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 هاي پژوهشي برافزايش كاربست يافتهمؤثرفراتحليل عوامل
و پرورش 1 در وزارت آموزش

*احمد عابدي

 **كتر حميدرضا عريضيد
 ***عليرضا شواخي

 چكيده

به1»فراتحليل«هاي نوين پژوهش تحت عنوان گيري از يكي از شيوه دراين پژوهش با بهره

و گ تحليل هاي پژوهشي كاربست يافتهة در زمين،رفته در كشورتركيب نتايج پژوهشهاي انجام

هاي كاربست يافتهزمينة در انجام يافتهتعداد پانزده پژوهش بدين منظور،.پرداخته شده است

و پرورش از مراكز پژوهشيپژوهشي  و ازميان آنها تعداد نه كشور گردآوري وزارت آموزش

پ«از ابزار گيري پژوهش با بهره و روش شناختينظرژوهشها از چك ليست گزينش شامل(» فني

و پايايي مناسب، روش نمونه و آماري صحيح روايي وبراي) گيري .شدفراتحليل انتخاب بررسي

،6921/0رساني پژوهش با اندازه اثر ندازي نظام اطالعا راهكهنتايج حاصل از پژوهش نشان داد

مس6445/0 با اندازه اثريشهاي پژوه يافتهئهبرگزاري مستمر گردهماييهاي ارا و ئله،  يابي

با.1 و سازماحمايتاين پژوهش نظارت جناب آقاي دكترعريضي انجام گرفتهن آموزش وپرورش استان اصفهان

.است

 شناسي دانشگاه اصفهان دانشجوي دكتري روان*

و روان**  اصفهانشناسي دانشگاه استاديار دانشكده علوم تربيتي

 كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي***
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 1384 سال چهارم، تابستان12شمارة هاي آموزشيفصلنامة نوآوري 110

د با،6891/0قيق پژوهشي با اندازه اثر اولويتهاي و روش شناختي تحقيقات تقويت بعد فني

وو برگزاري دوره5411/0، افزايش اعتبارات پژوهشي با اندازه اثر5541/0اندازه اثر  ها

كا4874/0اندازه اثر كارگاههاي آموزشي براي معلمان با هاي پژوهشي در سطح ربست يافته با

و پرورش  هاي مطالعه موردي نشان داد مهمترين عوامل همچنين يافته. اند مرتبطوزارت آموزش

وبازدارنده كاربست از تحقيقات در آموزش و: پرورش عبارتند عدم توانايي علمي مديران

وگ كارشناسان براي استفاده از نتايج تحقيقات، اطمينان نداشتن تصميم  يرندگان به روش پژوهش

و گذاري مديران در زمينه كاربست تحقيقات، در اختيار نبودن منابع صحت نتايج، عدم وقت  كافي

از) مالي، مادي، انساني(مناسب براي عملياتي كردن نتايج، قابليت اجرايي نداشتن بعضي

و عملياتي نبودن نتايج يافته .آموزشيو پيشنهادهاي تحقيقات هاي پژوهشي، مبهم

رساني، اطالع نظام آموزش پژوهش، فراتحليل، مديريت پژوهش، كاربست تحقيقات، پژوهش،:ها كليدواژه

. اعتبارات،شناختي پژوهشانفرهنگ پژوهش، رو

 مقدمه

و پرورش در سال ، تشكيل شوراهاي تحقيقات 1367با تصويب شوراي تحقيقات وزارت آموزش

تأ1369و پرورش استانها در سال آموزش  يعني،سيس مهمترين نهاد پژوهشي اين وزارتخانهو

و تربيت در سال و پرورش، رشد كم1374پژوهشكده تعليم يو ديگر نهادهاي پژوهشي در آموزش

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

ي1378 سند در سال 1500 به 1339  بدون ترديد هدف اصلي اين).1379 متين،(افته است افزايش

و سرمايه و انساني، بهره تالشها ع گيري از يافته گذاريهاي مادي رصه فعاليتهاي هاي تحقيقات آموزشي در

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

مديهاگير تصميم و برنامه از سوي و تربيتاز. ريزان است يران به علت كشور،طرف ديگر در نظام تعليم

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

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

).1379-1380 اده،آقاز(

 مسئله پژوهش

و پرورش با وجود  دارد، نقشي اساسياينكه تحقيقات آموزشي در اصالح مشكالت آموزش

و اجراي آنها ترديد تصميم و نقش پژوهش در تدوين سياستها گيران آموزشي هنوز در مورد جايگاه

پژوهشي وزارت مراكز لف هزار پژوهش در سطوح مخت در حدود اين در حالي است كه هر سال.دارند
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 111 ...هاي پژوهشي بر افزايش كاربست يافتهمؤثرفراتحليل عوامل

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

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

هم پژوهشهاي انجام شدهبا وجودچرا"باقي است كه و مشكال، هنوز و پرورش مسائل ت آموزش

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

.آن در حوزه وزارتخانه مذكور جويا شد

و گال)1991(4، وايرزما)1985(3هاي مطالعاتي المپرت يافته و بورگ  كه اند نشان داده)1996(5،

و مؤپرورش آموزش پژوهش در آموزش درو به ويژه به معلمان، از عوامل هاي كاربست يافتهثر

و–پژوهشي در فرآيند ياددهي  داشتن يك برنامه) 2001(6ويلينسكي. استكالس درس يادگيري

و و فرهنگ) 2002(7ش، نيوئررپرو راهبردي در بخش تحقيقات در آموزش ايجاد نظام سازي

و پژوهشي، التر اطالع و) 2004(8رساني علمي ايجاد نگرش مثبت آموزش پژوهشهاي علمي، توسعه

و استقرار نظام اطالع كارگيري يافتههببه منظور و هاي علمي در تعليم وتربيت رساني تحقيقات آموزشي

وميانارتباط  و پژوهشگران، دانشگاهها بت پرورش آموزش و توسعه حرفه) 2005(9و نايس اي

وآموزش معلمان در زمينه دروس از روش تحقيق، توسعه مديريت پژوهش حمايتهاي مالي دولت

به)2005(10همچنين ريد. اند در كاربست تحقيقات آموزشي دانستهمؤثرتحقيقات آموزشي را از عوامل 

 همكاري آموزش:ازندده است كه مهمترين آنها عبارتكر عامل در كاربست تحقيقات آموزشي اشاره 16

هاي پژوهشي براي معلمان، گنجانيدن درسو مراكز پژوهشي، برگزاري دورهو پرورش با دانشگاهها

و فراهم  ش شرايط دسترسي آسان عوامل آموزش وپروركردنآشنايي با روش تحقيق در برنامه مدارس

و نشريات .به نتايج تحقيقات

و مقاالت قابل توجهي نيزمجموعه و موانع كاربست يافتهپژوهشها يقات هاي تحق راهكارها

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

، رومياني)1382(، بخشي)1377(، سعادتي)1370-1373(، منصوري)1377،1370(مهرمحمدي

و اصالح ساختار نظام پژوهشي) 1381(مندانه عالقو) 1383(، محمدي)1382( مديريت پژوهش

و پرورش را يكي از راهكارهاي وزا گيريها هاي پژوهشي در تصميم در كاربست يافتهمؤثررت آموزش

.اند ريزيهاي آموزشي دانستهو برنامه

و مطالعات بازرگان يافته ،)1377(، سعادتي)1377(، نامي)1372، 1380(هاي حاصل از پژوهشها

و گسترش نظام اطالعاسكهاند نشان داده) 1382(زاده حسنو)1379(متين در تقرار رساني پژوهش
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 1384 سال چهارم، تابستان12شمارة هاي آموزشيفصلنامة نوآوري 112

و استانها و پرورش و پرورش در كاربست يافتهمؤثر عواملوزارت آموزش هاي پژوهشي در آموزش

