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 ده چکی

اد ها بر اسنرنامهبی نظام تعلیم و تربیت در جمهوری اسالمی ایران، ابتناء تمامی یکی از الزامات اداره

تهیه  ضوی باباشد. اداره کل آموزش و پرورش خراسان رفرادستی کشور، از جمله سند تحول بنیادین می

سیر مس اسناد فرادستی، بر اسا« های عملیاتیهای کلیدی عملکرد و برنامهشاخص»و تدوین سند 

 گانه زیرمجموعه خود را مشخص کرده است. محقق در تحقیق حاضر، در بخش 47حرکت ادارات 

 های اندیشیده شده بر مبنایمشهد، با استفاده از مجموعه راهکار 6پژوهشی اداره آموزش و پرورش ناحیه 

ای ( و شاخص هCSFفقیت )سند تحول بنیادین، در پی تسریع روند دستیابی به عوامل حیاتی مو

رداخت به پها و معضالت موجود است. در این گزارش پس از (، با توجه به تنگناKPIکلیدی عملکرد )

 رائه بازخوردهای متناسبی با موضوع چون احلمشهد، به ارائه راه 6های به خصوص ناحیه آموزشی ویژگی

دهی  دادن نسبت به تاخیر در پاسخ عملکرد به مدیران مدارس، رتبه بندی مدارس، واکنش نشان

ها، ادیگر نهدها، مقابله با سرقت ادبی در پژوهش، همکاری میان بخشی بین آموزش و پرورش و بخشنامه

و ...  هنگیانهای دانشگاه فرایجاد عوامل ترغیب کننده و انگیزشی برای همکاران، استفاده از ظرفیت

قرار  ارزیابی حلیل وته همگی موثر افتاده و تاثیرات آن مورد تاندیشیده و اجرا شد. اقدامات انجام پذیرف

ادارات  یاندر ممشهد،  6 یهناحآموزش و پرورش اداره رتبه کارشناسی پژوهش  ،در مجموعگرفته است. 

به  25از  های مختلف برنامه عملیاتی،از نظر شاخص ی،استان خراسان رضوآموزش و پرورش گانه  47

 یآورجمع ؛ 6به  7برنامه معلم پژوهنده از نین، رتبه ناحیه مذکور در شاخص همچ. یافت؛ ارتقا 15

افت. در یبهبود  9به  47از  یپژوهش یعلم یهانشست یبرگزارو در شاخص  15به  31 از نامهیانپا

 یبرگزار شاخصدر  ید.رس %100شاخص عملکرد از صفر درصد به  نیز مسابقات گزاریبرشاخص 

 استان قرار گرفت. یرمورد تقد یمشهد جز نواح 6 یهناحنیز  رشد یلمجشنواره ف

 

 مشهد 6سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، کارشناسی پژوهش، ناحیه واژگان کلیدی: 

 



 

  

 

 
 مقدمه

 اید. مدیریتهایی تدوین نمها شکل گرفته است باید استراتژیهر سازمانی برای دستیابی به اهداف خود که مبتنی بر آن

پرورش  وکند و آموزش ها و اقدامات مدیریتی است که عملکرد بلند مدت یک سازمان را تعیین میمجموعه تصمیماستراتژیک 

ها و یستراتژخانه پهن پیکر که وظیفه تعلیم و تربیت نسلی جوان را به عهده دارد ضرورت دارد ابه عنوان یک وزارت

 یفیت نظامهبود کبو همراه با مدیریت جهادی گامی موثر در جهت  های اجرایی خود را با رویکردی علمی تدوین نمودهسیاست

ه و پرورش ک دار در آموزشهای اولویتهای آموزش و پرورش به منظور تحقق سیاستتعلیم و تربیت و ارتقاء سطح کیفی برنامه

 ل آموزش ورات کد که ادامبتنی بر اسناد فرادستی به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بر دارد. لذا ضرورت دار

ها را از برنامه زیده وهای فرا دستی در اجرایی نمودن آن اهتمام ورهای عملیاتی خود مبتنی بر سیاستپرورش با تدوین برنامه

یت ها هدارر در رفتاه تغییآموزان و خالصستاد به ادارات و از ادارات به مدارس و از مدارس به کالس و از کالس به معلم و دانش

 (1394نماید. )حسینی، 

ن ه تدویبادراه کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در راستای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اقدام  

، سندی ه شده استی آمادریزی و منابع انسانی عملیاتی که در معاونت پژوهش، برنامهای عملیاتی نموده است. این برنامهبرنامه

های کلیدی ( و همچنین در ذیل آن شاخصCSFباشد که به شرح و بسط عوامل حیاتی موفقیت )صفحه می 685دارای 

 د و تشویقورد تاییمهای اجرایی عملیاتی در کشور است و ( پرداخته است و در حال حاضر یکی از بهترین برنامهKPIعملکرد )

رش )آموزش های آموزش و پرو، وظیفه تمام معاونتاجرایی -وزارتخانه مربوطه قرار گرفته است. در این سند مهم عملیاتی

دیریت و وسعه متریزی و منابع انسانی، تربیت بدنی و سالمت، فرهنگی، پژوهش برنامه -ابتدایی، آموزش متوسطه، پرورشی

تی حیا عوامل گیری باشد، در قالبپشتیبانی، سواد آموزی، هماهنگی و اجرایی( مشخص شده و به صورتی که قابل اندازه

رار د هدف قهای کلیدی عملکرد گوناگونی مور( تعریف شده و بعد از آن عوامل حیاتی خود در قالب شاخصCSFموفقیت )

 اند.گرفته

گانه نیز یاد تاداره زیرمجموعه است. که از آن تحت عنوان ادارات چهل و هف 47آموزش و پرورش خراسان رضوی شامل 

( که منجر به KPIهای کلیدی عملکرد )تعیین میزان نقش خود در عملیاتی سازی شاخصگردد. هر یک از این ادارات برای می

اند. این رسانده هایی با اداره کل آموزش و پرورش به امضانامهگردند، تفاهم( میCSFدستیابی به عوامل حیاتی موفقیت )

کند. هر عین میمهای کلیدی عملکرد را شاخصنامه ها سهم هر اداره را در دستیابی به عوامل موفقیت و محقق سازی تفاهم

ن ل است و ایی خود با اداره کی امضا شدهنامهگانه در استان خراسان رضوی موظف به عمل به توافق 47یک از ادارات 

یرد. در گار میزیابی قرریزی و منابع انسانی، مورد ارماه به صورت منظم توسط اداره کل، معاونت پژوهش، برنامه 3منوضوع هر 

گیرد و رار میقگانه مورد سنجش و ارزیابی دقیق  47های گوناگون هر یک از ادارات های منظم، عملکرد بخشاین ارزیابی

ظم گزارش ماه به صورت من 3گردد و نهایتا ادراه کل استان خراسان رضوی هر درصد تحقق هدف در هر دوره مشخص می

 دهد. این حرکتیمریزی و منابع انسانی در دسترس عموم بازدیدکنندگان قرار مهعملکردی را در سایت معاونت پژوهش، برنا

ر این دراسان خرسد آموزش و پرورش استان باشد و به نظر میای و شفاف میسازی مفهوم دولت شیشهگامی موثر در عملیاتی

 امر پیشرو بوده و مظهر یک نهاد دولتی شفاف است. 



