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، تشكيل شوراهاي تحقيقات 1631با تصويب شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش در سال 

يعني  ،سيس مهمترين نهاد پژوهشي اين وزارتخانهو تأ 1636و پرورش استانها در سال آموزش 
ي و ديگر نهادهاي پژوهشي در آموزش و پرورش، رشد كمّ 1611پژوهشكده تعليم و تربيت در سال 

سند در سال  هشتبه نحوي كه تعداد پژوهشهاي آموزشي از  پژوهشهاي آموزشي چشمگير بوده است.

بدون ترديد هدف اصلي اين  (.1616 افته است )متين،افزايش ي 1611سند در سال  1011به  1666
رصه فعاليتهاي هاي تحقيقات آموزشي در ع گيري از يافته گذاريهاي مادي و انساني، بهره تالشها و سرمايه

و  ريزيها هاي پژوهشي در برنامه اما تحقق اين هدف منوط به استفاده از يافته آموزش و پرورش است؛

به علت  كشور،طرف ديگر در نظام تعليم و تربيت ريزان است. از  يران و برنامهاز سوي مد يهاگير تصميم

ارزشيابي از  هاي پژوهشي و يافتهنوپايي تحقيقات آموزشي، پژوهش و بررسي در باب مسئله استفاده از 

مورد توجه قرار نگرفته است  ،طور جديه هاي پژوهش در فعاليتهاي آموزش و پرورش ب يافته تأثير

 (.1616-1611 اده،)آقاز

دارد،  نقشي اساسياينكه تحقيقات آموزشي در اصالح مشكالت آموزش و پرورش با وجود 
گيران آموزشي هنوز در مورد جايگاه و نقش پژوهش در تدوين سياستها و اجراي آنها ترديد  تصميم

پژوهشي وزارت مراكز لف هزار پژوهش در سطوح مختدر حدود  اين در حالي است كه هر سال  .دارند



  

 

و درسطح ملي )پژوهشكده تعليم و  )شوراي تحقيقات استانها( كشور سراسرآموزش و پرورش در 

اين پرسش همچنان  ، اماشود تربيت و دواير پژوهشي معاونتهاي وزارت آموزش و پرورش( انجام مي

ت آموزش و پرورش مسائل و مشكال ، هنوز همپژوهشهاي انجام شده با وجودچرا "باقي است كه 

هاي پژوهشي و موانع  پاسخ را بايد در كاربست يافته كه نظران معتقدند اكثر صاحب "؟يابد كاهش نمي

 آن در حوزه وزارتخانه مذكور جويا شد.

كه   اند نشان داده (1663) 0(، و بورگ و گال1661) 1(، وايرزما1610) 6هاي مطالعاتي المپرت يافته
هاي  كاربست يافتهثر در و به ويژه به معلمان، از عوامل مؤپرورش آموزش پژوهش در آموزش و

( داشتن يك برنامه 1111) 3. ويلينسكياستكالس درس  يادگيري و –پژوهشي در فرآيند ياددهي 
ايجاد نظام  سازي و ( فرهنگ1111) 1ش، نيوئررپرو راهبردي در بخش تحقيقات در آموزش و

ايجاد نگرش مثبت  آموزش پژوهشهاي علمي، ( توسعه و1111) 1رساني علمي و پژوهشي، التر اطالع
رساني تحقيقات آموزشي و  هاي علمي در تعليم وتربيت و استقرار نظام اطالع كارگيري يافتهه ب به منظور
اي و  ( توسعه حرفه1110) 6و نايس بت پرورش آموزش و پژوهشگران، دانشگاهها و ميانارتباط 

حمايتهاي مالي دولت از  روش تحقيق، توسعه مديريت پژوهش و آموزش معلمان در زمينه دروس
به  (1110) 11اند. همچنين ريد در كاربست تحقيقات آموزشي دانسته مؤثرتحقيقات آموزشي را از عوامل 

همكاري آموزش  :از ندده است كه مهمترين آنها عبارتكرعامل در كاربست تحقيقات آموزشي اشاره  13

هاي پژوهشي براي معلمان، گنجانيدن درس  و مراكز پژوهشي، برگزاري دوره و پرورش با دانشگاهها
ش شرايط دسترسي آسان عوامل آموزش وپرور كردنآشنايي با روش تحقيق در برنامه مدارس و فراهم 

 به نتايج تحقيقات و نشريات.

يقات هاي تحق راهكارها و موانع كاربست يافته پژوهشها و مقاالت قابل توجهي نيزمجموعه 

 :شود اند كه در اين قسمت به مهمترين آنها اشاره مي مورد بررسي قرار داده آموزشي را در كشور

(، رومياني 1611(، بخشي )1611(، سعادتي )1611-1616(، منصوري )1611،1611مهرمحمدي )
( مديريت پژوهش و اصالح ساختار نظام پژوهشي 1611)مندان  هعالق ( و1616(، محمدي )1611)

گيريها  هاي پژوهشي در تصميم در كاربست يافته مؤثررت آموزش و پرورش را يكي از راهكارهاي وزا
 اند. ريزيهاي آموزشي دانسته و برنامه

(، 1611(، سعادتي )1611(، نامي )1611، 1611هاي حاصل از پژوهشها و مطالعات بازرگان ) يافته
رساني پژوهش در  تقرار و گسترش نظام اطالعاس كه اند ( نشان داده1611زاده ) حسنو  (1616متين )
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هاي پژوهشي در آموزش و پرورش  در كاربست يافته مؤثر عواملوزارت آموزش و پرورش و استانها 

 .هستند

 (، دادستان1616متين ) (،1616(، مهرمحمدي )1611(، شريفي )1611(، كاردان )1611سيف )
آموزش روشهاي تحقيق به كه اند  ن داده( در مطالعات خود نشا1616، 1611ساكي ) و (1611)

يادگيري و كالس  -هاي پژوهشي در فرآيند ياددهي  با كاربست يافته بسيارارتباط  ،كارشناسان و معلمان

 درس دارد.

( 1611(، رشادمنش)1611) (، شريعت زاده1611(، نامي )1611) همچنين نتايج پژوهش سعادتي

كه گسترش فرهنگ پژوهش،  است  ( نشان داده1611)( و محمدي 1611(، بخشي )1611رومياني )
هاي  با كاربست يافته بسيارسطوح آموزش و پرورش ارتباط  همةخواني در  پژوهش و محوري پژوهش

 پژوهشهاي آموزشي دارد.

(، تاجيك 1611(، كيامنش )1611، 1616هاي حاصل از مطالعات و پژوهشهاي مهرمحمدي ) يافته
( به تقويت منابع مالي و افزايش 1616( و محمدي )1611( رومياني )1616(، متين )1611اسماعيلي)

 دارند.اعتبارات پژوهشي وزارت آموزش و پرورش اشاره 

(، كيامنش 1611(، مهرمحمدي )1611و مطالعات صافي) نتايج پژوهش سرانجام اينكه

داده است كه ن (، نشا1611پور و نجفي ) موسي و (1611) مندان ه(، عالق1611زاده ) (،حسن1611)

شناسي و كيفيت پژوهشهاي انجام شده اعتماد  ريزان نظام آموزشي به روش مديران و برنامهچنانچه 
خواهند داشت.  يشانريزيها و برنامه هاگيري تمايل بيشتري به كاربست آنها در تصميم، داشته باشند

هاي پژوهشي در وزارت  افتهكاربست ي زمينةكنون پژوهشهايي مستقل در اينكه تا وجودبا بنابراين، 
گيري از يكي از  تا با بهره كوشش شده استدر اين پژوهش  است، اماآموزش و پرورش انجام شده 

و تركيب نتايج پژوهشهاي انجام  بررسيبه « 1فراتحليل»تحت عنوان  ،هاي نوين و نيرومند پژوهش شيوه

 با توجه بهتا  شود اقدامكشورمان ش هاي پژوهشي در آموزش و پرور ر زمينه كاربست يافته، دگرفته

هاي پژوهشي استخراج،  بر افزايش كاربست يافته مؤثرعوامل ترين  اساسينتايج تحقيقات پيشين، 

مسئله اساسي در اين پژوهش فراتحليل يا تركيب نتايج  به عبارت ديگر، بندي و تحليل شود. دسته

به  ،آموزشي هايهاي پژوهش كاربست يافته برثر ؤعوامل م زمينة حاصل از پژوهشهاي انجام گرفته در
تر و  تا نتايج دقيق اند ست كه به طور مستقل انجام شدهنتايج حاصل از تحقيقاتي ا منظور يكپارچه كردن