.هستند

، دادستان)1379(متين،)1379(، مهرمحمدي)1380(، شريفي)1380(، كاردان)1380(سيف

آموزش روشهاي تحقيق به كه اندن دادهدر مطالعات خود نشا) 1379، 1380( ساكيو)1380(

و معلمان و كالس-هاي پژوهشي در فرآيند ياددهي با كاربست يافتهبسيار ارتباط،كارشناسان  يادگيري

.درس دارد

) 1380(، رشادمنش)1380(، شريعت زاده)1377(، نامي)1377( همچنين نتايج پژوهش سعادتي

 كه گسترش فرهنگ پژوهش، است نشان داده) 1382(و محمدي) 1382(، بخشي)1382(رومياني

در پژوهشومحوري پژوهش و پرورش ارتباط همةخواني هاي با كاربست يافتهبسيار سطوح آموزش

.پژوهشهاي آموزشي دارد

و پژوهشهاي مهرمحمدي يافته ، تاجيك)1377(، كيامنش)1371، 1379(هاي حاصل از مطالعات

و افزايش) 1383(و محمدي) 1382(رومياني) 1379(، متين)1377(اسماعيلي به تقويت منابع مالي

و پرورش اشاره  .دارنداعتبارات پژوهشي وزارت آموزش

، كيامنش)1377(، مهرمحمدي)1371(و مطالعات صافي نتايج پژوهشسرانجام اينكه

و نجفي موسيو)1381(مندانه، عالق)1382(زاده ،حسن)1377( كهن، نشا)1382(پور داده است

و برنامهچنانچه  و كيفيت پژوهشهاي انجام شده اعتماد ريزان نظام آموزشي به روش مديران شناسي

. خواهند داشت يشانريزيهاو برنامههاگيري تمايل بيشتري به كاربست آنها در تصميم، داشته باشند

تاوجودبا بنابراين، در اينكه يزمينةكنون پژوهشهايي مستقل هاي پژوهشي در وزارت افته كاربست

و پرورش انجام شده  از تا با بهرهكوشش شده است در اين پژوهش است، اماآموزش گيري از يكي

و نيرومند پژوهش شيوه و تركيب نتايج پژوهشهاي انجام بررسيبه»4فراتحليل« تحت عنوان،هاي نوين

دگرفته و پرورر زمينه كاربست يافته، بهتا شوداقدامكشورمانش هاي پژوهشي در آموزش  با توجه

هاي پژوهشي استخراج، بر افزايش كاربست يافتهمؤثرعوامل ترين اساسينتايج تحقيقات پيشين،

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

م زمينةحاصل از پژوهشهاي انجام گرفته در به، آموزشيهايهاي پژوهش كاربست يافتهبرثرؤ عوامل

ا منظور يكپارچه كردن و تا نتايج دقيقاند ست كه به طور مستقل انجام شدهنتايج حاصل از تحقيقاتي تر

.به دست آيدتر منسجم
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و با و روش توجه بدين منظور و بيـست اصلي تعداد شش پرسش شناختي پژوهش، به مباني نظري

. آزمون قرار گرفته استو مورد شدهيو دو پرسش فرعي طراح

 پرسشهاي اصلي پژوهش

و كاربست يافته ميانآيا• در مديريت پژوهش و پرورش رابطه وجودآهاي پژوهشي موزش

 دارد؟

و كاربست يافته نظام اطالعميانآيا• و پرورش رابطه رساني پژوهش هاي پژوهشي در آموزش

 وجود دارد؟

و كاربسميان آيا• و پرورش رابطه وجودت يافته آموزش پژوهش هاي پژوهشي در آموزش

 دارد؟

و كاربست يافتهميانآيا• و پرورش رابطه وجود اشاعه فرهنگ پژوهش هاي پژوهشي در آموزش

 دارد؟

و كاربست يافتهميانآيا• و پرورش رابطه تقويت منابع مالي پژوهش هاي پژوهشي در آموزش

 وجود دارد؟

و روشآيا• و كاربست يافتهش ميان بعد فني و ناختي مناسب پژوهش هاي پژوهشي در آموزش

 پرورش رابطه وجود دارد؟

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

.اند بندي شده اي صورت پرسشهاي پژوهش به صورت رابطه

 پژوهش دادن روش انجام

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

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

اي از نتايج مطالعات اين روش تحليل تحليلهاست، يعني تحليل آماري مجموعه). 11،1981گالس(كرد 

اي دقيق براي تركيب هدفمند فراتحليل شيوه). 12،2003دي كاستر(ستها ام يافتهجداگانه به منظور ادغ

شودمي است كه شامل مراحل زيرواقعيت بهتر دربارهي به برآورد دستيابينتايج مطالعات متعدد براي

:)2003، 13استرينر(
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ب) الف براي تعيين كارگيري معيار روشنيهب) يك جستجوي فراگير براي تمامي مدارك موجود،

ج د يين يك اندازه اثر براي هر تحقيقتع) پژوهشهاي قابل شمول، هاي اثر پژوهشها يكي كردن اندازه)و

. يك رفتارتأثيرتا رسيدن به يك برآورد كلي از شيوع يا 

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

رو .اند وش كيفي مورد بررسي قرار گرفتهپرورش به

و روش نمونه جامعه آماري،  گيري نمونه

 هاي پژوهشهاي آموزشي پژوهش انجام گرفته در زمينه كاربست يافته15،جامعه آماري پژوهش

ب. است كه در سطح كشور انجام شده است و مراكز پژوهشيهاين پژوهشها با مراجعه  دانشگاهها

و پرورش مآموزش  از ميانو روش شناختياز نظر فنيپس از پااليشوشدآوري گرد كاتبه با آنها يا

و روشرا پژوهش9 تعداد آنها و پايايي مناسب، روش(شناختي كه شرايط علمي  همچون روايي

و نمونه و روش آماري صحيح، فرضيه گيري  براي فراتحليل الزم) مناسب با موضوع پژوهشسؤالهايها

مشخصات طرحهاي)1(در جدول شماره. تندو مورد بررسي قرار گرفشدند انتخاب،ددارا بودنرا

تن. شده استبيان تفصيلپژوهشي مورد استفاده به  و نمونه پژوهش، پنجاه كارشناسان از مديران

و .بوده استپرورش آموزش

)پژوهشنمونه(اطالعات تفصيلي پيرامون پژوهشهاي مورد استفاده در فراتحليل.1جدول

 سال پژوهش محل پژوهش پژوهشگر رديف
 1376 استان مركزي سيد رضا الحسيني1

 1376 طرح كشوري شمسي نامي2

 1377 استان مازندران طاهره سعادتي3

ا4  1379 طرح كشوري متين…نعمت

 1382 استان اصفهان ياراله رمياني5

 1382 استان مازندران زاده رمضان حسن6

م7  1382 آذربايجان شرقي استان وسي پورو يوسف نجفيعليمراد

 1382 استان مركزي علي بخشي8

 1383 استان همدان حسن سرمدي9
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 آوري اطالعات ابزار جمع

.چك ليست گزينش طرحهاي پژوهشي استفاده شده استاز اين پژوهشآوري اطالعاتگردبراي

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

آم ها، اهداف، جامعه آماري، نمونه فرضيه اسـگيري، روش پژوهش، روش و پايايي  براي،تـاري، روايي

با مصاحبه سازمان،ديگر ابزار پژوهش.شدندفراتحليل انتخاب وتن پنجاهيافته بود كه  از مديران

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

تأ از صاحبتن پنجراروايي محتوايي مصاحبه. گرفت ونظران . كردندييدتأمين

ها روش تجزيه وتحليل داده

و تركيب نتايج پژوهشها شده فراتحليل تدويناساسيتا به حال سه رويكرد و براي يكپارچه كردن

مكاتب متعدد در تفكر فراتحليلي) 1990روزنتال،(د از نظر چهارچوب مفهومي هرچن. به كار رفته است

و اولكين  و رابين)1998(وجود دارد، اما اينك رويكرد هدجس و رويكرد) 1982،1986(، روزنتال

و جكسون .اند مقبوليت عمومي يافته) 1990(هانتر، اشميت

و اولكين  14رويكرد هد جس

ازفنون مربوط به اين رويك ، 1998هدجس،(آغاز دهه هشتاد ميالدي گسترش يافت رد در فراتحليل