 

  

 

اصلی این  کزمشهد، تمر 6ین در بخش کارشناسی پژوهش اداره آموزش و پرورش ناحیه با توجه به مشغول بودن محقق

رش و اداره وزش و پروکل آم نامه امضا شده میان ادارهعملیاتی مبتنی بر تفاهم ، بر اجرا و نوآوری در زمینه تحقق برنامهفعالیت

ایز ادارات استان متم اصی است که این اداره را از دیگرمشهد دارای مسائل خ 6باشد. ناحیه مشهد می 6آموزش و پرورش ناحیه 

د جز مناطق برخوردار مشه 6جا که ناحیه باشد. از آن ها میکند. یکی از این مسائل کمبود میل مشارکت همکاران در برنامهمی

می ی ایشان که براد انگیزباشند، ایجاباشد و همکاران مشغول به کار در این ناحیه معموال دارای سنوات باالی خدمت میمی

 شا نیست ود راهگهای امتیاز دهی معمول سازمان، بر عکس بسیاری از دیگر مناطق، در این منطقه زیادشوار است و فرایند

 کند.انگیزه الزم را در همکاران ایجاد نمی

یادین است که باید به گفتمان ریزی بر اساس سند تحول بنها در کارشناسی پژوهش، لزوم برنامهمورد دیگر تدوین راهکار 

ریزی ی افراد در سازمان باید نسبت به اسناد فرادستی خود را تجهیز کنند و بر اساس آن برنامهقالب افراد تبدیل گردد. همه

ای که مبتنی بر سند تحول باشد خوب است، اندرکاران عالی رتبه سازمان آموزش و پرورش، برنامهکنند. به اعتقاد برخی دست

 اگر نباشد خوب نیست و باید تعطیل، تصحیح و تعدیل شود.  و

 ادبیات موضوع

ریزی را موظف سازمان مدیریت و برنامه 27/3/1382هیات وزیران وقت در تاریخ : سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

د میم، ایجاین تصد علت اکرد تا با همکاری وزارت آموزش و پرورش، سند ملی اصالحات آموزش و پرورش را تهیه کند. هر چن

مین ها و نیز تاهای سایر دستگاههای آموزش و پرورش با اسناد باالدستی و برنامهها و برنامههماهنگی و همسویی بین سیاست

اهی درون دستگ رنامهاعتبارات و منابع مورد نیاز برای تحول در آموزش و پرورش بود، لیکن مسئولین سازمان مذکور آن را ب

 بنابر 22/7/1383دانستند. در نتیجه هیئت وزیران در جلسه و مسئولیت تدوین آن را متوجه آموزش و پرورش می دانسته

ه وزارت ش را بریزی کشوری، مسئولیت تدوین سند ملی آموزش و پرورپیشنهاد آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه

ن پرورش ای موزش وریزی کشور و زیر نظر شوری عالی آریت و برنامهآموزش و پرورش واگذار کرد تا با هماهنگی سازمان مدی

 ( 21: 1390کار مهم و تحول آفرین را انجام دهد. )نفیسی، 

صویب و ام و تاین اقدامات با تدوین سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظ

ابعاد و  ر تمامدهای راهبردی نظام های کالن و خط مشیبود که در آن سیاست ابالغ آن توسط مقام معظم رهبری مقارن شده

اند تا اهداف و ها موظفترسیم شده است. بر اساس قوانین، تمام دستگاه 1404افق  -ها از جمله حوزه فرهنگ و آموزشحوزه

ش نیز از زش و پرورد. آموانی و بازتولید نماینانداز و برای تحقق اهداف آن، بازخوهای خویش را بر مبنای مفاد سند چشمبرنامه

راستای  انداز و دراین حکم قانونی مستثنا نبوده است. بدین دلیل تدوین سند ملی آموزش و پرورش در چارچوب سند چشم

هم، داد. )نویده استشمنویات مقام معظم رهبری و اسناد باالدستی برای دستیابی به تحول بنیادین در آموزش و پرورش انجام 

1391) 

ن یبیعنی پیوند  یکی از تعاریف کالسیک، سرمایه اجتماعی یکی جامعه را بیانگر ساختار درونی آن،سرمایه اجتماعی: 

ه اجتماعی را ( تعریف کالسیک دیگری سرمایAdler, Kwon, 2002, 21داند. )افراد از یک طرف و جامعه از طرف دیگر می

رند. رخورداهای اجتماعی از آن بداند که افراد واحدلقوه مناسبات اجتماعی میسر جمع منابع اجتماعی بالفعل و با

(Nahapiet, Ghoshl, 1998, 243مفاهیمی مانند جامعه مدنی و نهاد )ی با هومی نزدیکهای اجتماعی نیز دارای ارتباط مف

 (1392سرمایه اجتماعی هستند. )صالحی امیری، امیر انتخابی، 



 

  

 

 (1389یه اجتماعی توسط صاحب نظران مختلف )قاسمی و همکاران، تعاریف سرما -1جدول 

 تعریف صاحب نظر

بوردیو 

(1385) 

ی هادینه شدهبیش ن ی پایداری از روابط کم وای است که به مالکیت شبکهای از منابع موجود یا بالقوهی اجتماعی مجموعهسرمایه

 دانند.خود را مدیون یکدیگر میشناسند و افراد بستگی دارد، افرادی که یکدیگر را می

کلمن 

(1384) 

وابط ر ساختار رست و دشود. و ذات واحدی نیست. مانند سایر اشکال سرمایه مولد ای اجتماعی بر مبنای کارکرد آن تعریف میسرمایه

 ها حضور دارد.گران و ارتباط بین آنکنش

شود، ها ناشی میز آنهای عمل متقابل و قابلیت اعتمادی که اهای اجتماعی، هنجارکهسرمایه اجتماعی به روابط میان افراد رد شب (2000پانتام )

منافع  دستیابی به واند، ارتباط دارد نامیده« اخالق مدنی»ی اجتماعی به طور دقیقی با آن چه برخی اشاره دارد. در این معنی سرمایه

 کند.مشترک را تسهیل می

بانک جهانی 

(2009) 

 ارد. شواهدددهند، اشاره های متقابل جوامع شکل میهایی که به کمیت و کیفیت کنشها، روابط و هنجارتماعی به نهادی اجسرمایه

صرفا حاصل  تماعی،ی پایدار ضروری است. سرمایه اجدهد که پیوستگی اجتماعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی و توسعهنشان می

 سازد.یمها را به هم مرتبط های استواری است که آناند، نیست، بلکه پیوندهادههایی که جامعه را بنیاد نجمع نهاد

ساباتینی 

(2008) 

ه را ایفا دوگان های مشترک مندرج در آن است. ممکن است نقشیهای روابط اجتماعی و ارزشی اجتماعی که عبارت از شبکهسرمایه

د قرار ختیار افراا در ادهد. اطالعات شفاف رشود و هزینه مبادالت را کاهش میها میکند. از یک سو موجب پیوند میان افراد و گروه

توسعه  شود که برایکند و از سویی دیگر باعث تعجب تعقیب اهداف خاص و جزیی گروه میدهد، از سواری مجانی جلوگیری میمی

 مفید نیست.