 به دست آيد.تر  منسجم



  

 

و بيستت   اصلي تعداد شش پرسش شناختي پژوهش، به مباني نظري و روشتوجه بدين منظور و با 

 .آزمون قرار گرفته است و مورد شده يو دو پرسش فرعي طراح

 موزش و پرورش رابطه وجود آهاي پژوهشي در  مديريت پژوهش و كاربست يافته ميان آيا
 دارد؟

  هاي پژوهشي در آموزش و پرورش رابطه  رساني پژوهش و كاربست يافته نظام اطالع ميانآيا

 وجود دارد؟

 هاي پژوهشي در آموزش و پرورش رابطه وجود  ت يافتهآموزش پژوهش و كاربس ميان آيا

 دارد؟

  هاي پژوهشي در آموزش و پرورش رابطه وجود  اشاعه فرهنگ پژوهش و كاربست يافته ميانآيا

 دارد؟

  هاي پژوهشي در آموزش و پرورش رابطه  تقويت منابع مالي پژوهش و كاربست يافته ميانآيا

 وجود دارد؟

  هاي پژوهشي در آموزش و  ناختي مناسب پژوهش و كاربست يافتهش ميان بعد فني و روشآيا
 پرورش رابطه وجود دارد؟

 ،استفاده شده است« هانتر و اشميت»ه چون براي فراتحليل از روش ست كالزم به توضيح ا

   .اند بندي شده اي صورت پرسشهاي پژوهش به صورت رابطه

با روش  .از روش فراتحليل استفاده شده است آنهداف و ماهيت در اين پژوهش با توجه به ا

هاي اجتماعي كشف  تازه ميان پديده يتوان نتايج پژوهشها را با يكديگر تركيب و روابط فراتحليل مي

اي از نتايج مطالعات  (. اين روش تحليل تحليلهاست، يعني تحليل آماري مجموعه1611، 11)گالسكرد 

اي دقيق براي تركيب هدفمند  (. فراتحليل شيوه11،1116)دي كاستر ستها ام يافتهجداگانه به منظور ادغ
شود  مي است كه شامل مراحل زيرواقعيت بهتر درباره  يبه برآورد دستيابي نتايج مطالعات متعدد براي

 :(1116، 16)استرينر
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براي تعيين كارگيري معيار روشني ه الف( يك جستجوي فراگير براي تمامي مدارك موجود، ب( ب

هاي اثر پژوهشها  و د( يكي كردن اندازه يين يك اندازه اثر براي هر تحقيقپژوهشهاي قابل شمول، ج( تع

 يك رفتار. تأثيرتا رسيدن به يك برآورد كلي از شيوع يا 

كاربست تحقيقات در آموزش  ةهمچنين در اين پژوهش به منظور كامل كردن نتايج، عوامل بازدارند

 .اند  وش كيفي مورد بررسي قرار گرفتهپرورش به ر و

 هاي پژوهشهاي آموزشي پژوهش انجام گرفته در زمينه كاربست يافته 10 ،جامعه آماري پژوهش
دانشگاهها و مراكز پژوهشي  هاين پژوهشها با مراجعه باست. كه در سطح كشور انجام شده  است

از ميان  و روش شناختي از نظر فنيپس از پااليش  و شدآوري گرد كاتبه با آنهايا م آموزش و پرورش
  )همچون روايي و پايايي مناسب، روششناختي  كه شرايط علمي و روش را پژوهش 6تعداد  آنها

براي فراتحليل  مناسب با موضوع پژوهش( الزم سؤالهايها و  روش آماري صحيح، فرضيه گيري و نمونه
( مشخصات طرحهاي 1. در جدول شماره )تندو مورد بررسي قرار گرفشدند انتخاب  ،ددارا بودنرا 

كارشناسان  از مديران و نمونه پژوهش، پنجاه تن شده است. بيان تفصيلپژوهشي مورد استفاده به 
 بوده است.پرورش  آموزش و

    

 1613 استان مركزي سيد رضا الحسيني

 1613 طرح كشوري شمسي نامي

 1611 استان مازندران طاهره سعادتي

 1616 طرح كشوري متين …نعمت ا

 1611 استان اصفهان ياراله رمياني

 1611 استان مازندران زاده رمضان حسن

 1611 آذربايجان شرقي استان  وسي پورو يوسف نجفيعليمراد م

 1611 استان مركزي علي بخشي

 1616 استان همدان حسن سرمدي



  

 

 چك ليست گزينش طرحهاي پژوهشي استفاده شده است. از اين پژوهش آوري اطالعاتگردبراي 

، پرسشهاهاي روش شناختي پژوهش مانند  همؤلفليست كه شامل  بر اساس اين چكطرحهاي پژوهشي 

 براي ،تتاري، روايي و پايايي استگيري، روش پژوهش، روش آم ها، اهداف، جامعه آماري، نمونه فرضيه
 از مديران و تن  پنجاهيافته بود كه با  مصاحبه سازمان ،ديگر ابزار پژوهش .شدندفراتحليل انتخاب 

انجام پرورش  مل بازدارنده كاربست تحقيقات در آموزش وپيرامون عوا ،پرورش كارشناسان آموزش و

 .كردند ييدتأ مين ونظران تأ از صاحب تنپنج  را. روايي محتوايي مصاحبه گرفت

و براي يكپارچه كردن و تركيب نتايج پژوهشها  شده فراتحليل تدوين اساسيتا به حال سه رويكرد 
( مكاتب متعدد در تفكر فراتحليلي 1661د از نظر چهارچوب مفهومي )روزنتال، به كار رفته است. هرچن

( و رويكرد 1611،1613(، روزنتال و رابين )1661وجود دارد، اما اينك رويكرد هدجس و اولكين )
 اند. ( مقبوليت عمومي يافته1661هانتر، اشميت و جكسون )

  

، 1661آغاز دهه هشتاد ميالدي گسترش يافت )هدجس، رد در فراتحليل ازفنون مربوط به اين رويك
رود. در اين رويكرد نتايج  ابراين رويكردي جديد در فراتحليل به شمار مي، بن(1661كوپروهدجس، 

شود و پس از آن براي نااريبي تصحيح  بازگردانده مي gپژوهشها به واحدهاي انحراف معيار يا مقادير 
با نمونه كوچك به  كه يدر پژوهشهاي، به ويژه از اندازه اثر جامعه gبرآورد باالي  گيرد. صورت مي
 (.1661، هدجس وووا  :آيد سبب اين نااريبي است )نگاه كنيد به دست مي

مشهور استت بته يكتديگر تبتديل شتده و تجتانس )يتا         dبه مقادير  كه مقادير تبديل شده سرانجام
اي يتا پيوستته    بتا متغيرهتاي طبقته    الگواز  گيري بهرهيرپذيري آنها با شود. تغي سازگاري( آنها بررسي مي

 شود.  توضيح داده مي

ترين مجموعه فنوني است كه در حيطه فراتحليل كاربرد دارد. در واقع  اين رويكرد فراتحليل قديمي
( فراتحليل ناميده شد پانزده سال 1613كه پس از جين گالس )را ( نتايج روشي 1631روزنتال و رابين )

نتايج پژوهشها به  ندنمنطق اساسي اين رويكرد بازگردا (.1613الس، )گ ندده بودكار بره قبل از او ب
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هاي مربوط به احتماالت يك دامنه براي سطوح  zمتركيهاي انحراف معيار است كه اين متركيها 
ثر است. پس از آن اين شاخصها، براي توليد ميانگينهاي هاي ا براي اندازه zبه  rداري و تبديل فيشر امعن

د )براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به شو آنها مقايسه مي ميانشوند و پراكندگي  موزون تركيب مي
 . (1611-1613 و روزنتال و رابين، 1661روزنتال، 

 

شود از دل روان شناسي صنعتي و سازماني  اميده ميمين اعتبار نيز نفنون هانتر و اشميت كه آزمون تأ
(. اين رويكرد فراتحليلي از دو رويكرد قبلي از نظر زيربناي 1661بيرون آمده است )هانتر و اشميت، 

هاي تصادفي،  يعني روش اندازه، ظران از يك روش واحدن بعلمي و فلسفي متفاوت است. اين صاح
. اين روش اند هاي واقعي نامناسب هاي ثابت براي داده اندازه وهايالگكنند. آنان معتقدند كه  حمايت مي

