سم عم
تعل
ربانهم زري نظام ژپوهش و ارزشیابی نظام يم و رتبیت ر ی ومی

ربانهم زري نظام

ژپوهش و ارزشیابی

تعلي بی سم عم
م
نظام م و رت ت ر ی و ی

2

سم عم
تعل
ربانهم زري نظام ژپوهش و ارزشیابی نظام يم و رتبیت ر ی ومی

فهرست مطالب
صفحه

عنوان
پیش گفتار

4

فصل اول :مباني نظري وکلیات

7

مقدمه

8

تعریف و قلمرو

8

وظایف و مأموریت

8

اصول

9

رویكردها

11

مؤلفههاي اصلي

11

الف :سازمان پژوهنده

11

ب :مدرسه پژوهنده

11

ج :دانشآموز پژوهنده

14

د :پژوهشسراي دانش آموزي

14

مهمترین چرخشهاي تحولآفرین

11

فصل دوم :برنامهها

11

چشمانداز

17

اهداف

17

سیاستهاي اجرایي

17

اقدامات اساسي

18

برنامهها

12

استلزامات

11

3

پیش گفتار
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش ،در پاسخ به نیازهای زمان و مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسالمی و متناسب با
تحوالت محیطی برای دستیابی به آموزشوپرورش در تراز جمهوری اسالمی ایران ،تدوین و تصویب شدهاست.
این سند درصدد است با بازخوانی و بازتولید تمام مؤلفهها و عوامل آشکار و پنهان نظام تعلیموتربیت ،اعم از مبانی نظری و
فلسفی ،اهداف ،اصول ،رویکردها ،روش ها و  ،...زمینه تربیت آگاهانه و آزادانه نسلی مومن ،خالق ،فعال ،بانشاط ،شایسته و
وفادار به ارزش های اسالمی ایرانی را تا رسیدن به مراتبی از حیات طیبه فراهم آورد .تحقق این مهم ،نیازمند
آموزشوپرورش باکیفیت ،چابک ،کارآمد و اثربخش ،مشارکتجو و رقابتپذیر و برخوردار از فناوریهای نوین و بهرهمند از
آخرین یافته علمی و پژوهشی میباشد و سند تحول بنیادین منادی چنین نهاد فرهنگی -تربیتی و تحقق بخش تحوالت
اساسی ،همهجانبه و آیندهپژوهانه در نظام آموزش و پرورش کشور در افق  4141است.
در سند تحول بنیادین ،نظام آموزشوپرورش به شش زیرنظام تقسیم شدهاست که عبارتند از:
 -4برنامه درسی