 

ها با به آن ر فرصت نقش کلیدی داشته و دستیابیعواملی هستند که در تحقق منافع نهفته دعوامل حیاتی موفقیت: 

صلی ز موانع اقدان افشود که این عوامل در صورت هایی همراه است. به این عوامل، عوامل موفقیت یا گلوگاه گفته میپیچیدگی

هایی دیتحدوم( عوامل کلیدی موفقیت آن دسته از 1387روند. )موغلی، علیرضا، سازمان در دستیابی اهداف به شمار می

ست که به منظور ها شرایطی ا CSFهاست. در مدیریت فرایند، هستند که سازمان برای موفقیت نیازمند تمرکز و توجه به آن

 هایی که موجبنهاجرای موفقی باشد برآورده شوند. شناسایی عوامل کلیدی منجر به اطمینان از اعمال توجه الزم به زمی

 (1388و همکاران،  شود. )رضاییگردد، میموفقیت می

ای در موفقیت ارزیابی متوازن دارند؛ زیرا این های کلیدی عملکرد، جایگاه ویژهشاخصشاخص های کلیدی عملکرد: 

دهند. گیرند، کل سازمان را به شدت تحت تاثیر قرار میهایی که در داشبورد عملکرد مدیران قرار میها به مثابه شاخصشاخص

کنند. ها استفاده میها و سنجه( مدیران برای اندازه گیری عملکرد و کنترل سازمان از شاخص1391، )محمودی، پوررضا، تربتی

های عملکرد و ، شاخص1های کلیدی نتیجهتوان به سه گروه اصلی شاخصهای عملکردی را میدر نگاهی کلی سنجه

 بندی کرد.های کلیدی عملکرد طبقهشاخص

                                                           
1 Key Result Indicators (KRI) 



 

  

 

 ه ی تشخیص و برخورد با مسالنحوه

ست جدید پود در نوع برخورد محقق با مساله مورد پژوهش، به صورت ناگهانی اتفاق افتاد. محقق در ابتدای انتصاب خ

ائه گزارش عقب با بازخواست اداره کل نسبت به ار 1/11/1394( در 6)کارشناسی پژوهش و تحقیقات آموزش و پروش ناحیه 

د در سب با زمان موجوهایی اجرایی مورد انتظار از نواحی متناه شد. برنامهمواج 1395 -1394ماهه اول سال تحصیلی  3مانده 

حیه قیق ناکارشناسی پژوهش و تح افتادگی صورت گیرد، جبران آن سخت است.شوند و اگر عقبیک سال تحصیلی طراحی می

های نامهبران کند که باید برافتاده را ج تنها باید مقدار عقبمانده نهماه باقی 5ماه مفید را از دست داده و در  4مشهد عمال  6

یازمند نحصیلی تهای انجام شده به مدت حداقل یک سال ریزیجا که اجرای برنامهعادی و جاری را نیز به پیش برد. از آن

 کند. از زمان، انجام وظایف محول شده را دشوارتر می %45است، لذا از دست دادن چیزی حدود 

کند، ده و خدمت میورود پیدا کر 6ز آن جا که کارشناس پژوهش جدید برای اولین بار در ناحیه از این موضوع گذشته، ا

 وع آشنایی ه موضومیزان اطالعات وی از ناحیه و وضعیت موجود، در ابتدا، در حداقل میزان ممکن بوده است و زمانی هم ب

 میزان اتالف وقت افزوده است.  مسائل اولیه کاری و روال اداری اختصاص یافته و این موضوع خود بر

کرد تا یمهای اجتماعی فعالیت ها برای کارشناس جدید که قبال در حوزه کارشناسی آسیبحل موضوع ارسال گزارش

ر درای اجرا شده ب نمود؛ چرا که هنوز با حقوق و تکالیف این نقش جدید آشنا نبوده و از متن مورد تفاهمحدودی دشوار می

 بی خبر بوده است. 1395 -1394سال 

ارشناسی ل از کهای مختلف با شرح وظایف خود است و اگر فردی به عنوان مثاموضوع دیگر عدم آشنایی کارشناسان بخش

د داند که باینمی ای دیگر منتقل گردد تا مدتی دقیقای به بخش کارشناسی پژوهش و تحقیقات ادارههای اجتماعی ادارهآسیب

ها و ش نوعی کنشهای آموزش و پروررود. یکی از علل این موضوع این است که کال در ادارهنتظاراتی میچکار کند و از او چه ا

ی پذیرد. مسالهرت نمیهای میان همکاران بیشتر بر مدار روابط برقرار است و نظارت و ارزیابی خیلی با قدرت و قوت صوواکنش

ا از او ترود و گویی باالدستی به سراغ آگاه شدن از شرح وظایفش میدیگر این است که کمتر کارمندی با رجوع به اسناد 

 رود. خواسته نشود و ملزم نگردد به دنبال این مسائل نمی

شم وسعه شبُعد دیگر مساله، پرداخت به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. هدف آموزش و پرورش در سند ت

ن بر ف یافتشود مگر با مطالعه تحلیل و اشراین است و این ممکن نمیجمهوری اسالمی ایران، اجرای سند تحول بنیاد

ان اقداماتش پرورش های ادارات آموزش وموضوعات مطرح شده در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اگر تمام اجزا و اندام

توسعه  ند ششمخود را در س یتوان انتظار داشت که آموزش و پرورش بتواند برنامهبر مبنای سند تحول نباشد چگونه می

 جمهوری اسالمی ایران تحقق بخشد؟

ها و دوایر ، بخشباید به اداره کل ارسال شوند. طبق این روند معلومهایی است که میی دیگر محتوای گزارشاما مساله

ی راسان رضوخرورش و پ ی امضا شده میان اداره کل آموزشنامهگوناگون هر اداره موظفند که اقدامات خود را بر اساس تفاهم

های عملیاتی هدف ع منبعو اداره مربوطه، تنظیم و اجرا نمایند و گزارش آن را هر سه ماه به اداره کل ارسال نمایند. در واق

موزش و تی اداره کل آها برنامه عملیاهای ذکر شده و منبع تفاهم نامهنامهمشهد، تفاهم 6کارشناسی پژوهش و تحقیقات ناحیه 

 باشد.می 1395 -1394خراسان رضوی در سال تحصیلی  پرورش

مشهد در اجرای  6حاکی از این بود که ناحیه  1394ماهه نخست سال  3در این برهه از زمان آمار و ارقام در گزارش 

 های عملیاتی عقب مانده است. بسیاری از برنامه



 

  

 

ا با رنتقل شده و حداقل همکاری ممکن از سوی دیگر کارشناس پیشین پژوهش و تحقیقات نیز به بخش دیگری م

نامه تفاهم یافتن های موثری در راستای تحققها نشان داد که آن چنان که باید، گامکارشناس جدید به عمل آورده و بررسی

 ی وجودنامه اجرایفاهمتماندگی در اجرای تمام مفاد برنامه عملیاتی و ماه عقب 4امضا شده با اداره کل برداشته نشده است و 

ناسی پژوهش اداره باقی مانده است و میزان همکاری مدارس با کارش 1394دارد. این در حالی است که تنها دو ماه از سال 

 1/11/1394 در حداقل میزان ممکن قرار دارد. در این وضعیت کارشناس جدید پژوهش و تحقیقات که از تاریخ 6ناحیه 

