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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع کاربست یافتههای پژوهشهای تربیتی در سازمان نظام آموزشی از دی هاگد
مدیران و معلمان آموزش و پرورش منطقه  15تهر د نا ررر س لیصحت لا ی   

 92 - 93ب فده رظن زا شهوژپ شور .دو     

کاربردی و از نظر شیوهی جمعآوری اطالعات از جمله پژوهشهای توصیفی -پیمایش یرامآ هعماج .دش ماجنا ی      
پژوهش شامل کلیه مدیران و معاونان و معلمان منطقه  15تهران به تعداد  2197نفر ومن .دوب  ن رب( شهوژپ یرامآ ه

    

اساس جدول مورگان)  356نفر که شامل  36نفر مدیر 08 ،نفر معاون و  240نفر معلم (  218زن و  138مرد) ب شور ه
تصادفی خوشهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها برای سنجش عدم کاربست یافتههای پژوهش همانشسرپ زا ی   
 40گویهای محقق ساخته مبتنی بر طیف پنج ارزشی لیکرت استفاده گردید .ضریب پایایی ای ساسا رب همانشسرپ ن     
آلفای کرونباخ در ق مس ت مربوط به دبیران  0/ 92و در ق مس ت مربوط به مدیران و معاونان  0/ 86بود .به منظور تجزیه
و تحلیل دادهها از دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نر رازفا م     spssاس رد هک دش هدافت زا نایم نیا      
آزمون  tت من ک ووونهههای اس دمع .دیدرگ هدافت ههه ههههتر زا یکاح جیاتن نی نآ فلوم هک تسا هههههه هههههههه بیترت هب قیقحت یا     
اقتصادی/مالی ،فرهنگی/اجتماعی ،ارتباطی/اطالع رسانی ،ساختاری/مدیریتی و انگیزشی/ان تسبراک مدع رد یناس   
یافتههای پژوهشی نقش دارند که در این میان عامل اقتص  نیرتمهم یلام/یدا ن  شق را رد    ع تفای تسبراک مد ههه ههههه یا
پژوهشی داراست و عامل انگیزشی/انسانی آخرین (پنجمین) نقش را دارا میباشد.
کلیدواژهها :آموزش و پرورش ،کاربست یافتههای پژوهشی.

دریافت مقاله3 39 1/ 10 /8 :

پذیرش مقاله1394 /4/9 :

 -1دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
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مقدمه
یکی از پایههای اساسی توسعهی اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در هر کشوری پ شهوژ
است و توسعهی پایدار در بلند مدت بدون پژوهش به دشواری قابل تصور است و در کشورهایی
که پژوهش به مفهوم واقعی وجود ندارد از توسعه و رشد درونزا خبری نیست (وزارت فرهنگ
و آموزش عالی .) 1360 ،در واقع پژوهش ،اصلیییتر کرحم یورین نی ههه ههههی ی ج ک ا امع یسم رد ه ر   
پیشرفت تلقی میشود و از آن به عنوان یکی از شاخصههای مهم رشد نام برده میشود ،همچنین
ًال ضروری ،موجه و دارای بازده مثب م یقلت ت ییی ییییش ؛دو
در بعد اقتصادی نیز پژوهش فعالیتی کام ًال
چراکه مبنای نوآوری و زمینهساز تحول و تکامل وسایل و ابزارهای تولید است .در این ارتب طاـ
است که جان دیویی بیان میکند :دانشی مفید است که در ع لم به کار آید ،بدین ترتیب رابطهی
میان پژوهش ،دانش ،ع لم و توسعه را رابطهای تنگاتنگ و ذاتی مطرح میکند که ضر هب ترو   
کارگیری یافتهها از سطح ستاد تا مدرسه میتواند سبب حرکت ب یغت و تاحالصا یوس ه یی یی یییییرات
برای پیشرفت شود (متین .) 79 31 ،امروزه مفهوم پژوهش به ع و یداصتقا یلما

لیدبت یعامتجا    

شده است که در شناخت مسائ ،ل حل مسائ ،ل کیفیت بخشی و تعالی هر نه یشقن ،ینامزاس و دا    
تعیین کننده ایفا میکند .بنابراین برنامهریزی و فعالیت آموزشی باید بر مبنای یافتهه ملع یا یی ییی و
پژوهشی م ،نقت

وص ر  .دریگ ت در شر نور هک یطیا دددددد ددددددد تغییر و یداصتقا ،یعامتجا ،یملع تا   

فرهنگی چنان شتابان است ک ابتشا هنوگره ه ههه هههه برنامهههری مانرب رد نالوئسم و ناز ههه ههههری هیجوت یز   
ناشدنیاست؛ بنابراین جهت جلوگیری از آن ،الزم اس نیب یرکفمه و ییارگمه رب هوالع ت