 -2تربیت معلم و تأمین منابع انسانی

 -3تأمین و تخصیص منابع مالی

 -1راهبری و مدیریت

 -5پژوهش و ارزشیابی

 -6تامین فضا ،تجهیزات و فناوری

براساس مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین ،مصوب شورایعالی آموزشوپرورش و شورایعالی انقالب فرهنگی ،برنامه
زیرنظامها باید توسط وزارت آموزشوپرورش تدوین و به تصویب شورایعالی آموزشوپرورش برسد .خوشبختانه این کار
بزرگ با مشارکت معاونتها و واحدهای ستادی و استانی آموزشوپرورش انجام شد و به تصویب شورا رسید.
برنامه زیرنظامها ،بخشهای اساسی در پشتیبانی از جریان تعلیم و تربیت برای تحقق اهداف و وظایف نظام آموزشوپرورش
میباشد و اجرای دقیق و عملکرد مناسب آن ،تمام مؤلفههای نظام تعلیم و تربیت را تحت تأثیر خود قرار میدهد .به بیان
دیگر ،اجرای سند تحول بنیادین در گرو اجرای دقیق و کامل برنامه زیرنظامهای سند است.
برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی که براساس چارچوب مورد تأیید کمیته هماهنگی و پایش برنامههای اجرایی سند تحول
شورایعالی آموزش وپرورش تدوین شده است ،شامل مبانی نظری و کلیات و مصوبه برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی
نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران میباشد.
فصل اول :مباني نظري و کلیات
پژوهش یکی از مهمترین روشهای کسب شناخت ،آگاهی و توسعه تفکر به شمار میرود و نقش بسیار مهمی در توسعه
کشورها ،جوامع ،سازمانها ،نهادها و نظامها دارد .نظام آموزشوپرورش به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی
جامعه ،از این قاعده مستثنی نیست و ربط وثیقی با پژوهش دارد .اصوالً تعلیم و تربیت و پژوهش دو روی یک سکه
هستند .پیچیدگیها و ظرافتهای امر تربیت سبب میشود بیش از هر نهاد و ساختار دیگر محتاج پژوهش و برساخته
پژوهش باشد.
پژوهش و آموزش الزم و ملزوم یکدیگر هستند .آموزش اثربخش و مفید ،باید پژوهش محور باشد و اگر قرار است پژوهش،
ماندنی و ماندگار شود ،باید بر شانههای تربیت تکیه کند تا از طریق فرهیختن ،فرایند جستوجوگری و تفکر را همگانی و
عمومی کند و تعمیم بخشد .منظور از این سخن آن است که آموزشِ پژوهش ،اکتشاف و نوآوری به نوباوگان و تربیت نسل
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پرسشگر و پژوهشگر ،از عهده نهاد تعلیم و تربیت برمیآید و تحقق آن را باید در مدرسه و در دست معلم فرهیخته و
پژوهشگر جستوجو کرد.
نکته قابل تامل آن است که هر چند پژوهش و ارزشیابی در جمع آوری اطالعات ،استفاده از نمونه و نمونه گیری ،ابزارهای
اندازهگیری ،تحلیل دادههای کمی و کیفی شباهت بسیار دارند ولی این دو یکسان نیستند .یکی از تفاوتهای عمده بین
پژوهش و ارزشیابی را میتوان در ماهیت ارزشیابی که تعیین ارزش و شایستگی پدیده مورد ارزشیابی است جستجو کرد.
عامالن ارزشیابی عالوه بر جمعآوری هدفمند اطالعات ،به معیار یا معیارهایی برای مقایسه و داوری نیاز دارند و قضاوت در
مورد موضوع ار زشیابی باید با تصمیم گیری (ادامه ،اصالح و بهبود یا قطع و توقف) همراه گردد .عمل ارزشیابی با قضاوت
ارزشی و تصمیمگیری یا اقدام عملی در مورد آنچه که ارزشیابی شده ،تکمیل میگردد .به عبارت دیگر یافتههای ارزشیابی،
زمینه را برای تصمیمگیری فراهم میآورد.
با عنایت به مطالب مطروحه ،مبانی نظری پژوهش و ارزشیابی ،باید مبتنی بر فلسفه تعلیموتربیت و مبانی و اصول علوم
تربیتی متناسب با یافته های علمی و پژوهشی باشد .به همین دلیل در فصل اول این مجموعه ،خالصهای از مبانی فلسفی و
نظری سند تحول بنیادین و داللتهای آن در ح وزه پژوهش و ارزشیابی به اختصار آورده شده است تا کلیه دستاندرکاران
امر پژوهش و ارزشیابی ،براساس این مبانی و در چارچوب آن ،وظایف تحول آفرین خود را انجام دهند.
فصل دوم :برنامه ها
در سند تحول بنیادین ،پس از تدوین مبانی نظری ،بیانیه ارزشها ،چشمانداز و بیانیه مأموریت به اهداف نظام
آموزشوپرورش اشاره شده و برای تحول در آن  8هدف کالن 45 ،راهبرد کالن 23 ،هدف عملیاتی و  434راهکار
بیشبینی شده که بهتصویب رسیدهاست.
در تدوین برنامه زیرنظامها ،با مفروض گرفتن مراحل قبل ،نقطه آغاز و عزیمت ،راهکارهای مصوب سند تحول در نظر
گرفته شدهاست .از مجموع  434راهکار سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،تعداد 44راهکار به صورت مستقیم و 25
راهکار به صورت غیرمستقیم با این زیرنظام مرتبط بوده که تعداد  38برنامه و فعالیت سرآمد برای آنها تدوین شدهاست.
الزم به یادآوری است همانگونه که در سند تحول بنیادین ،بین اهداف کالن ،اهداف عملیاتی و راهکارها ،تناظر یک به یک
برقرار نیست ،یعنی ممکن است یک راهکار با چند هدف مرتبط باشد و یا یک هدف از طریق چند راهکار محقق شود .به
همین صورت بین برنامههای تنظیمی در این مجموعه و راهکارها و اهداف عملیاتی نیز الزاماً تناظر یک به یک برقرار
نشدهاست .در نتیجه برای اجرای دقیق راهکارها و برنامههای ذیل آن ،مجریان محترم باید شناخت الزم و کامل از مجموعه
سند تحول بنیادین و مفاهیم تحول آفرین آن داشته باشند و با اشراف به مبانی فلسفی و نظری و کلیات این زیرنظام (فصل
اول) نسبت به اجرای راهکارها و برنامهها ،اقدام نمایند.
از جمله شاخصها و معیارهایی که میزان انطباق و همسویی برنامهها با مبانی و اهداف سند تحول بنیادین را نشان
میدهد ،انطباق و همسویی با چرخش های تحول آفرین است که در فصل سوم مبانی نظری سند تحول (رهنامه تربیت
رسمی عمومی) آورده شدهاست (44چرخش کالن نظام تربیت رسمی عمومی 6 ،چرخش زیرنظام پژوهش و ارزشیابی) و
اجرای تمام برنامهها و فعالیتهای سرآمد ،باید زمینهساز تحقق چرخشهای مذکور باشد.
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در اجرای سند تحول بنیادین و زیرنظامهای آن ،توجه مجریان محترم ،مدیران ،کارشناسان و معلمان عزیز را به نکات زیر
جلب میکند:
 -4اجرای سند تحول بنیادین نیازمند اجرای راهکارهای آن است که در برنامه زیرنظامها متجلی شدهاست .لذا
اجرای برنامه زیرنظامها ،به منزله اجرای سند تحول بنیادین است.
 -2در اجرای برنامه زیرنظامها:
اوالً -باید به مبانی نظری سند ،که بهطور خالصه در فصل اول مبانی و کلیات زیرنظامها آمدهاست ،بشدت
وفادار بود.
ثانیاً -ارتباط و تعامالت هر زیرنظام با  5زیرنظام دیگر را مورد توجه قرارداد تا انسجام و بهم پیوستگی نظام
آموزشوپرورش مخدوش نشود.
ثالثاً-با فراهمآوردن زیرساختها ،برای تحقق مدرسه در تراز سند تحول زمینهسازی جهت دستیابی دانش-
آموزان به مراتبی از حیات طیبه مورد توجه جدی قرار گیرد.
در پایان از مشارکت و همراهی مسئوالن و کارشناسان پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش و سایر واحدهای مربوط که در
تدوین این زیرنظام ،تالش چشمگیر داشتهاند ،صمیمانه تشکر مینماید و امیدوار است با عنایات الهی و تالش
خستگیناپذیر و آگاهانه تمامی دستاندرکاران ،زمینه تحقق آن بیش از پیش فراهم آید.
مهدي نوید
دبیرکل شوراي عالي آموزش و پرورش
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مباني نظري وکلیات
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مقدمه
مبانی نظری و کلیات برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی از مجموعه مبانی نظری سند تحول بنیادین آمووزش و
پرورش (حاوی فلسفه تربیت در جمهوری اسالمی ایران ،فلسفه تربیوت رسومی عموومی در جمهووری اسوالمی
ایران ،رهنامه نظام تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسالمی ایران) اتخاذ شدهاست و داللتهای مبانی نظوری
و فلسفی در حوزه نظام را تبیین و تشریح میکند .کلیه سیاستگوذاریهوا ،برناموهریوزی هوا ،تصومیمگیوری و
فعالیت ها باید مبتنی بر این مبانی نظری و در چارچوب برنامه زیر نظام انجام شود.
تعریف و قلمرو
زیرنظام پژوهش و ارزشیابی ،به عنوان یکی از شش زیرنظام تربیوت رسومی عموومی و در ارتبواط و تعامول بوا سوایر
زیرنظامها ،مجموعهای از فعالیت های ماموریت گراست که زمینه درک و بهبود مستمر نظام تربیت رسمی عموومی را
در سطح ملی و جهانی فراهم می آورد .این زیرنظام شامل چرخه تولید دانش بنیوادی و کواربردی ،اشواعه و کاربسوت
یافتههای پژوهشی ،پژوهش محورکردن فرایند سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرای برنامهها ،ارزیابی و ارزشیابی نظام
تربیت رسمی عمومی و تضمین کیفیت فعالیتها و برنامهها میباشد.
وظایف و مأموریت
زیرنظام پژوهش و ارزشیابی از طریق تولید دانش کاربردی مبتنی بر فلسفه تربیت اسالمی ،در سطوح مختلف و انجام
فعّالیّتهای مرتبط با آن ،وظایف زیر را دنبال میکند:
 -1توسعه ،تحوّل و ارتقاء پیوسته کیفیت
نظام تربیت رسمی عمومی بهعنوان یک موقعیت گسترده و فراگیر ،نیازمند اصالح و بهبود مستمر خود است .پژوهش
و ارزشیابی در راستای تحقق این جریان اساسی و حیاتبخش ،میکوشد تا نظام تربیت رسمی عموومی را در تودارک
فرصت های تربیت برای دستیابی متربیان به مراتب حیات طیبه براساس تغییر و تحوالت در عرصههای مختلوف و بوا
توجه به شاخصهای ملی و بینالمللی ارتقاء بخشید و آن را با انتظارات در حوال رشود ،نوسوازی ،بهسوازی ،بوهروز و
متناسب سازد این زیرنظام با نظریهپردازی در حوزه علوم تربیتی مبتنی بر معارف اسالمی و بوومیسوازی و عملیواتی
نمودن نظریههای تربیتی ،فراهمکردن زمینههای آزمایش نظریهها و تدوین الگوهای نظری بومی ،به رصد نوآوریها و
رویکردهای جدید ،در درون و بیرون نظام تربیت رسمی مبادرت میورزد.
 -1پیشبیني چالشها ،مسائل و بحرانهاي پیش رو (وظیفه پیشگیرانه)
یکی از وظایف زیرنظام پژوهش و ارزشیابی ،انجام فعّالیّت برای پیشگیری از بروز مسائل و بحرانهوا در نظوام تربیوت
رسمی عمومی است .زیرنظام پژوهش و ارزشیابی با پایش مداوم نحوه عملکرد نظام تربیت رسمی عمومی ،مودیران و
دست اندرکاران نظام تربیتی را در انجام مأموریتها و وظایف مختلف هشیار می سازد و به این ترتیب بوا روشونگری و
هدایت امور ،پیشاپیش و به موقع مانع از بروز مسئله و بحران در نظام تربیتی میشود .این زیرنظام تالش میکنود بوا
خردمندی و پویایی مسائل و چالش های پیش روی نظام تربیت رسمی عمومی را رصد نموده و برای آن راهحولهوای
مؤثر ارائه دهد.
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 -1تشخیص مسائل و بحرانهاي تربیتي و راههاي مقابله با آنها
بخش دیگری از وظایف حوزه پژوهش و ارزشیابی ،ناظر بر تشوخیص مسوائل و مشوکالت و راههوای مرتفوع سواختن
آن هاست .پژوهش و ارزشیابی در این بخش با پیگیری روندهای تربیت و مقایسه آن با شاخصهای کسب شایسوتگی
از سوی متربیان ،اطالعات الزم را درباره میزان درستی عملکرد نظام در ابعاد مختلف و تعیوین کاسوتیهوا و راههوای
مواجهه با آنها را به تصمیمگیران ارائه میکند .در این راستا زیرنظام پوژوهش و ارزشویابی از ظرفیوت سوایر عوامول
سهیم و مؤثر نیز بهره خواهد برد.
 -4توسعه فرهنگ پژوهش
کسب و توسعه شایستگی های مرتبط با پژوهش از سوی کارگزاران و مربیان از سطح ستاد تا سوطح مدرسوه و ایجواد
فضای مناسب برای تحقق ،توسعه و تعالی این جریان در تمامی ابعاد و مؤلفههای نظام تربیت رسومی عموومی و نیوز
گسترش و تقویت فرهنگ پرسشگری و پژوهش در بین متربیان و مشارکت تربیت متربی پژوهنوده از وظوایف خورده
نظام پژوهش و ارزشیابی محسوب میشود.4
اصول
این زیر نظام عالوه بر التزام به رعایت اصول عام و کلی تعلیم و تربیت نظیر انطباق بوا نظوام معیوار اسوالمی ،عودالت
آموزشی ،انعطاف پذیری ،پاسخگویی و نظارت ،تقدّم مصالح تربیتی و آینده نگری ،بر رعایت اصوول خواز زیور تأکیود
مینماید:
 -1تنوع و کثرت


در روشهاي پژوهش  -ارزشیابي :کمّی و کیفی

 در سطوح اجرا (خرد و کالن) :از درسپژوهی و اقدامپژوهی تا پژوهشهایی با وسعت ملی و بینالمللی؛


در نوع پژوهش :پژوهش بنیادی ،راهبردی،کواربردی و تحقیوق و توسوعه (بوا اولویوت پوژوهشهوای راهبوردی و
کاربردی) و ارزشیابی آموزشی در سطوح مختلف؛

