره منــود. ســپس بــا توجــه بــه ایــن 
ــا ســایر کشــورهای  ــران را ب ــت ای ــج ، بطــور مختــرص وضعی نتای
منطقــه مقایســه منودنــد و بــا معــريف اجــاميل چارچــوب ، ويژگــي 
هــا و مهــم تريــن نتايــج مطالعــات بیــن املللــی ریاضــی ،علــوم 
، ســواد خوانــدن ، ظرفيــت هــا و دســتاوردهاي تيمــز و پرلــز را 
بــراي انجــام پژوهــش هــاي كاربــردي آمــوزيش در چهــار محــور 
پايــيش، تشــخييص، تبيينــي، و بهبــود بخــيش در راســتاي اهــداف 
ــوم ،  ــه درس عل ــوزيش در س ــت آم ــاي كيفي ــول و ارتق ــند تح س
ــب  ــل مطال ــنت کام ــه منودند.م ــدن ارائ ــواد خوان ــات و س رياضي
ارائــه شــده توســط ایشــان در انتهــای گــزارش درج شــده اســت.

ســپس رسكار خانــم دكــر بخشــعيل زاده از همــكاران مركــز تيمــز 
و پرلــز بــه طــور مفصــل مــکان ذخیــره داده هــا و نتایــج متقــن 
مطالعــات تیمــز و پرلــز و همچنیــن ابزارهــا و روشــهای اســتفاده 
ــا معــريف منابــع و ســايت  از ایــن داده هــا را ترشیــح منودنــد. ب
هــاي قابــل دســريس تيمــز و پرلــز ، روشــهاي اســتفاده از نتايــج 
ــات موجــود مطــرح  ــوع امكان ــه تن ــا توجــه ب ــز را ب ــز و پرل تيم
ــواالت  ــخييص س ــاي تش ــه ه ــر جنب ــد ب ــا تاكي ــان ب ــد .ايش منودن
ــه ســواالت  ــز شــيوه تحليــل پاســخ دانــش آمــوزان ب تيمــز و پرل
بــراي شناســايي مشــكالت آمــوزيش و برنامــه دريس را رائــه 

ــد. منودن

مرکز،،  این  کاوی  داده  مسئول  كبريي  مسعود  دكر  آقاي  سپس 
ضمن بيان پيش فرض ها و پيش رشط هاي استفاده از داده هاي 
تيمز و پرلز ، شيوه هاي فني دسريس و تحليل دادهاي تيمز و پرلز 
را با توجه به مشكالت رايج ارائه منودند و بر رضورت برخورداري 
از دانش فني، آماري، و آشنايي با نرم افزارهاي اختصايص تيمز و 
پرلز) Software for IEA data ( تاكيد منودند و سپس با ترشیح برخی 

ــر  ــي مدي ــم كرمي ــر عبدالعظي ــاي دک ــت آق ــن نشس ــاز اي در آغ
مرکــز مطالعــات بیــن املللــی تيمــز و پرلــز ضمــن معرفــی جامــع

از نتایج مهم ، متقن  و منحرص بفرد برگرفته از این مطالعات 
، دالیل مراجعه و استفاده پژوهشگران از داده های تیمز و 

پرلز را بطور مفصل در 1۰ بند ترشیح منودند.

ــاي دكــر فرهــاد كرميــي )رسپرســت پژوهشــگاه(  ــاب آق در خامتــه جن

ضمــن تشــكر از گــروه تيمــز و پرلــز بــه بیــان رضورت اســتفاده از داده 

ــف طــرح هــای پژوهشــی براســاس  ــزوم تعری ــز و ل ــز و پرل هــای تیم

ــداوم جلســات  ــر ت ــز پرداخــت و ب نتایــج و ظرفیــت هــای تیمــز و پرل

بــراي تســهيل و ترسيــع اســتفاده از نتايــج تيمــز و پرلــز را مــورد تاكيــد 

قــرار داد.

ــت هــاي  ــع و ظرفي ــا مناب ــراي آشــنايي بيشــر ب ــد ب ــن عالقمن مخاطبی

ــد: ــر مراجعــه فرماین ــه ســايت هــاي زي ــد ب ــز مــي توانن تيمــز و پرل

http://www.iea.nl

https://timssandpirls.bc.edu

http://www.iea.nl/data

 http://TimssPirls.ir

تاماليت درباره:

“ زمينه ها و ظرفيت هاي پژوهيش

 براساس نتايج دو مطالعه بني املليل تيمز و پرلز “

معرفی اجاملی تیمز و پرلز:

تيمز و پرلز چيست؟

 مطالعه بني املليل روند رياضيات و علوم  )تيمز(

)Trends in International Mathematics and Science Study(

و مطالعه بني املليل پيرشفت سواد خواندن )پرلز(  

)Progress in International Reading Literacy Study( 
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روند هم بيني مطالعات ادواري تيمز و پرلز:

مطالعه تيمز و پرلز زير نظر انجمن بني املليل ارزشيايب پيرشفت تحصييل 

)IEA(1 انجام مي شود.انجمنIEA يك نهاد مستقل و معترب پژوهيش در 

سطح جهاين است که با هدف بهبود و ارتقاي كيفيت آموزيش كشورهاي 

رشكت كننده از زمان تاسيس )19۵9( تاكنون ده ها مطالعه تطبيقي در  

زمينه هاي مختلف پيرشفت تحصييل) رياضيات ، علوم ،درك مطلب،تربيت 

اجتامعي، انشا ،سواد الكرونييك، كامپيوتر ،و...راانجام داده است . 

 

طراحي، هدايت و اجراي مطالعه:

پيرشفت  ارزشيايب  املليل  بني  انجمن  در  مطالعه،  مديريت  و  طراحي 

تحصييل )IEA( واقع در آمسردام هلند انجام می شود :

هدايت علمي مطالعه،

هدایت علمی مطالعه در مركز بني املليل مطالعه ISC واقع در دانشگاه 

بوستون آمريكا, دانشكدة علوم تربيتي انجام می شود:

)TIMSS International Study Center(

 برنامه ريزي و كنرل مراحل مختلف منونه گريي مطالعه در مركز آمار 

SC )Statistics Canada( : کانادا  انجام می شود

در   DPC ها   داده  پردازش  مركز  دريافتي,  هاي  داده  صحت  برريس   

 )Data Processing Center( : هامبورگ آملان انجام می شود

: PIRLS و TIMSS هدف از مطالعات

   - مقايسه روند عملكرد نظام هاي آموزيش كشور هاي رشكت كننده در 

ابعاد مختلف و در طول دوره هاي مختلف.

   - كشف و شناسايي نقاط ضعف و قوت نظام هاي آموزيش كشورها در 

مقياس ميل و بني املليل 

1- International Association for  the Evalua-
tion of Educational Achievement 

   - ارائه راه كارهاي برخاسته از نتايج پژوهيش در جهت بهبود  فرآيند 

ياد دهي ـ ياد گريي

نظام های آموزشی کشورها به نسبت توان وامکان ظرفیتی که برای کار 

بست تجربیات خود و دیگران دارند پیرشفت می کنند نه به نسبت حفظ 

و انباشت و انتشار تجربه ها .

گسره تاثیر تيمز و پرلز :

تاثیر برکيفيت آموزش در طول روند ها و دوره ها ، تاثیر بر برنامه دريس 

قصد شده و اجرا شده و کسب شده، تاثیر بر ساختار نظام آموزيش، تاثیر 

بر آموزش معلامن، تاثیر بر منابع آموزيش، تاثیر بر فرآيندها و فرآورده ها، 

تاثیر بر بافت و زمینه

عوامل پیشینه ایی در پرلز :

عوامل پیشینه ای در منودار زیر نشان داده شده است :

ارزشيايب  قلمرو  در  تطبيقي  مطالعات  ترين  وسيع  و  ترين  مهم  از 

از 7۰ كشور  بيش  آموزان  دانش  آموزشی است كه عملكرد  پيرشفت  

جهان را در دروس رياضيات ،علوم  و سوادخواندن مي سنجد.
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كاركرد هاي تيمز و پرلز چيست ؟

1-کارکرد نظارت و پايش:

- تیمز و پرلز به مثابه  یک  آزمایشگاه  و دیده بان

- ارزشیابی و نظارت و پايش نظام مند دروندادها، فرآیندها 

و بروندادهای نظام آموزشی ایران در سطح ملی، منطقه ای 

و جهانی.

- از نظر عملکرد تحصیلی در دروس ریاضیات و علوم و سواد 

خواندن.با توجه به عوامل پیشینه ایی خانه و مدرسه و دانش 

آموز و معلم و منابع آموزشی و برنامه درسی و... در یک روند 

طولی )هر کشور با خودش(  و مقایسه آن با سایر کشورهای 

رشکت کننده ) تطبيقي(  بررسی می شود.

2-کارکرد تشخیيص :

- شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه ها و اقدامات انجام 

شده

- شناسايي مشكالت ياددهي- يادگريي در فضاي كالس

از  منفي  و  مثبت  تغيريات  روند  بر  موثر  عوامل  شناسايي   -

طريق تحليل ثانوي دادهاي ميل در سطوح مختلف درون و 

برون آموزشگاهي

ياددهي  مختلف  هاي  حيطه  در  ها  فهمي  بد  شناسايي   -

يادگريي 

3-کارکرد تبیین کننده :

تبيني عملكرد بر اساس سه مولفه مهم برنامه ريزي دريس در نظام 

آموزيش كشور شامل :

- آنچه در برنامه ها از جانب ساستگزاران و مسوالن "قصد" 

شده است 

- آنچه در ميدان عمل از جانب مديران و معلامن اجرا شده 

است

- آنچه در بازده نهايي  از جانب دانش آمزان "كسب " شده  

است

 قابل مشاهده و مقايسه مي باشد.

4-کارکرد اصالح و بهبود بخشی :

- انجام اصالحات و تغییرات هدفمند و معنی دار مبتنی بر 

Evidence- basedشواهد پژوهشی و علمی

- بهره گیری از تجارب کشورهای موفق برای بهبود عملکرد نظام 

آموزشی

- تغییر سیاست ها و برنامه های آموزشی بر اساس پیشنهاد های 

برخاسته از یافته پژوهشی و تحلیلی و تشخیصی تیمز و پرلز در 

ادوار مختلف

ساير ظرفيت هاي تيمز و پرلز :

1-قابليت پاسخ دهي علمي و پژوهيش به بسياري از پرسش هاي 

مربوط به عوامل موثر بر عملكرد نظام آموزيش و شناسايي و تعيني 

سهم هريك از اين  عوامل  در فرآيند ياددهي –يادگريي .

)در  تربيتي  و  آموزيش  هاي  گذاري  رسمايه  كردن  2-هدفمند 

سطوح مختلف آموزش ضمن خدمت، برنامه ريزي دريس، روشهاي 

تدريس،و..( با توجه به نيازها و كاستي هاي موجود و انتظارات. 

3- هدفمند كردن برنامه ها ، منابع  و  تجهريات آموزيش بر اساس 

شناسايي  نقاط ضعف و قوت در روند عمكلرد آموزيش 

در  شده  انجام  اصالحات  و  تغيريات  تاثري  ميزان  كردن  رصد   -4

درطول  آموزيش  هاي  رويه  و  روشها  و  ،منابع  و  محتوا  ساختار، 

مطالعات ادواري تيمز و پرلز  با توجه به شاخص هاي اعالم شده .

۵-امكان انجام مطالعات طويل ، روندي  و  هم دسته ايي براي 

مشاهده نظام مند و مستند به يافته هاي پژوهيش در تشخيص 

موانع و مشكالت موجود نظام آموزيش 

انجام  براي   آموزيش  سازان  تصميم  و  سياستگزاران  به  6-كمك 

تغییرات و اصالحات  هدفمند و معني دار  با تكيه بر پيشنهاد 

هاي برخاسته از يافته هاي تيمز و پرلز

7- پايش جايگاه و روند پيرشفت آموزيش كشور در سطح ميل ، 

منطقه ايي و بني املليل بر اساس اهداف از پيش تعيني شده

۸-تحليل ثانوي از داده هاي تيمز و پرلز بر اساس نياز كارشناسان 

و برنامه ريزان آموزيش و ارائه راهكارهاي علمي متناسب با برنامه 

ها و اهداف 

9-رصف جويي در هزينه هاي پژوهيش و پيشگیري از پژوهش 

موازي در بخش هاي تحقيقايت با توجه به قابليت هاي پاسخدهي 

دستاوردهاي پژوهيش تيمز و پرلز  در حوزه تصميم گريي و برنامه 
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ريزي)امكان سنجش بيش از 2۵۰متغري  مندرج در مجموعه 

پرسشنامه هاي پيشينه كاوي پرسشنامه هاي معلم ، دانش 

آموز، مدرسه ، والدين و..( 

1۰-امكان استفاده از تجربيات موفق ساير كشورهاي رشكت 

كننده  در تيمز و پرلز بويژه كشورهاي منطقه و مسلامن براي 

الگوبرداري بهينه و بومي شده در راستاي اهداف آموزيش

11- امكان انجام پژوهش هاي تطبيقي براي شناسايي عوامل 

موفقيت و شكست برنامه هاي اجرا شده 

و  اجتامعي  بافت  مقياس  كالن  عومل  روشمند  12-تبيني 

اقتصادي نظام آموزيش )برون آموزشگاهي ( و عوامل خرد 

مقياس )دورن آموزشگاهي( و تعيني سهم  هر يك اين عوامل 

در پيرشفت تحصييل دانش آموزان 

هاي  درحيطه  آموزان  دانش  عملكرد  سنجش  امكان   -13

مختلف يادگريي و شناسايي نقاط ضعف و قوت هريك از 

اين حيطه ها در مقايسه با خود و ساير كشورها در دروس و 

پايه ها و موضوع ها و سالهاي مختلف

14- توسعه ، تقويت و ارتقاي فرهنگ پژوهش هاي آموزيش 

و تعميم نتايج آن به بدنه نظام آموزيش

پرسش های اصلی  در تيمز و پرلز :

و  رياضيات  ايران در دروس  آموزان  دانش  1-روند عملكرد 

علوم در طول 2۰ سال گذشته )از سال 9۵ تا 2۰1۵ ( از چه 

تغيريايت )كاهش يا افزايش( برخوردار بوده است؟

2-روند عملكرد دانش آموزان ايران در زمينة سواد خواندن 

تغيیرايت  چه  از   )2۰16 تا   2۰۰1( گذشته  1۵سال  طول  در 

)افزايش يا كاهش( برخوردار بوده است؟

3-روند عملكرد دانش آموزان كشور ايران در مطالعات تيمز 

با ساير كشورهاي رشكت كننده چگونه  و پرلز در مقايسه 

بوده است؟

4-تفاوت عملكرد دانش آموزان دخر و پرس به تفكيك پايه 

هاي تحصييل )چهارم ابتدايي و سوم راهناميي( در دو درس 

رياضيات و علوم چگونه بوده است؟

مختلف  هاي  حيطه  در  آموزان  دانش  عملكرد  ۵-تفاوت 

يادگريي.)شناختي، محتوايي، استداليل...(

6-تفاوت عملكرد دانش آموزان در ميزان درصد پاسخ به نوع 

عملكردي،  ترشيحي،  پاسخ،  ايي،كوته  گزينه  )چند  سوالت 

فرآيندي،و...