    

مسئوالن ،کارشناسان اجرایی و برنامهریزان آموزشی؛ از یافتههای پژوهشی نیز بهره گرفت .دوش ه   
یه  قیقد یا وو ووو هدفمند
مس زا ی ی
براین اساس ،پژوهش ،پیشگام و زمینهساز برنامهریزیه یمصت و ا مم مم
است .انجام تحقیقات و استفاده از یافتهه شهوژپ یا یی ییی ب رکفتم یزغم ناس

ووو وووو توانمن ،د ریدم یت   

دانشگاه را در تصمیمگیری و برنامهریزی یاری میرس لصا فده .دنا ییی یییی از انج رد تاقیقحت ما   
دانشگاهها و صرف بودجههای پژوهشی و بکارگیری نیروی ان ،یناس

فیک دوبهب ی هب کمک ،ت

تصمیمگیری مناسب ،افزایش بهرههوری و ک یآرا ی لح ،بسانم یاهدربهار ذاختا ،ینامزاس 

   
  

مشکالت و کارآفرینی است (حسنزاده.) 1382 ،
مهمترين هدف از انجام تحقيقات كاربرد ،ي استفاده از يافتههاي آنهاس  هدافتسا مدع اذل .ت از   
يافتههاي پژوهشی به نوعي به منزله اتالف منابع صرف شده براي اين گونه تحقيقات است .برخي
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يتوان اشاعه داد و اميدوار بود كه
از يافتهها قابليت كاربرد مستقيم دارند و برخي ديگر را صرف ًاًا م 
موجب افزايش دانش و مهارت و تغ يي ر نگرش مخاطبان و لذا موجب استفاده آنه تفاي زا ا هه هههه رد ا
تص يم مهايشان خواهد شد.
اهمیت تصمیمگیری در سازمان به ح ر نامزاس هک تسا ید ا کبش  ههههه ههههههای از تص م میم یی یییدانن و د
مدیریت را علم تصمیمگیری به شمار میآورند .این اهمیت ،به خصوص در م امزاس درو نن نننهاییی
آموزشی که با طیف وسیعی از انسانها سروکار دارند و آثار مترتب بر هر تصمیم آنها میییتواند
حتی آیندهی جامعه را رقم بزن ،د م خر فعاضم یتروص هب ییییی یییییینمایان یمصت .د مم مممگیر مزلتسم ی   
انتخاب و انتخاب صحیح در گرو داشتن اطالع ابرد مزال تا رررررهی همهههی گزینهههه وم یا ر رظند   
مترین منابع اطالعات ب م رامش ه ییی ییییرود؛ ام دع ا مم ممماس زا هدافت
است .یافتههای پژوهشی یکی از مه 
یش هک دو   
مگیریها منجر به اتخاذ تصمیم به صورت آزمایش و خطا م 
نتایج تحقیقات در تصمی 
یتواند آثار مخرب و گاه جبرانناپذیری به بار آورد .از سوی دیگر ،عدم بکارگیری یافتهه یا
م 
نکه به منزلهی اتالف منابع مالی و انسانی صرف شده برای انج ،تساهنآ ما
پژوهشی عالوه بر ای 
یتواند موجب ایجاد آثار سوء در ذهنیت دستگاهها و مسؤوالن امور مالی نسبت ب یدنمدوس ه   
م 
یهای به ع لم آمده در زمینهی پژوهش شود و همچن ابجوم نی تت تتت خدشهههدار ش ند
سرمایهگذار 
انگیزهی پژوهشگران برای ادامهی تالش در این زمینه را فراهم سازد (تعلیم و تربی و شزومآ ت
پرورش شماره  53ص.) 66 :
بشر نیازها و ضرورتهای گون فر دیدرت نودب هک دراد یعونتم و نوگا عععععع ععععععع آنه یاس رد اهنت ا ههه هههه
پژوهش میسراست ،اما بهرغم اهمیت این نق ،ش

یخیرات لماوع یسررب هاگیاج       در وض تیع

یاز ع مد رش یلاعف د تت تتته آ ماظن رد یشهوژپ یا م .تسا روشک یشزو      
موجود کشورمان ح کا ی ی
عدمتوجه به امر پژوهشدر نظامآموزشی زیانه یا جبر ریذپان نا ی لابند هب هعماج یارب ار        
خواهد داشت .بدان امید کهتوجه به پژوهش در نظام آموزشی روز به روز رش تشیب د ر هتشاد ی    
باشد.
در آستانه ورود به هزاره س ،مو و شزومآ