 تأكيدگيري از خطا و اعتماد بر متغيرهاي پژوهش  با جداسازي  و اصالح منابع از اشكاالتي نظير نمونه
استفاده « هانتر واشميت»( از روش 11هاي اثر )اندازه هاي پژوهش در اين پژوهش براي تركيب يافته .دارد

تبديل آنها به  و اصل اساسي عبارت از محاسبه اندازه اثر براي مطالعات مجزا در فراتحليل، ست.شده ا
و آنگاه تركيب آنها براي دستيابي به يك ميانگين اندازه اثر است.  يك ماتريس مشترك )مقياس مشترك(

محاسبه اندازه اثر  ا قادر بههگران با داشتن مقادير ميانگين، واريانس و انحراف معيار گروه فراتحليل
 rبراي تفاوتهاي گروهي و را  dاست كه غالباً  d و rترين شاخصهاي مورد استفاده آنها  هستند، اما رايج

xاستفاده شده و آمارهاي  rبرند. در اين پژوهش از شاخص  را براي مطالعات همبستگي به كار مي
1 

F,T, ( به 1611)11با استفاده از فرمولهاي ولفr همچنين براي تفسير  (.16،1111)فيلد اند هتبديل شد
  .( استفاده شده است1611) 11هاي اثر از جدول كوهن اندازه

حور پرسش پژوهشي در شش م 11در اين پژوهش  شد،طور كه در قسمت مقدمه اشاره   همان
 مورد و شد بندي پژوهش )روش اشميت و هانتر( طبقه شناختي مطابق با چهارچوب نظري و روش

 :از بررسي قرارگرفت كه  نتايج حاصل از فراتحليل آنها به تفكيك هر محور عبارت است

گيران و پژوهشگران با اندازه اثر  تصميم ( نشان داد كه ارتباط مديران و1ل )نتايج حاصل از جدو
، نگرش مثبت مديران به پژوهش با اندازه 1311/1نظارت مستمربر فرآيند پژوهش با اندازه اثر  ،6111/1
و مطابق  معنادار p<1/10درسطح  1611/1سازي قوانين و مقررات با اندازه اثر  و ساده 6111/1اثر 

 .اند مرتبطجدول كوهن در سطح متوسط با كاربست يافتة پژوهشي در آموزش و پرورش 



  

 

 پژوهشي اول پرسشنتايج حاصل از فراتحليل . 1جدول 
 هاي پژوهشي در آموزش و پرورش مديريت پژوهش و كاربست يافته ميانارتباط  

  
 

N
 

r
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گيران و  تصميمو  ارتباط مديران
 پژوهشگران

1 6111/1 1111/1 

 1111/1 1311/1 6 نظارت مستمربر فرآيند پژوهش

 111/1 6111/1 6 نگرش مثبت مديران به پژوهش
 1111/1 16111/1 1 سازي قوانين و مقررات پژوهش ساده

رساني پژوهش با اندازه  اندازي پايگاههاي اطالع ( نشان داد كه راه6نتايج حاصل از جدول شماره )
هاي  و تهيه چكيده 3110/1هاي پژوهشي با اندازه اثر  گردهمايي ارائه يافته مربرگزاري مست ،3611/1اثر 

معنادار و مطابق جدول كوهن در سطح   p<1/10در سطح 0111/1و انتشار آنها با اندازه  اثر  پژوهشي
مجالت و  همچنين انتشار مرتبط است.هاي پژوهشي در آموزش و پرورش  زياد با كاربست يافته

ر د ،نشريات پژوهشي و تهيه و تدوين بانكهاي اطالعاتي و فيلمهاي كاربردي از پژوهشهاي انجام گرفته
 اند. مرتبطهاي پژوهشهاي آموزشي  سطح متوسط با كاربست يافته

 پژوهشي دوم پرسشنتايج حاصل از فراتحليل  . 6جدول 
 هاي پژوهشي در آموزش و پرورش رساني پژوهش و كاربست يافته نظام اطالع ميانارتباط 

  

N 
r
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 111/1 3611/1 3 رساني پژوهش پايگاههاي اطالع اندازيراه 

 111/1 0111/1 0 هاي پژوهشي و انتشار آنها تهيه چكيده2
 111/1 1111/1 0 انتشار مجالت و نشريات پژوهشي

هاي  مستمر گردهمايي ارائه يافته  برگزاري
 پژوهشي

0 3110/1 111/1 

و  شردهلوحهاي فتهيه وتدوين بانكهاي اطالعاتي 
 فيلمهاي كاربردي از پژوهشهاي انجام گرفته

6 6111/1 1111/1 
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 نتايج حاصل از فراتحليل پرسش پژوهشي سوم . 1جدول 
 هاي پژوهشي در آموزش و پرورش و كاربست يافته آموزش پژوهش ميان ارتباط

  

N 
r

EZ

ها و كارگاههاي آموزش  برگزاري دوره
 پژوهش براي مديران و كارشناسان

1 1113/1 1111/1 

هاي آموزش هگاها و كار برگزاري دوره
 پژوهش براي پژوهشگران

1 1601/1 1111/1 

ها و كارگاههاي آموزش  برگزاري دوره
 پژوهش براي معلمان

0 1111/1 111/1 

ها و كارگاههاي آموزش پژوهش براي مديران  ( نشان داد كه برگزاري دوره1نتايج حاصل از جدول)
 باها و كارگاههاي آموزش پژوهش براي پژوهشگران  برگزاري دوره ،1113/1كارشناسان با اندازه اثر  و

ها و كارگاههاي آموزش پژوهش براي معلمان با اندازه اثر  برگزاري دوره و 1601/1اندازه اثر 

هاي  متوسط با كاربست يافتهسطح  و مطابق جدول كوهن در معنادار  p<1/10در سطح1111/11

 .اند رتبطمپژوهشي در آموزش و پرورش 

، 1111/1زه اثتر  ا( نشان داد كه گسترش فرهنگ پتژوهش محتوري بتا انتد    0نتايج حاصل از جدول)

و ايجاد باور به سودمندي پژوهش بتا انتدازه اثتر     6111/1فرهنگ مطالعه و پژوهش خواني با اندازه اثر 
هتاي   هن در ستطح متوستط بتا كاربستت يافتته     مطابق جتدول كتو   معنادار و p<1/10در سطح 1111/1

 . اند مرتبطپژوهشي در آموزش و پرورش 

 نتايج حاصل از فرا تحليل پرسش پژوهشي چهارم . 0شماره  جدول
 هاي پژوهشي در آموزش و پرورش اشاعه فرهنگ پژوهش و كاربست يافته ميانارتباط برقراري 
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r
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 111/1 1111/1 1 گسترش فرهنگ پژوهش محوري
 111/1 6111/1 6 فرهنگ مطالعه و پژوهش خواني

 1610/1 1111/1 1 ايجاد باور به سودمندي پژوهش



  

 

 پژوهشي پنجمپرسش نتايج حاصل از فرا تحليل . 3جدول 
 هاي پژوهشي در آموزش و پرورش تقويت منابع مالي پژوهش و كاربست يافته ميان ارتباطبرقراري 

N

r
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 111/1 011/1 0 افزايش اعتبارات پژوهشي
 111/1 1611/1 6 تاختصاص اعتبار خاص براي كاربست تحقيقا

 111/1 6611/1 1 تسهيل در قوانين و مقررات مالي پژوهش
 1111/1 1111/1 6 افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي

در 011/1( نشتتان داد كتته افتتزايش اعتبتتارات پژوهشتتي بتتا انتتدازه اثتتر 3نتتتايج حاصتتل از جتتدول )
هتاي   شتود و بتا كاربستت يافتته     مطابق جدول كوهن مناسب و باال ارزيابي مي ر ومعنادا  p<1/10سطح

هتاي كاربستت،    خاص بته كميتته  اعتبار . همچنين اختصاصمرتبط استپژوهشي در آموزش و پرورش 
هتاي   تسهيل در قوانين و مقررات مالي پژوهش، افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي داراي اندازه

 . اند مرتبطهاي پژوهشهاي آموزشي  با كاربست يافته هستند كهاثر متوسط 

 

 ،3161/1يابي و اولويتهاي پژوهشي دقيق با اندازه اثر  ( نشان داد كه مسئله1نتايج حاصل از جدول )
استب طرحهتاي   من يييي و پايتا و روا 0011/1اختي مناسب با اندازه اثر پژوهش با روش شن دادن انجام