بن)1994كوپروهدجس، مي، در اين رويكرد نتايج. رود ابراين رويكردي جديد در فراتحليل به شمار

و پس از آن براي نااريبي تصحيح بازگردانده ميgپژوهشها به واحدهاي انحراف معيار يا مقادير  شود

بهكهيدر پژوهشهاي، به ويژه از اندازه اثر جامعهg برآورد باالي.گيرد صورت مي  با نمونه كوچك

به(آيد سبب اين نااريبي است دست مي ).1998، هدجس وووا:نگاه كنيد

و تجـانسd به مقاديركه مقادير تبديل شده سرانجام يـا( مشهور اسـت بـه يكـديگر تبـديل شـده

مي) سازگاري اي يـا پيوسـته بـا متغيرهـاي طبقـه الگو از گيري بهرهيرپذيري آنها با تغي. شود آنها بررسي

. شود توضيح داده مي

و رابين  15رويكرد روزنتال

در واقع. ترين مجموعه فنوني است كه در حيطه فراتحليل كاربرد دارد اين رويكرد فراتحليل قديمي

و رابين  فراتحليل ناميده شد پانزده سال) 1976(كه پس از جين گالس را نتايج روشي) 1961(روزنتال

ب بره قبل از او  نتايج پژوهشها به ندن منطق اساسي اين رويكرد بازگردا).1976الس،گ(ندده بودكار
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 هاي مربوط به احتماالت يك دامنه براي سطوحzمتركيهاي انحراف معيار است كه اين متركيها

و تبديل فيشرامعن ا براي اندازهz بهrداري پس از آن اين شاخصها، براي توليد ميانگينهاي. ثر استهاي

و پراكندگي موزون تركيب مي ميميانشوند به(دشو آنها مقايسه براي اطالعات بيشتر نگاه كنيد

و رابين،1991روزنتال،  .)1982- 1986و روزنتال

و اشميت  16رويكرد هانتر

و اشميت كه آزمون تأ نفنون هانتر ميمين اعتبار نيز و سازماني اميده شود از دل روان شناسي صنعتي

و اشميت،(بيرون آمده است  اين رويكرد فراتحليلي از دو رويكرد قبلي از نظر زيربناي ). 1990هانتر

و فلسفي متفاوت است هاي تصادفي، يعني روش اندازه، ظران از يك روش واحدنباين صاح. علمي

كه. كنند حمايت مي اين روش. اند هاي واقعي نامناسب هاي ثابت براي داده اندازهوهايالگآنان معتقدند

و اصالح منابع از اشكاالتي نظير نمونه و اعتماد بر متغيرهاي پژوهش با جداسازي  تأكيدگيري از خطا

استفاده» هانتر واشميت«از روش ) 17هاي اثر اندازه( هاي پژوهش در اين پژوهش براي تركيب يافته.دارد

ا بهو اصل اساسي عبارت از محاسبه اندازه اثر براي مطالعات مجزا در فراتحليل،.ستشده تبديل آنها

.و آنگاه تركيب آنها براي دستيابي به يك ميانگين اندازه اثر است)مقياس مشترك(يك ماتريس مشترك 

و انحراف معيار گروه فراتحليل بههگران با داشتن مقادير ميانگين، واريانس  محاسبه اندازه اثرا قادر

و راd است كه غالباdًوrترين شاخصهاي مورد استفاده آنها هستند، اما رايج rبراي تفاوتهاي گروهي
و آمارهايrدر اين پژوهش از شاخص. برند را براي مطالعات همبستگي به كار مي x2 استفاده شده

F,T,1982(18 با استفاده از فرمولهاي ولف (بهrانده تبديل شد )همچنين براي تفسير).19،2002فيلد

.استفاده شده است) 1977( 20هاي اثر از جدول كوهن اندازه

 هاي پژوهش يافته

م22 در اين پژوهش شد،طور كه در قسمت مقدمه اشاره همان حور پرسش پژوهشي در شش

و روش و هانتر( پژوهش شناختي مطابق با چهارچوب نظري  موردوشد بندي طبقه) روش اشميت

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

 مديريت پژوهش: محور اول

و)2(ل نتايج حاصل از جدو و پژوهشگران با اندازه اثر تصميم نشان داد كه ارتباط مديران گيران

، نگرش مثبت مديران به پژوهش با اندازه2611/0نظارت مستمربر فرآيند پژوهش با اندازه اثر،3281/0

و مقررات با اندازه اثرو ساده3721/0اثر و مطابق معنادار p<0/05 درسطح1927/0سازي قوانين

و پرورش .اند مرتبطجدول كوهن در سطح متوسط با كاربست يافتة پژوهشي در آموزش
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 پژوهشي اولپرسشنتايج حاصل از فراتحليل.2جدول

و كاربست يافتهميانارتباط و پرورش مديريت پژوهش  هاي پژوهشي در آموزش

 پژوهشپرسشهاي رديف
اثر تعداداندازه

Nمحاسبه شده 

اندازه ميانگين

 اثر

rEZ 

 سطح

 معناداري

1
و تصميمو ارتباط مديران گيران

 پژوهشگران
43281/00121/0

32611/00021/0 نظارت مستمربر فرآيند پژوهش2

33721/0002/0 نگرش مثبت مديران به پژوهش3

و مقررات پژوهش ساده4 419271/00412/0 سازي قوانين

 رساني پژوهش نظام اطالع:ر دوممحو

رساني پژوهش با اندازه اندازي پايگاههاي اطالع نشان داد كه راه)3(نتايج حاصل از جدول شماره

هايو تهيه چكيده6445/0هاي پژوهشي با اندازه اثر گردهمايي ارائه يافتهمربرگزاري مست،6921/0اثر 

و مطابق جدول كوهن در سطح  p<0/05در سطح5121/0و انتشار آنها با اندازه اثر پژوهشي  معنادار

و پرورش زياد با كاربست يافته و همچنين انتشار.مرتبط استهاي پژوهشي در آموزش مجالت

و فيلمهاي كاربردي از پژوهشهاي انجام گرفته و تدوين بانكهاي اطالعاتي و تهيه رد،نشريات پژوهشي

.اند مرتبطهاي پژوهشهاي آموزشي سطح متوسط با كاربست يافته

 پژوهشي دومپرسش نتايج حاصل از فراتحليل.3جدول

و كاربست يافته نظام اطالعميانارتباط و پرورش رساني پژوهش  هاي پژوهشي در آموزش

 پژوهشپرسشهاي رديف
تعداد اندازه

 اثرمحاسبه شده

N

ميانگين

اندازه اثر

rEZ 

 سطح

 معناداري

66921/0001/0 رساني پژوهش پايگاههاي اطالع اندازيراه1

و انتشار آنها تهيه چكيده2 55121/0001/0 هاي پژوهشي

و نشريات پژوهشي3 54718/0001/0 انتشار مجالت

4
هاي مستمر گردهمايي ارائه يافته برگزاري

 پژوهشي
56445/0001/0

5
فتهيه وتدوين بانكهاي اطالعاتي و شردهلوحهاي

فيلمهاي كاربردي از پژوهشهاي انجام گرفته
33411/00171/0
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 نتايج حاصل از فراتحليل پرسش پژوهشي سوم.4جدول

و پرورشو كاربست يافته آموزش پژوهش ميانارتباط  هاي پژوهشي در آموزش

 پرسشهاي پژوهشي رديف
تعداد اندازه

اثر محاسبه 

N شده

 ميانگين

 rEZاندازه اثر

 سطح

 معناداري

1
و كارگاههاي آموزش برگزاري دوره ها

و كارشناسان  پژوهش براي مديران
42426/00171/0

2
و كار برگزاري دوره هاي آموزشهگاها

 پژوهش براي پژوهشگران
42354/00421/0

3
و كارگاههاي آموزش برگزاري دوره ها

 پژوهش براي معلمان
54874/0001/0

 آموزش پژوهش: محور سوم

و كارگاههاي آموزش پژوهش براي مديران نشان داد كه برگزاري دوره)4(نتايج حاصل از جدول ها

