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چکیده
وپرورشآموزشدر اداره کل هاآنيبندتیاولوهدف اصلی این پژوهش، شناسایی نیازهاي پژوهشی و 

خراسان رضوي است. براي دستیابی به این هدف از روش پژوهش میدانی استفاده شد. جامعـه آمـاري 
ــه  ــر کلی ــاظر ب ــاگروهن ــع و يه ــاگروهذینف ــالح يه ــوزشذیص ــتان،وپرورشآم ــعه اس ــناد توس اس

در واحد کارشناسی شدهانجامهاي و پژوهشوپرورشآموزشنظیر سند ملی و استانی وپرورشآموزش
از طریق مصاحبه گروهی بـه شـیوه هاآن. شناسایی نیازهاي پژوهشی و اولویت یابی باشدیمتحقیقات 

تعلیم و تربیت و تحلیل محتواي اسـناد توسـعه نظرانصاحبهاي گروهی متمرکز، نظرخواهی از بحث
نیتـرمهمنیاز پژوهشی شناسایی شـدند. 394، آمدهدستبهصورت گرفت. بنابر نتایج وپرورشآموزش

بحـث متمرکـز، يهـاگروهدر جلسـات کنندهشـرکتنیازهاي پژوهشی از طریق حصول توافـق افـراد 
استان و وپرورشآموزشعضاي کمیسیون پژوهشی ، بررسی و داوري اشدهانجاميهاپژوهشارزشیابی 

اولویـت پژوهشـی 185تیـدرنهاشدند که يبندتیاولو، شدهییشناسانیز مطابقت با فهرست نیازهاي 
استخراج شدند.
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مقدمه
مسـائلتحقیقات در حل مؤثربررسی ادبیات پژوهش در عرصه هاي مختلف حکایت از نقش 

بایـد معطـوف بـه هـاپژوهشاین امر نیز واقعیتی انکارناپـذیر اسـت کـه حالنیدرعبشر دارد. 
توسـط محافـل دشـدهیتولهاي ارزشمند یا نیازهاي واقعی باشند تا بتوان از دانش و یافتهمسائل

بـین دهـدیمبه عمل آورد. شواهد بسیار زیادي وجود دارد که نشان يمؤثرترپژوهشی استفاده 
وجـود دارد يامالحظـهقابلحاصل از پژوهش و نیازهاي واقعـی شـکاف و فاصـله يهاافتهی

ارتبـاطیبـآموزشی، پژوهش آموزشی را کارگزارانشتریبکهيطوربه). 1385(فتحی واجارگاه، 
پژوهشـگران آنچـهبـه جـهیدرنتکننـد و خودشان تلقی میهرروزههاي و دلواپسیهادغدغهبا 

). اهمیت موضوع ارتبـاط بـین 1386، 1(الگمن و شالمنندینمایمتوجه کمتري کنندیمتوصیه 
- شـود کـه عمـدهناشی مـیازآنجاهاي حاصل از پژوهش نیازسنجی پژوهشی با کاربست یافته

هـاي یافتـهيریکارگبـهامـور اجرایـی در اندرکاراندسـتمـدیران و یمشغوللدترین انتقاد و 
).1385؛ خدیوي و همکاران، 1386پژوهش است (بابایی،مسئلهپژوهشی، متوجه موضوع و 

پژوهشـی، يزیربرنامـهاولین گام فراینـد عنوانبهپژوهشی يهاتیاولونیازسنجی و تعیین 
بـر عهـدهوپرورشآمـوزشها در حوزه نقشی محوري و جهت دهنده براي مدیریت پژوهش

پیامـدها و نظـر گـرفتنبـا در ژهیوبهپژوهشی يبندتیاولودارد. اهمیت موضوع نیازسنجی و 
ــل از آن را  ــتاوردهاي حاص ــدس ــوانیم ــا ت ــات ب ــیدن تحقیق ــاق بخش ــاتیاولودر انطب يه

يهـاطرحو همـاهنگی بـین یدهسـازماناز اتالف منـابع پژوهشـی، ، جلوگیريشدهییشناسا
پژوهشــی، يهــاتیظرفو هـاتیقابلپژوهشـی، تخصــیص بهینـه اعتبــارات پژوهشـی، بســیج 

و از همـه کیراسـتراتژیغو يالحظـهيهـايریگمیتصمدر امر پژوهش و پرهیز از ينگرندهیآ
يهـاطرحپژوهشی از طریـق اجـراي يهاافتهینتایج و يریکارگبهبسترسازي الزم براي ترمهم

ذینفـع، تحکـیم يهاگروه)، درگیر شدن 1385پژوهشی ضروري و موردنیاز (فتحی واجارگاه، 
بـا پیامـدهاي پـژوهش و تغییـر در جریـان منـابع بـه سـمت هاپاسـخو هاتیفعالارتباط بین 

و يکـاردوباره، يکاردهپراکنـ)، جلـوگیري از 1384کریمی و همکاران، (یپژوهشيهاتیاولو
اصلی نظـام آموزشـی (خـدیوي و همکـاران، يهاتیاولوبر هاپژوهشموازي کاري و تمرکز 

) مالحظه نمود.1385

1. Lagman & Shalman
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از آمدهدسـتبهفوق و با نظر به نتایج حاصل از مطالعـه اکتشـافی مراتببهبا توجه 
پژوهشـی در اداره کـل سـازمان يهاافتـهیکاربست يهانهیزمشناسایی «طرح پژوهشی 

موانـع کاربسـت نیتـریاساسـو نیتـرمهم، یکی از »خراسان رضويوپرورشآموزش
امور اجرایـی ایـن اسـت کـه آنـان اندرکاراندستپژوهشی در بین مدیران و يهاافتهی

و نیازهـاي حـوزه خـود تلقـی مسـائل، هـاچالشبـا ارتبـاطیبـرا شدهانجامتحقیقات 
حوزه کـاري خـود کوششـی مبتالبهمسائلذا در استفاده از نتایج آن در حل . لندینمایم

اقـدامی زیربنـایی کـه عنوانبـه، انجام نیازسنجی پژوهشـی رونیازا. آورندینمبه عمل 
يبنـدتیاولوذینفـع در شناسـایی و يهـاگروهمستلزم درگیر شدن و مشارکت فعاالنه 

مزبـور نسـبت بـه يهـاگروهنگرش و تفکر ، در تغییرباشدیمنیازهاي پژوهشی واقعی 
و همچنین فرصـت آمدهدستبهنتایج يریکارگبهماهیت پژوهش، ضرورت انجام آن و 

نقـش توانـدیمـوپرورشآمـوزشمبتالبـهواقعی مسائلمناسبی براي انعکاس نیازها و 
شـدهيگردآوريهادادهداشته باشد. براي دستیابی به این هدف، در این مقاله از ییبسزا

هـاي پژوهشـی در اداره کـل یتاولونیازسـنجی و تعیـین «یک طرح پژوهشی با عنوان 
استفاده شد. در این طرح تالش شد تا بـا طراحـی و » خراسان رضويوپرورشآموزش

هـاي تحقیقـاتی آتـی را ، پـروژهمنـدنظاماجراي یک برنامه نیازسنجی پژوهشی دقیق و 
امور اجرایی اندرکاراندستها و باورهاي مدیران و گرشهدفمند نموده و با تحول در ن

آشتی بـین دو نظـام آموزشـی و نظـام پژوهشـی را يهانهیزمدر طی فرایند نیازسنجی، 
ایجاد و در مراحل بعدي این پیوند را تقویت نمود.

مروري بر ادبیات پژوهش
اهمیت و ضرورت نیازسنجی پژوهشی، مطالعـات صـورت گرفتـه بـه شـیوه رغمبه
نظیـر علـوم پزشـکی هـاحوزهدر حوزه تحقیقات آموزشی در مقایسه با سـایر مندنظام

باهـدف. اغلب مطالعات موجـود در سـطح کـالن باشندیمشمارانگشتبسیار اندك و 
شـدهانجامبـر مطالعـات انجـام شـدند. مـروري تدوین یک برنامه پژوهشی ملی/استانی

حاکی از وجود دغدغه نیازسنجی پژوهشی در سطح کالن و ملی بـوده اسـت. چنانکـه، 
اجرایی استان، تخصـیص يهادستگاهساماندهی امر تحقیقات در باهدفهااستانبرخی 

بهینه اعتبارات تحقیقاتی، ایجاد بانک اطالعاتی از نیازهـاي تحقیقـاتی کـاربردي، ایجـاد 
رده میان مراکز اجرایی و تحقیقاتی و هـدایت متخصصـان و پژوهشـگران در پیوند گست
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جهت انجام تحقیقات کاربردي موردنیـاز توسـعه اسـتان، اقـدام بـه طراحـی و اجـراي 
. در ایـن راسـتا، اسـتان خراسـان (سـازمان اندنمودهيبندتیاولونیازسنجی پژوهشی و 

یشـرق)، آذربایجـان 1381)، قـم (1383)، زنجـان (1380استان،يزیربرنامهمدیریت و 
از پیشــگامان تــوانیمــ) را 1384) و کردســتان (1381)، قــزوین (1380، 1379، 1377(

اجراي این طرح قلمداد کرد که طی فرایندي تقریباً مشابه و با فراخوان عمومی بـه کلیـه 
يهـاگروهاجرایی، نیازهاي تحقیقاتی استان را شناسایی و سپس با تشـکیل يهادستگاه

مورداستفادهفنون نیترمهمبرتر را اعالم نمودند. يهاتیاولوتخصصی و کمیته مرکزي 
از: روش بحـث انـدعبارتمـوردنظريهـاطرحبراي شناسـایی نیازهـاي پژوهشـی در 

متمرکز گروهی، پرسشـنامه، روش پـژوهش اسـنادي، پیمایشـی، تکنیـک دلفـی، روش 
توافقی و بارش افکار.