مطابق جدول كتوهن مناستب و بتاال ارزيتابي      معنادار و  p<1/10در سطح3111/1پژوهشي با اندازه اثر 
 اند. مرتبطهاي پژوهشي در آموزش و پرورش  شود و با كاربست يافته مي

 
 صل از فرا تحليل پرسش پژوهشي ششمنتايج حا . 1 جدول

 هاي پژوهشي در آموزش و پرورش وهش و كاربست يافتهبعد فني و روش شناختي پژ ميانارتباط برقراري 
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 111/1 3161/1 0 يابي و اولويتهاي پژوهشي دقيق مسئله
 111/1 0011/1 6 روش شناختي مناسب پژوهش بادادن انجام 

 111/1 3111/1 1 مناسب طرحهاي پژوهشي ييروايي و پايا
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پژوهشي را كه از چند مطالعته مستتقل حاصتل     پرسش 11هاي اثر  ( ميانگين اندازه1جدول شماره )

رستاني   نظتام اطتالع   راه انتدازي  هاي اثر مربوط به بر اساس جدول فوق اندازه .دهد شده است، نشان مي

، افتزايش اعتبتارات    3110/1هتاي پژوهشتي    مستمر گردهمايي ارائته يافتته  ، برگزاري 3611/1وهش پژ
يتابي و اولويتهتاي پژوهشتي     ، مستئله  0111/1هاي پژوهش و انتشار آنها  ، تهيه چكيده0111/1پژوهش 

  معنتادار و   p<1/10در سطح 3111/1، روايي و پايايي مناسب  0011/1شناختي مناسب  ، روش3161/1

. انتد  مترتبط هتاي پژوهشتي در آمتوزش و پترورش      سطح باال با كاربست يافتته  مطابق جدول كوهن در
، گسترش فرهنگ پژوهش محتوري بتا   1111/1همچنين انتشار مجالت و نشريات پژوهش با اندازه اثر 

، نگترش  6611/1در قوانين و مقررات مالي پتژوهش بتا انتدازه اثتر      ايجاد تسهاليت، 1111/1اندازه اثر 

ازه اثتر  ، تهيته و تتدوين بانكهتاي اطالعتاتي بتا انتد      6111/1ي به تحقيق با اندازه اثر مثبت مديران اجراي
معنتادار    p<1/10در سطح 6111/1گيران و پژوهشگران با اندازه اثر  تصميمو  و ارتباط مديران 6111/1

 .اند مرتبطهاي پژوهشي در آموزش و پرورش  مطابق جدول كوهن در سطح متوسط با كاربست يافته و

رؤسا وكارشناسان آموزش  ،از مديران تن 01دهندة اظهارنظرهاي  ( نشان 6العات جدول شماره )طا

وپرورش در  زمينة عوامل بازدارنده كاربست پژوهشها در آموزش وپترورش از طريتق مصتاحبه استت.     

در  پژوهشتها هتا مهمتترين عوامتل بازدارنتده كاربستت       براساس اطالعات به دست آمده از اين مصاحبه

: عدم توانايي علمي مديران و كارشناسان براي به كاربستن نتايج پژوهشتها،  موزش و پرورش عبارتند ازآ

 بتراي مديران  گذاري وهش وصحت نتايج آن، عدم وقتاعتمادي تصميم گيرندگان نسبت به روش پژ بي

ياتي كردن نتايج انساني( براي عمل مادي، و مناسب )مالي، كافي، در اختيارنبودن منابع پژوهشهاكاربست 

هتاي پژوهشتي، متبهم و عمليتاتي نبتودن نتتايج وپيشتنهادهاي         پژوهشها، اجرايي نبودن بعضي از يافتته 

 پژوهشهاي آموزشي است.



  

 

 پرسش پژوهشي خالصه نتايج حاصل از فراتحليل بيست و دو .1 جدول
 هاي پژوهشهاي آموزشي ( )اندازه اثر هر متغيير در ارتباط با كاربست يافته 
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 گيران وپژوهشگران تصميم و ارتباط مديران
 نظارت مستمر بر فرآيند پژوهش

 نگرش مثبت مديران اجرايي به پژوهش
 هشسازي قوانين و مقررات پژو ساده

1 
6 
6 
6 

6111/1 
1311/1 
6111/1 
1611/1 

1111/1 
1111/1 
111/1 
1111/1 

 

 

 رساني پژوهش راه اندازي پايگاههاي اطالع
 هاي پژوهش و انتشار آنها تهيه چكيده

 انتشار مجالت و نشريات پژوهشي
 هاي پژوهشي همايي ارائه يافتهي مستمر گردبرگزار

و فيلمهاي كاربردي  لوحهاي فشردههاي اطالعاتي، تهيه و تدوين بانك
 از پژوهشهاي انجام گرفته

3 
0 
0 
0 
6 

3611/1 
0111/1 
1111/1 
3110/1 
6111/1 

111/1 
111/1 
111/1 
111/1 
1111/1 

 

 

براي مديران و  ،ها و كارگاههاي آموزش پژوهش برگزاري دوره
 كارشناسان

 براي پژوهشگران ،ها و كارگاههاي آموزش پژوهش اري دورهبرگز
 براي معلمان، ها و كارگاههاي آموزش پژوهش برگزاري دوره

1 
 
1 
6 

1113/1 
 
1601/1 
1111/1 

1111/1 
 
1111/1 
111/1 

 

 

 گسترش فرهنگ پژوهش محدود
 فرهنگ مطالعه و پژوهش خواني

 پژوهش ايجاد باور به سودمندي

1 
6 
1 

1111/1 
6111/1 
1111/1 

111/1 
111/1 
1610/1 

 

 

 افزايش اعتبارات پژوهشي
هاي  )كميته پژوهشهابست ارك به اعتبار خاص دادن اختصاص
 (كاربست

 انين و مقررات مالي پژوهشودر ق ايجاد تسهيالت
 افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي

0 
6 
 
1 
6 

0111/1 
1611/1 
 
6611/1 
1111/1 

111/1 
111/1 
 
111/1 
1111/1 

 

 

 يابي و اولويتهاي پژوهشي دقيق مسئله
 پژوهش با روش شناختي صحيحدادن انجام 
 و پايايي طرحهاي پژوهشي روايي

0 
6 
1 

3161/1 
0011/1 
3111/1 

111/1 
111/1 
111/1 
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 (=01n(عوامل بازدارنده كاربست يافته هاي  تحقيقات در آموزش وپرورش )6) جدول شماره
    

 %61 11 عدم توانايي علمي مديران وكارشناسان براي استفاده از نتايج پژوهشها 

 %61 11 تمادي تصميم گيرندگان نسبت به روش پژوهش وصحت نتايج آناع بي 

 %61 13 عدم وقت گذاري مديران براي كاربست پژوهشها 

 
منتابع الزم وكتافي )مالي،مادي،انستاني(براي عمليتاتي كتردن نتتتايج       نداشتتن  در اختيتار 
 پژوهشها

13 61% 

 %61 10 بعضي از يافته هاي پژوهشي قابليت اجرايي نداشتن 

 %61 10 عملياتي نبودن نتايج وپيشنهادهاي پژوهشهاي آموزشي 

 %11 11 آموزشي ينبودن نظام اطالع رساني مناسب نتايج پژوهشها 

 %11 11 نداشتن انگيزش ورغبت به مطالعه گزارشات پژوهشي 

 %11 11 پژوهشهااكتفا كردن مديران به نتايج جلسات كارشناسي به جاي نتايج  

 %11 11 عدم ارتباط ميان تصميم گيرندگان وپژوهشگران 

 %11 11 آموزشي يپژوهشهاف برخي از كيفيت ضعي 

 %11 11 تحقيقات آموزشيعدم اراية آموزش هاي الزم به مديران وكارشناسان در زمينة كاربست  

 %11 11 غني نبودن فرهنگ پژوهش وباور نداشتن پژوهش 

 %11 66 گيرندگان صميمت عدم رسوخ فرهنگ پژوهش در ميان مديران و 

 %11 66 آموزشي از سوي برخي مديرانپژوهشهاي  تضعيف 

 %11 66 نگرش منفي برخي ازمديران نسبت به پژوهش 

 %13 61 گيرندگان صميمتعدم ارتباط موضوع پژوهش بانيازهاي مديران و 

 %11 61 ضعف فرهنگ پژوهش خواهي وپژوهش محوري 

 %11 60 بي اعتمادي تصميم گيرندگان ومديران به پژوهشگران 

 %11 60 هاي پژوهشهاي آموزشي در دسترس نبودن يافته 

معتقد  توان خواند، ميبنيان گذار پژوهش در آموزش و پرورش  او را كه (1611مهر محمدي )دكتر 

