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اشاره
برای آشــنایی و اســتفاده حداکثری از ظرفيت 
متقابل پژوهش ســراهای دانش آموزی و آموزش های 
فنی وحرفه ای، بر آن شــدیم تا گفت وگویی با یکی از 
مسئولين این مراکز داشته باشــيم. بدین منظور به 
همراه سردبير و مدیر داخلی فصلنامه رشد آموزش 
فنی وحرفــه ای و کاردانش با مدیر پژوهش ســرای 

آفرینش در محل این مرکز به گفت وگو نشسته ایم.
é از خودتــان بگویيــد و مأموریت هــای 
چرا  پژوهش سراها  اینکه  و  پژوهش ســراها 

ایجاد شدند؟
○ دیبا سعیدی نیا هستم؛ کارشناس  ارشد مدیریت 
آموزشی، با ۲۸ سال سابقة خدمت در آموزش وپرورش 
و مدیر پژوهش سرای آفرینش منطقة ۴ تهران. حدود 
سه ســال پیش که مدیریت پژوهش سرای آفرینش 
را به من ســپردند، اولین مشــکلی که با آن مواجه 
بودم، ناآشــنایی گروه هدف مخاطبان پژوهش سرا 
با فعالیت های آن بود. بــرای اینکه بتوانیم هدف ها 
و برنامه های پژوهش ســرا را بــه مخاطبان و حتی 
همکاران معرفی کنیــم، به برنامه ریزی ها و اقدامات 
متنوعــی نیاز بود و انرژی زیادی صرف شــد تا این 
مهم اتفاق بیفتد. اکنــون به لطف خداوند در جایی 
قرار داریم که توانسته ایم از هر مدرسه حداقل دو یا 
سه عضو داشته باشیم و ارتباط گسترده ای با والدین 

دانش آموزان بگیریم.
پژوهش سراها حدود ســال های 1385 و 1386 با 
عنوان آزمایشگاه شروع به کار کردند. بعد از تصویب 

»ســند تحول بنیادین آموزش وپــرورش« )آذرماه 
1390( و مطابق راهکار 6-6 این ســند، با موضوع 
پژوهش سراها  یادگیری،  به محیط های  تنوع بخشی 
مورد توجه بیشــتری قرار گرفتند و مانند کانون ها، 
کتابخانه ها و آزمایشــگاه ها در فهرست محیط های 

یادگیری خارج از مدرسه معرفی شدند.
پژوهش ســراهای دانش آمــوزی، مراکزی علمی ـ 
پژوهشــی هســتند که زیر نظر آموزش وپرورش و 
به منظور شناســایی و فراهم آوردن زمینة رشــد و 
هدایت اســتعدادها و پرورش خالقیت های فردی و 
گروهی دانش آموزان و گســترش فرهنگ مطالعه، 
تحقیــق و پژوهش بین آنان، تأســیس و به صورت 

هیئت امنایی اداره می شوند.
اهداف  پژوهش ســرای دانش آموزی در چارچوب 
و وظایف آموزش وپــرورش و در زمینه های علمی ـ 
پژوهشــی و آموزشــی، از جمله آموزش روش های 
مبتنی بــر پژوهش، طراحــی و انجــام پروژه های 
تحقیقی، پژوهشی و فناوری دانش آموزی و برگزاری 
جشنواره ها و مسابقه های علمی، پژوهشی و فناورانه، 
فعالیت دارند. حمایــت از دانش آموزان برای حضور 
در جشنواره ها و برنامه های علمی و پژوهشی داخلی 
و خارجــی، آزمایــش و تجربة ایده های پژوهشــی 
دانش آموزی، حمایت از کاربســت و تولید ایده ها و 
یافته های علمی و پژوهشی و تجاری سازی آن ها، و 
تعامل اثربخش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، 
از دیگر فعالیت های پژوهش سراهای دانش آموزی به 

شمار می روند.