7-نقش عوامل پيشينه اي و منابع و سازمان دهي آموزيش در 

دروس رياضيات و علوم و سواد خواندن چگونه بوده است؟

وضعيت  مدرسه،  از  پيش  هاي  آموزش  خانواده،  ۸-نقش 

اقتصادي ،اجتامعي، نگريش...

تجربيات،  و  سوابق  تدريس،  هاي  مهارت   : معلم  9-نقش 

الگوهاي ارائه تكليف دريس 

1۰-نقش مدرسه ،كيفيت مديريت مدرسه، امكانات و كيفيت 

آموزيش مدرسه...

ريزي،  برنامه  گزاري،  :)سياست  آموزيش  ريزي  11-برنامه 

منابع  و  امكانات  انساين،  نريوي  دريس،،  كتابهاي  محتواي 

آموزيش
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گزارش نشست ارائه یافته های طرح های پژوهشی

 گزارش نشست ارائه يافته های پژوهشی با عنوان :
“وضعيت بهزيستي روان شناختی و درماندگي روان شناختي 

دانش آموزان متوسطه دوم شهر تهران”
بهزيستي  “وضعيت  عنوان  با  پژوهيش  طرح  يافته هاي  ارائه  نشست 

روان شناختی و درماندگي روان شناختي دانش آموزان متوسطه دوم شهر 

تهران”در تاريخ 96/12/14 از ساعت 1۰ الی 12 در محل سالن جلسات 

پژوهشگاه مطالعات برگزار گرديد.

پژوهشکده  بدنی  تربیت  و  پژوهشی سالمت  گروه  توسط  نشست  این 

از  با حضور جمعی  و  پرتو  آقای دکر مسلم  ارائه  با  و  تربیت  تعلیم و 

اساتید، اعضاء هیات علمی و کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و 

پرورش، صورت پذیرفت. ایشان یافته های پژوهشی خود را در خصوص 

“وضعيت بهزيستي و درماندگي روان شناختي دانش آموزان متوسطه دوم 

شهر تهران” به رشح زیر بیان داشتند:

روان  بهزيستي  وضعيت  شناسایی  به  پژوهش حارض  پژوهش:  مسأله   

متوسطه  اول  پایه  دانش آموزان  روان شناختي  درماندگي  و  شناختی 

دوم شهر تهران پرداخته است. هم چنني، نقش متغري جنس و وضعيت 

اجتامعي و اقتصادي برريس شده است. سالمت رواين به مثابة وضعيتي از 

بهزيستي كه در آن فرد توانايي هاي خودش را مي شناسد، با اسرس هاي 

طبيعي و بهنجار زندگي روزانه مقابله مي كند، داراي سطح سازش يافتگي 

رواين و فاقد نشانه هاي آسيب شناختي رواين است، قادر به مشاركت در 

جامعة خودش است، و مي تواند به طور مؤثر و مثربخش كار كند، تعريف 

روانشناختي  تجربة  و  وري  كنش  به  روانشناختي  بهزيستي  است.  شده 

مطلوب و بهينه، و درماندگي روانشناختي به كنش وري پايني و تجارب 

روانشناختي ناخوشايند و آزارنده اطالق مي شود.

بهزيستي روان شناختی دانش آموزان  آياوضعيت  سؤال هاي پژوهش: 
پایه دهم شهر تهران بر حسب متغیرهای اجتامعی و جمعیت شناختی 

)مانند جنس وضعيت اجتامعي و اقتصادي( متفاوت است؟ آياوضعيت 

حسب  بر  تهران  شهر  دهم  پایه  دانش آموزان  روان شناختي  درماندگي 

متغیرهای اجتامعی و جمعیت شناختی )مانند جنس و وضعيت اجتامعي 

و اقتصادي( متفاوت است؟

جامعه آماری، و نمونه آماری پژوهش: جامعة آماري پژوهش حارض 
از دانش آموزاين كه در سال تحصييل9۵-1394در پايه اول دوره متوسطه 

دوم شهر تهران به تحصيل اشتغال داشته اند، تشكيل يافته است. حجم 

منونه برابر است با ۸61 دانش آموز پايه دهم )43۸ نفر دخر و 423 پرس( 

پايه دهم مناطق 12، 16، 2، ۸، و 19 شهر  از 4۰ مدرسه و كالس  كه 

تهران انتخاب شده اند.

ابزارهاي گردآوری اطالعات: در این پژوهش برای گردآوری اطالعات 
از مقياس سالمت رواين )MHI-2۸، ويت و وير، 19۸3؛ بشارت، 13۸۸( 

استفاده شده است، این مقیاس يك آزمون 2۸ سؤايل است و دو وضعيت 

بهزيستي روانشناختي و درماندگي روانشناختي فرد را طي چند هفتة 

اخري در اندازه هاي پنج درجه اي ليكرت از منرة 1 تا ۵ مي سنجد. حداقل 

و حداکرث منره آزمودين در زيرمقياس بهزيستي روانشناختي و درماندگي 

روانشناختي به ترتيب 14 و 7۰ است. برخي از عبارت ها و جمله هاي 

مقياس  بهزيستي روانشناختي عبارتند از: احساس خوشحايل، عالقه مندي 

آن، احساس شادي، رضايت و خشنودي،  بودن  به زندگي، لذت بخش 

داشتني،  و دوست  داشنت رسگذشت جالب  آسايش،  و  آرامش  احساس 

اميدوار  و  روشن  آينده اي  داشنت  بودن،  ديگران  محبت  و  عالقه  مورد 

داشنت  دوست  و  ديگران  با  صميمي  و  دوستانه  روابط  داشنت  کننده، 

ديگران.برخی از عبارت های مقیاس درماندگی روان¬شناختی عبارتند 

از : داشنت اضطراب و نگراين و دلشوره، تحت تأثري فشار و اسرس بودن، 

دچار آشفتگي و رساسيمگي بودن، داشنت احساس اسرس و عصبانيت، 

کسل و يب روحيه بودن، نااميدي و يب اعتنايي نسبت به آينده، احساس 

این  در   .  ... و  مرگ  دادن  ترجيح  و  خودکيش  فکر  داشنت  افرسدگي، 

آموزشی  منطقه  براساس  اقتصادی  اجتامعی-  متغیر وضعیت  پژوهش، 

تعریف شده است.

يافته هاي پژوهش: میانگین منرات بهزيستي روان شناختي براي دخران، 
پرسان و كل منونه مورد مطالعه به ترتيب عبارتند از:۵3/۸1 ، ۵۵/99، و 

۵4/۸۸. میانگین درماندگي روان شناختي براي دخران، پرسان و كل منونه 

حدود   .3۸/49 و   ،36/۸3  ، از:4۰/11  عبارتند  ترتيب  به  مطالعه  مورد 

بهزيستي  از  كه  منوده اند  اظهار  مطالعه  مورد  منونه  كل  از  درصد   ۸3

بهزيستي  از  اظهار منوده اند  باال، و حدود17  باال و خييل  روانشناختي 

از  درصد   1۰ حدود  هستند.  برخوردار  پايينر  و  متوسط  روانشناختي 

روان شناختي  درماندگي  از  كه  منوده اند  اظهار  مطالعه  مورد  منونه  كل 

خييل باال، 2۵ درصد باال و حدود 4۰ درصد اظهار منوده اند از درماندگي 

روان شناختي در حد متوسط، و 2۵ درصد نيز كم و خييل کم برخوردار 

بهزيستي  منرات   مقايسه  مورد  تحليل واريانس در  نتايج  هستند. 

داد  نشان  آموزيش  مناطق  و  جنس  متغريهاي  حسب  بر  روانشناختي 

روان شناختي  بهزيستي  از  معني داري  به طور  پرس  آموزان  دانش  كه 

بهري نسبت به دانش آموزان دخر برخوردار هستند و دانش آموزان 

بهزيستي  سطح  باالترين  از  ترتيب  به   19 و   2  ،16 مناطق12،۸، 

روان شناختي برخوردار هستند، یعنی وضعیت بهزیستی روان شناختی 

دانش آموزان منطقه ۸ ، در مقایسه با دانش آموزان منطقه 16،12، 2 و 

19 بهر است، اما اين تفاوتها از نظر آماري معني دار نيستند.

حسب  بر  روانشناختي  درماندگي  مقياس  منرات   مقايسه  مورد    در 

آموزان  دانش  كه  داد  نشان  نتایج  آموزيش،  مناطق  و  متغريهاي جنس 

دخر به طور معني داري درماندگي روان شناختي بيشري نسبت به دانش 

آموزان پرس دارند. هم چنني، دانش آموزان مناطق 19، ۸، 2، 16 و 12 به 
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ترتيب از باالترين سطح درماندگي روان شناختي برخوردار هستند، به این 

منطقه  از   ،19 منطقه  آموزان  دانش  روان¬شناختی  درماندگی  که  معنی 

۸، 2، 16، 12 بیشر است اما رصفاً تفاوت بني دانش آموزان منطقه 19، با 

مناطق ۸، 2، 16 و 12 از نظر آماري معني دار است؛ در حايل كه تفاوت بني 

دانش آموزان مناطق ۸، 2، 16 و 12 از نظر آماري معني دار نيست.

مرتبط  پژوهيش  پيشينۀ  و  حارض  پژوهش  نتايج  نتيجه گيري و پيشنهاد: 
تهديد سالمت  آموزيش،  نظام  از چالش هاي جدي  ييك  كه  نشان مي دهد 

رواين- اجتامعي پاره اي از دانش آموزان، به ويژه در دورۀ نوجواين و درگريي 

آنان با طيفي از احساسات و هيجانات منفي و برخي از عالئم درماندگي 

حفظ  به  توجه  مي رسد  نظر  به  است.  رفتاري  مشكالت  و  روان شناختي 

و  تهديدكننده ها  كاهش  و  كنرل  دانش آموزان،  رواين  سالمت  ارتقاي  و 

در  به ويژه  آنان،  اجتامعي  رواين-  توامنندي هاي  ارتقای  و  عوامل خطرساز 

دانش آموزان آسيب ديده و در معرض خطر باال، از نيازهاي جدي و اسايس 

است. بنابراين، تعريف و تعيني رسالت و مأموريت ذايت و اصيل براي نظام 

از گام  اين زمينه رضوري است. به نظر مي رسد یکی  آموزش وپرورش در 

های اساسی و راهکارهای جدی حل این مسائل، دستيايب به رويكردها و 

روش هاي درست در زمينة پيشگريي، حفظ و ارتقاي سالمت رواين- اجتامعي 

دانش آموزان است. تحقق این مهم مستلزم آن است كه اين موضوعات به 

عنوان ييك از نيازهاي اسايس و حيايت آموزشی و تربیتی دانش آموزان تلقي 

شود. با اتخاذ چنني رويكرد تحويل و اصالحي به كاركردها و مأموريت ها 

و اهداف اسايس و اصيل نظام آموزش وپرورش، اين امكان فراهم مي شود 

كه برنامه ها، طرح ها و مداخالت رواين- آموزيش معطوف به تحول رواين- 

برنامه هاي  منت  در  دانش آموزان،  سالمت  ارتقای  و  پيشگريي  و  اجتامعي 

رسمي پرورشی و آموزيش و دريس تعريف شود.

گزارش يافته های طرح پژوهشی :
“ ارزشيابي پاياني کتاب تفکر و سواد رسانه اي پايه دهم مشترك 

کليه رشته و شاخه هاي دروه دوم”
نام و نام خانوادگي محقق: شهناز هاشمي

ناظر: دكر محمد حسني

زمان امتام : تريماه 1396

سفارش دهنده : دفر تاليف و برنامه ريزي دريس

1- مقدمه :
با رشوع سال تحصييل96- 9۵ براي اولني بار در سيستم آموزش رسمي 

اين كتاب براي دوره دوم متوسطه  سواد رسانه اي آموزش داده شد. 

و پايه تحصييل دهم و يازدهم كليه رشته ها تأليف شده است. البته 

اين درس به صورت انتخايب است و مدارس با توجه به رشايط و نياز 

مدرسه از بني سه درس سواد رسانه اي، هرن و كارآفريني ييك را انتخاب 

كرده و برگزار خواهند كرد.

 2 هفته  در  و  رشته هاست  كليه  براي  رسانه اي  سواد  و  تفكر  كتاب 

ساعت براي اين درس در نظر گرفته شده است و انتظارات عملكردي 

به طور نسبي در طول سال تحصييل ۵6 ساعت پيش بيني شده است 

به عبارت ديگر در سال تحصييل 2۸ جلسه آموزيش معادل ۵6 ساعت 

آموزش براي اين درس در نظر گرفته شده است.

اين درس به صورت جزيي از يك بسته آموزيش وارد فرايند اجرا شد 

تاليف آن، لوح  بر  از كتاب دريس تشكيل نشده است. عالوه  تنها  و 

فرشده )DVD( حدوداً حاوي ۵۰ كليپ است كه معلامن در كالس 

درس از آن مي توانند بهره مند شوند. عالوه بر اين دفر تاليف سازمان 

اينكه  براي  را  معلم  راهنامي  كتاب  آموزيش  ريزي  برنامه  و  پژوهش 

معلامن عزيز با روشهاي تدريس و رويكرد اين برنامه دريس آشنا شوند 

تهيه نيز منوده است و معلامن رسارس كشور مي توانند كتاب راهنامي 

معلم را از سايت سازمان پژوهش دريافت منايند. روش تدريس اين 

كتاب معلم محور نبوده و دانش آموزان در كالس درس و در فرايند 

روز  پيرشفت  به  توجه  با  داشت.  خواهند  فعال  مشاركت  يادگريي 

افزون فناوري و تأثري پذيري رسانه ها از آن محتواي كتاب هر سال به 

روز رساين خواهد شد. البته آنچه اهميت دارد شايستگي هاي اسايس 

دانش آموزان است نه مفاهيمي كه هرروز دستخوش تغيريند.