ريتزان   مديران و برنامته  از سوي ريزيها گيريها و برنامه هاي پژوهشي در تصميم كارگيري يافتهه ب كهاست 

با توجه بته ايتن    است.و فلسفه وجودي توسعه و تقويت فعاليتهاي پژوهشي  وزشي، نقطه عطفنظام آم

وزارت  از مراكز پژوهشيهاي پژوهشي  كاربست يافته زمينةدر  انجام يافته، تعداد پانزده پژوهش امر مهم

ت از چتك ليست   گيتري  كشور گردآوري شد واز ميان آنها تعداد نه پتژوهش بتا بهتره   آموزش و پرورش 



  

 

ها و فرا تحليل آنهتا   بررسي ، تحليل و تركيب يافته برايفني و روش شناختي،   نظرگزينش پژوهشها از 

و فرضيه پژوهشتي   پرسشحائز شرايط تشخيص داده شد. اين پژوهشها در مجموع شامل هفتاد و چهار 

متذكور در   پرسشتهاي . شتد پژوهشي طراحي و تنظيم  پرسشبودند كه پس از پااليش آنها، بيست و دو 

پژوهش، اشتاعه فرهنتگ پتژوهش،     نظام اطالع رساني پژوهش ، آموزششش محور؛ مديريت پژوهش ،

« هتانتر و اشتميت   » تقويت منابع مالي پژوهش و بعد فني و روش شناختي پژوهش بودند كه بتا روش  

 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.

هتاي   ارتبتاط آن بتا كاربستت يافتته     ت پتژوهش و يمجموعه عوامل مربوط بته متدير   ،در محور اول

ديگتر بتر    يييتد تأهتاي پتژوهش    ، يافتته زمينته  مورد بررسي قرار گرفتت. در ايتن   يپژوهشهاي آموزش

هتاي پژوهشتهاي مهرمحمتدي     . در واقع نتايج حاصتل از ايتن محتور بتا يافتته     ندپيشين بود پژوهشهاي

و  (1611(، روميتتاني )1611بخشتتي ) (،1611(، ستتعادتي )1616(، متتتين )1611-1616-1613-1611)

ه كه مديريت پتژوهش بت   آن است حاكي ازو مطالعاتي  يزيرا نتايج پژوهش ،( همسو بود1616محمدي )

يابي تا كاربست در جريان پژوهش استت، عامتل متؤثر در     دليل اينكه در فرآيند اجراي پژوهش از مسئله

 . استهاي  پژوهشي در آموزش و پرورش  كاربست يافته

بتا كاربستت    آن رستاني پتژوهش و ارتبتاط    مجموعه عوامل مربوط بته نظتام اطتالع    ،ومدر محور د

هتاي پتژوهش هماننتد     يافتته  زمينته هاي پژوهشهاي آموزشي مورد بررستي قترار گرفتت. در ايتن      يافته

هتاي پژوهشتي در آمتوزش و     رساني و كاربستت يافتته   ييدي بر ارتباط نظام اطالعأپيشين، ت هايپژوهش

(، 1611هاي حاصل از پژوهش با نتايج پژوهشتها و مطالعتات بازرگتان )    اين زمينه يافتهدر  .پرورش بود

( همستتو و هماهنتتگ بتتود. ايتتن  1611)  زاده (، حستتن1616(، متتتين )1611(، ستتعادتي)1611نتتامي)

، هكه مستندسازي پژوهشتهاي انجتام شتد    اند ظهار كردههاي پژوهشي خود ا نظران براساس يافته صاحب

هاي پژوهشي در  با كاربست يافته بسياردسترسي آسان و سريع، ارتباط  به منظورنتشار آنها بندي و ا طبقه

 آموزش و پرورش دارد. 

هتاي   مجموعه عوامل مربوط به آمتوزش پتژوهش و ارتبتاط آن بتا كاربستت يافتته       ،در محور سوم 

هتاي   دي بتر يافتته  ييت أهاي پتژوهش ت  ، يافتهزمينهپژوهشهاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفت. در اين 

( 1611(، شتتريفي)1611(، كتتاردان )1611نظرانتتي همچتتون ستتيف )  پژوهشتتي و مطالعتتاتي صتتاحب 

( است كته  1663) بورگ و گال ،(1610) (، المپرت1661) (، وايز زما1616متين ) ،(1616مهرمحمدي )
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ثر در متؤ  يعتامل  ،به ويژه معلمان ،سطوح آموزش و پرورش همةمعتقدند آموزش روشهاي پژوهش در 

 هاي پژوهشي در كالس درس است.  كاربست يافته

مجموعه عوامل مربتوط بته اشتاعه فرهنتگ پتژوهش و ارتبتاط آن بتا كاربستت          ،در محور چهارم 

هتاي حاصتل از پتژوهش بتا      ، يافتهزمينههاي پژوهشهاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفت. در اين  يافته

( 1616( و محمتدي ) 1611(، بخشي )1611، رومياني )(1611(، نامي )1611نتايج پژوهشهاي سعادتي )

سطوح آموزش و پترورش   همهمبني بر گسترش فرهنگ پژوهش محوري، مطالعه و پژوهش خواني در 

 .  هستندهمسو 

مجموعه عوامل مربوط به تقويت منتابع متالي پتژوهش و ارتبتاط آن بتا كاربستت        ،درمحور پنجم 

هتاي پتژوهش بتا نتتايج      يافتته  زمينته قرار گرفتت، در ايتن   موزشي مورد بررسي آهاي پژوهشهاي  يافته

( 1616(، و محمدي )1611(، رومياني)1611(، كيامنش)1616، 1611پژوهشها و مطالعات مهرمحمدي )

 از نظتر پژوهشتي وزارت آمتوزش و پترورش را     اعتبتارات نظتران افتزايش    . اين صتاحب هستندهمسو 

از عوامتل متؤثر در كاربستت     پژوهشتها كاربستت  گسترش پژوهش در اين نهاد و تشكيل كميتته هتاي   

 دانند.  هاي پژوهشي در آموزش و پرورش مي يافته

مجموعه عوامل مربوط به بعد فني و روش شناختي مناسب پژوهش و ارتبتاط آن   ،در محور ششم  

 هاي حاصل از پژوهش با نتتايج  هاي پژوهشهاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفت. يافته با كاربست يافته

( و موسي پور و نجفي 1611زاده ) (، حسن1611(، نامي )1611(، مهرمحمدي)1611پژوهشهاي صافي )

ريتزان   مديران و برنامته  كه چنانچه اند هاي حاصل از اين پژوهشها نشان داده . يافتههستند( همسو 1611)

ل بته كاربستت   بيشتر تمايت  ،شناختي و كيفيت پژوهشهاي آموزشي اعتماد داشته باشند شآموزشي به رو

 ريزيهاي خود دارند.  گيريها و برنامه هاي پژوهشي در تصميم يافته

تن از مديران ،رؤسا وكارشناسان آموزش وپرورش در زمينة عوامل بازدارنده  01همچنين مصاحبه با 

كاربست پژوهشها در آموزش وپترورش نشتان داد مهمتترين عوامتل بازدارنتده كاربستت پژوهشتها در        

گيري از نتايج پژوهشتها،   عبارتند از: عدم توانايي علمي مديران وكارشناسان براي بهره آموزش وپرورش

ذاري متديران در  ش پژوهش وصحت نتايج آن، عدم وقت گت اعتمادي تصميم گيرندگان نسبت به رو بي

دن براي عملياتي كر انساني( مادي، )مالي، ، در اختيارنبودن منابع كافي و مناسبپژوهشهازمينه كاربست 

 نبتودن نتتايج و   متبهم بتودن و كتاربردي    ، اجرايي نبودن بعضي از يافته هتاي پژوهشتي،  پژوهشها نتايج

 است.شهاي آموزشي هپيشنهادهاي پژو



  

 

شترح زيتر    بهپژوهش متناظر با شش محور اصلي پژوهش  راهكارهاي و در اين قسمت پيشنهادها 