نیازسـنجی پژوهشـی صـورت گرفتـه در يهـاطرحنیتـرمهمه برخی از در ادامه ب
) در ارزیـابی 1381امـامی و همکـاران (نمونه، طوربه. شودیممختلف اشاره يهاحوزه

ي برتـر پژوهشـی در شـهر بوشـهر بـا هـاتیاولوتدوین منظوربهنیازهاي سالمت جامعه 
ي سـنی مختلـف، هـاگروهدر نفـر99با مشارکت روش بحث متمرکز گروهیاستفاده از 

سالمت شناسایی و استخراج نمودند.کنندهنییتععوامل نیترمهم
پژوهشی حوزه سالمت از طریـق يهاتیاولو) در تعیین 1382و همکاران (پناهزدانی

نیازسنجی در اسـتان کهگیلویـه و بویراحمـد از روش ارزیـابی وضـعیت بهداشـتی، نظـام 
کنندگاناسـتفادهيهاخواسـتهبهداشتی، نظام پژوهش حوزه سالمت، نیازها و يهامراقبت

از کنندگاناسـتفادهاز خدمات بهداشتی درمانی استفاده کردند. ابزار اصلی ارزیابی نیازهاي 
علمـی و تخصصـی دانشـگاه، سـایر يهـاگروهبود که با مشارکت ياپرسشنامهخدمات، 

نمایندگان مردم تکمیل شد.متولی سالمت در استان ويهابخش
پژوهشـی در حـوزه سـالمت در يهاتیاولو) در تعیین 1382و همکاران (پوردیمج

يبنــدتیاولواســتان اردبیــل، طــی دو مرحلــه بــه تحلیــل وضــعیت موجــود ســالمت و 
کیفـی و يهـاپژوهشقبلـی، افتـهیانجـامپژوهشی از طریق بررسی مطالعات يهاتیاولو

اولویت پژوهشـی در 34درمجموع، آمدهدستبهپرداختند. بر اساس نتایج عملیات میدانی
سـال 5کودکان زیـر ریوممرگبه توانیمآنها نیترمهماستان اردبیل مشخص شدند که از 

و سوانح و حوادث اشاره کرد.
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ۀنـیدرزمپژوهشی و مداخالت بهداشتی يبندتیاولو) در 1383نجات و همکاران (
علیـت، چهـارچوب معینـی بـراي شدهفیتعريهامدلبر اساس هايارمیبعوامل خطر 

مـدل عنوانبهمدل مقابل واقعبنابراین، از ؛ مشخص کردندهايماریبتحلیل عوامل خطر 
عوامل خطر استفاده شد.ریتأثبراي برآورد سهم GIF1کاربردي و دقیق و از شاخص

پژوهشـی در مرکـز يهـاتیاولو) در نیازسنجی و تعیین 1384کریمی و همکاران (
يهـاتیاولونیتـرمهمتحقیقات سازمان انتقال خون ایران با ارائه یک روش پیشنهادي، 

منظوربـهآموزشـی-برنامه تـوجیهیپژوهشی این سازمان را اعالم نمودند. طراحی یک 
جلب مشارکت ذینفعان، جستجوي منابع اطالعاتی از مراجع مرتبط و تحلیـل وضـعیت 

ازجملـهو تهدیـدها هافرصتبر شناسایی نقاط قوت و ضعف، دیتأکسازمان با موجود 
عنـوان تحقیقـاتی در 99، درمجموع. رودیماقدامات پژوهشگران در این طرح به شمار 

حیطه به تصویب شوراي پژوهشی سازمان رسید.16
پژوهشـی منطقـه پایگـاه يهـاتیاولوتعیـین منظوربـه) 1385خدیوي و همکاران (

بـا تحقیـق مشـارکتیحقیقات جمعیتی فرخشهر استان چهارمحال و بختیاري، طی یک ت
طبقه اصلی پرداختند.9مشکل مردم فرخشهر در 40روش ارزیابی سریع به شناسایی 

پژوهشـی سـازمان يهـاتیاولو) در بررسـی نیازهـا و تعیـین 1385شیبانی اصـل (
ز روش پـژوهش اسـنادي و نوسازي و توسـعه و تجهیـز مـدارس کشـور بـا اسـتفاده ا

در جامعـه آمـاري نسـبتاً هـادادهجهـت گـردآوري تکنیک دلفـیپیمایشی و استفاده از 
زمینه اصلی و فرعی اسـتخراج کردنـد (بـه 16اولویت پژوهشی در 337بربالغوسیعی، 
).1378چروده، يدریحنقل از 

پژوهشی مرکز تحقیقـات يهاتیاولو) در بررسی 1388؛ 1386کالهی و همکاران (
تعیـین منظوربـهعفونی و گرمسیري دانشگاه علوم پزشـکی شـهید بهشـتی، يهايماریب

پژوهشی ضمن شناسایی افراد ذینفع و تحلیل وضـعیت حـوزه مربـوط بـه يهاتیاولو
يهـايبنـدطبقهعفـونی، يهـايمـاریبهاي عفونی از فراخـوان عمـومی، منـابع بیماري

توافقی کیفی بارش افکـار، بحـث گروهـی متمرکـز و يهاروشو اهيماریبیالمللنیب
تحقیقاتی با امتیـازدهی بـر اسـاس معیارهـا يهاتیاولوتیدرنهااستفاده نمودند. دلفی

1. generalized impact fraction
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تعیین شدند.
پژوهشی حیطه علوم رفتـاري يهاتیاولو) در تعیین 1389امین الرعایا و همکاران (

ر شهر اصفهان از روش توصیفی، پیمایشـی و بهداشت روان داندرکاراندستاز دیدگاه 
گرهـا، کـار درمـان، روان شناسـان، مـددکاران، پزشـکانرواننفر از 91مقطعی بر روي 

گردآوري منظوربهاستفاده کردند. در این پژوهش روان پرستارانکارشناسان بهداشت و 
يهاطـهیح، پـژوهش در آمدهدسـتبهاستفاده شد. بـر اسـاس نتـایج فن دلفیاز هاداده

اعتیاد، خودکشی و خانواده از اولویت بیشتري برخوردارند.
) در مطالعه با عنـوان طراحـی مکـانیزم اولویـت 1389فتحی واجارگاه و همکاران (

ایران، به تهیه و اعتباریابی چهارچوب اصـلی وپرورشآموزشیابی پژوهشی براي نظام 
العات مبانی نظـري، ارزیـابی وضـع موجـود و الگوي اولویت یابی پژوهشی برمبناي مط

و کارشناسـان در حـوزه پـژوهش مبـادرت نظرانصاحبمتخصصان خبره، يهایبررس
پژوهشـی نظرانصاحبنمودند. نتایج کلی حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که 

، مفروضات و اصـول نیازسـنجی پژوهشـی و سـاختار و شدهمطرحبا تعاریف و مفاهیم 
به میزان زیادي موافق بوده و بـر اجـراي شدهمطرحاصلی الگوي نیازسنجی چهارچوب

داشتند.دیتأکآن 
شـدهاشارهپیرامـون نیازسـنجی پژوهشـی شدهانجاممطالعات نیترمهم1در جدول 

است.
پیرامون نیازسنجی و اولویت یابی پژوهشیشدهانجاممطالعات .1جدول 

نویسنده/منبعموضوع تحقیقردیف
)1379(طلبحقتحقیقاتی کشوريهاتیاولوتدوین 1

دولتی و خصوصی مؤسساتتحقیقاتی سازمان و يهاتیاولو2
)1380دانشگاه آزاد اسالمی (1379در سال 

يزیربرنامهسازمان مدیریت و 1380تحقیقاتی استان خراسان در سال يهاتیفعالنیازسنجی 3
)1380استان خراسان (

تحقیقاتی و امکانات يهاتیفعاليبندتیاولونیازسنجی و4
)1380(نبی پوراجراي آنها در استان آذربایجان شرقی

تحقیقاتی استان قزوین و يهاتیفعاليبندتیاولونیازسنجی و 5
اجراي آنهایسنجامکان

يزیربرنامهسازمان مدیریت و 
)1381استان قزوین (

)1381شریعتمداري (تحقیقاتی کمیسیون علوم انسانیيهاتیاولو6
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يهاپژوهشتحقیقاتی و عناوین پیشنهادي يهاتیاولوتعیین 7
ملی اقتصادي در کمیسیون اقتصاد، مدیریت و بازرگانی

دبیرخانه کمیسیون اقتصاد، 
)1381مدیریت و بازرگانی (

يهاتیاولوبه منظور تدوین امعهارزیابی نیازهاي سالمت ج8
)1381امامی و همکاران (برتر پژوهشی در بوشهر

تحقیقاتی بخش آب در برنامه ملی تحقیقات يهاتیاولوتعیین 9
)1381کشاورز (کشور

)1382مجیدپور و همکاران (پژوهشی در حوزه سالمت در استان اردبیليهاتیاولوتعیین 10

تحقیقاتی استان زنجان و يهاتیفعاليبندتیاولونیازسنجی و 11
اجراي آنهایسنجامکان

يزیربرنامهسازمان مدیریت و
)1383استان زنجان (

نهیدرزمپژوهشی و مداخالت بهداشتی يبندتیاولوراهنماي 12
)1383نجات و همکاران (هايماریبعوامل خطر 

تحقیقات استان يهاتیفعاليبندتیاولوطرح نیازسنجی و 13
)1384نخعی (اجراي آنیسنجامکانکردستان و 

پژوهشی در مرکز تحقیقات يهاتیاولونیازسنجی و تعیین 14
)1384کریمی و همکاران (سازمان انتقال خون ایران

پژوهشی سازمان نوسازي و يهاتیاولوبررسی نیازها و تعیین 15
)1385شیبانی اصل (توسعه و تجهیز مدارس کشور

16
پژوهشی منطقه يهاتیاولوتوانمندسازي مردم در تعیین 

استان چهارمحال و -خرمشهریشناختتیجمعپایگاه تحقیقات 
بختیاري

)1385خدیوي و همکاران (

عفونی يهايماریبپژوهشی شبکه تحقیقات يهاتیاولو17
)1386کالهی و همکاران (1385و گرمسیري کشور در سال 

نظام سالمت بر پایه نیازسنجی و مشارکت يهاتیاولو18
در جمهوري اسالمی ایراننفعانيذ

ملک افضلی و همکاران 
)1386(

)1387حیدري چروده (پژوهشی استان خراسان رضوييهاتیاولونیازسنجی و 19

عفونی يهايماریبپژوهشی شبکه تحقیقات يهاتیاولو20
)1389و همکاران (کالهی1388و گرمسیري کشور در سال 

پژوهشی حیطه علوم رفتاري از دیدگاه يهاتیاولو21
)1389امین الرعایا و همکاران (بهداشت روان در شهر اصفهاناندرکاراندست

22
طراحی مکانیزم اولویت یابی پژوهشی براي نظام 

شهر وپرورشآموزشایران (مورد سازمان وپرورشآموزش
تهران)

همکاران فتحی واجارگاه و 
)1389(

يبنـدتیاولودربـاره نیازسـنجی و گرفتـهانجاممروري اجمالی بر سوابق مطالعـات 
اهمیتی که این موضوع در تقویت روابـط رغمبهنیازهاي پژوهشی حاکی از آن است که 
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هـا و هـاي حاصـل از آن دارد، پـژوهشبین مجریان و پژوهشگران و نیز کاربست یافته
در این زمینه بسیار ناکافی و عمـدتاً بـه سـطح مندنظامبه شیوه مطالعات صورت گرفته 

