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چقدر باور به پژوهش داريم. وضع موجودمان چگونه 

است، کجا بايد برسيم، چه آسيب ها و چالش هايي در 

ــگر يا  پژوهش وجود دارد و باالخره يک مدير پژوهش

يک مديری که می خواهد مديريت برای پژوهش نمايد 

چگونه بايد باشد. 

آقای عبدالکريمی
آموزش و پرورش شهرستان قم

ــئوليت آموزش و پرورش را قبول  از زماني که مس

ــفانه کمرنگ  كرديم، گروه تحقيقات و پژوهش متأس

ــد. ما در سطح منطقه حدود ۴۲ کميته تخصصی  ش

داريم. درکميته های تخصصی، متأسفانه به رغم نوآوری 

ــکوفايی، در سطح استان و طرح های متناسب با  و ش

بودجه، هيچگونه پشتوانه ای نديديم، و االن هم همه 

آقايان مستحضريد که کميته های پژوهشی ما در حال 

انحالل هستند مگر مناطقی که خودشان عالقه مند 

ــه داشتيم، ولی  ــتند. پارسال بيشتر از ۲۰ جلس هس

متأسفانه امسال که حمايت های سازمان و وزارتخانه 

ــده و اهميت آنچنانی نمی دهند، انحالل پيدا  کم ش

ــث تحوالت بنيادين  ــنهاد بنده در بح می کنند. پيش

ــته اين بود كه اگر بخواهيم يک  خالقيت سال گذش

آموزش و پرورش پويا داشته باشيم، آقايان سخنران که 

به آموزش و پرورش انتقاد می کنند و می گويند هنوز 

ــده است، بايستی  تغيير و تحوالت بنيادی ايجاد نش

ــروع کنيم. همان گونه که در  از تحقيق و پژوهش ش

ــود، اگر معلمان، پژوهنده و  مطالب دکتر هم آمده ب

پژوهشگر نباشند، نمی توانند دانش آموز را پژوهشگر بار 

بياورند. اگر مديران به اين اعتقاد نرسند، به اين جايگاه 

نخواهيم رسيد.

ــتوراتی را ملزم کند که حداقل  يا کارگروه بايد دس

هر منطقه ای، هر استانی در سال ۴ يا ۳ کار پژوهش 

ــتان،  به صورت كاربردي ارائه دهد. مثًال منطقه لرس

ــم در ۳ منطقه  ــن دارند ، ما بياي ــان فقر آه بچه هاش

بعنوان نمونه، فقر آهن بچه ها را بررسی کنيم و علت 

ــويم و  افت تحصيلی در مناطق را تا حدودي جويا ش

بخواهيم از مناطق علت را به صورت کاربردی بررسی 

کنند.

آقای همتی از گيالن (سياهکل)
من اعتقادم اين است که از سال ۷۶، بخشنامه ای 

ــال آن کميته های  ــد برای مناطق که به دنب صادر ش

پژوهشی در سطح آنها داير گرديد. اما استحضار داريد 

که تاکنون هيچ گونه آموزش  مورد نياز برای اعضای اين 

کميته ها در سطح مناطق گذاشته نشده است. معموًال 

روسای مناطق که خودشان بايدگردانندگان اصلی اين 

کميته ها باشند در دانشگاه ها ۳-۲ واحد روش تحقيق 

را گذرانده اند که به استناد همان می توانند برنامه هايی 

ــند. به دنبال آن هم  ــته باش ــطح مناطق داش را در س

کميته های پژوهشی مناطق که پاسخگوی نيازهای 

معلمين در سطح مناطق هستند بايد بتوانند اطالعات 

ــه دهند. با توجه به اين که  ــی را در اين زمينه ارائ کاف

آقای دکتر رضوي هم مطالبی را عنوان کردند، در مورد 

ــی معتقدم که اولين و مهم ترين کار  دوره های آموزش

ــای الزم را به مديران  ــت که ما ابتدا آموزش ه اين اس

و خاصه اعضای کميته پژوهشی بدهيم تا بتوانيم در 

سطح مناطق گسترش خوبی را مشاهده نماييم.

آقای مهربارو از اردبيل
ــکر از همه عزيزان، سال گذشته در  با تقدير و تش

ــرکار خانم سليمی  کارگروه تخصصی که با حضور س

ــتيم، اما آنچه در  ــد، مصوباتی را داش نمين برگزار ش

بخشنامه ها محسوس است، فقدان تفاهم نامه بين بخشی 

ــت، يعنی هر کارگروهی مصوباتی دارد  در وزارت اس

بدون اين که پشتوانه های اجرايی، حقوقی آن  را داشته 

ــات فراواني  ــد. در بحث خالقيت و نوآوری جلس باش

ــه يا   ــم، عزيزانی که عضو هيأت رئيس ــكيل دادي تش

مسؤولين جلسات هستند سعی می کنند که با القائات 

خود، مسير تصميم را به آنجا برسانند. اما به نظر بنده 

بايستی در محدوده سياستگذاری، سياست حاکم را 

مد نظر داشته باشيم و تصميم سازی بکنيم نه اينکه 

براساس تصميمات ديگران مانور بدهيم. چون عملياتی 

ــنامه در بايگانی ها می ماند.  نمی شود و به عنوان بخش

ــال  ــت که ما مصوباتی را که در س ــث دوم اين اس بح

ــتيم فقط در حد طرح قضيه بوده است  گذاشته داش

ــطح يک ناحيه فقط بر اساس مصوبات  و حتی در س

قانون بخشنامه هايی راتنظيم کرديم و فرستاديم اما 

نتيجه اي که گرفتيم، يک تصميم مسافرتی بوده است؛ 

گو اينکه بعداً تداوم نداشت و پيگيری های الزم نشد. 

ــه اين بود که کارگروه هاي يک  خواسته مان در جلس

ــت، مطلوبيتش اين  ــاعته برای يکسال خوب نيس س

است که کارگروه ها در رفع اشکاالت و نواقص اجرايی 

تداوم استانی يا کشوری داشته باشند، واال غير از صدور 

بخشنامه و سپس بايگانی آن نتيجه اي عايد نخواهد 

شد.

بخش دوم روز اول
پرسشگر:  در ارتباط با اهميت ارزش دو پيشنهاد دارم: 
اول، اگر ممكن است در وزارتخانه جهت طراحي پست 

كارشناسي پژوهشي پيگيري الزم به عمل آيد؛ چراكه 

ــورت دكوري و  ــود، پژوهش به ص تا تحولي ايجاد نش

تشريفاتي انجام مي شود.

ــطه  ــي و راهنمايي و متوس ــب ابتداي دوم، در كت

ــود تا  كتابهايي با عنوان«آموزش پژوهش» معرفي ش

ــاس آن بودجه  براي سرانه هاي آموزشي،  بتوان براس

پرورشي و عمراني در نظر گرفت؛ يعني بودجه جداگانه 

را براي امر پژوهش در نظر گرفت. 

دكتر ساكي:
درمواردي كه تدوين گرديد سه كار بر اي كميته ها 

پيش بيني شده است: 

ــت و اعتقاد ما  ۱- آموزش ۲- پژوهش ۳- كاربس

ــت،  هرچه پژوهش به مدرسه نزديك شود  بر اين اس

ــم آموزش  ــت و اگر مي خواهي ــر و مفيدتر اس مؤثرت

ــيم بايد  ــته باش ــده داش ــالق و پژوهن ــرورش خ و پ

ــي مناطق را جدي بگيريم، البته  كميته هاي پژوهش

استانها گرفتاري هاي مالي داشته اند كه سركار خانم 

دكتر نيك صفت كه هم رياست پژوهشگاه را دارند و 

ــوراي معاونين و زارتخانه  هستند، تالش  هم عضو ش

كردند سال گذشته مبلغي را گرفتند،  من نمي دانم چه 

مقدار از مبلغ به سطح مناطق رسيد؟ انشاءا... به عنوان 

زيست بوم پژوهش، پژوهش باوري 
و مغز و انديشه است. آنهايي كه 
ابزارشان بين دو گوششان است و 
سعي مي كنند با انديشه هايشان بروند 
سراغ حل مشكالت مي توانند در اين 
قسمت موفق شوند. 
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دکتر رضا ساکی، عضو هيأت علمی پژوهشکده 
تعليم و تربيت

مقدمه
ــمندان  انديش از  ــياري  بس

ــوم  ــزاره س ــت، از ه مديري

ــر دانايي ياد  ــوان عص به عن

ــد  ــده دارن ــد و عقي مي كنن

ــدي ايجاد ارزش  ــه دانش و اطالعات يك منبع كلي ك

ــيع براي يك ملت و در سطح  ــطح وس و ثروت در س

ــت.(نوروزيان، ۱۳۸۵) در  ــازمان اس خرد براي يك س

ــت و بازيابي دانش و اطالعات جاي  عصر کنونی، انباش

ــخت افزاری و ماهيچه انسان را گرفته است،  قدرت س

ــاخص عقب ماندگي و پيشرفت جوامع  تا جايي که ش

بشري به تدريج به جاي در آمد ساالنه به ميزان دانش 

و اطالعات سازمان يافته و قابل دسترسي آ نها تغيير يافته 

است(نوري يامچلو، ۱۳۷۹ ). پژوهش منشأ توليد دانش 

در عرصه های مختلف است. پژوهش سازمان يافته است 

که می تواند منجر به توليد دانش معتبر گردد.

ــعه  ــه که علوم و فنون در توس ــروزه اين انديش  ام

ــته  ــعه يافته نقش بنياديني داش اقتصادي جهان توس

است، به طور وسيعي پذيرفته شده است. دانشمندان، 

ــتمداران، بارها  ــوم اجتماعي، سياس صاحب نظران عل

ــعه فناوري و  بر نقش بنيادين پژوهش و علوم در توس

اقتصادي در جوامع امروزي تأکيد نموده اند. (سارانسون 

ــده در موارد  ــگ۲،۰۲۰۰). مطالعات انجام ش و فلمين

ــعه ملي  متعدد حاکي از نقش مثبت پژوهش بر توس

جوامع مختلف است. موقعيت پژوهش با موقعيت توسعه 

ــوري که در دو  ــتگي کامل دارد. به ط درجوامع همبس

مقطع زماني ۱۹۸۰ و ۱۹۹۵ تأثيرگذاري و همبستگي 

بين دو متغير در سطح ۹۵ درصد اطمينان گزارش شده 

است. همچنين مطالعات موجود موقعيت پژوهش را در 

کشورهاي توسعه يافته بهتر نشان مي دهد، که حکايت 

ــجم و هماهنگ در کل  از وجود يک نظام زنده و منس

نظام پژوهشي، و فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي اينگونه 

کشورها دارد. (ارفعي مقدم، ۱۳۷۸ ).

ــعه  ــن ميان نقش آموزش و پرورش در توس  در اي

نگاهی دوباره به پژوهش
و مديريت آن 

در آموزش و پرورش

 ما اگر بهترين پرسنل و خالق ترين 
افراد را دراختيار داشته باشيم كه 
پژوهشگر و انديشمند باشند، اما 
مديرانی که به آنها خدمت می کنند، 
افرادی باشند که به پژوهش و تحقيق 
ايمان نداشته باشند، توسعه پژوهش 
معنايي نخواهد يافت

مصوبه كارگروه بيانيه اي درخصوص احياي كميته هاي 

پژوهشي در سطح مناطق و ارتزاق آنها از منابع مالي 

داشته باشيم و آن را به عنوان يك پيشنهاد در كار گروه 

مصوب كنيم و مراحل اجرايي را دنبال نماييم. 

دكتر تحريري نيك صفت:
پيش بيني مي كرديم اين مسائل مطرح شود، باز در 

بخش هاي ديگر كه عزيزان مطالبي را مطرح مي كنند 

عميق تر خواهيم پرداخت ولي اين را با اجازه شما در 

بيانيه خواهيم آورد كه هم بحث كارشناس پژوهشي 

كه پيشنهاد كردند تحت عنوان پژوهش و كارآفريني 

و هم مسئله احياي كميته ها و بحث اعطاي امكانات 

مربوطه به آنها مورد بررسي قرار گيرد.

دكتر توراني:
ــت برنج، زيست بوم يعني  همانطور كه براي كش

شرايط اقليمي خاصي الزم است، زيست بوم پژوهش 

ــود. زيست بوم پژوهش، تنها پول  هم بايد فراهم ش

ــت. شما اگر در تهران هزاران هزار ميليارد دالر  نيس

خرج كنيد بازهم چاي به عمل نمي آيد. زيست بوم 

پژوهش، پژوهش باوري و مغز و انديشه است. آنهايي 

كه ابزارشان بين دو گوششان است و سعي مي كنند 

با انديشه هايشان بروند سراغ حل مشكالت مي توانند 

در اين قسمت موفق شوند. اگر كميته هاي پژوهشي 

ــي به اين  دليل است كه اعتقادي  تعطيل شد بخش

ــري كارهاي زود  ــت. گاه از ما يكس به پژوهش نيس

ــازده مي  خواهند، آقا ۵ ماه ديگر بگو چه كار كنيم،  ب

ــنامه هايي كه  ۲ ماه ديگر جواب بده. خيلي از بخش

صادر مي شود، خيلي از چيزهايي كه از ما مي  خواهند 

ــد پژوهش از  ــود، اگر اين طور باش ــد مطالعه ش باي

بين مي رود، و رنگ مي بازد. اينها برمي گردد به كل 

ــردد به نظام و  ــتم آموزش و پرورش، برمي گ سيس

سيستم مناطق آموزشي، استان ها و غيره. اين باور 

ــد كه مديران خوبي پرورش  ــته باش بايد وجود داش

يابند. اعتقاد و باور به احياي پژوهش را بايد تقويت 

ــي كه در استان ها و  ــما مي دانيد پژوهش نماييم. ش

مناطق مطرح مي شود براي ارائه نظام مند و پژوهشي 

بامعنا حتمًا بايستي طرحي، پروپزالي، فرضيه اي بيايد 

و ثابت شود.

بخشي از اين برمي گردد به ذهني كه نخواهد يك 

مشكل ومسئله اي را همين طوري جواب بدهد. وقتي 

براي شما سؤالي مطرح مي شود و گرفتاري و چالشي 

ــه اي  و تنگنايي در منطقه تان داريد، نگوييد آقا جلس

ــم و چه كار كنيم؟ ياد بگيريم مقداري مطالعه  بگذاري

كنيم،  بررسي و تحقيق كنيم،  خبرگان،  علما و بزرگان 

ــهر را دعوت كنيم و يك طوفان فكري و مغزي راه  ش

بيندازيم، فراخوان مقاله،  گفتگو و همايش  داشته باشيم 

ــكل خود را با يك نگاه عالمانه حل  و كاري كنيم مش

كنيم. به فرهنگ پژوهش بيشتر بايد پرداخته شود.

دكترنيك صفت:
ــؤال در ارتباط با بحث فيلم  فرمي را به همراه ۲ س

قدرت بينش تقديم مي كنيم و به بهترين پاسخ شما 

هديه اي تقديم مي كنيم. 

يكي از ميهمانان: 
ــر توراني داريم و  ــي خدمت آقاي دكت ارادت خاص

كتاب هايشان را هم مطالعه كرده ايم. اما نگرشي مثبت 

ــبت به امر پژوهش هست. فرمودند همه اش پول  نس

ــي آورم. زماني كه  ــت، اتفاقًا چرا، من يك مثال م نيس

يك منطقه و يك استان بخواهد يك اجالس با حضور 

اساتيد فن،  فرهيختگان حوزه تعليم وتربيت ستادي 

انجام دهد، منطقه يا استان وسيله ندارد بفرستد و حتي 

زماني كه آن استادي كه دل سوخته است، مي گويد 

اگر شما امكانات داريد با هواپيما بيايم، اگر نه نمي آيم، 

امكانات نيست. اتفاقًا اقدام پژوهي از تحقيقات كالسيك 

ــت؛ چون بايد به منزل دانش آموز برود.  وقت گيرتر اس

ــكل دارد. االن  ــي معلم براي دادن يك هديه  مش حت

ــكده تعليم وتربيت تبديل به  ــت پژوهش ۴ سال اس

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش شده است. همه 

ــتيم  ــه اي بوديم و آن را افتخاري مي دانس ما در جلس

ولي از آن زمان فتيله تحقيق در كميته هاي پژوهش 

مناطق پايين آمده،  چرا؟ من از شما سؤال مي كنم چرا 

در دفتر وزارت ستادي كار را پيگيري نكرد؟

دكتر رضوي:
خواهش مي كنم به چند نكته اي درمورد مشاهده 

فيلم توجه فرماييد:

۱- هرچه مي توانيد ذهنيت آميخته با سياست  را 

قبل از اينكه وارد چارچوب شويد، محو كنيد. اصًال 

ــي به فيلم نگاه نكنيد، فقط به عنوان  به ديد سياس

يك معلم نگاه كنيد، رسالت اصلي ما معلمي است. 

و ازديد روانشناسي و تعليم وتربيت به قسمت هاي 

مختلف فيلم توجه كنيد و به پيام هايش، مخصوصًا 

به صحبتهايي كه مي شود دقت نماييد. جواب سؤال 

ــت بلكه در ذهن خود شما بايد توليد  در فيلم نيس

شود، ۵ دقيقه فرصت داريد سؤاالت را جواب دهيد 

ــه از خانم  ــي مي كنيم و طبق قولي ك و بعد بررس

دكتر گرفتيم به بهترين پاسخ هديه اي نقدي تقديم 

مي كنيم.  بنابراين فقط به محتواي فيلم و پيام آن  

توجه كنيد.

مقاله ارائه شده درکارگاه دهم، توسعه 
پژوهش، خالقيت،  نوآوری
در آموزش و پرورشکشور
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نکنيم هر گونه مديريت مؤثر بر آن غيرممکن است.

پژوهش محور توسعه سازمان ها
پژوهش همواره در مسير توسعه آگاهي هاي انساني 

ــت. امروزه در پرتو همين  ــته اس ــي داش نقش اساس

ــته در  ــش نيز بيش از گذش ــت که پژوه آگاهي هاس

ــان ها نقش آفرينی می نمايد و نقش ممتاز  زندگی انس

آن روز به روز برجسته تر می گردد. پيامد اين موقعيت 

ــات در موضوعات  ــرت آور دانش و اطالع ــش حي افزاي

مختلف و ايجاد حوزه هاي تخصصي جديدتر در عرصه 

دانش بشری است. در همين راستاست که سازمان های 

متعددی نيز برای اجرای فعاليت های پژوهشی پای به 

عرصه ظهور گذارده اند.

پژوهش همچنين نقش برجسته ای را در اداره مؤثر 

ــازمان ها بر عهده گرفته است. اين نقش به  وظايف س

ويژه از اين جهت اهميت دارد که دنياي کنونی به طور 

ــازمان ها همراه  ــترش س ــيس و گس فزاينده ای با تأس

ــت و اغلب انسان ها بيشترين و بهترين اوقات  بوده اس

زندگی خود را با عضويت در يک يا چند سازمان سپری 

ــت که پژوهش با قالب هايي  می نمايند. از همين روس

سازماني نيز مطرح شده است. پژوهش در اين سطح به 

توسعه و بهسازی انجام امور سازمان های مختلف کمک 

می کند.

پژوهش زمينه ساز ايجاد قلمروهای جديد علمی
گسترش سازمان هاي علمي پژوهشي، افزايش دامنه 

موضوعات پژوهشي، فزايندگي توليد دانش و اطالعات، 

توسعه فناوري های نوين در عرصه دانش و اطالعات و 

ــمار دانشمندان و پژوهشگران در  همچنين افزايش ش

رشته هاي مختلف تخصصي موجب ظهور قلمروهايي 

نوظهور در عرصه دانش و پژوهش برای بهره گيری هر 

چه بيشتر از اين ظرفيت اساسی گرديده است. برخی از 

اين قلمروها به شرح زير می باشند: 

  مديريت پژوهش۳: که به تبيين شرايط در سازمان های 

پژوهشي، ويژگي پژوهشگران و نحوه اداره سازمان هاي 

پژوهشي مي پردازد.

ــش، که نحوه توليد،  ــت دانش۴: مديريت دان   مديري

ذخيره و اشاعه و کاربرد دانش را در انواع سطوح خود، 

در عرصه سازمان ها مورد بررسي قرار مي دهد.   

  مديريت فناوری: اين مديريت به کاربرد فناوري های 

حاصل از کار دانشمندان و پژوهشگران در عرصه عمل 

مي پردازد. 

ــت ارتباطات  ــت ارتباطات واطالعات: مديري  مديري

واطالعات در پي تسهيل تعامل و ارتباط دانشمندان و 

پژوهشگران با يکديگر و دسترسي مناسب و مؤثرتر افراد 

مختلف به دانش و اطالعات علمي و پژوهشي با استفاده 

از امکانات و تجهيزات جديد مي باشد.

  سازمان های يادگيرنده۵: صاحب نظران  براي  مفهوم  

سازمان  يادگيرنده  نيز تعاريف  متعددي  ارائه  كرده اند. از 

جمله سازمان يادگيرنده  را سازماني  می دانند كه  با ايجاد 

ــتراتژي ها به  ارتقاي  يادگيري  سازماني   ساختارها و اس

ــب  و انتقال   كمك  مي كند و داراي  توانايي  ايجاد، كس

ــت  و رفتار خودش  را طوري  تعديل  مي كند  دانش  اس

ــد (  كه  منعكس  كننده  دانش  و ديدگاه هاي  جديد باش

آبکنار، ۱۳۸۶ ).

ــت که هر فرد برای ايفای  ــرايطی اس در چنين ش

ــود در دنيای پيچيده کنونی بايد از حداقل  وظايف خ

مهارت های مورد نياز در بحث پژوهش برخوردار باشد. 

در واقع عدم داشتن حداقل مهارت ها در زمينه پژوهش 

و فناوری منجر به عقب ماندگی فرد در زندگی فردی و 

اجتماعی خواهد شد. 

پژوهش در آموزش و پرورش با قابليت هايي 
وسيع 

پژوهش به عنوان يکی از مهمترين منابع شناخت و 

آگاهی انسان ها از ديرباز نقش مهمی در توسعه جوامع 

ــت. در آموزش و پرورش نيز به  و سازمان ها داشته اس

عنوان يکی از پيچيده و دشوارترين عرصه فعاليت های 

ــته ای  ــش در توليد دانايي نقش برجس ــری، پژوه بش

داشته و دارد. پژوهش در آموزش و پرورش را عبارت از 

مطالعه نظام مند به منظور توصيف، پيش بينی، کنترل و 

تبيين پديده ها و موضوعات آموزشی – پرورشی تعريف 

می نمايند.اما به نظر نگارنده اين تعريف پوشش دهنده 

ــد.  کامل جايگاه پژوهش در آموزش و پرورش نمی باش

پژوهش با آموزش درهم تنيده است و به دشواری می 

زيرساخت های فکری و مهارتی برای ايجاد يک جامعه 

علمی و دانش بنياد بسيار اساسی است. پايه های اصلی 

ــود.  ــاخته می ش تفکر علمی، در آموزش و پرورش س

ــعه مهارت های اساسی  آموزش و پرورش، ايجاد و توس

تفکر را برای نيل به يک جامعه يادگيرنده و پيشرو در 

دستورکار خود دارد. هدفی که ناظر بر تربيت دانش آموز 

فکور و يادگيرنده است.

ــود از پژوهش  ــوزش و پرورش خ ــش از اين آم پي

ــش را به صورتی  ــره می برد تا برنامه ها و فعاليت هاي به

هوشمندانه سامان دهد. پژوهش راهنمايي قابل اعتماد 

برای طراحی و اجرای برنامه های آموزشی - پرورشی در 

ابعاد مختلف است.  

به اين ترتيب مديريت پژوهش در آموزش و پرورش 

اهميتی مضاعف دارد. آموزش و پرورش با پژوهش پيوند 

برقرار می کند که بتواند رسالت های خود را به درستی 

ــوی ديگر با ايفای مؤثر رسالت های  انجام دهد و از س

آموزش و پرورش خود به يک جامعه دانش بنياد کمک 

می کند. 

ــش در آموزش و پرورش  برای درک مديريت پژوه

ــيم و  نيز بايد ابتدا پژوهش با مؤلفه های آن را بشناس

درک کنيم، پژوهش چه ماهيتی دارد، چه جنسی دارد، 

چه مفروضاتی برای رشد آن ضروری است.مانند بذری 

که بايد ويژگی های آن را درک کنيم تا بتوانيم محيط 

قابل کشت و رشد آن را مهيا سازيم، تا پژوهش را درک 
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توان آنها را از يکديگر تفکيک کرد.

ــيار فراتر از  حضور پژوهش در آموزش و پرورش بس

حضور صرف در تصميم گيري های سطوح کالن است. 

ــت و  ــش در پيوند عميق با آموزش و پرورش اس پژوه

ــاختاری و موردی  نمی توان صرفًا برای آن حضوری س

ــه عنوان مهمترين روش  ــت. پژوهش ب را در نظر داش

ــرای پويايي و تعميق  ــوزش، در عرصه تدريس و ب آم

فرايند ياددهی-يادگيری حضوری برجسته دارد. به اين 

ترتيب آموزش و پژوهش همراه يکديگرند، روش حل 

ــأله به عنوان روش آموزش، روش پژوهش و روش  مس

ــت.  ــيدن و پيونددهنده آموزش با پژوهش اس انديش

ــوزان با تکيه بر فرآيند پژوهش فرصت الزم را  دانش آم

برای نيل به يادگيری بامعنی تر و مادام العمر  به دست 

ــوان روش آموزش و  ــد. بنابراين پژوهش به عن می آورن

ــی درون  پرورش نقش درخوری در کارکردهای اساس

کالس درس ايفا می نمايد. 

ــی و فکور نظام  ــوان عامالن اصل معلمان نيز به عن

ــی در ارتباط نزديک با پژوهش هستند. اصوًال  آموزش

ــی را تعامالت  ــده ای از ترکيب حرفه معلم بخش عم

ــکيل می دهد.  ــی و فکورانه معلم تش علمی–پژوهش

ــه تدريس بايد در  ــان برای حضور مؤثر در عرص معلم

چندين بعد با پژوهش مرتبط شوند. در بعد اول، معلم 

ــش به دانش آموزان ايفای نقش  به عنوان مدرس پژوه

می کند. در اين نقش معلم با سازماندهی مؤثر فرآيند 

ــود را در جهت تحقق  ــری، تدريس خ ياددهی-يادگي

دانش آموز فکور و پژوهنده هدايت می کند. در اين نقش 

ــم خود بايد پيش تر پژوهش و ماهيت و همچنين  معل

فضای مناسب برای رشد آن را به درستی درک کند. در 

بعد دوم، معلم به عنوان يک عنصر حرفه ای و فکور، بايد 

يک پژوهشگر باشد تا بتواند در مسير فرايند ياددهی – 

يادگيری نقش خود را به درستی ايفا نمايد. معلم بواسطه 

ويژگي های شغل خود نمی تواند منبع دانايي و اطالعات 

ــگران  ــش های ديگران و پژوهش خود را صرفًا به کوش

خارج از کالس درس محدود سازد. او به عنوان يک فرد 

حرفه ای بايد بتواند روشهای خاصی از پژوهش های ناظر 

ــد اقدام پژوهی و درس پژوهی را برای حل  بر عمل مانن

ــکالت تدريس به کار گيرد و از نتايج آنها در بهبود  مش

تدريس بهره ببرد، اما با وجود کوشش های فردی، وی 

از استفاده از دستاورد کوشش های پژوهشی ديگران که 

عمدتًا توسط پژوهشگران خارج از کالس درس انجام 

می شود بی نياز نمي گردد. پژوهشگران خارج از کالس 

ــاد مختلف تدريس  ــش متراکمی درباره ابع درس دان

توليد کرده اند که معلم برای تکميل آگاهي های خود 

ــومين بعد از ارتباط خود با پژوهش- به عنوان  و در س

مصرف کننده دستاوردهای پژوهشی ديگران – به آنها 

ــه می کند. معلم به عنوان يک کارگزار فکور، در  مراجع

ــوم دانش خود را در پيوند با دانش ديگران غنی  بعد س

می سازد.

ــتر،  ــه اين ترتيب برای نيل به پويايي هر چه بيش ب

ــف آموزش و  ــطوح و ابعاد مختل ــش بايد در س پژوه

پرورش جاری گردد. آموزش و پرورش پژوهش محور، 

آموزش و پرورش فکوری است که می داند کجا می رود، 

ــرود. در آموزش و پرورش  ــرا می رود و چگونه بايد ب چ

پژوهش محور همه سطوح شغلی از فوايد پژوهش بهره 

می برند.

مديريت پژوهش در آموزش و پرورش چيست؟
مديريت پژوهش در آموزش و پرورش عبارت است از 

فرايند انسجام بخشی به منابع موجود به نحوی که فضای 

برانگيزاننده برای انجام پژوهش و استفاده از يافته های 

ــازد تا از  آن را در محيط آموزش و پرورش مهيا می س

رهگذر آن تصميم گيری در سطوح مختلف بهبود يابد. 