 در زمان پژوهش و ارزشیابي :از پژوهش و ارزشیابیهای مقطعی و کوتاهمدت تا پژوهش و ارزشیابیهای توداومی و
درازمدت؛
 -1زيرنظام پژوهش و ارزشيابي به سه دليل اساسي بايد به توسعه و تعالي فرهنگ پژوهش در نظام تربيت رسمي عمومي همت
گمارد  - 1 :تحقق اصل «خردورزي» ،اصل «مسئوليت» و اصل «پويايي» در تمامي ابعاد و اجرا نظام تربيت رسمي عمومي محتاج
توسعه پژوهش و ارزشيابي در اين نظام است-2 .پژوهش و ارزشيابي بدون برخورداري از فضاي فرهنگي مساعد ،ثمر چنداني را عايد نظام نخواهد
ساخت .فرهنگ به عنوان زيستبوم مناسب پژوهش و ارزشيابي عمل مينمايد و از اينرو با گسترش آن درميان مديران و ساير كارگزاران نظام
تربيت رسمي عمومي ،زمينه توسعه و تاثيرگذاري يافتههاي پژوهش و ارزشيابي بر نظام ارتقاء مييابد -3 .پيوند ذاتي فرايند پژوهش و ارزشيابي با
فرايند درك ،اصالح و بهبود موقعيت به عنوان يكي از شايستگي هاي ضروري در جريان تربيت است .از اين منظر در سطوح كارگزاران (مربيان) و
متربيان ،توجه به توسعه اين امر ضروري مينمايد .بدينسان مربيان ضمن كسب شايستگيهاي پژوهشي و با تكيه بر روش پژوهش به درك بهتر
موقعيت خود و اصالح و بهبود آن به عنوان يكي از عوامل موثر در هدايت و پرورش استعدادهاي متربيان ،تعميق يادگيري و تقويت روحيه پژوهش
و جستجويگري درآنها كمك مي كنند .بر اين اساس نظام پژوهش و ارزشيابي ،بخشي از ظرفيت خود را به گسترش فرهنگ پژوهش در ميان مربيان،
مديران و تصميم گيران ،پژوهشگران تربيتي ،متربيان و خانواده آنها و ساير افراد مرتبط با تربيت اختصاص ميدهد كه حاصل آن به تسهيل اجراي
كاركردها و تحقق اهداف نظام تربيت رسمي عمومي و زيرنظام پژوهش و ارزشيابي كمك خواهدكرد .بديهي است كه كاركردهاي چهارگانه ياد شده
نظام پژوهش و ارزشيابي به صورتي در هم تنيده و در تعامل با يكديگر عمل مينمايند.
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در موضوعات و اولویتها (گستره موضوعات) :موضوعات و اولویتهایی مرتبط با نظریههای تربیتی با رویکورد
اسالمی ،سیاستگذاری و برنامهریزی آموزشی و درسی ،مودیریت آموزشوی ،مودیریت منوابع انسوانی ،راهنموایی و
مشاوره ،روانشناسی تربیتی و جامعهشناسی نظام تربیت رسمی عمومی ،اقتصاد نظام تربیت رسمی عمومی...

 در برنامهریزي ،مدیریت و اجرا (دولتی ،مردمنهاد و مشارکتی)
 در سطوح پژوهشگران و مخاطبان
 در روشهاي اشاعه و کاربست یافتهها
 -1وحدت و هماهنگي


در سیاستگذاری؛



تمرکز بر نیازهای اساسی نظام تربیت رسمی عمومی (با تأکید بر نیازهای مدرسه)؛

 -1مشارکت و تعامل


بین بخشهای پژوهش و ارزشیابی درون نظام تربیت رسمی عمومی؛



بین بخش پژوهش و ارزشیابی و اجرا (پژوهشگران و کارگزاران آموزشی در سطوح مختلف)؛



بین بخش پژوهش و ارزشیابی در نظام تربیت رسمی عمومی با دانشگاهها و مراکوز علموی و پژوهشوی داخول و

خارج؛


بین بخش پژوهش وارزشیابی با مؤسسات و انجمنهای غیردولتی و مردمنهاد؛

 -4اخالقگرایي


رعایت کرامت و حقوق شرکتکنندگان در پژوهش و ارزشیابی؛



مراقبت از شئون اخالقی در اجرای فعّالیّتهای پژوهش -ارزشیابی (صویانت از صوحت دادههوا ،انتشوار و اشواعه

یافتهها و)...؛



مسئولیتپذیری و پاسخگویی؛

 -1نوآوري و پویایي


هدایت بهموقع تحوّالت در بخش پژوهش-ارزشیابی با توجه به نوآوریها ،شرایط و نیازها ملی و جهانی؛



انعطافپذیری در اهداف ،سیاستها ،برنامهها و روشها در چهارچوب اصول بورای افوزایش کیفیوت پوژوهش –

ارزشیابی؛


حمایت از اندیشههای انتقادی ،نو و تحولآفرین در حوزه پژوهش – ارزشیابی؛

 -1بهبود مستمر
نظام پژوهش و ارزشیابی به طور مستمر فرآیند بهسازی را طی میکند و در جهت نیل به این هودف بوا پویشبینوی
اهرمهای نظارت و ارزشیابی سازمانی ،مسیرهای موردنیاز برای بهبود را شناسایی میکند .نظارت و ارزشویابی هوم در
مرحله استقرار نهاد پژوهشی و تولید دانش پژوهشی -ارزشیابی ،بهعنوان یک فعّالیّت مستمر و تکووینی موورد توجوه
قرارگرفته و هم بهعنوان یک فعّالیّت تراکمی و نهایی مطرح میشود که عملکرد بخش پژوهش  -ارزشیابی (به صوورت
درونی و بیرونی) رادر فواصل و دورههایی نسبتاً طوالنیتر به صورتی جامع و فراگیر مورد ارزیابی قرار میدهد.
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 -7استمرار و پیوستگي
پژوهش و ارزشیابی ،بهعنوان یک جریان ارتقایی و تکاملی پیوسته دیرینه دارای گذشتهای است که دربردارنده تجارب
و دستاوردهای ارزشمند پیشینیان در سطح ملی و جهانی است که باید در جهتگیریهوای آینوده عمول پوژوهش و
ارزشیابی بهمثابه پشتیبان و با نگاهی انتقادی به آنها توجه شود.
 -8همهجانبه نگري
الف -در تعیین اولویتها:


در پوشش نیاز همه دورههای مختلف؛



در پوشش ساحتهای تربیت تمامی ابعاد وجودی متربیان؛



در پوشش تمامی عناصر و زیرنظامهای اصلی نظام تربیت رسمی عمومی؛



در اجرای پژوهشهای بینرشتهای و مشترک با سایر مراکز علمی ،نهادها و سازمانها؛



در پوشش دادن به انواع نیازهای مخاطبان پژوهش -ارزشیابی (متربیان ،مربیان ،کارکنان ،سیاستگذاران و مدیران،
کارشناسان ،خانوادهها)؛

ب -در مدیریت و اجرا


استفاده از ظرفیتهای درون نظام تربیت رسمی عمومی؛



استفاده از ظرفیت دانشگاهها و حوزههای علمیه؛



استفاده از ظرفیت بخشهای پژوهشی غیردولتی؛

رویكردها
در راستای رویکرد نظام تربیت رسمی عموومی ،زیرنظوام پوژوهش و ارزشویابی دو جهوتگیوری جوامع و کولنگور و
مأموریتگرایی4را برای پاسخ به دامنه وسیع متنوعی از مسائل و مشکالت اتخاذ نمودهاست.

