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  اولویت های پژوهشی سازمان آموزش و پرورش فارس

١٣٨۵  
  

توسـعه، رفـاه     عدالت، تـرين نيازهـاي يـك جامعـه بـراي رسـيدن بـه               پژوهش، خالقيت و نوآوري اساسي    تعميق باورهای دینی،      

 و  باشند شوراي تحقيقات سازمان آمـوزش و پـرورش فـارس بـراي تحقـق اهـداف متعـالي تعلـيم                      اجتماعي و استقالل واقعي مي    

پژوهـشي خـود را       هـاي   تربيت و اعتالي فرهنگ پژوهش و شناسايي مشكالت آموزش و پرورش و ارائه طريق در آن راستا، اولويت                 

هــا و مراآــز تربيــت معلــم ،  بــدين وســيله از آليــه فرهنگيــان ، اســتادان دانــشگاه . دارد  شــرح زيــر اعــالم مــي  بــه١٣٨٥در  ســال 

. نمایـد هـاي پژوهـشي دعـوت بـه همكـاري مـي               ران تعلـيم و تربيـت جهـت اجـراي طـرح           پژوهشگران ، دانشجويان و دست اندرآا     

جهت تكميل فرم پيشنهادة تحقيق به دبيرخانه شوراي و تعيين عنوان پژوهش  اولويت پژوهشي توجه به عالقمندان مي توانند با 

  تحقيقات سازمان آموزش و پرورش فارس و يا به سايت

http://www.farsedu.ir/pazhoohesh/internet/olaviat/proposal.pdf  
اي ديگـري را انتخـاب و درصـورت      آاربردي و توسعه،توانند موضوعات بنيادي   محققين عالوه بر موضوعات مذآور مي     . مراجعه نمايند 

دآترا ارشد و     هاي آارشناسي   دانشجويان دوره   همچنين  به  .تحقيقات سازمان، اقدام نمايند     تخصصي شوراي   تأييد توسط آميسيون  

  . تحقيقات استان برسد،آمك هزينه اعطاء خواهد شد شوراي تصويب شان به نامه در صورتي آه موضوع پايان

 
  معلم، آزادگان، پژوهشكده آوي شيراز، بلوارمدرس، انتهاي: آدرس

  دبيرخانه شوراي تحقيقات آموزش و پرورش فارس

  ٧٢٥٤٠٠٧ و ٧٢٥٤٠٠٦: تلفن 

  ٢٧٧ و ٢٧٦ ، ٢٧٣،  ٢٧٢  داخلي ٧٢٥٠٠٨٢ و ٧٢٥٠٠٨١
 

  اولویت های ویژه آموزش و پرورش فارس
-دینی دانـش  وپرورش رسمی در تربيت   وظایف، نقش وکارکردهای نظام آموزش     بررسی ونقد .١

  آموزان
 بررسی وضعيت موجود و مطلوب تربيت دینی در مدارس.٢
رویکـرد  کيفيـت و کميـت، چـالش هـا و محـدودیت هـا، بـا                 (بررسی برنامه های تربيت دینـی       .٣

 )ارزش ها و روش های اسالمی برنامه ریزی درسی و تکيه بر 
 کاربرد روش های سلبی و ایجابی در تربيت دینی دانش آموزان.۴
 تأثيرات پنهان و آشکار رسانه ها، مطبوعات و کتاب ها در تربيت دینی.۵
  بررسی و کاربرد مفاهيم قرآنی در برنامه درسی دروس مختلف. ۶
  روشهای تدریس فعال در تربيت دینی و اخالقی دانش آموزان بررسی تأثير . ٧
  بررسی نقش فعاليت های هنری در تربيت دینی دانش آموزان . ٨

  عوامل انسانی
  ...ولياء و، اعلم، مآموزاعم از دانش

در قلمـرو   آمـوزش و پـرورش فـارس        قوت ها و ضعف هـای       ها،   تهدید ،بررسی فرصت ها   .١
  انداز بيست ساله  چشمبا توجه بهنيروی انسانی 

ــه ثبــت   .٢ ــوط ب ــه   بررســی مــسائل مرب ــام دانــش آمــوزان در مــدارس مــورد عالقــه و ارائ ن
 راهکارهای مناسب 

