 .1اين پژوهش با حمايت سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان و نظارت جناب آقاي دكترعريضي انجام گرفته
است.
* دانشجوي دكتري روان شناسي دانشگاه اصفهان
** استاديار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه اصفهان
*** كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي
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با تصويب شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش در سال  ،1631تشكيل شوراهاي تحقيقات
آموزش و پرورش استانها در سال  1636و تأسيس مهمترين نهاد پژوهشي اين وزارتخانه ،يعني
پژوهشكده تعليم و تربيت در سال  1611و ديگر نهادهاي پژوهشي در آموزش و پرورش ،رشد كمّي
پژوهشهاي آموزشي چشمگير بوده است .به نحوي كه تعداد پژوهشهاي آموزشي از هشت سند در سال
 1666به  1011سند در سال  1611افزايش يافته است (متين .)1616 ،بدون ترديد هدف اصلي اين
تالشها و سرمايهگذاريهاي مادي و انساني ،بهرهگيري از يافتههاي تحقيقات آموزشي در عرصه فعاليتهاي
آموزش و پرورش است؛ اما تحقق اين هدف منوط به استفاده از يافتههاي پژوهشي در برنامهريزيها و
تصميمگيريها از سوي مديران و برنامهريزان است .از طرف ديگر در نظام تعليم و تربيت كشور ،به علت
نوپايي تحقيقات آموزشي ،پژوهش و بررسي در باب مسئله استفاده از يافتههاي پژوهشي و ارزشيابي از
تأثير يافتههاي پژوهش در فعاليتهاي آموزش و پرورش به طور جدي ،مورد توجه قرار نگرفته است
(آقازاده.)1616-1611 ،

با وجود اينكه تحقيقات آموزشي در اصالح مشكالت آموزش و پرورش نقشي اساسي دارد،
تصميمگيران آموزشي هنوز در مورد جايگاه و نقش پژوهش در تدوين سياستها و اجراي آنها ترديد
دارند .اين در حالي است كه هر سال در حدود هزار پژوهش در سطوح مختلف مراكز پژوهشي وزارت

آموزش و پرورش در سراسر كشور (شوراي تحقيقات استانها) و درسطح ملي (پژوهشكده تعليم و
تربيت و دواير پژوهشي معاونتهاي وزارت آموزش و پرورش) انجام ميشود ،اما اين پرسش همچنان
باقي است كه "چرا با وجود پژوهشهاي انجام شده ،هنوز هم مسائل و مشكالت آموزش و پرورش
كاهش نمييابد؟" اكثر صاحبنظران معتقدند كه پاسخ را بايد در كاربست يافتههاي پژوهشي و موانع
آن در حوزه وزارتخانه مذكور جويا شد.
يافتههاي مطالعاتي المپرت ،)1610( 6وايرزما ،)1661( 1و بورگ و گال )1663( 0نشان دادهاند كه
آموزش پژوهش در آموزش وپرورش و به ويژه به معلمان ،از عوامل مؤثر در كاربست يافتههاي
پژوهشي در فرآيند ياددهي – يادگيري و كالس درس است .ويلينسكي )1111( 3داشتن يك برنامه
راهبردي در بخش تحقيقات در آموزش و پرورش ،نيوئر )1111( 1فرهنگسازي و ايجاد نظام
اطالعرساني علمي و پژوهشي ،التر )1111( 1توسعه و آموزش پژوهشهاي علمي ،ايجاد نگرش مثبت
به منظور به كارگيري يافتههاي علمي در تعليم وتربيت و استقرار نظام اطالعرساني تحقيقات آموزشي و
ارتباط ميان پژوهشگران ،دانشگاهها و آموزش و پرورش و نايس بت )1110( 6توسعه حرفهاي و
آموزش معلمان در زمينه دروس روش تحقيق ،توسعه مديريت پژوهش و حمايتهاي مالي دولت از
تحقيقات آموزشي را از عوامل مؤثر در كاربست تحقيقات آموزشي دانستهاند .همچنين ريد )1110( 11به
 13عامل در كاربست تحقيقات آموزشي اشاره كرده است كه مهمترين آنها عبارتند از :همكاري آموزش
و پرورش با دانشگاهها و مراكز پژوهشي ،برگزاري دورههاي پژوهشي براي معلمان ،گنجانيدن درس
آشنايي با روش تحقيق در برنامه مدارس و فراهم كردن شرايط دسترسي آسان عوامل آموزش وپرورش
به نتايج تحقيقات و نشريات.
مجموعه پژوهشها و مقاالت قابل توجهي نيز راهكارها و موانع كاربست يافتههاي تحقيقات
آموزشي را در كشور مورد بررسي قرار دادهاند كه در اين قسمت به مهمترين آنها اشاره ميشود:
مهرمحمدي ( ،)1611،1611منصوري ( ،)1611-1616سعادتي ( ،)1611بخشي ( ،)1611رومياني
( ،)1611محمدي ( )1616و عالقهمندان ( )1611مديريت پژوهش و اصالح ساختار نظام پژوهشي
وزارت آموزش و پرورش را يكي از راهكارهاي مؤثر در كاربست يافتههاي پژوهشي در تصميمگيريها
و برنامهريزيهاي آموزشي دانستهاند.
يافتههاي حاصل از پژوهشها و مطالعات بازرگان ( ،)1611 ،1611نامي ( ،)1611سعادتي (،)1611
متين ( )1616و حسنزاده ( )1611نشان دادهاند كه استقرار و گسترش نظام اطالعرساني پژوهش در
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وزارت آموزش و پرورش و استانها عوامل مؤثر در كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش
هستند.
سيف ( ،)1611كاردان ( ،)1611شريفي ( ،)1611مهرمحمدي (،)1616متين ( ،)1616دادستان
( )1611و ساكي ( )1616 ،1611در مطالعات خود نشان دادهاند كه آموزش روشهاي تحقيق به
كارشناسان و معلمان ،ارتباط بسيار با كاربست يافتههاي پژوهشي در فرآيند ياددهي  -يادگيري و كالس
درس دارد.
همچنين نتايج پژوهش سعادتي ( ،)1611نامي ( ،)1611شريعت زاده ( ،)1611رشادمنش()1611
رومياني ( ،)1611بخشي ( )1611و محمدي ( )1611نشان داده است كه گسترش فرهنگ پژوهش،
پژوهشمحوري و پژوهشخواني در همة سطوح آموزش و پرورش ارتباط بسيار با كاربست يافتههاي
پژوهشهاي آموزشي دارد.
يافتههاي حاصل از مطالعات و پژوهشهاي مهرمحمدي ( ،)1611 ،1616كيامنش ( ،)1611تاجيك
اسماعيلي( ،)1611متين ( )1616رومياني ( )1611و محمدي ( )1616به تقويت منابع مالي و افزايش
اعتبارات پژوهشي وزارت آموزش و پرورش اشاره دارند.
سرانجام اينكه نتايج پژوهش و مطالعات صافي( ،)1611مهرمحمدي ( ،)1611كيامنش
(،)1611حسنزاده ( ،)1611عالقهمندان ( )1611و موسيپور و نجفي ( ،)1611نشان داده است كه
چنانچه مديران و برنامهريزان نظام آموزشي به روششناسي و كيفيت پژوهشهاي انجام شده اعتماد
داشته باشند ،تمايل بيشتري به كاربست آنها در تصميمگيريها و برنامهريزيهايشان خواهند داشت.
بنابراين ،با وجود اينكه تاكنون پژوهشهايي مستقل در زمينة كاربست يافتههاي پژوهشي در وزارت
آموزش و پرورش انجام شده است ،اما در اين پژوهش كوشش شده است تا با بهرهگيري از يكي از
شيوههاي نوين و نيرومند پژوهش ،تحت عنوان «فراتحليل »1به بررسي و تركيب نتايج پژوهشهاي انجام
گرفته ،در زمينه كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش كشورمان اقدام شود تا با توجه به
نتايج تحقيقات پيشين ،اساسيترين عوامل مؤثر بر افزايش كاربست يافتههاي پژوهشي استخراج،
دستهبندي و تحليل شود .به عبارت ديگر ،مسئله اساسي در اين پژوهش فراتحليل يا تركيب نتايج
حاصل از پژوهشهاي انجام گرفته در زمينة عوامل مؤثر بر كاربست يافتههاي پژوهشهاي آموزشي ،به
منظور يكپارچه كردن نتايج حاصل از تحقيقاتي است كه به طور مستقل انجام شدهاند تا نتايج دقيقتر و
منسجمتر به دست آيد.