ایـن وپرورشآمـوزشدر حوزه ژهیوبه. شودیمهاي علوم پزشکی محدود ملی و حوزه
در نظـام مسـئله. اهمیـت و حساسـیت ایـن شـودیمـخأل با شدت بیشـتري احسـاس 

ام مطالعات بیشتر پژوهشی، انجيهاافتهیبر ضرورت کاربست دیتأکبا وپرورشآموزش
.دینمایمنیازسنجی پژوهشی را در سطح ملی به ویژه استانی را ایجاب ۀ نیدرزم

پژوهشسؤاالت
يهـاگروهخراسان رضـوي از دیـدگاه وپرورشآموزشنیازهاي پژوهشی اداره کل 

کدامند؟موردمطالعه
بـراي انجـام پـژوهش از دیـدگاه شـدهنییتعپژوهشـی يهـاتیاولوکدام دسـته از 

از اولویت و ارجحیت بیشتر برخوردارند؟موردمطالعهيهاگروه
روش
کـلادارهدریپژوهشـيهـاتیاولونیـیتعویازسـنجینمنظوربـهپژوهشنیادر

پـژوهشنیـا. شـداسـتفادهیدانیمپژوهشروشازيرضوخراسانوپرورشآموزش
ازاسـتفادهپـژوهش،نیـاانجـامازهدف. استيکاربردقاتیتحقنوعازهدف،ازنظر
ــا ــهدرآنجینت ــيزیربرنام ــتویپژوهش ــاپروژهیدهجه ــاتیتحقيه ــطحدریق س

،موردمطالعـهموضـوعتیـماهبهتوجهباروشازنظر. باشدیماستانوپرورشآموزش
لیـتحلوموردمطالعـهيهاگروهينظرهانقطهوهادگاهیدفیتوصآندرکهاستیفیک

نفـعیذيهـاگروههیـکلبـرنـاظريآمـارجامعـه. اسـتمدنظرمداركواسناديمحتوا
کارشناسـانورانیمد(صالحیذيهاگروهو) آموزاندانشومعلمان،یآموزشرانیمد(

ــتاد ــانويس ــمتخصص ــتربومیتعل ــ) تی ــدیم ــهباش ــاگروهازک ــدخيه درلی
يهـادادهيگـردآورمنظوربـهن،یهمچنـ. نـدیآیمـشـماربهیآموزشيهايریگمیتصم

.شداستفادههدفمندیاحتمالریغيریگنمونهروشازازیموردن
پژوهشی معطـوف يهاتیاولو، در این پژوهش، شناسایی نیازها و تعیین یطورکلبه

مختلـف آمـوزش ابتـدایی، يهـاحوزهنیازسـنجی در يهاکارگروهنیترمهمبه تشکیل 
منـابع انسـانی، همــاهنگی، يزیربرنامـه، پـژوهش و یبـدنتیتربمتوسـطه، پرورشـی و 

، هـاگروهاسـتثنایی (معاونـت آمـوزش ابتـدایی، روسـاي وپرورشآمـوزشپشـتیبانی و 
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کارشناس مسئوالن و کارشناسان اداري و نیز نمایندگان مدیران آموزشی و معلمان) بود. 
ی متمرکـز انجـام گرفـت. هاي گروهشناسایی و احصاء نیازهاي پژوهشی به شیوه بحث

هاي گروهی متمرکز تالش شد تا امکان استفاده ترکیبی از فنون مختلـف در خالل بحث
نیازسنجی نظیر فن رویداد حساس، فن بارش مغزي، فن تحلیـل میـدان نیروهـا فـراهم 

مختلف مسـبوق بـه دعـوت قبلـی از طریـق ارسـال يهاحوزهگردد. حضور نمایندگان 
و درخواسـت معرفـی یـک رابـط پژوهشـی جهـت شناسـایی هامعاونتبه نامهدعوت
جلسـه 7، درمجمـوعهدف و هماهنگی جلسات نیازسـنجی پژوهشـی بـود. يهاگروه

، هـاگروهنفر از معاونین، روسـاي 74ساعت با حضور 15نیازسنجی پژوهشی به مدت 
يهــاحوزهکارشـناس مسـئوالن، کارشناسـان، مــدیران آموزشـی، معلمـان و مربیـان در 

تشکیل شد. همچنـین، از مجمـوع متخصصـانی کـه يوادارمختلف آموزشی، پرورشی 
نفر از اسـاتید 28اعالم همکاري نمودند، آمدهعملبهيهايریگیپو هايگفتگوجهیدرنت

کودکـان یشناسـروانتربیتـی، یشناسـروانعلـوم اجتمـاعی، يهاحوزهدانشگاهی در 
يزیربرنامـه، فلسفه و تعلیم و تربیت، یسنجروانبالینی، مشاوره، یشناسرواناستثنایی، 

ــاري،  ــر و معم ــی، هن ــدیریت آموزش ــداري، م ــی، کتاب ــدنتیتربدرس ــا و یب و جغرافی
مشـارکت نمودنـد. وپرورشآمـوزششهري در شناسایی نیازهاي پژوهشی يزیربرنامه
ووپرورشآمـوزشیسـتاناویملسندرینظوپرورشآموزشتوسعهاسناد،نیبراعالوه
يآمـارجامعـهحـوزهدرقاتیتحقیکارشناسواحددرشدهانجاميهاپژوهشنیهمچن

در بخـش تحلیـل اسـناد بـا نظـر بـه حجـم محـدود اسـناد و .گرفتندقرارموردمطالعه
در واحد کارشناسی تحقیقات از روش سرشـماري بهـره گرفتـه شدهانجاميهاپژوهش

قابـل يهاتیمحـدوددر قالـب شـدهییشناسـايهاتیمحدودو مسائل، تیدرنهاشد. 
، يکـاردوبارهجلوگیري از منظوربهشدند. سپس، يبنددستهپژوهش و غیرقابل پژوهش 

هـاي هاي تحقیقاتی آتـی، مـرور و ارزیـابی پـژوهشو موازي کاري پروژهيکارپراکنده
رحله ناظر بر مجموعـه بود. نتایج حاصل از این مریناپذاجتنابصورت گرفته ضرورتی 

بودنـد. شـدهاستخراجبود که براي انجام پـژوهش يابالقوهمتنوعی از نیازهاي پژوهشی 
نظیر ضرورت اجـراي پـروژه،ییهامالكبرهیتکآنگاه، نیازهاي پژوهشی احصاء شده با 

ضریب موفقیت واحد مربوطه)، امکان اجراي شیبرافزاآن ریتأثارزش و کارایی پروژه (
سـتادي و يهـاحوزهذینفـع در يهـاگروهپروژه/ عملی بودن آن و... از دیـدگاه کلیـه 
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است که اعـالم فهرسـت نهـایی ذکرانیشاشدند. يبندتیاولووپرورشآموزشاجرایی 
نجام بود.ادر حالو شدهانجاميهاپژوهشدر این مرحله منوط به ارزیابی هاتیاولو

ــه  ــا توج ــهب ــی مراتبب ــار و روای ــوق، اعتب ــاتیاولوف ــایی و يه ــی شناس پژوهش
در انجام این طـرح ینیبشیپقابل يهاچالشو هادغدغهنیترمهمیکی از شدهاستخراج

از منظر اجرایی وپرورشآموزشبود. لذا، وارد شدن در عمق بدنه ساختاري و آموزشی 
بـر مختلف تئوریک و عـالوه يهادگاهیدو نظرخواهی از متخصصان تعلیم و تربیت از 

، کشـدیمـرا به تصـویر وپرورشآموزشکه افق و دورنمایی ياتوسعهنگاه به اسناد آن
منظوربـه. در این پـژوهش کندیماین پژوهش را حمایت يهاافتهیمنطقی اعتبار طوربه

یا استفاده از منابع اطالعاتی چندگانه استفاده شـد. 1يبندمثلثاز شیوه هادادهاعتباریابی
؛ اسـتدکننـدهییتأهاي پژوهش از طریق توسل به شـواهد یافتهدییتأناظر بر این روش

متخصصـان تعلـیم و تربیـت در يهادگاهیدبنابراین، با استفاده از منابع چندگانه از قبیل 
وپرورشآمـوزشاندرکاراندسـتکاربران پژوهش و يهادگاهیدموضع افراد ذیصالح، 

و مخاطبین اصلی پژوهش و نیز اسناد توسعه سـعی شـد بـا دهندگانسفارشدر موضع 
اطمینان بیشتري کسـب شـود. شدهاستخراجمقایسه و تطبیق آنها درباره صحت نیازهاي 

پژوهشی احصاء شده تالش شـد تـا يهاتکرار موضوعجلوگیري از منظوربه، نیبراعالوه
پژوهشـی يهاطرحپژوهشی مستخرج از نیازهاي واقعی با مجموعه يهاتیاولوفهرست 

يهـاتیاولووبرگشـترفتانجام مطابقـت داده شـود. همچنـین، در حالو یا شدهانجام
مستخرج از نیازهاي احصاء شـده توسـط کـاربران بـا واحـدهاي تحلیـل بـر اعتبـار ایـن 

.افزودیمهاتیاولو
هایافته

پژوهشـی در وضـع يهاتیاولودر این بخش، ضمن بررسی روند نیازسنجی و تعیین 
وپرورشآمـوزشپژوهشی يهاتیاولوحاصل از شناسایی نیازهاي و تعیین جینتاموجود،

.شودیمبه شرح زیر ارائه موردمطالعهيهاگروهاز دیدگاه 

1. triangulation



133...شناسایی نیازها و تعیین اولویت پژوهشی آمورش و پروش 

اسـتان خراسـان وپرورشآمـوزشپژوهشـی يهـاتیاولوروند شناسایی و تعیـین )1
رضوي در وضع موجود

ي هـاتیفعالالگـوي متعـارف نیازسـنجی پژوهشـی، نخسـتین مرحلـه از بر اسـاس
کارشناسی تحقیقات در این فرایند با درخواست اعالم نیازهاي پژوهشی از طریق ارسال 
ــل  ــالی و... اداره ک ــی، م ــی، پرورش ــف اداري آموزش ــدهاي مختل ــه واح ــنامه ب بخش

اي از طـی ابـالغ بخشـنامههرسـاله. بدین ترتیـب، شودیماستان آغاز وپرورشآموزش
حـدود یـک مـاه شـدهنییتعا در فرصـت تـشـودیمواحدهاي مختلف اداره کل تقاضا 

