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 تاریخچه

شناخت پژوهش در آموزش به عنوان تعلیم یک رشته علمی در 

.میالدی آغاز گردید ۱۹اوایل قرن  های صورت گرفته ابتدا فعالیت 

 در این حوزه اغلب رویکردهای کمی تجربی بوده و این شاخه مهم

پژوهشی تنها به عنوان یک متغیر موثر روانشناسی در آموزش 

از اوایل قرن پژوهش در آموزش به عنوان یک . شدشناخته می

و  ۱۹۵۰های فعالیت آکادمیک به رسمیت شناخته شد و در دهه

های پژوهشی در جایگاه یک رشته مستقل در فعالیت ۱۹۶۰

.معرفی شد  

 های پژوهش در آموزشحیطه

  ،پژوهش در آموزش تحصیالت کاردانی، کارشناسی

 ...و   PHDکارشناسی ارشد،

  پژوهش در تداوم و استمرار آموزش 

 پژوهش در آموزش الکترونیک 

 پژوهش در زمینه نیازهای نوین آموزشی 

 ریزی درسی و آموزشی پژوهش در برنامه 

 پژوهش در ارزیابی و ارزشیابی 

 پژوهش پیرامون نقش فناوری اطالعات در آموزش 

 های رشد و ارتقای پژوهش پیرامون برنامه

 استعدادهای درخشان

 

 پژوهی چیست؟دانش

های دانشگاهی یکی از مفاهیمی که در دو دهه اخیر وارد عرصه

بی .ویژه دانش پژوهی آموزشی استشده است، دانش پژوهی به

شک اضافه شدن این مفهوم به حیطه پژوهش در آموزش کمک 

 . اساسی به ارتقای این رشته خواهد نمود

 :پژوهیتعاریف دانش

های كشف، آوری برجسته علمی در حیطههر نوع فعالیت و نو. 1

سازی آموزش، كاربرد نتایج پژوهش های اصیل و یكپارچه

های اطالعات بدست آمده از اجزای مختلف یك رشته یا رشته

 (Boyer)مختلف علمی 

كاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرآیندهای  .2

نی بر شواهد و مداخالت یادگیری، نقد آموزش مبت -یاددهی

آموزشی هدفمند توسط فرد و مشاركت دادن نتایج و عقاید با سایر 

 (… ,Martin)افراد 

  مفهوم پژوهش در آموزش

های تحقیقاتی در دانش آموزش یکی از مهمترین حوزه پژوهش در

های الزم در حوزه آموزش در جهت نوین بوده که به انجام پژوهش

ای و حل مشکالت و تعیین نیازهای آموزشی در سطوح ملی، منطقه

کیفی در واقع رسالت اصلی این رشته، ارتقای  .پردازددانشگاهی می

های نوین جهت سطح آموزش بوده که در راستای ارائه ایده

های آموزشی گام برداشته و در نهایت ریزی و اجرای برنامهبرنامه

یابی به جدیدترین اطالعات سعی دارد تا با فراهم نمودن زمینه دست

سازی نظام اطالع رسانی در زمینه آموزش، فرهنگ علمی و بهینه

سترش داده و اساتید را در زمینه تجزیه و پژوهش در آموزش را گ

 . تحلیل مسائل آموزشی نوین یاری دهد

 

 کاربرد پژوهش در آموزش

 های آموزشی براساس استفاده از یجاد تحول در برنامها

 تحقیقات و امکانات فناوری نویننتایج حاصل از 

  هدفمند کردن تحقیقات آموزشی و کمک به تقویت کمی و

 های آموزشیکیفی پژوهش

 ارتقای دسترسی به منابع مورد نیاز آموزشی 

 گیری های کالن و افزایش کیفیت  بسترسازی جهت تصمیم

 سطح آموزشی

 مربوط به  یهای پژوهشبه تصویب  طرح یاولویت بخش

 یآموزشمسائل و مشکالت 

 در راستاي سیاست هاي  یدانشجوی یهدایت پژوهش ها

 کیفیت آموزشارتقای 

 های پژوهشی در آموزشارائه مشاوره به مجریان طرح 

 یبرنامه های آموزش یو بهینه ساز یكمك به بازنگر 

 مراكز تحت پوشش

 پژوهش در آموزش در عصر نوین

مفهوم پژوهش در آموزش و تاثیر آن بر در طی دو دهه اخیر 

های آموزشی نوین بیش از پیش مورد توجه توسعه فعالیت

پژوهشگران و اعضای کادر آموزشی در سراسر جهان قرار 

ها و نامهبا گنجاندن این مفهوم در تدوین آیین. گرفته است

پژوهشی و در  –های ارتقای مدرسین در مراکز علمی اساسنامه

ن به عنوان یکی از اجزای ضروری جهت پیشرفت و نظر گرفتن آ

ارتقای آکادمیک، توجه به این مسئله وارد مرحله جدیدی شده 

سازی مطلوب مفاهیم پژوهش در آموزش نیازمند پیاده. است

های متعدد در کنار طرح فراهم سازی زمینه ها و زیرساخت

با یک بنابراین الزم است . های نوآورانه در این زمینه استایده

سازی صحیح این های الزم جهت پیادهریزی دقیق زمینهبرنامه

 .های پیش روی آن فراهم گرددمفهوم و رفع چالش
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