و كارگاههاي آموزش پژوهش براي پژوهشگران برگزاري دوره،2426/0 كارشناسان با اندازه اثرو باها

و كارگاههاي آموزش پژوهش براي معلمان با اندازه اثر برگزاري دورهو2354/0اندازه اثر ها

در معنادار p<0/05در سطح4874/00 هاي متوسط با كاربست يافته سطحو مطابق جدول كوهن

و پرورش  .اند رتبطمپژوهشي در آموزش

 اشاعه فرهنگ پژوهش: محور چهارم

،4781/0زه اثـرانشان داد كه گسترش فرهنگ پـژوهش محـوري بـا انـد)5(نتايج حاصل از جدول

و پژوهش خواني با اندازه اثر و ايجاد باور به سودمندي پژوهش بـا انـدازه اثـر3211/0فرهنگ مطالعه

و p<0/05در سطح2411/0 هـاي هن در سـطح متوسـط بـا كاربـست يافتـه مطابق جـدول كـو معنادار

و پرورش  . اند مرتبطپژوهشي در آموزش

 نتايج حاصل از فرا تحليل پرسش پژوهشي چهارم.5شماره جدول

و كاربست يافتهميانارتباط برقراري و پرورش اشاعه فرهنگ پژوهش  هاي پژوهشي در آموزش

 پرسشهاي پژوهش رديف
تعداد اندازه اثر محاسبه

N شده
اندازه ميانگين

 rEZاثر

 سطح
 معناداري

44781/0001/0 گسترش فرهنگ پژوهش محوري1

و پژوهش خواني2 33211/0001/0 فرهنگ مطالعه

42411/00325/0 ايجاد باور به سودمندي پژوهش3
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 پژوهشي پنجمپرسش نتايج حاصل از فرا تحليل.6جدول

و كاربست يافتهميان ارتباطبرقراري و پرورش تقويت منابع مالي پژوهش  هاي پژوهشي در آموزش

 پرسشهاي پژوهشي رديف
تعداد اندازه اثر

Nمحاسبه شده

اندازه ميانگين

 اثر

rEZ 

 سطح

 معناداري

5541/0001/0 افزايش اعتبارات پژوهشي1

31971/0041/0تاختصاص اعتبار خاص براي كاربست تحقيقا2

و مقررات مالي پژوهش3 43914/0001/0 تسهيل در قوانين

32141/00481/0 افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي4

 تقويت منابع مالي پژوهش: محور پنجم

در541/0نــشان داد كــه افــزايش اعتبــارات پژوهــشي بــا انــدازه اثــر)6(نتــايج حاصــل از جــدول

و معنادا p<0/05سطح مير و باال ارزيابي و بـا كاربـست يافتـه مطابق جدول كوهن مناسب هـاي شود

و پرورش  هـاي كاربـست، خاص بـه كميتـه اعتبار همچنين اختصاص. مرتبط است پژوهشي در آموزش

و مقررات مالي پژوهش، افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي داراي اندازه  هـاي تسهيل در قوانين

كهاثر متوسط  . اند مرتبطهاي پژوهشهاي آموزشي با كاربست يافتههستند

و روش شناختي پژوهش: محور ششم  بعد فني

و اولويتهاي پژوهشي دقيق با اندازه اثر نشان داد كه مسئله)7(نتايج حاصل از جدول ،6891/0يابي

شن دادن انجام و پايـاو روا5541/0اختي مناسب با اندازه اثر پژوهش با روش اسـب طرحهـايمنيييي

و p<0/05در سطح6121/0پژوهشي با اندازه اثر  و بـاال ارزيـابي معنادار  مطابق جدول كوهن مناسـب

و با كاربست يافته مي و پرورش شود .اند مرتبطهاي پژوهشي در آموزش

حا.7 جدول  صل از فرا تحليل پرسش پژوهشي ششم نتايج

پژميانارتباط برقراري و روش شناختي و كاربست يافته بعد فني و پرورش وهش  هاي پژوهشي در آموزش

 پرسشهاي پژوهشي رديف
تعداد اندازه اثر

 محاسبه شده

N

 ميانگين

 اندازه اثر

rEZ 

 سطح

 معناداري

و اولويتهاي پژوهشي دقيق مسئله1 56891/0001/0 يابي

بادادن انجام2 35541/0001/0 روش شناختي مناسب پژوهش

و پايا3 46121/0001/0 مناسب طرحهاي پژوهشيييروايي
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 پژوهشي را كه از چند مطالعـه مـستقل حاصـل پرسش22هاي اثر ميانگين اندازه)8(جدول شماره

به بر اساس جدول فوق اندازه.دهد شده است، نشان مي رسـاني نظـام اطـالع راه انـدازي هاي اثر مربوط

، افـزايش اعتبـارات6445/0هـاي پژوهـشي مستمر گردهمايي ارائـه يافتـه، برگزاري6921/0وهش پژ

و انتشار آنها، تهيه چكيده5411/0پژوهش و اولويتهـاي پژوهـشي، مـسئله5121/0هاي پژوهش يـابي

و پايايي مناسب5541/0شناختي مناسب، روش6891/0 و  p<0/05در سطح6121/0، روايي  معنـادار

و پـرورش سطح باال با كاربست يافتـه مطابق جدول كوهن در . انـد مـرتبط هـاي پژوهـشي در آمـوزش

و نشريات پژوهش با اندازه اثر ، گسترش فرهنگ پژوهش محـوري بـا4718/0همچنين انتشار مجالت

و مقررات مالي پـژوهش بـا انـدازه اثـر ايجاد تسهاليت،4781/0اندازه اثر ، نگـرش3914/0 در قوانين

و تـدوين بانكهـاي اطالعـاتي بـا انـد3721/0ي به تحقيق با اندازه اثر مثبت مديران اجراي ازه اثـر، تهيـه

و پژوهشگران با اندازه اثر تصميموو ارتباط مديران3411/0  معنـادار  p<0/05در سطح3281/0گيران

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

رؤسا وكارشناسان آموزش، از مديرانتن50دهندة اظهارنظرهاي نشان)9(العات جدول شمارهطا

. وپرورش در زمينة عوامل بازدارنده كاربست پژوهشها در آموزش وپـرورش از طريـق مـصاحبه اسـت 

 در پژوهـشها هـا مهمتـرين عوامـل بازدارنـده كاربـست براساس اطالعات به دست آمده از اين مصاحبه

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

پژ بي  بـراي مديران گذاري وهش وصحت نتايج آن، عدم وقت اعتمادي تصميم گيرندگان نسبت به روش

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

و عمليـاتي نبـودن نتـايج وپيـشنهادهاي پژوهشها، اجرايي نبودن بعضي از يافتـه  هـاي پژوهـشي، مـبهم

.پژوهشهاي آموزشي است
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دو.8 جدول و  پرسش پژوهشي خالصه نتايج حاصل از فراتحليل بيست
)هاي پژوهشهاي آموزشي اندازه اثر هر متغيير در ارتباط با كاربست يافته(

 پرسشهاي پژوهش ديفر
تعداد اندازه اثر
 محاسبه شده

N

اندازه ميانگين
 اثر

rEZ 

 سطح
 معناداري

 مديريت پژوهش
1
2
3
4

 گيران وپژوهشگران تصميموارتباط مديران
 نظارت مستمر بر فرآيند پژوهش

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

4
3
3
3

3281/0
2611/0
3721/0
1927/0

0128/0
0121/0
001/0
0412/0

 رساني پژوهش ايجاد نظام اطالع
5
6
7
8
9

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

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

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

6
5
5
5
3

6921/0
5121/0
4718/0
6445/0
3411/0

001/0
001/0
001/0
001/0
0171/0

 آموزش پژوهش
10 

11 
12 

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

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

4

4
3

2426/0

2354/0
4874/0

0171/0

0421/0
001/0

 اشاعه فرهنگ پژوهش
13 
14 
15 

 گسترش فرهنگ پژوهش محدود
و پژوهش خواني  فرهنگ مطالعه

 وهشايجاد باور به سودمندي پژ

4
3
4

4781/0
3211/0
2411/0

001/0
001/0
0325/0

 تقويت منابع مالي پژوهش
16 
17 

18 
19 

 افزايش اعتبارات پژوهشي
هاي كميته(پژوهشهابستاركبه اعتبار خاص دادناختصاص
)كاربست

قايجاد تسهيالت و مقررات مالي پژوهشو در  انين
 افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي

5
3

4
3

5411/0
1971/0

3914/0
2141/0

001/0
041/0

001/0
0481/0

و  پژوهش روش شناختيبعد فني
20 
21 
22 

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

5
3
4

6891/0
5541/0
6120/0

001/0
001/0
001/0
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)=50n(امل بازدارنده كاربست يافته هاي تحقيقات در آموزش وپرورشعو)9(جدول شماره

 درصد فراواني فراواني عوامل بازدارنده رديف
%94 47 عدم توانايي علمي مديران وكارشناسان براي استفاده از نتايج پژوهشها1

آناع بي2 %94 47 تمادي تصميم گيرندگان نسبت به روش پژوهش وصحت نتايج

%92 46 عدم وقت گذاري مديران براي كاربست پژوهشها3

4
بـراي عمليـاتي كـردن نتـايج)مالي،مادي،انـساني( منـابع الزم وكـافي نداشـتن در اختيار

 پژوهشها
46 92%

%90 45 بعضي از يافته هاي پژوهشيقابليت اجرايي نداشتن5

%90 45 عملياتي نبودن نتايج وپيشنهادهاي پژوهشهاي آموزشي6

%88 44 آموزشيينبودن نظام اطالع رساني مناسب نتايج پژوهشها7

%84 42 نداشتن انگيزش ورغبت به مطالعه گزارشات پژوهشي8

%84 42 پژوهشهااكتفا كردن مديران به نتايج جلسات كارشناسي به جاي نتايج9

%84 42 عدم ارتباط ميان تصميم گيرندگان وپژوهشگران 10

%82 41 آموزشييپژوهشها برخي از كيفيت ضعيف 11

%82 41 تحقيقات آموزشيعدم اراية آموزش هاي الزم به مديران وكارشناسان در زمينة كاربست 12

%80 40 غني نبودن فرهنگ پژوهش وباور نداشتن پژوهش 13

و 14 %78 39 گيرندگان صميمت عدم رسوخ فرهنگ پژوهش در ميان مديران

آتضعيف 15 %78 39 موزشي از سوي برخي مديران پژوهشهاي

%78 39 نگرش منفي برخي ازمديران نسبت به پژوهش 16

و 17 %76 38 گيرندگان صميمتعدم ارتباط موضوع پژوهش بانيازهاي مديران

%74 37 ضعف فرهنگ پژوهش خواهي وپژوهش محوري 18

%70 35 بي اعتمادي تصميم گيرندگان ومديران به پژوهشگران 19

%70 35 هاي پژوهشهاي آموزشي در دسترس نبودن يافته 20

و نتيجه  گيري بحث

راكه)1371(مهر محمدي دكتر و پرورش او  معتقد توان خواند،مي بنيان گذار پژوهش در آموزش

و برنامه هاي پژوهشي در تصميم كارگيري يافتههبكهاست و برنامـه از سويريزيها گيريها ريـزان مديران

و تقويت فعاليتهاي پژوهشي زشي، نقطه عطف نظام آمو  با توجه بـه ايـن.استو فلسفه وجودي توسعه

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

و پرورش  از چـك ليـست گيـري كشور گردآوري شد واز ميان آنها تعداد نه پـژوهش بـا بهـره آموزش
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و روش شناختي، نظرگزينش پژوهشها از و تركيب يافتهبراي فني ، تحليل و فرا تحليل آنهـا بررسي ها

و چهار. حائز شرايط تشخيص داده شد  و فرضيه پژوهـشي پرسشاين پژوهشها در مجموع شامل هفتاد

و دو و تنظيم پرسشبودند كه پس از پااليش آنها، بيست در مـ پرسـشهاي. شـد پژوهشي طراحي ذكور

 ، ، آموزششش محور؛ مديريت پژوهش  پژوهش، اشـاعه فرهنـگ پـژوهش، نظام اطالع رساني پژوهش

و روش شناختي پژوهش بودند كه بـا روش و بعد فني و اشـميت« تقويت منابع مالي پژوهش » هـانتر

و تحليل قرار گرفتند .مورد تجزيه

وي مجموعه عوامل مربوط بـه مـدير،در محور اول هـاي ارتبـاط آن بـا كاربـست يافتـهت پـژوهش

 ديگـر بـريييـدتأهـاي پـژوهش، يافتـه زمينـه در ايـن. مورد بررسي قرار گرفـتيپژوهشهاي آموزش 

هـاي پژوهـشهاي مهرمحمـدي در واقع نتايج حاصـل از ايـن محـور بـا يافتـه.ند پيشين بود پژوهشهاي

و)1382(، روميــاني)1382( بخــشي،)1377(، ســعادتي)1379(، متــين)1380-1379-1376-1370(

ازو مطالعاتيي زيرا نتايج پژوهش،همسو بود) 1383(محمدي ـ آن است حاكي ه كه مديريت پـژوهش ب

در دليل اينكه در فرآيند اجراي پژوهش از مسئله يابي تا كاربست در جريان پژوهش اسـت، عامـل مـؤثر

و پرورش كاربست يافته . استهاي پژوهشي در آموزش

و ارتبـاط مجموعه عوامل مربوط بـه نظـام اطـالع،مدر محور دو  بـا كاربـست آن رسـاني پـژوهش

هـاي پـژوهش هماننـد يافتـه زمينـه در ايـن. هاي پژوهشهاي آموزشي مورد بررسـي قـرار گرفـت يافته

ت هايپژوهش و كاربـست يافتـه ييدي بر ارتباط نظام اطالعأ پيشين، و رساني هـاي پژوهـشي در آمـوزش

ا.پرورش بود  و مطالعـات بازرگـان ين زمينه يافته در ،)1372(هاي حاصل از پژوهش با نتايج پژوهـشها

ــامي ــعادتي)1377(ن ــين)1377(، س ــسن)1379(، مت ــود) 1382( زاده، ح ــگ ب و هماهن ــسو ــن. هم اي

ا نظران براساس يافته صاحب ،ه كه مستندسازي پژوهـشهاي انجـام شـد اند ظهار كرده هاي پژوهشي خود

ان طبقه و و سريع، ارتباط به منظور تشار آنها بندي در با كاربست يافته بسيار دسترسي آسان هاي پژوهشي

و پرورش دارد . آموزش

و ارتبـاط آن بـا كاربـست يافتـه، در محور سوم هـاي مجموعه عوامل مربوط به آمـوزش پـژوهش

ت، يافته زمينهدر اين. پژوهشهاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفت  هـايي بـر يافتـه ييـدأهاي پـژوهش

ــاتي صــاحب  و مطالع ــشي ــيف پژوه ــون س ــي همچ ــاردان)1380(نظران ــريفي)1380(، ك ) 1380(، ش

و گال،)1985(، المپرت)1991(، وايز زما)1379( متين،)1379(مهرمحمدي است كـه) 1996( بورگ
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و پرورش همةمعتقدند آموزش روشهاي پژوهش در در مـؤثي عـامل، به ويژه معلمان، سطوح آموزش ر

. هاي پژوهشي در كالس درس است كاربست يافته

و ارتبـاط آن بـا كاربـست، در محور چهارم  مجموعه عوامل مربـوط بـه اشـاعه فرهنـگ پـژوهش

هـاي حاصـل از پـژوهش بـا، يافتهزمينهدر اين. هاي پژوهشهاي آموزشي مورد بررسي قرار گرفت يافته