ارتباطات  علوم  دررشته  كه  معلميني  كرده اند  اعالم  كتاب  مولفني 

و  ارتباطات  فناوري  و  اجتامعي  علوم  شنايس،  جامعه  اجتامعي، 

طبق  دارند.  درس  اين  تدريس  شايستگي  كرده اند  تحصيل  اطالعات 
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آموزش  139۵كالس  ماه  شهريور  سوم  هفته  در  شده  انجام  ريزي  برنامه 

تربيت مدرس اين درس در تهران برگزار شد و حدود 1۰۰ معلم مجرب و 

آشنا به روشهاي نوين تدريس از رسارس ايران در اين كالسها به مدت 32 

ساعت رشكت داشتند. هدف اين كالس آشنا كردن مدرسان به رويكرد، مدل 

آموزش و اهداف برنامه دريس سواد رسانه اي بود. مدرسان پس از آموزش، 

هر يك براي معلامن اين درس در استانهاي خود كالسهاي آموزش خدمت 

را برگزار كردند.

2- بيان مسئله
به  زير  شايستگي هاي  پرورش  رسانه اي  سواد  و  تفكر  درس  هدف 

دانش آموزان است:
مديريت بهره مندي از رسانه ها• 

توانايي نقد و برريس هوشمندانه پيام در ارتباطات انساين و جمعي• 

توانايي توليد مؤثر پيام به وسيله رسانه هاي در دسرس دانش آموزان• 

از رسانه ها توجه به رژيم رسانه ايست به زبان  منظور مديريت استفاده 

مراقب  كه هوشمندانه  است  رژيم غذايي  یك  مثل  رسانه ای  ساده، سواد 

است كه چه موادی مناسب هستند و چه موادی مرض؛ چه چیزی را باید 

مرصف كرد و چه چیزی را نبايد استفاده كرد و یا این كه میزان مرصف هر 

ماده بر چه مبنایی باید استوار باشد.

ييك ديگر از اهداف درس سواد رسانه اي آموزش براي كسب توانايي برريس 

و تحليل و همچنني نقد پيام هاي رسانه اي از ابعاد گوناگون است. به طور 

مثال دانش آموز با سواد رسانه اي ميتواند سبك زندگي القا شده در پيام را 

شناسايي كند يعني الگويي را كه رسانه ها بر افكار و اعامل و زندگي او 

اعامل مي كنند مي فهمد و تشخيص مي دهد. ازطرف ديگر سواد رسانه ای 

می تواند به دانش آموزان بیاموزد كه از حالت انفعالی و مرصفی خارج شده 

و به معادله متقابل و فعاالنه ای وارد شوند و بتوانند توليد محتوا بكنند كه 

در نهایت به نفع خود آنان باشد.

رسانه اي  سواد  كتاب  سازماندهي  و  محتوا  انتخاب  يعني  آموزش  الگوي 

مسئله محور است و موضوعايت مطرح شده است كه مسائل دانش آموزان 

و نياز آنها به كسب آگاهي است. به منظور پاسخگويي به نيازهاي متنوع 

و رشايط فرهنگي و اجتامعي مدارس، چهار جلسه از اين كالس در سال 

براي طراحي فعاليتهاي اختياري در نظر گرفته شده است. درانتخاب محتوا، 

با محوريت رسانه ها، مثال ها از ارتباطات انساين و رسانه اي انتخاب شده 

است تا دانش آموزان يادگريي خود را به روابط انساين نيز تعميم دهند.

ارزشيايب از كتاب هاي دريس تفكر و سواد رسانه اي ماهيت ارزشيايب اجراي 

آزماييش را دارد. در واقع اين ارزشيايب با هدف اصالح و بهبود كتاب هاي 

دريس بر اساس تجارب ميداين صورت مي گريد. در اين ارزشيايب كتاب دريس 

در حني اجرا مورد برريس قرار مي گريد به عباريت تالش مي شود از تجارب 

مبتني بر تدريس و يادگريي اين كتاب ها) تجارب زيسته و نظرات دبیران/ 

اطالعات  دانش آموزان(  نظرات  و  زيسته  تجارب  و  كارشناسان  مشاهدات 

بخش  شود.  قضاوت  دريس  هاي  كتاب  كيفيت  باره  در  و  شده  كردآوري 

يك محدوده  در  كارشناسان  نظر  و  دانش آموزان  و  دبیران  زيسته  تجارب 

زماين صورت مي گريد. زيرا با توجه به محدوديت زماين براي ارائه يافته هاي 

كتاب و چاپ  آماده سازي  راستاي  برنامه ريزان در  و  به مؤلفان  ارزشيايب 

سپاري آن، اطالعات ناظر به تجارب تدريس و يادگريي كتاب ها مشاهدات 

در بازه زماين سال تحصیلی ) 96-9۵(گردآوري شده است.

3-اهميت و ضرورت اجرای پژوهش
امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که خواه ناخواه در رشایط رسانه ای قرار 

دارد. فضای رسانه ای پیرامون ما رسشار از اطالعات است و ما نیاز داریم تا 

در برابر چنین فضایی، یک رژیم مرصف رسانه ای اتخاذ کنیم و در انتخاب 

نیازمند آموزش  این رژیم مرصفی  به  برای دستیابی  هایامن دقت کنیم. 

رسانه ای به متام مردم به خصوص کودکان و نوجوانان هستیم.

کشورهای مختلف تالش کرده اند از طریق برنامه های درسی، آموزش های 

سواد رسانه ای را وارد نظام آموزشی خود کنند. برنامه درسی، به محتوای 

اطالق  پنهانی  و  آشکار  آموزشهای  محتوا،  فرایند،  رسمی،  غیر  و  رسمی 

می گردد که به وسیله ی آنها فراگیر تحت هدایت مدرسه، دانش الزم را 

به دست می آورد، مهارتها را کسب می کند و گرایشها، قدرشناسی ها و 

ارزشها را در خود تغییر می دهد. )ملکی، 1391،ص34(

دانش آموزان  و  دانشجویان  رسانه ای،  سواد  پیشگامان  از  پاتر  اعتقاد  به 

معموال فکر می کنند که چیزهای زیادی می دانند و آن هم به دلیل رصف 

وقت در کانال های رسانه ای و تأثیرات ویژه ی تصاویر است اما متأسفانه 

حتی از درک اولیه صنعت رسانه ای و اثرات آن بی خربند. تعداد کمی از 

آنها قادرند منافع و یا طبیعت اقتصادی رسانه را معنا کنند. تعداد کمی 

از آنها می دانند که رسانه در بینش آنها مؤثر است و بدان شکل می دهد. 

پاتر، استدالل می کند که افرادی که دارای سواد رسانه ای هستند به طور 

رسانه ای رصف می کنند  پیام های  پردازش  برای  را،  زمان کمری  خودکار، 

)پاتر،2۰۰۸،ص61(.

جامعه  اقشار  ترین  پذیر  آسیب  حال  عین  در  و  مهم ترین  از  نوجوانان 

هستند. آموزش و پرورش با شناخت روح زمانه و نیاز های نشات گرفته 

از آن، با تأليف كتاب تفكر و سواد رسانه اي می خواهد پاسخگوی تقاضای 

مبتنی بر رشایط جدید باشد و خود را با آن منطبق کند. ارزشيايب ورود 

کتاب درسی تفكر و سواد رسانه ای برای نوجوانان، رشايط اجرا و محتواي 

كتاب را از منظر معلامن و دانش آموزان توصيف مي كند.

4- هدف هاي پژوهش
بر  تفكر و سواد رسانه اي  آموزيش  بسته  نقاط ضعف محتواي  شناسايي 

اساس نظرات دبیران و کارشناسان

شناسايي نقاط ضعف یا مشكالت بسته آموزيش تفكر و سواد رسانه اي در 

حین اجرا )مبتنی بر تجارب تدریس و یادگیری(

شناسایی نقاط ضعف رشایط اجرایی از منظر فرایند آماده سازی اجرای 

بسته آموزيش تفكر و سواد رسانه اي

ارائه پيشنهادهاي اصالًحي براي كاهش نقاط ضعف بسته آموزيش تفكر 

و سواد رسانه اي در ابعاد فوق

5- سوال های پژوهش
نقاط ضعف محتواي كتاب دريس تفكر و سواد رسانه اي از منظر مالكهاي 

مرتبط با يادگرينده، زيبايي شنايس و سازماندهي بر اساس نظرات دبیران 

و کارشناسان كدام است؟

نقاط ضعف محتواي لوح فرشده تفكر و سواد رسانه اي از منظر مالكهاي 

مرتبط با يادگرينده، زيبايي شنايس و سازماندهي بر اساس نظرات دبیران 

و کارشناسان كدام است؟

گزارش نشست ارائه یافته های طرح های پژوهشی
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- نقاط ضعف بسته آموزيش تفكر و سواد رسانه اي در رشایط اجرا از منظر 

فرایند یاددهی یادگیری بر اساس نظرات و تجارب دبیران و دانش آموزان 

در مدرسه کدامند؟

- مشكالت) نقاط ضعف( اجرايي بسته آموزيش تفكر و سواد رسانه اي در 

محيط مدرسه و كالس از منظر فرایند آماده سازی اجرای بسته آموزيش بر 

اساس نظرات و تجارب دبیران و دانش آموزان كدامند؟

- راهكارهاي بهبود نقاط ضعف بسته آموزيش تفكر و سواد رسانه اي در دو 

بعد محتوا و اجرا در پايه دهم متوسطه نظري كدامند؟

6-روش پژوهش
است.  گام  چند  نیازمند  ارزشیابی  موضوع  از  نظر  رصف  ارزشیابی  عمل 

نخست باید ایده ای در باره وضع مطلوب موضوع ارزشیابی و مؤلفه های 

مالکهایی در نظر داشت این گام توصیف وضع مطلوب موضوع ارزشیابی 

نام دارد. سپس باید در باره مؤلفه های موضوع ارزشیابی اطالعاتی جمع 

مورد  موضوع  موجود  وضع  توصیف  هامن  واقع  در  گام  این  منود  اوری 

ارزشیابی است. در گام بعد باید بین دو وضع مطلوب و موجود مقایسه ای 

صورت داد تا فاصله وضع مطلوب و موجود شناخته شود در گام نهایی با 

نظرداشت به این فاصله در باره نقاط ضعف و قوت موضوع مورد نظر 

یعنی کتاب درسی تصمیم گیری می شود. هرگاه مالکهای وضع مطلوب و 

اطالعات به دست آمده از وضع موجود به صورت کیفی تدوین و جمع 

آوری شود. طرح ارزشیابی کیفی خواهد بود. با توجه به ویژگی های این 

مطالعه می توان گفت که یک مطالعه کیفی است زیرا هم داده ها کیفی 

است و هم تحلیل داده ها به صورت کیفی انجام می گیرد.

7-جامعه آماری
دبريان كتاب سواد رسانه اي• 

كارشناسان مربوطه• 

دانش آموزاين كه درس سواد رسانه اي دارند• 

8-حجم نمونه و روش نمونه گيری
غريب،  آذربايجان  استان  سه  رسانه اي  سواد  و  تفكر  آموزيش  بسته  براي 

كهگلويه و بوير احمد و شهرستانهاي استان تهران در نظر گرفته شد. در 

هر استان توسط رئيس گروه تحليل محتوا و رئيس گروه تحقيق و پژوهش 

اطالعات گرد آوري و از طريق سامانه به پژوهشگر ارسال شد.

شکل  پیوست  العمل  دستور  اساس  بر  کانونی  گروه  چهار  استان  هر  در 

واقع  در  انتخاب  شدند.  مشخص  مالکها  اساس  بر  آن  اعضای  که  گرفت. 

دراین بخش منونه گیری هدفمند است. افراد منتخب گروه کانونی عبارتند 

از:

• سه دبیر متخصص پایه با ویژگی های:

-با حداقل ده سال سابقه تدريس در درس مطالعات اجتامعي، فناوري 

ارتباطات و اطالعات

-حداقل مدرك كارشنايس ترجيحاً علوم ارتباطات اجتامعي، علوم اجتامعي، 

جامعه شنايس، فناوري اطالعات و ارتباطات و علوم تربيتي

-داشنت ساعت تدريس در درس تفكر و سواد رسانه اي در سال جاری

-گذراندن دوره ضمن خدمت مربوطه

-عالقه مند بودن به مشاركت

• رسگروه آموزيش

• یک نفر متخصص موضوعی از دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه های دیگر 

با ویژگی:

-آشنایی با برنامه ریزی درسی و کتاب های درسی

-اشنایی با روش ها و فنون تدریس و طراحی اموزشی

-اشنا با موضوع رسانه ها

یک  زیبایی شناسی  و  معيارهاي هرني  کانونی  گروه  در  -برای عضویت    

متخصص آشنا با مسایل هرنی و تصویرگری کتاب ها

• مسئول کمیته راهربی درس در استان

در مرکز هر  که  انتخاب  شد  این صورت  به  دانش آموزان  و  دبیران  منونه 

دو  و  انتخاب  شدند  پرسانه  دبیرستان  دو  و  دخرانه  دبیرستان  دو  استان 

یا  برخودار  کم  مناطق  از  دبیرستان  دو  و  برخودار  مناطق  از  دبیرستان 

حاشیه ای. در هر دبیرستان با یک دبیر درس مربوطه و چهار دانش آموز 

پایه دهم مصاحبه صورت  گرفت. یعنی در مجموع در هر استان چهار دبیر 

و 16 دانش آموز و در سه استان دوازده دبیر و چهل هشت دانش آموز.

9- ابزار هاي گرد آوري اطالعات
گرو هاي كانوين• 

مصاحبه فردی دانش آموزي• 

مصاحبه فردی دبريان• 

10- نتايج و يافته های پژوهش
  - ييك از اهداف درس سواد رسانه اي كه به نظر مي رسد هدف آرماين است 

و در اين كتاب به آن مني توان دست یافت، آموزش دانش آموزاين است كه 

از »حالت انفعالی و مرصفی خارج شده و به معادله متقابل و فعاالنه ای 

اين  براي  محتوا  توليد  هدف  بكنند«.  محتوا  توليد  بتوانند  و  شوند  وارد 

كتاب يك هدف آرماين است هم اينكه در اين سطح خييل زود است و در 

اين خصوص آموزيش داده نشده است. توليد يك مهارت پيچيده اي است. 

دانش آموزان در فضاي شبكه  هاي اجتامعي بازنرش مي كنند.

  -الگوي آموزش يعني انتخاب محتوا و سازماندهي كتاب سواد رسانه اي 

مسئله محور است و موضوعايت مطرح شده است كه مسائل دانش آموزان 

و نياز انها به كسب آگاهي است. اما اين الگو بيشر تبديل به بازگو كردن 

جنبه  هاي منفي رسانه ها شده است و به قول برخي از منتقدين در شبكه 

هاي اجتامعي كتاب رسانه هرايس است تا رسانه شنايس. به نظرمی رسد 

به جنيه هاي مثبت رسانه ها كم توجه شده است كه اگر از جنبه مثبت 

آن خوب استفاده نشود خود مسئله محور مي گردد. به طور مثال نقش 

سودجويان  و  افراد  از  بعيض  نشود  انجام  خويب  به  اگر  رسانه ها  نظاريت 

استفاده مي كنند مثل محصوالت غذايي كه با كيفيت پايني توليد مي شود، 

كه  آموزشگاه هايي  كنند.  فعاليت مي  بدون مجوز  يا موسسات مايل كه 

مدارك بدون اعتبار صادر مي كنند كه خييل از موارد را رسانه ها به اطالع 

مردم مي رسانند و بعد مسئولني وارد عمل مي شوند. يا پويش هاي مردمي 

كه در شبكه هاي اجتامعي رخ مي دهد. مثل پويش شلوار جني كه بر عليه 

نخست وزير ارسائيل اجرا شده بود. يا پويش مردمي كه براي نجات خانم 

نگاه  نوعي  اين هم  هند(.  در  بچه  اي  اتهام كشنت  )به  شد  انجام  كلبايس 

مسئله محور است كه اگر ما به خويب از قدرت رسانه ها استفاده نكنيم 

دچار مسئله خواهيم شد.