بدين منظور و با توجه به مباني نظري و روششناختي پژوهش ،تعداد شش پرسش اصلي و بيستت
و دو پرسش فرعي طراحي شده و مورد آزمون قرار گرفته است.

 آيا ميان مديريت پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش رابطه وجود
دارد؟
 آيا ميان نظام اطالعرساني پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش رابطه
وجود دارد؟
 آيا ميان آموزش پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش رابطه وجود
دارد؟
 آيا ميان اشاعه فرهنگ پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش رابطه وجود
دارد؟
 آيا ميان تقويت منابع مالي پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش رابطه
وجود دارد؟
 آيا ميان بعد فني و روششناختي مناسب پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و
پرورش رابطه وجود دارد؟
الزم به توضيح است كه چون براي فراتحليل از روش «هانتر و اشميت» استفاده شده است،
پرسشهاي پژوهش به صورت رابطهاي صورتبندي شدهاند.

در اين پژوهش با توجه به اهداف و ماهيت آن از روش فراتحليل استفاده شده است .با روش
فراتحليل ميتوان نتايج پژوهشها را با يكديگر تركيب و روابطي تازه ميان پديدههاي اجتماعي كشف
كرد (گالس .)1611، 11اين روش تحليل تحليلهاست ،يعني تحليل آماري مجموعهاي از نتايج مطالعات
جداگانه به منظور ادغام يافتههاست (دي كاستر .)1116،11فراتحليل شيوهاي دقيق براي تركيب هدفمند
نتايج مطالعات متعدد براي دستيابي به برآوردي بهتر درباره واقعيت است كه شامل مراحل زير ميشود
(استرينر:)1116، 16
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الف) يك جستجوي فراگير براي تمامي مدارك موجود ،ب) به كارگيري معيار روشني براي تعيين
پژوهشهاي قابل شمول ،ج) تعيين يك اندازه اثر براي هر تحقيق و د) يكي كردن اندازههاي اثر پژوهشها
تا رسيدن به يك برآورد كلي از شيوع يا تأثير يك رفتار.
همچنين در اين پژوهش به منظور كامل كردن نتايج ،عوامل بازدارندة كاربست تحقيقات در آموزش
و پرورش به روش كيفي مورد بررسي قرار گرفتهاند.

جامعه آماري پژوهش 10 ،پژوهش انجام گرفته در زمينه كاربست يافتههاي پژوهشهاي آموزشي
است كه در سطح كشور انجام شده است .اين پژوهشها با مراجعه به دانشگاهها و مراكز پژوهشي
آموزش و پرورش يا مكاتبه با آنها گردآوري شد و پس از پااليش از نظر فني و روش شناختي از ميان
آنها تعداد  6پژوهش را كه شرايط علمي و روششناختي (همچون روايي و پايايي مناسب ،روش
نمونهگيري و روش آماري صحيح ،فرضيهها و سؤالهاي مناسب با موضوع پژوهش) الزم براي فراتحليل
را دارا بودند ،انتخاب شدند و مورد بررسي قرار گرفتند .در جدول شماره ( )1مشخصات طرحهاي
پژوهشي مورد استفاده به تفصيل بيان شده است .نمونه پژوهش ،پنجاه تن از مديران و كارشناسان
آموزش و پرورش بوده است.

سيد رضا الحسيني

استان مركزي

1613

شمسي نامي

طرح كشوري

1613

طاهره سعادتي

استان مازندران

1611

نعمت ا… متين

طرح كشوري

1616

ياراله رمياني

استان اصفهان

1611

رمضان حسنزاده

استان مازندران

1611

عليمراد موسي پورو يوسف نجفي

استان آذربايجان شرقي

1611

علي بخشي

استان مركزي

1611

حسن سرمدي

استان همدان

1616

براي گردآوري اطالعات اين پژوهش از چك ليست گزينش طرحهاي پژوهشي استفاده شده است.
طرحهاي پژوهشي بر اساس اين چكليست كه شامل مؤلفههاي روش شناختي پژوهش مانند پرسشها،
فرضيهها ،اهداف ،جامعه آماري ،نمونهگيري ،روش پژوهش ،روش آمتاري ،روايي و پايايي استت ،براي
فراتحليل انتخاب شدند .ديگر ابزار پژوهش ،مصاحبه سازمانيافته بود كه با پنجاه تن از مديران و
كارشناسان آموزش و پرورش ،پيرامون عوامل بازدارنده كاربست تحقيقات در آموزش و پرورش انجام
گرفت .روايي محتوايي مصاحبه را پنج تن از صاحبنظران تأمين و تأييد كردند.

تا به حال سه رويكرد اساسي فراتحليل تدوين شده و براي يكپارچه كردن و تركيب نتايج پژوهشها
به كار رفته است .هرچند از نظر چهارچوب مفهومي (روزنتال )1661 ،مكاتب متعدد در تفكر فراتحليلي
وجود دارد ،اما اينك رويكرد هدجس و اولكين ( ،)1661روزنتال و رابين ( )1611،1613و رويكرد
هانتر ،اشميت و جكسون ( )1661مقبوليت عمومي يافتهاند.

فنون مربوط به اين رويكرد در فراتحليل از آغاز دهه هشتاد ميالدي گسترش يافت (هدجس،1661،
كوپروهدجس ،)1661 ،بنابراين رويكردي جديد در فراتحليل به شمار ميرود .در اين رويكرد نتايج
پژوهشها به واحدهاي انحراف معيار يا مقادير  gبازگردانده ميشود و پس از آن براي نااريبي تصحيح
صورت ميگيرد .برآورد باالي  gاز اندازه اثر جامعه ،به ويژه در پژوهشهايي كه با نمونه كوچك به
دست ميآيد سبب اين نااريبي است (نگاه كنيد به :هدجس وووا .)1661 ،
سرانجام مقادير تبديل شده كه به مقادير  dمشهور استت بته يكتديگر تبتديل شتده و تجتانس (يتا
سازگاري) آنها بررسي ميشود .تغييرپذيري آنها با بهرهگيري از الگو بتا متغيرهتاي طبقتهاي يتا پيوستته
توضيح داده ميشود.

