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  )۱()۱۳۵۷-۱۳۸۳(گزارش ربع قرن عملكرد پژوهش در وزارت آموزش و پرورش 

  مهدي لطيفي: تهيه و تدوين

سـازد كـه توجـه بـه          يك بررسي اجمالي در حوزه تعليم و تربيت اين واقعيـت را روشـن مـي               

هاي موفق آموزش و پرورش از نظام ناموفق و يا            هاي تميزدهنده نظام    پژوهش يكي از شاخص   

هاي پژوهشي تا چه اندازه گسترش يافته و تـا چـه              اين توجه كه فعاليت   . باشد  ق مي كمتر موف 

ميزان قوام يافته و به صورت تالشي مستمر در پيكره نظام آمـوزش و پـرورش جـاري اسـت،                    

كننده براي ارزيابي ميزان موفقيت نظام در دستيابي به اهداف تعليم  يكي از نشانگرهاي تعيين

هاي پژوهشي  ها اگر مبتني بر يافته ريزي ها و برنامه گيري تصميمزيرا  )۲(.شدتواند با و تربيت مي 

  )۳(. گردد يعني شناخت و بصيرت كامل نسبت به امور باشد، موثر واقع مي

له پـژوهش و تحقيـق درقبـل از        أرغم قـدمتي كـه دارد مـس         در نظام آموزش و پرورش ما علي      

نوان يـك رويكـرد و راهبـرد ضـروري بـراي            انقالب و حتي يك دهه اخير، به طور جدي به ع          

 و عمومـاً  . هاي تعليم و تربيت و حل معضالت و مشكالت مطرح نشده است             دستيابي به آرمان  

  .ها به صورت سطحي و در حد كارشناسي مورد توجه بوده است فعاليت

پس از پيروزي انقالب اسالمي مسووالن آموزش و پـرورش همـواره درصـدد برقـراري سـاز و                   

 بـه داليـل   اند امـا  نظام تعليم و تربيت بوده ي مناسب براي گسترش فرهنگ پژوهش در        كارها

دهـي    هاي ايام جنگ تحميلي، عموم اقـداماتي كـه بـراي سـازمان              شرايط دشوار و محدوديت   

تحقيقات در آموزش و پرورش صورت گرفت به نتيجه مطلوب نرسيد، تا سرانجام در اسفندماه         

  .آموزش و پرورش شكل گرفت شوراي تحقيقات وزارت ۱۳۶۷

ريزي و اجرايي پژوهش در وزارت آموزش و پرورش         هاي برنامه   وظيفه اين شورا تعيين سياست    

پس از گذشت كمتـر از يـك سـال از عمـر شـوراي تحقيقـات در وزارت آمـوزش و                      . باشد  مي

 توان شكل دادن به جريان پژوهش را صـرفا در           پرورش اين نتيجه به دست آمد كه هرگز نمي        

هـاي    حوزه ستادي وزارت متمركز ساخت بلكه، بايـد بـراي توسـعه هـر چـه بيـشتر فعاليـت                   

ها نيز بـه تاسـيس        مدار و پژوهشگر، در استان      پژوهشي و در واقع نفوذ انديشه و تفكر پژوهش        
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كند،   شوراهايي مشابه آن چه كه در حوزه ستادي به عنوان شوراي تحقيقات مركزي عمل مي              

ن سبب طرح تشكيل شوراهاي تحقيقات اسـتان در شـوراي تحقيقـات             مبادرت ورزيد به همي   

 به تصويب رسـيد و در آبـان مـاه سـال             ۱۳۶۹نامه مربوط به آن در سال         وزارت مطرح و آيين   

  .ها تاسيس شد  شوراي تحقيقات در استان۱۳۶۹

رياست شوراي تحقيقات استان را رئيس سازمان آموزش و پـرورش برعهـده دارد، ايـن شـورا                  

هاي  كند و بر كيفيت اجراي طرح هاي پژوهشي استان را تعيين مي      ساله عناوين و اولويت   همه  

  .هاي شوراي تحقيقات وزارت نظارت دارد نامه تحقيقاتي مصوب براساس آيين

گيري شوراي تحقيقات استان بـه منظـور توسـعه فرهنـگ پـژوهش و ايجـاد تحـرك                     با شكل 

سازي امكان شناسايي و اسـتفاده هرچـه بيـشتر از            تحقيقاتي الزم در مناطق آموزشي و فراهم      

 كميته پژوهشي در ادارات آمـوزش و        ۸۶۵ ، تعداد ها  هاي علمي مناطق و نواحي استان       ظرفيت

ها زمينه مـساعد را بـراي    اين كميته،ها و مناطق آموزشي كشور تشكيل شد   پرورش شهرستان 

ها و منـاطق   سطح شهرستانهاي آموزش و پژوهش در       هاي پژوهشي و برنامه     گسترش فعاليت 

گيري امور محوله از سوي شـوراي تحقيقـات اسـتان، در              و ضمن پي  . دنكن  آموزشي فراهم مي  

بندي عناوين تحقيقاتي شهرستان و منطقه و شناسايي نيروهاي متخصص            يابي و اولويت    مساله

، نقش  هاي پژوهشي   ها در جهت گسترش فعاليت      دهي آن   مند به امر پژوهش و سازمان       و عالقه 

  .به سزايي دارند

هاي   ها صورت گرفته است تشكيل كانون       اقدام ديگري كه در مجموعه شوراي تحقيقات استان       

هاي كشور از حيث دسترسـي بـه امكانـات            استان. باشد   مي ۱۳۷۵اي، در سال      پژوهش منطقه 

نجـام  ها مشكالتي را بـراي ا       هايي هستند كه گاهي اين تفاوت       مورد نياز پژوهشي داراي تفاوت    

ها در بخشي از نيازهـاي پژوهـشي    عالوه بر اين، استان. آورد ها به وجود مي     مطلوب وظايف آن  

هـا بـه انجـام     كه ضرورت دارد براي رفـع آن . خود با يكديگر وجوه اشتراك قابل توجهي دارند    

اكنـون بـا شـركت در پـنج           هاي كشور هـم     استان. هاي مشترك و هماهنگ روي آورند       فعاليت
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هاي پژوهـشي مـشترك را        اي امكان تبادل امكانات خود و انجام فعاليت         هش منطقه كانون پژو 

  .دارند

شــوراي تحقيقــات وزارت آمــوزش و پــرورش همچنــين در راســتاي ايجــاد تحــرك مطلــوب 

ها تفويض  هايي را نيز به معاونت    هاي حوزه ستادي، اختيارات و مسئوليت       تحقيقاتي در معاونت  

هـا بـه عنـوان        اين كميته . ها شكل گرفتند    نتوهاي پژوهشي معا    كميته ۱۳۷۱نمود و در سال     

هـا   كنند و وظيفه اصـلي آن     بازوي اجرايي شوراي تحقيقات آموزش و پرورش انجام وظيفه مي         

هاي   ها و نظارت بر انجام و تقويت پژوهش و كاربست يافته            شناسايي نيازهاي پژوهشي معاونت   

هـاي پژوهـشي      با گسترش يافتن فعاليت   . ش است هاي آموزش و پرور     ريزي  پژوهشي در برنامه  

، ۱۳۷۱در وزارت آموزش و پرورش، شوراي تحقيقات در پنجاه و دومين جلسه خود در سـال                 

اساسنامه پژوهشكده آموزش و پرورش را تصويب كرد و بـا تـصويب آن در شـوراي گـسترش                   

 تربيـت در سـال      ، پژوهشكده تعليم و   )آن زمان (آموزش عالي، وزارت فرهنگ و آموزشي عالي        