 : شود ارائه مي

 ؛گيران و پژوهشگران تصميمو  مديران ميان برقراري ارتباط مستمر 

  صالحيتدار؛پژوهشگران  مانند گزينش ،پژوهش اجراينظارت مستمر بر فرآيند 

 اران و مجريان در جلستات هتم انديشتي    ذپژوهشگران، سياستگ اجباري كردن شركت مستمر

 ؛پيرامون مسائل كاربست

 هتاي كاربستت در آمتوزش و     و كميتته  پژوهشتها ظم و مستمر جلستات شتوراي   برگزاري من

 ،پرورش

 ؛پرورش، دانشگاهها و مراكز پژوهش آموزش و ميان ارتباط يبرقرار 

 ؛مربوط به اجراي پژوهش راتقوانين و مقر ايجاد تسهيالت در 

 ؛آن مند كردن هاي پژوهش و نظام نامه كاربست يافته تدوين شيوه  

  ؛وزش و پرورش و روش شناختي پژوهشناظران آگاه به مسائل آم گزينشدقت در 

 جته آن بته   نظام ارزشيابي دقيق از طرحهاي پژوهشتي اجترا شتده و انعكتاس نتي     كردن ايجاد

 ؛ناظران و مجريان پژوهش

  هتا،   هاي پژوهشتي معاونتهتاي وزارتخانته    استانها و كميتهپژوهشي تجربيات شوراهاي  تبادل

 ؛هاي پژوهشي يافتههمسو با كاربست 

  كنند؛هاي پژوهشي را دريافت  مخاطباني كه بايد يافتهشناسايي دقيق 

 پتيش از اجترا بته دقتت     را حهتاي پژوهشتي ستفارش شتده     رطگيرنتده بايتد    حوزه سفارش

  كند؛ ريزي برنامه

  ؛هاي پژوهشي كاربست يافته برايتفويض اختيار به مديران 
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  گيريهاي مديران.  هشي در تصميمهاي پژو از يافته گيري بهرهقانونمند كردن 

 رساني پژوهش در آموزش و پرورش طراحي و استقرار نظام اطالع 

  راههاي مستندسازي پژوهشهاي انجام شده در آموزش و پرورش و در اختيار گذاشتن آنها از

 به مخاطبانگوناگون 

 پژوهشي اينترنتي و قرار دادن آن روي وب سايت آمتوزش   –اطالعاتي اندازي پايگاههاي  راه

 و پرورش

 بندي و نگهداري پژوهشهاي انجام شده به منظور دسترسي سريع و آسان  ساماندهي نظام طبقه

 به آنها

 رساني درنواحي و مناطق آموزشي توسعه مراكز پژوهشي و اطالع 

 ژوهشي متناسب با مخاطبان پژوهشهاي پ برگزاري مستمر گردهمايي ارائه يافته 

  هاآموزشي انجام شده بر حسب موضوع و انتشار آن پژوهشهايتهيه راهنماي  

  در آموزش و پرورش و انتشار آنهاتهيه چكيده پژوهشهاي انجام گرفته 

  رساني و پژوهش براي معلمان و دانش آموزان ايجاد مراكز اطالع 

  و مدارس يمراكز آموزش به هاپژوهشي و ارسال آن نشرياتانتشار  

         تهيه و تدوين بانكهاي اطالعتاتي در زمينته پژوهشتهاي انجتام شتده و قترار دادن آنهتا روي

 اينترنت و وب سايت آموزش و پرورش

 براي همگانهاي پژوهشي  يافته دادن انعكاس در از صداو سيماگيري  بهره 

 برنامه آموزش پژوهش براي معلمان طراحي و اجراي  



  

 

 ريتتزان و  برنامتته و هتتا و كارگاههتتاي آمتتوزش پتتژوهش بتتراي متتديران  برگتتزاري دوره

 كارشناسان

 بر كاربستت   تأكيدها و كارگاههاي آموزش وپژوهش براي پژوهشگران با  برگزاري دوره

  هاي پژوهش يافته

 همته  و اقتدام پژوهتي در    هاي پژوهشتگري، پژوهشتياري   برگزاري منظم و مستمر دوره

 آموزش و پرورش سطوح

 تأليف كتابهاي روش پژوهش براي معلمان.  

 ايجاد باور به سودمندي پژوهشهاي انجام شده در آموزش و پرورش در مديريت سطوح باال 

  پرورش سطوح آموزش و همهتبيين ابعاد و اهميت پژوهشهاي آموزشي در  

   گيتتري و  هتتاي پژوهشتهاي آموزشتي در ستتطوح تصتميم    تفكتتر كاربستت يافتته   رايتج كتردن

  ريزيها برنامه

 پژوهش محوري در آموزش و پرورش ةگسترش روحي 

 تغيير نگرش نسبت به پژوهشهاي آموزشي و كاربست آن در آموزش و پرورش 

 خواني در آموزش و پرورش گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش 

  در دانش آموزان و معلمانانديشيدن و نقد علمي رش روحيه علمي پرو  

  ريزي مديريت و برنامه همه سطوحايجاد نگرش پژوهشي در 

  پژوهشي كشور زمراكديگر افزايش اعتبارات در آموزش و پرورش متناسب با دانشگاهها و 

 الزحمه نظارت طرحهاي پژوهشي و حق التحقيق افزايش حق  

 افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي  
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  هاي پژوهشي كاربست يافته براي اعتباردادن اختصاص 

  قوانين و مقرارت پژوهشي آموزش وپرورش درايجاد تسهيالت 

  هاي مطالعاتي به پژوهشگران. اعطاي فرصت 

 مناسب و تصويب آنها در شوراهاي آموزش و پرورش هايپژوهش گزينش  

  طتور عملتي و   ه بندي پتژوهش بت   يابي و تعيين اولويت فرآيند مسئلهگزينش دقيق و كاربردي

 دقيق انجام گيرد

  ن مناسب براي طرحهاي پژوهشياپژوهشگران و ناظر گزينشدقت در 

 (…روايي و پايايي و  ،انتخاب ابزارها ،ونهرعايت روش شناختي پژوهش )انتخاب نم 

  به همان ميزان كه به پژوهشتهاي كتاربردي توجته    اهميت قائل شدن براي پژوهشهاي بنيادي

 شود مي

   هاي پژوهشي.  يافتهگوناگون كاربران نياز سنجي از گروههاي 

هتاي پژوهشتي در آمتوزش و پترورش،      (. راهكارهاي فراهم كردن زمينه كاربست يافته1610آقازاده، احمد ) 
 مقاله ارائه شده در نخستين سمينار ادواري پژوهش در آموزش و پرورش.   :تهران

هاي پژوهشتي در آمتوزش و پرورش.تهتران:     راههاي فراهم كردن زمينه كاربست يافته .(1610) آقازاده، احمد
 پژوهشكده تعليم و تربيت، پژوهشنامه آموزشي شوراي تحقيقات.  

مجموعته    پرورشتي در ستاير كشتورهاي دنيتا. تهتران:      –موقعيت تحقيقات آموزشي  .(1610) اده، احمدآقاز
 هاي پژوهش در آموزش.   مقاله

هتاي تحقيقتات تربيتتي. تهتران:      (. بررسي نارسايي ها و موانع در كاربست نتايج و يافته1611آقازاده، احمد )
 .  11نامه شماره  هنامه آموزش، ويژ پژوهش پژوهشكده تعليم و تربيت،

هتاي دوره كارشناستي    (. مطالعه رابطه بين اشاعه فرهنگ پژوهش و انجتام پترو ه  1613) الحسيني، سيد رضا
 آموزش عالي فرهنگيان استان مركزي. اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي.  