) 1383(و محمـدي) 1382(، بخشي)1382( رومياني،)1377(، نامي)1377(نتايج پژوهشهاي سعادتي 

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

. هستندهمسو

و ارتبـاط آن بـا كاربـست، درمحور پنجم  مجموعه عوامل مربوط به تقويت منـابع مـالي پـژوهش

قآهاي پژوهشهاي يافته هـاي پـژوهش بـا نتـايج يافتـه زمينـه رار گرفـت، در ايـن موزشي مورد بررسي

و مطالعات مهرمحمدي  و محمدي)1382(، رومياني)1377(، كيامنش)1379، 1371(پژوهشها ،)1383 (

و پـرورش را اعتبـارات نظـران افـزايش اين صـاحب. هستندهمسو  از نظـر پژوهـشي وزارت آمـوزش

ك و تشكيل كميتـه هـاي  از عوامـل مـؤثر در كاربـست پژوهـشها اربـست گسترش پژوهش در اين نهاد

مي يافته و پرورش . دانند هاي پژوهشي در آموزش

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

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

و نجفي) 1382(زاده، حسن)1377(، نامي)1377(، مهرمحمدي)1371(پژوهشهاي صافي  و موسي پور

و برنامـه كه چنانچهاند هاي حاصل از اين پژوهشها نشان داده يافته. هستندهمسو) 1382( ريـزان مديران

و كيفيت پژوهشهاي آموزشي اعتماد داشته باشندشآموزشي به رو   بـه كاربـست بيشتر تمايـل، شناختي

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

 تن از مديران ،رؤسا وكارشناسان آموزش وپرورش در زمينة عوامل بازدارنده50همچنين مصاحبه با

كاربست پژوهشها در آموزش وپـرورش نـشان داد مهمتـرين عوامـل بازدارنـده كاربـست پژوهـشها در

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

رو بي درش پژوهش وصحت نتايج آن، عدم وقت گـ اعتمادي تصميم گيرندگان نسبت به ذاري مـديران

و مناسب پژوهشهازمينه كاربست  ن براي عملياتي كرد)انساني مادي، مالي،(، در اختيارنبودن منابع كافي

و كـاربردي، اجرايي نبودن بعضي از يافته هـاي پژوهـشي، پژوهشها نتايج و مـبهم بـودن  نبـودن نتـايج

.استشهاي آموزشيهپيشنهادهاي پژو
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 يشنهادهاي پژوهشپ

 شـرح زيـربه پژوهش متناظر با شش محور اصلي پژوهش راهكارهايو در اين قسمت پيشنهادها

: شود ارائه مي

مت) الف  ناظر بر مديريت پژوهش پيشنهادهاي

و پژوهشگران تصميمو مديران ميانبرقراري ارتباط مستمر• ؛گيران

 صالحيتدار؛ پژوهشگران مانند گزينش،پژوهش اجراينظارت مستمر بر فرآيند•

و مجريان در جلـسات هـم انديـشيذ پژوهشگران، سياستگ اجباري كردن شركت مستمر• اران

؛پيرامون مسائل كاربست

و مستمر جلـسات شـوراي برگزاري منظ• وو كميتـه پژوهـشهام هـاي كاربـست در آمـوزش

،پرورش

و ميان ارتباطيبرقرار• و مراكز پژوهش آموزش ؛ پرورش، دانشگاهها

و مقرايجاد تسهيالت در• ؛ مربوط به اجراي پژوهشرات قوانين

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

آمنگزينشدقت در• و روش شناختي پژوهشاظران آگاه به مسائل و پرورش ؛وزش

و انعكـاس نتي كردن ايجاد• جـه آن بـه نظام ارزشيابي دقيق از طرحهاي پژوهـشي اجـرا شـده

و مجريان پژوهش ؛ناظران

و كميته پژوهشي تجربيات شوراهاي تبادل• هـا، هاي پژوهـشي معاونتهـاي وزارتخانـه استانها

؛هاي پژوهشي يافتههمسو با كاربست 

 كنند؛هاي پژوهشي را دريافت مخاطباني كه بايد يافتهشناسايي دقيق•

پـيش از اجـرا بـه دقـت را حهـاي پژوهـشي سـفارش شـدهرطگيرنـده بايـد حوزه سفارش•

 كند؛ريزي برنامه

؛هاي پژوهشي كاربست يافتهبرايتفويض اختيار به مديران•
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. گيريهاي مديران شي در تصميمهاي پژوه از يافتهگيري بهرهقانونمند كردن•

؛رساني پژوهش پيشنهادهاي متناظر بر نظام اطالع)ب

و استقرار نظام اطالع• و پرورش طراحي ؛رساني پژوهش در آموزش

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

؛به مخاطبانگوناگون 

ا راه• و قرار دادن آن روي وب سايت آمـوزش–طالعاتي اندازي پايگاههاي  پژوهشي اينترنتي

؛و پرورش

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

؛به آنها

و اطالع• و مناطق آموزشي توسعه مراكز پژوهشي ؛رساني درنواحي

پژ برگزاري مستمر گردهمايي ارائه يافته• ؛وهشي متناسب با مخاطبان پژوهشهاي

آنپژوهشهايتهيه راهنماي• و انتشار ؛ها آموزشي انجام شده بر حسب موضوع

و انتشار آنهاتهيه چكيده پژوهشهاي انجام گرفته• و پرورش ؛در آموزش

و دانش آموزان ايجاد مراكز اطالع• و پژوهش براي معلمان ؛رساني

آننشرياتانتشار• و ارسال ؛و مدارسي مراكز آموزشبهها پژوهشي

و قـرار دادن آنهـا روي• و تدوين بانكهاي اطالعـاتي در زمينـه پژوهـشهاي انجـام شـده تهيه

و پرورش و وب سايت آموزش ؛اينترنت

.براي همگانهاي پژوهشي يافته دادن انعكاسدراز صداو سيماگيري بهره•

 پيشنهادهاي متناظر بر آموزش پژوهش)ج

و اجراي• ؛برنامه آموزش پژوهش براي معلمانطراحي
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ــراي مــديران برگــزاري دوره• ــژوهش ب و كارگاههــاي آمــوزش پ ــهوهــا و برنام ــزان ري

؛كارشناسان

با برگزاري دوره• و كارگاههاي آموزش وپژوهش براي پژوهشگران  بر كاربـست تأكيدها

؛هاي پژوهش يافته

و مستمر دوره• همـهو اقـدام پژوهـي در هاي پژوهـشگري، پژوهـشياري برگزاري منظم

و پرورشسطوح ؛ آموزش

.تأليف كتابهاي روش پژوهش براي معلمان•

 پيشنهادهاي متناظر بر اشاعه فرهنگ پژوهش)د

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

و اهميت پژوهشهاي آموزشي در• و همهتبيين ابعاد ؛پرورش سطوح آموزش

و هــاي پژوهـشهاي آموزشـي در ســطوح تـصميم تفكــر كاربـست يافتـه رايـج كـردن• گيــري

؛ريزيها برنامه

و پرورشةگسترش روحي• ؛ پژوهش محوري در آموزش

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

و پژوهش• و پرورش گسترش فرهنگ مطالعه ؛خواني در آموزش

و نقد علميش روحيه علمي پرور• و معلمانانديشيدن ؛در دانش آموزان

و برنامههمه سطوحايجاد نگرش پژوهشي در• .ريزي مديريت

م) هـ بپيشنهادهاي  تقويت منابع مالي پژوهشرتناظر

و• و پرورش متناسب با دانشگاهها ؛ پژوهشي كشورزمراكديگر افزايش اعتبارات در آموزش

حقالتحقيق افزايش حق• ؛الزحمه نظارت طرحهاي پژوهشيو

؛افزايش سقف اعتبارات طرحهاي پژوهشي•
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؛هاي پژوهشي كاربست يافته براياعتباردادن اختصاص•