مانده از سال تحصیلی قیماه با 5ها را تا عقب ماندگی را جبران کند که باید برنامه ماه 4تنها باید این منصوب شده است، نه

 درصدی برساند. 100به اجرای   95 -94

اه به پایان سال م 5، تنها ژوهش و تحقیقاتطور که در شکل زیر قابل مشاهده است بعد از انتصاب کارشناس جدید پهمان

ل ه کمتر قابهای عمل اشتباهای پایانی و آغازین سال به دلیل رواج شیوهه در عمل روزجا کو از آن بودمانده تحصیلی باقی

 گردد.رسد محاسبه میاز چیزی که به نظر میاستفاده هستند زمان واقعی برای انجام امور عملیاتی کمتر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1395 -1394مشهد در سال تحصیلی  6ناحیه نمودار وضعیت زمانی در کارشناسی پژوهش  -1شکل 

 

 وافق میانتمورد  گردد. چرا که در صورت تحقق نیافتن برنامه عملیاتیاین مشکل به زمینه انسانی، مشکلی جمعی محسوب می

و مسئولین  مشهد و اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، نه تنها کارشناس مسئول 6آموزش و پرورش ناحیه 

( KPIکرد )( و شاخص های کلیدی عملCSFروند بلکه با توجه به اهمیت عوامل حیاتی موفقیت )دستی زیر سوال میباال

ازمانی سد نظر بیند و به اهداف مورمربوط به کارشناسی پژوهش و تحقیقات، جامعه مخاطب زیادی در سطح منطقه آسیب می

 دست نخواهند یافت.

 ا توجه بهژوهش بگردند که این پم پژوهی به دو دسته اصالحی و فراجویانه تقسیم میاز نظر سطح کیفی، مسائل مورد اقدا

دهد ییح قرار مرد تصحی اصالحی دارد؛ چرا که روند اشتباه گذشته را موحوزه تاثیرگذاری کاری و ذات خود موضوع ابتدا جنبه

کمی و  اع به لحاظچه بیشتر اوضاجویانه برای بهبود هرهای مبتکرانه سعی در انجام نوعی اقدام فرو از سویی با اعمال فعالیت

 کیفی دارد.

 روش تحقیق

بندی نمود. محقق برای یافتن های کاربردی دستهتوان این کر تحقیقی را در حوزه پژوهشمیبا توجه به موضوع پژوهش حاضر 

بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسالمی ای بهره برده است. با توجه به وجود سند تحول پاسخ از روش اسنادی و کتابخانه

گردد، این مدرک یکی از منابع اسنادی محقق برای احصا ترین سند نظام تعلیم و تربیت کشور محسوب میایران که مهم

94آذر  94اسفند   95خرداد    اردیبهشت فروردین بهمن دی آبان مهر 

 انتصاب کارشناس جدید  زمان از دست رفته

کارشناسی پژوهش به اداره کل ی تاخیر در ارسال گزارش بازه زمان باقی مانده برای تحقق اهداف عملیاتی  



 

  

 

وظایف بخش پژوهش اداره آموزش و پرورش بوده است. همچنین برای مطالعات اکتشافی و تعریف مبانی نظری پژوهش، 

 ای نیز سود جسته است. خانهطالعاتی و کتابمحقق از منابع م

اقدام  عه دست بهن مطالدر ادامه با توجه به ذات موضوع محقق وارد میدان عمل شده و با استفاده از روشی اقدام پژوهانه، ضم

لیل آن حتدام و زده و با تقسیم کل روند پژوهش به دو قسمت مجزا، به مقایسه وضعیت قبل از اقدام و وضعیت بعد از اق

 پرداخته است.

 مشهد 6معضالت ایجاد شده در بخش پژوهش آموزش و پرورش ناحیه 

ز این به بعد برای که ا 6طبق تفاهم نامه امضا شده میان اداره کل آموزش و پرورش و اداره آموزش و پرورش ناحیه  -1

ا تشکیل ژوهش رپباید کمیته تحقیق و می کنیم، کارشناسی پژوهش و تحقیقاتنامه( یاد میاختصار از آن به عنوان )تفاهم

ده بود م انجام شاگر ه داده و هر ماه حداقل یک نشست با اعضای کمیته برگزار نماید، که تا کنون این کار انجام نشده بود و

 .ای از ابهام قرار داشتدر هاله 6اطالعات و صورت جلسات آن موجود نبوده و وضعیت کمیته پژوهش ناحیه 

رح معلم طنفر معلم را در  201اهم نامه کارشناسی پژوهش و تحقیقات موظف است تا پایان سال جاری طبق تف -2

 گشا باشد صورت نپذیرفته بود.دهی کند که در این مورد هم هیچ اقدامی که راهپژوهنده جذب و سامان

علم پژوهنده در برنامه م 95 -94نامه کارشناسی پژوهش و تحقیقات موظف است تا پایان سال تحصیلی طبق تفاهم -3

ه ابتدایی سال هیچ ما 4برساند که در این زمینه نیز در  200از  160به  200از  150کیفی حداقل نمرات داوری را از رقم 

 اقدامی صورت نپذیرفته بود.

امه، برگزار م ننشست علمی و پژوهشی بر اساس تفاه 2، 95 -94باید تا پایان سال کارشناسی پژوهش و تحقیقات می -4

 ماه نخست هیچ اقدامی صورت نگرفته بود. 4نماید که در 

ژوهشی برگزار همایش علمی و پ 1نامه امضا شده با اداره کل کارشناسی پژوهش و تحقیقات بایستی بر طبق تفاهم -5

 ( هیچ اقدامی صورت نگرفته است.95-94ماه نخست سال  4نماید که تا به حال )

دارکاتی از پیش برگزار نماید که ت 6تحقیقات موظف است جشنواره فیلم رشد را در سطح ناحیه کارشناسی پژوهش و  -6

 برای آن فراهم نشده است.

داره کل ا به اههای ارشد و دکتری همکاران و ارسال آن نامهآوری پایانکارشناسی پژوهش و تحقیقات موظف به جمع -7

 ماه نخست انجام نشده بود. 4باشد که در این زمینه هم هیچ اقدامی در می

خش کارشناسی بماه آن سپری شده است، امور اجرایی در  4ماه تحصیلی  9گردد با این که از طور که مالحظه میهمان

ر چنین ت را دباشد. کارشناس جدید پژوهش و تحقیقات این پسپژوهش به شدت عقب افتاده است و نیازمند اقدام فوری می

 گردد.می ی احساسها نیاز به انجام اقدامات سنجیده و فورماندگیگرفته است و برای جبران این عقبشرایط بحرانی تحویل 

 )قبل از انجام اقدامات موثر( 1وضعیت 

 95-94 یلیدر سه ماهه اول سال تحصگانه خراسان رضوی  47 توضعیت رتبه تحقق اهداف در میان ادارا

 47در میان ادارات  مشهد 6ا شده با اداره کل، اداره آموزش و پرورش ناحیه نامه امضدرصد تحقق تفاهم ذیلطبق نمودار 

ر است. موضوع وقتی ترتبه از میانگین استانی نیز پائین  5قرار دارد و این رقم  25ی گانه آموزش و پرورش استان در رتبه

باشد دارای چنین دار به لحاظ اقتصادی میمشهد با این که از نواحی برخور 6یابیم ناحیه شود که درمیتر میکنندهناراحت