 ناشی از بکارگيری معلمان غيربومی  کاهش مشکالتی جهتراهکارهایبررسی  .٣



 ٢

بررســی کيفيــت کــار ســرباز معلمــان و تــأثير آن بــر پيــشرفت تحــصيلی و دســتيابی بــه  .۴
 رش اهداف آموزش و پرو

 کارآمدی کارشناسان و عوامل اداری آموزش و پرورش  مؤثر در های شيوه بررسی .۵
معلمـان و کارکنـان آمـوزش و        .. بررسی راههای تقویت انجمـن هـای علمـی، صـنفی و            .۶

 پرورش 
 بررسی و تعيين شاخص های مناسب تعيين مدیر در مدارس  .٧
ين پـسران و ارائـه      کـاهش انگيـزه ادامـه تحـصيل بـه ویـژه در بـ              مـؤثر در    بررسی عوامل    .٨

 راهکارهای مناسب برای مقابله 
 راههای حصول مشارکت مردم در آموزش و پرورشتحليل  .٩
 بررسی عوامل مـؤثر در جـذب ونگهداشـت نيروهـای تحـصيلکرده در سـطوح دکتـری در                   .١٠

 وپرورش و ارائه راهکارهای مناسب آموزش
 ه بررسی راهبردهای مقابله ای تعارض ارزشهای خانه، مدرسه، رسان .١١
آمــوزان و  دانــش در خــتالالت روانــشناختی و رفتــاری مقابلــه بــا ا راهکارهــای بررســی .١٢

 معلمان 
 بررسی ميزان تحقق اهداف آموزش و پرورش در مدارس خاص .١٣
 آسيب شناسی آزمون های ورودی مدارس خاص .١۴
  یادگيری  - بهبود روشهای یاددهیبررسی راههای  .١۵
 بين دانش آموزانبررسی چگونگی گسترش آموزش مهارتهای زندگی  .١۶
 بررسی علل تحقيق گریزی در آموزش و پرورش  .١٧

 
  اقتصادی-کالبدی ومالی

مقایسه عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان در استان فارس با دیگر نهادهای اقتـصادی و               .١٨
  سایر استانها

 بررسی نقش اقتصاد آموزش و پرورش در برنامه ریزی آموزشی  .١٩
 ریق بنگاه های مختلف اقتصادی بررسی راهکارهای حمایت از معلمان از ط .٢٠
-های مسکن و مـصرف، بيمـه خـدمات        بررسی تطبيقی عملکرد و ميزان کارآیی تعاونی       .٢١

 درمانی، باشگاه و درمانگاه فرهنگيان در دستيابی به اهداف موردنظر
 های منابع مالی آموزش و پرورش فارس بررسی تهدید ها و فرصت .٢٢
 ی در حوزه های مختلف آموزش و پرورشبررسی قوانين و مقررات دست و پاگير مال .٢٣
بررسی کيفيت ساخت و ساز مدارس و هماهنگی آنها با استانداردهای بين المللـی و         .٢۴

 اصل استتار در مدارس دخترانه 
 بررسی مسائل و مشکالت فرهنگيان بازنشسته و ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها  .٢۵
-سب آن با وضـعيت فعلـی در دوره        بررسی و برآورد ميزان سرانه مورد نياز مدارس و تنا          .٢۶

 های مختلف تحصيلی 
بررسی و ارائه شاخص های مناسب به منظـور توزیـع عادالنـه اعتبـارات غيـر پرسـنلی                    .٢٧

  بين ادارات آموزش و پرورش استان 
اجـرای طـرح روسـتا مرکـزی در دوره هـای تحـصيلی       )  فایـده  –هزینـه   (تحليل اقتـصادی     .٢٨

  استان فارس
  اسی مشکالت و راههای بهينه سازی ارزشيابی تحصيلی؛ آسيب شن .٢٩
  فایده -  هزینه های وزارتی یا سازمانی از لحاظها و دستورالعملتحليل بخشنامه .٣٠

  
  )آموزشی-درسی( برنامه ریزی-مدیریت

  و کتب ومنابع آموزشی
محـروم در دوره    و  بررسی شيوه های ساماندهی معلمان مجـرب در مـدارس برخـوردار              .٣١

  های تحصيلی مختلف 
 قابليت های استان فارس در تدوین کتب درسی دوره های مختلف تحصيلی بررسی  .٣٢
فراشـناختی، انتقـادی، خالقيـت، آمـوزش        (بررسی چگونگی تأثير نظریه های یـادگيری         .٣٣