نیازهاي پژوهشی خود را به معاونت پژوهشی اعالم نمایند. سپس، واحـدهاي مختلـف 
هاي مختلف به بررسی نیازهاي پژوهشـی واحـد به شیوهشدهابالغدر پاسخ به بخشنامه 

ي هانمونـه. بررسـی برخـی پرداختنـدیممربوطه و اعالم آن به حوزه معاونت پژوهشی 
حـاکی از نبـود یـک رویکـرد علمـی و مسـنجم 1389ازهاي پژوهشی دریافتی سال نی

نیازسنجی پژوهشی است. با این توصیف که عدم آشنایی با فرایند نیازسنجی پژوهشـی، 
مسـئلهیابی و بعضاً پیشنهاد عنـاوینی کـه اصـالً مسئلهو مسئلهعدم آشنایی مفهومی با 

مـدیران در ، عـدم اسـتقبالمسـائلاري بـودن تکـرموردنیستند، مهم نبودن و در برخی 
ي و شخصـی کارشناسـان در معرفـی و اقهیسـلي ریگجهتجلسات نیازسنجی و بعضاً 

ایـن فراینـد در مبتالبـهمشـکالت نیتـرمهمانتخاب برخی عنـاوین پیشـنهادي، و... از 
.روندیماستان به شمار وپرورشآموزش
منبع اطالعاتی نیترمهماین الگوي، يهاتیمحدودفوق و در اشاره به مراتببهنظر 

و ابـزار نیازسـنجی، دهندیمنیازسنجی در وضع موجود را کارشناسان هر حوزه تشکیل 
آن واحدهاي مختلف موظف به اعالم نیازهـاي خـود در موجببهاست که يابخشنامه

کننـدهیبررسمرجع نیترمهم. در ادامه این فرایند، شوندیمیک محدود زمانی مشخص 
، کمسیون پژوهشی است که پس از بررسـی هاتیاولونیازها و انتخاب رندهیگمیتصمو 

پژوهشــی منتخــب توســط اعضــاي کمســیون، شــوراي يهــاتیاولوو تصــویب اولیــه 
خواهد بود. هاتیاولونهایی در تصویب و اعالم فراخوان رندهیگمیتصمتحقیقات استان 

اســتان وپرورشآمــوزشژوهشــی در ســطح الگــوي متعــارف نیازســنجی پ1در شــکل 
است.شدهدادهخراسان رضوي نشان 
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خراسان رضويوپرورشآموزشاداره کلالگوي متعارف نیازسنجی پژوهشی در. 1شکل 

) فرایند نیازسنجی پژوهشی بر اساس الگوي پیشنهادي این پژوهش2
وپرورشآموزشالگوي متعارف نیازسنجی پژوهشی در يهاتیمحدودبا نظر به 

به فرایند نیازسنجی مندنظاماستان، الگوي جدیدي پیشنهاد شد که با رویکردي علمی و 
موجود اسـتوار يهاتیواقعپژوهشی بر شناسایی نیازهاي پژوهشی واقعی و برخاسته از 

و ذیصـالح نفعيذيهاهگروو تعامل کلیه جانبههمهاست. در این رویکرد بر مشارکت 
. بنـابراین، فراینـد نیازسـنجی پژوهشـی در دو شودیمدیتأکاستان وپرورشآموزشدر 

و مسـائللیوتحلهیـتجزبـر دیـتأکمرحله اصلی صورت گرفت. در مرحله نخسـت بـا 
نیازهاي پژوهشی نیترمهمامور اجرایی، انیمتصداز دیدگاه وپرورشآموزشمشکالت 

شدند. در مرحلـه دوم پـژوهش، از منظـر تئوریـک و تخصصـی بـه شناسایی و احصاء
و متخصصـان حـوزه نظرانصـاحبنگریسته شد و از دیـدگاه وپرورشآموزشمسائل

ــی  ــتانی و ســند مل ــواي ســند اس ــل محت ــق تحلی ــین از طری ــت و همچن ــیم و تربی تعل
ــرمهم، وپرورشآمــوزش نیازهــاي پژوهشــی اســتان شناســایی شــدند. واحــدهاي نیت

است.شدهدادهنشان 2در فرایند نیازسنجی پژوهشی در شکل مطالعهمورد

انتخاب ناظر و 
مشاور
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يشنهادیپيالگواساسبریپژوهشیازسنجینندیفرادرموردنظرعناصر. 2شکل

دگاهیــدازيرضــوخراســانوپرورشآمــوزشکــلادارهیپژوهشــيازهــاین. 2-1
؟اندکدامموردمطالعهيهاگروه

اسـتان از وپرورشآمـوزشین نیازهاي پژوهشـی ترمهم، آمدهدستبهبا نظر به نتایج 
تعلـیم و تربیتـی و اسـناد توسـعه شناسـایی و نظرانصـاحبذینفع، يهاگروهسه منظر 

از:اندعبارتاحصاء شدند که به شرح زیر 
استان:وپرورشآموزشي ذینفع هاگروهاز دیدگاه یپژوهشيازهاینالف) 

ازجملـهي ذینفـع هـاگروهبحث متمرکز با کلیه ي هاگروهنتایج حاصل از جلسات 
، کارشــناس مســئوالن، کارشناســان، مــدیران هــاگروهمعــاون حــوزه مربوطــه، روســاي 

ابتـدایی، متوسـطه، پرورشـی و وپرورشآموزشحوزه اصلی 7آموزشگاه و معلمان در 
وپرورشآموزشمنابع انسانی و يزیربرنامه، هماهنگی، پشتیبانی، پژوهش و یبدنتیترب

نیاز پژوهشی است. نتایج مربـوط بـه 147کودکان استثنایی حاکی از شناسایی و احصاء 
شـدهداده) نشـان 2جدول (ي مزبور در هاحوزههاي پژوهشی یتاولوتوصیف نیازها و 

درصد نیازهاي پژوهشی به حوزه معاونـت آمـوزش ابتـدایی، 15است. از این مجموع، 
، یبـدنتیتربدرصد به معاونـت پرورشـی و 13زش متوسطه، درصد به معاونت آمو29



آموزشیيهانظامپژوهش در 136

درصـد بـه معاونـت 16منـابع انسـانی، يزیربرنامـهدرصد به معاونـت پـژوهش و 15
وپرورشآمـوزشدرصـد بـه سـازمان 5درصـد بـه معاونـت پشـتیبانی و 7هماهنگی، 

استثنایی اختصاص دارد.
بیت:از دیدگاه متخصصان تعلیم و تریپژوهشيازهاینب) 

استان قـرار وپرورشآموزشصالح يذي هاگروهمتخصصان تعلیم و تربیت در زمره 
هاي تخصصـی آنـان یدگاهدگیرند. لذا، در مرحله دوم فرایند نیازسنجی پژوهشی، از یم

از شـدهییشناسابهره گرفته شد. نیازهاي وپرورشآموزشمسائلین ترمهمدر خصوص 
حـوزه تخصصـی علـوم 13تعلـیم و تربیـت اسـتان در نظرانصاحبنفر از 28دیدگاه 

بــالینی، یشناسـروانکودکـان اسـتثنایی، یشناســروانتربیتـی، یشناسـرواناجتمـاعی، 
درسـی، کتابـداري، مـدیریت يزیربرنامه، فلسفه و تعلیم و تربیت، یسنجروانمشاوره، 

قـرار یموردبررسـشهرييزیربرنامهو جغرافیا و یبدنتیتربآموزشی، هنر و معماري، 
پژوهشی از این منظر شناسایی و احصاء شدند.ز نیا196گرفت. بدین ترتیب، 

:وپرورشآموزشج) نیازهاي پژوهشی بر اساس تحلیل محتواي اسناد توسعه 
در این بخش از فرایند نیازسنجی پژوهشی، گزارش سند استانی و پیش نویش سند 

وپرورشآموزشیکی از منابع شناسایی نیازهاي پژوهشی عنوانبهوپرورشآموزشملی 
تحلیل نقـاط قـوت برهیتکقرار گرفت. با این هدف که در سند استانی با موردنظراستان 

و شـدهییشناسـاقابل پژوهش استان مسائلین ترمهماستان، وپرورشآموزشو ضعف 
حـل ایـن بساچهقرار گیرد. مورداستفادهي تحقیقاتی آتی هاپروژهموضوع براي عنوانبه

تواند به کاهش شـکاف بـین وضـعیت موجـود و وضـعیت یماز طریق پژوهش مسائل
نیـاز 11استان، وپرورشآموزشبنابراین، برمبناي تحلیل نقاط ضعف ؛ مطلوب بیانجامد

کشـور وپرورشآموزشمطلوبی که براي اندازچشمبرهیتکپژوهشی از سند استانی و با 
نیاز پژوهشی که در سـطح اسـتان خراسـان رضـوي 40است، شدهفیتعردر سند ملی

تطبیـق نیازهـاي جـهیدرنتقابلیت طـرح و اجـرا و نیـز کاربسـت دارد، احصـاء شـدند. 
انجـام در در حـالو یـا شـدهانجامي پژوهشـی هـاطرحهـر دو سـند بـا شدهییشناسا

ي ذینفـع در هـاگروهر از منظـشدهییشناساکارشناسی تحقیقات و نیز فهرست نیازهاي 
نیاز پژوهشی استخراج شدند.27مرحله نخست پژوهش، سرانجام 

اسـتان وپرورشآمـوزششـدهییشناسـاین نیازهـاي تـرمهمفـوق، مراتببـهبا نظر 
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نیاز 147باشد. چنانکه اشاره شد، یمنیاز 394مشتمل بر 1390خراسان رضوي در سال 
نیاز از دیدگاه متخصصان تعلـیم 196استان، رشوپروآموزشي ذینفع هاگروهاز دیدگاه 

وپرورشآمـوزشنیاز نیز برمبناي تحلیل محتـواي سـند اسـتانی و ملـی 51و تربیت و 
شناسایی و تعریف شدند.