پژوهشكده تعليم و تربيت به عنوان نهاد اصلي مديريت پژوهش در وزارت            .  تاسيس شد  ۱۳۷۴

هـاي پژوهـشي را برعهـده دارد و           آموزش و پرورش وظيفه اساسي بهبود و گـسترش فعاليـت          

باتوجه به اسـتقرار دبيرخانـه شـوراي تحقيقـات وزارت آمـوزش و پـرورش در ايـن موسـسه،                     

 شوراي تحقيقات بر عهده رئيس پژوهشكده است، پژوهشكده تعليم و تربيت            مسووليت دبيري 

 واحد اجرايي و پشتيباني است و افزون بـر نظـارت            ۱۲ و   )۴( گروه پژوهشي تخصصي   ۱۰داراي  

هـاي پژوهـشي      هـا و كميتـه      هاي آموزش و پرورش اسـتان       بر امور شوراهاي تحقيقات سازمان    

 مطالعات راهبردي   ،هاي آموزشي و پرورشي     شي و برنامه  هاي پژوه   ها، ارزشيابي از طرح     معاونت

هاي پژوهشي داخلي و  در مباحث كالن آموزش و پرورش را انجام ميدهد، همچنين با موسسه          

هاي   هاي مشترك همكاري دارد، اتخاذ تدابير الزم براي كاربست يافته           خارجي در اجراي طرح   

اه مدت آموزشي براي تربيت پژوهشگر، هاي كوت پژوهشي در آموزش و پرورش و برگزاري دوره   

 توليـد   دهكاز ديگر امور اجرايي اين پژوهش     . باشد  هاي ديگر اين موسسه پژوهشي مي       از فعاليت 
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نامـه آموزشـي    نامه تعلـيم و تربيـت و پـژوهش       هاي پژوهشي و انتشار فصل      كتاب، تك نگاشت  

  .باشد مي

 پرورش صـورت گرفـت تاسـيس        دو اقدام مهم ديگر كه در حوزه پژوهش در وزارت آموزش و           

  .پژوهشكده كودكان استثنايي و پژوهشكده خانواده بود

پژوهشكده كودكان استثنايي وابسته به سازمان آموزش و پرورش استثنايي در ارديبهشت ماه             

  :باشد  گروه پژوهشي به شرح زير مي۳ اين پژوهشكده داراي ، تاسيس شد۱۳۷۳

  توان ذهني و چند معلوليتي  كمآموزان  گروه پژوهشي كودكان و دانش-۱

   حركتي–آموزان داراي اختالالت حسي   گروه پژوهشي كودكان و دانش-۲

  هاي يادگيري آموزان داراي اختالالت رفتاري و ناتواني  گروه پژوهشي كودكان و دانش-۳

رسـاني و نـشريه ادواري        پژوهشكده كودكان استثنايي داراي كتابخانه تخصصي، پايگاه اطـالع        

  .هاي تخصصي است نامه پژوهش در حيطه كودكان استثنايي و توليد و انتشار كتاب فصل

 تاسـيس شـد، ايـن       ۱۳۷۶پژوهشكده اوليا و مربيان وابسته به انجمن اوليا و مربيان در سـال              

 خــانواده و گــروه پژوهــشي هآمــوزش خــانواده، مــشاور:  گــروه پژوهــشي۳پژوهــشكده داراي 

و » پيونـد « داراي كتابخانـه تخصـصي و نـشريات ادواري           و .باشـد   شناسي خـانواده مـي      جامعه

هـاي تخصـصي      رساني و توليد و انتشار كتـاب        و پايگاه اطالع  » خبرنامه گلچين اخبار خانواده   «

  .است

و سرانجام تاسيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پـرورش درحقيقـت ثمـره تحقـق اهـداف و                  

  .فرازهايي از آن اشاره شدهاي قريب سه دهه گذشته است كه در باال به  تالش

شايسته است ضمن تبريك اين موفقيت به فرهنگيان و پژوهشگران عزيز از زحمات مسئولين              

هـاي همكـاران      دريـغ و كوشـش      هـا بـي     ها و حمايت    و كاركنان شوراي تحقيقات و پژوهشكده     

وزيـر  ريزي و نيز نقـش ارزشـمند          وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه         

آموزش و پرورش جناب آقاي مرتضي حاجي كه در تاسـيس پژوهـشگاه مطالعـات آمـوزش و                  

  .گشا بوده است، تشكر و قدرداني گردد پرورش بسيار راه
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اي است از عملكرد نهادهاي پژوهشي وزارت آموزش و پرورش كـه              گزارش آماري ذيل خالصه   

  :صورت گرفته است) سه برنامه توسعه( سال اخير ۱۵طي 

  هاي شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش ار پژوهشآم

 عنوان گزارش پژوهشي در شوراي      ۶۴۴۲ تعداد   ۱۳۸۳ تا   ۱۳۶۹طي سه برنامه توسعه از سال       

 عنوان طـرح پژوهـشي و   ۴۲۶۷تحقيقات وزارت آموزش و پرورش فراهم آمده است كه شامل       

  .شدبا نامه و دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتراي مي  پايان۲۱۷۵
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  ۱۳۸۳ تا ۱۳۶۹هاي پژوهشي پايان يافته شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش از سال  آمار كل گزارش) ۱(جدول شمار

 سال
  نوع سند

   توسعهاولبرنامه   كل
۷۳-۶۹  

  برنامه دوم توسعه
۷۸-۷۴  

  برنامه سوم توسعه
۸۳-۷۹  

نسبت 
  رشد

  ۵/۲  ۲۳۳۹  ۱۲۵۲  ۶۷۶  ۴۲۶۷  طرح پژوهشي
  ۱۳  ۱۴۲۷  ۶۴۶  ۱۰۲  ۲۱۷۵  نامه پايان

  ۸/۳  ۳۷۶۶  ۱۸۹۸  ۷۷۸  ۶۴۴۲  جمع

  

  هاي پژوهشي پايان يافته تغيير در روند رشد طرح

 طرح پژوهشي در پـنج      ۶۷۶باشد كه از       عنوان مي  ۴۲۶۷ يافته    هاي پژوهشي پايان    تعداد طرح 

  . طرح پژوهشي در پايان برنامه سوم توسعه رسيده است۲۳۳۹سال برنامه اول توسعه به 

باشـد، زيـرا گزارشـات نهـايي          مـي ) ۲(د احتماال بيش از رقم مندرج در جدول شماره        اين تعدا 

ها تا تاريخ تنظـيم ايـن گـزارش بـه طـور                شوراي تحقيقات همه استان    ۱۳۸۳مربوط به سال    

  .كامل واصل نشده است
  ۱۳۶۹-۸۳هاي پژوهشي پايان يافته شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش  آمار طرح) ۲(جدول شمار

 سال
  سازمان مجري

  نسبت رشد  ۷۹-۸۳  ۷۴-۷۸  ۶۹-۷۳  كل

  ۴/۳  ۱۸۸۳  ۸۹۸  ۴۲۹  ۳۲۱۰  ها شوراي تحقيقات استان
  -  ۷۶  ۱۰۲  ۱۳۲  ۳۱۰  ها هاي پژوهشي معاونت كميته

  ۲/۶  ۱۴۵  ۹۲  ۲۰  ۲۵۷  پژوهشكده تعليم و تربيت
  ۳/۱  ۳۵  ۱۵  -  ۵۰  پژوهشكده كودكان استثنايي

  ۴  ۱۰  ۲  -  ۱۲  پژوهشكده خانواده
  ۱  ۱۹۰  ۱۴۳  ۹۵  ۴۲۸  ها و دفاتر حوزه ستادي  سازمانساير
  ۵/۲  ۲۳۳۹  ۱۲۵۲  ۶۷۶  ۴۲۶۷  جمع