 -1نتيجه و اثر عمل زير نظام پژوهش و ارزشيابي تربيتي در جهت بهبود و تسهيل رسالت و كاركردهاي نظام تربيت رسمي عمومي –به ويژه در سطح
مدرسه به عنوان زمينهاي براي تحقق اهداف تربيت در ساختهاي مختلف بودهاست .براين اساس زيرنظام پژوهش و ارزشيابي متعهّد به بهبود عمل
تربيتي براساس اهداف و آرمان هاي محوله است و موضوعيت و مشروعيت آن به ويژه در سطح نظام تربيت رسمي عمومي منوط به حركت دراين
چارچوب و جهت است .در طي دهههاي اخير عبارت پژوهش براي عمل ،رايجترين و پركاربردترين عبارتي است كه از پس دغدغههاي موجود
براي بكارگيري يافته هاي پژوهش تربيتي درعرصه اجرا و جلوگيري از انحراف و به هدر دادن منابع در حوزه تحقيقات تربيتي شنيده ميشود .براين
اساس مديريت حوزه پژوهش هدايت منابع را در مسير توليد دانشي بر عهده دارد كه بتواند سرانجام در مسير تاثيرگذاري بر عمليات تربيتي مورد
استفاده كارگزاران قرارگيرد و به تسهيل كاركردهاي نظام تربيت رسمي عمومي كمك روشني كند (دانش كاربردي) .به اين ترتيب ،ارزش عمده
پژوهش نيز متعاقباً بر حسب اين مالك مورد قضاوت قرار مي گيرد و اصوالً درستي پژوهش و ارزشيابي تربيتي در پيوند با عمل آشكار ميشود.
پژوهش و ارزشيابي خوب با فراهمسازي زمينه براي توسعه كاركردهاي نظام تربيت رسمي عمومي ،نقش و تاثير خود را نمايان ميسازد .تحقق اين
هدف و كوشش در انجام اي ن تعهد در نظام تربيت رسمي عمومي ،به نوبه خود مستلزم توجه اصلي پژوهش و ارزشيابي به بهبود كيفيت تربيت
رسمي عمومي و بهبود كيفيت تدريس در درون كالسهاي درس است .بنابراين ارتباط بخش پژوهش و ارزشيابي با مدرسه (به عنوان كانون عمل
نظام تربيت رسمي عمومي) بايد بيش از پيش و به صورت نظام مند تعريف و مورد توجه قرارگيرد .پژوهش وارزشيابي زماني كه توسط نظام تربيت
رسمي عمومي و براي آن انجام ميشود ،يك پژوهش پيمانكاري است كه با پژوهش آكادميك كامالً متفاوت است .در پژوهش
پيمانكاري،حمايتكننده پژوهش به دليل نياز به نتايج پژوهش دراين حوزه سرمايهگذاري ميكند و از اين رو مطالعات بايد دقيقاً مطابق با نيازهاي
حمايتگران طراحي و اجرا شود .سرانجام نيز يافتههاي پژوهش مبتني بر توصيههايي كاربردي و قابل درك ،براي بهبود عمل به كاربران و
تصميمگيران ارايه ميگردد.پيامد چنين رويكردي در عرصه سياستگذاري پژوهشي ،گرايش اساسي به انجام تحقيقات كاربردي و ماموريتگرا است
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در این رابطه کثرتگرایی 4روشی ،وحدتگرایی در سیاستگذاری و کثورتگرایوی در مودیریت و اجورا ،2در سوطوح
مختلف مورد تأکید است.
مؤلفههاي اصلي:
الف :سازمان پژوهنده
سازمانی است یادگیرنده که کلیه اجزا و فرایندهای آن در سطوح مختلف (از سطح ستاد ،تا اسوتان ،شهرسوتان و منطقوه)
دارای ارزشها و چشم انداز مشترک ،مسئولیت جمعی ،فعالیت های گروهی و یادگیری فوردی براسواس عنصور عقالنیوت و
پژوهش محوری طراحی و سازماندهی شده است و با طرح ایدههای جدید و تبدیل دانش به عمل ،موجب ارتقا و تضومین
کیفیت فرایند تعلیم و تربیت رسمی عمومی میشود.
برخي از ویژگيهاي سازمان پژوهنده
-1
-2
-3
-4

دارای رویکرد ،اصول ،اهداف و قلمرو مبتنی بر برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی است.
آموزش پژوهش محور را در دستورکار خود دارد و بورای تربیوت نسول پژوهشوگر ،خوالق و پرسشوگر سیاسوت،
برنامهریزی و اقدام میکند.
فرهنگ پژوهشگری در سازمان حاکم اسوت و حول مسوایل سوازمان از طریوق پوژوهش بوه عنووان یوک ارزش
پذیرفتهمیشود.
با تولید دانش پژوهشی زمینه اشاعه و کاربست یافتههای آن ،شرایط الزم را بورای ارزشویابی و ارتقوای مسوتمر
کیفیت و تحقق اهداف نظام آموزشوپروش در همه ساحتهای تعلیموتربیت و زیرنظام های آن فراهم میکند.

كه براي شناسايي و ايجاد موقعيتهاي جديد در راستاي تحقق كاركردهاي مدرسه صالح طراحي و اجرا ميشوند .بر اين اساس قاعده عرضه و
تقاضا در پژوهش موردتوجه قرار ميگيرد .به اين ترتيب نياز مخاطب (به ويژه در درون مدرسه) مهمترين شرط براي انجام پژوهش خواهد شد و
عرضهگرايي با تقاضا  /كاربرگرايي به تعادل خواهد رسيد.
 -1اگرچه نظام تربيت رسمي عمومي به مثابه يك نظام وحدت يافته موردنظر ميباشد ،امّا تنوّع پديدهها و موقعيتهاي تربيتي كه به صورت مراتبي از پديدههاي بسيار
پيچيده و كمتر پيچيده و به لحاظ موضوع تنوّع بينرشته و چندرشتهاي بروز و ظهور پيدا ميكنند ،نيازمند آن است كه در حوزه روش پژوهش با رويكردي كثرتگرا
اقدام شود .باپذيرش رويكرد كثرتگرايي درحوزه پژوهش و ارزشيابي ،عرصه عمل بر دايرهاي متنوع از روشهاي مطرح گشوده ميشود .طيف متنوعي از روشهاي
پژوهشي از تحقيقات آزمايشي كامالً تحت كنترل ،تا اقدامپژوهي و درسپژوهي ناظر بر نيازهاي بومي و روشهاي ديگر نظير تحقيق و توسعه ،مطالعات موردي،
مطالعات تاريخي و قومنگاري ،تحليل محتوا و ارزشيابي در ابعاد و سطوح مختلف خود در چنين عرصهاي فرصت بروز مييابند .چنين دامنهاي وسيع در برگيرنده همه
رويكردها و روش هاي پژوهشي اعم از كمي و كيفي خواهد بود و به سمت ارائه نظريهاي جامع از پژوهشهاي تربيتي گرايش دارد .متناسب با اين رويكرد فراگير،
روشهاي پژوهش تربيتي نه تنها در تعارض با يكديگر نيستند بلكه هر يك ضعف ديگري را ميپوشانند .ماهيت متنوع و گسترده تربيت با پذيرش صرف يك روش
پژوهشي سازگاري ندارد .به سخن ديگر كثرت روشي گذرگاهي براي رسيدن به چشماندازي كلگرايانه است.
 -2دامنه نيازهاي پژوهشي در نظام تربيتي بسيار وسيع است و متناسب با آن نيز زمينههاي متعددي در درون جامعه براي تامين اين نيازها وجود دارد كه بايد از همه
آنها استفاده نمود .ابتدا ظرفيتهاي درون نظام تربيت رسمي عمومي است كه در سطح ستاد و استانها و ...بايد به درستي سازماندهي شوند تا با فراهمسازي فرصت
رقابت و بر حسب توانمندي از آنها استفاده نمود؛ امّ ا گستردگي نيازهاي موجود با تكيه صرف به توان پژوهشي رسمي در درون نظام تربيتي قابل پاسخگويي نميباشد.
دانشگاهها و حوزههاي علميه از جمله ظرفيت هاي موجود در جامعه هستند كه قادرند بخشي از نيازهاي موجود را پاسخ دهند .عالوه بر اين براي تامين بخشي از
ماموريتهاي پژوهشي نظام تربيتي به كمك گرفت .برونسپاري همراه با سياستگذاري و نظارت دقيق ميتواند با ايجاد رقابت كيفيتگرا به استقالل و توسعه نظام
پژوهش و ارزشيابي كمك كند .برونسپاري همچنين ميتواند در برخي موارد به كاهش هزينههاي بخش پژوهش و ارزشيابي منجر و از اينرو كارآمدي اين زيرنظام را
تقويت كند .در ميانه طيف مديريت دولتي و مديريت مردمنهاد براي انجام پژوهش و ارزشيابي تربيتي ،نيز گونههاي فراواني از انواع مديريت قابل ترسيم هستند كه به
فراخور نياز در اجراي ماموريتهاي پژوهشي ميتوان از آنها استفاده كرد.
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 -5از آخرین یافتههای پژوهشی استفاده میکند و کلیه تصمیمات آن از پشتوانه علمی -پژوهشوی معتبور و کوافی
برخوردار است و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین در اولویت آن قرار دارد.
 -6از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهها و پژوهشگران و اندیشه ورزان حداکثر اسوتفاده را بورای ارتقوای
فرایند تعلیم و تربیت به عمل میآورد.
 -7پشتیبان ،هدایتگر و مشوق مدرسه پژوهنده ،پژوهشگران ،ارزیابان و همچنین دارای تعامل اثربخش و گسترده با
سایر نهادهای پژوهشی داخلی و بینالمللی است.
ب :مدرسه پژوهنده
مدرسه یادگیرنده حرفه ای اثربخش با حاکمیت رویکرد فرهنگی تربیتی و پژوهشی است که تمامی عناصر آن بوا مشوارکت
جمعی برای تربیت دانشآموزانی با تفکرخال ق و نقاد ،پژوهشگر و پرسشگر ،خود ارزیاب و خودشکوفا در همه سواحتهوای
تعلیم و تربیت و کسب شایستگی های متربیان مطابق با اهداف سند تحول بنیادین آمووزش و پورورش سوازمان یافتوهانود.
چنین مدرسه ای نقطه تالقی تالش های پژوهشی معلمان ،دانشآموزان (پوروهه هوای مطالعواتی و پژوهشوی ،نووآوریهوای
دانشآموزی) و پژوهشهای پژوهشگران حرفهای است که تضمین کننده کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری میباشد.
برخي از ویژگيهاي مدرسه پژوهنده
-4

فرهنگ پژوهشگری و آموزش مبتنی بر پژوهش در مدرسه حاکم است و یادگیری و حل مسایل از طریق پرسش و
پژوهش به عنوان یک ارزش پذیرفته میشود.
کارکنان مدرسه در انجام پروهه تحقیقی از اقدام پژوهی و درس پژوهی در سطح کوچک و پروهه های رسمی بزرگ
مشارکت دارند یا از شواهد و مستندات پژوهشی برای اقدامات خود استفاده میکنند.
یافتههای پژوهشی در استمرار توسعه حرفهای برنامهها و بهبود کل فرایند مدرسه مورد استفاده قرارمیگیرند.
تربیت عقالنی ،خردورزی و اندیشهورزی در مدرسه مورد توجه میباشد.