گزارش نشست ارائه یافته های طرح های پژوهشی
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  - در مورد تصاوير كتاب:

دركتاب از 16۸ تصویر اصلی و 7 آیکون تکرار شونده استفاده شده است.

کارکرد تصاویر اصلی تعمیق یادگیری مضمون درس و کارکرد آیکون ها، 

راهنامیی رسیع دانش آموز به نوع فعالیت است. از نظر تهيه كنندگان 

ویژگی های زیر در انتخاب تصاویر مد نظر بوده است:

   - در خدمت منت بودن تصاویر برای درک بهر مباحث تخصصی کتاب

سنی  ویژگی های  لحاظ  به  تصاویر  با  مخاطب  کردن  برقرار  ارتباط   -   

)نیازها، عالیق، توانایی ها(

در  ارائه  )قابلیت  جنسیتی  مالحظات  رعایت  با  تصاویر  انتخاب   -   

کالس های دخرانه و پرسانه به صورت مشرک(

میزان  تفاوت  به  توجه  با  تصویری،  محتوای  حداقل  آوردن  فراهم   -   

دسرسی معلامن و دانش آموزان رسارس کشور

با جمع بندي از تصاوير ارائه شده در كتاب مي توان گفت:

  -تصاوير استفاده شده تصاوير توليدي نيستند و احتامالً همه برگرفته از 

سايتها يا آرشيو عكسهاست.

با  مواجهه  در  فقط  رسانه اي  سواد  نيستند.  گويا  تصاوير  از  -بعيض    

رسانه هاي برون مرزي است. يا اينكه رسانه هاي داخيل بدون نقص  هستند. 

مثل تصاوير 4۰ و36و 39و42و 46و 63و 74و 12۵و126و 13۸

   -تصاوير كتاب بار معنايي منفي از رسانه ها دارد، از ترويج خشونت، 

هراس، يب نظمي مثل تصاوير صفحات: 37-36-34-3۰-29-26-22-1۰-6-3

  -هاشوري كه در زير عكسها وجود دارد آيا جنبه زيبايي دارد؟ مثل 14-

4۰-39-17-16

  -اكرث عكسها زير نويس ندارند. در حاليكه زيرنويس عكسها مي تواند 

درفهم عكسها و يادگريي مؤثر باشد.

  -ييك از مشكالت اسايس اجراي درس »تفكر و سواد رسانه اي« نبود معلم 

متخصص در اين حوزه است با اينكه سعي شده بود كه از دبريان علوم 

از معلامن ديني و  اجتامعي، جامعه شنايس و در صورت عدم دسريس 

تربيتي استفاده شود اما شنيده شده كه در مدارس كمبود ساعت معلم 

شيمي، ريايض و . . . با 2 ساعت درس تفكر و سواد رسانه اي پٌر و تكميل 

شده است.

  -دوره هاي آموزش خدمت در زمان مناسب برگزار نشده بود و مدت 

كايف  است  متولد شده  تازه  كه  كتاب جديدي  براي  آموزش مني توانست 

باشد. در ضمن شيوه آموزش هاي ضمن خدمت خود نيز به روش سنتي 

صورت مي گريد و واقعا قابل توجه است وقتي توصيه  مي شود كه معلامن 

در كالسهاي درس از شيوه هاي فعال آموزيش استفاده كنند خود كالسهاي 

ضمن خدمت به شيوه سخرناين و غري فعال برگزار مي گردد.

  - مشكل حجم كتاب و زمان تدريس از مسائل هميشگي كتابهاي دريس 

در كالس  دانش آموزان  و مشاركت  فعال  تدريس  روشهاي  است. مسلامً 

اين  آموزشهاي منفعالنه و سخرناين مي گريد.  به  را نسبت  بيشري  وقت 

هرن معلم است در حايل كه دانش آموزان فعاالنه در كالس مشاركت و 

گفتگو مي كنند بتواند مديريت زمان كند و به كمك دانش   آموزان بحث 

را جمع منايد.

11- پيشنهاد ها
كه  است  جامعه اي  هر  مهم  كتابهاي  جز  دريس  كتاب هاي  كه  انجا  از 

هميشه به عنوان سند باقي خواهند ماند الزم است به اندازه كايف در تهيه 

ان دقت و سليقه رصف منود و متام عكسها توليد و خاص اين كتاب تهيه 

دارند  بويژه دانشگاه هايي كه رشته عكايس  شود. حتي دانشگاه هاي هرن 

ميتوانند دراين پروژه ها با سازمان پژوهش و برنامه ريزي دريس همكاري 

منايند.

و  شود  تهيه  رسانه اي  سواد  و  تفكر  درس  معلامن  براي  آموزيش  پودمان 

حتام معلامين كه برای تدریس این درس انتخاب مي شوند پودمان آموزيش 

مربوطه را بگذارنند. اين پودمان آموزيش مي تواند شامل ۵-6 درس و در 

حدود 2۰۰ ساعت آموزيش باشد. دانشگاه جامع علمي كاربردي، مي تواند 

اين پودمانهاي آموزيش را تهيه و اجرا منايد. البته اجراي اين طرح اگر از 

تا پوشش همه معلامن ممكن است چند سايل  امسال رشوع شود  همني 

طول بكشد ويل متهيدي است اسايس كه هزينه و بار مايل زيادي را به دوش 

وزارت  آموزش و پرورش نخواهد داشت.

حدودي  تا  مي تواند  انتخايب  صورت  به  دروس  از  بيشري  تعداد  انتخاب 

اين  و  كند  مديريت  را  مشكل  اين  تا  باشد  معلم  اختيار  در  كتاب  حجم 

مشكل هم با تجربه معلم كمر خواهد شد.

منابع:

________________________________________

پاتر، 199۸؛ نقل از دیویس، 1992: ۸

اسدی،  نارص  ترجمه  نظریه سواد رسانه ای رهیافتی شناختی.  دبلیو )1393(  پاتر، جیمز 

محمد سلطانی فر و شهناز هاشمی، تهران: سیامی رشق.

ملکی، حسن )1391( برنامه ریزی درسی، )راهنامی عمل(. ، تهران: انتشارات مدرسه.

گزارش نشست ارائه یافته های طرح های پژوهشی

جلسه ارائه نتايج ويافته های طرح پژوهشی با عنوان :
مفهوم خانواده مطلوب از ديدگاه دانش آموزان

مجری طرح : خانم دکر سمیه فریدونی

ناظر : آقای دکر مرتضی منادی

گزارش جلسه:

 صداي دانش آموز را بشنويم = طرح مسايل خانواده ها از نظر دانش 

آموزان

ويژگي هاي  شناسايي  عنوان”  با  پژوهيش  نقدگزارش  و  برريس  جلسه 

خانواده مطلوب از ديدگاه دانش آموزان” ، با حضور آقاي دكر كرميي 

)رسپرست پژوهشگاه(،آقاي مهندس دورانديش )مدير كل دفر تاليف 

كتاب هاي دريس فني و حرفه اي و كاردانش (و چند تن از مسئولني و 

اعضاي هيئت علمي پژوهشگاه و كارشناسان دفر تاليف كتاب هاي 

دريس فني و حرفه اي و كاردانش برگزار شد
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گزارش نشست ارائه یافته های طرح های پژوهشی

گزارش نشست ارائه يافته هاي طرح پژوهشي با عنوان :
»ارزشيايب مسابقات علمي- كاربردي شاخه كاردانش و علمي- عميل 

شاخه فني و حرفه اي« 

نشست ارائه يافته هاي طرح پژوهيش با عنوان: »ارزشيايب مسابقات علمي- 

كاربردي شاخه كاردانش و علمي- عميل شاخه فني و حرفه اي« توسط گروه 

پژوهيش فني و حرفه اي در روز سه شنبه مورخ 97/2/23 در سالن جلسات 

سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزيش برگزار گرديد.

دفاتر  كارشناسان  و  ها  گروه  رؤساي  مديران،  باحضور  كه  نشست  اين 

آقاي  آموزش فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش و توسط 

پرورش  و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه  پژوهيش  كارشناس  ثقفي  مجيد 

از ساعت 1۰ايل  اين جلسه كه در روز سه شنبه مورخ 97/3/22  .در 

12 در سالن جلسات برگزار شد،گزارش تحقيق پايان يافته توسط خانم 

دكر سميه فريدوين )عضو هيئت علمي موسسه پژوهيش آموزش عايل 

با نظارت آقاي دكرمرتيض منادي )عضو  برنامه ريزي( كه  مديريت و 

هيات علمي دانشگاه الزهرا )س( (وبر اساس سفارش و نياز پژوهيش 

دفر تاليف كتاب هاي دريس فني و حرفه اي و كاردانش سازمان پژوهش 

از  انجام شده بود،ارائه شد،سپس برخی از رشکت کنندگان در جلسه 

تربيت  و  تعليم  پژوهشكده  )رسپرست  خلق  خوش  دكر  آقاي  جمله 

دكر  (آقاي  مدرسه  و  خانواده  پژوهشكده  )رئيس  احقر  دكر  (،خانم 

محمدي) كارشناس گروه اقتصاد(و آقاي دكر فالحي )عضو هيئت علمي 

منادی،  دکر  –اقای  طرح  محرم  (،ناظر  خانواده  شنايس  جامعه  گروه 

مهندس دور اندیش، آقای دکر کفاشان و خانم روح االمینی نظرايت در 

خصوص هدف ها ،سوال ها،روش ويافته ها مطرح كردند و قرارشدبر 

اساس پيشنهادهاي مطرح شده اصالحايت در گزارش پاياين به عمل آيد.

و  قوت  نقاط  و  كاستي ها  شناسايي  پريامون  مباحثي  به  گرديد،  ارائه 

مرحله  و  استان  منطقه،  از سطح هرنستان،  مسابقات  برگزاري  ضعف 

كشوري پرداخت و در پايان پيشنهادهاي كاربردي جهت اصالح برنامه 

مسابقات به مجريان برگزاري ارائه شد و هچنني پيشنهادهاي پژوهيش 

براي فعاليت هاي آيت پژوهشگران مطرح گرديد.

قابل ذكر است كه اين مسابقات در پانزده سال گذشته)پانزده دوره( 

توسط دفاتر آموزش فني و حرفه اي و كاردانش وزارت آموزش و پرورش 

منطقه،  هرنستان،  سطوح  در  هرساله  مسابقات  اين  است.  شده  اجرا 

استان و سطح كشوري اجرا مي شود ويل با گذشت 1۵ دوره از برگزاري 

آن، تاكنون كاستي ها و نقاط ضعف و قوت آن شناسايي نشده است. 

ارزشيايب برنامه اين مسابقات، اطالعات مفيدي در خصوص كاستي هاي 

برنامه و پيشنهادهاي كاربردي و پژوهيش فراهم منوده است.

گزارش طرح :
1- بيان مساله و ضرورت آن

ييك از مهمرين رخدادهاي مرتبط با آموزش هاي فني و حرفه اي در 

سطح بني املليل كه بعد از جنگ جهاين دوم راه اندازي شده و تاكنون 

 .)2۰1۵ ديگران1،  و  )چنکسلیانی،  است  مهارت  مسابقات  دارد،  ادامه 

براي  ارزش گذاري  و  اي  ارتقاء صالحيت حرفه  با هدف  كه  مسابقايت 

تخصص  مسابقايت  چنني   .)2۰1۰ )الهوياروي2،  اند  درآمده  اجرا  به  آن 

و خربگي در كسب مهارت را ارتقاء داده و ياددهي-يادگريي در زمينه 

آموزش فني وحرفه اي را بهبود بخشيده اند )ويلسون3، 2۰۰۰؛ هيوز و 

ديگران4، 2۰۰4؛ هالكورپي۵، 2۰1۰؛ جيمز و هوملس6، 2۰12؛ مايهو و 

ديگران7، 2۰13؛ چنکسلیانی و ديگران،2۰1۵(. 

در ایران نیز این مسابقات بعد از انقالب 13۵7 مورد توجه سیاستگذران 

و برنامه ریزان آموزش فني وحرفه اي و کاردانش بوده است. به طوری 

علمي-  و  كاردانش  شاخه  علمي-كاربردي  مسابقات  برگزاري  از  که 

از مهمرين  به عنوان ييك  اي در سطح ميل  عميل شاخه فني وحرفه 

ميشود.  یاد  كاردانش  هاي  آموزش  زمينه  در  اخري  سال های  رخدادهاي 

اين مسابقات با هدف شناسايي نقاط قوت و كاستي هاي آموزش هاي 

فني وحرفه اي و كاردانش به منظور بهبود و ارتقاء كيفيت اين آموزش 

تعايل  براي  ياددهي  و  يادگريي  شوق  تقويت  و  شايستگي  بهبود  ها، 

آن رشكت  در  زيادي هرنجو  تعداد  ساالنه  و  ميشود  برگزار  هرنجويان 

كرده) بر اساس اعالم دفاتر آموزش فني وحرفه اي و كاردانش در حدود 

14۵/۰۰۰ هرنجو ازسطح هرنستان تا مرحله كشوري( و بودجه اي نيز 

به آن تخصيص مييابد. 

از عمر  يك دهه  از  بيش  علیرغم  كه  ميدهد  نشان  اوليه  برريس هاي 

1- Hankseliani, M., et al

2-Alhojärvi, E

3- Wilson, J. P.

4- Hughes, M., et al

5- Helakorpi, S. 

6- James, S. & Holmes, C. 

7- Mayhew, K., et al
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اين مسابقات، خود اين مسابقات هنوز به طور جامع و دقيق برريس 

نشده و نقاط قوت و ضعف آنها آشكار نشده است. بنابراين اينكه اين 

مسابقات چگونه اجرا شده و چه نتايجي دارند، نيازمند ارزشيايب است. 