هايي كـه مربـوط بـه          آغاز به كار نموده است و طرح       ۱۳۷۴پژوهشكده تعليم و تربيت از سال       

باشد به نام دبيرخانه شوراي تحقيقات به ثبت رسيده اسـت كـه باتوجـه بـه                    مي ۷۳-۶۹سال  

 تحقيقات وزارت آموزش و پرورش در اين موسسه در رديـف مـذكور              استقرار دبيرخانه شوراي  

  .آمده است
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ها و دفـاتر حـوزه        نسبت رشد محاسبه شده براي پژوهشكده كودكان استثنايي و ساير سازمان          

هـاي پژوهـشي و كامـل نبـودن           ان بعضي از گـزارش    ياپستادي به علت مشخص نبودن تاريخ       

  .باشد ، تقريبي مي۱۳۸۳  و۱۳۸۲ الهاي پايان يافته مربوط به س فهرست طرح

 ۱۳۸۲ تـا    ۱۳۶۹هـا از سـال        هاي پژوهشي پايان يافته شوراي تحقيقـات اسـتان          بررسي طرح 

  :دهد نشان مي) ۳جدول شماره (

تـرين     طرح پژوهشي باالترين و پـايين      ۲۲ طرح و هرمزگان با      ۳۹۸استان آذربايجان شرقي با     

  .اند مذكور داشتههاي پژوهشي طي دوره  سهم را در توليد طرح

 درصـد از كـل      ۵۱ طرح پژوهشي و يا بيشتر را دارند و          ۸۵ها عملكردي برابر       درصد استان  ۵۰

  :ها توسط ده سازمان آموزش و پرورش كه به ترتيب درصد فراواني عبارتند از طرح

استان آذربايجان شرقي، اصفهان، خوزستان، شهر تهران، مركـزي، آذربايجـان غربـي، فـارس،               

  .ن و مازندران به انجام رسيده استكردستا

هـاي گلـستان و قـزوين برحـسب           تر فعاليت شوراي تحقيقات در اسـتان        ه  باتوجه به دوره كوتا   

  .ميانگين رتبه، دو استان مذكور نيز در زمره ده استان پوياتر فوق قرار دارند

ر گرفتن ضريبي   ها از اين حيث، بدون در نظ        البته بايد درنظر داشت كه مقايسه عملكرد استان       

هاي دسترسي به نيـروي انـساني مجـرب و اعتبـارات              كه مشخص كننده مالحظات توانمندي    

انعكاس ) ۳(ها در جدول شماره سه استانيرسد و منظور از مقا ها باشد، منطقي به  نظر نمي  آن

هـا در انتقـال از وضـعيت          هاي آموزش و پـرورش اسـتان        هايي است كه سازمان     ها و قدم    تالش

  .اند لوب پژوهشي به سوي وضعيت مطلوب داشتهنامط
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  ها برحسب نوع سند، هاي پژوهشي شوراي تحقيقات استان آمار گزارش) ۳(جدول شماره
  )۱۳۶۹-۱۳۸۲( سال پژوهش و جنسيت پژوهشگر 

 رديف  جمع كل  پايان نامه  طرح
  استان

  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن  جمع  مرد  زن
  ۴۲۰  ۳۵۰  ۷۰  ۲۲  ۱۸  ۴  ۳۹۸  ۳۳۲  ۶۶  آذربايجان شرقي  ۱
  ۱۶۲  ۱۴۲  ۲۰  ۵۲  ۳۶  ۱۶  ۱۱۰  ۱۰۶  ۴  آذربايجان غربي  ۲
  ۱۳۱  ۱۱۷  ۱۴  ۴۶  ۳۸  ۸  ۸۵  ۷۹  ۶  اردبيل  ۳
  ۲۲۸  ۱۵۸  ۷۰  ۲۵  ۱۳  ۱۲  ۲۰۳  ۱۴۵  ۵۸  اصفهان  ۴
  ۱۱۶  ۱۰۸  ۸  ۴۰  ۳۷  ۳  ۷۶  ۷۱  ۵  ايالم  ۵
  ۹۹  ۸۹  ۱۰  ۲۷  ۲۳  ۴  ۷۲  ۶۶  ۶  بوشهر  ۶
و هارمحـــــــال چ  ۷

  ختياريب
۱۱  ۵۱  ۶۲  ۱۱  ۴۴  ۵۵  ۲۲  ۹۵  ۱۱۷  

  ۱۷۸  ۱۴۵  ۳۳  ۸۹  ۷۶  ۱۳۸  ۸۹  ۶۹  ۲۰  خراسان  ۸
  ۲۶۴  ۲۰۳  ۶۱  ۹۶  ۶۸  ۲۸  ۱۶۸  ۱۳۵  ۳۳  خوزستان  ۹
  ۱۵۰  ۱۲۵  ۲۵  ۵۴  ۳۷  ۱۷  ۹۶  ۸۸  ۸  زنجان  ۱۰
  ۱۱۶  ۸۷  ۲۹  ۳۶  ۲۵  ۱۱  ۸۰  ۶۲  ۱۸  سمنان  ۱۱
يـــــــــستان و س  ۱۲

  بلوچستان
۸  ۶۵  ۷۳  ۱۸  ۳۸  ۵۶  ۲۶  ۱۰۳  ۱۲۹  

  ۳۴۶  ۱۹۴  ۱۵۲  ۲۰۸  ۹۴  ۱۱۴  ۳۸  ۱۰۰  ۳۸  شهر تهران  ۱۳
ــتان  ۱۴ ــاي  شهرسـ هـ

  تهران
۱۹  ۷۰  ۸۹  ۶۵  ۸۲  ۱۴۷  ۸۴  ۱۵۲  ۲۳۶  

  ۲۱۹  ۱۵۸  ۶۱  ۱۱۰  ۷۸  ۳۲  ۱۰۹  ۸۰  ۲۹  فارس  ۱۵
  ۷۱  ۵۵  ۱۶  ۲۳  ۱۵  ۸  ۴۸  ۴۰  ۸  قزوين  ۱۶
  ۱۶۹  ۱۳۲  ۳۷  ۱۴۰  ۱۰۴  ۳۶  ۲۹  ۲۸  ۱  قم  ۱۷
  ۱۵۲  ۱۴۲  ۱۰  ۴۸  ۴۶  ۲  ۱۰۴  ۹۶  ۸  كردستان  ۱۸
  ۱۲۵  ۹۱  ۳۴  ۴۲  ۲۸  ۱۴  ۸۳  ۶۳  ۲۰  كرمان  ۱۹
  ۸۲  ۶۶  ۱۶  ۳۳  ۲۷  ۶  ۴۹  ۳۹  ۱۰  اهكرمانش  ۲۰
 و هكيلويـــــــــهك  ۲۱

  ويراحمدب
۱  ۴۴  ۴۵  ۱  ۴۵  ۴۶  ۲  ۸۹  ۹۱  

  ۱۱۴  ۱۰۲  ۱۲  ۲۷  ۲۳  ۴  ۸۷  ۷۹  ۸  گلستان  ۲۲
  ۱۰۹  ۸۶  ۲۳  ۲۶  ۱۹  ۷  ۸۳  ۶۷  ۱۶  گيالن  ۲۳
  ۱۶۸  ۱۴۶  ۲۲  ۶۱  ۴۸  ۱۳  ۱۰۷  ۹۸  ۹  لرستان  ۲۴
  ۲۰۲  ۱۶۱  ۴۱  ۱۰۲  ۷۵  ۲۷  ۱۰۰  ۸۶  ۱۴  مازندران  ۲۵
  ۱۶۶  ۱۳۵  ۳۱  ۳۰  ۲۲  ۸  ۱۳۶  ۱۱۳  ۲۳  مركزي  ۲۶
  ۴۰  ۳۴  ۶  ۱۸  ۱۵  ۳  ۲۲  ۱۹  ۳  هرمزگان  ۲۷
  ۱۰۸  ۸۲  ۲۶  ۵۲  ۳۷  ۱۵  ۵۶  ۴۵  ۱۱  همدان  ۲۸
  ۱۱۵  ۸۹  ۲۶  ۵۷  ۴۰  ۱۷  ۵۸  ۴۹  ۹  يزد  ۲۹
  ۴۶۲۳  ۳۶۳۶  ۹۸۷  ۱۷۶۸  ۱۲۵۱  ۵۱۷  ۲۸۵۵  ۲۳۸۵  ۴۷۰  جمع  