لتيم و تربيتت شتماره    فصلنامه تع: رساني در پژوهشهاي آموزشي. تهران (. نقش اطالع1611بازرگان، عباس ) 
 .  61مسلسل 



  

 

هتاي پژوهشتهاي آموزشتي، پژوهشتكده تعلتيم و تربيتت،        (. راهبردهاي اشاعه يافتته 1611) بازرگان، عباس 
 .  11نامه شماره  نامه آموزشي، ويژه پژوهش

 .متوزش و پترورش استتان مركتزي    آهاي پژوهشتي در   هاي كاربست يافته (. بررسي شيوه1611بخشي، علي )
 زش و پرورش استان مركزي، شوراي تحقيقات.  سازمان آمو

(. تحقيقتات و چتون و چراهتا. تهتران: پژوهشتكده تعلتيم و تربيتت،        1611)… تاجيتك استماعيلي، عزيتزا   
 .  3پژوهشنامه آموزشي، شماره 

ها و راهكارها، تهتران: پژوهشتكده    بست هاي تحقيقات، بن كاربست يافته .(1611)…تاجيك اسماعيلي، عزيزا
 . 3ربيت. پژوهشنامه آموزشي، شماره تعليم و ت

هاي پژوهش، تهران:  وران عامل كليدي در كاربست يافته (. ارتباط پژوهشگران. بهره1611) زاده، رمضان حسن
 .  11نامه شماره  نامه آموزشي، ويژه پژوهشكده تعليم و تربيت، پژوهش

در آمتوزش و پترورش مازنتدران و    (. بررسي ميزان كاربست تحقيقات انجام شتده  1611زاده، رمضان ) حسن
 بر آن. مازندران: سازمان آموزش و پرورش استان مازندران.   مؤثرعوامل 

نامته   نامته آموزشتي، ويتژه    تهران: پژوهشكده تعليم وتربيت، پژوهش« متن مصاحبه(. »1611) دادستان، پريرخ
 .  11شماره 

هتاي پتژوهش. تهتران: پژوهشتكده      گيري يافتهموانع و عوامل تسهيل كننده به كار (.1611) ..رجبي، نصرت ا.
 .  11نامه شماره  نامه آموزشي، ويژه تعليم و تربيت، پژوهش

هاي تحقيقاتي و تهران: پژوهشكده تعليم وتربيتت.   (. موانع و مشكالت كاربست يافته1611رشادمنش، ناصر )
 .  11نامه شماره  نامه آموزشي، ويژه پژوهش

ي موانع و مشكالت فعاليتهاي پژوهشي دبيران دبيرستتانهاي دولتتي آمتوزش و    (. بررس1611رومياني، ياراله )
 پرورش اصفهان. دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي، پايان نامه كارشناسي ارشد.  

هاي تحقيق و نحتوه مقابلته    (. ضرورت شناسايي موانع كاربست يافته1616زارعي، اقبال و رضايي و پرودين )
بر اقدام پژوهي. مجموعه مقاالت همتايش كشتوري آمتوزش و پترورش و      تأكيدآنها در پژوهشهاي آموزشي با با 

 موزش و پرورش استان آذربايجان غربي.  آتوسعه. انتشارات سازمان 

هاي تحقيق )موانع و راهكارهتا(. مجموعته    (. آموزش و پرورش و كاربست يافته1616) زماني بخش، محبوبه
 شوري آموزش و پرورش و توسعه، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي.  مقاله همايش ك

(. تحليلي بر روند پژوهش در آمتوزش و پترورش. تهتران: پژوهشتكده تعلتيم و تربيتت،       1611ساكي، رضا )
 .11نامه آموزشي، شماره  پژوهش

. تهران: پژوهشكده تعليم و تربيتت،  (. پژوهش در آموزش و پرورش و دشواريهاي موجود1616ساكي، رضا )
 .61نامه آموزشي، شماره  پژوهش

(. كاربست در تحقيقات: مفهومي گستترده و چنتد ستطحي. تهتران: پژوهشتكده تعلتيم و       1611) ساكي، رضا
 .  11نامه شماره  نامه آموزشي، ويژه تربيت، پژوهش

ر آموزش و پترورش از ديتدگاه متديران و    (. بررسي موانع استفاده از نتايج پژوهشها د1611) سعادتي، طاهره
 دبيران دبيرستانهاي استان مازندران. اصفهان: دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان پايان نامه كارشناسي ارشد. 
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هتاي پژوهشتي. تهتران: پژوهشتكده تعلتيم       (. بررسي مشكالت و موانع كتاربرد يافتته  1611) اكبر ، عليسيف
 .  11وهش در آموزش، تك نگاشت شماره وتربيت، مجموعه مقاله هاي پژ

نامته   نامته آموزشتي، ويتژه    تهران: پژوهشكده تعليم و تربيت. پژوهش (. دو متن گفتگو،1611اكبر) سيف، علي
 .  11شماره 

نامته آمتوزش    تهتران: پژوهشتكده تعلتيم و تربيتت، پتژوهش     « دو متن مصاحبه» (.1611شريفي، حسن پاشا )
 شماره.  

هتاي پژوهشتي. تهتران: پژوهشتكده تعلتيم و       (. تأملي در موانع كاربستت يافتته  1611زاده، محمدي ) شريعت
 .  61نامه آموزشي، شماره  تربيت، پژوهش

هتاي پژوهشتي در    فراتحليل. تهران: پژوهشتكده تعلتيم و تربيتت، مجموعته مقالته      .(1611شكركن، حسين )
 .  1نگاشت شماره  آموزش تك

وهشهاي انجتام گرفتته در وزارت آمتوزش و پترورش و كتاربرد      (. پژوهشي در مورد پژ1611) صافي، احمد
 گيريهاي مديريت عالي، تهران: شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش.   نتايج حاصله در تصميم

 .هاي آينتده ت(. اهميت جايگاه پژوهش در آمتوزش و پترورش، تالشتها، چالشتها، سياست     1611) صافي، احمد
 .  60نامه آموزش شماره  ژوهشتهران: پژوهشكده تعليم و تربيت. پ

شناسي رفتار پژوهشتي در ايتران. اصتفهان، فصتلنامه آموزشتي، پژوهشتي.        آسيب (.1611مندان. جعفر ) هعالق
 .  11تربيتي آموزه. شماره 

نامه  ويژه هاي پژوهشي. تهران: پژوهشكده تعليم و تربيت، (. رديابي كاربست يافته1611فرزام فرد، غالمرضا )
 .  11شماره 

هاي پژوهشي در اصالحات آموزشي. تهران: پژوهشكده تعلتيم   (. كاربست يافته1611فقيهي قزويني، فاطمه، )
 .  13و تربيت. تك نگاشت شماره 

؟ تهتران:  ت در آموزش و پرورش، چرا و چگونه(. ضرورت بسط و توسعه تحقيقا1611كاردان، علي محمد )
 .  11هش در آموزش، تك نگاشت شماره پژوهشكده تعليم و تربيت. مجموعه مقاله هاي پژو

نامته آمتوزش شتماره     تهران: پژوهشكده تعليم و تربيت. پژوهش«. متن مصاحبه(. »1611كاردان، علي محمد )
11  . 

هتاي تحقيقتاتي در حتوزه     (. حساسيت تحقيق در آموزش و پرورش و گزارش يافته1616كيامنش، عليرضا. )
 ارت آموزش و پرورش.علوم تربيتي. تهران: شوراي تحقيقات وز

(. ضرورت تحقيق در وزارت آموزش و پرورش، تهران: پژوهشكده تعلتيم وتربيتت.   1611كيامنش. عليرضا )
 .  11هاي پژوهش در آموزش. تك نگاشت شماره  مجموعه مقاله

(. ضرورت بهبود رابطه پژوهشگران و سياستگزاران.تهران: پژوهشكده تعليم و تربيت. 1611)…متين، نعمت ا
 .  16نامه آموزشي. شماره  ژوهشپ

هاي پژوهشتهاي انجتام شتده در آمتوزش و پترورش.       (. بررسي ميزان استفاده از يافته1616) ..متين، نعمت ا.
 تهران: پژوهشكده تعليم و تربيت.  

نامته   (. اعتبارات و ارتقاي كيفيت پژوهش. تهران: پژوهشكده تعليم وتربيت، پتژوهش 1616)…متين، نعمت ا
 .  16شماره آموزشي، 



  

 

هاي پژوهش: ضرورت ها، نظريه ها و راهكارها. تهتران: پژوهشتكده    كاربست يافته (.1616)…متين، نعمت ا
 تعليم و تربيت.  

(. نگاهي به ساحتار نظام پژوهش وزارت آموزش و پرورش، تهران: پژوهشكده تعليم 1616)…متين. نعمت ا
 .  11نامه آموزشي، شماره  و تربيت، پژوهش

(. نگاهي گذرا به شكل گيتري ستاختار ، تشتكيالت و عملكترد نظتام پژوهشتي در       1611) …عمت امتين، ن
 .  11نامه شماره  وزارت آموزش و پرورش. تهران: پژوهشكده تعليم و تربيت، پژوهش

(. نقطه عطفي ديگر براي استحكام پژوهش در اموزش و پرورش، تهران: پژوهشتكده  1611) …متين نعمت ا
 .11نامه آموزشي، شماره  پژوهشتعليم وتربيت، 

 .  11نامه شماره  وتربيت، ويژه تهران: پژوهشكده تعليم ،نامه كاربست چرا ويژه (.1611) ...متين، نعمت ا

نامه آموزشتي. شتماره    تهران: پژوهشكده تعليم و تربيت، پژوهش، «متن مصاحبه (. »1611)… متين، نعمت ا 
01  . 