 ای است. رتبه



 

  

 

آموزش و  است و اداره %78/52های اختصاصی گروه تحقیق و پژوهش در این نمودار میانگین شاخص استان در شاخص

 را به خود اختصاص داده است. %23/48رقم  6پرورش ناحیه 

 صی گروه تحقیق و پژوهش بر اساس درصد تفاهم نامه محقق شدههای اختصاگانه در شاخص 47بندی ادارات رتبه -1نمودار 

 
در سه ماهه اول  6های کارشناسی ارشد و دکتری همکاران در ناحیهنامهآوری پایانوضعیت رتبه در بخش جمع

 95-94 یلیسال تحص

 31شهد در رتبه م 6ناحیه  های ارشد و دکترینامهآوری پایانگردد، در بخش جمعطور که در نمودار زیر مشاهده میهمان

 رتبه از میانگین استان پائین تر است.  20قرار دارد و متاسفانه این رقم 

حاظ لاری باالیی به این است که اکثر همکاران شاغل در این ناحیه معموال از سابقه ک 6یکی از معضالت موجود در ناحیه

 سیار پایینچنینی در ایشان بهای اینل به همکاری در زمینهعدد سنوات خدمت در آموزش و پرورش برخوردارند و معموال می

 است.

خست سال تحصیلی ماه ن 3در  6بوده است و ناحیه  %30/33طبق نمودار زیر میانگین استان در تحقق این هدف عملیاتی 

 باشد.این هدف شده است که نشان دهنده وضعیت نامناسب در این بخش می %12/12تنها موفق به انجام  95 -94

 هانامهآوری پایانبندی( ادارات از منظر گروه تحقیق و پژوهش در شاخص تولید دانش برنامه جمعدرصد موفقیت )رتبه -2نمودار

 



 

  

 

 95-94در سه ماهه اول سال تحصیلی  6وضعیت رتبه در برنامه معلم پژوهنده در ناحیه 

تبه از میانگین استان ر 4استان است و این رقم  7ارای رتبه د 6در این بخش وضع نسبتا بهتر از موارد قبلی است و ناحیه 

 باالتر است.

ام اولیه از متقاضیان نتوان به ثبت می 6از اقدامات انجام گرفته در این زمینه در زمان کارشناس سابق بخش پژوهش ناحیه 

 شرکت در برنامه معلم پژوهنده یاد کرد.

در  6ه گردد و ناحیار میقدام پژوهی در میان معلمان پیوند دارد، هر ساله برگزبرنامه معلم پژوهنده که با موضوع ترویج ا

به  شاین پژوه چه در قبول داشته است، گر این بخش نسبت به دیگر موارد و اهداف عملیاتی عملکردی نه عالی اما نسبتا مورد

 دنبال افزایش کمی و کیفی آن هستیم.

ست شده از پی -پیکلم پژوهنده برای کارشناسی پژوهش وجود داشت، ارسال آثار یکی از معضالتی که در زمینه برنامه مع

دن نام تغییر دا نها باای از همکاران فرهنگی با مراجعه به آثار پژوهشی قبلی، بعضا تباشد. به این صورت که عدهاینترنت می

ناسی روی کارش های پیشبا توجه به این موضوع یکی از برنامه کنند. لذاافراد، مجددا آن گزارش را پرینت گرفته و ارسال می

 پژوهش بایستی مقابله با این موضوع باشد.

 بندی( ادارات از منظر اداره/گروه تحقیق و پژوهش در شاخص برنامه معلم پژوهندهدرصد موفقیت )رتبه -3نمودار 

 
 95-94 یلیول سال تحصدر سه ماهه اپژوهشی  -های علمیوضعیت رتبه در برگزاری نشست

 -های علمیهای کلیدی عملکرد در کارشناسی پژوهش، برگزاری نشستتر نیز ذکر شد یکی از شاخصطور که پیشهمان

 باشد. پژوهشی می

ال هیچ اقدامی باشد! چرا که اصای نمیدارای هیچ رتبه 94-95ماهه اول سال تحصیلی 3مشهد در  6در این بخش ناحیه 

یان ادارات موجود در در م 6گردد، نام ناحیه مالحظه می 4طور که در نمودار شماره صورت نپذیرفته است. هماندر این زمینه 

 خورد.نمودار نیز به چشم نمی

 



 

  

 

 

 پژوهشی -های علمیبندی( ادارات از منظر اداره/ گروه تحقیق و پژوهش در شاخص نشستدرصد موفقیت )رتبه -4نمودار 

  
 95-94 یلیدر سه ماهه اول سال تحصپژوهشی  -ی مسابقات علمیوضعیت رتبه برگزار

 ت.ای را کسب نکرده اسمشهد هیچ رتبه 6جا که هیچ اقدامی در این بخش صورت نگرفته است، ناحیه از آن

 

وهشی ژپ -بندی( ادارات از منظر اداره/ گروه تحقیق و پژوهش در شاخص همایش و مسابقات علمیدرصد موفقیت )رتبه -5نمودار 

 
 گردآوری اطالعات

کیلومتر مربع وسعت دارد و چهارمین استان بزرگ کشور است.  118٬854استان خراسان رضوی به مرکزیت مشهد مقدس، 

باشد و اگر بنا به انجام مطالعات با توجه به این موضوع این استان دارای تنوع فرهنگی و مذهبی مخصوص به خود نیز می

ها و مناطق اطق مختلف این استان و به تبع آن ادارات مختلف آموزش و پرورش در شهرستانفرهنگی داشته باشیم، من

مشهد  6هایی با یکدیگر دارند. با توجه به این که کارشناس پژوهش جدید، به تازگی آموزش و پرورش ناحیه گوناگون، تفاوت



 

  

 

 -های فرهنگیسید، کسب اطالعات از ویژگیرمشغول به کار شده است، یکی از اموری که انجام آن ضروری به نظر می

 اجتماعی همکاران فرهنگی در این ناحیه بود. 

های عمده این ناحیه مشهد، ویژگی 6های میدانی و مصاحبه و گفتگوی حضوری با همکاران شاغل در ناحیه پس از بررسی

 گردد:بندی میصورت زیر دسته که بر کار همکاران در سیستم اداره به خصوص بخش کارشناسی پژوهش موثر است به

 مشهد 6های کلی همکاران شاغل در آموزش و پرورش ناحیه توصیف ویژگی -2جدول 

 توصیف ویژگی ردیف

 باشد.جز مناطق آموزشی برخوردار شهر مشهد می 6ناحیه  1

های خدمت به آموزش و پرورش واپسین سالباشند و مشهد دارای سنوات باالی خدمت می 6اکثر همکاران شاغل در آموزش و پرورش ناحیه  2

 کنند.را طی می

پرورش  و مسائل آموزش و مشهد به دلیل دارا بودن سنوات باالی خدمت، خود را در امور گوناگون 6اکثر همکاران در آموزش و پرورش ناحیه  3

 ها و کسب رضایتشان دشوار است.دانند. لذا اقناع آنصاحب نظر می

 فرهنگی در دیگر مشهد به دلیل داشتن سنوات باالی خدمت در این نهاد، به نسبت همکاران 6ی آموزش و پرورش ناحیه همکاران فرهنگ 4

ع فی بر موضوسلط کاتطلبد که کارشناسان اداری نیز مناطق و ادارات، خیلی بیشتر با حقوق و تکالیف خود آشنا هستند و این موضوع می