بويژه مديريت پژوهش بر تدارک شرايط برای روان سازی 

و تسهيل امور پژوهشی متمرکز است.

در آموزش و پرورش مديريت پژوهش بنابر تعريف 

فوق يک مفهوم فراگير است که می تواند همه مديران 

در سطوح مختلف و حتی معلمان را در برگيرد. قلمرو 

ــرورش را نمی توان محدود به  ــش در آموزش و پ پژوه

ــطوح  ــازمان های خاصی نمود. پژوهش در همه س س

ــته خود را ايفا کند. بويژه  ــازمانی بايد نقش برجس س

در سطح منطقه آموزشی و مدرسه، مديريت پژوهش 

بسيار با اهميت است.

کارکردهای پژوهش در آموزش و پرورش

ــطوح مختلف و انجام  پژوهش با توليد دانش در س

ــتاي مأموريت های نظام  ــاي جانبي، در راس فعاليت ه

آموزشی کارکردهای زير را دنبال مي کند: 

کارکرد توسعه ای:
ــک موقعيت  ــی-تربيتی به عنوان ي ــام آموزش نظ

گسترده و فراگير  نيازمند اصالح و بهبود مستمر خود 

ــتاي تحقق اين جريان اساسي  است. پژوهش در راس

ــطح نظام آموزشی را بر  و حيات بخش مي کوشد تا س

اساس تغيير و تحوالت در عرصه هاي مختلف و با توجه 

به شاخص هاي ملي و بين المللي ارتقا بخشيده، آن را 

ــد، نوسازي و بهسازي به روز و  با انتظارات در حال رش

متناسب سازد. به عبارتي در اين عرصه، پژوهش به عنوان 

کانون تفکر با عملياتي نمودن نظريه و الگوهای تربيتي 

و فراهم کردن زمينه هاي آزمايش آنها، رصد نوآوري ها 

ــی  و رويکردهاي جديد در درون و بيرون نظام آموزش

ــود، با تکيه بر چهارچوب نظام معيار  و نقد وضع موج

بومی و انواع معيارهاي مقبول ملي و جهاني، روندهاي 

نويني را در عرصه عمل تربيتي و در ابعاد مختلف، براي 

ــتمر نظام آموزشی مطرح مي سازد  اصالح و بهبود مس

ــازي اين روندها در نظام، حمايت الزم را  و تا نهادينه س

به عمل مي آورد.

 کارکرد پيشگيرانه:
ــام فعاليت براي  ــي از کارکردهای پژوهش، انج يک

ــگيري از بروز مسائل و بحران ها در نظام آموزشی  پيش

ــت. نظام پژوهش در اين کارکرد در راستاي اصول  اس

آموزش و پرورش به ويژه اصول پويايي، مسئوليت پذيري 

ــرد نظام  ــداوم نحوه عملک ــا پايش م ــخگويي ب و پاس

ــی و توليد دانش در سطوح مختلف، مديران و  آموزش

ــي را در انجام مأموريت ها  ــت اندرکاران نظام تربيت دس

ــازد و به اين ترتيب با  ــيار مي س و وظايف مختلف هش

ــنگري وهدايت امور، پيشاپيش و به موقع مانع از  روش

بروز مسئله و بحران در نظام تربيتي مي شود. 

 کارکرد درماني:
 بخش ديگري از فعاليت هاي حوزه پژوهش ناظر بر 

تشخيص مسائل و مشکالت و راه هاي مرتفع ساختن 

ــا پي گيري روندها  ــت. پژوهش در اين بخش ب آنهاس

ــالمت  ــاخص ها، اطالعات الزم را در باره ميزان س و ش

ــی در ابعاد مختلف و  ــان نظام آموزش يا بيماری جري

ــتاي تحقق اهداف آموزش و پرورش  توليد و  در  راس

آسيب ها و کاستيهاي احتمالي و راه هاي مواجهه با آنها 

را به تصميم گيران ارائه مي کند. 

 کارکرد فرهنگی:
بر اساس اصل خردورزي، پژوهش و تدبر و تأمل در 

خصوص مسائل و موضوعات تربيتي و تصميم گيري هاي 

ــطوح مختلف مديريتي ( کالس درس تا  تربيتي در س

سياستگذاري کالن ) ضرورتي انکارناپذير است. بنابراين 

کسب شايستگي هاي مرتبط با پژوهش توسط کارگزاران 

و ايجاد فضاي مناسب براي پژوهش و تعالي اين جريان 
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ــی- تربيتی از  در تمامي اجزا و مؤلفه هاي نظام آموزش

وظايف پژوهش محسوب مي شود. به طورکلي پژوهش 

ــه دليل اساسي بايد به توسعه و تعالي پژوهش و  به س

ارزشيابي همت گمارد:

ــردورزي، اصل  ــل خ ــق اص ــن که تحق ــدا، اي ابت

مسئوليت پذيري و پاسخگويي و اصل پويايي در تمامي 

ابعاد و اجزای آموزش و پرورش محتاج توسعه پژوهش 

در اين نظام مي باشد.

ــورداري از يک فضاي  دو ديگر، پژوهش بدون برخ

ــي را عايد نظام نخواهد  ــاعد، ثمر چندان فرهنگي مس

ــاخت. فرهنگ به عنوان زيست بوم مناسب پژوهش  س

عمل مي نمايد و از اين رو با گسترش آن در ميان مديران 

و ساير کارگزاران نظام آموزشی و همچنين دانش آموزان 

زمينه توسعه و تأثيرگذاري يافته هاي پژوهش بر نظام 

ارتقا مي يابد.

دليل ديگر، پيوند ذاتي فرايند پژوهش با فرايند درک، 

اصالح و بهبود موقعيت به عنوان يکی از شايستگي هاي 

ــت. از اين  ــروري در جريان ياددهی - يادگيری اس ض

ــطوح کارگزاران آموزشی توجه به توسعه  منظر در س

ــان معلمان و  پژوهش امری ضروري مي نمايد. بدينس

مربيان ضمن کسب شايستگي هاي پژوهشي و با تکيه 

ــر روش پژوهش به درک بهتر موقعيت خود و اصالح  ب

ــي از عوامل مؤثر در هدايت  ــود آن به عنوان يک و بهب

ــتعدادهاي متربيان به تعميق يادگيري و  و پرورش اس

ــتجوگري درآنها کمک  تقويت روحيه پژوهش و جس

مي کنند.

بر اين اساس نظام پژوهش بخشي از ظرفيت خود 

ــان معلمان،  ــگ پژوهش در مي ــترش فرهن را به گس

مديران و تصميم گيران، پژوهشگران آموزشی - تربيتی، 

دانش آموزان و خانواده آنها و ساير افراد مرتبط با آموزش 

و پرورش اختصاص مي دهد که حاصل آن به تسهيل 

اجراي کارکردها و تحقق اهداف نظام  آموزشی کمک 

خواهد کرد. 

کارکرد  تعاملی:
تحقق رسالت نظام آموزشی در گرو همکاری و تعامل 

نهادها و سازمان های تأثيرگذار است. به همين ترتيب 

بخش پژوهش بايد در تعامل با بخش های پژوهشی اين 

دسته از نهادها و سازمان ها، برای تحقق اهداف مشترک 

قدم بردارد.

ــده  ــه کارکردهاي پنجگانه يادش ــت ک بديهي اس

ــده و در تعامل با يکديگر  پژوهش به صورتي درهم تني

عمل مي نمايند.

حوزه های فعاليت مدير پژوهش در سطح منطقه 
آموزشی

ــطح منطقه بايد زمينه الزم را  مدير پژوهش در س

برای بهره برداری مدرسه از پژوهش فراهم کند. بنابراين 

مدير پژوهش بايد در موضوعات زير برنامه ريزی کند و 

فعاليت هايي را به اين ترتيب به مرحله اجرا درآورد:

۱.توسعه فرهنگ پژوهش:
ــب خود دارد که  ــت بوم مناس پژوهش نياز به زيس

فرهنگ بيش از هر چيز آن را فراهم می سازد.

مديريت پژوهش در آموزش و پرورش، مديريت بر 

انسان هاي خالق و نوآور و مديريت تفکر در آموزش و 

پرورش است. چنين مديريتی در قالب فرهنگ خاص 

ــش  ــود ممکن مي گردد و بايد برای ايجاد آن کوش خ

نمود. 

نمونه هايي از ويژگی فرهنگ حامی پژوهش:
 پژوهش و پژوهشگران گرامی داشته می شوند. 

 اطالعات علمی به راحتي و بدون قيد و بند دراختيار 

قرار می گيرد.

 يادگيری ارزش همگانی است.

 فضای اعتماد و همدلی حاکم است.

 خالقيت و نوآوری تشويق می شود.

ــه حاکم  ــر مدرس ــگ عمل فکورانه در سرتاس  فرهن

است. کارکنان در عمل خود به صورت روزانه و مستمر 

ژرف انديشی می کنند.

۲.توسعه پژوهش های دانش آموزی (دانش آموز  
پژوهنده): 

ــه تربيت دانش آموز  اصوًال مهمترين وظيفه مدرس

ــی در  ــت. تربيت علمی–پژوهش در ابعاد مختلف اس

دانش آموزان نيز به عنوان يک ضرورت اساسی در نظام 

آموزش مطرح هستند، كه بايد از همان سال های ابتدای 

تحصيل مورد توجه قرار گيرند. اين تربيت پی ساخت 

ــه تقويت ابعاد  ــاير ابعاد تربيتی را دربرمی گيرد و ب س

ــان کمک می کند. خميرمايه  ــد يك انس مختلف رش

روحيه علمی دانش آموزان از دوران کودکی و نوجوانی 

و در محيط های آموزشی شکل می گيرد و در دوره های 

ديگر به شکوفايي و باروری می رسد. 

ــي و تربيتي،  ــاي آموزش ــطح از پژوهش ه ــن س اي

ــطح از پژوهش هاي  ــترده ترين س بنيادي ترين و گس

ــمار مي رود. هدف اساسي اين سطح از  آموزشی به ش

تحقيقات عبارت از تقويت روحيه کنجکاوي و کاوشگري 

در دانش آموزان و آموختن مهارت هاي ضروري پژوهشي 

يا مهارت هاي حل مسأله و کشف مجهول به آنهاست. 

ــرکت دانش آموزان  ــت که از طريق ش غرض آن اس

ــف  در فعاليتهاي يادگيري که به قول ديويي براي کش

ــازماندهی مجدد انجام مي گيرد، گرايش و تمايل  و س

مثبت نسبت به حل مسأله در يادگيرندگان تقويت شود 

و مهارت هاي الزم براي مواجهه با موقعيت هاي مسأله دار 

در چارچوب روش علمي در اختيار ايشان قرار گيرد.

۳.توسعه پژوهش های معلمان 
(معلم پژوهنده):

ــاير کارکنان  ــطح معلمان، مديرا ن و س در اين س

ــود به توليد  ــوان کارگزارانی فکور، خ ــه به عن مدرس

ــائل محيط کار خود  ــن دانش براي حل مس بومي تري

اقدام مي کنند. يکي از آرمان هاي نظام تعليم و تربيت 

دستيابي به هدف کارگزار فکور است که بتواند با بصيرت 

واستفاده هنرمندانه از پژوهش، موقعيت تعليم و تربيت 

را در محيط کار خود ارتقا بخشد. 

 رويکرد معلم پژوهنده به اين مفهوم کليدي استوار 

است که رويدادهاي درون کالس موقعيت هايي منحصر 

به فرد تلقي مي شوند که با تکيه صرف بر پژوهش هاي 

کالسيک و دانشگاهي قابل تبيين نيستند. 

پژوهش هـای معلمان عمدتًا به دو شـکل زير صورت 
می پذيرد:

 action research)) اقدام پژوهی  

(lesson study)درس پژوهی 

محور هردو رويکرد پژوهشی نيز بر توسعه يادگيری 

دانش آموزان است.

۴.اجرای دوره های آموزش پژوهش:
ــازی و  معلمان و دانش آموزان خود نيازمند به روزس

ارتقاي دانش و مهارت های پژوهشی هستند. بايد نظامی 

پژوهش همراه با ساير عناصر
درخدمت يادگيری دانش آموزان قرار می گيرد
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ــوزش پژوهش را برای  ــع و فراگير از دوره های آم جام

تحقق اين هدف در سطح منطقه پيش بينی نمود.

۵.توليد يافته های پژوهش
(اجرای طرح پژوهشی):

ــائل و مشکالت آموزش و  درک و حل برخی از مس

ــطح منطقه دشوار و از اين رو نيازمند به  پرورش در س

انجام يک پژوهش پيرامون آن است. بنابراين مديريت 

پژوهش بايد اولويت های پژوهشی منطقه را شناسايي و 

ــگران واگذار  طی يک فراخوان اجرای آنها را به پژوهش

نمايد.

۶.اشاعه يافته های پژوهش:
ــترانيدن، انتشار و پخش  ــاعه به معنی گس  واژه اش

کردن 

 وسيع مانند بذرافشانی در زمين می باشد.

ــب  ــن ترتي ــه اي ــش ب ــای پژوه ــاعه يافته ه  اش

ــاختن يافته های پژوهش برای سطوح  دسترس پذيرس

مختلف مخاطبان پژوهش است. 

ــتفاده از ابزارهای  ــا اس ــی ب بايد يافته های پژوهش

گوناگون در اختيار مخاطبان خود قرار گيرد.

۷.کاربست يافته های پژوهش:
بينش بدون عمل رؤيايي بيش نيست و عمل بدون 

بينش تنها هدر دادن زمان است. بينش با عمل است 

که مي تواند جهان را تغيير دهد. 

آموزش و پرورش فعاليتي کاربردي است و از اين رو 

بايد نتايج تحقيقات آن به اصالح و بهبود تعليم و تربيت 

منجر شود. پژوهش آموزشی از اين رو متعهد به اصالح 

نظام آموزش و پرورش است. به اين ترتيب يکی ديگر 

از وظايف مديران پژوهش در سطح مناطق برنامه ريزی 

براي کاربست يافته های پژوهشی است. 

حوزه های فعاليت مدير پژوهش در سطح 
مدرسه

ــطحی  پژوهش در آموزش و پرورش بيش از هر س

ــه و کالس درس کمک کند. پژوهش در  بايد به مدرس

انجام مؤثر وظايف متعدد مدرسه و در مسير اثربخشی 

ــدون توجه به  ــی دارد که ب ــی پررنگ و اساس آن نقش

ــه مانند حرکت در يک فضای  آن کوشش های مدرس

تاريک و بدون راهنما تلقی می شود. پژوهش راهنمای 

ــطح مدرسه است. مدرسه برای  حرکت اثربخش در س

پيگيری اهداف آموزشی و پرورشی، وظايف دشواری را 

برعهده دارد که عمدتًا آنها را در شش گروه طبقه بندي 

نموده اند: 

۱) برنامة آموزش و تدريس ۲) امور دانش آموزان ۳) 

ــي ۴) روابط مدرسهـ  اجتماع ۵)  امور كاركنان آموزش

تسهيالت و تجهيزات آموزشي ۶) امور اداري و مالي

ــطوح مختلف در هر يك  ــي در س  مديران آموزش

ــددي بر عهده  ــاي فوق، وظايف فرعي متع از زمينه ه

ــا، افرادي با توانايي ها و  ــد كه براي انجام دادن آنه دارن

ــكاري مي كنند  ــاوت با مديران هم تخصص هاي متف

ــر يک از امور  ــت تحقق ه (عالقه بند، ۱۳۷۳،). پيداس

مذکور در سطح مدرسه مستلزم کوششي جدی است 

ــی و دانايي صورت می پذيرد. از اين  که با اتکا به آگاه

منظر، مدرسه کانونی از انواع کوشش ها تلقی می شود 

ــطوح مختلف  ــه بر پايه آگاهی و دانايي برآمده از س ک

پژوهش سازمان می يابند. بر اين اساس مدرسه به عنوان 

ــازمانی دايمًا در حال يادگيری، نقطه ای برای تالقی  س

ــازد که در  ــی فراهم می س ــواع پژوهش های آموزش ان

ــتای آن بايد کارکردهای موجود برای تسهيل در  راس

دريافت، ترکيب و به کارگيری انواع دانش های آموزشی 

و تربيتی مورد بازبينی و بازآفرينی قرار گيرند. مدرسه 

پژوهنده و يادگيرنده مفهومی جامع برای انديشه ورزی 

در اين زمينه است. 

به همين دليل برخی حرکت در مسير مدرسه اثربخش 

را از طريق ايجاد مدارس يادگيرنده ممكن مي دانند كه 

با اشاعه فرهنگ پژوهش مدار موجب می شود تا افراد از 

يك سو از يكديگر و از سوي ديگر از تجارب خودشان 

بياموزند. (بيوكلي ۱۹۹۸،  ايستر وكاستل). اين مفهوم 

در برگيرنده تمام پيش فرضهايي است که در نظريه های 

ــه اثربخش مطرح می شود. در مدارس  مرتبط با مدرس

يادگيرنده نيز مؤلفه هايي همچون تداوم يادگيري هاي 

فردي، عمل فكورانه، شبكه هاي ارتباطات سهل الوصول 

و ساختار و فضاي حامي يادگيري ديده مي شوند.

جمع بندی
پژوهش محور توسعه آگاهي های فردی و سازمانی 

ــز پژوهش جايگاهی  ــت. در آموزش و پرورش ني اس

ــته دارد. پژوهش در آموزش و پرورش با کليه  برجس

ــوان آن را در  ــت و نمی ت ابعاد و فعاليت ها مرتبط اس

انحصار محدوده های سازمانی خاصی قرار داد. مديريت 

پژوهش در آموزش و پرورش هم مفهومی فراگير است 

که تمام سطوح سازمانی را در برمی گيرد. به عبارتی، 

از مديران سطح ستاد گرفته تا مديران سطح مدرسه 

ــازمانی خود  ــه بايد در حوزه وظايف و اقدامات س هم

سهمی را برای پژوهش در نظر گيرند. مهمترين وظيفه 

مديران در اين عرصه فراهم ساختن فرصت الزم برای 

ــتفاده از يافته های آن در فرايند  اجرای پژوهش و اس

ــت. مديريت پژوهش در آموزش و  تصميم گيری اس

پرورش تسهيل کننده امور پژوهش در حوزه سازمانی 

مرتبط با خود است.  
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برای نيل به پويايي هر چه 
بيشتر، پژوهش بايد در سطوح 
و ابعاد مختلف آموزش و پرورش 
جاری گردد. آموزش و پرورش 
پژوهش محور، آموزش و پرورش 
فکوری است که می داند کجا می رود، 
چرا می رود و چگونه بايد برود. 
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اگر ميان اهداف فردي و سازماني 
هم سويي به وجود بيايد و افراد 
سازمان تحقق اهداف خود را در گرو 
تحقق اهداف سازمان بيابند انگيزه 
زيادي براي تفكر، كار و تالش بيشتر 
به دست مي آيد

دکتر معصومه صمدی، عضو هيات علمی پژوهشکده 
تعليم و تربيت 

مقدمه 
 با شتاب روز افزون تحوالت و دگرگوني ها در دنياي 

كنوني كه عصر ارتباطات و اطالعات۲ نام گرفته است و 

به دليل بي ثباتي و تغييرپذيري و نيز غيرقابل پيش بيني 

بودن اين تغييرات، آنچه نظام هاي آموزشي را در جهت 

ــا بهره مند  ــرفت و ترقي آنه ــره وري و پيش افزايش به

مي سازد استفاده از فرصت هاست. اين امر ميسر نمي شود 

ــران. در اين كه خالقيت  ــر با درايت و خالقيت مدي مگ

چيست، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. روان شناسان، 

جامعه شناسان و صاحب نظران حوزه مديريت هر كدام از 

زواياي گوناگون به اين مفهوم نگريسته اند. الزم به ذكر 

است كه تفرق آراء در اين زمينه به حدي است كه حتي 

در ميان نظريه پردازان هر كدام از اين سه حوزه اتفاق نظر 

وجود ندارد.

ــت بر پايه عوامل  ــناختي، خالقي در ديدگاه روان ش

دروني مورد بررسي قرار گرفته است. اما هر گروه از آنها 

خالقيت را براساس يك عنصر مورد بررسي قرار داده اند. 

براي مثال، عده اي از روان شناسان خالقيت را بر اساس 

ويژگي هاي شخصيتي افراد خالق، برخي ديگر خالقيت 

ــده اي ديگر خالقيت  ــاس فرآيند خالقيت، ع ــر اس را ب

ــب محصول خالق مورد مطالعه قرار داده اند.  را بر حس

ــاي ويژگي هاي  ــورد۳ (۱۹۶۲) خالقيت را بر مبن گيلف

ــه اعتقاد وي  ــت ب ــخصيتي مورد توجه قرار داده اس ش

ــت كه  خالقيت مجموعه اي از توانايي ها و خصيصه هاس

موجب تفكر خالق مي شود. وي خالقيت را تفكر واگرا در 

حل مسأله مي داند و معتقد است كه تفكر واگرا تفكري 

است كه در جهات مختلف سير مي كند. وي اولين كسي 

است كه مبحث تفكر واگرا را در روان شناسي خالقيت 

ــاي زيادي در اين زمينه انجام داد.  مطرح كرد و طرح ه

آمابيل۴ (۱۹۹۰) معتقد است كه عمل خالق از طريق 

اكتشاف انجام مي گيرد نه الگوريتم. رو و بايرز۵ (۱۹۹۷) 

ــده اي را خالقيت مي نامند كه ازويژگي هايي از  ظهور اي

قبيل نو بودن، اصالت داشتن، مفيد بودن و توجه ديگران 

را جلب كردن برخوردار باشند. (تورنس۶ ،۱۹۷۹،ترجمه 

ــن زاده، ۱۳۷۵). خالقيت را عميق تر كندن، دوباره  حس

ــدن، وارد  ــته خارج ش ــت درهاي بس نگاه كردن، از پش

ــتن، خوش بودن،  ــدن، ميل به دانس آب هاي عميق ش

قصرهاي شني ساختن، با نت هاي خويش آواز خواندن و 

با آينده دست دادن تعريف كرده است. 

در ديدگاه جامعه شناختي خالقيت و نوآوري بيشتر 

امري جامعه شناختي و مربوط به فراهم آوردن محيط 

ــب جهت بروز استعدادها در نظر گرفته  و زمينه مناس

شده است. به اعتقاد جامعه شناسان ما نمي توانيم بدون 

توجه به زمينه هاي اجتماعي به خالقيت نظر افكنيم زيرا 

خالقيت هرگز نتيجه عمل فرد به تنهايي نيست. محيط 

در بروز خالقيت نقش مهم و اساسي ايفا مي كند. روشن 

است محيطي كه موجب توليد خالق مي شود به آساني 

ايجاد نمي گردد و وقتي محقق گردد بايد مرتب تجديد 

شكل يافته و كنترل شود. در اين رويكرد افراد خالق و 

نوآور نه به صورت مجزا، بلكه در تعامل با محيط فيزيكي 

و اجتماعي ديده مي شوند. افراد نوآور و خالق تحت تأثير 

عوامل و شرايط اجتماعي هستند يعني قواعد و هنجارهاي 

اجتماعي رفتار خالق را تحت تأثير قرار مي دهد. از طرف 

ديگر خالقيت و به تبع آن نوآوري موجب تغيير عوامل 

و شرايط اجتماعي مي شود. طراحي خالقيت و نوآوري ها 

از جمله عوامل بنيادي تغييرات اجتماعي است. هنسي و 

آمابيل۷(۱۹۸۹) خالقيت را بر مبناي عامل محيطي مورد 

توجه قرار داده اند. به اعتقاد آنان خالقيت محصول محيط 

اجتماعي است. درهمين راستا هالينگتون۸ (۱۹۹۰) بر 

مبناي شناخت محيط زيست در زيست شناسي نظريه 

ــت پايه ريزي مي كند. وي  اجتماعي خويش را ازخالقي

معتقد است كه خالقيت محصول فردي واحد در زمان 

ــت بلكه خالقيت محصول  واحد و در جاي خاص نيس

زيست بوم يا اكوسيستم است. در زيست بوم همه اعضا و 

همه جنبه هاي محيطي در حال تعامل مي باشند.

در ديدگاه مديريتي خالقيت و نوآوري فراتر از عوامل 

ــم آوردن صرف امكانات  فردي و اجتماعي و حتي فراه

ــود. در اين ديدگاه اعتقاد  و زمينه هاي الزم تلقي مي ش

ــت كه بايد مجموعه و سيستمي از عوامل در  بر اين اس

سطح فردي و اجتماعي همراه با ساختارها و كاركردها 

و نقش هاي مرتبط با آن و نيز ارزش ها و باورهاي خاص 

ــوآوري را در  ــا بتوان خالقيت و ن ــازمان فراهم آيد ت س

ــتمر و فراگير درآورد و آن را به  ــازمان به صورت مس س

مثابه پيش فرض اساسي براي بقا و رشد نهادينه كرد.

وجه اشتراك تعاريف اخير توجه به نو بودن و تازگي 

ــت. اما تازگي به تنهايي نمي تواند مفهوم خالقيت را  اس

روشن كند زيرا بسياري چيزهاست كه تازه و نو است اما 

خالقانه نيست. بر اين اساس صاحب نظران ارزشمندي 

را نيز به آن افزودند. بنابراين مالك خالقيت در بسياري 

از نظريه هاي معاصر مالك خالقيت تازگي و تناسب يا 

ارزش آن است.
تعريف نوآوري ۹

ــت كه در آن  نوآوري يك مرحله فراتر از خالقيت اس

افكار و روش هاي ارائه شده توسط افراد خالق به مرحله 

عمل و اجرا وارد مي گردد و ما شاهد تغييرات و تحوالتي 

ــوالت قبلي خواهيم بود  ــاي اجرايي و محص در روش ه

ــتيباني  ــيدن به اين مرحله حمايت و پش كه الزمه رس

ــاد فضاي خالق و اختصاصي زمان و  از خالقيت ها، ايج

ــب براي بروز خالقيت توسط افراد خالق  فرصت مناس

ــت. نوآوري فرايند كسب انديشه خالق و تبديل آن  اس

به محصول خدمت يا يك روش عملياتي مفيد است؛ به 

عبارت ديگر منظور از نوآوري خالقيت متجلي شده و به 

خالقيت، نياز ضروري
مديران نظام آموزش و پرورش

مقاله ارائه شده درکارگاه دهم، توسعه پژوهش، خالقيت،  نوآوری در آموزش و پرورشکشور
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ــد و درصدد خالقيت و نوآوري در كار برمي آيند  مي دانن

(حسيني،  ۱۳۸۰).

عوامل بازدارنده خالقيت و نوآوري در مديران 
ــر، عوامل يا موانعي كه به هر نحو  در چند دهه اخي

ممكن بر خالقيت مديران تأثيرگذار هستند، شناسايي 

ــناخت اين عوامل و تالش  شده اند. بديهي است كه ش

ــران را در رويارويي با  ــت حذف موانع، توان مدي در جه

ــي، افزايش مي دهد و به مديران  تحوالت متغير محيط

در امر برنامه ريزي و سازماندهي كمك مي كند. آگاهي از 

موانع خالقيت و ميزان دخالت هر يك از آنها در مسير 

ــران، امكان ايجاد زمينه كنترل و  تالش و جنبش مدي

ــب را فراهم آورده، زمينه را براي  اتخاذ تصميمات مناس

ايجاد بازخورد در مسير رو به رشد مديران فراهم مي كند. 

شناخت و آگاهي از موانع بروز خالقيت و نوآوري مديران، 

ــراي برنامه ريزان  ــتم بازخوردي را ب امكان ايجاد سيس

مديريت منابع انساني مهيا مي كند. تئوري هاي موجود 

ــه دسته موانع فردي، موانع  در اين زمينه موانع را به س

اجتماعي و موانع سازماني تقسيم نموده اند.

موانع فردي:
موانع فردي موانعي است كه از خصوصيات شخصيتي، 

ــرد. «خودرايي  ــمه مي گي دانش و تجربه مدير سرچش

ــاالر بودن مدير»، ديگران را موظف به  مدير» يا «من س

ــت و پيروي از خود نمودن، ترس ازاخراج، ترس از  اطاع

ناامني شغلي، ترس از تنها ماندن، جمود فكري (يعني 

گرداندن مداوم چرخ هاي تصور و تفكر در شيار عادت)، 

نبودن تفكر و انديشه جديد، وابستگي به غير و تبعيت 

بي چون و چرا، قوه قضاوت قبل از انجام عمل،سنت گرايي 

افراطي ( سنت هاي غلط كه باعث جلوگيري از بروز فكر 

ــود)، عدم استقبال از تغيير،  و انديشه هاي جديد مي ش

نداشتن تعهد، نداشتن دانش و مهارت كافي، عدم تمركز 

ذهني و نداشتن صبر و حوصله، تعجيل در دستيابي به 

اهداف، نداشتن برنامه بلندمدت براي رسيدن به اهداف، 

ــازماني روشن،  برگزيدن  نداشتن مأموريت و رسالت س

اهداف متعدد و غيرمرتبط و عدم تمركز بر موضوعي ويژه، 

ــتند  عدم انعطاف پذيري،و.... از جمله عوامل فردي هس

ــور افكار و عقايد جديد و در نتيجه  ــه مانع بروز و ظه ك

خالقيت در سازمان يا مؤسسه آموزشي مي شوند. 