-5
-6

حمایت مدیر ،همکاری کارکنان و ایجاد محیط مناسب برای پژوهش به عنوان اجزای ضروری دیده میشوند.
زمینهها و امکانات الزم را برای اجرای آموزشهای پوژوهش محوور و ارتقوای دانوش ،بیونش و مهوارتپژوهشوی و
خودارزیابی دانشآموزان و ابتکارات فردی و گروهی متربیان فراهم میآورد.
از تعامل اثربخش با مراکز آموزشی و پژوهشی و فرهنگی ،خانواده و رسانه بورای تقویوت و نهادینوهسوازی روحیوه
پژوهشی دانشآموزان بهره میبرد.
با تولید اطال عات جدید پژوهشی ،آنها را برای توانمندسازی مربیان ،معلمان و کارکنوان و حول مسوایل آموزشوی و
تربیتی مدرسه به کار میگیرد.
کارکنان مدرسه به مطالعه و پژوهش و پاسخگو بودن به پژوهش های منتشر شده خود ،تشویق میشووند و شووق
یادگیری در آنها تقویت شدهاست.
از فرصتهای یادگیری و دریافت آموزشهای بیشتر به عنوان یک مسئولیت ،استقبال میشود.
از ظرفیت های مراکز و موسسات علمی و پژوهشی خارج از مدرسه از جمله دانشگاهها استفاده میشود.
مدل رفتار معلمان پژوهشی است .در فرایند جمعآوری و ارائه اطالعات کمک میکنند و از زبان پژوهش در انجوام
فعالیتها استفاده میکنند.

-2
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ج :دانشآموز پژوهنده
دانش آموزی خالق ،اندیشه ورز ،دارای روحیه پرسشگری و مهارت جستجوگری و خود ارزیوابی اسوت و از فرآینود و تووالی
منطقی روش علمی و پژوهشی برای پاسخ به سواالت فردی و اجتماعی و حل مسایل اطراف خود بهره میبرد و شایستگی
الزم برای خودارزیابی و خودشکوفایی را کسب کرده است.
برخي از ویژگيهاي دانشآموز پژوهنده
 -4دارای روحیه پژوهشی و توانا در انجام پژوهشهای فردی و گروهی ،استفاده از فناوری و پایگاههوای اطالعواتی،
بهرهگیری از کتابها و منابع آموزشی ،ارتباط با پژوهشگران و دیگر استلزامات مربوط به اجورای پوژوهشهوای
دانشآموزی است.
 -2هوشمندانه از همه فرصت ها و امکانات رسومی و غیررسمی(پژوهشسوراها ،کتابخانوه ،خوانواده و  )..و مشوارکت
همساالن برای خودکارآمدی ،پژوهش و ارتقای شایستگی و بهبود قضاوتهای ارزشی خوود و دیگوران در هموه
ساحتهای تعلیم و تربیت استفاده میکند.
 -3دارای تفکر خالق و نقاد بوده و با ذهن پرسشگر خویش با همه پدیدهها مواجهه میشود و برای اصالح و ارتقای
آنها تدبر و تأمل مینماید.
 -8درباره مسائل و آسیب های مدرسه و جامعه خود اندیشه کرده و برای حل و بهبود آنها ،پژوهش و چارهاندیشی
میکند.
د :پژوهشسراي دانشآموزي
مرکزی علمی پژوهشی است که به منظور شناسایی و فراهم آوردن زمینه رشد و هدایت استعدادها و پرورش خالقیتهوای
فردی و گروهی دانشآموزان و گسترش فرهنگ مطالعه ،تحقیق وپژوهش در بین آنان فعالیت مینماید.
برخي از ویژگيهاي پژوهشسراي دانشآموزي:
 )1از کاربست و تولید ایدهها و یافتههای علمی و پژوهشی و تجاریسازی آنها حمایت میشود.
 )2تعامل اثربخش با مدارس داشته و به آنها در زمینههای علمی ،پژوهشی و فناوری خدمات ارائه مینماید.
 )3با پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد ،تحقیقاتی و دانشگاهی تعامل اثربخش دارد.
 )4از امکانات الزم مانند کتابخانه ،آزمایشگاه ،کارگاه ،رایانه و امکان دسترسی به شبکه اطالعات و دیگر شرایط الزم
برای انجام تحقیق در رشتههای مختلف علمی و حوزههای یادگیری برخوردار است.
 )5از مربیان ،راهنمایان ،معلمان و عوامل اجرایی متعهد ،توانمند ،با تجربه و آشنا به امور تحقیوق و پوژوهش بورای
راهنمایی و هدایت علمی و پژوهشی دانشآموزان برخوردار است.
 )6در موقعیت زمانی مختلف بهویژه اوقات تعطیلی مدارس و فراغت دانشآموزان خدمات الزم را به دانوشآمووزان
ارائه مینماید.
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مهمترین چرخشهاي تحولآفرین
 -1از تأکید بر جزیینگری و حالنگری به نگاه کلگرا و آیندهنگر برای مواجهه سازنده بوا چوالشهوای نظوام تعلویم و
تربیت؛
 -1از تمرکز بر روشهای کمی در پژوهش و ارزشیابی به تنوّع و تکثّر در روشها؛
 -1از پژوهشهای توصیفی ،موردی و پراکنده به پژوهشهای نظاممند ،نوآورانه و تحوّلآفرین؛
 -4از تمرکزگرایی و تصدی گری در اجرای پژوهش و ارزشیابی به مدیریت ،اجرا ،نظارت و بهرهگیری از نتایج؛
 -1از تمرکز بر رویکرد آکادمیک و نظری در پژوهشهای تربیتی به جهتگیری عملمدار و مسالهمحوور ،تشخیصوی و
درمانی ،تصمیمساز و کاربستی؛
 -1از تمرکز بر ارزشیابی درونی به ارزشیابی بیرونی در ارزشیابی عملکرد نظام تعلیم و تربیت؛
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فصل دوم
برنامهها
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چه هفتم
مصوب نهصد و ل و ین ( )947جلسه شورايعالی آموزش و رپورش ،اترخي 9396/7/3
( ربرسی شده رد جلسات  946 ، 939 ،939 ،937 ،936 ،939 ،934و )947