 ته باشند.حقوق و قوانین خود و همکاران داش

ائین است و پمشهد، میل به مشارکت و فعالیت در ایشان  6با توجه به باال بودن میانگین سنی همکاران آموزش و پرورش ناحیه  5

 های مرسوم، مانند دیگر نواحی و مناطق در انگیزش ایشان تاثیر چندانی ندارد.امتیازبندی

 رند.ه کافی نداانگیز شود در نتیجههایشان دیده نمیران مدارس مبنی بر این که فعالیتای فکری در برخی از همکاران و مدیایجاد زمینه 6

 هاانتخاب را حل

 ارائه بازخورد منظم به مدیران و رتبه بندی موضوعی مدارس در سطح ناحیه 

گیرد، ی قرار نمیرزیابا کنند، عملکرد ایشان مورد سنجش وکه تصور میبا توجه به دریافت بازخورد از همکاران مبنی بر این

 ه تا حدودکر دهد بندی موضوعی، این تصور را در مدیران مدارس تغییکارشناسی پژوهش تصمیم گرفت تا با ایجاد نظام رتبه

س و ن به مداربالغ آزیادی هم نیز موفق شد. به این ترتیب که بعد از اجرای هر برنامه و بخشنامه در کارشناسی پژوهش و ا

تبه بندی داره رت زمان پاسخ دهی مدیران به اداره، مدارس به ترتیب میزان کمیت و کیفیت همکاریشان با اسپری شدن مد

ده و هر شدیران مها مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند. این موضوع موجب بر انگیخته شدن حساسیت برخی شده و مدیران آن

 گردد. تر میه صورت رقابتی میان مدیران، منظمهای بروکراتیک و اداری برویم، پروسهچه بیشتر پیش می

ن تفکر در نزد مشهد، نتایج خوبی دربرداشته و تا حدودی ای 6بندی موضوعی مدارس در حوزه پژوهش، در سطح ناحیه رتبه

 گیرد را دچار تغییر اساسی کرد.مدیران که عملکرد ایشان خیلی مورد اریابی مسئولین اداره قرار نمی

 هادهی به بخشنامههمکاران در پاسخ دادن نسبت به تاخیرواکنش نشان 

ها و گاه کم های اداری، دیر پاسخ دادن به بخشنامهیکی از معضالت در بخش کارشناسی پژوهش و حتی دیگر بخش

ان رفته تاخیر کردن به امری نرمال بدل گردد و همکاراهمیت جلوه یافتن این موضوع است. این امر موجب شده که رفته



 

  

 

ای پاسخ دادند و به اداره مراجعه کردند، مشکلی وجود فرهنگی انتظار داشته باشند که هر زمانی و هر صورتی که به بخشنامه

های خود را به آخرین نامه ها و انجام امور و کارنخواهد داشت. همچنین عادت شده که همکاران به صورت خودکار بخش

ها و چه به لحاظ حضوری ایجاد ازدحام، چه به لحاظ الکترونیکی در سیستم سایتفرصت موجود اختصاص دهند و این موجب 

 گردد.در ادارات می

ه بدارس، می بازخورد به های ارائهبرای حل این معضل کارشناسی پژوهش تصمیم گرفت ضمن چندبعدی نمودن نمودار

سبت به اران نردن این موضوع موجب شد تا همکنحوی افرادی که دیرتر از موعود پاسخ گو هستند را مشخص کنند. علنی ک

 ها تا حد زیادی تجدید نظر کرده و در اولین فرصت پاسخ گو اداره باشند.دهی به بخشنامهزمان پاسخ

 حساسیت نشان دادن نسبت به اخالق پژوهش و مقابله با سرقت ادبی در برنامه معلم پژوهنده

خود  ز ظهوردهند. شبکه جهانی اینترنت بعد اق پژوهش اختصاص میمعموال در کالس روش تحقیقی، فصلی را به اخال

و  وگیری کردههای غیر ضروری جلامکانات متنوع و فراوانی را برای پژوهشگران فراهم آورده است. از بسیاری از رفت و آمد

 زمان و مکان را در هم فشرده کرده است. 

امی در تم وورش و در برنامه معلم پژوهنده که در کل کشور های پژوهش نه در آموزش و پرمتاسفانه یکی از آسیب

ارای ست و دها نه تنها راهگشا نیگونه پژوهشهای متوالی است. اینپیست کردن -های پژوهشی، سرقت ادبی و کپیزمینه

 افکند. باشد. که حقوق مادی و معنوی نگارنده اصلی را نیز به مخاطره میاصالت علمی و ادبی نمی

ین برنامه معلم دار بخشی از مسئولیت برگزاری نوزدهممشهد که عهده 6اسی پژوهش اداره آموزش و پرورش ناحیه کارشن

هد و درسی قرار ورد برمباشد، برای مقابله با این موضوع تصمیم گرفت تا تک تک آثار پژوهشی را از این لحاظ نیز پژوهنده می

 به ایشان ن افرادبه عالوه بازخورد این موضوع با رعایت حریم خصوصی و شاپیست ممانعت به عمل آورد.  -پذیرش آثار کپی

 ابالغ شده تا از تکرار این موضوع نیز جلوگیری گردد.

 ها همکاری میان بخشی بین آموزش و پرورش و دیگر نهاد

موزش و پرورش، در آ های مالی موجود، با توجه به تنگنا6های کارشناسی پژوهش آموزش و پرورش ناحیه یکی از راهبرد

شی برای های آموزباشد. طی این راهبرد کارشناسی پژوهش تصمیم به برگزاری دورهها میهای دیگر نهاداستفاده از ظرفیت

وز حوادث گام برها مدیران با خطرات و نکات ایمنی به هننشانی نمود. طی این دورهمدیران مدارس با همکاری اداره آتش

نگسراهای و فره ه آشنا شدند. همچنین در ذیل این بند ایجاد پیوند و همکاری میان آموزش و پرورشمترقبه و غیر مترقب

 شهرداری مد نظر است. 

 ایجاد عوامل ترغیب کننده و انگیزشی برای جلب همکاری فرهنگیان

یان این همکاران ر مکه اغلب دارای سنوات باالی خدمت هستند و معموال د 6با توجه به ویژگی همکاران فرهنگی ناحیه 

 میل به مشارکت پائین است، کارشناسی پژوهش اقدام به ایجاد عوامل انگیزشی در میان همکاران نمود. 