اين رويكرد فراتحليل قديميترين مجموعه فنوني است كه در حيطه فراتحليل كاربرد دارد .در واقع
روزنتال و رابين ( )1631نتايج روشي را كه پس از جين گالس ( )1613فراتحليل ناميده شد پانزده سال
قبل از او به كار برده بودند (گالس .)1613 ،منطق اساسي اين رويكرد بازگرداندن نتايج پژوهشها به
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متركيهاي انحراف معيار است كه اين متركيها  zهاي مربوط به احتماالت يك دامنه براي سطوح
معناداري و تبديل فيشر  rبه  zبراي اندازههاي اثر است .پس از آن اين شاخصها ،براي توليد ميانگينهاي
موزون تركيب ميشوند و پراكندگي ميان آنها مقايسه ميشود (براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد به
روزنتال 1661 ،و روزنتال و رابين.)1611-1613 ،

فنون هانتر و اشميت كه آزمون تأمين اعتبار نيز ناميده ميشود از دل روان شناسي صنعتي و سازماني
بيرون آمده است (هانتر و اشميت .)1661 ،اين رويكرد فراتحليلي از دو رويكرد قبلي از نظر زيربناي
علمي و فلسفي متفاوت است .اين صاحبنظران از يك روش واحد ،يعني روش اندازههاي تصادفي،
حمايت ميكنند .آنان معتقدند كه الگوهاي اندازههاي ثابت براي دادههاي واقعي نامناسباند .اين روش
با جداسازي و اصالح منابع از اشكاالتي نظير نمونهگيري از خطا و اعتماد بر متغيرهاي پژوهش تأكيد

دارد .در اين پژوهش براي تركيب يافتههاي پژوهش (اندازههاي اثر )11از روش «هانتر واشميت» استفاده
شده است .در فراتحليل ،اصل اساسي عبارت از محاسبه اندازه اثر براي مطالعات مجزا و تبديل آنها به
يك ماتريس مشترك (مقياس مشترك) و آنگاه تركيب آنها براي دستيابي به يك ميانگين اندازه اثر است.
فراتحليلگران با داشتن مقادير ميانگين ،واريانس و انحراف معيار گروهها قادر به محاسبه اندازه اثر
هستند ،اما رايجترين شاخصهاي مورد استفاده آنها  rو dاست كه غالباً  dرا براي تفاوتهاي گروهي و r
را براي مطالعات همبستگي به كار ميبرند .در اين پژوهش از شاخص  rاستفاده شده و آمارهاي x1

 F,T,با استفاده از فرمولهاي ولف )1611(11به  rتبديل شدهاند (فيلد .)1111،16همچنين براي تفسير
اندازههاي اثر از جدول كوهن )1611( 11استفاده شده است.

همانطور كه در قسمت مقدمه اشاره شد ،در اين پژوهش  11پرسش پژوهشي در شش محور
مطابق با چهارچوب نظري و روششناختي پژوهش (روش اشميت و هانتر) طبقهبندي شد و مورد
بررسي قرارگرفت كه نتايج حاصل از فراتحليل آنها به تفكيك هر محور عبارت است از:

نتايج حاصل از جدول ( )1نشان داد كه ارتباط مديران و تصميمگيران و پژوهشگران با اندازه اثر
 ،1/6111نظارت مستمربر فرآيند پژوهش با اندازه اثر  ،1/1311نگرش مثبت مديران به پژوهش با اندازه
اثر  1/6111و سادهسازي قوانين و مقررات با اندازه اثر  1/1611درسطح  p<1/10معنادار و مطابق
جدول كوهن در سطح متوسط با كاربست يافتة پژوهشي در آموزش و پرورش مرتبطاند.

جدول  .1نتايج حاصل از فراتحليل پرسش پژوهشي اول
ارتباط ميان مديريت پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش

N
r

EZ

ارتباط مديران و تصميمگيران و
پژوهشگران

1

1/6111

1/1111

نظارت مستمربر فرآيند پژوهش

6

1/1311

1/1111

نگرش مثبت مديران به پژوهش

6

1/6111

1/111

سادهسازي قوانين و مقررات پژوهش

1

1/16111

1/1111

نتايج حاصل از جدول شماره ( )6نشان داد كه راهاندازي پايگاههاي اطالعرساني پژوهش با اندازه
اثر  ،1/3611برگزاري مستمر گردهمايي ارائه يافتههاي پژوهشي با اندازه اثر  1/3110و تهيه چكيدههاي
پژوهشي و انتشار آنها با اندازه اثر  1/0111در سطح  p<1/10معنادار و مطابق جدول كوهن در سطح
زياد با كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش مرتبط است .همچنين انتشار مجالت و
نشريات پژوهشي و تهيه و تدوين بانكهاي اطالعاتي و فيلمهاي كاربردي از پژوهشهاي انجام گرفته ،در
سطح متوسط با كاربست يافتههاي پژوهشهاي آموزشي مرتبطاند.
جدول  .6نتايج حاصل از فراتحليل پرسش پژوهشي دوم
ارتباط ميان نظام اطالعرساني پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش

2

N
3

1/3611

1/111

تهيه چكيدههاي پژوهشي و انتشار آنها

0

1/0111

1/111

انتشار مجالت و نشريات پژوهشي

0

1/1111

1/111

برگزاري مستمر گردهمايي ارائه يافتههاي
پژوهشي

0

1/3110

1/111

تهيه وتدوين بانكهاي اطالعاتي لوحهاي فشرده و
فيلمهاي كاربردي از پژوهشهاي انجام گرفته

6

1/6111

1/1111

راه اندازي پايگاههاي اطالعرساني پژوهش

r

EZ

فصلنامة نوآوريهاي آموزشی

جدول  .1نتايج حاصل از فراتحليل پرسش پژوهشي سوم
ارتباط ميان آموزش پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش

N
برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزش
پژوهش براي مديران و كارشناسان
برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزش
پژوهش براي پژوهشگران
برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزش
پژوهش براي معلمان

r

EZ

1

1/1113

1/1111

1

1/1601

1/1111

0

1/1111

1/111

نتايج حاصل از جدول( )1نشان داد كه برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزش پژوهش براي مديران
و كارشناسان با اندازه اثر  ،1/1113برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزش پژوهش براي پژوهشگران با
اندازه اثر  1/1601و برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزش پژوهش براي معلمان با اندازه اثر
11/1111در سطح  p<1/10معنادار و مطابق جدول كوهن در سطح متوسط با كاربست يافتههاي
پژوهشي در آموزش و پرورش مرتبطاند.