دگاهیـدازپـژوهشانجـاميبراشدهنییتعیپژوهشيهاتیاولوازدستهکدام.2-2
برخوردارند؟شتریبتیارجحوتیاولوازموردمطالعهيهاگروه

ی پژوهشــهــاي یتاولوین تــرمهمپیــرو نیازهــاي پژوهشــی فهرســت شــده، 
از سه منظر پاالیش و استخراج شـدند 1391و 1390استان براي سال وپرورشآموزش

از:اندعبارتکه به شرح زیر 
استان:وپرورشآموزشي ذینفع هاگروهاز دیدگاه یپژوهشيهاتیاولوالف) 

تخصص بهینـه منـابع مـالی و مـادي اسـتان بـه اجـراي منظوربهچنانکه اشاره شد، 
اســتان، از فهرســت نیازهــا، نیازهــاي وپرورشآمــوزشازیــموردني پژوهشــی هــاطرح

نیـاز 147بنـابراین، از مجمـوع ؛ پژوهشی داراي اولویـت شناسـایی و اسـتخراج شـدند
نیـاز 75هاي بحث متمرکـز، روهدر جلسات گکنندهشرکتي هاگروهموردنظرپژوهشی 
اجماع کلی و نیز طی فراینـد ارزشـیابی پژوهشـی، بررسـی و داوري جهیدرنتپژوهشی 

هـاي یتاولوعنوانبـهاستان وپرورشآموزشتوسط اعضاي محترم کمیسیون تحقیقات 
هاي مستخرج با نظر به تخصـیص یتاولوپژوهشی استخراج شدند. در مرحله فراخوان، 

، در سه سطح تخصصی، دانشجویی و هاپروژهمالی و انسانی استان به اجراي بهینه منابع
اولویـت در 24اولویت در فراخـوان تخصصـی، 25بنابراین، ؛ کارشناسی تفکیک شدند

اولویت در فراخـوان کارشناسـی سـال 26ي اینترنشیپ و هاطرحفراخوان دانشجویی و 
اعالم عمومی شد.1390

متخصصان تعلیم و تربیت:از دیدگاهیپژوهشيهاتیاولوب) 
ي پژوهشـی، هاطرحيکارپراکنده، موازي کاري و يکاردوبارهجلوگیري از منظوربه

از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیـت بـا شدهییشناسانیاز پژوهشی 196در این مرحله 
را اجـدر حـالو یا شدهانجامي پژوهشی هاطرحو فهرست شدهییشناسادیگر نیازهاي 

نیـاز در اولویـت 84در کارشناسی تحقیقات استان مطابقت داده شد و از ایـن مجمـوع 
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16درسـی، يزیربرنامـهاولویت پژوهشی بـه حـوزه 7در این میان، باالتر قرار گرفتند.
5و مشاوره تربیتـی، یشناسرواناولویت به حوزه 20اولویت به حوزه علوم اجتماعی، 

و علـوم یبدنتیترباولویت به حوزه 6، یرساناطالعو علوم اولویت به حوزه کتابداري 
اولویت به حوزه مـدیریت 5شهري، يزیربرنامهاولویت به حوزه جغرافیا و 5ورزشی، 
اولویت به حوزه هنر و معماري 3، يریگاندازهاولویت به حوزه سنجش و 12آموزشی، 

یافتند.اولویت نیز به حوزه فلسفه تعلیم و تربیت اختصاص5و 
:وپرورشآموزشاسناد توسعه مبتنی بریپژوهشيهاتیاولوج) 

طـی وپرورشآمـوزشدر اسـناد اسـتانی و ملـی شـدهییشناسـانیاز 51از مجموع 
نیـاز پژوهشـی از اولویـت 27تیدرنهاهاي صورت گرفته در فرایند نیازسنجی، یشپاال

باالتري برخوردار شدند.
در سـه سـطح شـدهییشناسـانیاز پژوهشـی 394مجموع فوق، از مراتببهبا توجه 

اسـتخراج شـدند. 1391و 1390ي هاسـالاولویت پژوهشـی بـراي 185مورد وصف، 
ز نیـا75هـاي پژوهشـی، یتاولواست که با نظر به محدودیت زمان در اعالم ذکرانیشا
ی در سه سطح تخصصـی، دانشـجوی1390هاي پژوهشی استان در سال یتاولوعنوانبه

نتـایج مربـوط بـه تعـداد نیازهـا و 1و نمـودار 2و کارشناسی فراخوان شـدند. جـدول 
استان خراسان رضوي را بـه تفکیـک واحـدهاي وپرورشآموزشهاي پژوهشی یتاولو

دهد.یمخالصه نشان طوربهتحلیل 
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استان وپرورشآموزشهاي پژوهشی یتاولوتوصیف نتایج مربوط به تعداد نیازها و .2جدول 
خراسان رضوي

منابع نیازسنجی 
پژوهشی

نیازهاي تعداد
پژوهشی

هاي یتاولوتعداد 
پژوهشی

ي ذینفع هاگروه
استانوپرورشآموزش

147164معاون مربوطه
ي آموزشیهاگروهروساي 

کارشناس مسئوالن

کارشناسان

مدیران آموزشی

معلمان/مربیان

متخصصان تعلیم و 
تربیت

19684درسیيزیربرنامه

علوم اجتماعی
و مشاوره تربیتییشناسروان

مدیریت آموزشی

يریگاندازهسنجش و 

یرساناطالعکتابداري و علوم 

و علوم ورزشییبدنتیترب

فلسفه تعلیم و تربیت

شهرييزیربرنامهجغرافیا و 
و معماريهنر 

استاد توسعه 
وپرورشآموزش

5127وپرورشآموزشسند استانی 

وپرورشآموزشسند ملی 
394185جمع



آموزشیيهانظامپژوهش در 140

يریگجهینتبحث و 
آموزشـی و پرورشـی، يهـاتیفعالپژوهشـی در يهاافتهیکاربرد ضرورتبهبا نظر 

پوشـیده وپرورشآمـوزشامروزه نقش و اهمیت نیازسنجی پژوهشی بر همـه نهادهـاي 
ي تحقیقاتی، ایجاد تناسب و سازگار نمودن آنها با نیازها هاپروژهنیست. هدفمند نمودن 

جلـب اعتمـاد و ژهیوبـههاي پژوهشـی، واقعی مجریان و کاربران اصلی یافتـهمسائلو 
مشارکت آنان در کلیه مراحل انجـام پـژوهش، تخصـیص بهینـه منـابع و فـراهم کـردن 

است.هاتیمزاین نیترمهمکاربست پژوهش از يهانهیزم
ژهیوبـه، واحد کارشناسی تحقیقات استان خراسان رضـوي هاتیمزبا آگاهی از این 

يهاافتـهیکاربسـت يهانـهیزمانجام یک طرح پژوهشـی بـا عنـوان شناسـایی جهیدرنت
پژوهشی، طراحی و اجراي طرح نیازسـنجی پژوهشـی را بـر اسـاس یـک چهـارچوب 

بنابراین، ضمن مروري بر رونـد نیازسـنجی ؛ قراردادو علمی سرلوحه کار خود مندنظام
ادبیات نظري و پژوهشـی يبرمبنانقدهایی به آن، واردکردنپژوهش در وضع موجود و 

موجود، یک الگوي جایگزین پیشنهاد شد که بر اساس آن شناسایی نیازهـا و اسـتخراج 
اصلی ایـن يهاتیمزفاوت صورت گرفت. یکی از پژوهشی از سه منظر متيهاتیاولو

سـطح نیترنییپـااز بـاالترین مقـام سـازمانی تـا یگروهدرونالگو، مشارکت و تعامل 
بـرخالف الگـوي متعـارف، نیازسـنجی فقـط سازمان در جلسات مصاحبه گروهی بود.

در حـوزهنظرصـاحبافـراد يهادگاهیـدمعطوف به سطح کارشناسان اداري نشد، بلکه 
قـرار مـوردنظروپرورشآموزشتعلیم و تربیت و همچنین تحلیل محتواي اسناد توسعه 

گرفت.
دیـتأکاست که بـا ییهاپژوهشفوق، این پژوهش در زمره نخستین مراتببهبا نظر 

اسـت. گرچـه، نیازسـنجی شـدهانجاموپرورشآموزشبر نیازسنجی پژوهشی در سطح 
بخشی از وظایف واحدهاي کارشناسی تحقیقات در شرح وظایف این عنوانبهپژوهشی 

، اما نکته حائز اهمیت، توجه به این مقوله با رویکردي علمی و شودیمواحدها مشاهده 
پژوهشـی بـا نیازهـاي يهاطرحهدف اصلی آن یعنی انطباق کهينحوبهاست. مندنظام

، محقق شود.باشدیمواقعی کاربران 
بـه تفکیـک منـابع موردمطالعـهپژوهشـی مسـتخرج از منـابع يهـاتیاولوفهرست 

يهادگاهید. تحلیلی بر نیازهاي پژوهشی مستخرج از شودیمنیازسنجی به پیوست ارائه 
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و نیز متخصصان تعلـیم وپرورشآموزشمسئوالن و مجریان ژهیوبهموردمطالعه يهاگروه
وپرورشآمـوزشندرکارانادسـتو تربیت حکایت از شکاف فکري بـین متخصصـان و 

دریافت که تمرکز اصـلی مسـئوالن و توانیمبا رویکردي سیستمی به تحلیل نیازها دارد.
يهـایخروجـعمـدتاً روي برونـدادها و ارزیـابی کارشناسان در اعالم نیازهاي پژوهشی

اجراشـدهيهـاطرحیشناسـبیآسنمونه، طوربهتا فرایندها و دروندادها. باشدیمسیستم 
شدن مدارس، ارزشیابی توصیفی، تعطیلی مدارس، نظام دوري، طرح ملـی شـنا، نوبتهکی(

طرح پات و...)، ارزیابی عملکرد مدارس، کارآمدي معلمان و مربیان، تحلیل محتواي کتـب 
از محورهاي اصـلی نیازهـاي پژوهشـی بـه هاآزمونو یلیتحصشرفتیپدرسی، ارزشیابی 

مـنعکس شـدند. وپرورشآمـوزشمسئوالن و کارشناسان يهادگاهیدکه در ندیآیمشمار 
، رویکـرد مجریـان بـه پـژوهش عمومـاً اجرایـی اسـت و از آن آمدهدسـتبهبنابر شواهد 

کـه در انجـام وظـایف رادارنـدیمسائلي ردرمانی سحرآمیز، انتظار حل آنی و فوعنوانبه
یـابی و مسـئلهو مسـئلهی بـا . چنانکه اشاره شد، عدم آشنایشوندیمروزمره با آن مواجه 

اغلب مانع از درك عمیق و تمرکـز بـر مسائلنگاه اجرایی و نه کارشناسی و تخصصی به 
.شودیمبنیادین و تقاضا براي پژوهش مسائل

این خأل در بررسی دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت و نیز تحلیل محتـواي اسـناد 
وپرورشآموزشتوسعه اندازچشمو ترسیم مسائلاستانی و ملی که با نگاهی راهبردي به 