 تواند از موارد ذیل یاد کرد:از جمله این اقدامات می

 ن.اوهشگرتماس با پژوهشگران و نویسندگان ناحیه و ثبت نام به عمل آوردن از ایشان در بانک اطالعات پژ -1

 های آتی.معرفی و ارسال اطالعات پژوهشگران ناحیه، به استانداری خراسان رضوی، جهت استفاده در برنامه -2

 دهی.ت پاسخو سرع های گوناگون، با تاکید بر میزان نظمکشی و تقدیر از افراد برتر و فعال در حوزهبرگزاری قرعه -3

 اند.اشتهبرای همکارانی که تعامل بهتری نسبت به دیگران د های آموزشی و ضمن خدمت رایگانبرگزاری دوره -4



 

  

 

 های دانشجو معلمان پژوهشگر و دانشگاه فرهنگیاناستفاده از ظرفیت

ده از ظرفیت مشهد برای حل معضالت این بخش، استفا 6های کارشناسی پژوهش آموزش و پرورش ناحیه از دیگر راهبرد

مند ن عالقهنشجویاهشگر بوده است. فرصت همکاری در امور آموزش و پرورش برای دادانشگاه فرهنگیان و دانشجو معلمان پژو

ا ی ایشان بآشنای پذیری سازمانی ورود. این فرصت به لحاظ جامعهو پژوهشگر دانشگاه فرهنگیان، فرصت مغتنمی به شمار می

 اصله نسلیفدچار  را به روز آوری کرده و نماید تا خودسازمان را فراهم کرده و از سوی دیگر به آموزش و پرورش کمک می

 اله نویسیش و مقی خوبی در امر پژوهنگردد. به این منظور از یکی از دانشجویان پژوهشگر رشته علوم اجتماعی که سابقه

 ههمچنین وی ب داشت، دعوت به عمل آمد تا به فراخور زمان و وقت آزاد خود با کارشناسی پژوهش همکاری به عمل آورد.

 بر آمد. سئولیت به خوبیمبا اداره کل در مورد برگزاری جشنواره فیل رشد معرفی شد و از عهده این  6وان رابط اداره ناحیه عن

 )بعد از انجام اقدامات موثر( 2وضعیت 

 95-94 یلیماهه اول سال تحص ششدر  یگانه خراسان رضو 47ت اادار یانرتبه تحقق اهداف در م یتوضع

 47ادارات  یانر مدمشهد  6 یهنامه امضا شده با اداره کل، اداره آموزش و پرورش ناحصد تحقق تفاهمدر یرطبق نمودار ز

ی میانگین استان تبهررتبه از  16رقم  ینو ارسیده است.  15به  25رتبه بهبود یافتگی از  10با گانه آموزش و پرورش استان 

 .  بودتر  ینپائ یزن یاستان نگینیارتبه از م 5ماه گذشته  3باالتر است در حالی که در 

 ه رقمباست و نسبت  %01/56 و پژوهش یقگروه تحق یاختصاص یهاشاخص استان در شاخص یانگیننمودار م ینا در

را به  %74 قمر 6 یهاداره آموزش و پرورش ناح % رشد داشته است. 32/3سه ماه گذشته، کل استان خراسان رضوی  78/52%

 .به خود اختصاص داده استماه  3در را  %77/25ماه قبل  3در  %23/48 بت به رقمخود اختصاص داده که نس

 های تفاهم شده گروه تحقیق و پژوهشبندی ادارات در شاخصرتبه -6نمودار 

 
 



 

  

 

ماهه اول  ششدر  6یههمکاران در ناح یارشد و دکتر یکارشناس هاینامهیانپا یآوررتبه در بخش جمع یتوضع

 95-94 یلیسال تحص

قرار دارد که در سه  15ی در رتبهمشهد  6 یهناح یارشد و دکتر هاینامهیانپا یآوردر بخش جمع طبق نمودار صفحه بعد،

ین شاخص اداره اهمچنین در زمان جاری در  باشد.پله صعود می 16اشت و این رقم حاکی از قرار د 31در رتبه ماه گذشته 

 بود.تر  یناستان پائ ینیانگرتبه از م 20پائین تر است در حالی که در سه ماه گذشته  رتبه از میانگین استان 4مشهد  6ناحیه 

 یلیخست سال تحصماه ن 3در  6 یهبوده است و ناح %30/33 یاتیهدف عمل یناستان در تحقق ا یانگینم یرنمودار ز طبق

ه این شاخص، ب %79/28اص دادن رقم بود که در دوره جدید با اختصهدف شده  ینا %12/12تنها موفق به انجام  95 -94

  رشد داشته است. 67/16%

 هانامهجمع آوری پایان -درصد مشارکت ادارات از منظر اداره/ گروه تحقیق و توسعه در شاخص تولید دانش -7نمودار 

 
 

 95-94 یلیماهه اول سال تحص ششدر  6 یهرتبه در برنامه معلم پژوهنده در ناح یتوضع

استان  6عود به رتبه صبود و در دوره سه ماه دوم با یک پله استان  7رتبه  یدارا 6 یهناح نمودار زیر ، طبقبخش یندر ا

از  رتبه 4تنها  بل قرتبه از میانگین استانی باالتر است در حالی که در دوره سه ماه  15اکنون همرقم  ینو ا دست یافت. 

 خراسان رضوی باالتر بود.استان  یانگینم

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 بندی( ادارات از منظر اداره/ گروه تحقیق و پژوهش در شاخص برنامه معلم پژوهندهدرصد موفقیت )رتبه -8ار نمود

 
 95-94 یلیماهه اول سال تحص ششدر  یپژوهش -یعلم یهانشست یرتبه در برگزار یتوضع

ی، ص کلید. در این شاخهای علی و پژوهشی بودماندگی در بخش پرداخت به شاخص برگزاری نشستیکی از مراتب عقب

گانه به خود  47ای در میان ادارات مشهد در سه ماه ابتدایی سال تحصیلی، توانسته هیچ رتبه 6آموزش و پرورش ناحیه 

شرفت نیز در نوع اداره استان شده که این پی 47در میان  9ی سه ماه بعدی موفق به کسب رتبه اختصاص دهد؛ اما در دوره

ل کده توسط اداره شرتبه از میانگین استان نیز باالتر است و از هدف ترسیم  23چنین رتبه کسب شده خود بی بدیل است. هم

 خراسان رضوی هم فراتر رفته است.

 پژوهشی -های علمیبندی( ادارات از منظر اداره/ گروه تحقیق و پژوهش در شاخص نشستدرصد موفقیت )رتبه -9نمودار 

 



 

  

 

 

 95-94 یلیدر سه ماهه اول سال تحص یپژوهش -یعلم مسابقات یرتبه برگزار یتوضع

د دارای هیچ مشه 6پژوهشی، در دوره سه ماهه گذشته، آموزش و پرورش ناحیه  -در بخش شاخص برگزاری مسابقه علمی

 ن خط هدف ترسیمماهه بعدی به خط هدفی که اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی به عنوا 3ای نبود اما در دوره رتبه

 رده است دست یافته است. ک

ه معلم زدیک بودن برنامکرد. با توجه به نای را دنبال میگانهبرگزار شد، اهداف چند 6پژوهشی که در ناحیه  -مسابقه علمی

یشان ابرای  های اقدام پژوهی، محتوایی جهت برگزاری مسابقه به داوطلبان معرفی شد کهپژوهنده و بحث ارسال گزارش

ت بقه به دسین مسااه داشته باشد، تا عالوه بر شرکت در مسابقه علمی پژوهشی بتوانند با اطالعاتی که از کارکرد چندگان

 های اقدام پژوهی نیز بهبود بخشند. آورند، عملکرد خود را در گزارشمی

فته از گر شاتالزم به ذکر است که خط هدف ترسیم شده در نمودار بر مبنای انتظار اداره کل از ادارات که خود ن

 باشد. گانه است، می 47های امضا شده میان اداره کل آموزش و پرورش و ادارات زیر مجموعه نامهتفاهم

 