موانع اجتماعي 
از ديگر موانعي كه در اين زمينه رشد و بروز خالقيت را 

در سازمان با مانع رو به رو مي سازد موانع اجتماعي است. 

( ورنون۱۰، ۱۹۸۹). بديهي است كه محيط اجتماعي در 

خالقيت افراد جامعه بسيار مؤثر است. به طوركلي جامعه 

به اين دليل سازمان يافته است كه از افراد خود حمايت 

كند ولي تشكيالت سازماني جامعه خود به موجوديتي 

تبديل مي شود كه جنبه انساني خود را از دست داده و در 

نتيجه افراد احساس بي اهميتي و بي اختياري مي كنند. 

ــده يا تلويحي و  ــنت ها و قواعد تدوين ش انحراف از س

ــته ممكن است با مجازات يا توبيخ رو به رو شود.  نانوش

مرحله عمل رسيده است. به عبارت ديگر نوآوري يعني 

انديشه خالق تحقق يافته، نوآوري همانا ارائه محصول، 

فرايند و خدمات جديد به بازار است. نوآوري به كارگيري 

توانايي ذهني براي ايجاد يك فكر يا مفهوم جديد است. بر 

اين اساس خالقيت الزمه نوآوري است و تحقق نوجويي 

و ابداع وابسته به خالقيت است و بدون خالقيت نوآوري 

امكان پذير نيست. از اين زاويه شخص خالق ممكن است 

نوآور نباشد ولي شخص نوآور الزامًا خالق است. بنابراين 

از نظر مديريت خالقيت صرف كافي نيست. براي ايجاد 

ــد. نوآوري را  ــر و تحول بايد فكر به عمل نيز درآي تغيي

مي توان به صورت هاي مختلف دسته بندي كرد. نوآوري 

مبتني بر بازار، نوآوري مبتني بر محصول، نوآوري مبتني 

بر فرايند، نوآوري مبتني برعلم و دانايي. در محيط هاي 

آموزشگاهي نوآوري داراي تقسيم بندي هايي است، كه 

ــت واحدها، نوآوري  ــت از «نوآوري در مديري عبارت اس

ــازماني،  مربوط به امور كاركنان، نوآوري در فرهنگ س

نوآوري در ساختار سازماني و نوآوري در امور مالي».

ويژگي مديران خالق 
شغل مدير در يك سازمان خالق، نوآوري است. مدير 

ــود كه فقط سازماندهي،  خالق به كسي اطالق نمي ش

ــاد كند. بلكه مدير خالق فردي  هماهنگي و تغيير ايج

ــد. اين ويژگي ها  ــت كه از سه ويژگي برخوردار باش اس

عبارت اند از: مهارت هاي مربوط به مديريت، مهارت هاي 

مربوط به خالقيت و مهارت هاي مربوط به انگيزه. 

 مهارت هاي مربوط به مديريت:
ــبت به موضوع، حقايق،  ــناخت مدير نس دانش و ش

اصول و نظريات و انگاره هاي نهفته درمديريت از الزامات 

خالقيت در سازمان محسوب مي شود. اين مهارت ها به 

منزله مواد اوليه استعداد، تجربه و آموزش در يك زمينه 

ــمار مي روند. به رغم اهميت اين عنصر اگر  خاص به ش

ــردي از باالترين حد مهارت برخوردار و از مهارت هاي  ف

ــد هرگز قادر به انجام كار خالقي  خالقيت بي بهره باش

ــت كه كارهاي خالق مانند  نخواهد بود. الزم به ذكر اس

بسياري از اختراعات و اكتشافات از «حساسيت نسبت به 

موضوع » شكل مي گيرد و سپس با داشتن مهارت هاي 

تخصصي مسأله و اهداف آن تعريف و ادامه مي يابد.

مهارت هاي مربوط به خالقيت 
مهارت هاي خالقيت يا شكستن قالب ها، مهارت هاي 

ــه كار مي گيرد يعني از  ــدي ب ــي را در راه جدي موضوع

ــكل جديد استفاده مي كند.  مهارت هاي موضوعي به ش

مهارت هاي خالقيت با ارزش هايي فكري از قبيل شكستن 

عادت، كنار گذاشتن شيوه هاي فكري و عملي پيشين و 

استفاده از روش هاي جديد، به تعويق و تأخير انداختن 

ــدن  قضاوت و ارزيابي ايده ها براي جلوگيري از ضايع ش

ــت جالب و مفيد به نظر  ــده اي كه در ابتدا ممكن اس اي

نيايد، درك پيچيدگي با توجه به مسائل پيچيده و درگير 

شدن با آن، متفاوت ديدن مسائل و مشاهده امور به شيوه 

ــده است و وسعت  تازه اي كه قبًال به آن توجه كافي نش

فكر و برقراري ارتباط ميان ايده هاي متفاوت همراه است. 

آمابيل (۱۹۹۰) معتقد است برخي از شخصيت ها بيشتر 

مستعد تفكر خالق هستتند. بعضي از صفات مهم افراد 

خالق عبارت است از: خودنظمي زياد، پشتكار در مواجهه 

ــتقالل، تحمل ابهام، تمايل به پذيرفتن  با شكست، اس

خطر، مدافع حفظ موجود نبودن، افق زماني بلند مدت، 

تأكيد نداشتن بيش از حد بر لزوم رعايت قواعد و ضرورت 

افزايش كارآيي و اثربخشي. 

به اعتقاد آمابيل(۱۹۹۰) اگر اين ويژگي ها به طور طبيعي 

در افراد وجود نداشته باشد مي توان آن را در افراد پرورش 

داد. براي تقويت مهارت مربوط به خالقيت، سازمان بايد از 

«ساختاري خالق و پويا » برخوردار باشد. در اين ساختار 

بايد از نظام كنترلي شديد پرهيز و در نتيجه امنيت شغلي 

ــاس خطر  ــاد كرد. به اين ترتيب افراد مي توانند احس ايج

نموده از چالش هاي تازه و مسائل پيچيده استقبال كنند و 

راه هاي آزمون نشده را بپيمايند. زيرا براي ايجاد خالقيت 

ــازمان الزم است افراد قادر به كنار گذاشتن قواعد و  در س

ــند و بتوانند ايده هاي متعدد و  چارچوب هاي ذهني باش

ــتن «استقالل  تازه اي عرضه كنند كه الزمه اين امر داش

رأي» است كه مدير مي تواند مشوق آن باشد.

مهارت هاي مربوط به انگيزه:
انگيزه يكي از عناصر اساسي و شايد مهم ترين اجزا در 

اين مجموعه است. هيچ مديري بدون انگيزه هاي بيروني 

و دروني نمي تواند كار خالقانه اي انجام دهد. تحقيقات 

تجربي نشان مي دهد كه انگيزه دروني نقش سازنده تري 

ــد  در تحقق خالقيت دارد، يعني اگر انگيزه دروني باش

ــش خواهد بود. يكي از  ــراي افراد جالب و لذت بخ كار ب

نظريه پردازان خالقيت مي گويد من طي ۱۲ سال با انجام 

۱۲ تحقيق دريافتم كه انگيزه دروني مهم ترين نقش را 

ــراد از ابتدا به كار عالقه  ــت ايفا مي كند. اگر اف درخالقي

ــند و با لذت و رضايت وارد كار شوند و نه با  ــته باش داش

فشار خارجي مي توانند خالقيت بيشتري از خود نشان 

ــود كاركنان به توانايي هاي  دهند. اين روش باعث مي ش

ــان پيدا كنند و اعتماد به نفس آنها  خالقه خود اطمين

افزايش و رشد و پويايي و بهره وري در سازمان ايجاد شود. 

تسهيل ارتباط با مديران عالي، انتصاب افراد متناسب با 

تخصص آن ها، ايجاد هماهنگي مناسب با كاركنان، دادن 

آزادي عمل و تفويض اختيار، در اختيار قرار دادن منابع 

مهمي چون زمان و تخصيص منابع مالي، تحمل اختالف 

سليقه ها، انگيزه را در كاركنان باال مي برد. 

مهم ترين اصول درايجاد انگيزه در سازمان، هم سويي 

اهداف فردي و سازماني است. اگر ميان اهداف فردي و 

سازماني هم سويي به وجود بيايد و افراد سازمان تحقق 

اهداف خود را در گرو تحقق اهداف سازمان بيابند انگيزه 

ــتر به دست مي آيد.  زيادي براي تفكر، كار و تالش بيش

اگر مدير براي تمام كاركنان احترام الزم را قائل باشد، به 

آنها اعتماد كند و تا حد امكان سازمان را بر مبناي «خود 

كنترلي » اداره نمايد افراد خود را جزئي از نظام مربوطه 
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خالقيت الزمه نوآوري است و تحقق 
نوجويي و ابداع وابسته به خالقيت 
است و بدون خالقيت نوآوري 
امكان پذير نيست
از نظر مديريت خالقيت صرف كافي 
نيست. براي ايجاد تغيير و تحول بايد فكر 
به عمل نيز درآيد

رسيد. جهت تصميم گيري مي توان از روش هاي مختلف 

استفاده نمود. يكي از اين روش ها بارش  مغز۱۲ است كه 

ــتعدادهاي ذهني و عقلي  ــتفاده از آن مي توان اس با اس

افراد را در جهت بهره گيري هر چه بيشتر از توانايي هاي 

ــد داد. بارش مغزي بهترين فرصت را  ــان رش فكري ش

براي ايده يابي افراد فراهم مي كند. چراكه وقتي يكي از 

اعضاي گروه ايده اي را طرح مي كند براي ساير افراد نيز 

ايده هايي تداعي مي شود و بدين ترتيب زنجيره اي از افكار 

يا ايده هاي خالق شكل مي گيرد. 

برنامه ريزي و سازماندهي 
براي اين كار تنظيم پرسـش هاي دقيق بسيار مناسب 

است نظير: 
چه كسي بايد درگير آن باشد؟ 

تأييد چه كسي الزم است؟ 

تقريبًا چه مدت زماني براي انجام كار الزم است؟ 

هزينه احتمالي آن چقدر است؟

چه موانعي در برابر انجام اقدامات، روش ها و... در سازمان 

وجود دارد؟ (حسيني، ۱۳۸۰).

نتيجه گيري 
بقاي سازمان وابسته به خالقيت است و بدون خالقيت 

غيرممكن است سازمان نوآور باشد و بدون نوآوري محال 

ــازماني بتواند به موفقيت دست يابد. بنابراين  ــت س اس

موفقيت از مسير خالقيت عبور مي كند. اگر مي خواهيد 

سازماني نوآور داشته باشيد بايد همه تار و پود سازمان 

(از جمله ساختار، راهبرد و فرهنگ) از نوآوري حمايت و 

از روحيه كارآفريني دفاع كند. وقتي ساختار يك سازمان 

انعطاف پذير و برخوردار از فرهنگ نوآوري و راهبردهاي 

آن حامي نوآوري باشد سازمان به طور طبيعي سير تغيير 

و تحوالت را به خوبي مي پيمايد. لذا شرط ماندگاري هر 

ــازمان آموزشي خالقيت است. ظهور و بروز خالقيت  س

در سازمان مستلزم هدايت و پرورش است و تحقق اين 

امر نيازمند اداره و مديريت است. اعضا منبع مهمي براي 

ارائه ايده ها و فكرهاي بكري هستندكه هر كدام مي تواند 

به تنهايي باري از مشكالت سازمان را به دوش كشد. هنر 

ــت كه از اين فكرهاي بكر بتواند در  مدير خالق اين اس

راستاي بقاي سازمان تحت مديريتش استفاده كند. مدير 

خالق كسي است كه در اين دنياي پرپيچ و خم از ايده ها 

ــنهادات و طرح هاي كاركنان استفاده  و ابتكارات و پيش

كرده و به نحو مقتضي از آنها قدرداني نمايد تا فرق سره 

از ناسره شناخته شود. بايد به ياد داشته باشيم كه مدير 

ــاس به  ــازمان خالق به بار مي آورد، بر اين اس خالق، س

سياستگذاران نظام آموزشي پيشنهاد مي شود:

ــت به عنوان يك  ــاب مديران فاكتور خالقي در انتخ

معيار مورد توجه قرار گيرد. در بازتواني مديران، توسعه 

ــزه ) را  ــر آن(دانش، خالقيت و انگي ــت و عناص خالقي

ــته باشند. درجهت كاهش و حذف  همواره مد نظر داش

موانع مديريتي خالقيت از جمله فردي موانع اجتماعي و 

سازماني برنامه ريزي شود. 
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از اين رو بروز خالقيت با اشكال مواجه مي شود. در اين 

ــوند يا از ابراز  ــورت افراد يا همرنگ با جماعت مي ش ص

عقيده خودداري مي كنند. 

موانع سازماني 
ــازمان ها موجب منفي بافي  نظام مديريت غلط در س

ــهروندان و اعضاي سازمان و  و منفي گرايي در ميان ش

ــوآوري در جامعه و  ــت و ن ــود و خالقي كار كنان مي ش

شهروندان را از بين مي برد و اجازه رشد و توسعه و تكامل 

ــه هاي آنها را نمي دهد ( وايزبرگ ۱۱، ۱۹۹۳). از  انديش

مهمترين موانع سازماني در اين زمينه، حاكميت مديريت 

سنتي است. چرا كه بر اساس اين ديدگاه دستور از مافوق 

ــت و تخطي از آن موجب  بدون چون وچرا الزم االجراس

مغضوب واقع شدن مي شود. اين ديدگاه باعث مي شودكه 

ــراي آنچه مورد نظر  ــان به اجراي بدون چون و چ كاركن

مديريت است بپردازند و انگيزه اي براي اعمال خالقيت 

نداشته باشند.

فرايند خالقيت در مديريت 
در باره فرآيند خالقيت نظريات مختلفي عرضه شده 

است. الگوي معروف حل خالق مسائل اسبورن – پارنز 

(به نقل از حسيني، ۱۳۸۰) نيز مي تواند در حل مسائل 

ــامل چهار  مديريتي نقش مؤثري ايفا كند. اين الگو ش

مرحله است كه عبارت اند از: 

مسأله يابي:
ــازمان، اولين  ــراي پرورش خالقيت و نوآوري در س ب

ــأله است. قبل از آن كه  مرحله تشخيص و تعريف مس

مدير كاري را در سازمان انجام دهد بايد بداند چه كاري 

ــود. تشخيص و تعريف  ــازمان الزم است انجام ش در س

ــه مرحله است.۱- تشخيص مسأله۲- مسأله شامل س

جست و جو و تجزيه و تحليل موقعيت۳-تعريف مسأله.

ــكل تعريف نشده محال  بيشتر اوقات حل يك مش

ــائل در هم ريخته و نامشخص باشد  ــت. وقتي مس اس

ــف كرد و براي آن راه حل هايي  نمي توان مشكل را كش

عرضه كرد. بنابراين تشخيص و تعريف مسأله يك مهارت 

كليدي براي هر مديري به شمار مي رود.

تصميم گيري: خلق ايده ها و انتخاب گزينه ها 
در اين مرحله نقش خالقيت بسيار عميق و پررنگ 

ــت. بنابراين اگر بتوان از اين توانايي استفاده صحيح  اس

ــيار با ارزش و اعجاب انگيزي  نمود مي توان به نتايج بس
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جمشيد احمدي، کارشناس پژوهشی پژوهشکده 
اوليا و مربيان

مقدمه
ــعه  رمز موفقيت و توس

ــوري در ِگرو انجام  هر كش

پژوهش هاي علمي است كه 

به منزلة استخوان بندي برنامه هاي توسعه جوامع از آن 

ياد مي شود، پژوهش، طي فرايندي صورت مي گيرد 

كه پژوهشگر عامل اصلي آن است.

در جهان كنوني كه سرعت توسعه، فناوري، علم و 

تكنولوژي به شكل باور نكردني در حال حركت است، 

كشوري مي تواند از اين قافله عقب نماند كه با انجام 

پژوهش هاي بنيادي، توسعه اي و كاربردي فاصله خود 

ــاير كشورها كم نمايد و اين مهم الزاماتي دارد  را با س

كه از جمله آنها، تخصيص اعتبارات پژوهشي مناسب 

و نظارت علمي بر كار محققان و كاربست تحقيقات و 

منع تصميم گيري ها و سياست گذاری ها بدون پشتوانه 

پژوهشي، ترويج فرهنگ پژوهش و استفاده از نتايج آن 

در زندگی و...است. رعايت اين موارد، مي تواند جامعه را 

به سمت عقالنيت و استفاده از نتايج تحقيقات سوق 

ــان فطرتًا کنجکاو و پرسشگر  دهد با توجه اينكه انس

ــگری را در خانواده جستجو  است، بايد مبدأ پژوهش

کرد، حال اين سؤال به ذهن می رسد آيا خانواده های 

ما شرايط پرورش کنجکاوی و جهت دهی پرسشگری 

کودکان را دارند؟ پايه نگرش علمي در بزرگسالی در 

خانواده بسترسازي می شود و شکل می گيرد و سپس 

در قالب آموزش هاي رسمي تعميق می يابد. 

تاريخچه پژوهش:
شروع پژوهش به شکل نوين و فعلی آن در آموزش 

ــرورش به دو دهه قبل برمی گردد. در حال حاضر  و پ

ــکيالتی پژوهش در آموزش  ــاختار تش با ارتقای س

ــوزه: آکادميک، معلم  ــه ح و پرورش،تحقيقات در س

پژوهنده و دانش آموز پژوهنده، انجام می شود.

اما چالش ها و آسيب های مترتب بر آن از مباحث 

جديدتر است. از يک سو سياستگذاران کالن کشور 

ــارات برای تقويت پژوهش به  به دنبال افزايش اعتب

منظور توسعه و پيشرفت کشورند که متأسفانه هنوز 

ــت،  از نيم درصد توليد ناخالص ملی باالتر نرفته اس

ــه با ساير کشورهای پيشرفته  که اين خود در مقايس

بسيار نگران کننده است. اما در عين حال يک نگاه هم 

در ميان برخی دست اندرکاران امور است که اعتقادی 

ــش آمار و اطالعات در برنامه ريزی و  به پژوهش و نق

ارزيابی ندارند و همين اعتبارات اندک را که در بودجه 

دستگاه ها برای پژوهش پيش بينی می شود، بر مصارف 

ــکالت  ديگر اختصاص می دهند و به گمان خود مش

ــت که  ــل می کنند! اين در حالی اس ــائل را ح و مس

پيشرفت های اخير کشور در زمينه انرژی هسته ای، 

ــلول های بنيادی و.... نتيجه فعاليت های پژوهشی  س

ــت که باعث شگفتی و اعجاب دوست و  و علمی اس

دشمن شده است و توانسته در اين بخش ها، فاصله و 

شکاف عقب ماندگی را کاهش دهد.

کاربرد پژوهش:
ــی، اجرا و  ــتفاده از پژوهش در تحليل، طراح اس

ــيابی فعاليت های سازمانی از ديرباز مورد توجه  ارزش

مديران در اغلب سازمان ها بوده است. با انجام پژوهش، 

اطالعات و دانش مورد نياز برای تصميم گيری اثربخش 

فراهم می شود.پيچيدگی آموزش و پرورش و موضوع 

ــت، اقتضا می کند که برای تدارک  ــان اس آن که انس

مناسب فعاليت ها و ارزيابی آن و نوآوری و ارزشيابی و 

جمع آوری اطالعات برای تصميم گيری های مديريتی 

و آموزشی و.... پژوهش نمود.

ــاکی(۱۳۸۵: ۶۷) گفته است:  اما همانطور که س

«پژوهش را نمی توان دارويی معجزه آسا برای درمان 

همه دردهای نظام آموزشی دانست، اما بدون ترديد 

ــيرهای منتهی به حل بسياری از  ــايی مس در شناس

دردها، فعاليتی ثمربخش محسوب می شود»، از اين 

ــش را بخش ديده بانی نظام  رو می توان بخش پژوه

آموزشی تلقی کرد که هم نقش پيشگيرانه در مقابل 

ــيب ها دارد و هم زمانی که آسيب وارد شد  ورود آس

به هشيارسازی مسئوالن و ارائه راهکارهای مقابله ای 

می پردازد.

در متون علمی پژوهش را فرايندی نظام دار جهت 

ــرل پديده های  ــی يا کنت ــف، پيش بين درک، توصي

آموزشی می دانند که پژوهشگر اطالعات مورد نياز را 

گردآوری، تحليل و تفسير می کند.

قلمرو پژوهش: 
ــای ياددهی يادگيری  قلمرو پژوهش از فعاليت ه

گرفته تا شيوه های مديريت طرح ها و برنامه، توصيف 

و ارزيابی وضع موجود است؛ ليکن پژوهش خود هدف 

نيست، پژوهش برای پژوهش نيست بلکه وسيله است 

برای تأثيرگذاری بر تصميمات، پژوهش می شود تا از 

نتايج آن استفاده شود.

ــه بی توجهی در  ــی متهم ب ـ پژوهش های آموزش

ــؤال های اساسی نظام های آموزشی  پاسخ گويی به س

ــی در آموزش و پرورش  شده اند. فعاليت های پژوهش

برای تأثيرگذاری بر عمل آموزشی است.

ـ در يکی از کنفرانس های جهانی آموزش و پرورش 

برخی کشورها متذکر شدند تأثير فشارهای اجتماعی، 

ــی بر سياست های کالن آموزش و  اقتصادی و سياس

پرورش بيشتر از نتايج تحقيقات بوده است! در مطالعه 

مهرمحمدی و فقيهی (۱۳۷۹) ۴۴ درصد از کشورها 

ــن برای کاربست يافته های  به نبود راهبردهای روش

تحقيقاتی در نظام آموزشی خود اذعان نمودند.

چالش های پژوهش:
در يک نگاه کلی و متداول، چالش های پژوهش از 

َمَنظر ُمحققان به مسائل مديريتی و بودجه و اعتبار 

ــت يافته ها و از نظر مديران و مسئوالن  و عدم کاربس

ــگر و روش شناسی  و مجريان نيز چالش ها به پژوهش

تحقيق برمی گردد.

مشکالت و چالش های پژوهش، موضوع بسيار مهم 

و تأثيرگذاری است که هر کسی از زاويه و ديد خاصی 

بدان می نگرد. اما برخی نيز به جای پرداختن به مسائل 

پژوهشی از نگاه آسيب شناسی اجتماعی به مسئله، از 

زاويه آسيب شناسی فرهنگی (ايرانی) می پردازند که 

ريشه مشکالت را در امور فرهنگی می دانند.

ــده  نگاهي به حجم و كيفيت تحقيقات انجام ش

توسط شوراي تحقيقات استان ها از يك سو و پرورش 

و رشد نيروهاي پژوهشگر آموزش و پرورش و افزايش 

ــوي ديگر، نشانگر توسعه  روند معلمان پژوهنده از س

کّمی پژوهش در بدنه اين دستگاه مهم مي باشد که 

ــحالی و اميدواری است. اما همواره  جای بسی خوش

ــيب هاي اين روند رو به رشد را متأثر ساخته كه  آس

ــفانه هنوز  ــت اندرکاران، متأس ــاعی دس به رغم مس

ــت. ضمن تشکر  از همه  ــيب زدايي نشده اس نيز آس

ــتن برخی  ــت اندرکاران محترم و مفروض دانس دس

مسائل، در اينجا برآن ايم چالش های مديريتی پيش 

ــگران را به صورت جزئی، ولی  روی پژوهش و پژوهش

ــطح وزارت آموزش و پرورش(ستاد  مهم و کلی در س

و صف)برشماريم(چرا که درهم تنيدگی عوامل مؤثر 

بر فرايند پژوهش، مانع از تفکيک دقيق آنها می شود، 

مانند سياستگذاری های کالن ملی و برون سازمانی، 

ــررات و قوانين، رويکردهای  اعتبارات تخصيصی،مق

سياسی و...) چرا که به رغم ضروری بودن فعاليت های 

ــی، وجود برخی مشکالت و آسيب ها، مانع از  پژوهش

ــش در نظام آموزش  ــتفاده از ظرفيت يارانه پژوه اس

ــاره  ــود که در زير به برخی از آنها اش و پرورش می ش

می شود.

۱- مسائل جزئی (ولی مهم)

چالش های مديريتی پژوهش و پژوهشگران
 در آموزش و پرورش و راهكارها

مقاله ارائه شده درکارگاه دهم، توسعه پژوهش، خالقيت،  نوآوری در آموزش و پرورشکشور
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ــت كه در برخي موارد در  ــاهده شده اس بعضًا مش

ــراي ميدانی و تکميل ابزارهاي پژوهش موارد زير  اج

اتفاق می افتد:

۱-همكاري صادقانه و جّدي و بهنگام انجام نمي شود. 

ــخ نمي دهند يا  ــنامه را به طور كامل پاس ۲- پرسش

جواب داده شده مربوط به سؤال نيست.

و  ــدگاه  دي ــراز  اب از  نظر ۳- 

ــد، يا  ــش امتناع مي كنن خوي

واقعيت را منعكس نمي كنند.

۴- تعداد پرسش نامه ها را كامل 

عودت نمي دهند.

۵- تصور خالف واقعيت از پژوهشگر دارند و 

تحقيق را اتالف هزينه يا در نهايت بايگانی شدن در 

كتابخانه مي دانند.

ــؤال  ــاب اظهار فضل، محقق و طرح را زير س ۶-از ب

می برند.

ــداد و بد خط و مخدوش، جهت رفع تکليف،  ۷-با م

پاسخ را ناقص منعکس می کنند.

در حالي كه هر كدام از موارد مذكور، ضربه اي به روند 

پژوهش و محقق وارد مي آورد، مانند دلسردی و يأس 

ــت رفتن  و تحميل هزينه هاي اجرايي مجدد، از دس

زمان، بي اعتمادي و...

۲- مسائل کلی

ــص اعتبارات  ــار و زمان تخصي ــت اعتب ۱- محدودي

پژوهشي و جابجايي اعتبار نيز جهت ساير مصارف از 

سوي سازمان هاي آموزش و پرورش

 ۲- سخت گيري  يا عدم انعقاد قراردادهاي پژوهشي 

با محققان آموزش و پرورش

 ۳– تأخير در تخصيص اعتبار پژوهشي

ــليقه هاي متفاوت در أخذ تضمين هاي   ۴- اِعمال س

قرارداد

 ۵- انجام پژوهش هاي موازي و تكراري و عدم اطالع 

از ساير تحقيقات انجام شده و تكرار موضوع پژوهش 

با اِعمال تغييرات ظاهري به دليل فقدان بانک جامع 

ــی و نظارت و  اطالعات عناوين و اولويت های پژوهش

کنترل کارآمد

۶- عدم الزام مسؤوالن اجرايي به كاربست تحقيقات 

(به گونه اي كه محقق پژوهش مي كند و بخش هاي 

ــاي اجرايي خود  ــي هم بي اعتنا به آن به كاره اجراي

مي پردازند)

ــان در ارائه  ــدم همكاري آس ــخت گيري يا ع  ۷- س

ــورد نياز به  ــناد اجرايي و آمارهاي م ــات و اس اطالع

محققان در سطوح مختلف ۸- فقدان شبکه کشوری 

بانک اطالعات پژوهش های انجام شده کشور که امکان 

دسترسی آسان پژوهشگران و مديران و کارشناسان به 

چکيده ها و متن کامل را فراهم نمايد

 ۹-تمرکز اعتبار پژوهشي در استانداری ها 

ــی (ورود  ــالط کار مديريتی با کار پژوهش ۱۰ـ اخت

مجريان و مديران به جريان 

پژوهشگری)

ــان با  ــنايی برخی مديران و کارشناس ــدم آش ۱۱-ع

مسائل و الزامات تحقيق

ــتفاده از پژوهشگران آزاد و بی توجهی   ۱۲ـ عدم اس

به آنها

ــا بيش از حد و غير واقع بينانه   ۱۳-انتظارات کلی ي

از تحقيق

ــی  ــتيزی در برخ ــه پژوهش س ــود روحي  ۱۴- وج

دست اندرکاران

ــازه ورود پژوهش در همه حيطه ها و  ــدم اج  ۱۵- ع

ــائل جناحی و باندی در  اِعمال محدوديتِ اعمال مس

ــتن  واگذاری پژوهش، پذيرش مقاالت و کنار گذاش

پژوهشگران آزادانديش و مستقل

ــر وفق نظر  ــق ب ــج تحقي ــه نتاي ــار اينک  ۱۶ـ انتظ

سفارش دهندگان باشد به ِصرف اينکه سفارش دهنده 

هستند يا تخصيص اعتبار می دهند (نتايج توجيه گر 

وضع مديريتی گذشته و حال باشد)

۱۷ـ پاسخ گو نبودن مديران به افکار عمومی و مجموعه 

تحت پوشش نسبت به عملکرد خود

۱۸-غلبه تفکر احساسی و روزمرگی(نداشتن برنامه 

ــای امور اجرايی، عدم تفويض  درازمدت)، درگيری ه

امور به ديگران

۱۹-مجال تفکر نداشتن، حضور در جلسات مکرر و 

ــی حّالل  تصّور اينکه تجربيات مديريتی و کارشناس

همه چيزهاست و مانع استفاده از يافته های پژوهشی 

ــت و باور اينکه «بدون پژوهش همه چيز بديهی  اس

است»!