 ٩

  :ها نامه تغيير در روند رشد حمايت از پايان

ها و تـسهيل اجـراي       ت آموزش و پرورش و دانشگاه     به منظور گسترش ارتباط علمي ميان وزار      

نامه   هاي كارشناسي ارشد و دكتراي مرتبط با نيازهاي وزارت آموزش و پرورش آيين              نامه  پايان

 بـه تـصويب شـوراي تحقيقـات         ۲۱/۸/۷۰هاي دانشجويان در تـاريخ        نامه  حمايت مالي از پايان   

  .وزارت آموزش و پرورش رسيد

  
  ۱۳۶۹-۸۲هاي مورد حمايت مالي شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش  نامه انآمار پاي) ۴(جدول شماره

 سال
  سازمان مجري

  نسبت رشد  ۷۹-۸۳  ۷۴-۷۸  ۶۹-۷۳  كل

  ۱۷  ۱۳۶۳  ۵۴۷  ۷۷  ۱۹۸۷  ها شوراي تحقيقات استان
  ۱  ۱۵  ۱۹  ۸  ۴۲  ها هاي پژوهشي معاونت كميته

  ۳  ۴۸  ۷۰  ۱۳  ۱۳۱  پژوهشكده تعليم و تربيت
  -  ۱  ۱۰  ۴  ۱۵  دهپژوهشكده خانوا

  ۱۳  ۱۴۲۷  ۶۴۶  ۱۰۲  ۲۱۷۵  جمع

  

هاي دانشگاهي روند رشد صعودي       نامه  دهد كه حمايت مالي از پايان       آمار جدول فوق نشان مي    

حمايت مالي شوراي . هاست  اين افزايش مربوط به شوراي تحقيقات استان داشته و سهم عمده

بـوده اسـت و در   )  مورد ۱(ترين حد     ايين در پ  ۱۳۷۱ها در سال      نامه  ها از پايان    تحقيقات استان 

  . مورد رسيده است۴۰۶ به ۱۳۸۲سال 

ها ارائـه شـده        به شوراي تحقيقات استان    ۱۳۸۲ تا   ۱۳۶۹نامه كه از سال        پايان ۱۷۶۸از تعداد   

 در  نامه   پايان ۲۰۸شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش تهران با         ) ۳جدول شماره (است  

. ترين حد ارائه حمايت مالي قرار دارند         عنوان در پايين   ۱۸زگان با   باالترين سطح و استان هرم    

 درصـد از   ۵۰انـد و بـيش از         نامه يا بيـشتر همكـاري نمـوده          پايان ۴۸ها با      درصد از استان   ۵۰

  :باشد كه به ترتيب درصد فراواني عبارتند از  استان مي۶ها حاصل مشاركت  نامه پايان

 – فـارس    – قـم    –هـاي اسـتان تهـران          شهرسـتان  –سازمان آموزش و پرورش شـهر تهـران         

  . خوزستان و خراسان–مازندران 



 ١٠

  هاي پژوهشي ميزان مشاركت بانوان در انجام دادن طرح

 مـردان   طـرح، ۳۲۶۹ طـرح زنـان و     ۷۷۲ يافتـه مجـري        طرح پژوهشي پايـان    ۴۲۶۷از تعداد   

شد، اما روند مـشاركت     با  اند اگرچه در كل تعداد زنان اندكي بيش از يك پنجم مردان مي              بوده

  . سال اخير سير صعودي داشته است۱۵آنان طي 

  

  
  )۱۳۶۹-۱۳۸۳(هاي پژوهشي برحسب سازمان مجري و جنسيت پژوهشگر  آمار طرح) ۵(جدول شماره

 جنسيت پژوهشگران  ٭نام بي  مرد  زن
  سازمان مجري

  كل
  درصد  تعداد درصد  تعداد درصد  تعداد

  -  -  ۸۳  ۲۶۶۶  ۱۷  ۵۴۴  ۳۲۱۰  ها شوراي تحقيقات استان
  ۵/۳۲  ۱۰۱  ۵۵  ۱۷۰  ۱۳  ۳۹  ۳۱۰  ها هاي پژوهشي معاونت كميته

  ۲  ۶  ۷۹  ۲۰۳  ۱۹  ۴۸  ۲۵۷  پژوهشكده تعليم و تربيت
  -  -  ۶۶  ۳۳  ۳۴  ۱۷  ۵۰  پژوهشكده كودكان استثنايي

  ۸  ۱  ۵۸  ۷  ۳۳  ۴  ۱۲  پژوهشكده خانواده
  ۵/۲۷  ۱۱۸  ۴۴  ۱۹۰  ۲۸  ۱۲۰  ۴۲۸  ها و ددفاتر حوزه ستادي ساير سازمان

  ۵  ۲۲۶  ۷۷  ۳۲۶۹  ۱۸  ۷۷۲  ۴۲۶۷  جمع

  .هايي است كه به نام شخص ثبت نشده و نام واحد مجري آن سازمان دفتر يا اداره كل ذكر شده است نام شامل طرح ٭ بي

  
  

ها برحسب جنسيت پژوهشگران  هاي پژوهشي پايان يافته شوراي تحقيقات استان آمار طرح) ۶(جدول شمار
  )۱۳۶۹-۸۳(و سال 

 سال
  سيتجن

  كل
  نسبت رشد  ۸۳-۷۹  ۷۸-۷۴  ۷۳-۶۹

  ۵/۵  ۳۴۶  ۱۴۵  ۵۳  ۵۴۴  پژوهشگر زن
  ۳  ۱۵۳۷  ۷۵۳  ۳۷۶  ۲۶۶۶  پژوهشگر مرد

  ۴/۳  ۱۸۸۳  ۸۹۸  ۴۲۹  ۳۲۱۰  جمع

  

) ۳جدول شـماره  (هاي پژوهشي     مقايسه استاني درصد تغييرات مشاركت بانوان در توليد طرح        

  .ها وجود دارد  ميان استاناي از اين حيث در دهد نابرابري قابل مالحظه نشان مي



 ١١

 درصـد در  ۲/۲ درصد در استان اصفهان تا ۵/۲۸هاي مجري از    مشاركت بانوان برحسب استان   

  .كند استان كهكيلويه و بويراحمد تفاوت مي

هاي آموزش و پـرروش، بـانوان    هاي پژوهشي سازمان  درصد طرح۲۰پژوهشگر مجري بيش از   

  :د فراواني عبارتند ازها به ترتيب درص اند اين سازمان بوده

 ۲۴(، كرمـان    ) درصـد  ۶/۲۶(، فارس   ) درصد ۵/۲۷( شهر تهران    ،) درصد ۵/۲۸(استان اصفهان   

 ۳/۲۱(هـاي اسـتان تهـران         ، شهرستان ) درصد ۴/۲۲(، خراسان   ) درصد ۵/۲۲(، سمنان   )درصد