ورپ ر ف ،یعامتجا یاهداهن ریاس دننام ش ر یگنه و       

اقتصادی برای مقابله خردمندانه با چالشها و نیازها ،به استقبال ن تارییغت و تایح دیدجت یعو     
سگ ترده و متنوع در اهداف ،وظایف و کارکردها رفته است .یکی از مهمترین جنبههای این تغییر
در سطح جهانی ،تجدیدنظر در برنامهریزی آم ورپ و شزو ر اب بسانتم ش

فر و هعماج و گنه     
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نیازهای جدید اجتماع است و این امر میسر نمیشود مگر با انجام پژوهش ،تحقیقات و م تیرید
پژوهشی کارآمد (حسنزاده.) 1382 ،
نهادها و نظامهای آموزشی و پژوهشی ،دانش اگ هههه هب یملع زکارم و ا  کی ناونع ن ،ایوپ ماظ

     

هوشمند و هدفمند در تولید و توسعه علمی کشور نقش مهمی دارند .بر طبق آماره ،ا اس یط للل لللل
های  1991تا  2001در میان متخصصان جهان در ح ا رتمک اهنت ،یناسنا مولع هزو ززززز زززززز  200مقالههه
شه هئارا یا   
علمی -پژوهشی از متخصصان ایرانی در مجالت  ISIچاپ شده است .طبق رازگ شش شش
شده در مورد وضعیت تولید علم در جهان  ،ایران رتبه  51را از لحاظ میانگین ده ساله تولید علم
کسب کرده است .براساس گزارش مؤسسه اطالعات علمی ) (ISIدر دهه اخیر (از سال  1994تا
 ) 2003از تعداد کل  150 3مقالة منتشر شده توس اتسا ط دد دددان و محققاننن دانش اگ هههه وشک یا ر رد    
مجالت مذکور ،فقط نیم درصد در حوزة علوم انسانی اس ا هب یبایتسد .ت هدا ماجنا یلصا ف       
پژوهشها در دانشگاهها جز از طریق انجام پ هوژ شششه و قیقد یا

تفای تسبراک و یملع ههههه ههههههه یا

تحقیقات عملی نمیشود (همان منبع).
آموزش و پرورش از جمله سازمانها يي است كه در همهی جوامع از حساسيتي خاص برخوردار
است .اين حساسيت بيشتر به آن د ليل است كه عمليات داخلي آن در معرض ديد همگان و مورد
قضاوت عام قرار مي يگ رد .لذا مدرسه به عن  ماظن كي ناو ا هاگياج زا مهم و ساسح يعامتج        

خاصي در جامعه برخوردار است .جامعه به نظام آموزشي؛ نيروي انسان ،ي امكانات و سرمايه مي-
دهد و در مقابل انتظار دارد كه نظام آموزش  هعماج ياهزاين ي را وآرب ر ار ناكدوك و دزاس هد    

  

مطابق الگوهاي مطلوب جامعه پرورش دهد .پاسخـگویي به ن ـي ازها و انت مزلتسم هعماـج تاراظـ    
فه يا
تحقق هدفهاي آموزشي است كه مبين آرمانه ماج نآ يا عع عععه م ييي باش قحت و دن ق ده  ففف ففف
آموزشي نيز مستلزم اثربخشي سازمان است (عالق ،دنب ه

فه يا
 .) 76 31ب ييي ترد ده زا يكي دي ففف ففف

آموزشي نيز پيشرفت تحصيلي دانشآموزان ميباشد .و يكي از دغدغهها اي م و شزومآ نيلوئس
پرورش نيز بهبود عملكرد سازمانهاي آموزشي ميباشد ،بر دقا روظنم نيا يا ا مممم ممممم ب و يحارط ه

برنامه ريزي ميكنند و مكانيزمهاي گوناگوني را براي رسيدن به مقصود خ  تمدخ هب دو م ييييييييي -
يگ رند (نامی.) 77 31 ،

چرا مدیران در تصمیمگیریهای خود چنانکه بایداز یافتههای پژوهشی استفاده نمیکنن نیا ؟د   
پرسش خاستگاه انجام پژوهش حاضر است .درک اهمیت این پرسش بستگی به درک حساسیت
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تصمیمگیری در سازمان دارد .این حساسیت ب دق ه ر هک تسا ی

ت هاگ
حاص ببببب ببببببنظر ریدم نا ی تت تت

تصمیمگیری را «معادل مدیریت» ،گاه «عصارهی مدیریت» و گاه نیز «قل امزاس ب نن ننن» میییدانن .د
بنابراین ،چنین حساسیت و اهمیتی اتخاذ تصمیم بدون داش ابرد یفاک تاعالطا نت ر هههه هههههی ش ششقوق
یسازد؛ زیرا این امر نه تنه اک ا ر و ییآ
مختلف آن را غیرعقالیی م 