نتايج حاصل از جدول( )0نشان داد كه گسترش فرهنگ پتژوهش محتوري بتا انتدازه اثتر ،1/1111
فرهنگ مطالعه و پژوهش خواني با اندازه اثر  1/6111و ايجاد باور به سودمندي پژوهش بتا انتدازه اثتر
 1/1111در سطح p<1/10معنادار و مطابق جتدول كتوهن در ستطح متوستط بتا كاربستت يافتتههتاي
پژوهشي در آموزش و پرورش مرتبطاند.
جدول شماره  .0نتايج حاصل از فرا تحليل پرسش پژوهشي چهارم
برقراري ارتباط ميان اشاعه فرهنگ پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش
N

r

EZ

گسترش فرهنگ پژوهش محوري

1

1/1111

1/111

فرهنگ مطالعه و پژوهش خواني

6

1/6111

1/111

ايجاد باور به سودمندي پژوهش

1

1/1111

1/1610

جدول  .3نتايج حاصل از فرا تحليل پرسش پژوهشي پنجم
برقراري ارتباط ميان تقويت منابع مالي پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش

N
r

EZ

افزايش اعتبارات پژوهشي

0

1/011

1/111

اختصاص اعتبار خاص براي كاربست تحقيقات

6

1/1611

1/111

تسهيل در قوانين و مقررات مالي پژوهش

1

1/6611

1/111

افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي

6

1/1111

1/1111

نتتتايج حاصتتل از جتتدول ( )3نشتتان داد كتته افتتزايش اعتبتتارات پژوهشتتي بتتا انتتدازه اثتتر 1/011در
سطح  p<1/10معنادار و مطابق جدول كوهن مناسب و باال ارزيابي ميشتود و بتا كاربستت يافتتههتاي
پژوهشي در آموزش و پرورش مرتبط است .همچنين اختصاص اعتبارخاص بته كميتتههتاي كاربستت،
تسهيل در قوانين و مقررات مالي پژوهش ،افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي داراي اندازههتاي
اثر متوسط هستند كه با كاربست يافتههاي پژوهشهاي آموزشي مرتبطاند.

نتايج حاصل از جدول ( )1نشان داد كه مسئلهيابي و اولويتهاي پژوهشي دقيق با اندازه اثر ،1/3161
انجام دادن پژوهش با روش شناختي مناسب با اندازه اثر  1/0011و روايي و پايتايي مناستب طرحهتاي
پژوهشي با اندازه اثر 1/3111در سطح  p<1/10معنادار و مطابق جدول كتوهن مناستب و بتاال ارزيتابي
ميشود و با كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش مرتبطاند.
جدول  .1نتايج حاصل از فرا تحليل پرسش پژوهشي ششم
برقراري ارتباط ميان بعد فني و روش شناختي پژوهش و كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش

N
0

1/3161

1/111

انجام دادن پژوهش با روش شناختي مناسب

6

1/0011

1/111

روايي و پايايي مناسب طرحهاي پژوهشي

1

1/3111

1/111

مسئلهيابي و اولويتهاي پژوهشي دقيق

r

EZ

فصلنامة نوآوريهاي آموزشی

جدول شماره ( )1ميانگين اندازههاي اثر  11پرسش پژوهشي را كه از چند مطالعته مستتقل حاصتل
شده است ،نشان ميدهد .بر اساس جدول فوق اندازههاي اثر مربوط به راه انتدازي نظتام اطتالعرستاني
پژوهش  ،1/3611برگزاري مستمر گردهمايي ارائته يافتتههتاي پژوهشتي  ، 1/3110افتزايش اعتبتارات
پژوهش  ،1/0111تهيه چكيدههاي پژوهش و انتشار آنها  ، 1/0111مستئلهيتابي و اولويتهتاي پژوهشتي
 ،1/3161روششناختي مناسب  ، 1/0011روايي و پايايي مناسب  1/3111در سطح  p<1/10معنتادار و
مطابق جدول كوهن در سطح باال با كاربست يافتتههتاي پژوهشتي در آمتوزش و پترورش مترتبطانتد.
همچنين انتشار مجالت و نشريات پژوهش با اندازه اثر  ،1/1111گسترش فرهنگ پژوهش محتوري بتا
اندازه اثر  ،1/1111ايجاد تسهاليت در قوانين و مقررات مالي پتژوهش بتا انتدازه اثتر  ،1/6611نگترش
مثبت مديران اجرايي به تحقيق با اندازه اثر  ،1/6111تهيته و تتدوين بانكهتاي اطالعتاتي بتا انتدازه اثتر
 1/6111و ارتباط مديران و تصميمگيران و پژوهشگران با اندازه اثر  1/6111در سطح  p<1/10معنتادار
و مطابق جدول كوهن در سطح متوسط با كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش مرتبطاند.
اطالعات جدول شماره ( )6نشان دهندة اظهارنظرهاي  01تن از مديران ،رؤسا وكارشناسان آموزش
وپرورش در زمينة عوامل بازدارنده كاربست پژوهشها در آموزش وپترورش از طريتق مصتاحبه استت.
براساس اطالعات به دست آمده از اين مصاحبههتا مهمتترين عوامتل بازدارنتده كاربستت پژوهشتها در
آموزش و پرورش عبارتند از :عدم توانايي علمي مديران و كارشناسان براي به كاربستن نتايج پژوهشتها،
بياعتمادي تصميم گيرندگان نسبت به روش پژوهش وصحت نتايج آن ،عدم وقتگذاري مديران بتراي
كاربست پژوهشها ،در اختيارنبودن منابع كافي و مناسب (مالي ،مادي ،انساني) براي عملياتي كردن نتايج
پژوهشها ،اجرايي نبودن بعضي از يافتته هتاي پژوهشتي ،متبهم و عمليتاتي نبتودن نتتايج وپيشتنهادهاي
پژوهشهاي آموزشي است.

جدول  .1خالصه نتايج حاصل از فراتحليل بيست و دو پرسش پژوهشي
(اندازه اثر هر متغيير در ارتباط با كاربست يافتههاي پژوهشهاي آموزشي )

N

r

EZ

ارتباط مديران و تصميمگيران وپژوهشگران
نظارت مستمر بر فرآيند پژوهش
نگرش مثبت مديران اجرايي به پژوهش
سادهسازي قوانين و مقررات پژوهش

1
6
6
6

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

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

راه اندازي پايگاههاي اطالعرساني پژوهش
تهيه چكيدههاي پژوهش و انتشار آنها
انتشار مجالت و نشريات پژوهشي
برگزاري مستمر گردهمايي ارائه يافتههاي پژوهشي
تهيه و تدوين بانكهاي اطالعاتي ،لوحهاي فشرده و فيلمهاي كاربردي
از پژوهشهاي انجام گرفته

3
0
0
0
6

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

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

برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزش پژوهش ،براي مديران و
كارشناسان
برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزش پژوهش ،براي پژوهشگران
برگزاري دورهها و كارگاههاي آموزش پژوهش ،براي معلمان

1

1/1113

1/1111

1
6

1/1601
1/1111

1/1111
1/111

گسترش فرهنگ پژوهش محدود
فرهنگ مطالعه و پژوهش خواني
ايجاد باور به سودمندي پژوهش

1
6
1

1/1111
1/6111
1/1111

1/111
1/111
1/1610

افزايش اعتبارات پژوهشي
اختصاص دادن اعتبار خاص به كاربست پژوهشها (كميتههاي
كاربست)
ايجاد تسهيالت در قوانين و مقررات مالي پژوهش
افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي

0
6

1/0111
1/1611

1/111
1/111

1
6

1/6611
1/1111

1/111
1/1111

مسئلهيابي و اولويتهاي پژوهشي دقيق
انجام دادن پژوهش با روش شناختي صحيح
روايي و پايايي طرحهاي پژوهشي

0
6
1

1/3161
1/0011
1/3111

1/111
1/111
1/111

فصلنامة نوآوريهاي آموزشی

جدول شماره ()6عوامل بازدارنده كاربست يافته هاي تحقيقات در آموزش وپرورش ()n=01
عدم توانايي علمي مديران وكارشناسان براي استفاده از نتايج پژوهشها

11

%61

بياعتمادي تصميم گيرندگان نسبت به روش پژوهش وصحت نتايج آن

11

%61

عدم وقت گذاري مديران براي كاربست پژوهشها

13

%61

پژوهشها
قابليت اجرايي نداشتن بعضي از يافته هاي پژوهشي

13

%61

10

%61

عملياتي نبودن نتايج وپيشنهادهاي پژوهشهاي آموزشي

10

%61

نبودن نظام اطالع رساني مناسب نتايج پژوهشهاي آموزشي

11

%11

نداشتن انگيزش ورغبت به مطالعه گزارشات پژوهشي

11

%11

اكتفا كردن مديران به نتايج جلسات كارشناسي به جاي نتايج پژوهشها

11

%11

عدم ارتباط ميان تصميم گيرندگان وپژوهشگران

11

%11

كيفيت ضعيف برخي از پژوهشهاي آموزشي

11

%11

عدم اراية آموزش هاي الزم به مديران وكارشناسان در زمينة كاربست تحقيقات آموزشي

11

%11

غني نبودن فرهنگ پژوهش وباور نداشتن پژوهش

11

%11

عدم رسوخ فرهنگ پژوهش در ميان مديران و تصميمگيرندگان

66

%11

تضعيف پژوهشهاي آموزشي از سوي برخي مديران

66

%11

نگرش منفي برخي ازمديران نسبت به پژوهش

66

%11

عدم ارتباط موضوع پژوهش بانيازهاي مديران وتصميمگيرندگان

61

%13

ضعف فرهنگ پژوهش خواهي وپژوهش محوري

61

%11

بي اعتمادي تصميم گيرندگان ومديران به پژوهشگران

60

%11

در دسترس نبودن يافتههاي پژوهشهاي آموزشي

60

%11

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

دكتر مهر محمدي ( )1611كه او را بنيان گذار پژوهش در آموزش و پرورش ميتوان خواند ،معتقد
است كه به كارگيري يافتههاي پژوهشي در تصميمگيريها و برنامهريزيها از سوي مديران و برنامتهريتزان
نظام آموزشي ،نقطه عطف و فلسفه وجودي توسعه و تقويت فعاليتهاي پژوهشي است .با توجه بته ايتن
امر مهم ،تعداد پانزده پژوهش انجام يافته در زمينة كاربست يافتههاي پژوهشي از مراكز پژوهشي وزارت
آموزش و پرورش كشور گردآوري شد واز ميان آنها تعداد نه پتژوهش بتا بهترهگيتري از چتك ليستت

گزينش پژوهشها از نظر فني و روش شناختي ،براي بررسي  ،تحليل و تركيب يافتهها و فرا تحليل آنهتا
حائز شرايط تشخيص داده شد .اين پژوهشها در مجموع شامل هفتاد و چهار پرسش و فرضيه پژوهشتي
بودند كه پس از پااليش آنها ،بيست و دو پرسش پژوهشي طراحي و تنظيم شتد .پرسشتهاي متذكور در
شش محور؛ مديريت پژوهش ،نظام اطالع رساني پژوهش  ،آموزش پژوهش ،اشتاعه فرهنتگ پتژوهش،
تقويت منابع مالي پژوهش و بعد فني و روش شناختي پژوهش بودند كه بتا روش « هتانتر و اشتميت »
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
در محور اول ،مجموعه عوامل مربوط بته متديريت پتژوهش و ارتبتاط آن بتا كاربستت يافتتههتاي
پژوهشهاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفتت .در ايتن زمينته ،يافتتههتاي پتژوهش تأييتدي ديگتر بتر
پژوهشهاي پيشين بودند .در واقع نتايج حاصتل از ايتن محتور بتا يافتتههتاي پژوهشتهاي مهرمحمتدي
( ،)1611-1613-1616-1611متتتين ( ،)1616ستتعادتي ( ،)1611بخشتتي ( ،)1611روميتتاني ( )1611و
محمدي ( )1616همسو بود ،زيرا نتايج پژوهشي و مطالعاتي حاكي از آن است كه مديريت پتژوهش بته
دليل اينكه در فرآيند اجراي پژوهش از مسئلهيابي تا كاربست در جريان پژوهش استت ،عامتل متؤثر در
كاربست يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش است.
در محور دوم ،مجموعه عوامل مربوط بته نظتام اطتالعرستاني پتژوهش و ارتبتاط آن بتا كاربستت
يافته هاي پژوهشهاي آموزشي مورد بررستي قترار گرفتت .در ايتن زمينته يافتتههتاي پتژوهش هماننتد
پژوهشهاي پيشين ،تأييدي بر ارتباط نظام اطالعرساني و كاربستت يافتتههتاي پژوهشتي در آمتوزش و
پرورش بود .در اين زمينه يافتههاي حاصل از پژوهش با نتايج پژوهشتها و مطالعتات بازرگتان (،)1611
نتتامي( ،)1611ستتعادتي( ،)1611متتتين ( ،)1616حستتنزاده ( )1611همستتو و هماهنتتگ بتتود .ايتتن
صاحبنظران براساس يافته هاي پژوهشي خود اظهار كردهاند كه مستندسازي پژوهشتهاي انجتام شتده،
طبقهبندي و انتشار آنها به منظور دسترسي آسان و سريع ،ارتباط بسيار با كاربست يافتههاي پژوهشي در
آموزش و پرورش دارد.
در محور سوم ،مجموعه عوامل مربوط به آمتوزش پتژوهش و ارتبتاط آن بتا كاربستت يافتتههتاي
پژوهشهاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفت .در اين زمينه ،يافتههاي پتژوهش تأييتدي بتر يافتتههتاي
پژوهشتتي و مطالعتتاتي صتتاحبنظرانتتي همچتتون ستتيف ( ،)1611كتتاردان ( ،)1611شتتريفي()1611
مهرمحمدي ( ،)1616متين ( ،)1616وايز زما ( ،)1661المپرت ( ،)1610بورگ و گال ( )1663است كته
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معتقدند آموزش روشهاي پژوهش در همة سطوح آموزش و پرورش ،به ويژه معلمان ،عتاملي متؤثر در
كاربست يافتههاي پژوهشي در كالس درس است.
در محور چهارم ،مجموعه عوامل مربتوط بته اشتاعه فرهنتگ پتژوهش و ارتبتاط آن بتا كاربستت
يافتههاي پژوهشهاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفت .در اين زمينه ،يافتههتاي حاصتل از پتژوهش بتا
نتايج پژوهشهاي سعادتي ( ،)1611نامي ( ،)1611رومياني ( ،)1611بخشي ( )1611و محمتدي ()1616
مبني بر گسترش فرهنگ پژوهش محوري ،مطالعه و پژوهش خواني در همه سطوح آموزش و پترورش
همسو هستند.
درمحور پنجم ،مجموعه عوامل مربوط به تقويت منتابع متالي پتژوهش و ارتبتاط آن بتا كاربستت
يافتههاي پژوهشهاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفتت ،در ايتن زمينته يافتتههتاي پتژوهش بتا نتتايج
پژوهشها و مطالعات مهرمحمدي ( ،)1616 ،1611كيامنش( ،)1611رومياني( ،)1611و محمدي ()1616
همسو هستند .اين صتاحبنظتران افتزايش اعتبتارات پژوهشتي وزارت آمتوزش و پترورش را از نظتر
گسترش پژوهش در اين نهاد و تشكيل كميتته هتاي كاربستت پژوهشتها از عوامتل متؤثر در كاربستت
يافتههاي پژوهشي در آموزش و پرورش ميدانند.
در محور ششم  ،مجموعه عوامل مربوط به بعد فني و روش شناختي مناسب پژوهش و ارتبتاط آن
با كاربست يافتههاي پژوهشهاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفت .يافتههاي حاصل از پژوهش با نتتايج
پژوهشهاي صافي ( ،)1611مهرمحمدي( ،)1611نامي ( ،)1611حسنزاده ( )1611و موسي پور و نجفي
( )1611همسو هستند .يافتههاي حاصل از اين پژوهشها نشان دادهاند كه چنانچه مديران و برنامتهريتزان
آموزشي به روش شناختي و كيفيت پژوهشهاي آموزشي اعتماد داشته باشند ،بيشتر تمايتل بته كاربستت
يافتههاي پژوهشي در تصميمگيريها و برنامهريزيهاي خود دارند.
همچنين مصاحبه با  01تن از مديران ،رؤسا وكارشناسان آموزش وپرورش در زمينة عوامل بازدارنده
كاربست پژوهشها در آموزش وپترورش نشتان داد مهمتترين عوامتل بازدارنتده كاربستت پژوهشتها در
آموزش وپرورش عبارتند از :عدم توانايي علمي مديران وكارشناسان براي بهرهگيري از نتايج پژوهشتها،
بياعتمادي تصميم گيرندگان نسبت به روش پژوهش وصحت نتايج آن ،عدم وقت گتذاري متديران در
زمينه كاربست پژوهشها ،در اختيارنبودن منابع كافي و مناسب (مالي ،مادي ،انساني) براي عملياتي كردن
نتايج پژوهشها ،اجرايي نبودن بعضي از يافته هتاي پژوهشتي ،متبهم بتودن و كتاربردي نبتودن نتتايج و
پيشنهادهاي پژوهشهاي آموزشي است.