  ) درصد۴/۲۰(و كرمانشاه ) درصد

  هاي دانشجويان نامه نسبت جنسي حمايت مالي از پايان

)  درصـد  ۲۹( عنـوان    ۵۸۴هـا     نامه ارائه شده به شوراي تحقيقات استان         پايان ۱۹۸۷مجموع  از  

باشد، اگرچه اين آمار اختالف فاحشي را دركل از نظـر جنـسيت               مربوط به دانشجويان زن مي    

 درصـد   ۳۳ تنزل يافته و سـهم زنـان بـه           هاي اخير   دهد، اما اوال اين اختالف در سال        نشان مي 

هاي دانـشجويان     نامه  دهد نسبت رشد پايان     نشان مي ) ۸(ان كه جدول شماره      چن اًرسيده، ثاني 

  .زن نسبت به مرد فزوني داشته است

 درصد در ۸/۵۴باشد و سهم مشاركت زنان از  ها يكسان نمي    ثالثا اين اختالف براي همه استان     

حمـد متغيـر     درصد در استان كهگيلويه و بويرا      ۱/۲باشد تا     شهر تهران كه بيشتر از مردان مي      

  )۷جدول شماره. (است

  



 ١٢

  آمار مشاركت زنان در انجام گزارشات پژوهشي پايان يافته ) ۷(جدول شماره
  )۶۹-۸۲ (ها شوراي تحقيقات استان

  كل  نامه پايان  طرح
  استان

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  ۶/۱۶  ۷۰  ۱۸  ۴  ۵/۱۶  ۶۶  آذربايجان شرقي
  ۳/۱۲  ۲۰  ۷/۳۰  ۱۶  ۶/۳  ۴  آذربايجان غربي

  ۶/۱۰  ۱۴  ۴/۱۷  ۸  ۷  ۶  اردبيل
  ۷/۳۰  ۷۰  ۴۸  ۱۲  ۵/۲۸  ۵۸  اصفهان

  ۹/۶  ۸  ۵/۷  ۳  ۵/۶  ۵  ايالم
  ۱/۱۰  ۱۰  ۲/۱۴  ۴  ۳/۸  ۶  بوشهر

  ۸/۱۸  ۲۲  ۲۰  ۱۱  ۷/۱۷  ۱۱  چهارمحال و بختياري
  ۵/۱۸  ۳۳  ۶/۱۴  ۱۳  ۴/۲۲  ۲۰  خراسان

  ۱/۲۳  ۶۱  ۱/۲۹  ۲۸  ۶/۱۹  ۳۳  خوزستان
  ۶/۱۶  ۲۵  ۵/۳۱  ۱۷  ۳/۸  ۸  زنجان

  ۲۵  ۲۹  ۵/۳۰  ۱۱  ۵/۲۲  ۱۸  منانس
  ۱/۲۰  ۲۶  ۱/۳۲  ۱۸  ۹/۱۰  ۸  سيستان و بلوچستان

  ۹/۴۳  ۱۵۲  ۸/۵۴  ۱۱۴  ۵/۲۷  ۳۸  شهر تهران
  ۵/۳۵  ۸۴  ۲/۴۴  ۶۵  ۳/۲۱  ۱۹  هاي تهران شهرستان

  ۸/۲۷  ۶۱  ۲۹  ۳۲  ۶/۲۶  ۲۹  فارس
  ۵/۲۲  ۱۶  ۳۴  ۸  ۶/۱۶  ۸  قزوين

  ۸/۲۱  ۳۷  ۷/۲۵  ۳۶  ۴/۳  ۱  قم
  ۵/۶  ۱۰  ۱/۴  ۲  ۶/۴  ۸  كردستان

  ۲/۲۷  ۳۴  ۳/۳۳  ۱۴  ۲۴  ۲۰  كرمان
  ۵/۱۹  ۱۶  ۱/۱۸  ۶  ۴/۲۰  ۱۰  كرمانشاه

  ۲/۲  ۲  ۱/۲  ۱  ۲/۲  ۱  كهگيلويه و بويراحمد
  ۵/۱۰  ۱۲  ۸/۱۴  ۴  ۲/۹  ۸  گلستان
  ۱/۲۱  ۲۳  ۹/۲۶  ۷  ۲/۱۹  ۱۶  گيالن
  ۱۳  ۲۲  ۳/۲۱  ۱۳  ۴/۸  ۹  لرستان

  ۲/۲۰  ۴۱  ۴/۲۶  ۲۷  ۱۴  ۱۴  مازندران
  ۶/۱۸  ۳۱  ۶/۲۶  ۸  ۹/۱۶  ۲۳  مركزي

  ۱۵  ۶  ۶/۱۶  ۳  ۶/۱۳  ۳  زگانهرم
  ۲۴  ۲۶  ۸/۲۸  ۱۵  ۶/۱۹  ۱۱  همدان

  ۶/۲۲  ۲۶  ۸۲/۲۹  ۱۷  ۵/۱۵  ۹  يزد
  ۳/۲۱  ۹۸۷  ۲/۲۹  ۵۱۷  ۵/۱۶  ۴۷۰  جمع

  



 ١٣

ها برحسب جنسيت  هاي مورد حمايت مالي شوراي تحقيقات استان نامه آمار پايان) ۸(جدول شماره
  )۱۳۶۹-۸۳(پژوهشگر و سال 

 سال
  جنسيت

  نسبت رشد  ۷۹-۸۳  ۷۴-۷۸  ۶۹-۷۳  كل

  ۳۶  ۴۵۳  ۱۱۸  ۱۳  ۵۸۴  پژوهشگر زن
  ۱۳  ۹۱۰  ۴۲۹  ۶۴  ۱۴۰۳  پژوهشگر مرد

  ۱۷  ۱۳۶۳  ۵۴۷  ۷۷  ۱۹۸۷  جمع

  

  هاي پژوهشي پايان يافته برحسب زمينه پژوهش گيري طرح جهت

انـد    بنـدي شـده     هاي به عمل آمده در ده زمينه كلـي طبقـه            برحسب اهداف موردنظر پژوهش   

هـاي بـه عمـل آمـده در زمينـه       گردد، تعداد بررسي حظه مي مال۹چنان كه در جدول شماره     

هـاي شـوراي     درصـد از كـل پـژوهش    ۳۰ريزي آموزشي و درسي در اولويت قرار دارد و            برنامه

هـا در ايـن        درصـد موضـوع بررسـي      ۱۴. ها در اين زمينه صورت گرفته اسـت         تحقيقات استان 

 يادگيري  –تاثير راهبردهاي ياددهي    باشد و بررسي      زمينه مربوط به ارزيابي كارايي دروني مي      

هاي دوم و سوم قـرار         درصد در رتبه   ۸هاي ارزشيابي و امتحانات با         درصد و ارزيابي شيوه    ۹با  

  .دارند

هاي آموزشي و محتواي كتب درسي،  درصد فراواني موضوعات مرتبط با تحليل اهداف و برنامه   

انگيزه و پيـشرفت تحـصيلي هـر        هاي معمول تدريس و عوامل موثر در          بررسي مشكالت روش  

 حيطه بررسي در اين زمينه فراواني بـين         ۲۷ساير موضوعات مرتبط با     . باشد   درصد مي  ۷يك  

هـاي تحـصيلي     درصد دارند و كمترين فراواني مربوط به بررسي كارايي بيروني رشته ۵/۰ تا   ۵

  .باشد اي و كار و دانش مي غير از فني و حرفه



 ١٤

  ها  هاي پژوهشي شوراي تحقيقات استان زارشگيري گ جهت) ۳(جدول شماره
  )۱۳۶۹-۸۲(برحسب زمينه پژوهش 