ر نامزاس یشخبرثا ا شهاک       

میدهد ،بلکه حیات و بقای آن را با خطر مواجه میسازد (ه ورض ).نام ر تفای دربراک ت هههه هههههه یا
یه ،ا شچ زا
مگیر 
پژوهشی در تصمی 
اقتصادی حاصل و تحص زا

مم مممان م یفلتخم یاهزاد ییی ییییتوان یروآدوس .دوش هتسیرگن د     

مه یا زا یکی هدش هتفرگ یا ننننن نننننن چشممماندازهاس .ت
یمصت تقد مممم مممم

مطالعههای انجام شده در زمینهی بهرهوری سرمایهگذاری تحقیق آ زا یکاح یتا نن ننن اس رد هک ت   
یشود ،حداقل  5تا  10برابر درآمد آن عاید جامعه میش .دو
ازای هر مبلغی که صرف پژوهش م 
ن ح ،لا
بنابراین ،اصل هزینه و فایده توجیهکنندهی بخش عمدهی ضرورت این امر است .در عین ن
ماندازهای دیگری همچون تأثیر کاربرد یافتههای پژوهشی در ایجاد انگی گشهوژپ رد هز ر نا   
چش 
تگذاران نسبت به سر یام ههه یراذگ
شهای خود و ایجاد تغییر در نگرش سیاس 
ج ه ت ت د ا و م ک وش 
پژوهشی و مصرفی تلقی نکردن آن ،مطرح است.
مطالعههای تطبیقی بیانگر وجود رابطهی میان درک اهمی و شهوژپ ت

عسوت ههه ههههی جوام .تسا ع

  

کش عسوت یاهرو هه هههیافته،توسعهههی خ یگدنلاب و شرتسگ ،قیمعت نویدم زیچره زا شیب ار دو        
یه زا هدافتسا ،یشهوژپ یا   
یدانند .شاهد آن ،اهتمام ای وشک ن ر یامرس رد اه ههه هههه راذگ ی ی
شم 
پژوه 
یافتههای پژوهشی و شناسایی موانع این امر و مرتفع کردن آنهاست .اینننگون وشک ه ر اهنت هن اه     
یهای کالنی برای انجام پژوهش صورت دادهان ومن هک د ن ههه ههههی آن سر یام ههه یراذگ
سرمایهگذار 
ک کشور جهت اجرای یک طرح پژوهشی با اعتباری معادل کل درآمد نفتی کشور ما در یک
ی 
مهای خود را متکی بر یافتههای پژوهشی کر هد
ت ،بلکه با ایجاد سازوکار مناسب ،تصمی 
سال اس 
و بدین وسیله موفقیت برنامهها را در دههی اخیر افزایش دادهاند .ب زا اهروشک نیا ،لاح نیا ا      
شها و تشکیل نشستهای محلی و منطقهای در
بررسی موانع این امر نیز بازنمانده و با انجام پژوه 
صدد شناسایی و رفع موانع برآمدهاند (همان) .در کشور ما نیز پس از تشکیل سازمانهای رس یم
تحقیقاتی در آموزش و پرورش و گذشتتت ح زا ههد کی دود یلاعف تتتت تتتتته راظتنا ،یشهوژپ یا    
مهای آموزشی قرار گیرد .اما شواهد موجود ،از
ت تصمی 
میرفت که نتایج این تحقیقات ،پیساخ 
ک تحقیق انجام شده در این زمینه ،دال بر عدممم اس هدافت
جمله اظهارنظرهای کارشناسی و نتایج ی 
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از نتایج تحقیقات و داشتن دید تشریفاتی و زینتی نسبت ب سا یشهوژپ راکوزاس ه تتتت تتتتت .از اینننرو
الزم دیده شد که جوانب این امر ،در قالب یک طرح پژوهشی مورد بررسی قرار گیر هدافتسا .د   
یتواند داش و رشن ات شهوژپ دیلوت هک دشاب هت     
نکردن از یافتههای پژوهشی دالیل متعددی م 
ی ب هدو
شترین تأکی رب یور د ر لع یس تتت تتتته یا ی ی
مصرف آن را دربر میگیرد .اما در این تحقی ،ق بی 
است که در جایگاه مصرف یافتهها دخیل بودهاند .توجیه این امر آن است که هر ساله بخشییی از
یشود که اگرن مه ه هه هههی آنه ،ا
بودجهی آموزشی کشور صرف اجرای پژوهشهای اولویتدار م 
ت کم بخشی از آنها در راستای نیازهای آموزشی کشور قرار دارد .از س ایسب ،رگید یو ری    
دس 
شهای مناسب انجام شده در سایر کش تسد اهرو   
یتوان به پژوه 
اوقات با مقداری جستوجو م 
مگیریها به قدر کفایت متکی بر تفای  هه هههه یا
یافت .بنابراین ،اگر مالحظه میشود که هنوز تصمی 
ی نیست ،باید به دنبال ش رد لیخد لماوع تخان
پژوهش 