ـــــــتی با مدیر  نشس
ینش وهش سرای آفر پژ
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پژوهشی  پژوهش سراهای دانش آموزی، مراکزی علمی ـ 
هستند که زیر نظر آموزش وپرورش و به منظور شناسایی 
و فراهم آوردن زمينة رشد و هدایت استعدادها و پرورش 
خالقيت های فردی و گروهی دانش آموزان و گســترش 
فرهنگ مطالعه، تحقيق و پژوهش بين آنان، تأســيس و 

به صورت هيئت امنایی اداره می شوند



43 رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورة شانزدهم |  شمارة 2 |  زمستان 1399

در کشور ما حدود 600 پژوهش سرا وجود دارند که 
مأموریت آن ها استعدادیابی و شناسایی دانش آموزان 
و رشــد و هدایت این استعدادهاســت. مدرســه ها 
دانش آموزانــی را کــه دارای اســتعدادهای خاص 
هستند و معلم فرصت پرداختن به آن ها را ندارد، به 

پژوهش سراها معرفی می کنند.
در آغاز کار مانعی مانند اعتمادسازی میان مدیران 
مدرسه ها کار ما را ســخت کرده بود، اما به خوبی از 
عهدة آن برآمدیم و توانســتیم مدرسه ها را متقاعد 
کنیم که کنار نظام آموزشی هستیم. امروز خانواده ها 
و مدرسه ها از ما مطالبه می کنند که کارهای بدیع و 

متناسب با دانش روز انجام بدهیم.

é چگونــه می تــوان همــکاری ميــان 
و  فنی وحرفه ای  شــاخة  و  پژوهش ســراها 

کاردانش را تقویت کرد؟
○ محوریت کار ما تمرکز روی علوم جدید اســت 
که برخــی از آن ها در کتاب های درســی یا وجود 
ندارند یا فقط به آن ها اشــاره کوتاهی شــده است؛ 
بــرای مثــال دانش نانو یــا علم نجوم یــا رباتیک. 
مشکلی که در پژوهش ســراها داریم، کمبود نیروی 
متخصص در این زمینه هاست. به همین دلیل ارتباط 
خوبی با دانشــگاه ها و شرکت های دانش بنیان داریم 
تا از دانشــجویان جوان و کارآمــد بهره ببریم. البته 
دانشــجویان فنی وحرفه ای به دلیل ماهیت مهارتی 
درس ها، شــاید بهتر بتوانند به صورت حرفه ای به ما 

کمک کنند.
معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری نیز 
حمایت خوبی از پژوهش سراها دارد. اما در خصوص 
رشــته های فنی وحرفه ای، متأســفانه فاصلة زیادی 
میان ما وجود دارد که ان شــاءاهلل این گفت وگو آغاز 

حرکت های جدید و ارتباط نزدیک تر شود.

é مخاطب شما چه کسانی هستند؟
○ مخاطب ما تمام گروه های سنی دانش آموزان از 
پایة اول تا دوازدهم هستند. حتی اولیا و معلمان نیز 
مطالبه گری می کنند تا در کارگاه ها و سمینارهای ما 
در وب )وبینار( شرکت کنند و به عضویت انجمن های 
علمی درآیند. پژوهش سراها فرصتی برای دیده شدن 
دانش آمــوزان و ابراز وجود آن ها، به ویژه در ســنین 
نوجوانــی، و همچنین ارتباط بیــن آن ها و دنیای 

مشاغل است.

é انجمن هــای علمی تشــکيل شــده در 
پژوهش ســراها تــا چه ميزان رشــته های 
فنی وحرفه ای و کاردانش را پوشش می دهند؟

○ انجمن های علمــی، مانند انجمــن ریاضیات، 
فیزیک و ... یا انجمن هایی در حوزة شــغل ها، مانند 
فراوری گیاهان دارویی، در پژوهش سراها وجود دارند 
و اینکه روزی ادعا کنیم شــغل های سطح کشور را 

پوشش داده ایم، دست یافتنی است.
ما در پژوهش ســرا روی دو مهــارت کار می کنیم: 

در کشور ما حدود 
6۰۰ پژوهش سرا 
وجود دارند که 
مأموریت آن ها 

استعدادیابی 
و شناسایی 

دانش آموزان و 
رشد و هدایت این 

استعدادهاست
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یکی مهارت های مدرســه ای و دیگری مهارت های 
غیرمدرســه ای کــه به نظــر می آیــد، مهارت های 
غيرفنی  شایســتگی های  همان  غیرمدرسه ای 
هستند که در شــاخة فنی وحرفه ای و کاردانش به 
آن ها پرداخته می شود؛ آموزش هایی مانند کارگروهی 
و یا کارگاه نوآوری، بهینه ســازی مصرف و کمک به 

حفاظت از محیط  زیست.