و مقرارت پژوهشي آموزش وپرورشدرايجاد تسهيالت• ؛ قوانين

. هاي مطالعاتي به پژوهشگراناعطاي فرصت•

و روش شناختي)و  پژوهشپيشنهادهاي متناظر بر بعد فني

و پرورشهاي پژوهشگزينش• و تصويب آنها در شوراهاي آموزش ؛ مناسب

و كاربردي• و تعيين اولويت فرآيند مسئله گزينش دقيق بـ يابي وه بندي پـژوهش طـور عملـي

؛دقيق انجام گيرد

و ناظرگزينشدقت در• ؛ن مناسب براي طرحهاي پژوهشيا پژوهشگران

و، انتخاب ابزارها،نهانتخاب نمو(رعايت روش شناختي پژوهش• و پايايي ؛)… روايي

به همان ميزان كه به پژوهـشهاي كـاربردي توجـه اهميت قائل شدن براي پژوهشهاي بنيادي•

؛شود مي

. هاي پژوهشي يافتهگوناگون كاربران نياز سنجي از گروههاي•

 منابع

و پـرورش،هـ راهكارهاي فراهم كردن زمينه كاربست يافته ). 1375( آقازاده، احمد اي پژوهـشي در آمـوزش
و پرورش:تهران . مقاله ارائه شده در نخستين سمينار ادواري پژوهش در آموزش

و پـرورش راههاي فراهم كردن زمينه كاربست يافته.)1375( آقازاده، احمد : تهـران.هاي پژوهشي در آمـوزش
و تربيت، پژوهشنامه آموزشي شوراي تحقيقات . پژوهشكده تعليم

 مجموعـه:تهـران. پرورشـي در سـاير كـشورهاي دنيـا– موقعيت تحقيقات آموزشي.)1375( ده، احمد آقازا
. هاي پژوهش در آموزش مقاله

و يافته ). 1380(آقازاده، احمد و موانع در كاربست نتايج : تهـران. هـاي تحقيقـات تربيتـي بررسي نارسايي ها
و تربيت، .10نامه شماره نامه آموزش، ويژه پژوهش پژوهشكده تعليم

و انجـام پـروژه ). 1376( الحسيني، سيد رضا هـاي دوره كارشناسـي مطالعه رابطه بين اشاعه فرهنگ پژوهش
و پرورش استان مركزي. آموزش عالي فرهنگيان استان مركزي . اداره كل آموزش

و تربيـت شـماره فصلنامه تعلـ: تهران. رساني در پژوهشهاي آموزشي نقش اطالع ). 1372( بازرگان، عباس يم
.34مسلسل 
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و تربيـت، راهبردهاي اشاعه يافتـه ). 1380( بازرگان، عباس هـاي پژوهـشهاي آموزشـي، پژوهـشكده تعلـيم
.10نامه شماره نامه آموزشي، ويژه پژوهش

در هاي كاربست يافته بررسي شيوه ). 1382(بخشي، علي و پـرورش اسـتان مركـزيآهاي پژوهـشي .مـوزش
و پرورش استان مركزي، شوراي تحقيقاتسازمان آموز .ش

و چراهـا ). 1377(… تاجيـك اسـماعيلي، عزيـزا و چـون و تربيـت،: تهـران. تحقيقـات پژوهـشكده تعلـيم
.6پژوهشنامه آموزشي، شماره 

بن كاربست يافته.)1377(…تاجيك اسماعيلي، عزيزا و راهكارها، تهـران بست هاي تحقيقات، پژوهـشكده: ها
و تر .6پژوهشنامه آموزشي، شماره. بيتتعليم

: هاي پژوهش، تهران وران عامل كليدي در كاربست يافته بهره. ارتباط پژوهشگران ). 1380( زاده، رمضان حسن
و تربيت، پژوهش .10نامه شماره نامه آموزشي، ويژه پژوهشكده تعليم

د ). 1382(زاده، رمضان حسن و بررسي ميزان كاربست تحقيقات انجام شـده و پـرورش مازنـدران ر آمـوزش
آنمؤثرعوامل و پرورش استان مازندران: مازندران. بر . سازمان آموزش

نامـه نامـه آموزشـي، ويـژه پژوهشكده تعليم وتربيت، پژوهش: تهران» متن مصاحبه«). 1380( دادستان، پريرخ
.10شماره 

ا و عوامل تسهيل كننده به كارگ).1380(...رجبي، نصرت پژوهـشكده: تهـران. هـاي پـژوهش يري يافته موانع
و تربيت، پژوهش .10نامه شماره نامه آموزشي، ويژه تعليم

و مشكالت كاربست يافته ). 1380(رشادمنش، ناصر و تهران موانع . پژوهشكده تعليم وتربيـت: هاي تحقيقاتي
.10نامه شماره نامه آموزشي، ويژه پژوهش

و بررسي). 1380(رومياني، ياراله و مشكالت فعاليتهاي پژوهشي دبيران دبيرسـتانهاي دولتـي آمـوزش  موانع
و روان شناسي، پايان نامه كارشناسي ارشد. پرورش اصفهان . دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم تربيتي

و پرودين و رضايي و نحـوه مقابلـه ضرورت شناسايي موانع كاربست يافته). 1383(زارعي، اقبال هاي تحقيق
آ  و. بر اقدام پژوهي تأكيدنها در پژوهشهاي آموزشي با با و پـرورش مجموعه مقاالت همـايش كـشوري آمـوزش

و پرورش استان آذربايجان غربيآانتشارات سازمان. توسعه . موزش

و كاربست يافته ). 1383( زماني بخش، محبوبه و پرورش و راهكارهـا(هاي تحقيق آموزش مجموعـه ). موانع
و پرورش استان آذربايجان غربيمقاله همايش كش و توسعه، انتشارات سازمان آموزش و پرورش . وري آموزش

و پـرورش ). 1370(ساكي، رضا و تربيـت،: تهـران. تحليلي بر روند پژوهش در آمـوزش پژوهـشكده تعلـيم
.14نامه آموزشي، شماره پژوهش

و دشواريهاي موجود ). 1379(ساكي، رضا و پرورش و تربيـت،: تهران.پژوهش در آموزش پژوهشكده تعليم
.32نامه آموزشي، شماره پژوهش

و چنـد سـطحي: كاربست در تحقيقات ). 1380( ساكي، رضا و: تهـران. مفهومي گـسترده پژوهـشكده تعلـيم
.10نامه شماره نامه آموزشي، ويژه تربيت، پژوهش

و بررسي موانع استفاده از نتايج پژوهشها در ). 1377( سعادتي، طاهره و پـرورش از ديـدگاه مـديران  آموزش
. دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان پايان نامه كارشناسي ارشد: اصفهان. دبيران دبيرستانهاي استان مازندران
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و موانع كـاربرد يافتـه ). 1377( اكبر، علي سيف پژوهـشكده تعلـيم: تهـران. هـاي پژوهـشي بررسي مشكالت

.17هش در آموزش، تك نگاشت شماره وتربيت، مجموعه مقاله هاي پژو

و تربيت: تهران دو متن گفتگو، ). 1380(اكبر سيف، علي نامـه نامـه آموزشـي، ويـژه پژوهش. پژوهشكده تعليم
.10شماره 

و تربيـت، پـژوهش: تهـران» دو متن مصاحبه«).1380(شريفي، حسن پاشا نامـه آمـوزش پژوهـشكده تعلـيم
. شماره

و: تهـران. هـاي پژوهـشي تأملي در موانع كاربـست يافتـه ). 1380(زاده، محمدي شريعت پژوهـشكده تعلـيم
.37نامه آموزشي، شماره تربيت، پژوهش

و تربيـت، مجموعـه مقالـه: تهران. فراتحليل.)1377(شكركن، حسين در پژوهـشكده تعلـيم هـاي پژوهـشي
.7نگاشت شماره آموزش تك

و كـاربرد پژوهشي در مورد پژو ). 1371( صافي، احمد و پـرورش هشهاي انجـام گرفتـه در وزارت آمـوزش
و پرورش: گيريهاي مديريت عالي، تهران نتايج حاصله در تصميم . شوراي تحقيقات وزارت آموزش