ب ،رما نیا هههههه هههههههوی فرصم هاگیاج رد هژ    

ی پژوهشی بود.
یافتهها 
مگیران بهعنوان مصرفکنندگان پژوهش و مدیران و معلمان
در این راستا ،بررسی قضاوت تصمی 
آموزش و پرورش بهعنوان تولیدکنندگان پژوهش در م تفای دربراک عناوم درو هههه هههههه یشهوژپ یا   
میتواند راهگشا باشد؛ زیرا اندیشیدن راهکار مناسب برای مواجهه با این موانع در درجهی اّوّول در
مگیری متکی بر یافتهههه یشهوژپ یا   
گرو شناسایی آنهاست .بههرحال ،اگر قرار است هر تصمی 
مگیران به استفاده از یافتهههه یا
باشد ،الزم است تصمیمگیری دربارهی چگونگی واداشتن تصمی 
پژوهشی نیز بر یافتههای پژوهشی استوار باشد .بن ،نیاربا

هک یلماوع تسا مزال

ک عنام ا تسبر       

یافتههای پژوهشی در آموزش و پرورش میشود مورد بررس ارق ی ر ات دریگ  وم تخانش اب ا عن

      

موجود ،تصمیمهای الزم در زمینهی فراهم کردن تسهیالت مورد نیاز بر تفای تسبراک یا ههه ههههه یا
پژوهشی اتخاذ گردد.
پژوهشهای بنیادی و پژوهشهای کاربردی :پژوهشهای بنی تفای یدا هه هههه و یساسا یا
زیربنایی علم را تدارک میبیند و پایه فعالیت انسان را تشکیل میدهد و هدف عمده آنها کشف
مجهوالت یا روابط بین امور و افزایش دانش بشر است .در نتیج ،ه گشهوژپ ر هب یداینب  فشک
روابط میان پدیدهها  ،تدوین و وضع قوانین و نظریههای عل ،یم

رب ر و یس

    

یدجت د د رظن  ر اهنآ       

میپردازد .اما پژوهشهای کاربردی در مقایسه با پژوهشهای بنیادی که یافتههای زیربنایی علم
را تدارک میبیند ،به دنبال فراهم آوردن نتایج عملی و قابل استفاده اس اهنآ یلصا فده و ت     
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شه یداینب یا   
پیدا کردن راهحل برای مشکالت زندگی و یافتن زمینههایی است که نتایج پژوه 
را مورد استفاده قرار دهد (سیف .) 1384 ،با توجه به ماهیت پژوهشه اک یا ربر و ید
های بنیادی میتوان بیان نمود که ک و ندوب یدربرا

ش-
هوژپ ششش ششش

یگراکب ر د تاقیقحت جیاتن ی ر هجرد  لوا       

مربوط به پژوهشهای کاربردی است؛ چراکه این نوع از تحقیقات را تحقیقـات تصمیمگر زین ا   
نامیدهاند .این تحقیقات اساس ًاًا برای اتخاذ تص و صاخ یمیم

هب ییوگخساپ تالاؤس ای لاؤس       

مشخصی که در برابر تصمیمگیرن ارق ناگد ر م ارجا ،دراد  یییی یییییش وص رد .دنو ر تاقیقحت هک یت     
بنیادی ،نتیجهگرا هستند؛ یعنی توسعه روند افق دانش و معرفت در همان حوزه خاصی که تحقیق
در آن صورت میگیرد ،عمدهترین موانع پژوهش و استفاده از یافتهها تأکید بیجا و بیم رب درو   
پژوهشه اک یا ربر و ید