é ما داریــم به پژوهش ســراها نزدیک و 
نزدیک تر می شویم. چگونه می توان از ظرفيت 
آموزش هایی در خصوص  برای  پژوهش سراها 

شایستگی های غيرفنی استفاده کرد؟
○ بــه نظر من بایــد تمرکز را روی تنوع بخشــی 
انجمن ها ببریم. هم تنوع رشــته های فنی و مهارتی 
و هم شایســتگی های غیرفنی را در قالب انجمن ها 
و تشکل های علمی ـ مهارتی قوت ببخشیم و به این 
ترتیــب ارتباط تنگاتنگ با شــاخة فنی وحرفه ای و 
کاردانش را تقویت کنیم. پیشــنهاد تشکیل انجمن 
شایســتگی های غیرفنی حتی به صورت اســتانی یا 
دبیرخانــه می تواند اهمیت این نوع شایســتگی ها 
را کــه مــورد توجه برنامة درســی ملی هســتند، 
پررنگ تر کند. البته ما در پژوهش ســرا چهار »هم« 
)همکاری، همدلی، هم پوشانی و همیاری( داریم که 
ارتباط نزدیکی با شایســتگی های غیرفنی در شاخة 

فنی وحرفه ای و کاردانش دارند.

é برای جذب دانش آموزان و ترغيب آنان به 
ورود به این انجمن ها چه ابزارهایی دارید؟

○ به منظور تشــویق دانش آموزان برای شــرکت 
در کارگاه های آموزشــی و انجمن ها، جشنواره ها و 
مثال،  برای  پیش بینی شده اند.  مسابقه های کشوری 
جشنوارة علمی ـ پژوهشی پژوهش سراها سال گذشته 
اولین سال برگزاری را پشت سر گذاشت. مسابقه های 
کشــوری و بین المللی و نمایشگاه ها کمک می کنند 
که دانش آموزان ضمن احســاس هویت، برای بهتر 

دیده شدن مشارکت کنند.

é تاکنون چه نوع نمایشگاه هایی داشته اید 
ترویج آموزش های  برای  را  برنامه هایی  و چه 

فنی وحرفه ای مفيد می دانيد؟
○ »نمایشــگاه دست ســازه های دانش آمــوزی« 
در قالــب انجمن هــای علمــی، برای دیده شــدن 
دانش آمــوزان، به ویــژه نوجوانان که ابــراز وجود از 

ویژگی های سنی آن هاســت، بسیار اثربخش است. 
نمایشگاهی از شغل ها داشتیم که موجب شد، برخی 
دانش آموزان عالقه مند به یک شــغل، بعد از شرکت 
در این نمایشگاه و آشناشدن با رشتة شغلی که برای 
آینده انتخاب کرده بودند، تغییر مسیر دادند. اما اگر 
در هفتة اول اردیبهشت ماه که هفتة مشاغل نامیده 
شده اســت، با همکاری هنرستان ها یک آزمایشگاه 
شغل ها داشته باشیم، می تواند به معرفی رشته های 

فنی وحرفه ای و کاردانش کمک کند.

دانش آموزان  از  اســتعدادیابی  برای  آیا   é
تست گرفته می شــود؟ تستی مانند »تست 

مشاغل هالند«1.
○ تاکنون چنین تستی نداشته ایم، هر چند حوزة 
مشاوره در مدرسه ها از این تست ها استفاده می کنند. 
قرار اســت در ســال جاری دانش آموزان را با 9 نوع 

تست استعدادیابی سنجش کنیم.

é پژوهش ســراها با کانون هــا چه تفاوتی 
دارند؟ دســته بندی انجمن های علمی به چه 

صورتی انجام می شود؟
○ کانون ها بیشتر روی موضوع های فرهنگی ـ هنری 
تمرکــز دارند و تمرکز پژوهش ســراها بیشــتر روی 
موضوع های علمی ـ پژوهشی است. به نظر من ایجاد 
انجمن های علمی ـ مهارتی می تواند شروع خوبی 

برای ورود رشته های فنی وحرفه ای و مهارتی باشد.