و پـرورش، تالشـها، چالـشها، سياسـ ). 1380( صافي، احمد .هاي آينـدهتاهميت جايگاه پژوهش در آمـوزش
و تربيت: تهران .35نامه آموزش شماره وهشپژ. پژوهشكده تعليم

. اصـفهان، فـصلنامه آموزشـي، پژوهـشي. شناسي رفتار پژوهـشي در ايـران آسيب).1381(جعفر. مندانهعالق
.17شماره. تربيتي آموزه

و تربيت،: تهران. هاي پژوهشي رديابي كاربست يافته ). 1380(فرزام فرد، غالمرضا نامه ويژه پژوهشكده تعليم
.10شماره 

پژوهشكده تعلـيم: تهران. هاي پژوهشي در اصالحات آموزشي كاربست يافته ). 1378(قيهي قزويني، فاطمه،ف
.26تك نگاشت شماره.و تربيت

و توسعه تحقيقا ). 1377(كاردان، علي محمد و چگونه ضرورت بسط و پرورش، چرا :؟ تهـرانت در آموزش
و تربيت .17ش در آموزش، تك نگاشت شماره مجموعه مقاله هاي پژوه. پژوهشكده تعليم

و تربيت: تهران.»متن مصاحبه«). 1380(كاردان، علي محمد نامـه آمـوزش شـماره پژوهش. پژوهشكده تعليم
44 .

(كيامنش، عليرضا و گزارش يافته ). 1373. و پرورش هـاي تحقيقـاتي در حـوزه حساسيت تحقيق در آموزش
و پرورششوراي تحقيقات وزا: تهران. علوم تربيتي .رت آموزش

و پرورش، تهران ). 1377(عليرضا. كيامنش . پژوهشكده تعلـيم وتربيـت: ضرورت تحقيق در وزارت آموزش
.17تك نگاشت شماره. هاي پژوهش در آموزش مجموعه مقاله

ا و سياستگزاران ). 1378(…متين، نعمت و تربيت: تهران.ضرورت بهبود رابطه پژوهشگران . پژوهشكده تعليم
.29شماره. نامه آموزشي وهشپژ

ا و پـرورش بررسي ميزان استفاده از يافته ). 1379(...متين، نعمت . هاي پژوهـشهاي انجـام شـده در آمـوزش
و تربيت: تهران . پژوهشكده تعليم

ا و ارتقاي كيفيت پژوهش ). 1379(…متين، نعمت نامـه پژوهشكده تعليم وتربيت، پـژوهش: تهران. اعتبارات
ش .23ماره آموزشي،

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 131 ...هاي پژوهشي بر افزايش كاربست يافتهمؤثرفراتحليل عوامل

ا و راهكارها: هاي پژوهش كاربست يافته).1379(…متين، نعمت پژوهـشكده: تهـران. ضرورت ها، نظريه ها
و تربيت . تعليم

ا. متين و پرورش، تهران ). 1379(…نعمت پژوهشكده تعليم: نگاهي به ساحتار نظام پژوهش وزارت آموزش
.10نامه آموزشي، شمارهو تربيت، پژوهش

ا متين، نع و عملكـرد نظـام پژوهـشي در ). 1380(…مت ، تـشكيالت نگاهي گذرا به شكل گيـري سـاختار
و پرورش و تربيت، پژوهش: تهران. وزارت آموزش .10نامه شماره پژوهشكده تعليم

ا و پرورش، تهران ). 1380(…متين نعمت پژوهـشكده: نقطه عطفي ديگر براي استحكام پژوهش در اموزش
پ .42نامه آموزشي، شماره ژوهشتعليم وتربيت،

ا .10نامه شماره وتربيت، ويژه پژوهشكده تعليم: تهران،نامه كاربست چرا ويژه).1380(...متين، نعمت

ا و تربيت، پژوهش: تهران،»متن مصاحبه«). 1381(… متين، نعمت شـماره. نامه آموزشـي پژوهشكده تعليم
57 .

.19شماره. رهبانيت: تهران. يت تحقيقات در ايران نگرشي بر وضع.)1370(منصوري، رضا

.نمركز انتشارات ملي يونسكو در ايرا: تهران. توسعه علمي ايران). 1373(منصوري، رضا

و شناسايي موانع بكارگيري يافته ). 1383(محمدي، مظفر و بررسي و ارائه راهكارهـاي علمـي هاي پژوهشي
شدعلمي جهت استفاده از نتايج تحقيقات  و پرورش استان همدان. همدان. انجام . سازمان آموزش

و محدوديتهاي كاربست يافته ). 1380(مهرداد، حسين و تربيـت: تهران. هاي پژوهشي موانع پژوهشكده تعليم
.10نامه شماره ويژه

و پرورش، راه آينده ). 1369(مهرمحمدي، محمود و تربيت، شـماره: تهران. آموزش مسلـسل فصلنامه تعليم
.23و 22

و مهارتهـاي حرفـه ). 1370(مهرمحمدي، محمود،  پژوهـشكده تعلـيم:تهـران. اي معلمـان تحقيقات آموزشي
.7نامه شماره وتربيت، پژوهش

و پرورش ). 1370( محمود. مهرمحمدي و تقويت بنيه تحقيقاتي در آموزش و:تهران. توسعه فـصلنامه تعلـيم
.26شماره. تربيت

و پـرورش هاي پژوهـش كاربست يافته ). 1370(حمودم. مهرمحمدي و چگونـه.ي در آمـوزش :؟ تهـران چـرا
. مجموعه سخنرانيهاي ايراد شده در اولين گرد همايي سراسري اعضاي شوراي تحقيقات

، علي مهرمحمدي، و رووف  كشور جهان32 تربيتي در–بررسي جايگاه تحقيقات آموزشي ). 1370(محمود
و تربيت:و ايران تهران .29شماره. فصلنامه تعليم

و پرورش ). 1376( مهرمحمدي، محمود و اميـدها بيم،ها ضرورت–پژوهش در آموزش فـصلنامه: تهـران. ها
.49تعليم وتربيت، شماره مسلسل 

و فقيهي قزويني.مهرمحمدي بررسي وضـعيت تحقيقـات آموزشـي در چنـد كـشور ). 1376(فاطمه. محمود
.50لنامه تعليم وتربيت، شماره مسلسلفص: تهران. جهان

؟ تهـران كاربست يافته). 1377(مهرمحمدي، محمود و چگونـه و پـرورش، چـرا : هاي تحقيقاتي در آمـوزش
.17پژوهشكده تعليم وتربيت، تك نگاشت شماره
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و پرورش). 1379( مهرمحمدي، محمود يم پژوهشكده تعلـ: تهران. جستارهايي در پژوهش در قلمرو آموزش

.4تك نگاشت شماره. وتربيت

و عمـل تربيتـي ). 1379(مهرمحمـدي، محمـود و تربيـت: تهـران. رابطـه ميـان پـژوهش پژوهـشكده تعلـيم
.44نامه شماره پژوهش

: تهـران،؟و راههاي توسعه كاربـست كـدام اسـت علل عدم كاربست چيست؟ ). 1380( مهرمحمدي، محمود
و تربيت .10شماره نامه ويژه. پژوهشكده تعليم

و پـرورش«). 1380(مهرمحمدي، محمود پژوهـشكده: تهـران. متن سخنراني درباره اصـالحات در آمـوزش
و تربيت .45نامه آموزشي شماره پژوهش. تعليم

و كاربـست يافتـه ). 1382( يوسف.و نجفي عليمراد. موسي پور و پـرورش مجموعـه. هـاي تحقيـق آموزش
پ و و پرورش استان آذربايجان غربيمقاالت همايش كشوري آموزش و توسعه، انتشارات سازمان آموزش . رورش

و مديران آموزشي درباره عوامل دخيـل در عـدم كاربـست ). 1376(نامي، شمسي نظرخواهي از پژوهشگران
و پـرورش هاي پژوهشي در سطوح مختلـف تـصميم يافته پژوهـشكده تعلـيم: تهـران. گيـري در وزارت آمـوزش
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