۲۰- فقدان برخی صالحيت های حرفه ای در برخی 

ــوی برخی  ــئله از س ــگران، تعميم اين مس پژوهش

ــبت به همه پژوهشگران و اصل  دست اندرکاران نس

پژوهش و بدبينی ناشی از آن

۲۱- عدم باور برخی مسئوالن به اهميت ارزشيابی و 

پژوهش در بهبود وضع موجود

ــتن نگاه سطحی و صوری و زينتی به  ۲۲ـ داش

ــيابی از سوی برخی  موضوع پژوهش و ارزش

مسئوالن آموزش و پرورش

ــدون  ب کالن  ــای  تصميم گيری ه ۲۳ـ 

پشتوانه های پژوهشی

۲۴-اجرای بدون کم و کاست برنامه های 

ابالغی از باالدست بدون هيچ گونه خالقيت 

و نوآوری 

ــوآوری به بهانه عدم  ــت با تغيير و ن ۲۵-مخالف

مخالفت با مسائل اداری ابالغی از فرادست

و  ــاختاری  س ــکالت  مش و  ــی  ۲۶-تمرکزگراي

آيين نامه ای آموزش و پرورش که امکان استفاده از 

نتايج و يافته ها را نمی دهد.

ــت اندرکاران در لينک کردن  ــی برخی دس ۲۷-ناتوان

پژوهش و نتايج آن يا مديريت

۲۸-تالش بر حفظ وضع موجود و رضايت به آن

۲۹- نگرانی از انتشار نتايج تحقيق و برمالشدن وضع 

موجود حوزه مديريتی

۳۰-به روز نبودن تحقيقات با نيازهای مديران و ساير 

بخش ها

۳۱-انتظار فوری از به سرانجام رسيدن تحقيق

۳۲-عدم آشنايی يا آشنايی کم برخی کارشناسان با 

پژوهش و الزامات آن و تعارض بين آنان و پژوهشگران 

و در نتيجه درمانده شدن مديران و مسئوالن

۳۲ــ بدگمانی و شکاکی معلمان، مجريان نسبت به 

انجام پژوهش در حوزه کاری خود توسط افراد خارج 

از سيستم آنها

۳۴- وجود يافته های متضاد در حوزه واحد

ساير مشکالت:

۱. چندشغلی بودن محققان

۲. نبودن امنيت شغلی برای محققان

۳. دخالت مسائل سياسی در حوزه پژوهش

ــگران، عدم توجه به  ۴. بی اعتنايی به منزلت پژوهش

تربيت پژوهشگر 

۵. ضعف تحقيقات از جهت روش شناسی وکاربردی 

نبودن آنها

ضعف های مديريتی در حوزه پژوهش:
 عدم نظارت بر عملکرد ناظران پژوهش و به کارگيری 

افراد غيرمتخصص در امر نظارت 

ــوزه مديريت  ــراد غيرمتخصص در ح ــاب اف  انتص

پژوهش 

ــتن برنامه و چشم انداز کوتاه و بلند مدت در    نداش

حوزه پژوهش

  ناتوانی در شناسايی و پرورش استعدادهای پژوهشی 

کارکنان (جذب و نگهداری.....)

  ناتوانی در تعامل سازنده با ساير بخش ها در عملياتی 
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پژوهش را نمی توان دارويی 
معجزه آسا برای درمان همه دردهای 
نظام آموزشی دانست، اما بدون ترديد 
در شناسايی مسيرهای منتهی به حل 
بسياری از دردها، فعاليتی ثمربخش 
محسوب می شود

نمودن نتايج پژوهش و کاربست

  مالحظه کاری و نپرداختن به مسائل و اولويت های 

اصلی

ــای اطالعاتی و تحليلی  ــی در تأمين نيازه   ناتوان

بخش های ذی ربط

ــی و پراکنده کاری و   ناهماهنگی حوزه های پژوهش

بی اطالعی از توانمندی يکديگر 

  نداشتن بانک جامع اطالعات پژوهشی

 تکرار عناوين و موضوعات پژوهشی و عدم تناسب 

عنوان و پژوهش

  تأثير بی اطالعی محققان از کاربست پژوهش های 

انجام شده و کاهش انگيزه پژوهشگری در آنان

  فقدان تعامل بخش های آموزش و پرورش با مديريت 

پژوهش و عدم مقبوليت علمی در ميان همکاران 

پيشنهادها:
پژوهشگران بايد مهارت های علمی و پژوهشی خود 

را به طور مستمر افزايش دهند.

ــكالت پيش رو،  ــيب ها و مش ــت كاهش آس  جه

ــگاه مطالعات آموزش و  پيشنهادهاي زير به پژوهش

ــور پژوهش، كه  ــت اندرکاران ام ــاير دس پرورش و س

مديريت و ساماندهي امور پژوهشي وزارت آموزش و 

ــود. بديهي است  پرورش را بر عهده دارد، ارائه مي ش

برخي تنگناها و مشكالت فراسازماني و خارج از حوزه 

ــراي اين منظور  ــرورش وجود دارد كه ب آموزش و پ

نيز مي بايست با تعامل سازنده با ساير دستگاه ها به 

کاهش يا حل مشکالت کمک کرد:

ــته آموزشي جامعي را  ۱- پژوهشگاه مي بايست بس

جهت «شروع و پايان پژوهش و عوامل دست اندركار و 

مرتبط با آن در سطوح مختلف» تدوين و به نشر آن 

پرداخته و به طور مستمر جهت فرهنگ سازي بر اجراي 

آن پافشاري نمايد، و براي برخي دست اندركاران (مانند 

معلمان، مديران، مدرسان تربيت معلم و كارشناسان 

ــاي ضمن خدمت،  ــب آموزش ه ــتادي و...) در قال س

ــًال نحوه  ــي پيش بيني نمايد. مث دوره اي دانش افزاي

ــئله يابي و... اولويت هاي پژوهشي مي بايست به  مس

ــكل علمي و كاربردي تدوين و به همراه آيين نامه  ش

ــتادي و استان ها و مدارس  اجرايي براي حوزه هاي س

ارسال گردد.

ــئله ديگر كه به تسهيل امر پژوهش مرتبط  ۲- مس

مي باشد، توجه به اين نکات است:

ــت، و باور دست اندركاران   الف) آگاهي و نگرش درس

آموزش و پرورش نسبت به ضرورت و اهميت اجرای 

پژوهش در سطوح مختلف.

 ب)کارآمدی مديريت و راهبری پژوهش در سطوح 

ــوراهای پژوهش ستادی، شورای  مختلف، مانند: ش

ــش، ناظران  ــان پژوه ــتان، كارشناس تحقيقات اس

ــت، مديران  ــئوالن مالي و اداري، حراس پژوهش،مس

ــبب  مدارس و... كه اراده و تصميم گيري هاي آنها، س

ــرعت در تصويب طرح، همكاري و تسريع در روند  س

ــی، اجراي  انعقاد قرار داد و هماهنگی های بين بخش

ميدانی پژوهش و ِگردآوری داده ها، مي شود. 

ــازنده  ــب و همکاری س ــرش مناس ــالع و نگ ج) اط

ــاني كه دربارة موضوع پژوهش، مورد پرسش يا  كس

ــرار مي گيرند (نمونه هاي آماري) که  أخذ اطالعات ق

شامل اوليا، دانش آموزان، مديران، معلمان، كارشناسان 

ــتان، مناطق و حوزه ستادي و  آموزش و پرورش اس

صاحب نظران آموزش و پرورش مي باشند.

ــران تصميم گير  ــزام مدي ــويق و ال ــت تش ۳- جه

ــكر از آنان،  ــن تقدير و تش ــه پژوهش مداري ضم ب

ــانی و آموزش، پيش بيني  ضمن تأکيد بر اطالع رس

ــؤول  آيين نامه هايی كه مديران تصميم گير را، مس

تبعات و احيانًا آسيب هاي احتمالی تصميم گيري آنان 

ــات و آثار منفي در زمان تصدي  بداند (چه اين تبع

ــد يا در مسؤوليت ديگري باشند) مي تواند  آنان باش

در ايجاد نگرش مثبت آنان نسبت به پژوهش، مؤثر 

باشد.

۴- جهت توسعه فرهنگ پژوهش تدوين محتواي دقيق 

و كاربردي مسائل پژوهش و نشر آن از طرق مختلف 

ــو و ارتباط با صدا و سيما جهت استفاده از  از يك س

ــه يافته هاي پژوهش در  ــانه فراگير به منظور ارائ رس

ــگران و مصاحبه با  قالب های متنوع و معرفي پژوهش

ــان در تعميق فرهنگ پژوهش و پژوهش مداري از  آن

سوي ديگر، بسيار سودمند خواهد بود.

ــازوكارهاي قانوني يكسان در  ــفاف نمودن س ۵- ش

استان هاي كشور و حوزه ستادي جهت آسان سازي 

روند انعقاد قرار داد.

ــي و  ۶- تدوين و به روز نمودن آيين نامه هاي پژوهش

مالي، نظارتي و كوتاه نمودن تشريفات اداري.

ــراي كليه  ــي پژوهش ب ــون آموزش ــن مت ۷- تدوي

دست اندركاران و ذي ربطان مانند: رؤساي آموزش و 

ــتاد) كارشناسان  پرورش/ مديران كل و منطقه و س

ستاد و استان منطقه، مسؤوالن مالي و اداري،مديران، 

معلمان و ساير كادر مدرسه... اوليا و اعضاي انجمن هاي 

اوليا و مربيان. 

ــاي ثانويه جهت  ــد مركزي داده ه ــي واح ۸- طراح

نگهداري داده هاي پژوهش كشوري و انجام تحليل هاي 

بعدي توسط ساير محققان.

۹- طراحي شکل واحد چكيده هاي پژوهشي و قرار 

ــده كشوري در سايت  دادن كليه تحقيقات انجام ش

ــان محققان و ساير  ــگاه جهت دسترسي آس پژوهش

کاربران.

 ۱۰- طراحی منشور پژوهش در آموزش و پرورش و 

ترويج فرهنگ پژوهش از دوره ابتدايی و حتی قبل از 

آن در خانواده 

۱۱- طراحي فرمت واحد چكيده هاي پژوهشي و قرار 

ــده كشوري در سايت  دادن كليه تحقيقات انجام ش

ــان محققان و ساير  ــگاه جهت دسترسي آس پژوهش

کاربران.

۱۲- قانونمند نمودن منع اختصاص هزينه مناسب به 

پژوهش و عدم َصرف آن در رديف های ديگر

ــی به افراد  ــارت بر واگذاری کارهای پژوهش ۱۳- نظ

پژوهشگر

ــناس خبره  ۱۴- تعيين گروهی صاحب نظر و کارش

جهت عملياتی نمودن يافته ها و نتايج در برنامه های 

جاری و آتی آموزش و پرورش

ــت های علمی و پژوهشی جهت  ۱۵- برگزاری نشس

تعامل مشترک پژوهشگران با کارشناسان و معلمان 

و مديران

ــايی نيروهای بالقوه و بالفعل پژوهشگر و  ۱۶- شناس

ــد و پيشرفت آنان جهت انجام  ايجاد زمينه های رش

پژوهش برای منطقه و استان در آينده

ــی و دانش افزايی برای  ۱۷- اجرای برنامه های آموزش

کارشناسان مديران و مسؤوالن ادارات جهت داشتن 

سعه صدر و روحيه علمی و نقدپذيری و اجازه استفاده 

از آمار و اطالعات حوزه کاری آنان توسط محققان

ــغلی محققان در صورت ارائه  ۱۸- تأمين امنيت ش

نظرات انتقادی

۱۹- اجازه تأسيس تشکل های محققان، جهت تبادل 

ــش دفاع از حقوق  ــر و تقويت بنيه علمی و پژوه نظ

پژوهشگران

۲۰- تجميع ساماندهی سياستگذاری و نظارت امور 

پژوهشی وزارت آموزش و پرورش در جايگاه اصلی 

منابع و مآخذ:
ــند ملی آموزش و پرورش، گروه تخصصی زير  ۱-س

نظام پژوهش و ارزشيابی 

۲ـ فصلنامه تعليم و تربيت، شماره های مختلف

۳- ساير مقاالت در جرايد و نشريات تخصصی

طرح چند سؤوال

۱-به نظر شما علت عدم کاربست تحقيقات از سوی 

مجريان کدام است؟

ــتفاده از نتايج  ــه مواقعی نياز به پژوهش يا اس ۲-چ

ــت؟ و چه  تحقيقات برای تصميم گيران ضروری اس

زمانی نبايد سراغ آن رفت؟

۴-چه کسی يا کسانی و با چه ويژگی هايی می توانند 

از پژوهش و نتايج آن استفاده کنند؟
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فرهاد كيانفر/ عضو هيأت علمی و معاون دانشگاه 
پيام نور مرکز انديمشک 

چكيده:
اين مقاله به مباني نظريه 

ــتفاده از فنون  تصميم و اس

ــري  تصميم گي در  ــدد  متع

ــتم هاي  راهبردي مي پردازد. اين فنون در زمينة سيس

اطالعات مديريت و با استفاده از داده هاي سيستم هاي 

اطالعات مديريت كه كاربرد آنها را آسان مي سازد ارائه 

ــتا پس از ارائه تعريفي از فن آوري  مي شود. در اين راس

اطالعات و توضيح و تشريح سيستم اطالعاتي و سيستم 

ــال آن فرايند  ــردي و به دنب ــات مديريت راهب اطالع

ــتم هاي  ــري و مباني آن در ارتباط با سيس تصميم گي

ــتم هاي  ــي انواع سيس ــات مديريت و نيز بررس اطالع

ــازماني ES و DSS و TPS و MIS و نقش  اطالعات س

ــازمان، اين گونه  آنها در تصميم گيري هاي راهبردي س

ــد که همة فنون مورد بحث اطالعات  نتيجه گيري ش

ــتم هاي اطالعات مديريت۱  ــاز خود را از سيس مورد ني

ــتم هاي اطالعات مديريت روش هاي تجزيه و  و سيس

ــل را با يكديگر ادغام مي كنند. اين فنون مفاهيم  تحلي

اساسي را از درون اطالعات اوليه بيرون آورده و آنها را به 

شكل قابل تصميمي در مي آورد. اين فنون همچنين با 

توجه به اين مفاهيم، چارچوبي نظري براي توسعه دانش 

و تجربه سيستم هاي اطالعات مديريت ارائه مي دهند.

كليدواژه ها: 
اطالعـات، سيسـتم هـاي اطالعـات مديريـت، 

تصميم گيري
 ۱) مقدمه 

ــت، بيانگر  ــه در پيش روي اس ــرش جديدي ك نگ

ــته هاي اقتصاد پويا مستلزم ايجاد  اين  است كه خواس

سبك هاي جديد تصميم گيري و رهيافت هاي نوين در 

سازمان هاست و اينها همگي ناشي از سيل عظيم توليد 

و گسترش اطالعات در عصر حاضر است، كه سازمان ها 

را مجبور به نگرش مجدد در عملكرد وفعاليت هاي خود 

مي كند. دوران جديد كه به عصر اطالعات يا انفورماتيك 

معروف شده، نويد دهندة جهاني نو باشيوه هاي نوين به 

كارگيري اطالعات است. فن آوري اطالعات كه تا چندين 

ــالح  ــوان يك برتري رقابتي و يك س ــال قبل به عن س

استراتژيك مورد توجه سازمان ها بود، امروزه به عنوان 

ــد. استفاده از فن آوری  يك نياز رقابتي مطرح مي باش

اطالعات و ارتباطات و دستگاه های تحقيقاتی که دارای 

اطالعات به روز است (در مقايسه با سازمانی که اطالعات 

قديمی دارد) می تواند در چنين حالتی با آگاهی بيشتری 

تصميمات استراتژيک اتخاذ کند.(فروزنده،۱۳۸۴)

فن آوري جديد اطالعاتي و ارتباطي به صورت موجي 

فراگير، تغييراتي را در كليه جوانب زندگي بشر ازجمله 

ــت و وسايل ارتباط  درعرصه مديريت به وجود آورده اس

جمعي، ارتباطات راه دور،  سيستم هاي اطالعاتي و…  

روش انجام كارها را دگرگون ساخته اند (اسميت، ۱۳۶۹) 

ــودن فن آوري اطالعات و  امروزه با توجه به هزينه بر ب

ازطرفي اجتناب ناپذير بودن بهره گيري از آن الزم است تا 

با آگاهي در اين راه قدم برداشته و مديران هر چه بيشتر 

ــازمان ها آگاه  از اثرات آن بر افراد، گروه هاي كاري و س

شوند. لذا در اين مقاله به بررسي اثر اين مهم بر فرآيند 

تصميم گيري در سطح مديران پرداخته مي شود.

ــتي با  ــل از نتيجه گيري، بايس ــت كه قب بديهي اس

ــف آن و فرايندها و  ــاد مختل ــن آوري اطالعات و ابع ف

ــتر آشنا شد. هدف  الگوهاي تصميم گيري بيش

ــي مباني نظرية تصميم و فنون  اين مقاله بررس

متعدد مورد استفاده در تصميم گيري راهبردي 

است. اين فنون در زمينه سيستم هاي اطالعات 

ــتفاده از داده هاي سيستم هاي  مديريت و با اس

ــان مي  ــات مديريت كه كاربرد آنها را آس اطالع

ــود. در واقع بحث حاضر بر سيستم  ــازد ارائه مي ش س

اطالعات مديريت در تصميم گيري تمركز دارد.

ــتم هاي اطالعات  از اين منظر مديران كاربران سيس

ــتم، و طرقي مورد  ــد و نه مديران اين سيس مديريت ان

ــتم هاي اطالعات مديريت در  ــتند كه سيس توجه هس

تصميم گيري مؤثر مورد استفاده قرار مي دهند. بسياري 

ــر دو نقش  ــزون به انجام ه ــه طور روزاف ــران ب از مدي

ــه مقاالت و كتاب هاي  ــادرت مي ورزند. در حالي ك مب

درسي موجود كه دربارة سيستم هاي اطالعات مديريت 

نوشته مي شوند تنها طراحي چنين سيستم هايي را در 

نظر مي گيرند، مقاالت و كتاب هاي درسي ديگر نظرية 

تصميم يا فنون اتخاذ تصميم را به طور مجزا مورد توجه 

قرار مي دهند. به نظر ما درك نظريه تصميم و فنون آن 

به دور از پذيرش اطالعات و سيستم هاي اطالعات كه 

تجزيه و تحليل در آن انجام مي گيرد، موجب گمراهي 

بسيار فراواني مي شود. اين مقاله چارچوبي ارائه مي دهد 

كه مديران بتوانند با آن دانش وسيع تر و تجارب كار با 

سيستم هاي اطالعات مديريت را كسب كنند.
۲) فن آوري اطالعات۲

ــت از مجموعه ابزارها،  فن آوري اطالعات عبارت  اس

ــين ها و دانش و روش و مهارت استفاده از آنها در  ماش

توليد، انتقال، جابجايي و پردازش و آماده سازي و مصرف 

اطالعات؛ از ساده ترين تا پيچيده ترين و از ابتدايی ترين 

ــي.( آذرنگ، ۱۳۷۸)  ــرفته ترين مراحل اطالعات تا پيش

ــر كه به نام هاي  ــور خالصه ويژگي مهم اين عص به ط

گوناگون عصر اطالعات، عصر كامپيوتر، عصر ارتباطات 

ــت، مبادله قطعات اطالعات  و عصر ماهواره معروف اس

در پيكرة ابزارها است. بدون حضور اطالعات اين ابزارها 

ــد داد. توليد و  ــت خواهن ارزش وجودي خود را از دس

دسترسي به موقع به اطالعات سياسي، اقتصادي، علمي 

– فني و ساير اطالعات مورد نياز موجب تصميم گيري 

خردمندانه است و قدرت محسوب مي شود.

۳) سيستم اطالعاتي۳ 
سيستم اطالعاتي مجموعه اي از اجزاي وابسته به هم 

مي باشد كه اطالعات را جمع آوري يا بازيابي، پردازش، 

ذخيره و توزيع مي كند تا از فرايند تصميم گيري و كنترل 

سازمان پشتيباني كند. سيستم هاي اطالعاتي فراتر از 

رايانه ها هستند، استفادة مؤثر از سيستم ها يا اطالعاتي 

نيازمند شناخت سازمان، مديريت و فن آوري اطالعات 

ــد.(جورج،  ــتم ها مي باش ــت كه شكل دهندة سيس اس

(۱۹۹۹

۴) سيستم هاي اطالعات مديريت
ــتم هاي اطالعات مديريت به معناي  اصطالح سيس

ــندگان مختلف به كار  موضوع هاي مختلف براي نويس

مي رود. ما در اينجا به طريقي كه سيستم هاي اطالعات 

ــت اطالعات فراهم  ــراي فعاليت هاي مديري مديريت ب

ــازند توجه داريم. دو نوع تعريف مكمل ارائه شده  می س

توسط نويسندگان ديگر در تعريف ديدگاه مورد استفاده 

ما در اين مقاله مورد توجه است. 

لوسـي۴ سيسـتم هاي اطالعات مديريت را چنين 
تعريف مي كند:

ــل از منابع دروني و  ــتمي كه داده هاي حاص «سيس

بيروني را به اطالعات تبديل مي كند و اين اطالعات را 

به شكل مناسب، دراختيار مديران در تمام سطوح قرار 

مي دهد تا در انجام وظايف شان اعم از تصميمات مؤثر و 

به موقع در برنامه ريزي، هدايت و كنترل فعاليت هايي كه 

مسئول آنها هستند توانمند گردند.» 

سن۵ تعريف مكمل زير را ارائه مي دهد: 
« يك سيستم اطالعات مديريت، سيستمي يكپارچه 

نقش سيستم های اطالعاتی مديريت استراتژيک
درفرايند تصميم گيري های راهبردی سازمان

سيستم های اطالعتی سازمان هافن آوری

مديريت
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ــتيباني از  ــردن اطالعات به منظور پش ــراي فراهم ك ب

ــازمان است. اين  برنامه ريزي، كنترل، و عمليات يك س

سيستم با فراهم آوردن اطالعات سوگرفته به گذشته، 

ــارة  عمليات دروني و آگاهي بيروني به  حال، آينده درب

عمليات، مديريت و تصميم گيري كمك مي كند».(آخوف، 

ــتم اطالعات مديريت، هر  ۱۹۶۷) بنابر اين يك سيس

سيستمي است كه بتواند اطالعات براي فعاليت هاي انجام 

ــده مديران در درون يك سازمان فراهم كند. امروز،  ش

ــتم هاي  تقريبًا اين اصطالح به طور انحصاري در سيس

رايانه اي مورد استفاده است. اين سيستم ها مركب است 

از سخت افزار و نرم افزار كه داده ها را مي گيرند و اطالعات 

ــره، پردازش و بازيابي مي كنند. اين اطالعات در  را ذخي

ــب براي تصميم گيري مديران سازمان ها  شكل مناس

ــوند.(کينزبرگ، ۱۹۸۲) شكل (۱)  انتخاب و ارائه مي ش

ــتم اطالعات مديريت و ارتباط آن را با  يك مدل سيس

محيط اطرافش نشان مي دهد.

ــتم هاي اطالعات مديريتي   در اينجا اصطالح سيس

راهبردي۶ ( SMIS ) را به كار مي بريم. يك سيستم را 

مي توان زماني به عنوان راهبردي توصيف كرد كه قادر 

به تغيير راهي كه سازمان با آن رقابت مي كند، باشد. يك 

ــت كه يك سازمان در آن براي متمايز  راهبرد راهي اس

ــبي  كردن خود از رقيبان و به كارگيري توانمندي نس

مؤسسه در پاسخ به نيازهاي مشتري تالش مي كند. يك 

استراتژي وقتي موفق است كه در مقايسه با آنچه رقيبان 

ــب يا تطبيق بهتر و قوي تر  فراهم مي آورند يك تناس

توانمندي هاي مؤسسه را با نيازهاي مشتري ايجاد كند. 

ــت اندر كار دارد :  ــه در سه مؤلفة دس اين مفهوم ريش

مؤسسه، مشتريان و رقيبان.

شكل (۲) نشان دهنده ارتباط اين سه مؤلفه با يكديگر 

ــتراتژيك مؤثر مديريت، درعين حالي  ــت. يك اس اس

ــده توانمندي هاي  كه اطمينان دارد راهبرد انتخاب ش

ــب مي سازد،  ــتريان متناس ــازمان را با نيازهاي مش س

مي تواند عملكرد باالتري را كسب كند.

بايد همة سيستم هاي اطالعات راهبردي باشند، يعني 

ــازمان اثر بگذارند.  بايد همة آنها بر وضعيت رقابتي س

ــتن سيستم هاي اطالعات  مديران از آن جهت به دانس

مديريت نياز دارند كه : 

  سيستم هاي اطالعات مديريت ابزار اصولي حل مسئله 

و تصميم گيري هستند، و اگر به عنوان تصميم گيري از 

اين ابزار استفاده نشود به كيفيت تصميمات خدشه وارد 

خواهد شد.

  مديران تحت تأثير كساني كه از سيستم هاي اطالعات 

مديريت استفاده مي كنند قرار مي گيرند.

ــات مديريت  ــتم هاي اطالع ــران بايد در سيس   مدي

مشاركت كنند و برطراحي و استفاده از آن اثر بگذارند 

ــتم ها در راستاي پاسخ به نيازهايشان قرار  تا اين سيس

گيرند.

ــتم هاي    بايد مديران بتوانند زماني را كه ديگر سيس

اطالعاتي مديريت در دسترس آنان در سازمان نمي توانند 

مؤثر باشند، دريابند.

عواملي كه همواره در طرح سيستم هاي اطالعاتي 
مديريت بايد مورد توجه قرار گيرند عبارت اند از: 

  تغييرات محيطي مي تواند در الزامات اطالعات هر يك 

از مديران تأثير بگذارد. 

ــبت به تصميمات    برخي از تصميمات مديريت نس

ديگر از ساختار بيشتري برخوردار است.

  تصميمات مديريت داراي سطوح متفاوتي از قابليت 

پيشگويي است.

  مديران رويكردها و سبك هاي تصميم گيري متفاوتي 

دارند.( رابينز، ۱۹۸۲)

ــتم هاي اطالعات مديريت درصورتي مي تواند  سيس

نقش عمده راهبردي داشته باشد كه بتواند به همة اين 

مسائل توجه كند.(آخوف،۱۹۶۷)

۵) تصميم گيري  
۵-۱) فرايند تصميم گيري

يكي ازفعاليت هاي اصلي مديريت تصميم گيري است. 

تصميم گيري با تشخيص مسائل، تعيين جانشين هاي 

حل مسائل، انتخاب از بين آنها، و اجراي راه حل انتخاب 

ــروكار دارد.طراحي MIS بايد ماهيت فرآيند  ــده س ش

تصميم گيري را مورد توجه قرار دهد.

نخست، ما تصميم را به شرح زير تعريف مي كنيم: 

ــك راه حل يا اقدام از بين  « يك تصميم، انتخاب ي

ــين هاي ديگر  ــه اي از اقدامات ممكن و جانش مجموع

است» نا اطميناني معموًال تصميمات را مشكل مي كند، 

و اطمينان نسبت به انتخاب يك جانشين يا اقدامي كه 

منجر به بهترين بازده شود را كاهش مي دهد.

ــا دارا  ــري را مي توان ب ــة فرايند هاي تصميم گي هم

ــارچ و  ــر گرفت.( م ــر در نظ ــت مرحله زي ــودن هش ب

سيمون،۱۹۵۸) 

  ايجاد يك هدف بازدهي بدون ابهامي كه با آن بتوان 

ــيابي كرد، و به اين صورت مسئله راتعريف  بازده را ارزش

نمود.

ــي و اصطالحات  ــكل رقم   بيان هدف بازدهي به ش

ــب براي آن انجام  مالي كه با گردآوري داده هاي مناس

مي گيرد.

ــين هاي ممكن براي  ــاب مجموعه اي از جانش   انتخ

مالحظه.

ــتفاده در نشان دادن    تعيين و ايجاد الگوي مورد اس

ــخص كردن  ــب هدف بازدهي، و مش راهبردها بر حس

ــايل اندازه گيري) و پارامترهاي موجود در  ارزش ها (وس

آن فرايند.

  رتبه بندي هدف هاي بازدهي.