 نوع سند  كل  نامه پايان  طرح پژوهشي
  زمينه پژوهش

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  ۲۷  ۱۲۵۵  ۲۳  ۴۰۰  ۳۰  ۸۵۵  وزشي و درسيمريزي آ برنامه

  ۱۵  ۶۷۴  ۲۲  ۳۸۱  ۱۰  ۲۹۳  بهسازي سازمان و مديريت آموزشي
  ۱۷  ۷۷۴  ۱۳  ۲۳۰  ۱۹  ۵۴۴   و بهسازي نيروي انسانيآموزش

  ۱۴  ۶۳۶  ۱۷  ۳۰۱  ۱۲  ۳۳۵  شناسي تربيتي راهنمايي، مشاوره و روان
  ۹  ۴۱۸  ۵  ۹۲  ۱۱  ۳۲۶  تربيت ديني، اخالقي و اجتماعي

  ۴  ۱۶۹  ۲  ۳۴  ۵  ۱۳۵  اي هاي فني و حرفه ارتقاي آموزش
  ۶  ۲۹۷  ۶  ۱۰۷  ۷  ۱۹۰  تربيت بدني و بهداشت

  ۲  ۱۰۳  ۱  ۲۲  ۳  ۸۱  يوزشفضا و تجهيزات آم
  ۲  ۱۰۸  ۲  ۳۹  ۲  ۶۹  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش

  ۴  ۱۸۹  ۹  ۱۶۲  ۱  ۲۷  ساير
  ۱۰۰  ۴۶۲۳  ۱۰۰  ۱۷۶۸  ۱۰۰  ۲۸۵۵  جمع

  



 ١٥

ها بـه ترتيـب       هاي پژوهشي شوراي تحقيقات استان      هاي به عمل آمده در قالب طرح        هاي بررسي   ساير زمينه 

شناسـي    ، راهنمـايي، مـشاوره و روان      ) درصد ۱۹(نيروي انساني   آموزش و بهسازي    : درصد فراواني عبارتند از   

 ۱۰(، بهسازي سازمان و مديريت آموزشي ) درصد۱۱(، تربيت ديني، اخالقي و اجتماعي    ) درصد ۱۲(تربيتي  

هايي كه به آن پرداخته شده است فضا و   درصد دارد و كمترين زمينه۷ تا ۱ها فراواني از  ، بقيه زمينه)درصد

  .باشد مي)  درصد۱(و تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش )  درصد۳(وزش مدارس تجهيزات آم

هـاي پـژوهش شـوراي        انـد و جـز اولويـت        هايي كه ارتباط مستقيم با موضوع آموزش و پرورش نداشته           طرح

  .اند بندي شده باشند با عنوان ساير طبقه تحقيقات نمي
  
  

  تربيت برحسبهاي پژوهشكده تعليم و  آمار گزارش) ۱۰(جدول شماره 
  )۱۳۶۹-۸۲( زمينه پژوهش و نوع سند 

 نوع سند  كل  نامه پايان  طرح پژوهشي
  زمينه پژوهش

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  ۲۹  ۱۰۶  ۲۵  ۳۳  ۳۲  ۷۳  وزشي و درسيمريزي آ برنامه

  ۲۲  ۷۹  ۲۰  ۲۶  ۲۳  ۵۳  بهسازي سازمان و مديريت آموزشي
  ۱۲  ۴۲  ۱۰  ۱۳  ۵/۱۲  ۲۹  آموزش و بهسازي نيروي انساني

  ۱۶  ۵۹  ۲۷  ۳۶  ۱۰  ۲۳  شناسي تربيتي راهنمايي، مشاوره و روان
  ۹  ۳۴  ۸  ۱۱  ۱۰  ۲۳  تربيت ديني، اخالقي و اجتماعي

  ۳  ۱۲  ۴  ۵  ۳  ۷  اي هاي فني و حرفه ارتقاي آموزش
  ۳  ۱۰  ۳  ۴  ۵/۲  ۶  تربيت بدني و بهداشت
  ۵/۰  ۲  -  -  ۱  ۲  يفضا و تجهيزات آموزش

  ۴  ۱۴  -  -  ۶  ۱۴  پرورشتاريخ و فلسفه آموزش و 
  ۱  ۴  ۲  ۳  ۴/۰  ۱  ساير
  ۱۰۰  ۳۶۲  ۱۰۰  ۱۳۱  ۱۰۰  ۲۳۱  جمع

  



 ١٦

  هاي وزارت آموزش و پرورش هاي پژوهشي معاونت كميته

  

  هاي پژوهشي پايان يافته برحسب زمينه پژوهش و نوع سند آمار گزارش) ۱۱(جدل شماره 

 نوع سند  كل  نامه پايان  طرح پژوهشي
  زمينه پژوهش

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  ۲۳  ۸۰  ۱۷  ۷  ۲۴  ۷۳  وزشي و درسيمريزي آ برنامه

  ۸  ۲۸  -  -  ۹  ۲۸  بهسازي سازمان و مديريت آموزشي
  ۱۳  ۴۶  ۷  ۳  ۱۴  ۴۳  آموزش و بهسازي نيروي انساني

  ۱۱  ۳۸  ۲۶  ۱۱  ۹  ۲۷  شناسي تربيتي راهنمايي، مشاوره و روان
  ۱۷  ۶۱  ۷  ۳  ۱۹  ۵۸  تربيت ديني، اخالقي و اجتماعي

  ۹  ۳۱  ۱۷  ۷  ۸  ۲۴  اي هاي فني و حرفه ارتقاي آموزش
  ۵/۱۸  ۶۵  ۲۶  ۱۱  ۱۷  ۵۴  تربيت بدني و بهداشت
  ۳/۰  ۱  -  -  ۳/۰  ۱  يفضا و تجهيزات آموزش

  ۳/۰  ۱  -  -  ۳/۰  ۱  تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
  ۱۰۰  ۳۵۱  ۱۰۰  ۴۲  ۱۰۰  ۳۰۹  جمع

  



 ١٧

  هاي تحصيلي ها در دوره توزيع فراواني پژوهش

  

  
  ها آمار گزارش پژوهشي شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان) ۱۲(ره جدول شما

   برحسب دوره تحصيلي و نوع سند پژوهش

 نوع سند  كل  نامه پايان  طرح پژوهشي
  دوره تحصيلي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  ۵/۱۸  ۸۵۷  ۱۸  ۳۱۵  ۱۹  ۵۴۲  ابتدايي

  ۹  ۴۲۷  ۱۰  ۱۸۴  ۵/۸  ۲۴۳  راهنمايي
  ۲۹  ۱۳۳۷  ۳۴  ۶۰۹  ۵/۲۵  ۷۲۸  متوسطه
  ۱۳  ۶۲۰  ۸  ۱۳۶  ۱۷  ۴۸۴  سه دوره

  ۱  ۵۲  ۵/۱  ۲۷  ۱  ۲۵  دانشگاهي پيش
  ۳  ۱۵۷  ۲  ۳۲  ۴  ۱۲۵  اي فني و حرفه

  ۴  ۱۷۷  ۳  ۵۳  ۴  ۱۲۴  ابتدايي و راهنمايي
  ۵  ۲۳۰  ۴  ۶۸  ۶  ۱۶۲  راهنمايي و متوسطه

  ۵/۳  ۱۶۴  ۵/۳  ۶۱  ۴  ۱۰۳  تربيت معلم
  ۵/۴  ۲۰۸  ۳  ۵۳  ۵  ۱۵۵  حوزه اداري

  ۵/۸  ۳۹۴  ۱۳  ۲۳۰  ۶  ۱۶۴  اير س
  ۱۰۰  ۴۶۲۳  ۱۰۰  ۱۷۶۸  ۱۰۰  ۲۸۵۵  جمع

  