نقاط  كه  است  اين  پژوهش  اين  اسايس  سؤال  فوق،  موارد  با  متناسب 

قوت و ضعف مسابقات علمي-كاربردي شاخه كاردانش و علمي- عميل 

شاخه فني وحرفه اي چيست و با چه راهكارهايي ميتوان اين مسابقات 

را بهبود و ارتقاء داد؟ 

2- سوالهای پژوهش
  - نقاط قوت و ضعف روشهاي ارزشيايب مسابقات علمي-كاربردي شاخه 

كاردانش كدامند؟

  - نتايج حاصل از مسابقات علمي-كاربردي شاخه كاردانش تا چه اندازه 

دانش، نگرش و مهارت هرنجويان را افزايش داده است؟

  - نتايج حاصل از مسابقات علمي-كاربردي شاخه كاردانش تا چه اندازه 

دانش)بهبود روشهاي آموزش(، تجربه و عالقه هرنآموزان  را افزايش داده 

است؟

  - با توجه به نتايج حاصل از سه پرسش فوق، چه راهكارهايي را براي 

بهبود روشهاي ارزشيايب اين مسابقات ميتوان ارائه داد؟

3-روش پژوهش
اين پژوهش از نوع مطالعات ارزشيايب با اهداف كاربردي است.  

4-جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گيری
جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از 1-كليه هرنجويان استانها اعم 

استاين  2-كليه همكاران  نكرده،  يا رشكت  در مسابقات  كرده  از رشكت 

شامل مديران، معاون آموزيش و فني و 3-كليه هرنآموزان، كارشناسان، 

هرنجويان و همكاران رشكت كرده در مرحله كشوري اين مسابقات در 

سال 96-139۵. براساس اين جامعه آماري، ويژگيهاي منونه هاي پژوهش 

به رشح زير بود:

از منونه پژوهش شامل 779 هرنجو  اين بخش  استاين:  منونه هرنجويان 

)241هرنجوي شاخه فني وحرفه اي و ۵3۸ هرنجوي شاخه كاردانش(  بود 

كه به روش منونه گريي خوشه اي از استانهاي خراسان رضوي، فارس، قم 

و هرمزگان انتخاب شدند.

منونه همكاران استاين: اين بخش از منونه شامل 2۸۵ همكار استاين بود 

از  اي  خوشه  گريي  منونه  روش  به  استاين،  هرنجويان  منونه  هامنند  كه 

استانهاي خراسان رضوي، فارس، قم و هرمزگان انتخاب شدند.

منونه رشكت كنندگان كشوري: اين بخش از منونه پژوهش شامل رشكت 

كننده كشوري اعم از همكاران )مدير، معاون فني، هرنآموز، كارشناس 

و رئيس اداره( )۵6 نفر( و هرنجويان )31۰ نفر= 14۵ هرنجوي فني و 

حرفه اي و 14۸ هرنجوي كاردانش( بود كه به روش منونه گريي تصاديف 

ساده انتخاب شدند.

جمع كل منونه در بخشهاي استاين و مرحله كشوري نيز برابر با 1413 

نفر بود.

5- ابزارهاي گردآوري اطالعات
استاين،  از پرسشنامه هاي هرنجويان  براي گردآوري داده هاي پژوهش 

چك  كشوري،  كنندگان  رشكت  پرسشنامه  استاين،  همكاران  پرسشنامه 

ليست مشاهده فرايند مسابقات، و مصاحبه با هرنجويان و هرنآموزان 

محتواي  تحليل  طريق  از  مذكور  هاي  پرسشنامه  روايي  شد.  استفاده 

در  نيز  ها  پرسشنامه  پايايي  شد.  تعيني  متخصصان  نظر  از  سؤاالت 

پرسشنامه و هرنجويان استاين برابر با ۰/۸7، پرسشنامه همكاران استاين 

برابر با ۰/۸9 و پرسشنامه رشكت كننده كشوري برابر با ۰/93برآورد شد. 

6-روش هاي آماري تحليل داده ها
با توجه به وجود داده هاي كمي و كيفي، در تحليل داده هاي كمي از 

، و دوجمله  جداول توزيع فراواين، درصدگريي، و آزمونهاي استنباطي

اي استفاده شد. داده هاي كيفي نيز از طريق تحليل محتواي كيفي و 

مقوله بندي و كدگذاري پاسخها و مرتب كردن پاسخها براساس فراواين 

تحليل شدند. 

7- نتايج و يافته های پژوهش
باتوجه به سواالت پژوهش، يافته ها عبارت بود از: 

مسابقات  ارزشيايب  روشهاي  و ضعف  قوت  نقاط  پژوهش:  اول  سؤال 

علمي-كاربردي شاخه كاردانش و علمي- عميل شاخه فني وحرفه اي 

كدامند؟

معيارهاي زيرمجموعه اين سؤال پژوهيش و پاسخگويان آنها به رشح 

جدول زير بود:
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بادرنظر گرفنت معيارها و پاسخگويان فوق: 

از نظر هرنجويان استاين، 37.7 درصد از هرنجويان در مسابقات رشكت كرده 

اند، اما 6۰.3 درصد تاكنون در اين مسابقات رشكت نداشته اند.

2۸.1 درصد از رشكت كنندگان داوري مسابقات را عادالنه منيدانند.

از كل پاسخگويان معتقدند هرنجويان در برگزاري مسابقات  3۵.۵ درصد 

درگري ميشوند، اما 62.۵ درصد آنان چنني نظري ندارند.

46.3 درصد از كل پاسخگويان معتقدند امكان رشكت همه هرنجويان در 

مسابقات وجود دارد،اما ۵2.1 درصد چنني نظري ندارند.

برگزاري  از  هرنجويان  همه  معتقدند  پاسخگويان  كل  از  درصد   41.۵

مسابقات متأثر ميشوند،اما ۵۵.۵ درصد مخالف اين نظر هستند.

از رشکت  انتخاب ۵2.7 درصد  براساس اظهارات هرنجويان مورد مطالعه، 

از  و 17.7 درصد  از طریق معدل  آزمون، 27.۵ درصد  از طریق  کنندگان 

طریق انتخاب مدیر یا هرنآموز صورت می گیرد. 

براساس اظهارات هرنجويان مورد مطالعه، ۵1 درصد معتقدند که فرآیند 

انتخاب برگزیدگان مسابقات مناسب است. اما 14.2درصد آن را نامناسب 

می دانند و 34.۵درصد نیز آن را داراي ايرادايت می دانند. 

هرنجويان مورد مطالعه، مزاياي اين مسابقات را به رشح زیر مطرح کردند:  

كمك به شکوفایی و كشف استعداد هرنجویان، تنها راه ایجاد فضای رقابت 

به  كمك  مستعد،  هرنجويان  شناسایی  به  كمك  هرنستانها،  هرنجویان  بین 

رشد و تقویت هرنجويان کارآمد، و ايجاد فضايي براي ایجاد روحیه رقابت 

علمی و مهاريت.كاستي هاي مسابقات  از نظر افراد مورد مطالعه عبارتند 

از: درگرينشدن اكرث هرنجويان در مسابقات. 

از نظر همكاران استانها، اكرث هرنجويان با برگزاري مسابقات درگري منيشوند، 

همه هرنجويان از برگزاري مسابقات متأثر منيشوند. با وجود اين، برگزاري 

مسابقات ميتواند به ايجاد امكان خودارزيايب توسط هرنجو، ، رشد خالقيت 

سطح  افزايش  رقابتي،  فضاي  ايجاد  بيشر،  مهارت  كسب  هرنجويان،  در 

برخي  كه  برشطي  كند،  كمك  كننده،  رشكت  هرنجويان  مهاريت  و  علمي 

حاميت  و  تاثريگذار  هاي  مشوق  وجود  مسابقات)عدم  اين  هاي  كاستي 

از برگزيدگان، يب عدالتي در داوريها،به روز نبودن و كايف نبودن امكانات 

براي  بودجه  كمبود  آموزش،  در  مسابقات  مثبت  تاثري  عدم  تجهيزات،  و 

استاندارد  برگزاري،  در  انسجام  وجود  عدم  و  نظمي  يب  مسابقات،  اجراي 

نبودن سؤاالت، تاكيد زياد بر مباحث نظری بجاي عميل، و كم بودن سهميه 

استاين( بر طرف شود. 

 

طبق اظهارات رشكت كنندگان كشوري، اكرث رشكت كنندگان توسط مدير 

نامه هاي  اساس شيوه  بر  آنان  انتخاب  و  بودند  انتخاب شده  يا هرنآموز 

مزاياي  گروه،  اين  نظر  از  است.  نبوده  آزمون  برگزاري  طريق  از  ارسايل 

اين مسابقات شامل آشنايي هرنجو با نقاط قوت و ضعف خود، باال رفنت 

سطح اگاهی و تجربه هرنجويان،آشنایی هرنجويان با توان علمی و هرنی 

به  جامعه  مثبت  نگرش  تغيري  و  سازي  فرهنگ  استانها،  سایر  هرنجویان 

تجربه  کسب  و  اطالعات  تبادل  كاردانش،  و  اي  حرفه  و  فني  هاي  رشته 

ايجاد فرصت براي محك زدن دانسته هاي علمي و عميل  در هرنجويان، 

هرنجويان و ابراز وجود آنها و ارزشیابی کلی از سطح آگاهی و مهارت و 

توانایی های هرنجویان است. طبق اظهارات رشكت كنندگان كشوري، 

اين مسابقات كاستي هايي به رشح زیر دارند: عدم اختصاص زمان كايف 

به هرنجويان براي انجام كار عميل، نامناسب بودن زمان بندی برنامه 

محل  و  اسكان  محل  بني  آمد  و  رفت  برای  زیاد  زمان  تخصيص  و  ها 

مسابقه، عدم ارزيايب دقيق منره علمي داوری و منره غیر واقعی و رتبه 

بندی نامناسب، در نظر گرفته نشدن امتیاز خاصی برای رتبه های برتر، 

تئوري،  بخش  به  عميل  مرحله  كنندگان  رشكت  انتخاب  بودن  وابسته 

ناقص بودن راهنامی تصحیح و اجرای مسابقات و بارم بندی آن، كيفيت 

در  اشتغال  و  کار  بازار  به  توجهي  كم  مسابقه،  اوليه  لوازم  نامناسب 

کنار مسابقه، و كمبود بودجه و تجهيزات موردنياز مسابقات در سطح 

هرنستان، منطقه، استاين و كشوري.

با درنظر گرفنت يافته هاي فوق، ميتوان استدالل كرد كه اين مسابقات 

اشاره شد، كاستي هاي  آنها  به  مناسبي كه  فوايد  و  آثار  ضمن داشنت 

اين  زمينه  در  گرفته  انجام  اقدامات  ميتواند  كه  دارد  توجهي  درخور 

مسابقات و آثار مثبت آنها را زيرسؤال بربد.

 

شاخه  علمي-كاربردي  مسابقات  از  حاصل  نتايج  پژوهش:  دوم  سؤال 

كاردانش تا چه اندازه دانش، نگرش و مهارت هرنجويان را افزايش داده 

است؟ 

باتوجه به سه گروه پاسخگو به اين سؤال، با درنظرگرفنت پاسخ ها در 

سه سطح)1. مناسب، 2. نامناسب، 3. داراي ايراد ( اكرث پاسخ دهندگان، 

مهارت  و  دانش،نگرش  زمينه)افزايش  در  مسابقات  از  حاصل  نتايج 

هرنجويان( را مناسب ارزيايب منوده اند:

از نظر هرنجويان و همكاران استاين، مسابقات سبب افزايش مهارت،رشد 

خالقيت، توان كارآفريني، آمادگي براي اشتغال هرنجويان در آينده،ايجاد 

نگرش مثبت به شاخه تحصييل، شكل گريي فضاي رقابت سازنده دربني 

شاخه  در  تحصل  ادامه  به  هرنجویان  مندي  عالقه  هرنجويان،ايجاد 

شده  رشته/شاخه  زمينه  در  جديد  دانش  و  اطالعات  ارائه  و  تحصييل 

است. همچنني از نظر رشكت كنندگان كشوري، مسابقات سبب افزايش 

ارتقاء انگيزه به ادامه تحصیل در رشته، تشویق دوستان و اطرافیان برای 

ثبت نام و تحصیل در رشته، متایل به اشتغال در شغل مرتبط با رشته، 

فکر درباره ایجاد شغل مرتبط با رشته، کسب اطالعات و دانش جدید 

درباره رشته، توانایی ارائه اطالعات مفید و الزم به دیگران درباره رشته 

و بخش های آن، دستیابی به مهارت ها و توامنندی های الزم برای انجام 

کارهای مرتبط با رشته، احساس توامنندي در انجام كارها و فعاليتهاي 

رشته به تنهايي و بدون كمك ديگران و داشنت آمادگي مهاريت الزم براي 

اشتغال شده است.

با درنظر گرفنت يافته هاي فوق، ميتوان استدالل كرد كه اين مسابقات 

سبب افزايش دانش، نگرش و مهارت هرنجويان شده است. 

شاخه  علمي-كاربردي  مسابقات  از  حاصل  نتايج  پژوهش:  سوم  سؤال 

دانش،  اندازه  چه  تا  اي  حرفه  و  فني  شاخه  علمي-عميل  و  كاردانش 

مهارت و عالقه هرنآموزان را افزايش داده است؟

باتوجه به سه گروه پاسخگو به اين سؤال، با درنظرگرفنت پاسخ ها در سه 
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سطح)1. مناسب، 2. نامناسب، 3. داراي ايراد ( اكرث پاسخ دهندگان، نتايج 

حاصل از مسابقات در زمينه)افزايش دانش،مهارت و عالقه هرنآموزان( را 

مناسب ارزيايب منوده اند:

برگزاري  كنندگان كشوري،  استاين و رشكت  و همكاران  نظر هرنجويان  از 

و  رشته  در  تدريس  به  نسبت  هرنآموزان  ديدگاه  تغيري  سبب  مسابقات 

شاخه مربوطه و بهبود روشهاي تدريس دروس كارگاهي توسط هرنآموزان 

هرنستانها  هاي  كارگاه  تجهيز  در  مسابقات  تأثري  همه،  اين  با  میشوند. 

چندان قابل توجه نيست.

با درنظر گرفنت يافته هاي فوق، ميتوان استدالل كرد كه اين مسابقات در 

افزايش دانش، نگرش و مهارت هرنآموزان مؤثر است.     