  تعيين آن راهبردي كه براي هدف بازدهي به وجود 

ــت يا آن  آمده در مرحلة يك، بهترين ارزش را قائل اس

را بهينه مي سازد.

  اجراي راهبرد انتخاب شده.

  كنترل موفقيت آن راهبرد.

ــن فرايندها نقش كليدي دارد.  اطالعات در تمام اي

ــئله را بيان  ــت كه وجود يك مس ــات ابزاري اس اطالع

ــئله  ــاخت مس ــي دارد. به اطالعات براي تعريف و س م

ــت. اطالعات براي نشان دادن و انتخاب از بين  نياز اس

ت مديريت

شكل (۱) يك مدل سيستم اطالعات مديريت

شكل (۲) عناصر يك مثلث استراتژيك
 ( راهبردي)

مشتري

توليد ياد خدمت متمايز

هزينه يا 
سود کاربری

هزينه يا
 سود کاربری

مؤسسهرقيب
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يك استراتژي وقتي موفق است كه در 
مقايسه با آنچه رقيبان فراهم مي آورند 
يك تناسب يا تطبيق بهتر و قوي تر 
توانمندي هاي مؤسسه را با نيازهاي 
مشتري ايجاد كند

ــين و براي ارزشيابي آثار انتخاب به  راه حل هاي جانش

عمل آمده مورد نياز است.

۵-۲) انواع تصميم گيري 
ــاختار  ــي از تصميمات متداول بوده و داراي س برخ

ــده يا معمولي )، كه مطابق  ــتند ( برنامه ريزي ش هس

ــوند.  ــادات، قواعد يا رويه هاي معيني اتخاذ مي ش با ع

ــتن  ــًال تصميم دربارة ايجاد يك توليد جديد يا بس مث

ــاختار  ــي غيرعادي و بدون س ــك كارخانه، موقعيت ي

ــر ازتصميمات  ــت. برخي ديگ براي تصميم گيري اس

ــا غيرمعمول )  ــده ي ــاختاري ( برنامه ريزي نش نيمه س

ــتند و در آن برخي از عوامل و داده هاي مرتبط در  هس

ــرار مي گيرد، ولي عوامل ديگر  اختيار تصميم گيرنده ق

ــني مشخص كرد، در واقع اين  را نمي توان به اين روش

ــائل غيرعادي و جديد  ــكالت و مس تصميمات با مش

سروكار دارد.شكل (۳) مسير اين فرايند را به زباني ساده 

تر بيان مي كند. 

۵-۳) الگوهاي تصميم گيري 
الگوهاي تصميم گيري چندي براي بررسي فرايندي 

كه در آن تصميمات اتخاذ مي شوند ارائه شده است.

- تصميم گيري بخردانه: اين الگو به طور گسترده به 

كار مي رود، فرض مي كند تصميم گير هدف مشخص، 

ــن هدف، و  ــيابي اي ــاخص هاي رتبه بندي يا ارزش ش

ــقوق راهبردي را دارد كه، هر  ــده ش مجموعة نهايي ش

ــناخته شده اند. اين الگو فرض  كدام داراي بازده هاي ش

مي كند دانش كاملي از عوامل محيط بر تصميم وجود 

دارد و يك رويكرد بخردانه به تصميم گيري را مي پذيرد. 

نتايج حاصل از تصميم گيري بخردانه را نبايد بدون نقد 

ــي مورد استفاده قرار داد، ودر عوض بايد به آن  و بررس

به عنوان يكي از انواع اطالعات نگاه كرد. مديريت ممكن 

ــي را براي تصميم بهينه با  ــت نتايج چنين الگوهاي اس

عواملي چون نااطميناني، مسائل سياسي و منابع تطبيق 

دهد.

ــده : مارچ  ــا محدود ش ــش ي ــت رضايتبخ - واقعي

ــر محدوديت هاي  ــور فائق آمدن ب ــيمون۷ به منظ وس

الگوي بخردانه پيشنهاد مي كنند كه سازمان ها و افراد 

در جستجوي واقعي رضايتبخش ترين راه حل از ميان 

ــده يا قابل شناخت  ــناخته ش مجموعه راه حل هاي ش

ــند. رضايتبخش  ــاب راه حل بهينه باش ــش از انتخ پي

ــيمون براي توصيف تصميم گيري  اصطالح ساخته س

ــناخته است.  در يك محيط پيچيده و تا اندازه اي ناش

رضايتبخشي يك الگوي توصيفي، رفتاري را ارائه مي دهد 

كه ناقص بودن دانش و رفتار را مي پذيرد. رضايتبخشي 

مي پذيرد كه تصميم گيران همة راه حل هاي جانشين را 

نمي شناسند، و همواره يك هدف بازدهي روشن وجود 

ندارد.MIS مي تواند با فراهم آوردن اطالعات اساسي و 

ــان دادن طرق كشف راه حل هاي جانشين، به مدير  نش

در كشف طيف گسترده اي از آنها و ارزشيابي اثربخش 

ياري رساند.

ــري در اين رويكرد  - الگوي افزايندگي : تصميم گي

هيچ شاخصي را در انتخاب يا مجموعة جانشين ها كنار 

ــت به مخلوط كردن  نمي گذارد. مديريت در عوض دس

اطالعات مي زند. اين تصميم گيرنده الگوي افزايندگي را 

مي پذيرد و راهبردي را كه تقريبًا نسبت به سبك وضع 

جاري عمليات تا اندازه اي متفاوت است، انتخاب مي كند. 

چنين رويكردي منجر به توالي در حال تكامل تغييرات 

ــري از تغييرات  ــازمان، مانند يك س در فعاليت هاي س

كم بها به جاي تغيير يكدفعه اي و پربها مي شود.

۵-۴) سبك ها و محيط هاي تصميم گيري 
ــناختي  ــبك ش ــتم هاي اطالعاتي با س بايد سيس

تصميم گير متناسب باشد. سبك  شناختي، نحوه اي را 

كه فرد اطالعات را مي سنجد وجانشين ها را ارزشيابي 

مي كند مورد مالحظه قرار مي دهد.

ــردآوري  ــتند و در گ ــي از مديران منظم هس برخ

اطالعات دربارة يك مسئله و جستجوي بهترين راه حل 

ــمي انجام كار استفاده مي كنند. مديران  آن از روال رس

ديگر بيشتر در پي كشف شهودي هستند و بدون داشتن 

روال رسمي جستجوگري طيف گسترده اي از اطالعات 

را به كار مي برند. همچنين مي توان افراد را تحت عنوان 

ــئله و حل مسئله  ــئله، جستجوي مس اجتناب از مس

دسته بندي كرد. سبك مدير بخصوص در هنگامي كه 

 ESS (يا سيستم هاي پشتيباني تصميم) و DSS طرح

ــتيباني اجرا ) موردمالحظه قرار  ــتم هاي پش (يا سيس

مي گيرد مهم است۸.

محيطي كه در آن تصميم گيري رخ مي دهد مي تواند 

در اتخاذ رويكرد بهتر براي تصميم گيري اثر بگذارد. موارد 

زير مي تواند از مسائل عمده اين تأثير گذاري باشد.

  ساختار سازماني 

  موانع سازماني 

ــازماني مي تواند در سرعت تصميم گيري،  عوامل س

ــد در آن به  ــازمان ها مي توانن و مرزهايي كه افراد و س

جستجوي راه حل ها باشند تأثير بگذارد.

۶) اطالعات و تصميم گيري 
مديران به ندرت به طور مستقيم عمليات را مشاهده 

مي كنند. آنان كوشش مي كنند با استفاده از اطالعاتي 

كه مي توانند از طريق منابع رسمي مانند MIS، يا منابع 

ــمي، مانند مطالعات رودررو، تلفن ها، ارتباطات  غيررس

اجتماعي و غيره به دست آورند تصميم بگيرند، طرح ها 

را آماده سازند و فعاليت ها را كنترل كنند.

ــت كه مدير بتواند نوع اطالعاتي را كه  ايده آل آن اس

)3 (

شكل (۳) فرايند عقاليي تصميم گيري
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مي خواهد، تعريف كند و MIS بايد بتواند اين اطالعات 

ــدم قابليت  ــل، نا اطميناني و ع ــازد. درعم را فراهم س

ــگويي به معناي آني بودن فرايند است. مديران به  پيش

اطالعات مرتبطي نياز دارند كه بتواند به آنان در موارد 

زير كمك كند : 

  طرح 

  كنترل 

  تصميم گيري 

اطالعات مرتبط اطالعاتي هستند كه : 
  برشناخت مي افزايد 

  نااطميناني را كاهش مي دهد 

  براي مقصود مورد نظر قابل استفاده است 

به طور كلي مي توان گفت كه اطالعات براي پشتيباني 

از تصميم گيري ضرورت دارد. همچنين ماهيت اطالعات 

به نوع تصميم وسطح سازماني كه در آن تصميم اتخاذ 

مي شود، بستگي دارد.

۷) تصميم گيري و سيستم هاي اطالعات 
مديريت 

MIS در ارتباط با تصميم گيري مي تواند دو وظيفة 
روشن و متمايز را به انجام برساند: 

ــرد اطالعات فراهم    براي مديري كه تصميم مي گي

آورد، جانشين ها را تعيين كند و پشتيباني فراهم سازد. 

  بدون مزاحمت و مداخلة مديران تصميم گيري كند. 

اين مورد تنها هنگامي امكان پذير است كه، در تصميمات، 

به صورت روزمره، قواعد آن شناخته و روشن گردد. 

۸) ويژگي هاي اطالعات راهبردي 
سـاختن راهبرد غالبًا بديع و فاقد سـاختار است. 

اطالعات راهبردي به طور عمده: 
ــت ( اكثر اطالعات مورد نياز دربارة    كامًال بيروني اس

محيط است )

ــت ( دوره هاي ميان مدت    كامًال مربوط به آينده اس

و كوتاه مدت ) 

ــر دارد ( نظريات،  ــت را در نظ ــز كمي ــت و ني   كيفي

قضاوت ها، بينش ها و مشاهدات ) 

  كامًال غيررسمي است.

  بدون حد و مرز است.

  چندبعدي است.

۹) انواع سيستم هاي اطالعاتي 
ــش اطالعات  ــه بر نق ــة اين مقال ــث اولي در مباح

ــد كه  ــد و گفته ش ــد تصميم گيري تأكيد ش در فرآين

ــت و بايد به دقت اداره شوند  اطالعات منبع مهمي اس

ــد. اداره كردن اطالعات  ــود را داشته باش تا حداكثر س

ــازماني صورت مي پذيرد.  بوسيله سيستم اطالعاتي س

اين سيستم اطالعاتي تركيبي از رايانه ها و انسان هاست 

ــردازش داده ها و مفيد  ــازي و پ كه گردآوري، ذخيره س

ساختن آن را به عهده دارد. تمام سيستم هاي اطالعاتي 

ازعناصر زيرساخته شده اند:  (کنت سی و جين پرنس 

الودن،۲۰۰۳)

  سخت افزار رايانه اي 

  نرم افزار رايانه اي 

  داده هاي ذخيره شده در بانك هاي اطالعاتي

  روال انجام كار 

  كاركنان 

رويكردهاي متفاوتي براي طراحي يك MIS وجود 

ــت، اما به  ــه در اينجا از مجال بحث ما خارج اس دارد ك

ــر رويكردي را  ــتم ه طور كلي مي توان گفت كه سيس

كه انتخاب مي كند بايد با استفاده از يك روش شناسي 

ــتم هاي اطالعاتي  ــردي سيس ــل برنامه ريزي راهب مث

SISP برنامه ريزي، طراحي شده و اجرا شود تا سيستم 

ــازمان داشته باشد. اطالعاتي بتواند اثر راهبردي بر س

چندين نوع MIS براي تسهيل انواع متفاوت تصميمات 

به وجود آمده است.

 ۱۰(TPS) ۹-۱) سيستم هاي مبادله پردازي
اولين نوع سيستم هاي اطالعاتي، سيستم پردازش 

ــام دارد. يك مبادله يك  ــردازي ن ــات يا مبادله پ عملي

ــتم هاي پردازش مبادالت داده ها،  ــت. سيس رويداد اس

ــنتر  رويدادها يا مبادالت را ثبت مي كنند. به طور روش

اين سيستم ها: 

  داده هاي خام عمليات را به شكل قابل خواندن براي 

ماشين تبديل مي كنند. 

  جزئيات مبادالت را ذخيره مي كنند. 

  اگر نياز باشد داده ها را چاپ مي كنند. 

ــه پردازش  ــردازش عمليات غالبًا ب ــتم هاي پ سيس

ــاب موجودي  ــا داده هاي حس ــروش ي ــابداري، ف حس

ــت مبنايي  ــتم ها ممكن اس اختصاص دارد. اين سيس

براي اطالعات مديريت فراهم كنند تا مديران از آنها در 

عمليات زير استفاده نمايند.

 طبقه بندي داده ها 

 محاسبه 

 دسته بندي يا مرتب كردن داده ها به صورت متوالي 

 خالصه كردن 

 ذخيره سازي 

بين سيستم هاي مبادله پردازي ( TPS ) وسيستم هاي 

ــود دارد.  ــم وج ــة مه ــك رابط ــات ( MIS ) ي اطالع

سيستم هاي مبادله پردازي از طريق فراهم سازي داده هاي 

خام، سيستم هاي اطالعات مديريت را حمايت مي كند. 

نمودار(۴) به روشني ارتباط بين سيستم مبادله پردازي 

ــتم اطالعات مديريت را از طريق يك سيستم  و سيس

مديريت پايگاه اطالعاتي در درون يك سازمان معمولي 

نشان مي دهد. (کنت لودن و ديگران،۱۹۹۴)

 (MIS ) براي تصميم گيري هاي راهبردي، تاكتيكي 

و عملياتي و كلية خرده سيستم هاي درون يك سازمان، 

اطالعات الزم فراهم مي كند شكل (۵) نيز مسير پردازش 
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شكل (۴) ارتباط بين سيستم داده پردازي و سيستم اطالعات مديريت
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داده ها را توسط ( TPS ) به داخل و خارج مؤسسه نشان 

مي دهد.

۹-۲) سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري 
۱۱(DSS)

ــيلة MIS اگر چه در  ــده به وس گزارش هاي تهيه ش

برخي موقعيت ها مفيدند ولي هميشه مناسب نيستند. 

آنها ممكن است اطالعات كافي و به موقع فراهم نكنند، 

و به مديران اجازه آزمون آثار تصميمات را ندهند، اين 

محدوديت منجر به ايجاد سيستم هاي پشتيباني تصميم 

( DSS ) مي شود.DSS سيستم هاي اطالعاتي هستند 

ــران در تصميمات راهبردي منحصر به فرد  كه به مدي

ــاختار است كمك  ــبتًا بدون س و غير تكراري، كه نس

مي كنند. بنابر اين DSS در سطوح تاكتيكي و راهبردي 

مديريت نسبت به سطح عملياتي كاربرد بيشتري دارد. 

سيستم هاي حمايت از تصميم گيري، مناسب مسائلي 

است كه بخشي از تحليل آنها با كامپيوتر صورت مي گيرد 

اما قضاوت و بينش تصميم گيري براي كنترل اين فرايند 

مهم است. سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري ممكن 

ــه و تحليل  ــزي، الگوپردازي، تجزي ــت در برنامه ري اس

جانشين ها و تصميم گيري به كار رود.

سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري پيشرفته معموًال 

ــخصي روي ميز مديران  ــتم هاي كامپيوتري ش سيس

ــيلة  ــتند و احتماًال به وس با قدرت پردازش محلي هس

شبكه هاي محلي به سيستم مادر براي دسترسي ساده تر 

ــورد ويژگي هاي  ــوند. اما در م ــه داده ها متصل مي ش ب

ــتيبان تصميم گيري همان  ــتم هاي پش كليدي سيس

ــد بايد بگوييم  ــاره ش طور كه در باال به آن مختصراً اش

ــاختمند  ــاختمند و نيمه س كه DSS از تصميمات س

ــيلة  ــت مي كند. گروه زيادي از تصميمات به وس حماي

ــازمان هايي اتخاذ مي شود كه هم عنصر  كاركنان در س

محاسباتي ساختمند و مبتني بر اطالعات و هم عنصر 

غيرساختمند يا تحت كنترل قانون دارند. اين تصميمات 

را مي توان به طور مؤثرتر با استفاده از سيستم حمايت از 

تصميم اتحاذ كرد، اما سيستم حمايت از تصميم، براي 

  DSS تصميم گير، تصميم گيري نمي كند. به طور كلي

ــؤاالت  ــخ هايي براي س به مدير اجازه مي دهد كه پاس

ــد. بازيابي وتحليل  ــود اگر» بياب مبتني بر « چه مي ش

داده ها براي پشتيباني از تصميم، پشتيباني محاسباتي 

براي تصميمات ساختمند، پشتيباني از تصميم شامل 

ــاب  الگوپردازي، از انواع داده پردازي در DSS ها به حس

ــئله – محورند و به تحليل  مي آيد. DSSها همواره مس

حساسيت، جستجوي هدف، بهينه سازي، شبيه سازي 

ــتم ها اغلب در  و معادالت مالي مي پردازند. اين سيس

يك سازمان پيشرفته از لحاظ فن آوري اطالعات توسعه 

ــتفاده از زبان هاي برنامه نويسي  مي يابند. DSSها با اس

ــل چهارم ) يا از طريق  توسعه مي يابند ( زبان هاي نس

بسته هاي نرم افزاري توليد مي شوند.( کينزبرگ،۱۹۸۲)

ــكل (۴) يك مدل سيستم پشتيباني از تصميم  ش

ــان  ــرادي يا گروه هاي مديران نش ــراي مديران انف را ب

مي دهد.

به كارگيري يك سيستم پشتيبان تصميم گيري در 
پنج مرحلة زير خالصه مي شود:

۱-بررسي و صورتبندي مسئله به طوري كه مسئله بتواند 

بيشتر مطالعه شود 

۲-تعيين پارامترها و متغيرهاي مرتبط تا به كاربر دركي 

از موقعيت بدهد 

ــيلة پارامترها و متغيرهاي   ــدي مدل به وس ۳-صورتبن

مرتبط به هم.

۴-آزمايش مدل براي تعيين ثبات راه حل از طريق تهيه 

داده ها براي متغيرها و پردازش و محاسبه براي تعيين 

نتايج.

۵-پااليش مسئله ها.
۱۲ (ES) ۹-۳)سيستم هاي خبره

سيستم هاي خبره ES، سيستم هاي رايانه اي هستند 

ــه در بردارندة برخي از تجارب و دانش تخصصي يك  ك

متخصص مي باشند. سيستم هاي خبره بدين ترتيب از 

خبرگان تقليد كرده و به عنوان يك مشاور در يك حوزه 

يا حيطه دانش ويژه عمل مي كند. يك تعريف رسمي تر 

مي تواند اين باشد كه:

يك سيستم خبره يك سيستم مبتني بر رايانه است 

كه دانش، حقايق و فنون استداللي را براي حل مسائلي 

ــي نيازمند به توانايي هاي متخصصان  كه به طور طبيع

است به كار مي برد. دانش اغلب در يك سيستم خبره 

ــود، كه اين  در يك پايگاه اطالعاتي نمايش داده مي ش

پايگاه شبكه اي از قوانين وابسته و مهمي است كه دانش 

تخصصي انسان را نشان مي دهد. قوانين و ارتباطات از 

بحث باخبرگان و تحليل رفتار تصميم گيري آنان مشتق 

ــتم چندين قانون مشابه را تركيب  مي شود. اين سيس

مي كند. اين سيستم بايد حمايت از تصميم را پيشنهاد 

كند نه اينكه تصميم بگيرد؛ زيرا سيستم خبره درواقع 

يكي از عواملي است كه مدير در اتخاذ تصميم خود بايد 

در نظر بگيرد. بنابراين سيستم هاي خبره يكي از انواع 

ــتيبان تصميم گيري است. اين سيستم ها  سيستم پش

براي رسيدگي به ابهام و استدالل نامعين تحت شرايطي 

TPS شكل (۵) مسير پردازش داده ها به داخل و خارج مؤسسه توسط

شكل (۶) يك مدل سيستم پشتيباني از تصميم
)6(
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كه اطالعات و داده ها كامل نيست مناسب اند، آنها براي 

محاسبه تأثيرات عدم اطمينان وقضاوت تالش مي كنند. 

ــتم هاي خبره  ــن ويژگي مهم يك خبره است.سيس اي

ــت كه به عنوان هوش مصنوعي  ــي ازحوزه اي اس بخش

شناخته شده است.(راولی،۲۰۰۰)

ــتم هاي خبره  در اين مقاله عالقه اصلي ما به سيس

ــت. در  ــتفاده از آنها در تصميم گيري تجاري اس در اس

محيط هاي تجاري، سيستم هاي خبره ممكن است براي 

موارد زير به كار رود: 

ــوزش كاركنان – ثبت و بايگاني – كمك به يك  آم

فرد در يك روية پيچيده – برنامه ريزي ماليات شخصي 

ــت گذاري محصول – انتخاب روش هاي فروش  – قيم

ــدي آموزش –  ــب اعتبارات بانكي – زمان بن – تصوي

طراحي سيستم هاي رايانه اي – برنامه ريزي و پيشنهاد 

ــه اي.  ــبكه رايان ــائل درون يك ش ــا براي مس راه حل ه

ــتم هاي خبره طوري طراحي مي شوند كه كاربر  سيس

ــد، به برخي از  ــادگي داده ها را درونداد كن بتواند به س

ــتم خبره مطرح مي شود  ــؤاالتي كه به وسيله سيس س

ــخ دهد، و بنابراين توصيه هايي را از سيستم خبره  پاس

دريافت كند. به منظور اجراي اين تعامل و ارائه توصيه ها، 

اين سيستم مؤلفه هايي كه درنمودار(۷) نشان داده شده 

را مورداستفاده قرار مي دهد.(روکرت،۱۹۸۸)

ــين  ــره پايگاه داده ها و ماش ــتم خب در مركز سيس

استنباط وجود دارد. پايگاه داده ها شامل همة حقايق و 

قوانيني است كه دانش اين سيستم را تعريف مي كند. 

ماشين استنباط با اين حقايق و قوانين در پايگاه دانش 

ــنهادها كار مي كند. اين مؤلفه ها بايد  براي تنظيم پيش

از سوي سهولت دسترسي به كسب دانش كه سهولت 

كسب دانش را از انسان خبره فراهم مي كند، پشتيباني 

شود. همچنين اين مؤلفه بايد از سوي تسهيالت براي 

توضيح، كه بخشي از ماشين استنباط است و قادر است 

توضيح دهد كه چرا يا چگونه به يك توصيه ( پيشنهاد ) 

عمل مي شود، حمايت گردد.

۱۰) نتيجه گيري 
يكي از گرايش هاي اساسي فن آوري اطالعات، هرچه 

پيوسته تر و وابسته تر كردن پديده ها به همديگر است. 

فن آوري اطالعات در فرايند مديريت باعث مشاركت 

بيشتر در تصميم گيري ها (سبك مشاركتي)، افزايش 

سرعت اين فرايند ها و افزايش سرعت در حل مسائل 

شده و همچنين توازن و تعادل بيشتري در سازمان ها 

ــا در عين حال موجب تغييراتي در  ايجاد مي كند. ام

ــده كه مقاومت مديران را در پيش رو  ــازمان ها ش س

دارند. فن آوري اطالعات با تغييردر سازمان هاي اداري 

ــري بوروكراتيك و  ــيوه هاي تصميم گي و تجاري، ش

نخبه گرايانه را بر هم مي زند و به ارزيابي هاي بيروني و 

انعطاف ناپذير، خود ارزيابي را توسعه مي دهد. از آنجا كه 

اطالعات سرماية مهمي است، بايد براي بيشينه كردن 

ــوند. مديريت اطالعات  ــازمان، خوب اداره ش سود س

ازطريق سيستم هاي اطالعاتي سازمان تحقق مي يابد. 

سيستم هاي اطالعاتي بايد براي دستيابي به نيازهاي 

كاربران سطوح مختلف سازمان قابل انعطاف باشد. اين 

موضوع به ايجاد دامنه اي از انواع متفاوت سيستم هاي 

اطالعاتي سازماني منجر مي شود. بنابراين همة فنون 

مورد بحث در اينجا اطالعات مورد نياز خود را در بافت 

سيستم هاي اطالعات مديريت (MIS) به كار مي گيرند 

و سيستم هاي اطالعات مديريت و روش هاي تجزيه و 

تحليل را با يكديگر ادغام مي كنند. اين فنون مفاهيم 

اساسي را از درون اطالعات اوليه بيرون كشيده و آنها 

را به شكل قابل تصميمي درمي آورد. اين فنون با توجه 

ــعه دانش و  به اين مفاهيم چارچوب نظري براي توس

تجربه سيستم هاي اطالعات مديريت ارائه مي دهند. 

ــي  مديران به كمك اين معلومات و بينش هاي اساس

و مجهز شدن به ابزار فن آوري جديد تصميم گيري و 

ــي دي رام ها، شبكه هاي  مهارت هاي كار با رايانه ها، س

تعامل اطالعاتي و الكترونيكي، تصويري و صوتي است 

كه مي توانند رفتار حرفه اي مناسب قرن بيست و يكم 

ــازي  ــعه و بهس براي افزايش اثربخش كارايي و توس

سازمان بروز دهند.

منابع فارسي 
ــي و الودن، جين پرنس،  نظام هاي  ۱-الودن، كنت س

اطالعات مديريت، ترجمه عبدالرضا رضايي نژاد، چاپ 

اول، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا،۱۳۷۷.

۳- آذرنگ، عبدالحسين ، اطالعات و ارتباطات، سازمان 

چاپ و انشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،۱۳۷۸.

ــميت، نتوني،  ژئوپولتيك اطالعات، چاپ دوم،  ۴- اس

تهران، سروش،۱۳۶۹.

۵- عالقه بند،علي، مقدمات مديريت آموزشي، چاپ اول 

ارديبهشت ماه، دانشگاه پيام نور، ،۱۳۷۴.

ــتم هاوفنون اطالعات مديريت  ۶- راولی، جنيفر، سيس

ــتراتژيك، ترجمه محمدرضا بهرنگي، تهران، كمال  اس

تربيت، ۱۳۷۹.
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.۱۳۸۴،

منابع التين 
9- Robbins , stephen p, The Admin-
istrative process , new Delhi prentice 
Hall, 1982.
10- Acoff, RL, Management misinfor-
mation systems- Management science, 
December,1967.
11- March , JG and simon , HA, organi-
sations – New york: Wiley, 1958.
11- Kenneth C.Laudon and others, 
“information  technology and society” 
Wadworth, Inc., 37 – 48 ,1994.
12- Gorge w.Ronalds “information for 
management”, Third Edition new york 
west publishing co.1999.
13- Ginzberg, M J et al, (eds) Decision 
support systems. – New York: Elsevier, 
1982.
14- Rockert, J F, Executive support 
systems – Homewood, Illinois: Irwin, 
1988.

پی نوشت ها:
۱ كارشناسي ارشد مديريت آموزشي

2-Management information system
Information technology 
3-Information system
4-Lousi  
5- Sean 
6- strategic management inforamtion 
system
7-March,JG and simon , HA

ــه بحث طرح DSS مفصًال توضيح داده خواهد  ۸- در ادام

شد 

9-strategic information system plan
10-transaction processing system
11-Decision support systems
12-Executor systems
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همچنين از مديران ارشد انتظار 
می رود مشوق اقدام پژوهی و 
بهره گيری از منابع پژوهشی توسط 
مديران بخش ها باشند و بر ثبات 
مديريت تأکيد نمايند

متن حاضر مصاحبه اي اسـت كه با آقاي 
يوسـف جوانمـرد كارشـناس مسـؤول 
تحقيقـات سـازمان آمـوزش و پرورش 
استان آذربايجان غربي انجام شده است. 
اميد است در هر شماره بتوانيم از نظرات 
يكي ديگر از همكاران پژوهشـي خود در 

استان ها بهره مند شويم.
 

نام و نام خانوادگی: يوسف جوانمرد 
سوابق تحصيلی:

 کارشناسی برنامه ريزی امورتربيتی

کارشناسی ارشد مديريت آموزشی

سوابق شغلی : ۲۷ سال و ۵ ماه سابقه خدمت

مربی و کارشناس امور پرورشی، کارشناس مسؤول 

امورتربيتی و مشاوره استان، کارشناس امور پرورشی 

در وزارت متبوع، دبير مأمور در مدارس خارج از کشور، 

مدرس و رئيس مرکز تربيت معلم،رئيس امور اداری 

استان و کارشناس مسؤول امورتحقيقات و پژوهش 

استان ( ازسال ۸۵ تا۸۸ درتحقيقات استان)

   مهمترين موفقيت ها و دستاوردهای کارشناسی 
امور تحقيقات استان خود را ذکر کنيد.