 ١٨

  هاي پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت برحسب آمار گزارش) ۱۳(جدول شماره 
  )۱۳۶۹-۱۳۸۲( دوره تحصيلي و نوع سند پژوهش 

 نوع سند  كل  نامه پايان  طرح پژوهشي
  دوره تحصيلي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  ۲۱  ۷۵  ۲۷  ۳۶  ۱۷  ۳۹  ييابتدا

  ۵  ۱۹  ۷  ۹  ۴  ۱۰  راهنمايي
  ۲۸  ۱۰۲  ۵/۴۳  ۵۷  ۱۹  ۴۵  متوسطه
  ۱۲  ۴۵  ۴  ۵  ۱۷  ۴۰  سه دوره

  ۵/۰  ۲  -  -  ۱  ۲  دانشگاهي پيش
  ۳  ۱۲  ۴  ۵  ۳  ۷  اي فني و حرفه

  ۶  ۲۱  ۲  ۳  ۸  ۱۸  ابتدايي و راهنمايي
  ۳  ۱۲  ۵/۱  ۲  ۴  ۱۰  راهنمايي و متوسطه

  ۳  ۱۰  ۴  ۵  ۲  ۵  تربيت معلم
  ۱۱  ۴۰  ۵/۱  ۲  ۱۶  ۳۸  داريحوزه ا
  ۷  ۲۴  ۵  ۷  ۷  ۱۷  ساير 
  ۱۰۰  ۳۶۲  ۱۰۰  ۱۳۱  ۱۰۰  ۲۳۱  جمع

  



 ١٩

  هاي وزارت آموزش و پرورش هاي پژوهشي معاونت كميته

  
  هاي پژوهشي پايان يافته برحسب دوره تحصيلي  آمار گزارش) ۱۴(جدول شماره 

  مورد مطالعه و نوع سند پژوهش

 نوع سند  كل  نامه يانپا  طرح پژوهشي
  دوره تحصيلي

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  ۱۷  ۵۹  ۲۱  ۹  ۱۶  ۵۰  ابتدايي

  ۸  ۲۸  ۵  ۲  ۸  ۲۶  راهنمايي
  ۳۶  ۱۲۶  ۳۸  ۱۶  ۵/۳۵  ۱۱۰  متوسطه
  ۷  ۲۶  ۱۴  ۶  ۶  ۲۰  سه دوره

  ۱  ۳  ۲  ۱  ۱  ۲  دانشگاهي پيش
  ۵  ۱۹  ۲  ۱  ۶  ۱۸  اي فني و حرفه

  ۳  ۱۰  ۲  ۱  ۳  ۹  ابتدايي و راهنمايي
  ۹  ۳۳  ۷  ۳  ۱۰  ۳۰  هراهنمايي و متوسط

  ۶  ۲۰  ۵  ۲  ۶  ۱۸  تربيت معلم
  ۳  ۱۲  -  -  ۴  ۱۲  حوزه اداري

  ۴  ۱۵  ۲  ۱  ۵/۴  ۱۴  ساير 
  ۱۰۰  ۳۵۱  ۱۰۰  ۴۲  ۱۰۰  ۳۰۹  جمع

  

  توسعه فرهنگ پژوهش

 اقــدام بــه ۱۳۷۶بــه منظــور توســعه فرهنــگ پــژوهش پژوهــشكده تعلــيم و تربيــت از ســال 

سطوح مختلف معلمان، كاركنـان و مـديران         عنوان دوره آموزشي براي      ۸ريزي و اجراي      برنامه

ها كه شرح آن در ذيل آمده است بـا اسـتقبال بـسيار                آموزش و پرورش نموده است اين دوره      

 ۳۳۰دهـد، تعـداد       نشان مي ( ) آموزان روبرو شده و به طوري كه آمار جدول شماره             خوب فن 

 رسيده اسـت    ۱۳۸۲ نفر در سال     ۱۳۵۴۰۱ به رقم    ۱۳۷۶آموز آموزش پرورش در سال        نفر فن 

 نفـر در    ۳۱۹۶۹۳،  ۱۳۸۳باشد و جمعاً تا شـش ماهـه دوم سـال               مي ۴۰۹كه نسبت رشد آن     

  .اند هاي آموزش پرورش شركت كرده دوه

   



 ٢٠

  هاي برگزار شده آموزش پژوهش آمار دوره( ) جدول شماره 
  )۱۳۷۱-۱۳۸۳(آموزان   برحسب سال و تعداد فن

 سال
  تعداد

۷۱ 
 ۷۵تا 

  جمع  ۱۳۸۳  ۱۳۸۲  ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۷ ۱۳۷۶

تعداد 
 آموز فن

۵۸۹  ۳۳۰  ۱۰۵۲ ۱۷۳۱ ۴۵۰۵ ۹۸۱۰ ۳۵۸۵۱ ۱۳۵۴۰۱ ۱۳۰۴۲۴ ۳۱۹۶۹۳ 

  

  . ماهه اول سال است۶ مربوط به ۱۳۸۳آمار سال 

  هاي آموزش پژوهش مصوب و در حال اجرا دوره

  )پژوهش در عمل(دوره آموزش اقدام پژوهشي  -۱

معلمان، مربيـان، مـديران و      : شامل( در سطح مدارس     مخاطبان اين دوره، كارگزاران آموزشي    

پژوهي در سطح كالس يا مدرسه خود         هستند كه به طراحي و اجراي يك طرح اقدام        ) معاونان

ايـن دوره   . شـود   ارايـه مـي   )  نظـري  ۱۷ – علمي   ۳۴( ساعت   ۵۱اين دوره در طي     . پردازند  مي

آموزان آمـوزش پـژوهش    ل فن درصد از ك ۶۵بيشترين متقاضي را داشته است و به طوري كه          

  .اند در اين دوره شركت نموده

  :دوره تربيت پژوهشيار آموزشي -۲

مخاطبان اين دوره، افـرادي داراي مـدرك كارشناسـي هـستند كـه از طريـق آزمـون ورودي               

 درس بينش پژوهـشي،     ۵ ساعت آموزش نظري در قالب       ۸۰اين دوره شامل    . شوند  انتخاب مي 

هـاي آمـاري در پـژوهش آموزشـي و            پژوهش آموزشـي، روش   روش پژوهش، اندازه گيري در      

  .كاربرد رايانه در پژوهش آموزشي است

  :دوره تربيت پژوهشگر آموزشي -۳

مخاطبان اين دوره، افرادي داراك مدرك كارشناسي ارشـد و دكتـراي هـستند كـه از طريـق              

درس  ۶ ساعت آموزش نظـري در قالـب         ۵۱اين دوره، شامل    . شوند  آزمون ورودي انتخاب مي   

هـاي    هـاي پـژوهش، روش      گيـري و روش     هـاي نمونـه     شامل مسأله و پيـشينه پـژوهش، روش       



 ٢١

هـا و     هـا، تفـسير يافتـه       هاي آموزشي، روش تجزيه و تحليـل داده         ها در پژوهش    گردآوري داده 

  .ها با استفاده از رايانه است نويسي و تحليل داده گزارش

  :دوره تربيت مدرس پژوهش -۴

ي داراي مدرك كارشناسي ارشـد و دكتـراي هـستند كـه از طريـق                مخاطبان اين دوره، افراد   

هـاي    شـوند و ايـن دوره در سـه گـرايش شـامل روش               آزمون ورودي و مصاحبه انتخـاب مـي       

. وشـد  گيري در پژوهش آموزشي و آمار و رايانه در پژوهش آموزشي برگزار مـي            پژوهش، اندازه 