شه و یداینب یا
 تلفغ ااا ااااز پ هوژ شششه هوژپ رگا و تسا یداینب یا ششششش ششششش

یه تفای رب ینتبم یا هههه هههههه یا
مگیری ی
کاربردی به موازات یکدیگر حرکت نکنند ما در زمینه تص یم م م
پژوهشی ،دچار وقفه خواهیم شد ،به عنوان مثال؛ تحقیقات متعدد و پراکندهای مانند رس لا هههه یا
فوق لیسانس و دکتری در مؤسسات و وزارتخانهها وجود دارد که به دلیل هناوتشپ نتشاد مدع     
نظری علمی مستند ،ضریب اطمینان نتایج آنها کاهش یافته و در حوزههای عملی و واقعی از آنها
استفاده نمیشود (سیف 1380 ،؛ به نقل از زمانی منش.) 1390 ،
پژوهش در آموزش و پرورش :اساس ًاًا آموزش و پرورش ج زوح ءز هه هههه ت هدزابرید یا لل لللقی
میشود و بازده این نظام اگر ن اوم یمامت رد ه ر د هکلب ،د ر اوم رثکا  ر نوگ هب د هه ههه ههه هههههههههای اس هک ت   
ثمردهی فعالیتها را در کوتاهههم من تد یی یییت اظتنا ناو ر رد .تشاد  نینچ زا هک یماظن

هام ی یت        

یه مانرب و ا هه ههه-
مگیری ی
برخوردار است ،م کم ن است تصور گردد که پژوهش و بنیان کردن تص یم م م
ریزیها بر اساس آن ،منجر به تأخیر افتادن هرچه بیشتر ع لم و اقدام است .با این حال از پژوهش
در آموزش و پرورش تعاریف متعددی به ع لم آمده است ،ولی بطور کلی پژوهش در آم شزو
مگیر نا
و پرورش فرایندی است که میکوشد با تولید دانش و اطالعات مورد نی یمصت یارب زا ممم ممم
آموزشی در سطوح مختلف ،فرایند تدریس-یادگیری را تسهیل بخشد و به این ترتیب دسترسی
به اهداف تعلیم و تربیت را م کم ن سازد .شالوده مطالعه و پر هب تیبرت و میلعت لئاسم رد شرو

   

عنوان یک حوزه نظام یافته و حاصل تجربه و ع ،لم از اواخر قرن نوزدهم پیریزی شد و از آغاز
قرن بیستم مطالعات مربوط به تعلیم و تربیت آمریکا و اروپا با سرعت ،تکامل هتفای شرتسگ ای     
است و صاحبنظران این حوزه ،مسائل از جمله برنامههای درسی ،مسائل مرب یدم هب طو ر و تی
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اداره آموزشگاهها ،بررسی و عوامل ش لیصحت تسک ی تسا و تخاس  ،ا دن ارد آ یزاس ز وم ننننن ننننننه یا
تحصیلی و روانی را مورد توجه قرار دادند و با وقوع دو جنگ در اروپا و حدوث نابسامانیه یا
فراوان ،رکود چشمگیری در وضع کشورهای درگیر ایجاد شد .و به تبع چنین وض تاقیقحت یع   
آموزشی نیز که به طور عمده توسط دانشگاهها و پژوهشگران عالقهمند دنبال میشود ،دچار وقفه
گردید ،بااینحال پس از جنگ دوم جهانی و برقراری آرام و ایند رد ش شیادیپ نآ لابند هب      
کشورهای تازه استقالل یافته ،کش بج روظنم هب فلتخم یاهرو ر یاسران نا ییییی ییییییییه و یشزومآ یا
سازماندهی نظامهای تعلیم و تربیت جدی هجو ار د ه ه  .دنداد رارق دوخ تم د  نیا ر ر ذگه ر؛        
نخست کشورهای غربی و س سپ

کشورهای در حال توسعه ،توجه خواصی به تحقیقات آموزشی
  

مبذول داشتند ،به این معنی ک ناخترازو رد ه هه هههه ،ا یقحت زکارم ق ب ینوگانوگ یتا نا د و دنداهن ر

نهادینه کردن پژوهشهای آموزشی که تا قبل بنج نآ زا هه هههه ای و تشاد یدرف یا در صحنا  ار      
دانشگاهها بود کوشیدند ،به این ترتیب پژوهش آموزشی در مسیر بازس ظن یزا اا ااامه یشزومآ یا   
قرار گرفت (ساکی .) 1385 ،با این حال توجه به موضوع پژوهش در آموزش و پرورش ایران به
صورت چشمگیر به ط اب نامز مه رو اقیقحت یاروش سیسات ت س رد  ال   

    

 1368اس اب هک ت    

شه اد یشهوژپ ددعتم رتافد و ا یر      
تصمیمات آن در زمانی نسبتا کوتاه در سطوح مختلف ،بخش ش
گردید و اکنون برنامههای پژوهشی از حوزههای ستاد تا سطح مدیریت آموزش و پرورش مناطق
و برنامههای معلم پژوهنده تا سطح مدرسه و کالسه تسگ سرد یا ر ،یفیطل( تسا هدش هدینا     
.)3 38 1
وقتی در ارتباط با کاربست یافتههای پژوهشی سخن به میان میآید ،مفهومی که به لحاظ سنتی به
یکند ،ب ودحم رایس د ،لجاع ،ینآ هدافتسا هب رظان و هدوب 
ذهن اکثر افراد خطور م 