کاردانش  و  فنی وحرفه ای  ما در شــاخة   é
یک طبقه بندی چهارگانه با عنوان حوزه های 
حرفه ای بــزرگ )زمينه( داریم که شــامل 
صنعت، خدمات، کشــاورزی و هنر می شود. 
برای گنجاندن رشته های فنی وحرفه ای در این 

انجمن ها چه پيشنهادی دارید؟
○ در پژوهش ســراها دســته بندی خاصی وجود 
ندارد، اما می توان دسته بندی هایی مبتنی بر همین 
طبقه بنــدی چهارگانه ایجاد کــرد و دبیرخانه های 
صنعت، کشــاورزی، هنر و خدمات داشــته باشیم. 
حتی می توانیم این انجمن ها را منطبق بر حوزه های 
یازده گانــة تربیــت و یادگیری برنامة درســی ملی 

دسته بندی کنیم.
é ما در شــاخة فنی وحرفــه ای دبيرخانة 
راهبری کشوری داریم. ارتباط بين دبيرخانة 
در  می تواند  چگونه  پژوهش سراها  و  راهبری 

ما در پژوهش سرا 
چهار »هم« 
)همکاری، همدلی، 
هم پوشانی و 
همیاری( داریم 
که ارتباط نزدیکی 
با شایستگی های 
غیرفنی در شاخة 
فنی وحرفه ای و 
کاردانش دارند
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راهگشــا  فنی وحرفه ای  آموزش های  ترویج 
باشد؟

○ ســال گذشــته رویــدادی در ســطح منطقه 
داشــتیم با »موضوع کارآفرینی مبتنی بر IT«. دورة 
سه روزه ای تعریف شد که در آن دانش مورد نیاز بوم 
مدل کســب وکار و ایده یابی ارائه شد و دانش آموزان 
با اســتفاده از تکنیک های حل مســئله و مبتنی بر 
کار گروهــی طرح هایی را کلید زدنــد. در این دوره 
از منتور2هــا دعــوت کردیــم، در حوزه های متنوع 

کسب وکار، تیم ها را راهبری کنند.

é پژوهش سراها چگونه می توانند در هدایت 
تحصيلی و ورود آگاهانه به شاخة فنی وحرفه ای 

و کاردانش نقش ایفا کنند؟
○ به نظر می رســد جای یک فراخوان »جشنوارة 
مشاغل« بین پژوهش سراهای کشور خالی است که 
می تواند رویداد مهمی به مناســبت هفتة مشاغل و 
البتــه گامــی اثربخش در جهت آگاهی بخشــی به 
دانش آموزان پایه های هشــتم و نهم باشــد که در 
آســتانة هدایت تحصیلی هســتند. در ایام شــیوع 
بیماری »کوویــد 19« که معلمان از فضای مجازی 
برای پیشبرد اهداف یاددهی ـ یادگیری بهره می برند، 
جشــنوارة تولید محتوا برای معرفی مشــاغل حتی 
می تواند به صورت مجازی و به صورت کشوری برگزار 

پینوشتها
1. تســت اســتعدادیابی هالنــد یا 
سنجش تمایالت شغلی که به آزمون 
رغبت ســنج هالنــد )Holland( یا 
کدهــای هالند نیز مشــهور اســت، 
افراد  ذاتی  اشــتیاق  به منظور کشف 
به انواع مشاغل توســط روان شناس 
آمریکایی، جان هالند طراحی شــده 

است.
2. منتور شخصی اســت که در یک 
زمینة تخصصی تجربه دارد و می تواند 
به شخص دیگری که تجربة کمتری 
در همان زمینه دارد، با ارائة دانش و 

مهارت کمک کند.

شــود. در دوران قرنطینــه، شــغل های خانگی هم 
می تواند نگاه نویی به مــا ارائه کند و به این ترتیب 
جشنواره ای هم برای معرفی شغل های خانگی داشته 

باشیم.

é چگونه می توان متناسب با آمایش سرزمين، 
انجمن های علمی ـ مهارتی کارآمد ایجاد کرد؟
○ دبیرخانه های علمی ـ مهارتی، اگر با شــغل های 
خــاص منطقه متناســب باشــند، قطعًا بــه ایجاد 
انجمن های کارآمدتری منجر خواهند شد. برای مثال، 
دبیرخانة علمی ـ مهارتی یا قطب کشوری سرامیک 
باید در مهد سرامیک کشور، در استان یزد یا استان 
همدان، دبیرخانه داشته باشد. قطعًا دبیرخانه ای که 
مرتبط با موضوع جنگل و یا امور باغی باشد، نباید در 
یک شــهر کویری ایجاد شود و فعالیت داشته باشد. 
برای مثال، قطب گیاهان دارویی در اســتان مرکزی 

است و این انتخاب درست بوده است.

اميد اســت، استقبال مدارس  پایان  é در 
و هنرســتان ها از فعاليت های پژوهش سراها 
روز افزون  موجب حضــور  یافتــه،  افزایش 
دانش آموزان و هنرجویان در این مکان علمی 

و آموزشی شود. 