چه  فوق،  پرسش  سه  از  حاصل  نتايج  به  توجه  با  پژوهش:  چهارم  سؤال 

راهكارهايي را براي بهبود اين مسابقات ميتوان ارائه داد؟ 

با تجميع نظرات سه گروه پاسخگو به اين سؤال، راهكارهاي پيشنهاد شده 

به رشح زير است:

فراگري ساخنت مشاركت، اصالح فرايند داوري و بازنگري در انتخاب داوران، 

استفاده از داوران بيطرف و استفاده از استادكاران برتر و متخصصان به 

های  هرنستان  کارکنان  از  برتر)داور  هرنجويان  انتخاب  براي  داور  عنوان 

مجری آزمون نباشد(/ تشكيل بانك اطالعات داوران در هر شاخه و رشته/ 

طرح  در  دقت  ها،  هرنستان  همه  به  مسابقات  تجهیزات  فهرست  ارسال 

سواالت، ارائه راهناميي ها و بارم بندي مناسب/ ايجاد عدالت در برگزاري 

آزمون در شهرستانها و استانهاي محروم كشور/ ايجاد فرصت برابر به همه 

هرنستانها  همه  به  الزم  تجهيزات  و  امكانات  بودجه،  دادن  و  هرنجويان 

براي اجراي مسابقات/ اجراي مسابقات در پايه يازدهم كه بدليل دسريس 

هرنجويان شاغل به تحصيل به رشكت كنندگان سال گذشته، موجب انتقال 

در  مسابقات  در  رشكت  متقايض  هرنجويان  به  كنندگان  رشكت  تجربيات 

سنوات بعد خواهد شد. لذا اجراي مسابقات در پايه يازدهم مؤثرتر ميباشد

زمان مناسبري براي انجام مسابقات درنظر گرفته شود. اجراي مسابقات 

عميل در يك نيمروز، موجب خستگي و بيحايل هرنجويان ميشود. لذا اجراي 

افزايش كيفيت مسابقات مؤثر خواهد بود. زمان  آن در طي دو روز، بر 

برگزاری ازمون نهایی بعد از تعطیالت نوروز مناسب نیست محتوای کتاب 

ها  به پایان نرسیده دروس جمع بندی نشده است. نسبت به برنامه ریزی 

زمان برگزاری مسابقات تجدید نظر شود تا فرصت بیشری برای رشکت در 

مرحله نهایی را داشته باشند که زمان پس از امتحانات ترم دوم پیشنهاد 

استاين و  افزايش سهميه  بیشری درگیر مسابقات شوند.  نفرات  می شود 

مرحله كشوري/ در هر رشته تعداد بيشري انتخاب شده و به مراحل استاين 

و كشوري راه يابند

اختصاص بودجه كايف به هرنستانهاي برگزاركننده مسابقات مرحله منطقه 

اي و استاين جهت افزایش کیفیت مسابقات/پيش بيني هزینه هاي برگزاري 

سال  اوايل  در  مسابقات  برگزاری  تاریخ  سال/  هر  ماه  مهر  در  مسابقات 

تحصييل مشخص شده و شيوه نامه ها به هرنستانها ارسال شود/ مشخص 

برای  تئوری  درسی  مواد  اصالح  و  عملی  و  تئوری  امتحانی  دروس  منودن 

آزمون / ايجاد مشوق هاي مؤثر براي هرنجويان برگزیده، تعامل با سازمان 

یا  منتخب  آموزان  دانش  استخدام  هدف  با  ها،  کارخانه  و  نهادها  ها، 

پذیرش و بورسیه دانش آموزان در دانشگاه ها  به منظور افزایش انگیزه 

  / آن  مزاياي  از  استفاده  و  مسابقات   در  برای رشکت  در هرنجویان 

ايجاد امكان راهيايب برگزيدگان مسابقات به مسابقات ميل مهارت و 

مسابقات جهانی/ بازگرداندن برخي از رشته هايي كه داراي متقايض 

بوده و از مسابقات حذف شدند و تلفیق برخي رشته هاي مسابقات 

در یکدیگر و افزايش كيفيت بجاي كميت و تعداد زياد رشته ها/  باز 

مسابقات  برگزاري  تجربه  از  استفاده  و  نواقص  رفع  مسابقات،  بینی 

براي دوره هاي  آنها  سنوات قبل و رصد منودن نواقص درجهت رفع 

بعدي/  درجه بندی هرنستانها ازنظر امکانات و  اهميت به هرنجویان 

بندي  قطب  و  مسابقات  به  ورود  جهت  برخوردار  کم  هرنستانهای 

مناطق كشور و برگزاري مسابقات در رشته هاي مشرك استانهاي هم 

/ مسابقات  برگزاري  هاي  نامه  آئین  و  ها  نامه  شیوه  اصالح  قطب/ 

استمرار مسابقات با شیوه جدید و رفع كاستي ها. 

برگزاري کارگاه آموزيش یكروزه و ترشیح مراحل مسابقه براي هرنجويان 

و همراهان قبل از اعزام به مسابقات /هدف مسابقات مهارت باشد و 

نه تئوري )مبنا عمل باشد و نه رصفا دانش تئوري(/ افزايش رضیب منره 

عملی نسبت به تئوری/ توجه به مهارت در کارهای عملی به عنوان 

معيار انتخاب/ تاثري دادن آزمون علمي و عميل)توام( در هردوره از 

و  برگزاري  نحوه  در  انعطاف   / كشوري  و  استان  هرنستان،  مراحل 

سؤاالت آزمون تا موجب رشد خالقيت و نوآوري رشکت کنندگان شود 

آن  از  بعد  و  فراگیر(  اينرنت)بصورت  طريق  از  تئوري  آزمون  انجام 

براي  الزم  هاي  شايستگي  قراردادن  مالك  شود/  برگزار  عميل  مرحله 

هرنآموزانی که هرنجويان را در مراحل مسابقات همراهی می کنند/ 

از رشته  مستندسازی رشته ها به تفکیک هر رشته و تدوين هریک 

ها در قالب يك فیلم و پخش آن از صدا سیام )شبكه آموزش= برنامه 

فرصت برابر(

برريس و مقايسه نتايج اين پژوهش با يافته هاي پژوهش هاي مشابه 

)اگرچه در زمينه مسابقات مهاريت كاردانش و فني و حرفه اي نيست( 

ميل و بني املليل از همخواين و ناهمخواين هايي حكايت دارد. 

يافته هاي اين پژوهش مبني بر مزاياي مسابقات بر ايجاد حس و فضاي 

همکاران)13۸6(  و  نژاد،  همتی  يافته  با  هرنجویان  بین  سامل  رقابت 

مبني بر بهره گیری از رقابتهای سامل در این مسابقات به منظور بروز 

استعداد و شکوفایی خالقیت قابلیت افراد همخواين دارد. 

مهارت  و  نگرش  دانش،  افزايش  بر  مبني  پژوهش  اين  هاي  يافته 

ارتباطات  يافته افشارنژاد )13۸4(مبني بر رشد و بهبود  با  هرنجويان 

مهارت هرنجويان  به  اعتامد جامعه  و  جامعه  و  بني هرنجو  دوجانبه 

ای  حرفه  عملکرد  بین  داری  معنی  تفاوت  همچنین  دارد.  همخواين 

معلامن رشکت کرده و رشکت نکرده در این مسابقات وجود ندارد. به 

عالوه بین میزان رشکت در این مسابقات و عملکرد حرفه ای معلامن 

نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. و لذا، باتوجه به اهمیت اهداف 

این مسابقات و گسردگی آن، لزوم ارزیابی دستیابی به اهداف آن در 

مطالعه مذكور رضوری تلقي گرديد. 

و  مسابقات  این  در  رشکت  میزان  بر  مبني  پژوهش  اين  هاي  يافته 

بر  مبني   )13۸7( همکاران  و  نژاد  همتی  يافته  با  معلامن  عملکرد 

افزايش میزان انگیزش رشکت در مسابقات تفاوت معنی داری وجود 
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داشته و امکانات رفاهی مناسب، توجه به وضعیت اجرایی مسابقات و 

مفاد آزمون ها، فراهم کردن نتایج و جوایز قابل مالحظه و زمینه برای 

میزان  بر  موثر  عوامل  از  كه  ای،  حرفه  عملکرد  بر  مسابقات  اثربخشی 

انگیزش رشكت كنندگان در این مسابقات مي باشد همخواين دارد.

 همچنني يافته هاي اين پژوهش مبني بر تجدیدنظر در سؤاالت آزمونها 

با يافته هاي همتی نژاد )13۸6( مبني بر محاسبه خطاهاي اندازه گريي 

از  استفاده  و  آزمونهای عملی  در  مسابقات  استاندارد منودن سؤاالت  و 

آزمونهاي با اعتبار و روایی باال، همخواين دارد.  

8-پيشنهادهای کاربردي
پيشنهادهای كاربردي هامن راه كارهاي مطرح شده  در سؤال 4هستند. 

با اينهمه براساس يافته ها پيشنهاد ميشود :  

از آزمون نظري، آزمون عميل،  تركيبي  از  انتخاب رشكت كنندگان    -در 

خودارزيايب  و  هرنستان  دستاندركاران  و  مديران  هرنآموزان،  نظرات 

هرنجويان استفاده شود.

  -شيوه نامه هاي برگزاري مسابقات اصالح و مورد بازبيني قرار گريد و 

بر اساس آن همه هرنجويان درگري مسابقات شوند و امكان رقابت عميل 

براي همه هرنجويان فراهم گردد.

  -براي ارزيايب هرنجويان، معيارها و ابزارهاي علمي و استاندارد تهيه و 

دراختيار آنها قرارداده شود تا ابهامات مربوط به اين زمينه برطرف شود.

سهميه استاين و كشوري پذيرش هرنجو افزايش يابد 

  -از تجهيزات و امكانات به روز در مسابقات استفاده شود.

  -ارتباط مسابقات با بازاركار تقويت شده و از قابليت هاي بازار كار در 

برگزاري مسابقات استفاده شود.

  -براي حاميت از برگزيدگان مسابقات، مشوق هاي تاثريگذار و برنامه 

هاي حاميتي مناسبي تدوين و به اجرا درآيد.

9- پيشنهادهای پژوهشي
به پژوهشگران عالقمند به موضوع انجام پژوهشهاي زير پيشنهاد ميشود:

  -ارزشيايب ساالنه مسابقات به منظور بهبود درونداد، فرايند و برونداد 

مسابقات.

انگيزه هرنجويان و هرنآموزان هرنستانها به  ارتقاء    -برريس راه كارهاي 

رشكت در مسابقات علمي- كاربردي و علمي- عميل 

و  كاربردي  علمي-  مسابقات  برگزاري  هاي  نامه  شيوه  -اعتباربخيش    

علمي- عميل.
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گزارش مقاالت

گزارش مقاله با عنوان :
“ بررسي تطبيقي جايگاه و منزلت اجتماعِي معلمان ايران و نظام 

هاي آموزشي پيشرفته جهان”
در اين برريس، با استفاده از روش توصيفي – تحلييل و با مقايسه ي 

نظام مند به چگونگي جايگاه و منزلت اجتامعي معلامن در ايران و 

چندنظام آموزيش پيرشفته در جهان پرداخته شده است.

در  ي  ها  پژوهش  ها،  كتاب  مدارك،  اسناد،  از  ها،  داده  آوري  گرد 

روي  بر  و  استخراج  وغريالكرونييك(  الكرونييك  صورت  دسرس،)به 

كاربرگ هاي استاندارد ثبت شده است.

داده ها تجزيه و تحليل و در نهايت به پرسش هاي مورد نظر در 

قالب جدول هاي مقايسه اي پاسخ داده شده است.

اعتامد  ميزان  وجود  با  كه:  دهند  مي  نشان  ها  جدول  ي  مقايسه 

عمومي بااليي كه نسبت به معلامن در ايران وجود دارد، ميزان منزلت 

اجتامعي آنان در جامعه، از همتايانشان در نظام هاي آموزيش مورد 

برريس بسيار پايني تر است.

شيوه ي گزينش و تربيت معلامن، ميزان حقوق و رفاه اجتامعي،وجود 

نهادهاي صنفي از جمله علت هاي اين امر بوده اند.

ي  نتيجه  از  معضل  اين  از  رفت  برون  براي  پيشنهادي  كارهاي  راه 

پژوهش هاي انجام يافته، استخراج و ارايه شده است.

از راههاي پيش رو:

- بهره گريي از تجربه هاي موفق ديگر نهادها و دستگاههاي دولتي و 

غري دولتي در نظام پاداش دهي و باال بردن منزلت آنان است.

- جداي از اين، تجربه ديگر نظامهاي آموزيش نيز بسيار راه گشاست.

اين برريس بر آن است كه :

ديگر  با  را  ايران  معلامن  اجتامعي  جايگاه  و  منزلت  وضعيت   -

كشورهاي پيرشفته مقايسه كند.

- بابهره گريي از تجارب نظام هاي آموزيش موفق، دست اندر كاران 

آموزش و پرورش را در تدوين راهكارهاي بهينه براي ارتقا ئ منزلت و 

جايگاه اجتامعي معلامن ياري رساند.

مقاله  کامل  منت  میتوانند  تطبيقي  پرورش  و  آموزش  به  عالقمندان 

آقای دکرکیومرث فالحی با عنوان “ برريس تطبيقي جايگاه و منزلت 

اجتامعِي معلامن ايران و نظام هاي آموزيش پيرشفته جهان”را که در 

املليل آموزش و پرورش تطبيقي دانشگاه لرستان  اولني كنفرانس بني 

فایل  در  است،  گردیده  ارائه   1396 ماه  آذر  سوم  و  دوم  درتاریخ 

ضمیمه موجود در سایت پژوهشگاه  مشاهده و مطالعه منایند.

ارائه پوستر جناب آقای دکتر ابراهيمی از پژوهشکدۀ کودکان 
استثنايی در:

“پنجمين کنگره بين المللی کاشت حلزون شنوايی و علوم وابسته “
پنجمین کنگره بین املللی کاشت حلزون و علوم وابسته اردیبهشت ماه 

امسال به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محورهای کاشت 

در کشورهای خاورمیانه، کاشت در ناحیه گوش داخلی، مسائل گفتاری 

و زبان، کمک های شنوایی کاشت پذیر، دستگاه های قابل برنامه ریزی 

کامل و تصویربرداری عصبی برگزار شد.

این کنگره به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص تازه ترین یافته ها 

برگزار شد و 1۵  ژنتیکی  و  مادرزادی  بیامری های  ناشنوایی،  در زمینه 

سخرنان از کشورهای مختلف جهان از جمله اسرالیا، اسلواکی، لتونی، 

پیدا  حضور  آملان  و  یونان  انگلیس،  آمریکا،  بلژیک،  رصبستان،  هند، 

کردند.

در مدت برگزاری کنگره 114 مقاله در قالب سخرنانی و 4۵ مقاله به 

شکل پوسر ارائه، و ۵ میزگرد تخصصی و 4 کارگاه آموزشی برگزار شد.

همکارمان جناب آقای دکر امیرعباس ابراهیمی از پژوهشکده کودکان 

استثنایی با ارائه پوسری با عنوان »ادراک گفتار در کودکان کاربر کاشت 

حلزونی« در این کنگره حضور یافت.