دوهشم و       

محسوس میباشد؛ اما مفهوم جدیدی که در اثر تحقیقات این حوزه متولد شده است ،ای تسا ن   
که در کنار استفاده آنی و محسوس ،استفاده بلندمدت و استفاده ضمنی از یافتههای پژوهشی نیز
ی راک دنچ ا   

    

مطرح است و محققانی که در این زمینه پژوهش میییکردن ،د کی بیقعت رثا رد

پژوهشی در طول زمان ،متوجه شدند که یافتههای ی مز زا یشهوژپ حرط ای هژورپ ک ا هک ین    

   

خاتمه یافته است و در اختیار افراد مربوطه قرار گرفته است ،مورد استفادهی آنی آنه دنیارف رد ا   

م-
تصمیمگیری نبوده است؛ اما در این مدت این یافتهها بر دیدگاهها و ذهنیات مسئوالن و تص یم م م

گیرندگان آموزشی و کلیه کسانی که در معرض این اطالعات قرار گرفتهاند ،تاثیر داش تسا هت   
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(مهرمح ـم دی ) 70:1379 ،در واقع توجه به زمان ارزیابان برنامهها دچار این معضل شده بودند که
توصیههای آنها هیچ تاثیر مشخص و متمایزی بر تصمیمهای مربوط به تعیین خطمشی ب دوجو ه   
نمیآورد .در آن زمان؛ انتظار از ارزیاب مانرب نا هه هههه گشهوژپ و ا ر هک دوب نا

مگیر دیاب نا   
یمصت ممممم ممممم

استفاده مستقیمی از نتایج پژوهشی به ع لم آوردند و سیاستگذاری و تعی خ نی طط طططمش هشیمه ی   

باید بر اساس شواهد پژوهشی اتخاذ شود؛ ب ابع ه ر ظتنا نارگشهوژپ ،رگید ت ا نتشاد ر د تفای  ههههههه هههههههه-
هایشان بهطور ابزاری به وسیله تصمیمگیران مورد استفاده قرارگیرد (کبیری .) 1388 ،کارب تس
نتایج تحقیقات ،خود مستلزم یک سری تمهیدات و فراهم سازی شرایط قبلی است ک هلمج زا ه   
این شرایط میتوان به امکانات ،موفقیتهای آموزشی ،هزینهها ،توجه به آثار مثبت و جنبهههه یا

منفی مترتب بر آن و  ...اشاره کرد .همچنین مهمترین نکتهای که در مفهوم جدید کاربست یافته-
های تحقیقاتی مطرح میشود ،این است که نباید از تاثیراتی که یافتهها در طرز تفکرها ،نگرشها
و ذهنیات افراد دستگاههای اجرایی داشته است ،غافل بود و باید ضمن بررسی علل عدم اس هدافت
به موقع از یافتهها چه در بعد زمانی مح ،تدم دنلب ینامز دعب هچ و دود هجوت

و تاینهذ هب        

نگرشها در خصوص تحقیقات آموزشی و شناسایی مصرف کنندگان واقعی یافتههای تحقیقات
را باید در نظر گرفت .مسئله دیگر در زمینه کاربست یافتهه گن هک تسا نیا یشهوژپ یا رش      
   

سنتی به استفاده از نتایج تحقیقات آموزشی به صورت فراوان مورد توج هک یروط هب ،تسا ه
کاربست به عنوان موضوعی که صرفا پس از اجرای تحقیق ش لک میگیرد ،شناخته میییش ،دو رد

صورتی که نباید نگرانیها در ارتباط با مسئله کاربست زمانی شروع شود ک متا هب شهوژپ ه ام     
رسیده است؛ بلکه باید از بدو ش لک گیری فکر وصخ رد قیقحت  ص هژوس ای عوضوم  ،صاخ
نگرانی مربوط به کاربست الهام بخش تصمیمات اتخاذ ش حمرهم( دشاب هد م ،ید   

    

 .) 76 31بر یا

کاربست یافتههای پژوهشی ،تعاریف گوناگونی عرضه شده است ،بر  یا ممث تاسسوم رظن زا لا    
کانادایی ،پژوهش بهداشتی؛ کاربرد پژوهش را شامل «تبادل ،ترکیب و ک ،شناد یقالخا دربرا   
در درون نظام پیچیدهای از روابط میان پژوهشگران و ک اربرا ننن» بی و نسبوکاج( تسا هدرک نا   
ه کم اران ،به نقل ،یریبک زا