 در برنامه ریزی درسی دوره های مختلف تحصيلی )های مجازی و ترکيبی 
 سال آینده در حـوزه  ۵بررسی مشکالت اساسی پيش روی آموزش و پرورش فارس در       .٣۴

نيروی انسانی، مـسائل تربيتـی، برنامـه ریـزی آموزشـی، برنامـه ریـزی درسـی،                  (های
 )شيوه های تدریس، منابع اقتصادی، مسائل کالبدی،علوم پایه



 ٣

 عالیـق دانـش     پذیری نظام آموزشی بر اساس نيازها، استعداد و       بررسی ميزان انعطاف   .٣۵
 آموزان 

 بررسی راههای کاربست و عملياتی کردن نتایج و یافته های پژوهشی  .٣۶
 بررسی راههای پژوهش محور کردن تصميمات اداری  .٣٧
آسيب شناسـی تعطـيالت موجـود دریـک سـال تحـصيلی وتـاثير آن بـر کميـت وکيفيـت                       .٣٨

 آموزشی
  دانش آموزانچگونگی کمک به رشد و گسترش پژوهشگری در بين معلمان، مدیران و .٣٩
 های فراموش شده در آموزش و پرورشبررسی ماموریت .۴٠
 هاو پرورش؛ لوازم، مولفهتوليد علم در آموزش .۴١
  بررسی چالشهای توسعه نيافتگی در آموزش و پرورش .۴٢
سنجش امکانات و نيازهای مناطق اسـتان و ایجـاد رشـته هـای جدیـد آمـوزش فنـی و                      .۴٣

 ای حرفه
 

  )یادگيری-یاددهی(آموزش
   پرورشیمسائل و

  بررسی چگونگی پرورش حس زیباشناسی در دانش آموزان  .۴۴
 مطالعه نقش معلمان در گسترش فعاليت های پرورشی  .۴۵
 بررسی چگونگی تربيت اخالقی دانش آموزان دوره های مختلف تحصيلی  .۴۶
 ضعف در آموزش دروس علوم پایه و ارائه راهکارهای اجرایی قوت و بررسی نقاط .۴٧
در دسـتيابی   کتب  آن  تحصيلی و تأثير     دوره های مختلف     تحليل کتب کمک آموزشی در     .۴٨

 به اهداف تعليم و تربيت 
بررسی تحليلی شيوه های موجود در ترویج فرهنگ پژوهش در بين دانش آمـوزان دوره        .۴٩

 های مختلف تحصيلی 
 تحليل کتب درسی با توجه به مفاهيم پرورشی  .۵٠
ــذاری ورزش  .۵١ ــزان تأثيرگ ــدنی (بررســی مي ــن و   در جــذب دانــش )تربيــت ب ــه دی ــوزان ب  آم

 ارزشهای اسالمی 
 آسيب شناسی تربيت هنری در نظام تربيتی ایران .۵٢
 ها و کاربرد آنها ظریهناثربخشی  ،احليل محتوت  با تأکيد برکارآفرینی بررسی .۵٣
 بررسی نقش دین و آموزه های دینی در شادکامی دانش آموزان  .۵۴
صيلی در دروس انـشاء،      پيـشرفت تحـ     انگيـزه و   ای عملياتی کردن و ایجـاد     هبررسی راه  .۵۵

 تربيت بدنی، هنر و قرآن
در دستيابی به اهـداف تعلـيم و       ... ) اینترنت، ماهواره و  ( بررسی نقش تکنولوژی جدید      .۵۶

 تربيت 
 طراحی و ارائه الگوهای مفهومی آموزش از راه دور امکان سنجی  .۵٧
 بررسی راههای افزایش رغبت دانش آموزان به فعاليت های شورای دانش آموزی  .۵٨
مروج سالمت، آمـوزش    (ررسی اثربخشی برنامه های جاری پرورشی در استان فارس        ب .۵٩

 ...)نماز، مسابقات فرهنگی و
  استان فارس هادرهنجاریابی آزمون  .۶٠
 بررسی ميزان سوء تغذیه در بين دانش آموزان فارس .۶١
 انجام فرایض و شعائر دینیآموزان به عوامل مؤثر در ترغيب دانشبررسی .۶٢
  آموزش و پرورش به توانمندی های بانوان بررسی ميزان توجه .۶٣
بررسی و مقایسه وضـعيت مـدارس فنـی حرفـه ای و کـاردانش دختـران از لحـاظ تنـوع                       .۶۴