اندرکاراندسـتتا حدود زیادي برطرف شد. با این توضیح که برخالف رویکـرد اجرایـی 
، متخصصان رویکردي تخصصی به نیازهاي پژوهشـی داشـته و بـر ایـن وپرورشآموزش

تمرکـز بیشـتري داشـتند تـا وپرورشآمـوزشاساس بر فرایندها و درونـدادهاي سیسـتم 
نمونه برخی محورهاي اصلی نیازهاي پژوهشی مسـتخرج از ایـن منظـر طوربهوندادها. بر

يهانـهیزمدر، تغییـر و تحـول وپرورشآمـوزشعمدتاً به الگوها و مبانی تربیتی زیربنایی 
و مـدیران و معلمـانتیترب، يامنطقـهتوجه به نیازهاي باهدفمختلف نظیر برنامه درسی 

مسـائلعملکرد معطوف شدند. همچنین، توجه به يریگدازهانصحیح يهاشاخصتدوین 
آموزشی نوین، هویـت مجـازي، يهايفناورژهیوبهوپرورشآموزشمبتالبهجدید و روز 

تربیتـی مربـوط بـه آن درمسائلاجتماعی، سواد اطالعاتی، یادگیري مداوم و... يهاشبکه
.کردیمبیشتر نمود پیدا نظرانصاحبيهادگاهید
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استان خراسان رضويمعاونت آموزش ابتداییپژوهشی يهاتیاولوفهرست .3جدول 
مرجع 

فدهندهارائه
موضوعردی

یی
تدا

ش اب
وز

ت آم
اون

روهمع
گ

يها
نفع

ذی

شدن مدارسنوبتهکیاقتصادي-آموزشی و اجتماعیبررسی پیامدهاي1
ابتدایی در دوره ابتداییبررسی کیفیت انجام وظایف معلمی2

و یدبستانشیپهاي فعلی آموزش قرآن در مراکز بررسی میزان مطابقت روش3
ساله5و 4هاي رشد کودکان دارالقرآن ها با ویژگی

هاي شخصیتی مربیان پیش دبستانی بر تربیت کودکان بررسی تأثیر ویژگی4
پیش دبستانی راهکارهاي نقاط قوت و ضعف ارزشیابی توصیفی و ارائه کیفیبررسی5

نهادینه سازي آن المللی تیمز و اي عملکرد دانش آموزان استان در آزمون بینبررسی مقایسه6
پرلز هاي آموزشی حوزه ، اجرا و نظارت بر طرحيریگمیتصمفرایند یشناسبیآس7

معاونت آموزش ابتدایی ابتداییهاي انسانی کارآمد در دورهارهاي جذب و نگهداشت نیروکراه8
هاي آموزشی در دوره آموزش ابتدایی بررسی میزان و علل نابرابري فرصت9

استان خراسان رضوي
10

ساله مناطق 5و 4نیازهاي آموزشی کودکان يبندتیاولوشناسایی و 
روستایی و شهري استان خراسان رضوي

یم 
تعل

ان 
صص

متخ
یت

 ترب
و

11
معلمان با اهداف برنامه درسی يهاآموزشبررسی میزان انطباق و همسویی 

هنر در دوره ابتدایی

استان خراسان رضويمعاونت آموزش متوسطهپژوهشی يهاتیاولوفهرست .4جدول 
مرجع 

فدهندهارائه
موضوعردی

طه
وس

ش مت
وز

ت آم
اون

مع

روه
گ

نفع
 ذی

اي
ه

در دوره راهنمایی با نیازهاي واقعی اجراشدههاي بررسی میزان انطباق طرح1
آموزاندانش

استان خراسان رضوي در سطح ملیوپرورشآموزشمقایسه جایگاه 2

مدارس هوشمند در سطح استان خراسان رضويياندازراهاستقرار و یسنجامکان3
اي در دروس عمومی و حرفه-هاي فنیبررسی علل افت تحصیلی هنرجویان رشته4

تخصصی در ارتقاي کیفیت آموزشیبرنامهفوقبررسی میزان تأثیر ساعات 5

استان و ارائه یک يآموزدانشسراهاي بررسی میزان اثربخشی عملکرد پژوهش6
الگوي مناسب
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بررسی علل گرایش و جذب دانش آموزان به تحصیل در مدارس خاص (نمونه 7
، شاهد و....)یرانتفاعیغدولتی، 

تأثیر سنجش آغازین دانش آموزان دوره متوسطه نظري در پیشبرد اهداف آموزشی8

هاي درسی دوره راهنمایی از حیث ارتباط عمودي محتوایی با تحلیل محتواي کتاب9
دوره ابتدایی و متوسطه

مکانیسم هدایت تحصیلی و شغلی دانش آموزان دوره متوسطهیشناسبیآس10
هاي علوم انسانیراهکارهاي جذب دانش آموزان نخبه به رشتهارائه 11

هاي آموزش ضمن خدمت با نیازهاي آموزشی بررسی میزان انطباق محتواي دوره12
دبیران دوره راهنمایی

فنی يهارشتهنسبت به تحصیل دانش آموزان در هاخانوادهبررسی علل عدم گرایش 13
مهارتی و ارائه راهکارهاي مناسب–

پات در کاهش افت تحصیلی دانش آموزان دوره بررسی میزان اثربخشی طرح14
متوسطه

در دوره راهنمایی (طرح همگام با قرآن، اجراشدههاي بررسی میزان اثربخشی طرح15
طرح مدام، طرح موضوعی و...)

هاي آموزشی و میزان اثربخشی سرگروهبررسی سطح توانمندي علمی و تخصصی 16
آنها در ارتقاي علمی دبیران و هنرآموزان

مهارتی و تطبیق آن با استانداردهاي موجود-هاي فنیتحلیل محتواي آزمون17
یت

 ترب
م و

علی
ن ت

صا
خص

مت
بررسی تعارضات شناختی دانش آموزان در خصوص انتظارات مدرسه و خانواده از 18

مواجهه آنان با این تعارضاتآنان و نحوه 

نقش جنسیت معلمان در هدایت تحصیلی دانش آموزان19

استان خراسان مشترك آموزش ابتدایی و متوسطهپژوهشی يهاتیاولوفهرست .5جدول 
رضوي

مرجع 
دهندهارائه

یرد
موضوعف

طه
وس

و مت
ی 

دای
 ابت

ش
وز

آم

یت
 ترب

م و
علی

ن ت
صا

خص
استانوپرورشآموزشضمنی در نظام يهايریادگیدرسی پنهان و يهابرنامهبررسی 1مت

برنامه درسی با يسازمتناسبو چگونگی يامنطقهدرسی يزیربرنامهیسنجامکان2
استانيامنطقه-نیازهاي محلی

در ژهیوبهغیررسمی يهاآموزشپیوند میان برنامه درسی رسمی با يهاروششناسایی 3
حوزه تربیت دینی
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4
بر چگونگی ارائه تصویر مطلوب از شهدا دیتأکو کتب درسی با هابرنامهتحلیل 

و...)یدوستنوع(فرهنگ ایثار، 

درسیيزیربرنامهارتقاي مشارکت معلمان در فرایند يهانهیزمشناسایی 5

درسیيهابرنامهزندگی با يهامهارتتلفیق يهاروشبررسی 6

دانش آموزان در مورد دین و اعتقادات در یرمنطقیغبررسی و مقایسه باورهاي 7
زندگیيهاتیواقعو هاکتاب

8
يهاکتابشناسایی منابع غیردرسی موردنیاز براي تقویت درك مفاهیم مندرج در 

درسی دانش آموزان مقاطع مختلف
آموزشی و درسیيهابرنامههمکاري کتابداران در پشتیبانی از يهانهیزمشناسایی 9

هاي توسعه سواد اطالعاتی دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطهبررسی عوامل و راه10

تدریس متناسب با تغییرات نظام آموزشی و يهاروشمیزان آگاهی معلمان از 11
آموزشیيهابرنامهدرسی و يهاکتابخصوصبه

عمومیيهاآموزشمدیریت آموزشی در يسازیبوم12

مستندسازي تجربیات مدیران آموزشی مدارس و ارائه الگوي مناسب براي مدیریت 13
هاآموزشگاه

طراحی و تدوین برنامه آموزش فلسفه به کودکان14

15
هاي تربیتی موجود دستیابی به مبانی و مفروضهمنظوربهتحلیل محتواي کتب درسی 

در آنها

عه 
وس

د ت
سنا

ا
ش

وز
آم

ش
رور

وپ

هاي ها و ویژگیهاي درسی با توانمنديبررسی میزان تناسب حجم و محتوي کتاب16
دانش آموزان

17
مناسب براي تیفیباکآموزشی متنوع و يهافرصتایجاد و توسعه يهانهیزمبررسی 

دانش آموزان ساکن در مناطق محروم و نیازمند

18
از يمندبهرهمنظوربهمعلمان ياانهیراارتقاي دانش فنی و سواد يهاروشبررسی 

نوینيهايفناورظرفیت و فرصت 
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استان خراسان رضويیبدنتیتربمعاونت پرورشی و پژوهشی يهاتیاولوفهرست .6جدول 
مرجع 

فدهندهارائه
موضوعردی

 و 
شی

رور
ت پ

اون
مع

یبدنتیترب

روه
گ

يها
نفع

ذی

مطالعه جامع مشکالت معاونین تربیتی مدارس در انجام وظایف خود و ارائه 1
راهکارهاي مناسب

نیازهاي پرورشی دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه يبندتیاولوشناسایی و 2
استان

، پیشتازان و يآموزدانش(شوراي يآموزدانشهاي بررسی موانع رشد تشکل3
فرزانگان) در مدارس راهنمایی و متوسطه

-هاي ترغیب دانش آموزان دوره راهنمایی به شرکت در مسابقات فرهنگیروش4
هنري

هاي مشاورهبررسی راهکارهاي تقویت ارتباط دانش آموزان با هسته5

المللی تیمز و پرلزاي عملکرد دانش آموزان استان در آزمون بینمقایسهبررسی 6

اجرا و ارزشیابی ۀنیدرزمبررسی سطح توانمندي و کارآمدي مربیان تربیتی 7
هنري–هاي فرهنگی آموزش

دوره راهنمایی و یبدنتیتربنیازهاي آموزشی مربیان يبندتیاولوشناسایی و 8
متوسطه

سنجش وضعیت ساختار قامتی دانش آموزان دختر و ارزیابی اثربخشی عملکرد 9
هاي حرکات اصالحیکانون

بررسی تطبیقی وضعیت موجود فضاها و امکانات ورزشی مناطق استان با 10
استانداردهاي برگزاري مسابقات