در اين قسمت پيشنهادها و راهكارهاي پژوهش متناظر با شش محور اصلي پژوهش به شترح زيتر
ارائه ميشود:



برقراري ارتباط مستمر ميان مديران و تصميمگيران و پژوهشگران؛



نظارت مستمر بر فرآيند اجراي پژوهش ،مانند گزينش پژوهشگران صالحيتدار؛



اجباري كردن شركت مستمر پژوهشگران ،سياستگذاران و مجريان در جلستات هتم انديشتي
پيرامون مسائل كاربست؛



برگزاري منظم و مستمر جلستات شتوراي پژوهشتها و كميتتههتاي كاربستت در آمتوزش و
پرورش،



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



ايجاد تسهيالت در قوانين و مقررات مربوط به اجراي پژوهش؛



تدوين شيوهنامه كاربست يافتههاي پژوهش و نظاممند كردن آن؛



دقت در گزينش ناظران آگاه به مسائل آموزش و پرورش و روش شناختي پژوهش؛



ايجاد كردن نظام ارزشيابي دقيق از طرحهاي پژوهشتي اجترا شتده و انعكتاس نتيجته آن بته
ناظران و مجريان پژوهش؛



تبادل تجربيات شوراهاي پژوهشي استانها و كميتههاي پژوهشتي معاونتهتاي وزارتخانتههتا،
همسو با كاربست يافتههاي پژوهشي؛



شناسايي دقيق مخاطباني كه بايد يافتههاي پژوهشي را دريافت كنند؛



حوزه سفارشگيرنتده بايتد طرحهتاي پژوهشتي ستفارش شتده را پتيش از اجترا بته دقتت
برنامهريزي كند؛



تفويض اختيار به مديران براي كاربست يافتههاي پژوهشي؛
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قانونمند كردن بهرهگيري از يافتههاي پژوهشي در تصميمگيريهاي مديران.



طراحي و استقرار نظام اطالعرساني پژوهش در آموزش و پرورش



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



راهاندازي پايگاههاي اطالعاتي – پژوهشي اينترنتي و قرار دادن آن روي وب سايت آمتوزش
و پرورش



ساماندهي نظام طبقهبندي و نگهداري پژوهشهاي انجام شده به منظور دسترسي سريع و آسان
به آنها



توسعه مراكز پژوهشي و اطالعرساني درنواحي و مناطق آموزشي



برگزاري مستمر گردهمايي ارائه يافتههاي پژوهشي متناسب با مخاطبان پژوهش



تهيه راهنماي پژوهشهاي آموزشي انجام شده بر حسب موضوع و انتشار آنها



تهيه چكيده پژوهشهاي انجام گرفته در آموزش و پرورش و انتشار آنها



ايجاد مراكز اطالعرساني و پژوهش براي معلمان و دانش آموزان



انتشار نشريات پژوهشي و ارسال آنها به مراكز آموزشي و مدارس



تهيه و تدوين بانكهاي اطالعتاتي در زمينته پژوهشتهاي انجتام شتده و قترار دادن آنهتا روي
اينترنت و وب سايت آموزش و پرورش



بهرهگيري از صداو سيما در انعكاس دادن يافتههاي پژوهشي براي همگان



طراحي و اجراي برنامه آموزش پژوهش براي معلمان



برگتتزاري دورههتتا و كارگاههتتاي آمتتوزش پتتژوهش بتتراي متتديران و برنامتتهريتتزان و
كارشناسان



برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزش وپژوهش براي پژوهشگران با تأكيد بر كاربستت
يافتههاي پژوهش



برگزاري منظم و مستمر دورههاي پژوهشتگري ،پژوهشتياري و اقتدام پژوهتي در همته
سطوح آموزش و پرورش



تأليف كتابهاي روش پژوهش براي معلمان.