  .شود  ساعت ارايه مي۵۱اين دوره نيز در طي 

  :اي آموزشي تقويت توان پژوهشي پژوهشگران آموزشيه كارگاه -۵

شود   هاي پژوهشي طراحي مي     هاي مستمر از فعاليت     يابي  ها باتوجه به نتايج ارزش      اين كارگاهه 

هـاي    اندركار در فعاليت    و هدف از آن رفع نيازهاي آموزشي و تقويت توان پژوهشي افراد دست            

  .پژوهشي است

  :هاي آموزشي ويژه دوره -۶

  .شود ها با اقتضاي شرايط و تشخيص نياز آموزشي مخاطبان مختلف تشكيل مي اين دوره

  :دوره تربيت مدرس پژوهش آموزشي -۷

گيـري تـشكيل      اين دوره با سه گرايش آمار و رايانه، تحقيقـات آموزشـي و سـنجش و انـدازه                 

هـاي آمـوزش      شود و هدف عمده آن آمـاده سـازي افـراد مـستعد بـراي تـدريس در دوره                    مي

ها نيروي انساني الزم براي تدريس پژوهش در آموزش و            با استفاده از اين دوره    . استپژوهشي  

  .شوند پرروش آماده مي

  دوره مديريت پژوهش در آموزش و پرورش -۸

ريـزي پـژوهش در مـديران         اين دوره به منظور تقويت توان مـديريت، سياسـتگزاري و برنامـه            

ر حوزه پژوهش طراحـي و بـه مرحلـه          گيري د   سطوح باالي وزارت آموزش و پرورش و تصميم       

  .آيد درمياجرا 

  برنامه معلم  پژوهنده
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در جهت گسترش فرهنگ پژوهش در مدارس و ارتقايسطح دانش، بينش و مهـارت پژوهـشي        

هاي آموزش پژوهش هـر سـال در          معلمان و كاركنان آموزش و پرورش در كنار برگزاري دوره         

ها اجرا     همكاري سازمان آموزش و پرورش استان      همه مدارس كشور برنامه معلم پژوهنده را با       

اي، اسـتاني و كـشور براسـاس انديـشه         طبق اين برنامخه معلمان در سطوح منطقـه       . نمايد  مي

با تكيه بر فرهنگ و عناصر بومي مجموعه ) اقدام پژوهي(گيري از فرايند پژوهش در عمل  بهره

را كه حل مسايل و مـشكالت آموزشـي و          هاي باارزش خود      ها، تجربيات و ابتكار و نوآوري       ايده

كند، در قالـب يـك طـرح پژوهـشي ارائـه               يادگيري، كمك مي   -انجام مطلوب فرايند ياددهي   

گـردد و از      هاي استاني بـه دبيرخانـه معلـم پژوهنـده ارسـال مـي                درصد از طرح   ۳. نمايند  مي

جـدول زيـر    . آيـد   هاي پژوهشي برتر در سطوح منطقه، استان و كشور تقدير به عمل مي              طرح

-۸۳ تـا سـال      ۷۶-۷۷هاي برتر استاني را از سال تحصيلي          كنندگان و طرح    روند تعداد شركت  

  .دهد  ساله نشان مي۷ طي يك دوره ۸۲
  

  ۱۳۸۳ تا ۱۳۷۶كنندگان در برنامه معلم پژوهنده از سال  تعداد شركت( ) جدول شماره 
 سال

  تعداد
  سبت رشدن  ۸۳-۸۲  ۸۲-۸۱  ۸۱-۸۰  ۸۰-۷۹  ۷۹-۷۸  ۷۸-۷۷  ۷۷-۷۶

  ۷/۴  ۸۳۶  ۶۳۲  ۵۴۲  ۳۰۰  ۲۸۰  ۱۹۶  ۱۴۶  هاي برتر استاني طرح
  ۵/۲۹  ۲۷۸۶۶ ۱۰۱۱۶  ۵۰۱۵  ۳۶۰۰  ۲۷۲۵  ۱۹۶۰  ۹۱۴  كنندگان شركت

  

  هاي راهبردي گذاري و اجراي مطالعات و پژوهش سياست

 ۱۳۸۱پژوهشكده تعلـيم و تربيـت در خـرداد، سـال            : نويس سند اصالحات    تهيه پيش  -۱

الحات را به منظـور ترسـيم رويكردهـاي برنامـه توسـعه              مهندسي اص  –همايش ملي   

گيري از مقاالت ارائه شده در همـايش و           آموزش و پرورش كشور برگزار نمود و با بهره        

هـا و برگـزاري جلـسات     تحقيقات انجام يافته در پژوهشكده و شوراي تحقيقات استان     

نـويس سـند    پيشهاي وزارت متبوع      بحث و بررسي با نخبگان و نظرخواهي از معاونت        

بخـش نخـست دربـاره مباحـث        . اين سند شامل دو بخش است     . اصالحات تهيه نمود  
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باشد و بخش ديگـر بـه زيـر           ها و راهبردهاي نظام آموزش و پرورش مي         كالن و چالش  

 ارزشـيابي تحـصيلي، نيـروي انـساني، تـشكيالت و            –قلمروهايي مانند برنامه درسـي      

ــزات و  ــضا و تجهي ــازمان، ف ــه... س ــتپرداخت ــالحات و   .  اس ــاي اص ــند مبن ــن س اي

محـور ايـن    . آمـوزش و پـرورش اسـت      ) هـاي بلندمـدت     برنامـه (اندازهاي آينده     چشم

 رويكـرد   – نيازهـاي جامعـه      –مطالعات اهداف آموزش و پرورش جمهـوري اسـالمي          

 .باشد جهاني شدن و حفظ تقويت هويت ديني و ملي مي

پژوهشكده تعلـيم و تربيـت      : شتهيه سند راهبردي توسعه پژوهش در آموزش و پرور         -۲

هـاي جديـد در حـوزه پـژوهش اقـدام بـه                با درك ضرورت از موقعيت     ۱۳۸۳در سال   

هاي  در اين فعاليت كه با مشاركت حوزه   . طراحي برنامه راهبردي توسعه پژوهش نمود     

انـدازها    مربوط به انجام رسيد با تصريح رسالت پژوهش در آمـوزش و پـرورش چـشم               

.  طراحـي گرديـد    ۱۳۸۴ تنظيم و متناسب با آنها عمليات سـال          براي يك دوره زماني   

  .شرح بيشتر اين سند در بخش مربوط ارايه گرديده است

  :نوشت پي

گذاري تحقيقات وزارت آموزش و پرروش را در بـر            هاي تابعه شوراي سياست      گزارش صرفا عملكرد بخش    -۱

  گيرد مي

  ۱۳۷۰ محمود مهرمحمدي، -۲

  ۱۳۸۱ مرتضي حاجي، -۳

 اقتـصاد و  -۲الملـل      آمـوزش و پـرورش تطبيقـي و مطالعـات بـين            -۱: هـاي پژوهـشي عبارتنـد از        گروه -۴

 -۵گيري و ارزشيابي آموزشـي         اندازه -۴اي     آموزشهاي فني و حرفه    -۳ريزي توسعه آموزش و پرورش        برنامه

 -۸ پـرورش  شناسـي آمـوزش و    جامعـه -۷ تعليم و تربيت اسالمي -۶هاي تدريس   هاي درسي و روش     برنامه

  . مطالعات زنان-۱۰ سازمان مديريت و نيروي انساني -۹شناسي تربيتي  راهنمايي، مشاوره و روان

نيـز در  ) ره(هاي حضرت امام  و دفتر ترويج و گسترش انديشهTimss , pirlsالمللي  دو مركز مطالعات بين

 .باشد پژوهشكده تعليم و تربيت مستقر مي