 ژوهشیپ -بندی( ادارات از منظر اداره/ گروه تحقیق و پژوهش در شاخص همایش و مسابقات علمیدرصد موفقیت )رتبه -10نمودار 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 گانه خراسان رضوی  47نسبت به ادارات  6کارشناسی پژوهش ناحیه مقایسه وضعیت رتبه  -3جدول 

 95 -94در سه ماه اول و سه ماه دوم سال تحصیلی 

رتبه در سه  عنوان شاخص ردیف

 ماهه اول

رتبه در سه ماه 

 دوم

رتبه نسبت به 

میانگین استان در 

 سه ماه اول

رتبه نسبت به 

میانگین استان در 

 سه ماه دوم

 +16 -5 15 25 پژوهش رتبه کلی بخش 1

 +15 +4 6 7 برنامه معلم پژوهنده 2

 %100تحقق  بدون رتبه %100تحقق  صفر پژوهشی -مسابقات علمی 3

 +23 47 9 صفر پژوهشی -های علمینشست 4

 -4 -20 15 31 جمع آوری پایان نامه 5

 

 گیرینتیجه

ی سبی ذهنش در صورت مطالعه داشتن و اشراف نحاکی از این است که کارشناسان پژوه پژوهشنتایج حاصل از این 

ر اقدام دهای موجود اهکارتوانند با ابتکار و نوآوری و استفاده از رنسبت به اسناد باالدستی، از جمله سند تحول بنیادین، می

ی باالیی هبازد پژوهی حاضر، وضعیت عملکرد خود را چه به لحاظ کمی و چه از نظر کیفی تا حد زیادی بهبود بخشند و به

 است.راهگش های سرمایه اجتماعی چون باال بردن میزان اعتماد و مشارکت و ... نیزدست یابند. همچنین ایجاد شاخص

زش و پرورش آموگانه  47ادارات  یاندر ممشهد،  6 یهناحآموزش و پرورش اداره رتبه کارشناسی پژوهش  ،در مجموع

ه ناحیه مذکور در همچنین، رتب. یافت؛ ارتقا 15به  25از  برنامه عملیاتی،های مختلف از نظر شاخص ی،استان خراسان رضو

از  یپژوهش یعلم یاهنشست یبرگزارو در شاخص  15به  31 از نامهیانپا یآورجمع ؛ 6به  7برنامه معلم پژوهنده از شاخص 

 یبرگزار شاخصدر  ید.رس %100شاخص عملکرد از صفر درصد به  نیز مسابقات گزاریبربهبود یافت. در شاخص  9به  47

 استان قرار گرفت. یرمورد تقد یمشهد جز نواح 6 یهناحنیز  رشد یلمجشنواره ف

مچنین ان و هجلب همکاری فرهنگیان، به خصوص مدیران مدارس، تا حد زیادی به نحوه ارتباط گیری کارشناس با ایش

هر  ا در موردرردشان ه این معنا که مدیران مدارس اگر عملکارائه بازخورد منظم و دقیق نسبت به عملکردشان بستگی دارد. ب

اشت. خواهند د بهتری بین ارزیابی بیابند؛ قطعا عملکرد مفید تر وهای اداری، از جمله کارشناسی پژوهش، زیر ذرهیک از بخش

 سی عملکردکن که ر ایشادر بسیاری از موارد دیده شد که مدیران اهل فعالیت  همکاری هستند، اما درونی شدن این تصور د

توان این تفکر می مدارس نماید که با افزایش کنترل و ارائه بازخورد نسبت به عملکرد اینبیند ایشان را دلسرد میها را نمیآن

 اشتباه درونی شده را تغییر داد.



 

  

 

داوری  صحیح ور مورد تدهد که افزایش نظارت دنشان می پژوهشها نیز نتایج حاصل از این در مورد تحقیقات و پژوهش

 شد.بهبود بخ زیادی های ادبی و علمی را کاهش داده و این رفتار غلط را تا حدودتواند درصد سرقتآثار پژوهشی همکاران می

 جتماعیتاکید بر خلق سرمایه اجتماعی در آموزش و پرورش بسیار مهم است. از جمله شاخص های مهم سرمایه ا

نصر رین عتاست. مهم میان فردی، اعتماد افراد به نهادها، میزان مشارکت، میزان آگاهی و ... طور که ذکر شد، اعتمادهمان

هادی ان( و نخلق سرمایه اجتماعی بین فردی )کارشناس و مدیر پژوهشهای ذکر شده در این حلمشترک در میان تمام راه

 باشد.)مدیران و اداره آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان( می

 هاهادپیشن

شارکت با ماصلی  توانند برای برانگیختن روحیه مشارکت مدیران مدارس، که از عوامل و ارکانکارشناسان پژوهش می -1

ها ی بعدی آنشنامهبندی و رتبه بندی کنند و در قالب پیوست بخگردند، پس از هر برنامه، مدارس را دستهادارات محسوب می

ن مدیران رقابت بی ایجاد ی را به نمایش گذاشته و از مدیران برتر تشکر کنند. این موضوع موجببندرا معرفی کرده، نمودار رتبه

 گردد.نیز می

ر ن وعده تقدیهای متعدد، و دادهای کارشناسی ارشد و دکتری، پی گیری و ارسال فراخواننامهآوری پایاندر مورد جمع -2

 نامه ها باشد.ای دریافت پایانتواند عامل انگیزشی مناسبی بردر هفته پژوهش می

توانند دهند، میمی های ارسالی به کارشناسی را مورد بررسی و ارزیابی قرارکارشناسان پژوهش یا داورانی که پژوهش -3

در  نند تاکها را در اینترنت جستجو ها و جلوگیری از سرقت ادبی، بخش های از پژوهشبرای افزایش سطح کیفی پژوهش

دن ف و رد کرمتخلّ یست بودن تحقیق و سرقت ادبی، مشخص شود. بعد از این نوبت ارائه بازخورد نسبت به افرادپ -صورت کپی

 کار ایشان است.

ت. یکی از نده اسهای دیگر به امضا رساهای بسیاری را با نهاد و دستگاهآموزش و پرورش خراسان رضوی تفاهم نامه -4

اهم این تف لی استان خراسان رضوی )دکتر سید جواد حسینی( تحقق یافتن عملیهای مدیر کل آموزش و پرورش فعدغدغه 

ها آگاه شده و نامهفاهماین ت توانند با مراجعه به اداره کل آموزش و پرورش یا به سایت اداره کل از مفادهاست. لذا افراد مینامه

 ها استفاده کنند.از آن

ژوهشگران پعاتی آوری منظم بانک اطالم در کارشناسی پژوهش تهیه و بروزیکی از کاربردی ترین اقدامات قابل انجا -5

 آید.ناحیه است. این عمل اقدامی بنیادین است و در تمام مراحل اجرایی دیگر به کار می

 ر کارشناسیدامور  تواند مکمل بسیاری ازارتباط داشتن با دانشگاه با دانشگاه فرهنگیان به خصوص بخش پژوهشی، می -6

ی طلوبی برامهای بسیار ی آموزش و پرورش گزینهژوهش باشد. همچنین اساتید این دانشگاه با توجه به قرار داشتن در بدنهپ

 باشند.های آموزش و ضمن خدمت میها و کالستدریس در دوره

 گردد.نیا تقدیر و تشکر میدر پایان این پژوهش از زحمات سرکار خانم نجیب
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