چشمانداز
زیرنظام پژوهش و ارزشیابی در افق 4141؛ مجموعهای کارا ،اثربخش و مشارکتپذیر در تولیود دانوش ،اشواعه و کاربسوت
یافتهها در حوزه تعلیم و تربیت است که پاسخگوی نیازهای پژوهشی حال و آینده آمووزشوپورورش بووده و بسوطدهنوده
قابلیت تصمیمسازی و تصمیمگیری از ستاد تا مدرسه و تضمینکننده بهبود موقعیت نظام تعلیموتربیت رسومی عموومی و
تربیت نسلی پژوهنده در چارچوب نظام معیاراسالمی میباشد.
اهداف
 .1ظرفیتسازی در تولید نظریههای علمی و الگوهای نظری بومی در حوزه تعلیم و تربیوت بوا مشوارکت مراکوز و نهادهوای
علمی و پژوهشی؛
 .2شناخت مسائل و چالشهای حال و آینده نظام تعلیم و تربیت رسمیعمومی؛
 .3رصد مستمر و سنجش کیفیت زمینه ها ،دروندادها ،فرآینودها و برونودادهوای نظوام تعلویم و تربیوت رسومیعموومی در
ساحتها و زیرنظامهای مختلف در سطح ملی و بینالمللی؛
 .4زمینهسازی برای تربیت نسلی پژوهنده ،پرسشگر ،خالق ،نوآور و کارآفرین؛
 .5توسعه فرهنگ پژوهش و روحیه پرسشگری در بین مدیران ،کارشناسان ،معلمان ،دانشآموزان و خانوادهها؛
 .6اشاعه و کاربست یافتههای پژوهشی و ارزشیابی برای کیفیتبخشی به فرآیند تصمیمسوازی و تصومیمگیوری مبتنوی بور
پژوهش و ارزشیابی از سطح ملی تا سطح مدرسه؛
 .7پاسخگویی به نیازهای پژوهشی و ارزشیابی از سطح ملی تا سطح مدرسه در نظام تعلیم و تربیت؛
 .8برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی داخلی و بینالمللی و استفاده از ظرفیت و یافتههای علمی و پژوهشوی آنوان در
چارچوب نظام معیار اسالمی؛
سیاستهاي اجرایي
 -4پژوهشمحوری در فرآیند سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرا از سطح ملی تا سطح مدرسه؛
 -2مشارکتپذیری و تعامل با دانشگاهها ،مراکز علمی پژوهشی ،حوزههای علمیوه ،شورکتهوای دانوشبنیوان و پژوهشوگران در
سطوح محلی ،ملی و بینالمللی؛
 -3کیفیتبخشی و ایجاد تنوّع در روشهای پژوهش و ارزشیابی (از منظر ماهیّت ،نوع ،روش ،زمان ،گستره و مرجع) با تأکید بر
پژوهشهای عملمدار ،کاربردی و سریع؛
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 -1استفاده بهینه از فناوریهای نوین در چرخه پژوهش و ارزشیابی (تولید دانش ،اشاعه ،کاربست)؛
 -5یکپارچگی و وحدت مدیریت در پژوهش و ارزشیابی؛
 -6کاهش تمرکز و استفاده بهینه از ظرفیت سایر ارکان سهیم و موثر و واگذاری اختیارات الزم پژوهشی به مدرسه؛
اقدامات اساسي
در اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزشو پرورش و تحقق اهداف زیرنظام پژوهش و ارزشویابی ،وزارت آمووزشوپورورش
موظف است با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
الف -مدرسه پژوهنده
 )1دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با هماهنگی مرکز برنامهریوزی منوابع انسوانی و فنواوری
اطالعات وزارت آموزشوپرورش ،واحدهای درسی ،برنامهها ،دورهها و کارگواههوای آموزشوی و پژوهشوی بورای
تقویت مهارتهای پژوهشگری دانشجو معلمان (پژوهشهای آکادمیک ،اقدامپژوهوی و درسپژوهوی) تودوین و
اجرا نماید .همچنین به منظور توانمندسازی معلمان موجود ،با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور ،این
برنامه ساالنه حداقل برای  5درصد از معلمان واجد شورایط در قالوب دورههوای ضومن خودمت عملیواتی شوود
بهگونهای که در افق  4141بیش از نیمی از معلمان موجود ،تحت پوشش این برنامه قرارگیرند.
 )1آییننامه فرصت های مطالعاتی و بازآموزی علمی و تحقیقاتی ویژه معلمان پژوهنده ،حداکثر ظرف مودت شوش
ماه تهیه و پس از تأیید شورایعالی آموزشوپرورش ،برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد شود.
 )1سرانه پژوهشی برای مدارس و پژوهشسراهای دانشآموزی ،به میزان حوداقل  64درصود اعتبوارات پژوهشوی،
موضوع ماده  56قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،اختصاز یابد.
 )4مالکها و شرایط رتبه بندی مدارس و ارتقا مدیران ،معلمان و انتخاب معلمان نمونه با ملحوظکردن شاخصهای
پژوهشی با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور ،بازنگری و اصالح شود .میزان امتیاز اختصاز یافته بوه
فعالیتهای پژوهشی در هر یک از مواد مذکور ،توسط وزیر آموزشوپرورش تعیین و ابالغ میشود.
 )1ضمن التزام به یکپارچهنگری آموزش و پژوهش ،رویکرد آموزش پژوهشمحور در بازنگری و تولیود برناموههوای
درسی و کتابهای آموزشی برمبنای «برنامه درسی ملی» مورد تأکید قرار گیرد.
)1

در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی شایستگی محور دانشآموزان به فعالیتهای پژوهشی فردی و گروهی
توجه نموده و امتیاز الزم برای آن منظور نمایند.

ب -سازمان پژوهنده
برای نیل به آموزشوپرورش به منزله یک سازمان پژوهنده ،با اصالح و اسوتفاده از سواختارهای موجوود ،رعایوت ضووابط و
مقررات مربوط و با هماهنگی دستگاهها و مراجع ذیربط ،اقدامات ذیل صورت میپذیرد:
 )1مرکز سنجش آموزشوپرورش با هماهنگی سازمان اداری و اسوتخدامی کشوور ،بوه مرکوز ارزشویابی و تضومین
کیفیت نظام آموزشوپرورش برای رصود و ارزشویابی عملکورد نظوام تربیوت رسومی عموومی در زیرنظوامهوا و
ساحتهای ششگانه تربیتی ،تغییر یابد و ضمن تقویت ،مناسبات آن با پژوهشگاه مطالعوات آمووزشوپورورش،
تعریف و تبیین شود.
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 )1با هماهنگی مراجع ذیربط ،جایگاه سازمانی پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش ،ارتقا یابود و اموور آن زیرنظور
مستقیم وزیر آموزشوپرورش اداره شود.
 )1بهمنظور پایش و رصد تحوالت نظام آموزشوپرورش در عرصه ملی ،منطقهای و جهوانی ،بوا همواهنگی و تاییود
مراجوع ذیربووط ،تودابیر الزم بوورای ایجواد گووروه پژوهشوی«مطالعووات راهبوردی» ،ذیوول پژوهشوگاه مطالعووات
آموزشوپرورش و با استفاده از ظرفیتهای موجود تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه ،اتخاذ شود.
 )4برای ساماندهی و ارتقای امور پژوهشی در سطح استانها ،شهرستانها و دفاتر ستادی ،تودابیر الزم اتخواذ و بوا
هماهنگی مراجع ذیربط ،منابع و امکانات مناسب اختصاز یابد.
 )1بهمنظور حمایت از معلمان و فرهنگیان پژوهشگر و نوآور ،تسهیالت و اعتبارات خاز برای فعالیتهای پژوهشی
و اقدامپژوهی معلمان و فرهنگیان (مانند سرانه پژوهشی ،پاداش تالیف مقاله ،کتاب ،اختراع ،پژوهانه ،خرید آثار
معلمان مولف) اختصاز یابد و از فعالیتهای پژوهشی اعضای هیات علمی وزارت آموزشوپرورش حمایت شود.
 )1آییننامه مستندسازی ،انتشار ،اشاعه و کاربست یافتوه هوای پژوهشوی و نووآوریهوای بوومی تربیتوی در نظوام
آموزشوپرورش ،حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این برنامه ،تدوین و با امضای وزیر آموزشوپرورش
ابالغ شود.
 )7در هر منطقه آموزشی تا پایان برنامه ششم ،حداقل یک پژوهشسرای دانوشآمووزی بوا جلوب مشوارکت سوایر
دستگاهها و نهادها و با تأکید بر توسعه بخش غیردولتی تأسیس شود.
 )8ضروری است کلیه تصمیمات کالن و اساسی سطوح مختلف آمووزشوپورورش از جملوه مووارد قابول طورح در
شورایعالی آموزشو پرورش ،شورای معاونان و حوزه ستادی دارای پیوست پژوهشی باشد.
 )9با توجه به سیاستهای کلی علم و فناوری ،با هماهنگی دستگاههای ذیربط حداقل  4/45درصد و حداکثر 4/4
درصد از اعتبارات پژوهشی کشور به فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی آموزشوپرورش ،اختصاز یابد.
ج -پایش و ارزشیابي مستمر فرایندها و روندها
 )4ارزشیابی بیرونی عملکرد نظام تربیت رسمی عمومی در حوزه ساحتهای ششگانه تربیت و زیرنظامهوای آن،
زیر نظر شورای عالی آموزشوپرورش در دورههای زمانی سه تا پنجساله اجرا شود.
 )2از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان ،دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی غیردولتی برای ارتقای کیفیت و تضمین
کیفیت جریان تربیت رسمی عمومی در ارزشیابی عملکرد آموزشوپرورش استفاده شود.
 )3بهمنظور بهینهسازی سیاستگذاری و برنامهریزی در نظام آمووزشوپورورش ،حوداقل  44درصود از اعتبوارات
پژوهشی تا پایان برنامه ششم توسعه به پژوهشهای طولی ،روندپژوهی و آیندهپژوهی ،اختصاز یابد.
 )1سامانه ملی شبکه اطالعات و ارتباطات پژوهشی تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه ،طراحی و ایجاد شود.
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برنامهها
از مجموع  434راهکار سند تحول بنیادین ،تعداد  44راهکار به صورت مستقیم و تعداد 25راهکار به صورت غیرمسقیم ،بوا
زیرنظام پژوهش و ارزشیابی مرتبط است که برای تحقق آنها ،تعداد  38برنامه پیشبینی شدهاست تا در طول برنامه ششم
و هفتم توسعه کشور ،عملیاتی شود .این برنامهها عبارتند از :