 .  16عيت تحقيقات در ايران. تهران: رهبانيت. شماره نگرشي بر وض .(1611منصوري، رضا )

   ن.(. توسعه علمي ايران. تهران: مركز انتشارات ملي يونسكو در ايرا1616منصوري، رضا )

هاي پژوهشي و ارائه راهكارهتاي علمتي و    (. بررسي و شناسايي موانع بكارگيري يافته1616محمدي، مظفر )
 انجام شد. همدان. سازمان آموزش و پرورش استان همدان.   علمي جهت استفاده از نتايج تحقيقات

هاي پژوهشي. تهران: پژوهشكده تعليم و تربيتت   (. موانع و محدوديتهاي كاربست يافته1611مهرداد، حسين )
 .  11نامه شماره  ويژه

مسلستل   (. آموزش و پرورش، راه آينده. تهران: فصلنامه تعليم و تربيت، شتماره  1636مهرمحمدي، محمود )
 .  16و  11

پژوهشتكده تعلتيم    :اي معلمتان. تهتران   (. تحقيقات آموزشي و مهارتهتاي حرفته  1611مهرمحمدي، محمود، )
 . 1نامه شماره  وتربيت، پژوهش

فصتلنامه تعلتيم و    (. توسعه و تقويت بنيه تحقيقاتي در آموزش و پرورش. تهران:1611) مهرمحمدي. محمود
 .  13تربيت. شماره 

؟ تهتران:  ي در آمتوزش و پترورش. چترا و چگونته    هاي پژوهشت  (. كاربست يافته1611محمود )مهرمحمدي. 
 مجموعه سخنرانيهاي ايراد شده در اولين گرد همايي سراسري اعضاي شوراي تحقيقات.  

كشور جهان  61تربيتي در  –(. بررسي جايگاه تحقيقات آموزشي 1611محمود و رووف ، علي ) مهرمحمدي،
 .  16فصلنامه تعليم و تربيت. شماره  و ايران تهران:

ها و اميتدها. تهتران: فصتلنامه     بيم ،ها ضرورت –(. پژوهش در آموزش و پرورش 1613) مهرمحمدي، محمود
 .  16تعليم وتربيت، شماره مسلسل 

(. بررسي وضتعيت تحقيقتات آموزشتي در چنتد كشتور      1613محمود و فقيهي قزويني. فاطمه ) مهرمحمدي.
 .  01صلنامه تعليم وتربيت، شماره مسلسل جهان. تهران: ف

هاي تحقيقاتي در آمتوزش و پترورش، چترا و چگونته ؟ تهتران:       (. كاربست يافته1611مهرمحمدي، محمود )
 .  11پژوهشكده تعليم وتربيت، تك نگاشت شماره 
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لتيم  (. جستارهايي در پژوهش در قلمرو آموزش و پرورش. تهران: پژوهشكده تع1616مهرمحمدي، محمود ) 
 .  1وتربيت. تك نگاشت شماره 

(. رابطته ميتان پتژوهش و عمتل تربيتتي. تهتران: پژوهشتكده تعلتيم و تربيتت          1616مهرمحمتدي، محمتود )  
 .  11نامه شماره  پژوهش

تهتران:   ،؟و راههاي توسعه كاربستت كتدام استت   (. علل عدم كاربست چيست؟ 1611) مهرمحمدي، محمود
 .  11شماره  نامه پژوهشكده تعليم و تربيت. ويژه

متن سخنراني درباره اصتالحات در آمتوزش و پترورش. تهتران: پژوهشتكده      (. »1611مهرمحمدي، محمود )
 .  10نامه آموزشي شماره  تعليم و تربيت. پژوهش

هتاي تحقيتق. مجموعته     (. آموزش و پترورش و كاربستت يافتته   1611و نجفي. يوسف )  موسي پور. عليمراد
 پرورش و توسعه، انتشارات سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي.  مقاالت همايش كشوري آموزش و 

(. نظرخواهي از پژوهشگران و مديران آموزشي درباره عوامل دخيتل در عتدم كاربستت    1613نامي، شمسي )
گيتري در وزارت آمتوزش و پترورش. تهتران: پژوهشتكده تعلتيم        هاي پژوهشي در سطوح مختلتف تصتميم   يافته

 وتربيت.  
 

Decoster , J(1116). Meta – Analysis Notes . ( http : //WWW . stat – help . com).  

Cohen , J . (1611). statisical power Analysis  for The Behavioval  seiences  (1nd 

ed ) New york : Academic press.  

Cohen , j . (1661). A power  primer . psychological Bulletin , 111 , 100- 106.  

Cooper , H, 1 . Hedges . L . (1661). The Handbock of R esearch  syn thesis . N ew  

York : Russel sage  foundation .  

Field , A.P . (1111). meta – Analysis of  correlations . psgchological . methods , 3 

(1), 131-111 .  

Feuer,M,J.Twne.L.&Shavelson,R.J.(1111)Scientific culture and educational 

research .Educational Research ,61(1),1-11 

Glass , G.V . (1613). primary , secondary  , and  meta – analysis of  reasearch  . 

Educational  Researcher , 0 , 6-1 .  

Glass , G.V . Mc Gaw , B, 1 . smith , M.L . (1611). Meta – analysis In  social  

Research . Bevly Hills , CA : sage pudlications .  

Hunter , J.E , 1 Schmidt , F.L . (1661) Methods of  meta – analysis : correctiong  

error  and  bias  in app roach  , jour  nal  of  Applied   psycho;ogy  , 11 (1) , 61-113.  

Hedges, L.V, 1 Verea  , J,L . (1661). Fixed   -and random   effects  models  in 

meta – analysis . psychclogical me thods , 6 , 113 –011 .  

Lampertt , M.(1610). How do  Teachers   manage  ti   Teacher   1  peroblems   in   

practice. Harward  Educational  Review, 00, 111 1 161.  



  

 

Lather,P.(1111) Sciencetific research in education:a critical perspective .British 

Educational Journal.Vol .61,NO.3,pp.131-111. 

Nisbet,J.(1110).What is  educational research ? changing perspectives through the 

11th
 century  :Research Papers in Education .Vol.11,NO.1,PP.10-11. 

Reid,I.(1110). Research in education  into the twenty-first century .Research in 

Education,16,proquest Educational Journals. 

Rosenthal. n. 1. Rubin, 1. (1611). comparing   effect  size  , of  independent   

stadies. psychological   Bulletin, 66 , 111 . 113 .  

Rosenthal, R. , 1Rubin, D. (1613). Meta  -analgtic proceduress  for   combining   

studies   with   maltiple  effect   sizes  . psgchological  Bulletin , 66 . 111 – 113.  

Rosenthal  , R. (1661).meta – analytic  procedures   for social   research   (vevised 

) – New bury  park , CA : sage .  

Streiner, D.L (1116) Meta   - analysis : A 11 – step  program . ( http :// WWW. 

Eamh . net )  

Waight, C. L , Willying   P.A 1 Wentting , T(1111) A  Meta – Aanalysis  of 

Major  E- Learning  Reports . (http :// www learning . ncsa . uiuc . eduj ).   

Wiersin, william (1661). Research  methods  in  education: An Introduction  (0 th 

ed). Boston , u.s.A, Allynand  Bacon .  
Willinsky,J.(1111) The  strtegic education research program and the public value 

of research Educational Research, 61(1), 0-11. 

Wolf, F.  M , (1613). Meta- Analysis . sage  university . paper  series   on  

quantitative   applications   in the  social   sciences  , 11 – 131. New  bury  park ,CA : 

  

 

1- Meta – Analysis 

1- Hunter and schmidt  

6-  Lampertt  

1- Wiersma , willam  

0- Borg &Gail 

3- Willinsky 

1- Feuer 

1- Lather 

6- Nisbet 

11- reid 



 

      هاي آموزشیفصلنامة نوآوري

 

11-Glass 

11 - Decoster  

16 -Streiner  

11- Hedges – olkin method 

10- Rosenthal – Rubin  method 

13- Hunter and schmidt   method 

11- Effect sizes  

11- Wolf 

16- Field 

11- Cohen 