ــال های ۸۳ تا ۸۶ در برخی موارد با استناد  در س

به  قانون« منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی» 

درعقد قراردادهای پژوهشی با مشکل مواجه بوديم 

ــد اين قراردادها بايد با اعضای هيأت  و اعالم می ش

ــه اين موضوع  ــگاه ها منعقد گردد ک علمی يا دانش

ــان ارشد و باالتر شاغل در  عالوه بر اينکه کارشناس

ــی محروم  آموزش و پرورش را از فعاليتهای پژوهش

ــدن حق التحقيق  ــت نش ــب پرداخ ــرد موج می ک

مجريان مي گرديد. از بزرگترين موفقيت های واحد 

ــازمان  ــت جدی رئيس محترم وقت س ما با حماي

پرداخت بيش از ۹۵ درصد اين بدهی ها بود. در ادامه 

پيگيری ها و کنترل عوامل مشکل ساز موجب گرديد 

تا در پايان سال مالی۸۷ با مساعدت مسؤولين امور 

مالی و ذی حسابی سازمان کليه بدهی های مربوط به 

امور تحقيقات پرداخت گردد. 

ــتاوردهای سازمان آموزش و پرورش   از ديگر دس

ــتاد  ــتانداری محترم و س ــکاری با اس ــتان، هم اس

ــتان می باشد که در  ــت هفته پژوهش اس بزرگداش

ــه سال گذشته به جهت همکاری خوب و کسب  س

رتبه های باال از سوی پژوهشگران آموزش و پرورش، 

از سازمان تقدير شده است.  

ــن در يازدهمين برنامه معلم پژوهنده از  همچني

بين ۳۵ نفر معرفی شده از استان  يک مقام کشوری 

و دو مقام استانی از طرف پژوهشگاه برای آذربايجان 

غربی اعالم گرديد.

  برای ارتقاي کيفی فعاليت های پژوهشی سازمان 
چه اقداماتی بايد صورت گيرد؟ 

ــی امری تدريجی  رشد کيفی طرحهای پژوهش

است. محدود کردن پژوهش به طرح های کاربردی 

و سياستگذاری های متفاوت و سليقه ای در استان ها 

ــتان ها از  ــدن اس ــته و رها ش ــال گذش در چند س

ــگاه تا نيمه دوم سال۸۷ موجب افت  طرف پژوهش

ــتان ها گرديد. اما ما با  کمی و کيفی پژوهش در اس

هماهنگی استانداری حداقل سعی کرديم با توجه به 

محدوديت های بودجه، بيشتر طرح های مورد نياز و با 

کيفيت باال را ضمن رعايت تکراری نبودن، کاربردی 

ــدن با قدرت تصميم گيری استانی  بودن، اجرايی ش

تصويب کنيم و ناظران فعال و با تخصص مربوط را 

برای راهنمايی مجريان انتخاب نماييم و در کنار آن 

کميته تخصصی هم نظارت کاملی را به عمل بياورد.

حمايت از پايان نامه های کارشناسی ارشد و باالتر 

مرتبط با مسائل آموزش و پرورش بعد از ۴ سال در 

سال۱۳۷۸از ديگر فعاليت هاست.

سعی در پرداخت بدهی ها و اقساط طرح ها موجب 

ــام طرح در موعد مقرر  ــرای بموقع مراحل و اتم اج

ــود (تأخير در پرداخت ها زمان اتمام طرح ها  می ش

ــت زمان  را طوالنی کرده اعتبار نتايج را بعد از گذش

طوالنی خدشه دار می کند.)

بهره مندی از توانمندی باالی اعضای هيات علمی 

دانشگاهها و همکاران صاحب نظر با تجربه آموزش و 

پرورش در شورا و کميته تخصصی از راههای ارتقای 

ــازمان ما پيگيری  ــت که در س کيفی تحقيقات اس

می شود.  

  برای اينکه بخش های اجرايی و مديريتی نسبت 
به پژوهش ديـدگاه مثبت تر و مطلوبتری داشـته 

باشند چه اقداماتی بايد انجام داد؟  
ــه  بايد  ــد ک ــته باش اگر هر مديری اعتقاد داش

ــتند به يافته ها و تجربيات  فعاليت های خود را مس

علمی بکند، رغبت مديران برای بهره گيری از منابع 

علمی بيشتر خواهد شد. متأسفانه بيشتر مديران که 

ــکالت خود را به عنوان اولويت پژوهشی مطرح  مش

ــی يا نتايج آن  می کنند بعداً پيگير مراحل پژوهش

ــت نتايج هم به مرور به  ــتند. در نتيجه کاربس نيس

ــود. براساس مصوبه شورای  فراموشی سپرده می ش

عالی اداری مديران بايد شرايط احراز پست مديريتی 

ــد (در اين  ــاله باش ــند و ابالغ ها چهار س را دارا باش

صورت واقف به اهميت پژوهش و راغب به بهره مندی 

از نتايج پژوهش ها خواهند بود ) و ثبات مديريت هم 

از ديگر عوامل مؤثر در رشد بينش پژوهشی مديران 

می باشد.

  چه ابتکاراتی در استان خود داشته ايد و اجرای 
آن را در ديگر اسـتان ها تا چه حد راهگشا و مؤثر 

مي دانيد؟ 
در استان با وجود محدوديت های زياد مخزنی با 

بيش از ۳۷۰۰ جلد گزارش تحقيق و پايان نامه گرد 

ــان، پژوهشگران و  آورده ايم که در اختيار کارشناس

دانشجويان قرار می گيرد. همچنين بانک اطالعاتی 

ــود در مخزن امور  ــه ای از کليه طرح های موج رايان

تحقيقات تهيه شده است که دستيابی به موضوعات 

را با سرعت امکان پذير می کند.

ــی محققين و  ــنامه های پژوهش ــس از پرسش پ

دانشجويان که نياز به توزيع در سطح مدارس دارند 

قبًال بررسی و در صورت لزوم اصالح و راهنمايی الزم، 

معرفی نامه برای همکاری با مديريت های تابعه استان 

گفت وگو  با يوسف جوانمرد کارشناس 
مسؤول تحقيقات استان آذربايجان غربی

به موقع تامين نشدن 
اعتبارات 

و شفاف نبودن آن
مشکل اصلی تحقيقات
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صادر می شود. 

بررسی مرحله ای پيشنهادها در کميته تخصصی 

ــنهاده  و راهنمايی و اجازه امکان دفاع و اصالح پيش

ــکيل  ــنهاددهنده و مجريان طرح ها و تش ــه پيش ب

ــه دفاع از گزارش نهايی طرح های پژوهشی با  جلس

حضورمسؤولين يا نمايندگان واحدهای مربوط( برای 

ــود ) از ديگر تجربيات خوب اين  ــؤواالت خ طرح س

استان می باشد.

  در زمينه اشـاعه وکاربست يافته ها چه فعاليت 
خالقانه ای انجام داده ايد و يا پيشنهاد می کنيد؟

ــت نمی توان گفت کار زيادی  در خصوص کاربس

ــکل ترين بخش های کار  ــم چون يکی از مش کرده اي

ــور همين بخش کاربست است.  پژوهش در کل کش

ــازوکارهای خاصی  ــازی ها و س ــت زمينه س کاربس

می طلبد که متأسفانه به  نظر من در سطوح آموزش 

ــده است. از سفارش دهنده  و پرورش کمتر فراهم ش

گرفته تا تصميم گيران و مسؤوالن اجرايی اگر به اين 

ــاس  موضوع اعتقاد پيدا کنند و در اين زمينه احس

مسؤوليت کنند شايد بتوان فعاليت های مطلوبتری را 

انجام داد. البته نبايد فراموش کرد در يک کار علمی 

ــک گزارش تحقيق  ــوان فقط به يک کار يا ي نمی ت

ــود آن  ــنده کرد، ضرورت دارد چند کار جمع ش بس

ــت صحبت کرد. نبايد  وقت می توان راجع به کاربس

اين گونه انتظار داشت که نتايج يک تحقيق به محض 

اتمام با سرعت به کاربست تبديل شود و.... شايد کمی 

عجوالنه باشد.

اما نبايد فراموش کرد که برای اين طرح ها وقت و 

ــده است و در نهايت بايد  هزينه های زيادی صرف ش

اثری مثبت داشته باشد. ما هم در اين زمينه  سعی 

کرده ايم با رعايت اصل صرفه جويی خالصه مقاالت يا 

خود گزارش ها را به صورت سی دی تکثير و در اختيار 

کارشناسی های مربوطه و مناطق تابعه و حتی ساير 

استان ها قرار دهيم. ضمنًا يک نسخه چاپی و سی دی 

ــفارش دهنده ارجاع می دهيم  هر طرح را به واحد س

و درخواست می کنيم موارد قابل تبديل به کاربست 

ــنهاد به کميته اشاعه و کاربست  را برای طرح و پيش

به صورت دستورالعملهای اجرايی و کاربردی تهيه و 

ظرف مدت سه ماه گزارش را به دبيرخانه شورا ارائه 

نمايند.

  بـرای حرفه ای شـدن پژوهشـگران خـود چه 
برنامه ای را اجرا کرده ايد يا می خواهيد انجام دهيد؟

 آنچه واضح است تأثير آموزش، تمرين و بازآموزی 

ــگران غيرقابل انکار است.  در حرفه ای شدن پژوهش

ــت  ــوزش ضمن خدمت از ضرورتهاس دوره های آم

ــته موفق نشده ايم دوره  ومتأسفانه در ۳ سال گذش

آموزشی يا کارگاه آموزشی برای پژوهشگران استان 

و رابطين برگزار کنيم؛ زيرا گروه ارتقاي منابع انسانی 

ــرکت در دوره ها مشروط به داشتن  اعالم می كند ش

ــازمانی و حکم کارگزينی مرتبط است و از  پست س

طرفی پژوهشگران و رابطين تحقيقات مناطق فاقد 

اين شرايط هستند. از اينرو، نمی توانند در دوره های 

آموزش ضمن خدمت شرکت نمايند. 

در حوزه اجرا و تمرين اجرای طرح های پژوهشی 

در مقياس وسيع(رشد کمی) می تواند پژوهشگران 

ــه اين موضوع به  ــتری را درگير موضوع کند ک بيش

داليل مطرح شده در قبل تا نيمه دوم ۸۷ محدودتر 

شده بود.

ما سعی کرده ايم که جامعه آماری طرح هايی که 

اجرا می شود به سطح استانی گسترش يابد تا نتايج 

ــتري يابند و پژوهشگران هم با  قابليت تعميم بيش

حوزه وسيع تری آشنا شوند و کار کنند. 

ــدن به موقع حق التحقيق ها  سابقه پرداخت نش

ذهنيت نامناسبی را در اذهان گذاشته است و کم کم 

پژوهشگران خوب از همکاری امتناع می کنند. اميد 

است اين مشکل بر طرف شده زمينه مناسبی برای 

اتمام بموقع طرح های پژوهشی فراهم شود. 

ــوند ما  ــگران حرفه ای تر ش ــه پژوهش برای اينک

(آموزش و پرورش) هم بايد اقدامات مان را حرفه ای تر 

ــر انجام دهيم و پرداخت هايمان را طبق  و قانونمندت

قرادادها بموقع انجام دهيم تا موجب دلسردی آنها و 

طوالنی تر شدن مدت قراردادها نشود. 

  چـه انتظاری از پژوهشـگاه مطالعات آموزش و 
پرورش داريد؟

ــال اخير کارشناسی امور  ــگاه در چند س پژوهش

ــتان ها را به حال خود رها کرده بود که  تحقيقات اس

از نيمه دوم سال ۸۷ با تغيير در رياست، اوضاع کمی 

ــت و در خصوص مسائل مالی اقدامات  فرق کرده اس

نسبتًا مناسبی صورت پذيرفته است ولی هنوز کافی 

نيست.

ــال به بعد ابالغ  ــارات از نيمه دوم س عمدتأ اعتب

می شود و اين امر امکان برنامه ريزی را از ما می گيرد؛ 

ــی بدون ابالغ اعتبار امکان فراخوان دادن و عقد  يعن

ــال  قرارداد وجود ندارد واگر اين کار به نيمه دوم س

بکشد امکان جذب کامل بودجه مقدور نخواهد بود. 

مگر اينکه قابليت انتقال اعتبارات پژوهشی آموزش 

ــگاه ها به سال مالی بعد فراهم  و پرورش مانند دانش

گردد.

ــی  ــف واحدی از طرح های کاربردی پژوهش تعري

ــک طرح های کاربردی  و مالک های ارزيابی و تفکي

ــه در نتيجه  ــود ندارد ک ــادی وج ــاي بني از طرح ه

برخوردهای سليقه ای استان ها، باعث بروز مشکالت 

ــا تعريف واحد، تعيين مالک  زيادی می گردد، که ب

ــوان هماهنگی الزم را  ــک و وحدت رويه می ت تفکي

بوجود آورد.

ــدن دستورالعمل ها و اعتبارات از  بموقع اعالم نش

ــال بخشنامه ها بدون  طرف مراجع ذی صالح و ارس

ــکالت زيادی به وجود  ــاره به شيوه نامه مالی مش اش

ــر توجه  به اين موضوع  ــت عالوه ب می آورد. الزم اس

دستورالعمل های مالی با امضای مقام عالی وزارت يا 

معاون محترم برنامه ريزی و توسعه مديريت (معاون 

پشتيبانی) با ذکر موارد به طور شفاف ارسال گردد.

ــادل تجربه در بين  ــرای ايجاد وحدت رويه وتب ب

استان ها جلسات هماهنگی حداقل دو بار درسال از 

طرف پژوهشگاه برگزار گردد که به تبع آن کانون های 

منطقه ای هم فعال خواهند شد. 

به دليل متمرکز شدن صدور مجوزهای برگزاری 

ــاي مهارت های  ــر ارتق ــی در دفت دوره های آموزش

ــرورت دارد در  ــان وزارت متبوع  ض ــه ای معلم حرف

ــن زمينه پيگيری الزم برای صدور مجوز برگزاری  اي

ــق و.... برای  ــای تحقي ــی، روش ه دوره اقدام پژوهش

پژوهشگران، رابطين تحقيقات و معلمين به عمل آيد.

ــورای تحقيقات و کميته  برای ترکيب اعضای ش

تخصصی ضرورت دارد از اعضای هيأت علمی و مراکز 

ــتفاده شود، اما در خصوص پرداخت  تربيت معلم اس

ــق اعضای هيأت  ــه، داوری و حق التحقي حق الزحم

ــازمان، امور مالی نمی تواند اقدام  علمی و خارج از س

ــت در خصوص عضويت در  ــد و اعالم کرده اس نماي

شورا يا کميته تخصصی اعضا بايد از پرسنل آموزش 

و پرورش انتخاب شوند. ( در غير اين صورت مشکل 

پرداخت به وجود خواهد آمد ) ضرورت دارد به دليل 

ــيار جدی و مفيد اعضای هيأت علمی  همکاری بس

ــکل  تمهيدات و پيش بينی های الزم جهت حل مش

ــت بموقع به عمل آيد.(ما فعًال از طريق عقد  و پرداخ

قرارداد اقدام می کنيم)

ــرای طرح های  ــتمرار مراحل اج ــه به اس با توج

پژوهشی در دو يا سه سال متوالی هر ساله با مشکالت 

مالی و اعتباری در مراحل پرداخت پيش بينی شده در 

قراردادها مواجه می شويم پيشنهاد می شود:

ــمول  الفـ  اعتبار طرح ها در اعتبارات خارج از ش

منظور شود.

بـ  اعتبار طرح ها قابل انتقال به سال بعد باشد. 

ــغ قراردادها در  ــقف مبل ج ـ اعتبار طرح ها تا س

حساب خاصی واريز و براساس مراحل پيش بينی شده 

ــال مالی پرداخت  در قراردادها حتی پس از پايان س

شود. 

کاربست زمينه سازی ها و 
سازوکارهای خاصی می طلبد که  
در سطوح آموزش و پرورش کمتر 
فراهم شده است. از سفارش دهنده 
گرفته تا تصميم گيران و مسؤوالن 
اجرايی



شهريور ۱۳۸۸. شماره ۱۱۳

۲۵

uÖË XHÖ

ــا مراکز تربيت معلم  ــی ب د ـ قرادادهای پژوهش

ــود و مبلغ کليه قرادادها  ــکده ها منعقد ش يا آموزش

ــاب آن مراکز واريز گردد و به تدريج با انجام  به حس

مراحل اجرايی به پژوهشگر اصلی پرداخت شود. در 

اين صورت پس از پايان سال مالی با مشکل بر گشت 

اعتبار به خزانه  يا نگرانی از وضعيت پرداخت قراردادها 

مواجه نخواهيم بود.  

ــورای تحقيقات  ــاختار ش در خصوص اصالح س

ــت  ــی و اختصاص پس و احياي کميته های پژوهش

سازمانی در مناطق  اقدامات بسيار کند بوده يا متوقف 

شده است.

  عمده ترين مسـئله (مشـکل) شـما در بخش 
پژوهش چيست؟

همانگونه كه گفته شد گاهی ما را به حال خود رها 

می کنند و بايد زير نظر کارگروه کار کنيم (۸۴-۸۶ ) 

و گاهی به مشکالت بی توجه هستند ولی اصلی ترين 

مشکل که درد همه استان هاست بموقع تامين نشدن 

ــتورالعمل های مالی  ــفاف نبودن دس اعتبارات و ش

است.

دومين مشکل کاربست نتايج پژوهشی است که در 

سؤالهای قبل توضيح داده شد.

  آيـا نحوه انتخاب معلم پژوهنـده مورد قبول و 
پذيرش تان می باشد، چنانچه راهکار بهتری داريد 

ارائه فرماييد.
ــت ولی در برخی  ــتور العمل فعلی خوب اس دس

ــهميه بندی در دوره  از موارد ازجمله در خصوص س

ابتدايی بايد تجديدنظر شود همچنين در خصوص 

مراکز تربيت معلم ( برنامه برای دانشجويان در درس 

کارورزی) و آموزشکده ها نيز تجديد نظر شود.

در خصوص راهکارهای انگيزشی از جمله راه های 

ــدت رويه اتخاذ و در  ــويق و تهيه جوايز بايد وح تش

دستورالعمل ارائه گردد.

با اجرای نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت 

ــتورالعمل های حق التحقيق، حق جلسه  احتماًال دس

ــد گرديد در خصوص نحوه  و حق الزحمه لغو خواه

ــال۸۸ و... بايد وضعيت  ــق داوری درس پرداخت ح

مشخص گردد.

  تا چه حد اقدام پژوهی و معلم پژوهنده در استان 
شـما توانسته است روحيه پژوهشـگری را در بين 
معلمان و دانش آموزان رونق دهد؟ ضمنًا موانع پيش 

روی اقدام پژوهی و معلم پژوهنده چيست؟
راههای تشويقی استانی از جمله صدور لوح تقدير 

از طرف رياست سازمان، تهيه کادو، برگزاری مراسم 

در هفته پژوهش و قدردانی از پژوهنده های برتر در 

ــم تا حدی توانسته است عالقه معلم ها را  اين مراس

برای شرکت در برنامه افزايش دهد.

ضرورت دارد دوره های بازآموزی اقدام پژوهی اجرا 

ــای موجود از طرف دفتر ارتقاي  گردد. محدوديت ه

منابع انسانی برگزاری دوره ها را مشکل نموده است. 

پيشنهاد می شود که کتب و جزواتی در اين موضوع 

در سطح مدارس يا در بين همکاران توزيع شود.

با توجه به حجم شرکت کنندگان و استقبال باال در 

دوره ابتدايی و رشد روحيه اقدام پژوهی در ميان اين 

معلمان سهميه دوره ابتدايی بايد افزايش يابد.

ــه سال گذشته  ــرکت کنندگان در طی س آمار ش

ــان دهنده رشد در اين زمينه است اما به نظر من  نش

کافی نيست وانتظار بيشتر از اين است. اما در خصوص 

ميزان تأثير اين برنامه در ميان دانش آموزان نمی توانم 

اظهار نظر کنم چون نه پژوهشگاه و نه امورتحقيقات 

ــته است و  ــتان برنامه ای برای دانش آموزان نداش اس

برنامه های پژوهشسراها هم زير نظر معاونت آموزش و 

نوآوری اجرا می گردند. ( فقط در هفته پژوهش بخشی 

ــگاه دستاوردهای  از ابتکارات دانش آموزی در نمايش

ــده، از دانش آموزانی  پژوهشی به نمايش گذاشته ش

که طرح های ابتکاری ارائه نموده بودند تقدير به عمل 

آمده است ).  

  تا چه حد در اتخاذ تصميمات و رفع مشـکالت 
سازمان از يافته های پژوهش استان خود بهره مند 

شده ايد؟ مواردی را مطرح کنيد.
ــفانه آن گونه که انتظار می رود مسؤوالن و  متأس

تصميم گيران بجز عده ای محدود از منابع پژوهشی 

ــتفاده الزم را نمی کنند. اما پژوهشگران و  موجود اس

دانشجوان در حد وسيع از مخزن امور تحقيقات بهره 

می گيرند.

   نحوه انتخاب پيشنهادة پژوهشی در استان شما 
چگونه است؟

ــن راهنمايی تلفنی  ــالم فراخوان ضم ــد از اع بع

ــان در خصوص عنوان  ــوری متقاضي و توجيه حض

ــنهاده ها کميته  ــی و دريافت پيش و اهداف پژوهش

ــيابی و اولويت بندی  ــی، ارزش تخصصی آنها را بررس

ــنهاده هايی با امتياز باال انتخاب و پس  می کند. پيش

از بررسی مجدد از ارائه دهنده دعوت می شود نسبت 

به رفع اشکاالت احتمالی موجود اقدام نمايد. بعد از 

بررسی و قبولی پيشنهاده با تصويب شورا عقد قرارداد 

می شود.

  نحوه انتخاب پژوهشگران برای انجام موضوعات 
تحقيق از چه فرآيندی برخوردار است؟

عمدتًا شرايط پژوهشگران همراه پروپوزال بررسی 

ــود و اگر پژوهشگری حائز شرايط اوليه نباشد  می ش

پيشنهاده وی بررسی نمی گردد.

حداقل شرط الزم داشتن مدرک کارشناسی ارشد 

و مدرک مرتبط با موضوع پژوهش است. در مرحله 

بعد داشتن تجربه اجرای طرح های پژوهشی به عنوان 

ــب  ــری يا همکار و معرفی تيم تخصصی مناس مج

موضوع مد نظر قرار می گيرد. در مرحله سوم سوابق 

ــات و انجام بموقع  ــکاری مطلوب با امور تحقيق هم

تعهدات مورد توجه است.

  تا چه حد نشريات و کتب منتشر شده از سوی 
پژوهشگاه مورد مطالعه عالقه مندان و معلمان شما 

در استان قرار گرفته است؟
ــبت به معرفی  ــعی کرده ايم تا حد توان نس ما س

نشريات و کتب منتشره اقدامات مناسبی داشته باشيم 

در سال ۸۷ کتاب های زيادی را هم به فروش رسانده 

يا معرفی کرده ايم اما در مقايسه با وضعيت مطلوب 

ــگاه  ــترده ای از مجالت تخصصی پژوهش توزيع گس

ــه داليل مختلف  ــتان وجود ندارد و ب ــطح اس در س

مشترکين مجالت کم می باشد. بيشتر عالقه مندان 

بطور مستقيم مشترک شده يا از سايت پژوهشگاه و 

اينترنت بهره مند می شوند.

  نحوه راهنمايی شـما در امر پژوهش برای ساير 
مديريتها و کارشـناس های اسـتان خـود چگونه 

است؟
ما نبايد همه چيز را خودمان تجربه کنيم عقل هم 

حکم می کند از علم و تجربيات ديگران بهره گرفته با 

هزينه کمتر به ادامه راه بپردازيم( استفاده از منابع و 

نتايج پژوهشی) راه آزمون و خطا رفتن اشتباه است.

ــکاران انتظار دارند به محض  همچنين برخی از هم

روبه رو شدن با مشکل بگويند چه کار بايد کرد و يکی 

پيدا شود و راهنمايی کند. ما وقتی مسئله ای داريم 

اول بايد ببينيم واقعًا مشکل است؟ قبًال دراين مورد 

کار شده؟ نتايج کارهای قبلی کمکی به ما می کند يا 

نه؟ چه منابعی در اختيار داريم؟آيا واقعًا نياز به پژوهش 

جديد است؟ و.. اينجا اگر واقعًا درست فرهنگ سازی 

شود اقدام پژوهی کارساز خواهد بود..

ــد انتظار می رود مشوق  همچنين از مديران ارش

ــی توسط  اقدام پژوهی و بهره گيری از منابع پژوهش

ــات مديريت تأکيد  ــند و بر ثب مديران بخش ها باش

نمايند؛ چون ازجمله مشکالت فرآيند پژوهش پيگير 

نبودن سفارش دهندگان طرح ها و استفاده نکردن از 

نتايج پس از اتمام طرح يا تغيير مدير سفارش دهنده 

ــتن طرح اجرا شده توسط مدير جديد  و قبول نداش

است. 

ــی ها برای همفکری و  ما عمدتًا از کليه کارشناس

ــرده، بر روی  ــی دعوت ک تعيين اولويتهای پژوهش

پيشنهادهای پژوهشی بحث و تبادل نظر می کنيم و 

رها شدن استان ها از طرف 
پژوهشگاه تا نيمه دوم سال۸۷ 
موجب افت کمی و کيفی پژوهش در 
استان ها گرديد
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مجري: محمد مخاطب 
ناظر: دكتر محمدرضا سنگري

مقدمه
ــات كه به صورت يك  ــي از فرهنگ و ادبي   بخش

ــله مفاهيم اخالقي، پندها، اندرزها و سخنان  سلس

ــز در آمده و اغلب مورد قبول عامه مردم  حكمت آمي

ــده است.  ــت، ضرب المثل ناميده ش قرار گرفته اس

ــيار نافذ و پايدار در شنوندگان  ضرب المثل اثري بس

ــل و غني هر جامعه  ــي از فرهنگ اصي دارد و بخش

ــان مي دهد. به بيان ديگر، اقوام و ملل مختلف  را نش

هريك زبان گفتاري و شفاهي مختص به خود دارند 

كه با آن به تعامل گفتاري و تفهيم و تفّهم مي پردازند 

و از آن ميان مي توان به اَمثال و ِحَكم و ضرب المثل ها 

اشاره كرد كه مبّين انديشه ها، نگرش ها و مجموعه اي 

ــال و  ــي، ۱۳۸۲: ۱). اَمث ــت. (ميرزاي از فرهنگ هاس

ــت  ِحَكم، يكي از عناصر مهم هر فرهنگ و زباني اس

كه باري از سنن، رسوم، آداب، تاريخ، خصائل و روح 

ــد. (به نقل از  و فطرت يك ملت را به دوش مي كش

روزنامه اطالعات، شماره ۲۰۰۲ : ۹). براي پي بردن به 

بخشي از افكار، روحيات، تمدن و دستورهاي زندگي 

ــره گرفت.  ــوان از ضرب المثل ها به خانوادگي مي ت

(قريشي زاده، ۱۳۸۱ : ۱۰۵). 

ــان داد، از ديرباز ضرب المثل ها در    بررسي ها نش

آموزش و تربيت فرزندان نقش به سزايي داشته است. 

(ذوالفقاري، ۲۱:۱۳۸۴) و در طول هزاران سال باعث 

حفظ و استحكام بنيان خانواده بوده است و همچنين 

برخی بررسي ها نشان مي دهد، به تدريج استفاده از 

ضرب المثل ها نه تنها در جامعه بلكه در خانواده ها رو 

به كاهش بوده و احتمال نابودي و از بين رفتن آنها رو 

به فزوني است. (همان:۷).

  نكته قابل توجه اين است كه بسياري از بزرگان 

علم و ادب از اين گنجينه اَسرار در حوزه ها و قالب هاي 

مختلفي بهره گرفته اند، اما در حوزه خانواده تاكنون 

اين بهره برداري كمتر صورت گرفته است. (شيرازي، 

.(۱۱۸:۱۳۷۶

آموزش و تربيت فرزندان در خانواده
۱- آدمي زاد اگر بي ادب است، آدم نيست.

۲- اسكندر را گفتند: چرا معلم خود را زياده ازحد 

ــدر، مرا از  ــبب آنكه پ تعظيم مي كني؟ گفت به س

آسمان به زمين آورده و معلم، مرا از زمين به آسمان 

برده است.

۳- اگر كاه از تو نيست، كاهدان كه از توست.

۴- ابر شو تا كه چون باران ريزي 

    برگل و خس همه يكسان ريزي

۵- اگر بد كاشتي، بد هم بدروي.

۶- اگر پدر و مادر فرزند را تربيت نكرده باشند، روزگار 

آنان را ادب مي كند.

۷- با هر دست كه دادي پس مي گيري.

۸- باران كه در لطافت طبعش خالف نيست

   در باغ (از خاك) الله رويد و در شوره زار َخس.

۹- برادر را به جاي برادر، نمي كشند.

۱۰- بچه، هر چه هم كه عزيز باشد، تربيت او عزيزتر 

است.

۱۱- بلبل هفت بچه مي گذارد، يكي بلبل مي شود.