كاشت  نتايج  بر  اثرگذار  احتاميل  عوامل  دربارۀ  ايشان  مقاله  محور 

كودكان  در  حلزوين  كاشت  مثبت  بيشامر  نتايج  عيل رغم  بود.  حلزوين 

ناشنوا داده هاي منترش شده گسرة وسيعي از عملكرد را بني كاربران 

كاشت حلزوين نشان مي دهد .از جملۀ اين عوامل ميتوان به محروميت 

مدت  شنوايي،  دستگاه  شكل پذيري  شنوايي،  مسري  رشد  شنيداري، 

و  غريكالمي  هوش  ناشنوايي،  سبب شنايس  كاشت،  سن  و  ناشنوايي 

بدشكيل هاي  جراحي،  به  وابسته  موضوعات  اضايف،  كم تواين هاي 

شنيداري،  درونداد  ارتباطي،  روش  دستگاه،  برنامه ريزي  كالبدشناختي، 

بسامد/نوع آموزش، جايدهي آموزيش، اهداف و انتظارات، تراز شنوايي 

و ادراك شنيداري گفتار پيشاكاشت اشاره كرد. دانسنت اين عوامل، براي 

والدين و متخصصاين كه با والدين رسوكار دارند حيايت بوده و مي تواند 

توانايي بالني گران را براي دادن پيش آگهي پيش از كاشت به خانواده ها 

افزايش دهد.
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نشست های هم انديشی با حضور معاونين محترم وزير آموزش و پرورش

روز دوشنبه سوم ارديبهشت ماه 97 در دفتر سرپرست پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش برگزار شد:

“ جلسه هم انديشی و هماهنگی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
وانجمن اولياء و مربيان “

با تشکیل جلسه هم اندیشی و هامهنگی که روز دوشنبه سوم اردیبهشت 

پرورش  و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه  رسپرست  دفر  در  جاری  ماه 

صورت گرفت، روش های افزایش و ارتقاء تعامالت علمی، پژوهشی مابین 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش وانجمن اولیاء و مربیان مورد بحث 

و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه که با دعوت پژوهشگاه مطالعات 

اولیا و  انجمن  آموزش و پرورش برگزار شد، آقای دکر عباسپور مدیرکل 

مربیان ، آقای دکر فرهاد کریمی رسپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش، خانم دکراحقر رئیس پژوهشکده خانواده و مدرسه و تنی چند 

دکر  آقای  داشتند،  آن حضور  در  مذکور  دونهاد  مسئولین  و  مدیران  از 

کریمی ضمن معرفی فعالیتهای حوزه پژوهش و اشاعه نتایج تحقیقات 

کارشناسان  و  علمی  هیأت  اعضای  های  توامنندی  بیان  به  آموزشی، 

پژوهشی پژوهشگاه پرداخت و به ظرفیت های علمی- پژوهشی موجود 

پژوهشگاه اشاره کرد و آمادگی پژوهشگاه را برای تعامل و همکاری با 

انجمن اولیا و مربیان اعالم منودند. ایشان بیان داشت که عمده فعالیت 

های پژوهشگاه حول پشتیبانی پژوهشی از راهکارهای سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش سازمان یافته و کاربست نتایج پژوهش ها در مدرسه و 

ارتقاء جایگاه، شأن، منزلت و شایستگی حرفه ای معلامن و بهبود روابط 

خانواده و مدرسه از اولویتهای پژوهشی پژوهشگاه می باشد. در ادامه 

خانم دکر احقر، به معرفی پژوهشکده خانواده و مدرسه و فعالیت های 

محوله به گروه های پژوهشی تابع پژوهشکده پرداخت. سپس آقای دکر 

عباسپور، مدیر کل انجمن اولیا و مربیان ضمن استقبال از تعامل گسرده 

باید مبتنی بر پژوهش  ابراز منودند که تغییر و تحول  با پژوهشگاه،  تر 

با  مربیان  و  اولیا  انجمن  اینکه  به  اشاره  با  و  باشد  علمی  یافته های  و 

جمعیت 2۵ میلیونی خانواده دانش آموزان رسو کار دارد و برای آموزش 

اولیاء دانش آموزان هم اکنون از ۸۰۰۰ مدرس آموزش خانواده بهره می 

گیرد و همچنین 31۸ واحد مرکز راهنامیی و مشاوره خانواده و در سطح 

کشور ایجاد منوده است و عالوه بر آن از ظرفیت انتشارات انجمن اولیا و 

مربیان و ماهنامه پیوند برخوردار است، اعالم منودند که انجمن آمادگی 

دارد از توان و ظرفیت علمی، تخصصی اعضای هیأت علمی و کارشناسان 

کارگروه های  در  و مدرسه  پژوهشکده خانواده  و  پژوهشگاه  پژوهشی 

کتابهای  داوری  املللی،  بین  و  ملی  علمی  کارگاههای  برگزاری  تخصصی، 

تخصصی و مشارکت درارتقاء محتوا و روش های نوین و موثر آموزش 

خانواده استفاده مناید، نیزبا توجه به اینکه انجمن اولیا و مربیان دارای 

درآمد اختصاصی می باشد توان حامیت و پشتیبانی از اجرای طرح های 

در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار گرديد:
“ نشست هم انديشي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 با معاونت آموزش متوسطه”
به گزارش روابط عمومي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش صبح روز 

يكشنبه مورخ 97/3/27 جلسه نشست هم اندييش در پژوهشگاه مطالعات 

کارشناسان  و  علمی  هیئت  اعضاء  و  مسئولني  با حضور  پرورش  و  آموزش 

پژوهشگاه و معاون محرم آموزش متوسطه وزارت متبوع و مديران كل اين 

معاونت برگزار شد.

كرميي  دكر  ،آقاي  شد  برگزار  پژوهشگاه  دعوت  به  که  نشست  اين  در   

،رسپرست پژوهشگاه ضمن خري مقدم به آقاي مهندس زرافشان و هيئت 

هیات  اعضای  اندیشی  هم  نشست  برگزاري  استمرار  بر  تاکید  و  همراه 

گريان  تصميم  و  وزير  محرم  معاونان  با  پژوهشگاه  کارشناسان  و  علمی 

اصيل نظام آموزش و پرورش ،به اجامل به مرور و برريس مهمرين برنامه 

هاي پژوهشگاه در سال 1397 پرداخت . وي بر رضورت برگزاري جلسات 

گفتگوی دوجانبه بني پژوهشگران و مديران اجرايي وزارت به منظور برريس 

مهمرين چالش ها ی نظام آموزيش و شیوه برون رفت از مشكالت و كاهش 

فاصله در فهم مساله هاي نظام آموزش و پرورش اشاره منود و شكاف بني 

نظريه و عمل )پژوهش و اجرا( را از موانع جدي و مهم در درک ، تبيني 

يافته ها ي پژوهيش بر  و حل مسايل نظام آموزش و پرورش و كاربست 

و  مستمر  گفتگوي  هكار  ،را  جامعه  دو  نظريه  به  اشاره  شمرد.وي ضمن 

نزديك بني بخش پژوهش و بخش اجرا را نقطه عزیمت به منظور كاهش 

پژوهش  فعال بني بخش  لزوم مشاركت  به  برشمرد.وي همچنني  مشكالت 

در  پرورش  و  آموزش  نظام  اصيل  هاي  چالش  شناسايي  در  اجرا  بخش  و 

حوزه فعاليت معاونت متوسطه و شناسايي مساله ها و تبديل مساله ها 

به  كليد ورود  را  اشاره منود و گفتگوي مساله محور  اولويت پژوهيش  به 

پژوهشی و فعالیت های مشرک را دارد.

آقای دکر کریمی ضمن استقبال از نظرات آقای دکر عباسپور، بیان داشت 

که انجمن اولیا و مربیان تعدادی از دغدغه های اصلی در حوزه اولیا و 

مربیان را درقالب اولویت های پژوهشی جهت اجرا به صورت مطالعه فوری 

در چارچوب برنامه های سال 1397به پژوهشگاه اعالم مناید و همچنین 

پژوهش  از  مستخرج  پژوهشی  های  یافته  کاربست  برای  مشرکی  کمیته 

با محوریت  اولیاء و مربیان  انجمن  یافته در حوزه خانواده و  امتام  های 

پژوهشگاه تشکیل گردد. طرفین تفاهم منودند که مسائل مطروحه در این 

جلسه در قالب تفاهم نامه همکاری های علمی – پژوهشی مشرک تدوین 

و به امضای طرفین برسد.
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در ادامه جلسه آقاي مهندس زرافشان – معاون محرم متوسطه از نفس 

ما  از  جامعه  كه  منودند  بيان  و  كردند  استقبال  جلسايت  چنني  برگزاري 

و  كنيم  حركت  ها  زيرنظام  و  تحول  سند  راهكارهاي  ذيل  دارد  انتظار 

منودند.وي  تاكيد  پژوهش  زيرنظام  جمله  از  و  ها  نظام  زير  اجراي  بر 

از فقدان اتفاق نظر در حوزه آموزش هاي مهاريت به عنوان يك چالش 

نظر  داد.به  اين حوزه خرب  در  پژوهيش  يافته هاي  از كمبود  و  برد  نام 

ايشان بني تصميامت وزارت آموزش و پرورش و پژوهش، نسبت هايي 

وجود دارد هرچند گاهي اين نسبت كم رنگ مي شود ويل وزارت آموزش 

از مصوبات شوراي عايل آموزش  ارزشیابی  –مورد  وپرورش بخصوص در 

وپرورش ،ملزم به اجراي پژوهشهای پشتيبان است .ايشان بيان داشت كه 

الزم است پژوهشگاه از نقش مجري رصف پژوهشهای مورد نیاز وزارت 

خارج شود و در چارچوب نظام رصد تحوالت آموزش و پرورش ،ضمن 

ارائه  ،وظيفه  تحوالت  و  مشكالت  و  مسايل  تحليل  و  رصد   ، شناسايي 

طريق هم داشته باشد.

لزوم  و  منود  اشاره  هم  پژوهيش  هاي  يافته  كاربست  موضوع  به  وي 

كاربست پژوهش ها را به عنوان دغدغه و گاليه هميشگي پژوهشگران 

ها  يافته  كاربست  مورد  در  واحد  سياست  اتخاذ  خواستار  و  كرد  بيان 

شد.ايشان بيان داشت كه خييل از پژوهش ها به كاربست نياز دارد و 

بسياري از تصميامت وزارت آموزش و پرورش موكول و منوط به نتايج 

پژوهش ها ست .

از نظر ايشان ييك از نياز هاي پژوهيش مي تواند به برريس كار ايي و اثر 

بخيش آموزش هاي فني و حرفه اي و مهاريت مرتبط باشد و در اين زمينه 

نياز به شواهد پژوهيش وجود دارد. ايشان در ادامه بيانات خود به موارد 

زير پرداخت : لزوم برريس كارايي و اثر بخيش آموزش زبانهاي خارجي به 

؛ لزوم استفاده از ظرفيت هاي دانشجويان دروه هاي تحصيالت تكمييل 

دانشگاه ها و پايان نامه ها و رساله ها براي پاسخ به نيازهاي پژوهيش 

وزارت آموزش و پرورش بخصوص با توجه به كمبود بودجه پژوهش .

پیرامون  زرافشان  مهندس  و  کریمی  فرهاد  دکر  سخنان  از  پس 

ادامه آقاي مهندس آذر كيش مدير كل محرم  موضوعات جلسه ،در 

دفر آموزش های کاردانش بيان كردند كه ما به اطالعات بيشري در 

حوزه آموزش ها و آسيب شنايس نياز داريم و به يافته هاي پژوهيش 

يافته  ،بايد  نظرات شخصی  اعامل  به جاي  معتقديم  و  داريم  اعتقاد 

هاي پژوهيش ،راهگشای كار ما باشد.وي بر رضورت ارتقاءتعامل های 

فیامبین پژوهشگاه و معاونت متوسطه تاكيد منود و خواستار تقويت 

ارتباطات سازمانی در اين حوزه شد.

به  هم  اول  متوسطه  دوره  دفر  محرم  كل  مدير  محبي  دكر  آقاي   

را  پژوهشگاه  و  منود  اشاره  آن  اهميت  و  پژوهش  زيرنظام  تصويب 

متويل اجراي زير نظام پژوهش دانست . به نظر وي بخش مديريت 

نيازمند تقويت و هامهنگي بيشر  پژوهيش وزارت آموزش و پرورش 

فقر  از  و  شد  آور  یاد  را  ها  پژوهش  يايب  مساله  مشكل  است.وی 

مساله يايب در بخش اجرا و بخش پژوهش نام برد و خواستار تدوين 

كه  كرد  درخواست  و  شد  يايب  مساله  در حوزه  مناسب  شنايس  روش 

پژوهشگاه در اين خصوص ورود جدي داشته باشد و بر لزوم تجدید 

هويت پژوهشگاه تاكيد منود و اثر گزاري بيشر آن را خواستار شد. وي 

به گسر ش حوزه تاثري پژوهشگاه در همه بخش هاي وزارت اموزش 

و پرورش تاكيد منود و خواستار آن شد كه پژوهشگاه در مورد همه 

،ارشاف  نه فقط سازمان پژوهش  بخش هاي وزارت آموزش وپرورش 

وي  ديگر  هاي  دغدغه  باشد.از  داشته  پژوهيش  پشتيباين  و  پژوهيش 

بحث كاربست يافته هاي پژوهيش بود.وی در ادامه به لزوم استقالل 

هاي  پژوهش  مديريت  در  پژوهشگاه  نقش  تقویت  و  پژوهشگاه 

شوراهاي تحقيقات استان ها اشاره كرد.

 آقاي دكر حسيني مقدم مدير كل محرم دفر آموزشهای فني و حرفه 

اي معاونت آموزش متوسطه نيز به رضورت برريس اثر بخيش آموزش 

ارزشيايب  در  پژوهشگاه  همكاري  خواستار  و  منود  اشاره  مهاريت  هاي 

شايستگي محور و كار آمدي آن شد .به نظر وی پژوهشگاه باید به 

قطب داده ها،آمار و اطالعات در حوزه برنامه ريزي آموزش هاي فني 

و حرفه اي تبديل شود.

آقاي دودانگه مدیرکل محرم دفر آموزشهای نظر ي هم به موضوع 

و  منود  اشاره  متوسطه  معاونت  پژوهيش  هاي  كميته  شدن  تر  فعال 

از  پژوهشی،گزاريش  مدیریت  حوزه  در  چالشها  برخی  طرح  ضمن 

وضعيت فعاليت هاي كميته پژوهيش معاونت ارائه منود.

عرصه تبيني مناسب و علمی مساله ها دانست.وي همچنني عنوان کرد 

ييك از مهمرين برنامه هاي پژوهشگاه در سال 97،اجراي بخش هايي 

از زير نظام پژوهش و ارزشيايب است كه در جلسات كميته برنامه ريزي 

در مورد آنها توافق شده است و تحقق چرخش ها ی تحولی در زير 

نظام پژوهش را ضامن موفقیت بخش پژوهش دانست و از اعضاءهيئت 

علمي و کارشناسان پژوهشگاه درخواست منود در برريس چالش ها و 

تنگناها ی فراروی وزارت آموزش و پرورش مشاركت جدي به عمل آورند.