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



تبيين ابعاد و اهميت پژوهشهاي آموزشي در همه سطوح آموزش و پرورش



رايتج كتردن تفكتتر كاربستت يافتتههتتاي پژوهشتهاي آموزشتي در ستتطوح تصتميمگيتتري و
برنامهريزيها



گسترش روحية پژوهش محوري در آموزش و پرورش



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



گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهشخواني در آموزش و پرورش



پرورش روحيه علمي انديشيدن و نقد علمي در دانش آموزان و معلمان



ايجاد نگرش پژوهشي در همه سطوح مديريت و برنامهريزي



افزايش اعتبارات در آموزش و پرورش متناسب با دانشگاهها و ديگر مراكز پژوهشي كشور



افزايش حقالتحقيق و حقالزحمه نظارت طرحهاي پژوهشي



افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي
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اختصاص دادن اعتبار براي كاربست يافتههاي پژوهشي



ايجاد تسهيالت در قوانين و مقرارت پژوهشي آموزش وپرورش



اعطاي فرصتهاي مطالعاتي به پژوهشگران.



گزينش پژوهشهاي مناسب و تصويب آنها در شوراهاي آموزش و پرورش



گزينش دقيق و كاربردي فرآيند مسئلهيابي و تعيين اولويتبندي پتژوهش بته طتور عملتي و
دقيق انجام گيرد



دقت در گزينش پژوهشگران و ناظران مناسب براي طرحهاي پژوهشي



رعايت روش شناختي پژوهش (انتخاب نمونه ،انتخاب ابزارها ،روايي و پايايي و …)



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



نياز سنجي از گروههاي گوناگون كاربران يافتههاي پژوهشي.

آقازاده ،احمد (  .)1610راهكارهاي فراهم كردن زمينه كاربست يافتههتاي پژوهشتي در آمتوزش و پترورش،
تهران :مقاله ارائه شده در نخستين سمينار ادواري پژوهش در آموزش و پرورش.
آقازاده ،احمد ( .)1610راههاي فراهم كردن زمينه كاربست يافتههاي پژوهشتي در آمتوزش و پرورش.تهتران:
پژوهشكده تعليم و تربيت ،پژوهشنامه آموزشي شوراي تحقيقات.
آقازاده ،احمد ( .)1610موقعيت تحقيقات آموزشي – پرورشتي در ستاير كشتورهاي دنيتا .تهتران :مجموعته
مقالههاي پژوهش در آموزش.
آقازاده ،احمد ( .)1611بررسي نارسايي ها و موانع در كاربست نتايج و يافتههتاي تحقيقتات تربيتتي .تهتران:
پژوهشكده تعليم و تربيت ،پژوهشنامه آموزش ،ويژهنامه شماره .11
الحسيني ،سيد رضا ( .)1613مطالعه رابطه بين اشاعه فرهنگ پژوهش و انجتام پترو ههتاي دوره كارشناستي
آموزش عالي فرهنگيان استان مركزي .اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي.
بازرگان ،عباس ( .)1611نقش اطالع رساني در پژوهشهاي آموزشي .تهران :فصلنامه تعلتيم و تربيتت شتماره
مسلسل .61

بازرگان ،عباس ( .)1611راهبردهاي اشاعه يافتته هتاي پژوهشتهاي آموزشتي ،پژوهشتكده تعلتيم و تربيتت،
پژوهشنامه آموزشي ،ويژهنامه شماره .11
بخشي ،علي ( .)1611بررسي شيوههاي كاربست يافتههاي پژوهشتي در آمتوزش و پترورش استتان مركتزي.
سازمان آموزش و پرورش استان مركزي ،شوراي تحقيقات.
تاجيتك استماعيلي ،عزيتزا… ( .) 1611تحقيقتات و چتون و چراهتا .تهتران :پژوهشتكده تعلتيم و تربيتت،
پژوهشنامه آموزشي ،شماره .3
تاجيك اسماعيلي ،عزيزا…( .)1611كاربست يافتههاي تحقيقات ،بنبستها و راهكارها ،تهتران :پژوهشتكده
تعليم و تربيت .پژوهشنامه آموزشي ،شماره .3
حسنزاده ،رمضان ( .)1611ارتباط پژوهشگران .بهرهوران عامل كليدي در كاربست يافتههاي پژوهش ،تهران:
پژوهشكده تعليم و تربيت ،پژوهشنامه آموزشي ،ويژهنامه شماره .11
حسنزاده ،رمضان ( .)1611بررسي ميزان كاربست تحقيقات انجام شتده در آمتوزش و پترورش مازنتدران و
عوامل مؤثر بر آن .مازندران :سازمان آموزش و پرورش استان مازندران.
دادستان ،پريرخ (« .)1611متن مصاحبه» تهران :پژوهشكده تعليم وتربيت ،پژوهشنامته آموزشتي ،ويتژهنامته
شماره .11
رجبي ،نصرت ا .)1611( ...موانع و عوامل تسهيل كننده به كارگيري يافتههتاي پتژوهش .تهتران :پژوهشتكده
تعليم و تربيت ،پژوهشنامه آموزشي ،ويژهنامه شماره .11
رشادمنش ،ناصر ( .)1611موانع و مشكالت كاربست يافتههاي تحقيقاتي و تهران :پژوهشكده تعليم وتربيتت.
پژوهشنامه آموزشي ،ويژهنامه شماره .11
رومياني ،ياراله ( .)1611بررسي موانع و مشكالت فعاليتهاي پژوهشي دبيران دبيرستتانهاي دولتتي آمتوزش و
پرورش اصفهان .دانشگاه اصفهان ،دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي ،پايان نامه كارشناسي ارشد.
زارعي ،اقبال و رضايي و پرودين ( .)1616ضرورت شناسايي موانع كاربست يافتههاي تحقيق و نحتوه مقابلته
با آنها در پژوهشهاي آموزشي با تأكيد بر اقدام پژوهي .مجموعه مقاالت همتايش كشتوري آمتوزش و پترورش و
توسعه .انتشارات سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي.
زماني بخش ،محبوبه ( .)1616آموزش و پرورش و كاربست يافتههاي تحقيق (موانع و راهكارهتا) .مجموعته
مقاله همايش كشوري آموزش و پرورش و توسعه ،انتشارات سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي.
ساكي ،رضا ( .)1611تحليلي بر روند پژوهش در آمتوزش و پترورش .تهتران :پژوهشتكده تعلتيم و تربيتت،
پژوهشنامه آموزشي ،شماره .11
ساكي ،رضا ( .)1616پژوهش در آموزش و پرورش و دشواريهاي موجود .تهران :پژوهشكده تعليم و تربيتت،
پژوهشنامه آموزشي ،شماره .61
ساكي ،رضا ( .)1611كاربست در تحقيقات :مفهومي گستترده و چنتد ستطحي .تهتران :پژوهشتكده تعلتيم و
تربيت ،پژوهشنامه آموزشي ،ويژهنامه شماره .11
سعادتي ،طاهره ( .)1611بررسي موانع استفاده از نتايج پژوهشها در آموزش و پترورش از ديتدگاه متديران و
دبيران دبيرستانهاي استان مازندران .اصفهان :دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان پايان نامه كارشناسي ارشد.
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سيف ،علياكبر ( .)1611بررسي مشكالت و موانع كتاربرد يافتتههتاي پژوهشتي .تهتران :پژوهشتكده تعلتيم
وتربيت ،مجموعه مقاله هاي پژوهش در آموزش ،تك نگاشت شماره .11
سيف ،علي اكبر( .)1611دو متن گفتگو ،تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت .پژوهشنامته آموزشتي ،ويتژهنامته
شماره .11
شريفي ،حسن پاشا (« .)1611دو متن مصاحبه» تهتران :پژوهشتكده تعلتيم و تربيتت ،پتژوهشنامته آمتوزش
شماره.
شريعتزاده ،محمدي ( .)1611تأملي در موانع كاربستت يافتتههتاي پژوهشتي .تهتران :پژوهشتكده تعلتيم و
تربيت ،پژوهشنامه آموزشي ،شماره .61
شكركن ،حسين ( .)1611فراتحليل .تهران :پژوهشتكده تعلتيم و تربيتت ،مجموعته مقالتههتاي پژوهشتي در
آموزش تكنگاشت شماره .1
صافي ،احمد ( .)1611پژوهشي در مورد پژوهشهاي انجتام گرفتته در وزارت آمتوزش و پترورش و كتاربرد
نتايج حاصله در تصميمگيريهاي مديريت عالي ،تهران :شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش.
صافي ،احمد ( .)1611اهميت جايگاه پژوهش در آمتوزش و پترورش ،تالشتها ،چالشتها ،سياستتهاي آينتده.
تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت .پژوهشنامه آموزش شماره .60
عالقهمندان .جعفر ( .)1611آسيبشناسي رفتار پژوهشتي در ايتران .اصتفهان ،فصتلنامه آموزشتي ،پژوهشتي.
تربيتي آموزه .شماره .11
فرزام فرد ،غالمرضا ( .)1611رديابي كاربست يافته هاي پژوهشي .تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت ،ويژهنامه
شماره . 11
فقيهي قزويني ،فاطمه .)1611( ،كاربست يافته هاي پژوهشي در اصالحات آموزشي .تهران :پژوهشكده تعلتيم
و تربيت .تك نگاشت شماره .13
كاردان ،علي محمد ( .)1611ضرورت بسط و توسعه تحقيقات در آموزش و پرورش ،چرا و چگونه؟ تهتران:
پژوهشكده تعليم و تربيت .مجموعه مقاله هاي پژوهش در آموزش ،تك نگاشت شماره .11
كاردان ،علي محمد (« .)1611متن مصاحبه» .تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت .پژوهشنامته آمتوزش شتماره
.11
كيامنش ،عليرضا .)1616( .حساسيت تحقيق در آموزش و پرورش و گزارش يافتههتاي تحقيقتاتي در حتوزه
علوم تربيتي .تهران :شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش.
كيامنش .عليرضا ( .)1611ضرورت تحقيق در وزارت آموزش و پرورش ،تهران :پژوهشكده تعلتيم وتربيتت.
مجموعه مقالههاي پژوهش در آموزش .تك نگاشت شماره .11
متين ،نعمت ا…( .)1611ضرورت بهبود رابطه پژوهشگران و سياستگزاران.تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت.
پژوهشنامه آموزشي .شماره .16
متين ،نعمت ا .)1616( ...بررسي ميزان استفاده از يافته هاي پژوهشتهاي انجتام شتده در آمتوزش و پترورش.
تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت.
متين ،نعمت ا…( .)1616اعتبارات و ارتقاي كيفيت پژوهش .تهران :پژوهشكده تعليم وتربيت ،پتژوهشنامته
آموزشي ،شماره .16