۱۲- پدرها به قاضي، بچه ها به بازي.

ــكل است؛ چون توانم  ــر را تعليم دادن مش ۱۳- پس

دادنش تعليم عقل.

۱۴- تا به آب نزني شناگر نشوي.

۱۵- جور استاد بِه ز مهر پدر.

۱۶- درختي كه كج باال آمد راست نمي شود.

۱۷- سخي در هر دو عالم سربلند است.

برگرفته از طرح پژوهشی بررسي و شناسايي ضرب المثل هاي فارسي
 مرتبط با اصول و مباني آموزش خانواده 

ضرب المثل هاي آموزشي براي خانواده
بدون محدوديت کليه منابع موجود را در اختيار قرار 

می دهيم تا در برنامه ريزی های خود بهره برداری های 

ــزارش طرح های  الزم را به عمل آورند. همچنين گ

اتمام يافته به کليه مناطق و واحدهای مربوطه ارسال 

می شود تا پيشنهادهای کاربستی خود را به مديران 

اجرايی و برنامه ريزان استانی آموزش و پرورش اعالم 

نمايند. 

  از نظر شما تحول چيست؟ برای آن در آموزش 
و پرورش چه توصيه ای داريد؟

ــت، و زمانی اتفاق  ــی دگرگونی مثب ــول يعن تح

ــاق الزم را با  ــازمان بتواند انطب ــد که يک س می افت

ــرايط جديد به وجود آورد. متأسفانه اغلب بحث  ش

دربارة تحول به تغييرات صوری منجر شده تأثير قابل 

توجهی به دنبال ندارد ( گاه عجوالنه و گاه بسيار کند 

و يا با تأخير و فراموشکاری اقدام می شود )

ــدی می خواهد تا  ــت ج ــک اراده قوی و خواس ي

مشکالت را فهرست بندی کند. با توجه به راهکارهای 

ــکالت قابل حل هستند و بقيه  موجود برخی از مش

موارد که نياز به بررسی کارشناسی و تخصصی دارند 

ــوند تا به طور  ــه کار گروه های تخصصی واگذار ش ب

ــند و با  جدی و در يک زمان منطقی به راه حل برس

تصويب در شورای عالی يا هر مرجع قانونی ذی ربط 

اجرايی گردند. متأسفانه تعلل ها و داليل مختلف مانع 

ــدی و مؤثر در آموزش و پرورش  بروز يک تحول ج

منجر شده است. 

  از لحاظ امکانات فيزيکی و سـخت افزاری چه 
مشکالتی داريد؟

در سال ۸۵ محل استقرار کارشناسی امورتحقيقات 

ــش تغيير پيدا کرده به داخل محوطه اصلی  و پژوه

سازمان منتقل شده و محدود به يک مخزن و دو اتاق 

کوچک(تو در تو) است و محل مناسبی برای مراجعه 

ــگران  و متقاضيان  کنندگان، دانشجويان، پژوهش

ــت.  ( محدوديت  ــتفاده از منابع در اختيار نيس اس

شديد فضا وجود دارد ) 

ــز و صندلی، لوازم  ــاظ تجهيزات درحد  مي از لح

ــتگاه فتوکپی و کامپيوتر به  اداری معمول،يک دس

تعداد ۳ دستگاه در اختيار می باشد. در گذشته اين 

واحد در کنار کتابخانه سازمان مستقر بود که ظاهر 

و فضای نسبتًا آبرومندی داشت ولی به دليل نياز به 

فضای اداری، کتابخانه جدا شده و در محل ديگری 

مستقر گرديده است. 

ــرش مثبت رئيس  ــال حاضر با توجه به نگ در ح

محترم سازمان مقرر شده است فضای اداری مناسبی 

در اختيار اين واحد قرار گيرد که انتظار دارد در کنار 

تأمين فضای مناسب، امکانات تکميلی ديگر از قبيل: 

اسکنر، ديتا پروجشکن و تعدادی کامپيوتر برای استفاده 

مراجعه کنندگان از سی دی های موجود منابع پژوهشی 

برای کارشناسی امور تحقيقات فراهم گردد.
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۱۸- سخي دوست خداست.

۱۹- قدر بابا را وقتي مي داني كه خود، بابا شوي

۲۰- كس را نكند پير به غير از غم اوالد.

۲۱- نرود ميخ آهنين به سنگ.

۲۲- وفاي عهد نكو باشد ار بياموزي.

ــد، در مردگي  ــه در زندگي نانش نخورن ۲۳- هر ك

نامش نبرند.

۲۴- يا مگو آنچه را  نخواهي كرد 

      يا وفا كن به آنچه مي گويي.

۲۵- از كوزه همان برون تراود كه در اوست.

۲۶- هنر بهتر از مال و ملك پدر

۲۷- تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است.

۲۸- پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد.

۲۹- خير و شر برادرند، اما برابر نيستند.

۳۰- كمال همنشين در من اثر كرد

     وگرنه من همان خاكم كه هستم.

۳۱- ناز بچه را ننر مي كند.

ــاهي  ــده بود ادعاي پادش ــدرش را ندي ــر پ ۳۲- اگ

مي كرد.

۳۳- فرزند گرچه كور است به چشم پدر شب چراغ 

و نور است.

۳۴- نخلي كه كهن گشت، دگر خم شدني نيست.

۳۵- چاهي كه آب ندارد، آب هم توش بريزي آب دار نمي شود.

۳۶- تخم مرغ دزد، شتر دزد مي شود.

۳۷- آن چنان مادر اين چنين دختر.

۳۸- از آتش خاكستر به عمل آيد، از خاكستر آتش.

۳۹- كدام انگشت از انگشتان دست را قطع كني درد 

نمي آيد؟

دين و اخالق در خانواده
۱- آستر رويه را نگه مي دارد، زن شوهر را.

۲- آدم تا كوچكي نكند بزرگ نشود.

۳- آنچه خوبان همه دارند تو تنها داري.

۴- اثاث خونه به صاحب خونه.

۵- با دوستان مروت با دشمنان مدارا.

۶- پسر كو ندارد نشان از پدر     

    تو بيگانه خوانش مخوانش پسر.

۷- تا تواني دلي به دست آور     

   دل شكستن هنر نمي باشد.

۸- ترازو از صاحب خود هم حساب نمي برد.

۹- چادر قلعه زن است.

۱۰- چادر ستار العيوب است.

۱۱- چادر، سنگر زن است.

۱۲- ُحسن چون بي پرده شد، زنهار ِگرد او مگرد.

۱۳- تو نيكي مي كن و در دجله انداز 

      كه ايزد در بيابانت دهد باز.

۱۴- خدا ميان دانه گندم خط كشيده است.

۱۵- خدا نجار نيست، ولي در و تخته را خوب به هم 

وصل مي كند.

۱۶- در عفو لذتي است كه در انتقام نيست.

۱۷- دست بشكند در آستين، سر بشكند در كاله.

۱۸- دوصد گفته چون نيم كردار نيست.

۱۹- داد آباداني بود و بيداد ويراني.

۲۰- در خانه اگر كس است، يك حرف بس است.

۲۱- راستي موجب رضاي خداست.

۲۲- زبان شيرين مار را از سوراخ بيرون مي آورد.

۲۳- زن را نبايد زد، حتي با يك شاخه گل.

۲۴- زن بركت خانه است.

۲۵- شتر خوب است كه بارش پنبه باشد،

      جوان خوب است، لبش پر خنده باشد.

۲۶-همسر آدم، لباس آدم است.

۲۷- شوهر بيرون باشد، نانش توي خانه باشد.

۲۸- فرزند همان كند به هر حال     

     كز مادر خويش و از پدر ديد.

۲۹- كارها نيكو شود؛ اما به صبر.

ــاالي النه خودش قارقار نمي كند (هيچ  ۳۰- كالغ ب

بقالي نمي گويد ماست من ترش است).

ــوهر گل  ۳۱- كوكو به روغن پف مي كند و زن به ش

مي كند.

۳۲- گنه كرد در بلخ آهنگري     

    به ششتر زدند گردن مسگري.

۳۳- ميانجي چنان كن به راه صواب     

     كه هم سيخ بر جا بود هم كباب.

۳۴- همسايه ها ياري كنيد تا من شوهرداري كنم.

۳۵- هيچ هنر خوب تر از داد نيست.

۳۶- همنشين تو از تو به بايد

     تا تو را عقل و دين بيفزايد

۳۷- يك روز روزي، يك روز روزه.

۳۸- يك لحظه هوسراني يك عمر پشيماني.

۳۹- در جواني پاك بودن شيوه پيغمبري است 

     ور نه هر گبري به پيري مي شود، پرهيزگار.

۴۰- عمر برف است و آفتاب تموز 

     اندكي مانده و خواجه غره هنوز.

۴۱- سر مرد مي رود، قولش نمي رود.

۴۲- تا مرد سخن نگفته باشد،       

     عيب و هنرش نهفته باشد.

۴۳- حرمت امامزاده با متولي است.

۴۴- سحرخيز باش تا كامروا شوي.

۴۵- تو پاك باش و مدار اي برادر از كسي باك.

اقتصاد و مديريت خانواده
ــت و دست بي هنر  ــت هنرور، كليد روزيس ۱- انگش

كفچة در يوزه.

۲- با خرما، مار هم هست.

۳- جنسي كه گران بهاست، كم مشتري است.

۴- چراغي كه به خانه رواست، به مسجد حرام است.

۵- حساب به دينار، بخشش به خروار.

۶- حساب خانه با بازار راست نيايد.

۷- دخل و خرجش به هم نمي خورد.

۸- دانه دانه است، غله در انبار.

۹- درد فقيران همه جايي دواست.

۱۰- ز پيشه بخور هميشه بخور

۱۱- زكات تخم مرغ يك پنبه دانه است.

۱۲- كاستن از چيز زيان بخش بهتر از افزودن بر چيز 

سودمند است.

۱۳- مال از بهر آسايش عمر است

     نه عمر از بهر مال.

۱۴- مرد باهمت را فقر عذابي است اليم.

۱۵-  نابرده رنج گنج ميسر نمي شود    

      مزد آن گرفت جان برادر، كه كار كرد.

۱۶- هشتش گرو نهش است.

۱۷- آدم بي نياز پادشاه است.

۱۸- آن را كه حساب پاك است از محاسبه چه باك است.

۱۹- آنان كه غني ترند، محتاج ترند.

۲۰- اگر كاركني مزدي ستاني     

     چو بيكاري يقين بي  مزد ماني.

۲۱- بادآورده را باد مي برد.

۲۲- به گرسنگي مردن به كه حاجت به كسي بردن.

۲۳- پوِل خانه را خدا جور مي كند.

۲۴- جوجه ها را آخر پاييز مي شمارند.

۲۵- چو دخلت نيست، خرج آهسته تر كن.

۲۶- سرم را بشكن، نرخم را نشكن.

۲۷- سيلي نقد به از حلواي نسيه.

۲۸- قناعت، توانگر كند مرد را.

۲۹- ميراث پدرخواهي علم پدر آموز     

    كاين مال پدر خرج توان كرد به ده روز.

۳۰- هر چقدر پول بدهي، همان قدر آش مي خوري.

۳۱- هنر بهتر از مال و ملك بود.

۳۲- يكي نان نداشت بخورد، پياز مي خورد اشتهايش 

باز شود.

۳۳- امان از خانه داري يكي مي خري دو تا نداري.

ــي را بهر كاري ساختند، ميل آن را در  ۳۴- هر كس

دلش انداختند.

۳۵- قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود.

۳۶- هر چه خريدي يافتي هر چه فروختي باختي.

۳۷- همه چيز را نمي شود با پول خريد.

ــتي جاي خود، حساب و كتاب هم جاي  ۳۸- دوس

خود (حساب حساب، كاكا برادر).

۳۹- كار هم بايد حساب و كتاب داشته باشد.

۴۰- برف زمين را زنده نگه مي دارد، درآمد هم مرد را.

ــناس، پدر كه داري ايل  ــب كه داري راه بش ۴۱- اس

بشناس.

۴۲- تا مربي نباشد، مربا درست نمي شود.

۴۳- وقتي همه كدخدا باشند، ده ويران مي شود.
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۴۴- مرغ هم يك النه مي خواهد.

۴۵- قرض خانه را خدا مي دهد.

۴۶- قناعت توانگر كند مرد را.

ارتباطات و روابط خانوادگي
۱- آنچه را كه ريش سفيد مي ُبرد، شمشير نمي ُبرد.

ــت خام آن  ۲- آنچه در آينه جوان بيند، پير در خش

بيند.

۳- اگر خواهي از هر دو سه آبروي، همه راستي كن 

همه راست گوي.

۴- اگر گوشتم را بخورد، استخوانم را خرد نمي كند.

۵- اين خانه بدان خوش است كه آيند و روند.

۶- اول همسايه بعد خانه.

۷- بازوي شكسته وبال گردن است.

۸- آنچه از زمان بدل آن نتوان يافت 

     علقه  برادري است.

۹- اگر تو دايه اي من مادرم.

۱۰- اگر دختر بد بود خدا به پيغمبرش نمي داد.

۱۱- اگر گوش عزيز است، گوشواره هم عزيز است.

۱۲- بچه گردو است و نواده مغز گردو.

۱۳- برادر خوب است رفيق باشد.

۱۴- برادر ُخرده شيشه هم باشد بايد قورتش داد.

۱۵- به روي باز كسي مي روند، نه به در باز كسي.

۱۶- به شير دايه، طفل از شير مادر برنمي گردد.

۱۷- به درخت گفتند: چرا كمرت كج است؟ گفت: 

از داغ برادر.

۱۸- پدر و مادر عاشق بي عارند.

۱۹- پدر و مادر ميوه  ناياب اند.

۲۰- خانه اهل كرم روشن ز مهمان مي شود.

۲۱- برادرها دعوا كردند، ابله ها باور كردند.

۲۲- بچه كه دامن شناخت زمين نمي نشيند.

۲۳- تا نداني كه كيست همسايه    

       به عمارت تلف نكن مايه

۲۴- تبر دسته  خودش را نمي ُبرد.

۲۵- چو مهمان آيدت دلشاد مي باش     

     زهر بند غمي آزاد مي باش

۲۶- چون كه با كودك سر و كارت فتاد 

      پس زبان كودكي بايد گشاد

۲۷- خانه از همسايه  بد در خطر است.

۲۸- دولت در آن سراست كه از ميهمان ُپر است.

۲۹- سيري شما رو سفيدي ماست.

۳۰- سيري مهمان روسفيدي صاحب خانه است.

ــان مي گذرد به دل  ــر چه به دل مهم ۳۱- كاش ه

صاحبخانه هم مي گذشت.

۳۲- كرم نما و فرودآ كه خانه خانه  توست.

۳۳- در جواني شكسته بايد بود.

۳۴- در خانه  مرد هميشه باز است.

۳۵-. قيمت خانه به همسايه است.

۳۶- گرخانه محقراست و تاريك     

      بر ديده ي روشنت نشانم.

ــكم را سير نمي كند، اما محبت را زياد  ۳۷- لقمه ش

مي كند.

۳۸- مهمان روزي خودش را با خود مي آورد.

ــا خودش مي آورد و  ــان روزي خودش را ب ۳۹- مهم

بالهاي صاحب خانه را با خودش مي برد

۴۰-. ميزبان ماست هركس مي شود مهمان ما.

۴۱- مهمان تحفه اي است از تحفه هاي بهشت.

۴۲- بچه حالل زاده به دايي اش مي رود.

۴۳- روباه در خانة خودش شير است.

۴۴- مهمان حبيب خداست.

۴۵- مهمان خويش را بنواز و به جاي نيك بنشان و 

به خدمت او ايستاده باش.

۴۶- مهمان ناخوانده هديه ي خداست.

۴۷- نفس پدر و مادر بند است به نفس اوالد.

۴۸- همسايه را فروختم نه خانه را.

۴۹- همسايه نزديك به از برادر دور.

۵۰- همسايه از همسايه پند مي گيرد، انگور از انگور رنگ.

۵۱- همسايه به آدم از قوم و خويش نزديكتر است.

۵۲- پنج انگشت يكي نمي شود.

ــت مايه نگر، چون  ۵۳- چون كاالخواهي خريد، نخس

زن خواهي خواست دايه نگر ، چون خانه خواهي خواست 

همسايه نگر.

ــيدند (برادر بهتر است يا  ــمندي پرس ۵۴- از دانش

دوست) گفت: (برادري بهتر است كه دوست باشد).

۵۵- در باز و دل باز هر كسي آمد، خوش آمد.

۵۶- يك قاشق دارد همه شب هم مهمان دارد.

۵۷- تا چهل خانه همسايه است.

ــي برو  ــش كن ــي آزماي ــي را مي خواه ۵۸- هركس

همسايه اش شو.

بهداشت و تنظيم خانواده
ــور، اگر احترام  ــالمت مي خواهي زياد نخ ۱- اگر س

مي خواهي زياد حرف نزن.

ــال من تو را نگاه مي دارم،  ۲- تن مي گويد پنجاه س

پنجاه سال تو مرا نگهداري كن تا صد سال به خوبي 

زندگي كنيم.

۴- سگ هم اگر خواسته باشد، هر جا بخوابد زيرش 

را با دمش مي روبد.

۵- سحرخيز باش تا كامروا شوي.

۶- شير بايد در بيشه باشد.

۷- صفاي خانه در آب و جاروست.

۸- عقل سالم در بدن سالم است.

ــي داند كه به مصيبتي گرفتار  ۹- قدر عافيت را كس

آيد.

۱۰- مايه ي سفر در سالمت است.

۱۱- مريض خوش اشتها بهتر از سالم بي اشتها.

۱۲-  نظافت شيوه ي پيغمبران است.

۱۳- شكم كه بستان بود، صورت گلستان بود.

۱۴- هر آن كس كه دندان دهد، نان دهد.

ويژگي ها و كاركردهاي خانواده
۱- تربيت يكسان است، وليكن استعداد مختلف. 

۲- تو خانه  قاضي گردو بسياره، اما به شمارشه.

۳- استخوان پيش اسب، كاه پيش سگ.

ــم كور بشود آن يكي چشم بهش  ۴- اگر يك چش

نور مي دهد.

۵- بچه مثل طوطي است.

۶- بچه كه بچگي نداشته باشد بچه نيست.

۷- بچه بزرگتر مي خواهد

۸- پير شدن ترس ندارد 

    زمين گير شدن ترس دارد.

۹- آدم هميشه جوان نمي ماند.

۱۰- جواني كجايي که يادت به خير.

۱۱- افسوس كه دورة جواني طي شد     

آن تازه بهار زندگاني دي شد.

۱۲- جواني بهار زندگي است.

۱۳- جوانان داناي دانش پذير     

    سزد گر نشينند برجاي پير

۱۴- جوان است و جواني مي كند.

۱۵- دلت جوان باشد.

۱۶- جوان است و جوياي نام آمده.

ــر كه ناخلف افتد، پدر زند چوبش، پدر كه  ۱۷- پس

ناخلف افتد، پسر چه كند؟

۱۸- تا نگريد طفل كي نو شد لبن    

    تا نگريد ابركي خندد چمن

۱۹- تا گوساله گاو شود، دل صاحبش آب شود.

۲۰- جگرها خون شود تا يك پسر مثل پدر گردد

۲۱- دل قوي باشد چو دامان پاك باشد مرد را

۲۲- فرزند بي ادب به انگشت ششمين ماند كه دست 

از بريدنش به درد آيد و بودنش زشت

۲۳- نخندد طبع كودك جز به بازي.

۲۴- نهال را تا تر است، بايد راست كرد.

۲۵- هركسي را فرزند خويش خوش آيد.

۲۶- هيچكس از پيش خود چيزي نشد    

      هيچ آهن خنجر تيزي نشد

۲۷- ازدواج کن تا نصف ايمانت حفظ بشود.

۲۸- كار هم بايد حساب و كتاب داشته باشد.

۲۹- نهال تلخ نگردد به تربيت شيرين.

۳۰- همه كشاورز يكديگريم.

۳۱- نمد كه سوخته شد زخم را بود مرهم.

آسيب هاي خانواده
۱- آبشان از يك جوی نمي رود.

۲- آخر به دل خاك فروخواهي شد.
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۳- آفتاب لب بام است.

۴- آنان كه به صد زبان سخن مي گفتند     

     آيا چه شنيدند كه خاموش شدند.

۵- اجاق كور بهتر از بچه بي نور.

۶- اجل از مژه ي چشم به آدم نزديك تر است.

۷- اگر مردن نبود آدم، آدم مي  خورد.

۸- بوي حلوايش مي آيد.

۹- بالي سفر به كه در خانه جنگ.

۱۰- پايش لب گور است.

۱۱- پدرمرده را سايه بر سرفكن.

۱۲- تو ناز كني و يار تو ناز     

      چون ناز دو شد طالق خيزد.

۱۳- تو از كار مي دزدي و من ز مزد     

     خدا را چه لطف است براي دو دزد

۱۴- خشت اول گر نهد معمار كج    

      تا ثريا مي رود ديوار كج

ــمن خانگي را عالج كن تا از دست دشمن  ۱۵- دش

خارجي در امان باشي.

۱۶- دروغگو كم حافظه است.

۱۷- دشمن به خانه راه دادن، مار در آستين پروردن 

است.

۱۸- طالق عرش خدا را مي   لرزاند.

۱۹- عاقبت خشم پشيماني است.

۲۰- فرصت سرخاراندن ندارد.

۲۱- كار هيچكس به آخر نرسيد.

۲۲- گر از پي شهوت و هواخواهي رفت     

       از من خبرت كه بينوا خواهي رفت.

۲۳- خانه را بساز به بيگانه نباز.

۲۴- باالتو ديدم، پايين تو را هم ديدم.

۲۵- اگر دانا بود خصم تو بهتر     

     كه با نادان شوي يار و برادر.

ــت، نه برادر است نه  ۲۶- برادر كه در بند خويش اس

خويش است.

ــرادر را در  ــم ب ــر مال دنيا برادر چش ــه خاط ۲۷- ب

مي آورد.

ــوراخ  ــد، گاه از س ۲۸- گاه از در دروازه درون نمي آي

سوزن بيرون مي آيد.

۲۹- بچة سر پيري زنگوله پاي تابوت است.

۳۰- اگر هوس است يه دفعه بس است.

۳۱- خانة ظالم به آه مظلوم گرم است.

۳۲- اين قدر مار خورده تا افعي شده.

ــادي توي خانة  ــمان افت ــد از اين اگر از آس ۳۳- بع

خودت بيفت.

۳۴- عيب باشد به خانه اندر مَرد     

    مرد را كار و شغل بايد كرد.

ــم كه رفتيم جاي  ــا جاي حق رفتند مايي ۳۵- آنه

ناحق.

۳۶- هر كسي پنج روز نوبت اوست.

۳۷- دو پا داشت و دو پا هم قرض كرد.

۳۸- مرغ از قفس پريد.

۳۹- به قفس بس كه بماندم چمن از يادم رفت.

۴۰- آفتاب همه يك جا غروب مي كند.

۴۱- آمدني را شدني در پي است.

ازدواج و تشکيل خانواده
۱- اگر نام نداری برای خود خانواده بساز.

۲- اول مرديت را بيازمای وانگه زن بگير.

ــت: هنوز زن  ــی گفتند اهل کجايی؟ گف ۳- به يک

نگرفتم.

۴- بخت، بخت اول است.

۵- برای پسرت هر وقت خواست زن بگير، دخترت 

را هر وقت توانستی.

ــت که مجبور  ــبختی زن اين اس ۶- باالترين خوش

نيست مانند مرد زن بگيرد.

۷- پاشنة در خانه کسی را کندن.

۸- پيشی پيشی، زن من ميشی؟

۹- جنگ اول به از صلح آخر است.

۱۰- خدا يکی، زن يکی.

ــوهر می خواهد، می گويد برای  ۱۱- خواهر دلش ش

برادرم زن بگيريد.

۱۲- خانه بی زن به گورستان ماند.

۱۳- دادار يکی، کار يکی، يار يکی!

۱۴- دختران امروز، مادران فردا هستند.

۱۵- زن خوب مرد را باال می برد زن بد به خاک سياه 

می نشاند.

۱۶- زن نجيب گرفتن مشکل و نگاه داشتنش آسان 

است.

۱۷- زن خوب و فرمان بر و پارسا     

     کند مرد درويش را پادشاه.

۱۸- زن برکت خانه است.

۱۹- زن بگيرتا دينت کامل بشود.

۲۰- زن بگير نصف ايمانت حفظ شود.

۲۱- شرط عاشق نيست با يک دل دو دلبر داشتن.

۲۲- عشق پيری گر بجنبد سر به رسوايی زند.

۲۳- علف بايد به دهن بزی شيرين باشد.

۲۴- قرض عروسی را خدا می دهد.

۲۵- کبوتر با کبوتر، باز با باز     

    کند همجنس با همجنس پرواز.

۲۶- لقمه را بايد به اندازه دهان برداشت.

۲۷- هر کس عروس عّمه شد، سرخ و سفيد و پنبه 

شد.

۲۸- يک زن خوب مرد را کافی است.

۲۹- آدم بد خانواده باشد، ولی بی خانواده نباشد.

۳۰- الهی هيچ سفره ای بی نان نباشد.

۳۱- بزرگ خانواده ستون خانه است.

۳۲- به زن گيرد آرام مرد جوان    

     اگر تاجدار است، اگر پهلوان

ــرادر ميوه  روی  ــت و مادر نازنين ب ۳۳- پدر خوبس

زمين.

ــگ و دختر  ــيد ميدان جن ــر پدرديده رش ۳۴- پس

مادرديده کدبانوی خوب.

۳۵- پدر و مادر ميوه  ناياب اند.

۳۶- پسر نعمت است و دختر رحمت.

۳۷- سيب پای درختش می افتد.

۳۸- فرزند اگر چه عيبناک است    

     در چشم پدر زعيب پاک است.

حقوق و قوانين خانواده
۱- تا نگريد كودك حلوا فروش     

 ديگ بخشايش نمي آيد به جوش.

۲- چو بيني يتيمي سرافكنده پيش    

      مده بوسه بر روي فرزند خويش.

۳- حرف بچه از حرف شاه روان تر است.

۴- حق مادر نگاه داشتن بهتر از حج اكبر است.

۵- زن مرده را زنش ده     طالق داده را سگش ده.

۶- مرگ حق است و ميراث هم حق.

۷- مرد خانه مي سازد، زن آشيانه.

۸- مردي كه زن نداره پيرهن به تن نداره.

۹- هيچ خانه اي بدون صاحب و بزرگتر نباشد.

۱۰- هر كسي ارث دارد، مسگر هم مس.

۱۱- مهريه را كي گرفته، كي پس داده.

۱۲- پدر خوبه كه مادر خيلي خوبه.

۱۳- آدم دو دفعه نمي ميرد.

۱۴- زن آينة مرد است.

۱۵- به جرم عيسي، موسي را نگير.

۱۶- سزا به سزاوار رسد.

۱۷- عدل بنياد جهان است.

۱۸- عدل، ترازوي خدا در روي زمين است.

۱۹- از دوازده فرزند يعقوب يكيش يوسف شد.
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دكتر بهارا سری رامان*: استاد رياضيات دانشگاه 
مونتانا

ترجمه و تنظيم گزارش: 
محمود مرادي مقدم

ــح  صب  ۱۰ ــاعت  س

ــالن  س در   ،۸۸/۶/۹ روز 

اجتماعات ساختمان شماره 

ــگاه مطالعات آموزش وپرورش دكتر بهارا  ۲ پژوهش

سري رامان مطالبي را با عنوان فوق به زبان انگليسي 

ــت كه  ايراد كردند. آنچه مي  خوانيد اهم مطالبي اس

ــدم بدون هيچ گونه  ــط آقاي محمود مرادي مق توس

تفسيري تهيه شده است:

 در مقايسه با رياضيات حوزه اين رشته نسبتًا جديد 

و جوان است.

 همانند علوم ديگر پيوسته وپويا توسط فعاليت های 

انسانی رشد و توسعه يافته است. به اين معنا که بحث 

و گفتگو درباره آن به عنوان دانش، همواره باز بوده و 

مورد نقد قرار می گيرد.

 اين موضوع درباره رياضيات و نسخه های مختلف 

کارهای کالسيک کورانت – رابينز با عنوان «رياضيات 

چيست؟» نيز صادق است.

 بيش از ۵۰ سال است کتاب تحوالت رياضی مزبور 

در حوزه های درسي مورد توجه مي باشد.

 بنابراين مطرح شدن سؤال «رياضيات چيست؟» 

توسط هرش ۱۹۹۷ تعجب آور نيست. زيرا وضعيت 

رياضی به طور مداوم سؤال برانگيز بوده است.

 با اين وصف پاسخ به سؤال «آموزش رياضی، واقعًا 

چيست؟» به مراتب سخت تر مي شودش 

ــؤال به ساختار عبارت «آموزش رياضی»   اولين س

مربوط مي شود. 