طرح ملی آموزش شنا در مدارسیشناسبیآس11

هاي توانمندسازي مدیران، معلمان و کارکنان آموزشگاهی در دورهبررسی اثربخشی 12
جهت تحقق اهداف تربیتی

هاي مهارتی وبر آزموندیتأکآمایش استعدادهاي دانش آموزان در سطح استان با 13
آمادگی جسمانی

هاي مشاورهارزشیابی میزان موفقیت هسته14

ان 
صص

متخ
م و

علی
ت

یت
ترب

گروهیيهاتیفعالبررسی راهکارهاي آموزش و ترغیب دانش آموزان به 15

اجتماعی دانش آموزان و رابطه آن با رفتارهاي انحرافی آنهايهاشبکهبررسی 16
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مؤثرش (مدرسه) و عوامل ربررسی میزان اعتماد دانش آموزان به نهاد آموزش و پرو17
بر آن

منظوربهتربیتی مربیان پرورشی، معلمان و دانش آموزان يهانگرشبررسی و تحلیل 18
دستیابی به الگوهاي تربیتی موجود در مدارس

مفاهیم در خصوصآموزان دوره دبیرستان تحلیل مبناي فکري موجود در بین دانش19
و رفتارهاي دینی

کنترل دانش آموزان در مدارسيهاسمیمکانیشناسبیآس20

مجازي دانش آموزان و ارتباط آن با نوع و نحوه استفاده از فضاي مجازيهویت 21

وپرورشآموزشامنیت دانش آموزان در نظام یشناسبیآس22

، هنجارها و نمادهاي هاارزش(باورها، يآموزدانشيهافرهنگخردهسنخ شناسی 23
مختلف)يهاحوزهدر رشیموردپذ

هویتی دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطهبررسی مشکالت 24

بررسی و شناخت افسردگی و میزان شیوع آن در دانش آموزان دختر دوره متوسطه 25
استان

کودکان بر يهايتوانمند، نیازها و هایژگیوبررسی میزان آگاهی مدیران و معلمان از 26
اساس آخرین نظریات رشد

اجتماعی و ارزیابی کیفیت يهامهارتبررسی میزان برخورداري دانش آموزان از 27
آموزش رفتار شهروندييهابرنامه

استان خراسان یبدنتیتربمعاونت پرورشی و پژوهشی يهاتیاولوفهرست 
)...رضوي (ادامه

مرجع 
دهندهارائه

ردی
ف

موضوع
میزان شیوع اختالالت خلقی و اضطرابی در دانش آموزان مدارس ياسهیمقابررسی 28

تیزهوشان، نمونه دولتی و عادي

موجود آموزش هنر بر تربیت و درك هنري دانش آموزان دوره يهاوهیشتأثیر 29
ابتدایی و راهنمایی

حذف پست کتابدار و کتابخانه در مدارسیشناسبیآس30

آموزشگاهیایمنی اماکن و تجهیزات ورزشیطراحی و تدوین نظام31

شغلی–بررسی عالیق دانش آموزان استان در آزمون رغبت سنج تحصیلی 32

مختلف سنیيهاردهآنتروپومتریک از منظر بیومکانیک در يهایژگیويهنجار ساز33
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يهابرنامهو ارائهشناخت وضعیت آمادگی ادراکی ـ حرکتی کودکان پیش از دبستان34
آنهامتناسب رشدي براي 

بدنی و ورزشی تیدر فعالجوانان نوجوانان و تحلیل وضعیت فعالیت حرکتی 35
از دیدگاه رشدياز مدارسخارج مدارس و

عه 
وس

د ت
سنا

ا
ش

وز
آم

ش
رور

وپ

درسی و تربیتی با اقتضائات هویت جنسی و يهابرنامهبررسی میزان انطباق محتواي 36
نیازهاي دوران بلوغ دانش آموزان دوره راهنمایی و متوسطه استان

ارتقاي فرهنگ و سواد قرآنی در بین دانش آموزان مقاطع مختلف يهاراهبررسی 37
استان

يهایژگیوطراحی و اعتباریابی الگوي تربیتی و اخالقی متناسب با مراحل رشد و 38
دانش آموزان و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

آموزشی و تربیتی مدرسه با يهاتیفعالدر هاخانوادهمشارکت يهانهیزمشناسایی 39
تربیتی خانه و مدرسهيهاروشبر همسوسازي اهداف و دیتأک

فرهنگی و تربیتی يهاتیفعالکیفی براي ارزیابی يهاشاخصتعیین و اعتباریابی 40
مدارس

و منابع انسانی استان يزیربرنامهپژوهشی معاونت پژوهش، يهاتیاولوفهرست .7جدول 
خراسان رضوي

مرجع 
فدهندهارائه

موضوعردی

ش، 
ژوه

ت پ
عاون

م
امه

برن
يزیر

انی
 انس

ابع
و من

روه
گ

يها
نفع

ذی

کشورهاي پیشرفته و ارائه راهکارهاي وپرورشآموزشمطالعه تطبیقی ساختار پژوهش در 1
اجرایی براي بهبود پژوهش بومی و يگذارهدفهاي جدیدالتألیف ابتدایی با الگوي بررسی میزان همسویی محتواي کتاب2

اهداف کلی برنامه درسی ملی
مجازي آموزش ضمن خدمت فرهنگیان خراسان رضوييهادورهبررسی میزان اثربخشی 3

هاي پرورش خالقیتتحلیل محتواي کتب درسی دوره ابتدایی از حیث توجه به شاخص4

هاي آموزش ضمن خدمت فرهنگیان دورهیبخشتیفیکبررسی راهکارهاي 5
استانوپرورشآموزش ارزشیابی برنامه درسی جغرافیا استان در دوره متوسطه6

خراسان رضوياستانوپرورشآموزشنیازسنجی آموزشی از پژوهشگران 7
هاي پژوهشی استان خراسانتهیه بانک اطالعات پژوهشگران و ناظران طرح8

یم 
 تعل

صان
خص

مت
یت

 ترب
معلمتیتربمدرسان مراکز يهاتیصالحارزیابی وضعیت علمی و 9و

اشتراك دانش در بین مدیران و معلمان آموزشی مدارسيهانهیزمشناسایی 10
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آنیاثربخشبررسی سیستم پاداش و تنبیه معلمان و میزان 11

به شغل معلمیمعلمتیتربدانشجویان مراکز يهازهیانگبررسی 12
در مقایسه با معلمتیتربمراکز آموختهدانشمعلمان ياحرفهعلمی و يهايتوانمندبررسی 13

سایر مراکز دانشگاهی

عه 
وس

اد ت
اسن

ش
موز

آ
ش

رور
وپ

جذب و نگاهداشت نیروهاي انسانی متخصص در نقاط مرزي و محروم يهاراهبررسی 14
استان استان بر وپرورشآموزشبررسی راهکارهاي توزیع بهینه و عادالنه منابع انسانی و مالی 15

اساس مطالعات آمایش سرزمین غیردولتی در تولید، چاپ و توزیع يهابخشایجاد و توسعه مشارکت يهانهیزمشناسایی 16
کتاب درسی)ژهیوبهمواد و منابع یادگیري (

کتب درسی متناسب با نیاز دانش آموزان ياچندرسانهتولید محتواي مؤثريهاوهیشمطالعه 17
و مدارس بررسی الزامات فرهنگی تبدیل مدارس استان به مدارس یادگیرنده18

ترویج فرهنگ اقدام پژوهی و درس پژوهی در سطح مدارس استانيهانهیزمشناسایی 19

معلمانياحرفه، تخصصی و هاي عمومیارزیابی صالحیتيهاشاخصتعیین و اعتباریابی 20

درسی با يزیربرنامهبررسی سازوکارهاي توانمندسازي معلمان براي مشارکت مؤثر آنان در 21
بر درس پژوهیدیتأک

دینی، اخالقی و يهاتیصالحهاي برتر و برخوردار از جذب استعداديهانهیزمبررسی 22
معلمتیتربهاي شخصیتی به رشته

منظوربهیعالآموزشمؤسساتاستان با وپرورشآموزشتعامل نظام يهانهیزمشناسایی 23
از پشتیبانی علمی و تخصصی آنها در غنا بخشی مدارسيمندبهره

دانشگاه ویژه فرهنگیان در استان ياندازراهو معلمتیترباستقرار نظام ملی یسنجامکان24
خراسان رضوي
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استان خراسان رضويمعاونت هماهنگیپژوهشی يهاتیاولوفهرست .8جدول 
مرجع 

فدهندهارائه
موضوعردی

هنگ
هما

ت 
اون

مع
ی

روه
گ

يها
نفع

ذی

1
هاي ایاب و ذهاب دانش آموزان و سرویسنهیدرزمبررسی تجربیات سایر کشورها 

هاي غیررسمی داخل سرویس مدارسآموزشیبخشتیفیکارائه الگوي مناسب جهت 
اولیا و مربیان استانيهاانجمننیازسنجی آموزشی 2

استان و هاي محرم سازي فضاهاي مدارس دخترانه بررسی نقاط قوت و ضعف طرح3
ارائه یک الگوي مناسب بررسی نحوه مواجهه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی و متوسطه با مشکالت فردي 4

و اجتماعی استانوپرورشآموزشقانون اساسی در 44بررسی موانع اصلی عدم تحقق اصل 5

شناسایی مشکالت تحصیل دانش آموزان تحت پوشش زنان سرپرست خانوار6

هاي هماهنگ استانی و کشوري در مقایسه با محتواي تحلیل محتواي آزمون7
هاي تیمز و پرلزآزمون ها و مسابقات علمی بر ارتقاي کیفیت آموزشی دانش آموزانبررسی میزان تأثیر آزمون8

استانوپرورشآموزشارزیابی عملکرد شوراهاي 9
هاي شناخت اعضاي انجمن مربیان در مدارس و راهبررسی جایگاه انجمن اولیاء و 10

مطالعه جامع مشکالت مدارس مناطق مرزي استان خراسان رضوياولیاء و مربیان مدارس نسبت به شرح وظایف خود

از اعتباراتيبرداربهرههاي جذب و هاي منابع مالی استان و روششناسایی ظرفیت
وپرورشآموزشخارج از 

ان 
صص

متخ
یت

 ترب
م و

علی
ت

نقش خانواده در کنترل روابط دانش آموزان با همساالن
و شاهدیرانتفاعیغجو اجتماعی و فرهنگی مدارس دولتی، ياسهیمقابررسی 

انتخاب مدرسه از دیدگاه والدینيهامالك
بر دیتأکاجتماعی با يهاسازمانمقایسه تطبیقی میزان اعتماد مردم به نهادها و 