هدف عملیاتي

راهكار 1-7

-1تعمیق تربیت و آداب اسالمي،تقویت اعتقاد و التزام بهه ارزشههاي انقهالب
اسالمي
استانداردسازي و تدوین شاخص هاي کیفي براي ارزیابي فعّالیّتهاي فرهنگي و
تربیتي مدارس

ردیف
1

1

1

عنوان برنامه
طراحی الگوی ارزیابی فعّالیّتهای فرهنگی و تربیتی مدارس و تدوین عوامل ،موالکهوا،
شاخصها و معیارهای معتبر و استاندارد مبتنی برفلسفه تعلیم و تربیت اسالمی
آسیب شناسی مستمر تربیتی دانوش آمووزان بوا تاکیود بور تواثیرات فضوای مجوازی در
دورههای سهساله و ارائه الگوهای کارآمد و اثربخش با استفاده از مطالعات تطبیقی
رصد و ارزشیابی مستمر فعّالیّتهای فرهنگی و تربیتی مدارس به صورت ساالنه براساس
شاخصهای مصوب
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-7افزایش نقش مدرسه به عنوان یكي از کانونهاي پیشرفت محلي بهویهژه در
ابعاد فرهنگي -اجتماعي
برقراري ارتباط سازمان یافته مراکز علمي-پژوهشي بها نظهام تعلهیم و تربیهت
رسمي عمومي در سطح ملي و منطقهاي و بههرهمنهدي از پشهتیباني علمهي و

راهكار 7-1

تخصصي حوزه هاي علمیه و مؤسسات آموزش عهالي و مراکهز آمهوزش فنهي و
حرفهاي بهویژه دانشكدههاي علهوم قرآنهي ،علهوم تربیتهي و روانشناسهي در
مدارس
عنوان برنامه

ردیف

طراحی و استقرار الگوی ارتقای نقش مدرسه به عنووان کوانون پیشورفت محلوه و ایجواد
1

پایگاه داده و مدیریت منابع اطالعاتی محله و استفاده از ظرفیت علمی پژوهشوی و فنوی
معلمان و دانش آموزان
طراحی الگوی توسعه تعامالت علمی -پژوهشی بین مراکز و مؤسسات علمی ،آموزشوی و

1

پژوهشی ،فنی و حرفهای ،صنعتی و اقتصادی و حوزههوای علمیوه بوا مودارس منطقوه و
محله خود در چهارچوب ضوابط آموزشی و تربیتی

1

اجرای پروهه های پژوهشوی کوالن بورای ارائوه روشهوای تاثیرگوذار مدرسوه در اصوالح
شاخصهای فرهنگی اجتماعی محله
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 -11بازمهندسي سیاستها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامهه درسهي تربیهت
معلم با تأکید بر کارورزي و انطباق سطح شایستگيهاي حرفههاي معلمهان در
هدف عملیاتي

سطح ملي و جهاني با مقتضیات الگوي برنامه درسي در نظام تعلیم و تربیت و
طراحي سیاستهاي مناسب براي ارتقاي شیوههاي جذب ،تربیت و نگهداشت
معلمان در آموزشوپرورش
توسعه زمینه پژوهشگري و افزایش توانمنديهاي حرفهاي به شهكل فهردي و
گروهي میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سهطح محلهي و ملهي و

راهكار 11-7

ایجاد فرصت هاي بازآموزي مستمر علمي و تحقیقاتي و مطالعهاتي و برگهزاري
جشنواره هاي الگوي تدریس برتر و اختصاص اعتبارات خاص براي فعّالیّتهاي
پژوهشي معلمان.

ردیف
1

1

1

عنوان برنامه
ارتقای شایستگی های پژوهشی معلمان بوا تأکیود بور پوژوهشهوای گروهوی از جملوه
اقدامپژوهی و درسپژوهی
طراحی و تدوین مالکها و شرایط رتبهبندی و ارتقای معلمان و کارشناسان و انتخواب
معلمان نمونه با ملحوظ کردن فعّالیّتهای پژوهشی
ارزشیابی و مستندسازی تجربه برگزاری جشنواره الگوهای تدریس و اصالح روشهوا و
فرآیندهای آن با رویکرد پژوهشمحور

4

تقویت جایگاه و کارکردهای گروههای آموزشی

1

توسعه انجمنهای علمی پژوهشی معلمان

1

تعریف و اختصاز سرانه بوه فعالیوتهوای پژوهشوی معلموان و حمایوت از معلموان و
دانشآموزان پژوهنده و نوآور
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 -11بازمهندسي سیاست ها و بازتنظیم اصول حاکم بر برنامهه درسهي تربیهت
معلم با تأکید بر کارورزي و انطباق سطح شایستگيهاي حرفههاي معلمهان در
هدف عملیاتي

سطح ملي و جهاني با مقتضیات الگوي برنامه درسي در نظام تعلیم و تربیت و
طراحي سیاست هاي مناسهب بهراي ارتقهاي شهیوه ههاي جهذب ،تربیهت و
نگهداشت معلمان در آموزش و پرورش.
رصد کردن تحوّالت نظام آموزش و پرورش و تربیت معلهم و تحهوّالت علمهي

راهكار 11-9

حوزه علوم تربیتي در سطح منطقه ،جهان اسالم و بینالمللي و بهوميسهازي
تجارب و یافتههاي مفید آنها و بهرهوري آگاهانه از آنها در چهارچوب نظهام
معیار اسالمي
عنوان برنامه

ردیف

طراحی ساز و کارهای مناسب برای رصد دو ساالنه تحوّالت نظام آمووزش و پورورش و
1

تربیت معلم در سطح ملی ،منطقهای ،جهان اسالم و بینالمللی تا پایان سال اول برنامه
ششم توسعه

1

طراحی و اجرای مطالعات پیشرفت تحصیلی و تربیتی در سطح ملی ،منطقهای ،جهوان
اسالم و بینالمللی و کاربست نتایج آن
تدوین و اجرای طرح دیپلماسی آموزشی ،گسترش تعامل پژوهشگران و مبادله یافتهها

1

و تجربیات تعلیم و تربیتی با مراکز و مؤسسات علمی پژوهشی با اولویت جهوان اسوالم
حداکثر تا پایان برنامه ششم توسعه

4

طراحی و ایجاد ساختار مناسب برای تسهیل و توسعه همکاریهای علمی بینالمللوی و
تعامالت آموزشوپرورش با مراکز علمی پژوهشی خارج از کشور در سوطح منطقوهای و
جهانی
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-18تغییر و نوآوري در نظام تعلیم و تربیت با رویكرد تعاليبخش ،پویا و بالنده
ایجاد شبكه پژوهشي فعّال و فراگیر در درون ساختار نظهام تعلهیم و تربیهت

راهكار 18 -1

رسمي عمومي با استفاده از فناوري هاي نوین و در قالب شبكه ملي اطالعات و
ارتباطات
عنوان برنامه

ردیف

ایجاد سامانه ملی و شبکه پژوهشی و توسعه همکاریهای علمی -پژوهشی بوین حووزه
1

ستادی ،واحدهای آموزشی و مراکز علمی و پژوهشی ملی و بینالمللی با تعیین سطوح
دسترسی و با هماهنگی مراجع قانونی ذی ربط در قالب آییننامه ها و دستورالعملهای
مصوب

1

بازمهندسی و اصالح فرایندها ،روندها و ساختارهای موجود برای کیفیتبخشی به اموور
مطالعاتی و پژوهشی
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 -19استقرار نظام ارزشیابي و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمي عمومي

راهكار 19-1

ایجاد سازوکارهاي قانوني و ساختار مناسب براي سنجش و ارزشیابي عملكرد
نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي

ردیف
1

1

1

4

1

عنوان برنامه
بازنگری مأموریت مرکز سنجش آموزش و پرورش و تبدیل آن به مرکز ملی ارزشویابی
و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش
طراحی نظام و تدوین مالکها ،شاخصها و معیارهای ارزشیابی نظوام تعلویم و تربیوت
رسمی عمومی
استفاده بهینه از ظرفیت شرکتهوای دانوش بنیوان و نهادهوای غیردولتوی در حووزه
ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت و حمایت از آنان با رعایت مقررات مربوط
ارزشیابی مستمر عملکرد نظام آموزشوپرورش و پایش کیفیت آن در حوزه زیرنظامهوا
و ساحتهای تربیت و تنظیم و ارائه گزارش در هر سهسال
طراحی سازوکارهای الزم برای اشاعه ،کاربست و مستندسوازی نتوایج ارزشویابی نظوام
تربیت رسمی عمومی با استفاده از سامانههای موجود