 در زبان انگليسی عبارت «آموزش رياضی» به لحاظ 

ساختاری، به فرآيند واقعی ياددهی و يادگيری دروس 

رياضيات مدرسه ای، توجه دارد. 

ــی  Mathematikdidaktile و   در زبان آلمان

Didactique des Mathema- در زبان فرانسه

tiques به معنای زير است:

 حوزه اي مستقل که تالش دارد، تأثيری مثبت بر 

ــی در مدرسه داشته باشد. (در  ياددهی موضوع درس

حالی که همواره چنين برداشتی از آن نمی شود.)

ــی، با تأکيد و  ــاعه دانش رياض  مطالعه فرآيند اش

تمرکز بيشتر بر مطالعه ياددهی. اين عبارت به زبان 

ــل و تغييراتی که روی  ــه نيز به: مطالعه تبدي فرانس

ــط فراگيرندگان آن در مؤسسات  دانش رياضی توس
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رخ می دهد، اشاره دارد.

 و محل اشتراک رياضيات، شناخت شناسی، تاريخ 

رياضيات، زبان شناسی، روان شناسی و فلسفه، است. 

دوره های مختلف در تاريخ آموزش رياضی(طي ۱۰۰ 
سال گذشته):

 دوره اول: سنت های تعليم و تربيتی ياددهی 
رياضی- رياضيات، ارزش آموزشی دارد.  

بنيان گذاران سنت های رياضی در تحقيقات مرتبط با 

آموزش ( قرن بيستم): 

 رياضی دانانی چون فليکس کالين( ۱۸۴۹-۱۹۲۵) 

ــا هانس فرورنتال (۱۹۹۰-۱۹۰۵) در دهه ۶۰ به  و ي

پيچيدگی های فرآيند ياددهی و يادگيری رياضی در 

مدرسه عالقه مند شدند. 

 کالين ويژگی هندسه (و آموزش آن) را، تمرکز بر 

گروه های مرتبط و متقارن، به منظور بررسی اشياي 

رياضی که در اين گروه ها ثابت اند، توصيف می کند.

ــتان های   اين توصيف در بيش از ۵۰ درصد دبيرس

ــی رابا نسخه ساده شده  ــه اقليدس آلمان که هندس

«تبديالت هندسی کالين»به نام «هندسه حرکت» 

تا سال ۱۹۵۹ (سمينار رويامونت)، جايگزين کردند، 

کاربرد داشت. 

ــد  ــادي به «مطالعه رش ــه زي ــن دوره، عالق  دراي

روان شناسی کودکان مدرسه ای و رابطه آن با اصول و 

مبانی حساب» مشاهده می شود.

 مهمترين تحول بين المللی در اين دوره، بنيان گذاری 

ICME (کنگره بين المللی آموزش رياضی) در سال 

۱۹۰۸ و به رياست کالين، است.

 از اهداف اساسی ICME انتشار کتاب  های آموزش 

ــی معلمان و دانش آموزان  رياضی به منظور دسترس

آنهاست. 

 از کتاب هايی که در سال ۱۹۰۸ منتشر شد و هنوز 

ــود، کتاب «رياضيات دوره  خواندن آن توصيه می ش

ــام دارد. اين کتاب  ــی از ديدگاه ارتقا يافته » ن ابتداي

ــان مي دهد، که عبارت  الگوي کالين را به وضوح نش

ــت از: مبانی علمی رياضيات مدرسه ای و قابليت  اس

دسترسی از طريق ساده سازی

اين فرآيند ساده سازی رياضيات سطح باال چگونه 
کار می کند؟:

۱- فراهم کردن امکان دسترسی از طريق قرار دادن 

در هسته مرکزی عناوين رياضی 

۲- اضافه کردن ديدگاه های حوزه های نزديک به آن

ــردن دانش قبلی  ــناخت و فعال ک ــق ش ۳- از طري

دانش آموزان با تغيير ابزار ارائه.

دوران دوم: تأثيرات روان شناسی
ــی به عنوان يک مدل اوليه، به صورت   روان شناس

ــته نمودن تحقيقات  الگويی عملي از طريق برجس

ــوب نظری علوم  ــًا در چارچ ــنجی كه عمدت روان س

شناختی قرار دارد.

ــبی بودن نتايج به دست   تحسين و تمجيد از نس

ــی های  آمده از تحقيقات علومی که در آنها از بررس

تجربی برای تأييد يا رد نظريه ها و تحقيقات، استفاده 

ــه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰)  ــاص در ده ــد.( به طور خ می ش

تحقيقات اوليه آموزش رياضی از اين دسته تحقيقات 

تقليد می نمود.

 تحقيقات روان سنجی تنها نوع تحقيق در آموزش 

رياضي است که شايستگی نام خود را داشت. در اين 

ــی به نام کروتسکی (۱۹۷۶)  دوره، روانشناس روس

چنين گفته است: 

 درک اين مطلب که چگونه نظريه يا عمل بر مبنای 

تحقيقات غنی می شود خيلی سخت است. برای مثال 

ــج آزمون های  ــدی (۱۹۶۳)، که نتاي در تحقيق کن

ــتعدادهای  مختلف ۱۳۰ نوجوان که در رياضيات اس

ــتگی آن با  ــتند و مقايسه همبس ــانی داش درخش

نظريه و عمل، نشان داد كه تاثير نظريه ها در برخی 

ــوده و در برخی ديگر اين  دانش آموزان قابل توجه ب

گونه نبود. فرآيند راه حل ها برای محققين مورد توجه 

ــه فرآيند تفکر رياضی ۱۳۰ دانش  نبوده ولی مطالع

آموز با استعداد درخشان در رياضی، می تواند منبعي 

غني در اختيار ما قرار دهد. (ص ۱۴) 

نظريه های مهم در اين دوره
 زولتان دينس (-  ۱۹۱۶): تأکيد بر تفکر ساختاری 

ــم، نيمه  ــطوح مجس  جرومی برونز (- ۱۹۱۵): س

مجسم، مجرد (نمادين) 

 امروزه نقدهای بسياری بر تحقيقات آموزش رياضی 

در امريکا، انگليس، استراليا و آلمان صورت مي گيرد. 

ــا حتی نامربوط- برعمل  ــرا ظاهراً تأثير کمی - ي زي

تدريس معلمان در کالس دارند. 

 به نظر می رسد نگاه به تحقيق در مطالعات - تعامل 

بين استعداد و روش عمل (ATI) - تأثير کم يا حتی 

نامربوط، در کالس های رياضی وجود دارد. 

ــا در نظر گرفتن پيچيدگی های خاص تحقيقات   ب

ــان، توسعه و تحوالت اخير در گسترش  درمورد انس

اين حوزه، روش های متفاوتی از علوم انسانی و حتی 

اخيراً از مطالعات اجتماعی را شامل می گردد. 

 روش های گرفته شده از حوزه ها و ديسپپلين های 

ديگر برای پوشش دادن به نيازها و ملزومات تحقيقات 

نگاه جهانی به جهت گيری های تحقيقاتی، تاريخی
 و نظريه های آموزش رياضی
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ــوند، بايستي  آموزش رياضی بايد جرح و تعديل ش

توجه داشت كه روش های غنی ومتفاوتی وجود دارند 

که براي بررسي ارزشمند است.

ــته، ژورنال ها و کنفرانس های  ــه دهه گذش  در س

آموزش رياضی توسعه يافته و در دانشگاه های جهان 

ــت،  ــده اس برنامه هايی برای آموزش رياضی تهيه ش

ــت و به ندرت در  ــکده های تعليم و تربي که در دانش

دانشکده های رياضی اجرا می شوند.

ــوزش رياضی به عنوان  ــته آم   در دهه ۱۹۹۰، رش

ــی،  ــک حوزه، كه از حوزه های: رياضی، روان شناس ي

ــی  ــفه و حت ــی، فلس ــی، مردم شناس جامعه شناس

ــا اطالعات و  ــوده، ولی از آنه ــی متمايز ب زبان شناس

داده های خود را می گيرد، شناخته شده است.

 آموزش رياضی به عنوان يک رشته از علوم انسانی، 

عالوه بر علوم، شامل هنر نيز می باشد، كه عالوه بر 

الگوهای روان سنجی حاکم، روش های تحقيق کيفی 

ــانی مورد استفاده قرار  مختلفی را از حوزه علوم انس

مي دهد. 

يک محور زمان
 سنت های کالسيک فليکس کالين به طرف ساختار 

مدارها که تحت تأثير بورباکی و ديودونه در سمينار 

رويامونت در فرانسه شکل گرفتند، تصوير جديدي 

ــانی و کار  از آموزش رياضی را با تأکيد بر عامل انس

و عمل رياضی که توسط فروزنتال معرفی شد، ارائه 

نمود. 

دوران سوم: تأثيرات پياژه و ديگوتسکی
ــای دروني و بيروني دانش آموزان به تربيت، در   دني

ــی و جامعه شناسی و  ارتباط با حوزه های روان شناس

تعامل بين اجزاي آنها 

ــه ۱۹۹۰ پياژه و  ــه در مباحثات ده  همان طور ک

ويگوتسکی مشاهده شده 

ــن دو حوزه برای  ــن مباحثات به لزوم تعامل اي  اي

نمايش ابعاد مختلف ضرورت اجتماعی يادگيری در 

نظريه پردازي بر آموزش رياضی، اشاره داشت. 

 در اين دوره فالسفه ساختارگراي بسيار به صحنه 

آمدند و نظريه های زيادی مطرح شد. 

نظريه های يادگيری رياضی
 ساخت و سازگرايی افراطی (فون گالسر فلد): 

 هر فردی مانند يک جزيره است، مفهوم و معنا يک 

ساختار فردی است. 

 ساخت و سازگرايی اجتماعی (پاول ارنست): معنا و 

مفهوم به شکل اجتماعی ساخته می شود. 

ــاول کاب و  ــای اجتماعی – فرهنگی (پ  نظريه ه

هاينريش بائرز فلد) بين ساخت و سازگرايی افراطی و 

ساخت وسازگرايی اجتماعی از طريق تأکيد بر نقش 

فرهنگ و زبان و مباحثات کالس درسی، پلی برقرار 

نموده است. 

نظريه هايی که به معني يک پارادايم يا يک 
فلسفه شکل گرفته اند.

 يک سؤال !... : و اقعيت چيست ؟ يا ماهيت دنيای 

اطراف ما چيست؟ 

ــؤاالت عمومی برای متمايز کردن اشيا (واقعی    س

از متصور، ملموس از مجرد، وجودی از غيروجودی، 

مستقل از غيرمستقل و غيره) 

ــناختی: چگونه می توانيم دنيای   سؤاالت روش ش

اطرافمان را بشناسيم؟ که امکان توسعه پاراديم های 

روش شناسی را مطرح می کنند؟ 

ــوان از  ــناختی: چگونه می ت ــؤاالت معرفت ش  س

«حقيقت» يا آنچه می دانيم، مطمئن شد؟ 

 در آموزش رياضی سؤاالت چهارمی نيز وجود دارد: 

يک سؤال تعليم و تربيتی: چگونه تحقيقات می توانند 

تعليم و تربيت را آگاه کنند؟ 

دوران چهارم: مقابله در زمينه روش شناسی
 اتخاذ روش، به پاسخ هايی که به سؤاالت قبلی داده 

می شود، بستگی دارد.

ــی از علوم  ــوزش رياضی به عنوان يک ــگاه به آم  ن

ــتفاده از روش های موجود  ــی، به منظور اس اجتماع

ــی  ــی)، جامعه شناس ــی ( قوم شناس در مردم شناس

ــا)،  ــته از داده ه ــای برخاس ــی، روش ه (اقدام پژوه

پديده شناسی( روش های تأويل گرايی)

 نگاه به آموزش رياضی، با عنوان « مهندسی» يا علم 

طراحی كه به روش های طراحی منجر شده است ( 

توضيح داده خواهد شد) 

دسته بندی ابعاد نظری
 روان شناسی تجربی (همانند روش هاي دهه ۱۹۵۰ 

و ۱۹۶۰، كه اخيراً توسط سازمان هايی در امريکا، به 

ــکل تحقيق علمی در آموزش رياضی  عنوان تنها ش

حمايت می شود. به مستندات کنگره امريکا ۲۰۰۱ 

مراجعه شود). 

 روان شناسی شناختی 

 نظريه اجتماعی – فرهنگی ويگوتسکی 

 علم طراحی 

دوران پنجم: ديدگاه های تاريخی در آموزش 
رياضی

ــنت های ايتاليايی: از واژه تاريخی به اين مفهوم   س

ــتفاده شده است که در تاريخ مفاهيم رياضی چه  اس

ــه ای، و چه در سطح دانشگاه، يک  در آموزش مدرس

ــود دارد. (باگنی، ۱۹۹۷،  ــنت تعليم و تربيت وج س

ــال ۱۹۲۳  ــانلی و همكارانش به قانونی که از س فاس

ــنی ۱۴ تا ۱۶ سال در حال  برای برنامه های گروه س

اجراست اشاره دارند. در اين اليحه چنين آمده است: 

از دانش آموزان دبيرستانی پس از طی دو سال انتظار 

می رود كه بتوانند «برخی وقايع قابل توجه و مهم در 

تحوالت تفکر رياضی را از جنبه تاريخی بشناسند.» 

(ص ۹) 

 در موقعيت های دانشگاهی،كه رياضيدانان وظيفه 

آموزش را به عهده دارند {منابعي} موجود می باشد، 

(اخيراً تالشی قانونی با هدف آموزش معلمان انجام 

شده است). 

ديدگاه هاي تاريخي(سنت هاي ايتاليايي)
ــا اين نگاه که  ــون بازپيدايی هايکل (۱۸۷۴) ب  قان

در چگونگی تحول، شکل گيری و استنتاج ايده های 

ــناختی در فرد، توازی نگری وجود  رياضی و رشد ش

دارد. (پياژه و گارسيا ۱۹۸۹) 

 به بيان ديگر ريشه و رديابی صحبت درباره مشکالت 

يا عکس العمل و واکنش را نسبت به افرادی که با يک 

مسئله رياضی روبرو می شوند، می توان در مشکالت 

تاريخی، ودر طول توسعه مفاهيم رياضی مورد نظر، 

كشف نمود. 

ــيئي  ــی (يک فرضيه با ش ــول نظری نهاي  محص

ــت تاريخی بين رشد و  رياضی)، نتيجه رفت وبرگش

ــد و پديدايی فردی باز  ــی نوعی از طريق رش پديداي
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معرفی گروه
 کم توان ذهنی و چندمعلوليتی

سيده طاهره سيدی
ــف عاطفي،  ــروه در حيطه هاي مختل ــن گ اي

ــناختي، رواني، رفتاري و آموزش و پرورشي  ش

ــي  كم توان ذهن ــوزان  دانش آم و  ــودكان  ك

آموزش پذير و چندمعلوليتي به انجام تحقيق و 

پژوهش مي پردازد.

اعضاي گروه 
ــي ارشد روانشناسي   رضا متقيانی، كارشناس

باليني و رئيس گروه

ــری  ــجوی دکت ــتجردی، دانش ــدی دس  مه

زبان شناسی و عضو هيأت علمی 

 بهنام بهراد، دانشجوی دکتری روان شناسی 

سالمت و عضو هيأت علمی 

اهداف اصلی گروه
  پژوهش در زمينه پيشگيری از کم توانی ذهنی 

و چند معلوليتی  

ــک به  ــه و کم ــه مداخل ــش در زمين   پژوه

ــی و  ــودکان کم توان ذهن ــکالت ک ــع مش رف

چندمعلوليتی 

ــالمت و آموزش    پژوهش در زمينه ارتقاي س

ــودکان کم توان ذهنی و چندمعلوليتی در  به ک

حيطه های رشدی 

الف: شناخت و دانش عمومی 

ب: رشد اجتماعی و هيجانی 

ج: گفتار و زبان 

د: سالمت و رشد حرکتی 

اولويت های پژوهشی گروه
ــامانه آموزش ويژه کودکان  ــيابی از س   ارزش

کم توان ذهنی 

ــی راهبردهای مداخله ای بر    بررسی اثربخش

رشد يادگيری کودکان کم توان ذهنی 

ــی  ــای فارس ــوای کتاب ه ــل محت   تحلي

کم توان ذهنی در دوره ابتدايی

  بررسی روش های بهينه آموزش علوم 

ــی واژگان پايه کودکان کم توان ذهنی    بررس

آموزش پذير 

ــی دوره  ــيابی از آيين نامه های آموزش   ارزش

راهنمايی تحصيلی (پيش حرفه ای)و متوسطه 

(حرفه ای )

ــوط به دوره  ــی مرب ــيابی از کتب درس - ارزش

راهنمايی تحصيلی (پيش حرفه ای) و متوسطه 

(حرفه ای) 

  تهيه منابع محتوای طراحی آموزش فردی 

  بررسی مشاغل مناسب دانش آموزان با نيازهای 

 DICTIONARY OF) ــرار دادن ــر ق ويژه و مد نظ

(OCCUPATION

ــغلی مناسب دانش    تهيه بانکهای اطالعات ش

آموزان استثنايی

  آموزش مفاهيم پايه برای دوره آمادگی 

  تاثير برنامه های يادگيری اجتماعی – هيجانی 

ــی کودکان  ــد اجتماعی –هيجان ــای رش در ارتق

کم توان ذهنی 

ــيب پذيری  ــاخت و هنجاريابی مقياس آس   س

جنسی کودکان و نوجوانان کم توان ذهنی

  برنامه های آموزش پيش حرفه ای برای کودکان 

کم توان ذهنی 

   نيازسنجی آموزش معلمان کم توان ذهنی،برنامه 

آموزش حرفه ای برای دانش آموزان با نيازهای ويژه 

  برنامه های کارآمد و اثربخش در حيطه آموزش 

خانواده، کودک کم توان ذهنی 

  تدوين برنامه های جامع در حيطه مهارت های 

ــوزان  ــای دانش آم ــا نيازه ــب ب ــی متناس زندگ

کم توان ذهنی 

  تهيه منابع برای معلمان (در حيطه دانش آموزان 

چندمعلوليتی )

  نيازسنجی در حيطه واحد چندمعلوليتی  

 مطالعه تطبيقی آموزش و پرورش چندمعلوليتی

نحوه فعاليت
فعاليت های پژوهش اعضاي گروه در قالب انجام 

پژوهش،تدوين گزارش پژوهشی،تهيه مقاله، ترجمه 

ــی اولويت پژوهشی، تنظيم  يا تأليف کتاب، بررس

ــی صورت می گيرد.طرح های  کارگاه های پژوهش

ــی پس از طراحی اوليه و بررسی در داخل  پژوهش

ــورای پژوهشی برای تصويب فرستاده  گروه به ش

ــکل از رياست  ــورای پژوهش متش ــود. ش می ش

ــکده، معاونت پژوهشکده، مديران هر سه  پژوهش

گروه پژوهشی،و چند تن از استادان دانشگاه های 

ــد. پس از تأييد در شورای  مختلف تهران می باش

پژوهشی مراحل الزم را تا عقد قرارداد طی می کند. 

ــه و تأليف کتاب نيز  ــورد فعاليت های ترجم در م

مراحل مذکور از طريق شورای نشر پژوهشگاه طی 

می شود طی می شود.

فعاليت به پايان رسيده گروه از سال 
:۱۳۸۶

ــاب تربيت بدنی برای کودکان    ترجمه کت

کم توا ن ذهنی، رضا متقيانی، ۱۳۸۶ 

فعاليت های در دست اقدام از سال ۱۳۸۶ 
تاکنون 

ــر برنامه ريزي SEL ۱ بر ارتقاي يادگيري    تأثي

ــد اجتماعي و هيجاني، بهداشت  تحصيلي، رش

رواني و پيشگيري از مشكالت رفتاري كودكان 

در مدارس و مراكز پيش دبستاني ( برنامه ريزي 

و پژوهش)، بهنام بهراد.

ــاي رفتاري  ــي آموزش ويژگي ه   برنامة درس

ــدارس دورة  ــوب (CE)۲ در م ــي مطل و اخالق

ابتدايي،بهنام بهراد.

ــات از پاية  ــي رياضي ــتانداردهاي محتواي   اس

آمادگي تا ديپلم، به سفارش سازمان آموزش و 

پرورش استثنايي كشور، بهنام بهراد. 

ــازي ها در آموزش رياضيات براي    متناسب  س

ــف در دورة  ــوزان داراي كم تواني خفي دانش آم

ــفارش سازمان آموزش و پرورش  ابتدايي، به س

استثنايي كشور، بهنام بهراد. 

ــی پايه اول کم توان  ــيابی کتاب فارس   ارزش

ذهنی، رضا متقيانی. 

ــدی  ــناختی، مه ــی واج ش ــات آگاه   تمرين

دستجردی.

کتاب  های در دست داوری و چاپ 
تأليف:

 اهداف و شاخص های پيش دبستانی در حيطه 

شناختی و دانش عمومی، رضا متقيانی. 

 اهداف و شاخص های پيش دبستانی در حيطه 

اجتماعی – هيجانی، بهنام بهراد. 

  اهداف و شاخص های پيش دبستانی در حيطه 

ــراری ارتباط، آليس  ــواد آموزی و برق زبان و س

هوسپيان. 

گزارش ها 
  طرح ملی ارزيابی آمادگی تحصيلی کودکان 

عادی و کم توان ذهنی در بدو ورود به دبستان در 

حيطه شناخت و دانش عمومی، رضا متقيانی. 

  طرح ملی ارزيابی آمادگی تحصيلی کودکان 

عادی و کم توان ذهنی در بدو ورود به دبستان در 

حيطه اجتماعی – هيجانی، بهنام بهراد.
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دكتر ابوالفضل بختياری  
توکيو - بنياد آموزشي ناگويا ايشيدا گاکوئين ژاپن از 

ميان دهها پژوهشگر برجسته داخلي و خارجي، دکتر 

ــرکار آرانی» را به عنوان رئيس بخش  «محمدرضا س

تحقيقات آموزش متوسطه خود برگزيد.    

به گزارش ايرنا، دکتر سرکار آرانی دانشيار دانشگاه 

عالمه طباطبايی و استاد مدعو دانشگاه ناگويا موفق شد 

ــگاه کسب کند که پژوهشگران  مقامي را در اين دانش

غيرژاپني به دشواري مي توانند به آن دست يابند. 

بنياد آموزشي ناگويا ايشيدا گاکوئين داراي ۷۰ سال 

سابقه آموزشي و پژوهشي است و مؤسسات آموزشي 

آن شامل دوره هاي پيش دبستاني تا متوسطه عمومي 

و فني حرفه اي، دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد 

ــت.  به طور همزمان، پروژه پژوهشي و بين المللي  اس

ــنهادي دکتر آراني نيز در آستانه سال تحصيلي  پيش

ــب وزارت فرهنگ،  ــا موفقيت به تصوي جديد ژاپن ب

تربيت، آموزش، علوم و فناوري ژاپن رسيد. 

به دنبال موفقيت سرکار آراني در کسب اين سمت 

ــگران  ــس يکي از نادر پژوهش ــن پ ــد ، وي از اي جدي

ــي از وزارت علوم ژاپن است  خارجي با امتياز پژوهش

که مسؤوليت هدايت پروژه هاي تحقيقاتي بين المللي 

ــاني و به طور مشخص در زمينه  را در حوزه علوم انس

تحقيقاتي خود يعني «درس پژوهي» در اين کشور بر 

عهده خواهد داشت. 

ــود را در  ــه دوره فوق دکترای خ ــرکار آرانی ک س

ــازي آموزش در دانشگاه ناگويای ژاپن  روش هاي بهس

در سال ۱۳۸۵ با موفقيت به پايان رساند، پيش از اين 

نيز در سال ۱۳۸۳ به عنوان پژوهشگر برگزيده «انجمن 

توسعه علم ژاپن» انتخاب شده بود. 

انتخاب سرکار آرانی به عنوان رئيس بخش تحقيقات 

آموزش متوسطه بنياد آموزشي ناگويا ايشيدا گاکوئين 

ــر توانايي و موفقيت  ــاهد ديگري ب ژاپن، افتخار و ش

ــر  ــان در عرصه هاي ملي و بين المللي در سراس ايراني

جهان است. 

جايگاه برجسته سرکار آراني در جامعه علمي ژاپن و 

انجمن توسعه علم اين کشور ، در گسترش روابط علمي 

ــور ايران و ژاپن نيز تأثير بسزايي به  و فرهنگي دو کش

دنبال خواهد داشت. 

دکتر محمدرضا سرکار آرانی که در شهريور ۱۳۴۴ 

در حاشيه کوير مرکزي ايران (شهرستان آران و بيدگل) 

متولد شد از دانش آموختگان دانشگاه هاي شهيد بهشتي 

و تربيت مدرس است و در سال ۱۳۷۸ درجه دکتري 

تخصصي خود را در رشته آموزش تطبيقي و بين الملل 

از دانشگاه ناگويای ژاپن اخذ کرد. 

ــرکار آراني در مهرماه ۱۳۸۳ به عنوان پژوهشگر  س

ــد و  ــعه علم ژاپن» انتخاب ش برگزيده « انجمن توس

همزمان بورس دوره تحقيقاتي فوق دکتری را براي ۲۴ 

ماه از اين انجمن دريافت کرد. 

ــود را در روش هاي  ــوق دکتری خ ــرکار آرانی ف س

بهسازي آموزش در دانشگاه ناگويای ژاپن با موفقيت 

ــاند و به وطن بازگشت او  ــال۱۳۸۵ به پايان رس در س

اکنون دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايی، استاد وابسته 

دانشکده مطالعات جهانی  دانشگاه تهران و استاد مدعو 

دانشگاه ناگويا است. 

ــی به  ــش از ۴۰ مقاله علمی، پژوهش ــون بي تاکن

ــی، انگليسی و ژاپنی از وي در مجالت  زبان هاي فارس

معتبر ملي (ايران و ژاپن) و بين المللي به چاپ رسيده 

است و در کنفرانس هاي بين المللي بسياري در ايران، 

ــه، هنگ کنگ، چين، کره جنوبي،  ژاپن، آلمان، فرانس

هلند، بلغارستان، مجارستان و انگلستان شرکت کرده و 

مقاالتي ارائه کرده است. 

«مديريت دانش»، «فرهنگ آموزش»،« اصالحات 

ــکاف  ــري و ش ــازی»، «يادگي ــی و مدرن س آموزش

ديجيتالي»، «فناوری برای آموزش»، «الفباي مديريت 

کالس درس»، «آموزش به مثابه فرهنگ» و «پژوهش 

در کالس درس» از مهمترين کتابهايي است که توسط 

دکتر سرکار آراني نوشته به چاپ رسيده است. 

سرکار آراني با همکاري دو نفر از همکاران ژاپني و 

انگليسي خود کتابی نيز با عنوان «درس پژوهي به مثابه 

ــي در جامعه يادگيرنده» به  راهبرد اصالحات آموزش

زبان انگليسي نوشته است که در سال ۲۰۰۶ ميالدي 

ــد، اين کتاب در حال حاضر به زبان چيني  منتشر ش

ــده و قرار است به زودي وارد بازار کتاب اين  ترجمه ش

کشور شود. 

ــي آموزش و  ــوزش ، مطالعات تطبيق ــگ آم فرهن

ــگاهي، آموزش عالي و  ــنت هاي آکادميک و دانش س

مديريت دانش و مدل هاي اثربخش بهسازي آموزش 

به ويژه «درس پژوهي»، از جمله مهمترين محورهاي 

پژوهشي اين پژوهشگر برجسته کشورمان است. 

پاسخ دهيد، جايزه دريافت کنيد
ــؤاالتی را  ــتجو، س ــمت تحقيق و جس پژوهش نامه در نظر دارد هرماه،  به منظور افزايش آگاهی و نيز ايجاد انگيزه و عالقه و همچنين ترغيب گام نهادن به س

ــؤاالت را به آدرس اينترنتی  ــخ س ــت می دهند به قيد قرعه جوايزی اعطا نمايد. لطفًا پاس ــخ درس ــانی كه پاس ــه نفر از كس در زمينة پژوهش مطرح نمايد و به س

pajoheshnameh@rie.ir ارسال نماييد.

 اين جوايز عبارت اند از: 
۱- سه نسخه از توليدات پژوهشگاه(كتاب- مجله...)

۲- امتياز يك سال آبونمان فصلنامه پژوهشگاه

فرصت پاسخ  تا پايان بهمن ماه است.
 سؤال های پژوهشی:

- پژوهشگري قصد دارد با استفاده از تحليل چندمتغيره  رگرسيون سهم متغيرهاي هوش، انگيزه  پيشرفت و خودكارآمدي را در پيش بيني پيشرفت تحصيلي 

علوم و رياضي به طور همزمان بررسي كند.

۱- مفروضه هاي اساسي استفاده از تحليل چندمتغير ه  رگرسيون را بنويسيد.

۲- محقق در چه شرايطي مي تواند از اين نوع تحليل استفاده كند؟

دكتر سركارآراني دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايی
 به عنوان رئيس بخش تحقيقات دانشگاهي در ژاپن برگزيده شد
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