وپرورشآموزش محیطدرشبکهتحلیلمدلبامشهدشهرآموزشیمراکزنفوذحوزهتعیینوشناسایی17
GIS

18
در) هاهنرستانو هارستانیدب(آموزشیمراکزیابیمکاندراخالقیحریمنقشبررسی

مشهدشهر

19
شهروپرورشآموزشيهاآموزشگاهدرآموزدانشپذیرشمحدودهمرزبنديبازنگري

مشهد
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مشهدشهردر)هاهنرستانوهارستانیدب(آموزشیمراکزیابیمکانيهاشاخصتعیین20

در تحصیلیمقاطعتفکیکبهآموزشیمراکزفضایی–مکانیکمبودهايشناسایی21
شبکهتحلیلمدلبامشهدشهر

22
آن بر عملکرد تحصیلیریتأثآزمون سنجش بنیه علمی و سؤاالتتحلیل 

آموزاندانش

بررسی میزان فعالیت معلمان در وب و میزان رضایت آنان از پشتیبانی اداره23

سعه
 تو

ناد
اس

24
ثبات مدیریت در شیبرافزادیتأکبرنامه جامع تربیت مدیران و رهبران آموزشی با 

استانوپرورشآموزشمجموعه نظام 

يهاتیصالحبر دیتأکارائه یک الگوي مناسب براي احراز مناصب مدیریتی با 
وپرورشآموزشمدیران اعتقادي، اخالقی، انقالبی، علمی آموزشی، پژوهشی و تجربی

استان
اثربخشهاي آموزشی نوین جهت از فناورييبرداربهرهتوسعه و يهانهیزمبررسی 

فرایند یاددهی یادگیريکردن

27
يهانهیزممستقر در سطح جامعه و بررسی مؤسساتشناسایی ظرفیت نهادها و 

یادگیرييهاطیمحاز آن در غنا بخشی به يبرداربهره

استان خراسان رضويمعاونت پشتیبانیپژوهشی يهاتیاولوفهرست .9جدول 

دهندهارائهمرجع 

ف
موضوعردی

پشت
ت 

اون
مع

یبانی

وه
گر

يها
فع

ذین

توسعه منابع در جهتاز آن يبرداربهرههاي هاي منابع مادي استان و زمینهشناسایی ظرفیت1
وپرورشآموزشمالی 

2
بر تطبیق و تحقق دیتأکمالی، محاسباتی و نظارتی با -قوانین و مقررات اداريیشناسبیآس

هاي دولت الکترونیکبرنامه
خدمات رفاهی موردنیاز فرهنگیان استانيبندتیاولوشناسایی و 3

4
و وپرورشآموزشمالی -هاي ارائه خدمات الکترونیکی در سیستم اداريشناسایی ظرفیت

ارائه راهکارهاي مناسب جهت کاهش مراجعین
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مصرف سوخت و انرژي در مدارس استان و ارائه الگوي يسازنهیبهبررسی راهکارهاي 5
مدیریت مصرف بهینه

یم 
تعل

ن 
صا

خص
مت

ت
ربی

6و ت
در کمیت و کیفیت یردولتیغجاري مدارس دولتی و يهانهیهزافزایش ریتأثبررسی 

آموزشی و پرورشیيهابرنامه

سعه
 تو

ناد
7اس

استانوپرورشآموزشبه منابع مالی دولتی و غیردولتی یبخشتنوعوکارهاي بررسی ساز

استان خراسان رضوياستثناییوپرورشآموزشسازمان پژوهشی يهاتیاولوفهرست . 10جدول 
مرجع 

فدهندهارائه
موضوعردی

ان 
ازم

س
ش

وز
آم

ش
رور

وپ
یی

تثنا
اس

روه
گ

يها
نفع

ذی

ها و استعدادهاي بررسی سطح آگاهی و نگرش مدیران و مسئوالن استان نسبت به توانمندي1
وضعیت آنانهاي ارتقا این نگرش در جهت بهبود کودکان استثنایی و راه

براي سنجش اختالالت ویژه یادگیري پیش از يگرغربالساخت و هنجاریابی آزمون 2
دبستان

آموزش صورتبهبررسی موانع پذیرش دانش آموزان با نیازهاي ویژه در مدارس عادي 3
فراگیر و تلفیقی

اوتیسم، (ها در پذیرش و نگهداري فرزندان داراي بر موفقیت خانوادهمؤثربررسی عوامل 4
)...و یتیچند معلول

یت
 ترب

م و
علی

ن ت
صا

خص
مت

5
يبندگروهش کودکان استثنایی از رویکرد رپروسنجی تغییر رویکرد سازمان آموزش وامکان

به رویکرد آموزش انفرادي شده

بخشی آموزش وپروش کارشناسان، معلمان، مشاوران و تیم تواننیازسنجی آموزشی مدیران، 6
کودکان استثنایی

7
هاي طراحی و اجراي برنامه آموزش انفرادي در نظام آموزش و پروش و موانع و چالش

سازمان آموزش وپروش استثنایی

بخشی کودکان استثناییمشاوره و تواندرمانی در آموزش، بازيکاربرد بازي و8

9
مهارت افزایی مدیران، هاي دانش وبرنامههاي آموزش ضمن خدمت وارزیابی دوره

بخشی آموزش وپروش کودکان استثنایی و ارایه کارشناسان، معلمان، مشاوران و تیم توان
راهکارهاي ارتقاي کیفی و کمی آنها استثنایی در ایران و جهانوپرورشآموزشيهانظامبررسی تطبیقی 10
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کودکان استثناییوپرورشآموزشتدوین برنامه راهبردي سازمان 11

12
هاي شایستگی تخصصی مدیران و کارشناسان ستادي در سازمان تدوین مالك

کودکان استثناییوپرورشآموزش

سعه
 تو

ناد
آموزان استثنایی در درون سیستم آموزشی تا پایان حفظ و نگاهداشت دانشيهاراهبررسی 13اس

دوران تحصیلی
استثنایی در بازار کاروپرورشآموزشآموختگاندانشبررسی موانع اشتغال 14

و استعدادهاي کودکان استثنایی در سطح استانهايتوانمنداز يمندبهرهيهانهیزمشناسایی 15



153...شناسایی نیازها و تعیین اولویت پژوهشی آمورش و پروش 

منابع
تــدوین منظوربـه). ارزیـابی نیازهــاي سـالمت جامعــه 1381و همکــاران (رضـادیســامـامی، 
دو فصلنامه طب ی در شهر بوشهر به روش بحث متمرکز گروهی. پژوهشهاي برتر یتاولو

.2. شماره جنوب
ی حیطه علـوم پژوهشهاي یتاولو). 1389، اکبر (زادهحسنامین الرعایا، مهین؛ عطاري، عباس؛ 

و یپزشـکروانمجلـه بهداشـت روان در شـهر اصـفهان. اندرکاراندسترفتاري از دیدگاه 
.2، شماره روانشناسی بالینی ایران

، مجلـه اصـالح تربیـتپژوهشـی، يهاافتـهیکاربست يهاچالش) موانع و 1386بابایی، علی (
.62شماره 

. انتشـارات ی اسـتان خراسـانپژوهشهاي یتاولونیازسنجی و ). 1378حیدري چروده، مجید (
آهنگ قلم.

ی منطقـه پژوهشـهـاي یتاولو). توانمندسازي مردم در تعیین 1385خدیوي، رضا و همکاران (
پایگاه تحقیقات جمعیتی فرخشهر، استان چهارمحال و بختیـاري. دانشـگاه علـوم پزشـکی 

.تحقیقات جمعیتینامهژهیوشهرکرد. 
يبنـدتیاولویـابی پژوهشـی و مسئلهنیازسنجی پژوهشی (). 1385(فتحی واجارگاه، کوروش 

انتشارات آییژ.ي تحقیقاتی).هاطرح
، آیـت الـه؛ تـورانی، حیـدر؛ دیبـا طلبسـعادت؛ اکبریعلفتحی واجارگاه، کوروش؛ خسروي، 

ــت ( ــاري، طلع ــام 1389واج ــراي نظ ــی ب ــابی پژوهش ــت ی ــانیزم اولوی ــی مک ). طراح
مطالعـات تربیتـی و شـهر تهـران). وپرورشآمـوزشایران (مورد سازمان وپرورشآموزش

.185-210)، 2(11، یشناسروان
هــاي پژوهشــی در مرکــز یتاولو). نیازســنجی و تعیــین 1384کریمــی، غریــب و همکــاران (

.4، شماره فصلنامه خونتحقیقات سازمان انتقال خون ایران،
هـاي یماريبهـاي پژوهشـی شـبکه تحقیقـات یتواول). 1386و همکـاران (اصغریعلکالهی، 

هـاي عفـونی و گرمسـیري وابسـته بـه انجمـن یماريبعفونی و گرمسیري کشور. فصلنامه 
.38هاي عفونی و گرمسیري. شماره یماريبمتخصصین 

هـاي یماريبهـاي پژوهشـی شـبکه تحقیقـات یتاولو). 1389و همکـاران (اصغریعلکالهی، 
هـاي عفـونی و گرمسـیري وابسـته بـه انجمـن یماريبعفونی و گرمسیري کشور. فصلنامه 
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.50هاي عفونی و گرمسیري. شماره یماريبمتخصصین 
هــاي آموزشــی مباحــث اساســی در پژوهش). 1386(اسلــی؛ شــالمن، کانــدلیفالنالگمــن، 

تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، ترجمه رضا ساکی، ها)(مشکالت و امکان
هـاي پژوهشـی حـوزه سـالمت در اسـتان یتاولو). تعیـین 1382مجیدپور، علی و همکـاران (

ه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خـدمات بهداشـتی درمـانی اردبیـل، اردبیل. مجل
.9شماره 

پژوهشـی و مـداخالت بهداشـتی يبنـدتیاولو). راهنمـاي 1383(نجات، سحرناز و همکاران 
.3ها. فصلنامه پایش، شماره یماريبعوامل خطر نهیدرزم

هشـی حـوزه سـالمت از طریـق هـاي پژویتاولو). تعیـین 1382یزدانپناه، بهروز و همکـاران (
.31، شماره مجله ارمغان دانشنیازسنجی در استان کهگیلویه و بویر احمد. 

يوادارآموزشی، پرورشـی يهاحوزهپژوهشی به تفکیک يهاتیاولودر ادامه، فهرست نهایی 
شـدهدادهنشـان وپرورشآمـوزشذینفع، متخصصان و اسناد توسـعه يهاگروهاز سه منظر 

است.