25

سم عم
تعل
ربانهم زري نظام ژپوهش و ارزشیابی نظام يم و رتبیت ر ی ومی

هدف عملیاتي

راهكار 11-4

 -11ارتقا و بهبود مسهتمر کیفیهت نظهام کارشناسهي ،مهدیریت و راهبهري
آموزشي تربیتي
انجام مطالعات راهبردي آینده نگر در آموزش و پرورش و تدوین برنامهه ههاي
آیندهپژوهانه و اجراي آن با هماهنگي دستگاههاي ذيربط در آموزشوپرورش
عنوان برنامه

ردیف

طراحی سازوکارهای مناسب برای تدوین و اجرای مطالعات راهبردی آیندهنگر در حوزه
1

آموزشو پرورش با استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی (درون و برونسازمانی) تا
پایان سال اول برنامه ششم توسعه

1

ارزیووابی برنامووههووای راهبووردی و دراز موودت آموووزشوپوورورش براسوواس یافتووههووای
آیندهپژوهی
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سم عم
تعل
ربانهم زري نظام ژپوهش و ارزشیابی نظام يم و رتبیت ر ی ومی

هدف عملیاتي

 -11توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوري ،نظریه پردازي و مستندسازي تجربیهات
بومي تربیتي.
استفاده بهینه از ظرفیت هاي موجود براي گسترش فرهنگ تفكر و پهژوهش در

راهكار 11-1

بین مدیران ،مربیان و تأمین پژوهشگر موردنیاز نظام تعلهیم و تربیهت رسهمي
عمومي و حمایت از پژوهشگران فعال و مجرب
عنوان برنامه

ردیف

طراحی ،تولید و اجرای برنامهها و کارگاه های آموزشی برای توسعه مهارتهای پژوهشوی
1

موودیران ،معلمووان و مربیووان بووا اسووتفاده از ظرفیووت مراکووز علمووی و پژوهشووی (درون و
برونسازمانی)
تربیت پژوهشگر موردنیاز نظام تعلیموتربیت رسمی عمومی با اولویت تامین پژوهشوگران

1

از بووین معلمووان واجوودشوورایط بااسووتفاده از ظرفیووت مراکووز علمووی و پژوهشووی (درون و
برونسازمانی)

1

4

رصد و ارزیابی برنامههای درسی دانشآموزان و تربیت معلم با رویکرد پژوهشمحوری توا
سطح مدرسه
طراحی سازوکارهای الزم برای تقویت آموزش پوژوهش محوور و توسوعه فرهنوگ آن در
سطح مدرسه و کالس درس
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سم عم
تعل
ربانهم زري نظام ژپوهش و ارزشیابی نظام يم و رتبیت ر ی ومی

هدف عملیاتي

 -11توسعه ظرفیت پهژوهش و نهوآوري ،نظریههپهردازي و مستندسهازي
تجربیات بومي تربیتي.
تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و ههدایت

راهكار 11-1

موضوعات و اهداف پژوهشي در راستاي تحقهق اههداف تعلهیم و تربیهت
رسمي عمومي
عنوان برنامه

ردیف

طراحی و استقرار نظام حمایت از معلمان و فرهنگیان پژوهشگر و نوآور و اختصواز
اعتبار خاز برای فعالیتهای پژوهشی پژوهشگران حوزه تعلویم و تربیوت خصوصواً
1

معلمان و فرهنگیان (نظیر :سرانه پژوهشی ،اعطای راتبه تحصیلی (بورس) ،پواداش،
پژوهانه ،حمایت از آثار پژوهشوی معلموان مؤلوف و ارائوه فرصوتهوای مطالعواتی و
بازآموزی علمی و تحقیقاتی به معلمان پژوهنده)

1

نیازسوونجی پژوهشووی و تعیووین اولویووتهووای پژوهشووی در سووطوح مختلووف بوورای
پاسخگویی به نیازهای آموزش و پرورش
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سم عم
تعل
ربانهم زري نظام ژپوهش و ارزشیابی نظام يم و رتبیت ر ی ومی

هدف عملیاتي

راهكار 11-1

 -11توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوري ،نظریه پردازي و مستندسازي تجربیات
بومي تربیتي
حمایت هاي مهادي و معنهوي از طهرح ههاي موفهق و نهوآوريههاي بهومي و
مستندسازي و انتشاریافتههاي پژوهشي و ایجاد بانک اطالعاتي
عنوان برنامه

ردیف

ایجاد شبکه اطالعات و ارتباطات پژوهشی و توسعه همکاریهای علمی -پژوهشی بوین
1

حوزه ستادی ،واحدهای آموزشی و مراکز علمی-پژوهشی کشور بوهمنظوور تسوهیل در
امر اشاعه و کاربست یافتههای پژوهشی

1

ارزیابی طرحهای موفق و نوآوریهای بومی در حوزه تعلیم و تربیت
استفاده از ظرفیت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و اتخواذ تودابیرالزم

1

برای ساماندهی و جلب کمکهای دولتی و مردمی ،مشارکت خیرین ،مؤسسات موالی و
اعتباری ،سازمانهای مردمنهاد و خانوادهها در حمایت از طرحهای پژوهشی ،نوآوریها
و خالقیتهای دانشآموزان و معلمان با هماهنگی مراجع ذیربط

4

مستند سازی تجربیات در حوزه عمل تربیت بور اسواس مبوانی نظوری بورای ارائوه بوه
نهادهای علمی بینالمللی
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سم عم
تعل
ربانهم زري نظام ژپوهش و ارزشیابی نظام يم و رتبیت ر ی ومی

هدف عملیاتي

 -11توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوري،نظریهپردازي و مستندسهازي تجربیهات
بومي تربیتي.
حمایت مادي و معنوي از کرسيهاي نظریهپردازي در علوم تربیتي و روشههاي

راهكار 11-4

تعلیم و تربیت و فراهم آوردن زمینه کاربست یافته ههاي جدیهد و نهوآوري در
مدارس و نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي بها همكهاري حهوزهههاي علمیهه،
دانشگاهها و مراکز علمي و پژوهشي.

ردیف
1

1

1

عنوان برنامه
تشکیل کمیته حمایت از برگزاری و تورویج کرسویهوای نظریوهپوردازی ،نقود ،نووآوری،
ترویجی و مسالهمحور
طراحی و تأسیس مدارس تجربی جهت اجرای آزمایشوی و تعمویم یافتوههوای پژوهشوی
جدید و نوآورانه در سطح مدارس
انجام مطالعات در زمینه دانش بومی تربیتی مبتنی بر آموزههای فرهنگ اسالمی ایرانوی،
با همکاری دانشگاهها ،حوزههای علمیه و انجمنهای علمی
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سم عم
تعل
ربانهم زري نظام ژپوهش و ارزشیابی نظام يم و رتبیت ر ی ومی

استلزامات
الف) وزارت آموزشوپرورش موظف است برنامه تفصیلی زیرنظام پژوهش و ارزشیابی را برای اجورا در طوول برناموه ششوم
توسعه ،با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور ،تنظیم و حداکثر ظرف مدت شش مواه پوس از ابوالغ ایون مصووبه ،بوه
تصویب کمیسیون ذیربط شورایعالی آموزشوپرورش برساند.
ب) وزارت آموزش و پرورش موظف است برای تحقق اهداف و برنامههای زیرنظام پژوهش و ارزشیابی ،استلزامات حقووقی،
قانونی و پشتیبانی آن را با مشارکت سایر دستگاهها و مراجع ذیربط ،حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ششم توسعه فوراهم
نماید.
ج) نظارت اجرایی و عملیاتی این برنامه ،توسط وزارت آموزشوپرورش و واحدهای ذیربط آن ،انجوام مویشوود و نظوارت و
ارزشیابی راهبردی برعهده شورای عالی آموزشوپرورش میباشد
د) اعتبار موردنیاز برای اجرای مفاد این برنامه از سرجمع اعتبارات برنامهها و فعالیتهای مرتبط در وزارت آموزشوپرورش
تامین خواهد شد .ضمناً در موارد اصالحی و نوآورانه ،هماهنگی الزم برای پیشبینی منابع موردنیاز در بودجههای سونواتی
وزارت آموزش و پرورش بعمل آید.
هو) با توجه به مفاد فصل هشتم سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ،هرگونه تغییر در برنامه این زیرنظام پس از بررسی در
کمیسیون ذیربط ،به تصویب شورایعالی آموزشوپرورش خواهد رسید.
موضوع  :برنامه زیرنظام پژوهش و ارزشیابی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ایران در نهصد و چهل و
هفتمین ( )917جلسه شورایعالی آموزشوپرورش ،تاریخ  4396 /7/3به تصویب رسید.
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