 رشته تحصيلی، پراکندگی و سایر متغيرها 
 در فارس دختران ی تحصيلآسيب شناسی .۶۵
  در دوران معاصر  مبانی تعليم و تربيت در نظام تربيتی ایرانیبررس .۶۶
هميت، نقش، جایگاه و شيوه های بکارگيری ادبيـات کـودک در تعلـيم و               ا: ادبيات کودک  .۶٧

 تربيت 
  در دوران معاصر آسيب شناسی فلسفی نظام تربيتی ایران .۶٨
بررسی راهکارهای موثر در اجتماعی کردن دانش آموزان با تاکيد بر ارزش های دینی و            .۶٩

 مذهبی
  در دانش آموزانبررسی راهکارهای آسيب گروه دوستان در خارج از محيط مدرسه .٧٠
  بازمانده از تحصيل در استان فارسوبررسی راههای شناسایی کودکان الزم التعليم  .٧١



 ٤

موزان سهميه ای شاغل به تحصيل در مـدارس    آراه های توانمندسازی تحصيلی دانش       .٧٢
 )اقدام پژوهی(خاص 

 بررسی چگونگی ارتقای کيفی آموزش و پرورش دانش آموزان دیرآموز .٧٣
 وضعيت موجود، وضعيت مطلوب : ز آموزشیکتابخانه های مراک .٧۴
  بررسی تحليلی نظام یاددهی، یادگيری با تاکيد بر مکاتب فلسفی معاصر .٧۵

  
  
  

  ، فرایند،درون داد
   سطوح مختلف نظام آموزشیبرون داد

 بـرون داد آمـوزش و پـرورش فـارس بـا توجـه بـه چـشم انـداز          -تحليل اقتصادی درون داد    .٧۶
  بيست ساله 

اســتخدام اســتان فــارس و مقایــسه آن بــا عملکــرد اال جدیــد بررســی عملکــرد معلمــين .٧٧
 سایرمعلمين 

ميزان تأثير نابرابری های آموزشـی بـر رونـد کلـی سيـستم آمـوزش و پـرورش و                    تحليل   .٧٨
 راههای غلبه بر آن 

 ه ای و ملی قتحليل نقش آموزش و پرورش استان در توسعه منط .٧٩
آمـوزش و پـرورش در نهـضت         جهـت تحليـل نقـش      فرایند و بـرون داد       ،بررسی درون داد     .٨٠

 توليد علم و جنبش نرم افزاری 
 تحليل کارکردهای تربيت معلم در دستيابی به اهداف مورد نظر  .٨١
  اقدام پژوهی در حل مشکالت آموزشی و تربيتی برنامهبررسی ميزان کارایی  .٨٢
  تربيـت    ، معلمـان ورودی از نهـضت سـواد آمـوزی            یی آموزشی و پرورش   کارآیمقایسه   .٨٣

 نشگاه آزاد،دولتی و پيام نور،دامعلم 
 بررسی ميزان تحقق اهداف تدوین شده در برنامه توسعه در آموزش و پرورش فارس  .٨۴
بـر اسـاس    (های تحصيلی مختلـف      دوره    کيفيت برون داد   شاخصهای مرتبط با    بررسی   .٨۵

  )دوره مربوطهاهداف 
انی بررسی تطبيقی برنامه هـای آموزشـی مراکـز تربيـت معلـم بـا اسـتانداردهای جهـ                   .٨۶

 آموزش حرفه ای معلمان 
 بررسی درون داد، فرایند و برون داد در آموزش های ضمن خدمت  .٨٧
 بررسی ميزان کارایی مشاوران بر اساس شاخص ها  .٨٨
 پيش دانشگاهی مراکز بررسی رابطه بين ميزان قبول شدگان دردانشگاهها وعملکرد .٨٩
 مشاورهبررسی مقایسه ای ميزان نياز دانش آموزان دوره های مختلف به  .٩٠
  بررسی موانع موجود بر سر راه فعاليت های مشاوره ای  .٩١
  پوشش تحصيلی؛ شناسائی، راههای کاهش و بهبود برنامه ها  .٩٢
  نقد و بررسی آئين نامه ها و دستورالعمل های آموزشی و پرورشی  .٩٣
بررسی راهکارهای اجرائی و عملياتی بـرای توسـعه جنـبش نـرم افـزاری در آمـوزش و                    .٩۴

  پرورش