نشست های هم انديشی با حضور معاونين محترم وزير آموزش و پرورش
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نشست های هم انديشی با حضور معاونين محترم وزير آموزش و پرورش

خود  سخنان  تکمیل  در  زرافشان  مهندس  آقای  نشست  این  ادامه  در 

فرمودند :

محدود  پژوهشی  اولویت  چند  بررسی  و  بیان  به  نباید  رصفاً  جلسه  این 

شود، شناسایی و تعیین اولویت های پژوهشی فرآیند خاص خودش را دارد 

از  انتظاری  ما چه  این است که  اجرا می شود. بحث درباره  که هر سال 

پژوهشگاه داریم؟ در اغلب ارزیابی های بین املللی از نتایج مطالعات بین 

املللی پیزا)pisa( در حوزه های رقابت اقتصادی، فنی و حرفه ای استفاده 

می شود ولی به دلیل دشواری های اجرای مطالعه پیزا قرار شد از مطالعه 

تالیس استفاده کنیم که پژوهشگاه در این زمینه پیشقدم شد و جای تشکر 

دارد. نیازهای پژوهشی معاونت ها با طراحی و اجرای چند پژوهش تأمین 

ارزشمند  این زمینه در جای خود  پژوهشگاه در  اقدام  البته  منی شود که 

است. خربنامه پژوهشی که قبالً در پژوهشگاه منترش می شد بسیار موثر 

و مفید بود ولی در راستای رصفه جویی و دیجیتالی شدن حذف شد. رصد 

تحوالت در حوزه تعلیم و تربیت اقدام بسیار مهمی است که پژوهشگاه 

می تواند به آن بپردازد. از طرف دیگر تحلیل عملکرد دانش آموزان ایرانی 

در مطالعات تیمز و پرلز مهم است . در دوره ای عملکرد دانش آموزان ما 

افزایش یافت و از طرف مجامع جهانی آمدند و گزارش تهیه کردند و در پی 

شناسایی علل و عوامل پیرشفت دانش آموزان ایران بودند. حاال که عملکرد 

دانش آموزان ما افت کرده ،تحقیق صورت گیرد که چرا و به چه دالیلی 

افت کرده ایم. نقش اولیا و خانواده ها در آموزش مهم است ولی انجمن 

اولیا و مربیان عهده دار این امراست.توزیع متوازن رشته ها یک هشدار 

به سمت  کنکور  داوطلبان  که  دارند هشدار می دهند  است. همه  جدی 

رشته های پر درآمد گرایش دارند و این امر آینده علم در کشور را تهدید 

می کند و نیازمند سیاست گذاری است.

آقای  که  مواردی  برخی  توضیح  :در  پژوهشگاه(  )رسپرست  کریمی  دکر 

مهندس زرافشان و همکاران محرم پژوهشگاه مطرح فرمودند موارد زیر 

به عرض می رسد:

  1-رصد تحوالت حوزه تعلیم و تربیت در برنامه سال 1397 پژوهشگاه 

های  فعالیت  اصلی  محورهای  جزء  توسعه،  ششم  برنامه  طول  در  و 

پژوهشی پژوهشگاه منظور شده و برنامه مفصلی در این زمینه خواهیم 

از جنس رصد  بینی شده حداقل 2۰ مطالعه در سال 97  پیش  داشت. 

تحوالت، توسط پژوهشگاه انجام شود.

  2- اجرای مطالعه تالیس )پیامیش ارزیابی معلامن( در برنامه های سال 

97 پژوهشگاه منظور شده و قرار است این مطالعه به صورت ملی و 

بومی شده و به طور هم عرض با مطالعه اصلی 2۰1۸ تالیس، در مدارس 

کشوراجرایی شود.

  3- فاز اول طرح اجرایی کاربست نتایج مطالعه بین املللی تیمز و پرلز 

که از چند سال پیش تهیه شده بود ولی فرصت و ظرفیت برای اجرای آن 

فراهم نیامده بود، در برنامه سال 97 پژوهشگاه و با مشارکت معاونت 

های آموزشی، شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز برنامه ریزی نیروی 

انسانی و حامیت های موثر و ارزشمند سازمان پژوهش، اجرایی خواهد 

شد.

پژوهشگاه  به  که  ارزشیابی  و  پژوهش  نظام  زیر  از  هایی  بخش   -4   

آن  برای  و  شده  دیده  پژوهشگاه   97 سال  برنامه  در  شود  می  مربوط 

نظام  زیر  های  بخصوص چرخش  شده،  تدوین  خاصی  اجرایی  عملیات 

پژوهش از جمله تأکید بر پروژه های فراتحلیلی، مطالعات طولی،آینده 

پژوهی، روند پژوهی و سنجش های ملی.

  ۵- در برنامه سال 97 پژوهشگاه که یک برنامه تحولی و کیفیت بخشی 

است ،اصالح فرآیند های مدیریت پژوهشی و اجرایی کردن طرح های 

پژوهشی آغاز شده و پیرشفت هایی حاصل شده است. کارسنجی در این 

زمینه به عمل آمده و در آینده شاهد تسهیل و ترسیع، همراه با افزایش 

کیفیت و تحول در این زمینه خواهیم بود.

با  پژوهشگاه  اعضاء هیأت علمی  اندیشی علمی  ادامه نشست هم  در 

معاون محرم آموزش متوسطه وزارت متبوع و مدیران کل این معاونت، 

نظراتی توسط اساتید و اعضای هیأت علمی پژوهشگاه ارائه شد که در 

ادامه مهمرین دیدگاه ها به رشح زیر بیان می شوند:

آقای دکر ایرج خوش خلق )معاون پژوهشکده تعلیم و تربیت(:

پژوهشگاه می تواند در دو بعد تصمیم سازی و تصمیم گیری به وزارت 

آموزش و پرورش کمک کند ولی تنظیم روابط در این زمینه در طول سالیان 

اجرایی  های  طرح  برخی  مورد  در  و  بوده  شفاف  غیر  و  مبهم  گذشته، 

وزارت متبوع از جمله 3-3- 6 یا طرح های تغییرات ساختاری دیگر از 

پژوهشگاه نظر خواهی نشده است . بحث استفاده از آزمون ها یا سنجش 

هوش برای شناسایی و تشخیص دانش آموزان تیز هوش، از 
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جمله مواردی است که به مطالعه و بررسی توسط پژوهشگاه نیاز دارد. از 

طرف دیگر بعد از کوچک شدن ساختار پژوهشگاه و ادغام آن با سازمان 

پژوهش، از پژوهشگاه توقع می رود هامن وظایفی را که قبل از ادغام بر 

انتظار اتی  عهده داشت انجام دهد که منطقی نیست . همچنین ما نیز 

داریم از جمله اینکه: امور اجرایی زیر نظام پژوهش، به پژوهشگاه سپرده 

شود ؛ در مورد ارزشیابی شایستگی محور، پژوهشی انجام شده ولی مدت 

زیادی است که منتظر تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش است والزم 

است دراین خصوص ترسیع شود ؛ کمیته پژوهشی معاونت متوسطه فعال 

شده و توسعه پیداکند.

آقای دکر کیومرث فالحی )عضو هیأت علمی پژوهشکده خانواده و مدرسه(: 

یک  مانند  پژوهشگاه  با  داشت  توقع  نباید  و  نیست  اداری  کار  پژوهش 

اداره، برخورد شود. مسائل اداری دست پا گیر و روش های مکانیکی مانع 

شکوفایی پژوهشگاه می شود. از پژوهش تعریف و تقدیر می شود ولی 

حق آن به درستی ادا منی شود.

خانم دکر مهربان)عضو هیأت علمی پژوهشکده برنامه ریزی درسی(:

 مسائل و مشکالت حوزه پژوهش و موانع اجرای طرح های پژوهشی بررسی 

و حل شود، در برخی موارد ،فرآیند اجرای طرح های پژوهشی دشوار است.

خانم بخشعلی زاده) مناینده مرکز ملی مطالعات تیمز و پرلز(:

 بهر است در جلساتی از این قبیل به موضوع شیوه های برقراری 

ارتباط بین بخش پژوهش و بخش اجرا پرداخته شود.

خانم دکر رحیمی نژاد)مدیر گروه پژوهشی علوم انسانی پژوهشکده 

برنامه ریزی درسی(:

 عناوین اولویت های پژوهشی در برخی موارد با رشته تحصیلی و 

نظری،  آموزش  حوزه  در  ندارد.  همخوانی  پژوهشگران  کاری  حوزه 

به آن ها  مشکالتی وجود دارد که الزم است در جلسات تخصصی 

پرداخته شود. در ضمن معاونت محرم متوسطه فهرستی از مشکالت 

را که می شود روی آنها پژوهش انجام داد در اختیار قرار دهند.

آقای دکر حسنی )معاون پژوهشکده برنامه ریزی درسی(:

اگر بخواهیم مطالب گفته شده توسط همکاران محرم را جمع بندی 

کنیم باید گفت محور ها به رشح زیر هستند:1-ارتباط پژوهشگاه با 

اجرایی وزارت، 2- کاربست پژوهش، 3- راهربی پژوهشی در  بدنه 

کالن نظام آموزشی، 4- ارزشیابی از طرح ها و پژوهش های اجرایی 

وزارت آموزش و پرورش

آقای دکر کالنری)رسپرست مرکز پژوهشی تعلیم و تربیت روستایی 

عشایری و دوزبانه زبانه تربیز(:

نشست های هم انديشی با حضور معاونين محترم وزير آموزش و پرورش
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مهمرین  از  زبانه  دو  مناطق  در  مخصوصاً  خارجی-  زبان  آموزش  بحث 

موضوعاتی است که باید به آن توجه منود.

خانم فرهبد)عضو هیأت علمی پژوهشکده کودکان استثنایی(:

تلفیقی)دانش  آموزش  و  تلفیق  پذیرای  عادی  مدارس  فرهنگ  و  ساختار   

متوسطه  معاونت  نیست.از  عادی(  آموز  دانش  کنار  در  استثنایی  آموزان 

درخواست دارم موضوع متناسب سازی مدارس متوسطه اول و دوم جهت 

حضور دانش آموزان دارای نیازهای ویژه را مورد توجه قرار دهد، حضور 

دانش آموزان دارای اختالل یادگیری و جسمی 

حرکتی در مدارس عادی دشوار است. دانش و گرایش معلامن مدارس عادی 

در این زمینه توسعه داده شود.

خانم دکر غالم آزاد )مدیر گروه پژوهشی علوم پایه پژوهشکده برنامه ریزی 

درسی(: 

شدید  افت  متوسطه،  معاونت  حوزه  در  اساسی  و  مهم  مسائل  از  یکی 

داوطلبان ورود به رشته ریاضی در آزمون ورودی به دانشگاه است که جای 

پژوهش جدی در این حیطه خالی است.

خانم دکر احقر )رئیس پژوهشکده خانواده و مدرسه(: 

با  تعامل  بر  در زمینه طرح ها و پروژه های آموزشی معاونت متوسطه، 

خانواده ها تأکید شود. نهاد خانواده در فرآیند های آموزشی ورود کند و 

معاونت متوسطه در این خصوص راه را هموار تر کند.

آقای دکر رمضانی )رئیس پژوهشکده کودکان استثنایی(:

 گفتگوی پژوهشگاه با معاونت متوسطه مثمر مثر است ولی پژوهشگاه 

منی تواند به تنهایی همه مسائل آموزش و پرورش را حل کند. دشواری 

های اجرایی پژوهشگاه زیاد است. هویت سازمانی پژوهشگاه موضوع 

مهمی است که باید به آن پرداخته شود. مطالعات بیشری باید داشته 

باشیم ولی نقش پژوهشگاه، راهنامیی نیست.

ریزی  برنامه  پژوهشکده  علمی  هیأت  شکرباغانی)عضو  دکر  خانم 

درسی(: 

پژوهشی با موضوع "چگونگي ارزيايب طويل محتواي علوم دوره عمومي 

محتوايي  مالك  با  هشتم  و  چهارم  هاي  پايه  در  كه  دادیم  انجام   "

چارچوب تيمز مقايسه شده است و نیاز به کاربست دارد.
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انتصابات

“ مدیر هامهنگی امور پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

منصوب شد”

 دکر فرهاد کریمی رسپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،در 

حکمی همکار گرامی آقای بهنام حکمتی را به عنوان مدیر هامهنگی 

امور پژوهشی پژوهشگاه منصوب و طی مراسمی ابالغ ایشان را تقدیم 

منود.تصویر حکم ایشان در زیر آمده است :

از سوی دکتر فرهاد کريمی سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش منصوب شدند:

“اعضای شوراي سياستگذاري برنامه کشوري معلم پژوهنده “
به منظورگسرش برنامه اقدام پژوهی )برنامه معلم پژوهنده (در وزارت 

در مدارس  یادگیری  و  آموزش  فرآیند  کیفیت  وافزایش  پرورش  و  آموزش 

شورای  فعالیت  کشور،  معلامن  علمی  و  پژوهشی  توامنندی  ارتقاء  و 

مطالعات  پژوهشگاه  در  پژوهنده  معلم  کشوری  برنامه  سیاستگذاری 

آموزش و پرورش مجدداً آغاز شده و اعضای آن توسط دکر فرهاد کریمی 

منصوب  و  معرفی  پرورش  و  آموزش  مطالعات  پژوهشگاه  رسپرست 

گردیدند.

در مرکز پژوهشي تبريز برگزار شد :
“انتصاب سرپرست جديد مرکز پژوهشي تبريز و تکريم سرپرست قبلی “

دكررضا كالنري از سوی رسپرست پژوهشگاه،به عنوان رسپرست جدید 

مرکز پژوهشی تربیز منصوب شد.

مراسم معارفه رسپرست جدید مركز پژوهيش تربيز با حضور آقای بهنام 

حكمتي مدير هامهنگي امور پژوهيش پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

پرورش، اعضاي شوراي مركز پژوهيش تربيز و همكاران اين مجموعه در 

فضاي صميمي انجام گرفت.

 در اين برنامه هركدام از اعضاي جلسه دیدگاه های خود را در خصوص 

اهميت و ارتقاء جايگاه اين مركز و نحوه انجام فعاليت هاي پژوهيش 

مسائل دوزبانگي و علوم اجتامعي و مطالعات منطقه اي ارائه كردند.

در خامته از زحامت و تالشهای دو ساله آقای علريضا رنجربي)رسپرست 

قبلی این مرکز( تشكر و قدردانی گردید و دكررضا كالنري به عنوان 

رسپرست مركز پژوهيش تربيز معريف شد.
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