متين ،نعمت ا…( .)1616كاربست يافته هاي پژوهش :ضرورت ها ،نظريه ها و راهكارها .تهتران :پژوهشتكده
تعليم و تربيت.
متين .نعمت ا…( .)1616نگاهي به ساحتار نظام پژوهش وزارت آموزش و پرورش ،تهران :پژوهشكده تعليم
و تربيت ،پژوهشنامه آموزشي ،شماره .11
متين ،نعمت ا…(  .)1611نگاهي گذرا به شكل گيتري ستاختار  ،تشتكيالت و عملكترد نظتام پژوهشتي در
وزارت آموزش و پرورش .تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت ،پژوهشنامه شماره .11
متين نعمت ا… ( .)1611نقطه عطفي ديگر براي استحكام پژوهش در اموزش و پرورش ،تهران :پژوهشتكده
تعليم وتربيت ،پژوهشنامه آموزشي ،شماره .11
متين ،نعمت ا .)1611( ...چرا ويژهنامه كاربست ،تهران :پژوهشكده تعليم وتربيت ،ويژهنامه شماره .11
متين ،نعمت ا… (« .)1611متن مصاحبه » ،تهران :پژوهشكده تعليم و تربيت ،پژوهشنامه آموزشتي .شتماره
.01
منصوري ،رضا ( .)1611نگرشي بر وضعيت تحقيقات در ايران .تهران :رهبانيت .شماره .16
منصوري ،رضا ( .)1616توسعه علمي ايران .تهران :مركز انتشارات ملي يونسكو در ايران.
محمدي ،مظفر ( .)1616بررسي و شناسايي موانع بكارگيري يافتههاي پژوهشي و ارائه راهكارهتاي علمتي و
علمي جهت استفاده از نتايج تحقيقات انجام شد .همدان .سازمان آموزش و پرورش استان همدان.
مهرداد ،حسين ( .)1611موانع و محدوديتهاي كاربست يافتههاي پژوهشي .تهران :پژوهشكده تعليم و تربيتت
ويژهنامه شماره . 11
مهرمحمدي ،محمود ( .)1636آموزش و پرورش ،راه آينده .تهران :فصلنامه تعليم و تربيت ،شتماره مسلستل
 11و .16
مهرمحمدي ،محمود .)1611( ،تحقيقات آموزشي و مهارتهتاي حرفتهاي معلمتان .تهتران :پژوهشتكده تعلتيم
وتربيت ،پژوهشنامه شماره .1
مهرمحمدي .محمود ( .)1611توسعه و تقويت بنيه تحقيقاتي در آموزش و پرورش .تهران :فصتلنامه تعلتيم و
تربيت .شماره .13
مهرمحمدي .محمود ( .)1611كاربست يافتههاي پژوهشتي در آمتوزش و پترورش .چترا و چگونته؟ تهتران:
مجموعه سخنرانيهاي ايراد شده در اولين گرد همايي سراسري اعضاي شوراي تحقيقات.
مهرمحمدي ،محمود و رووف  ،علي ( .)1611بررسي جايگاه تحقيقات آموزشي – تربيتي در  61كشور جهان
و ايران تهران :فصلنامه تعليم و تربيت .شماره .16
مهرمحمدي ،محمود ( .)1613پژوهش در آموزش و پرورش – ضرورتها ،بيمها و اميتدها .تهتران :فصتلنامه
تعليم وتربيت ،شماره مسلسل .16
مهرمحمدي .محمود و فقيهي قزويني .فاطمه ( .)1613بررسي وضتعيت تحقيقتات آموزشتي در چنتد كشتور
جهان .تهران :فصلنامه تعليم وتربيت ،شماره مسلسل .01
مهرمحمدي ،محمود ( .)1611كاربست يافتههاي تحقيقاتي در آمتوزش و پترورش ،چترا و چگونته ؟ تهتران:
پژوهشكده تعليم وتربيت ،تك نگاشت شماره .11

فصلنامة نوآوريهاي آموزشی
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