 .) 1388ب ک زا روظنم لاح نیا ا ا و تسبر ی یریگراکب اااااا ااااااافتهههه یا

پژوهشی ،استفاده عاجل و فوری پس از پایان کار تحقیق نیست ،بلکه منظ رهب رو هه هههگیر هاتوک ی   
مدت ،میان مدت و بلند مدت از یافتههای تحقیقات است (مهر یدمحم   ) 1380 ،،،،،بن هلئسم نیاربا   
کاربست یافتههای پژوهشی در تمام کشورها اعم از پیشرفته و در حال توسعه وجود دارد و ارائه
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هرگونه راهکارهای مناسب برای افزایش کاربست نتایج یافتههای پژوهشی در تصمیمگیریهای
آموزشی وابسته به میزان آگاهی تصمیمگیران از پژوهشهای انج و هدش ما نآ جیاتن

راد د ات و     

زمانی که مسئوالن از دستاوردهای تحقیقات در اتخاذ تص هعسوت هب روشک دنربن هرهب تامیم       
پایدار دست نخواهد یافت (سیف الهی.) 1381 ،
عمر کوتاه تحقیقات آموزشی-به گفتهی تورستن هوسن حدود بیست و پنج سال - 14گویای عمر
مسابقه بودن کوشش برای شناسایی موانع این
کوتاهتر تالش برای کاربرد یافتههای پژوهشی وک 
یدهد ک خرب ه یی ییی
کار میباشد .پس این مش لک صرفا مختص کشور ما نیست .اما مطالعات نشان م 
کشورهای دنیا از این موضوع غافل نمانده و ن جدوب صیصخت اب اهنت ه ههههه ههههههه ناکما تفگنه یا    
یتوان به سر یام ههه یراذگ
استفاده از یافتههای پژوهشی را فراهم آوردهاند که در این زمینه م 

450

مگیری در مورد اص حال
میلیون دالری آمریکا در عرض تنها دو سال (  ) 1990 - 1989برای تصمی 
ت و اقدام ژاپن جهت انجام تحقیق  ینالوط تا (( ((( ) 1991 - 1989
شیوهی تدریس فیزیک و ریاضیا 
مگیری در مورد اصالحات آموزشیاشاره کرد ،بلکه به بررسی موانع کاربرد یافتهها
برای تصمی 
نیز اهتمام ورزیدهاند ک ب ه هه هههعن م دهاش ناو ییی ییییت  یرازگرب زا ناو یک    

دورهی آموزش طسوت ی   

ک( 1سال  ) 1984یاد کرد.
اینوت 
تکنندگان در این دوره که شامل مدیران سطوح عالی و میانی کش ایسآ یاهرو ی ونج  ببب ببب
ب
شرک 
شرقی بودند ،باوجود اعتقاد به مش لک

یهاییی
زادنا ندوب ههه ههههگیر یامرس یهدزاب تبسن ی هههه ههههه راذگ ی ی

پژوهشی اذعان کردهاند تغییرات مهمی که براساس یافت تتهه ،دنشاب هتفرگ تروص یشهوژپ یا     
بسیار معدود هستند و در واقع ،به نسبت هزینه ،بازدهی بسیار پایین بوده است .با این حال ،باتوجه
شهای آموزشی در درازم ،تد
به آگاهی نسبت به عواقب وخیم ناشی از کاهش بودجهی پژوه 
شتر به افزایش می ناز
این کار را به صالح ندیده و چارهی کار را در معطوف شدن تالشهای بی 
کاربرد یافتههای پژوهشی دانستهان ینچ ذوفن .د ن د یشرگن  ر شزومآ ناریزو نایم 

شرورپ و       

کشورهای عضو به حدی بوده است که طی یک نظرخواهی،آنان موض تفای تسبراک عو ههه ههههه یا
ته نییعت دوخ یا     کردهههان نامه( د   
پژوهشی را به عنوان دومین اولویت در میان فهرست اولوی 
منبع؛ ص.) 69 :

. inotec

1
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یهای آموزش رذگهر زا هک ی    
مگیر 
مترین موانع کاربرد یافتههای پژوهشی در تصمی 
از میان مه 
تشکیل این دوره شناسایی شده است ،میتوان به نقصان برنامههای تربی و ملعم ت

دع ممم ممممت وفاک ییی

تهای پژوهش یوقت و ی تت تت
ت
فرصتهای آموزشی پیش از خدمت و حین خدمت برای ایجاد مهار 
مهای در دست اتخ ،ذا
فرهنگ پژوهشخواهی ،تأخیر در آماده شدن نتایج تحقیقات برای تصمی 
فناپذیر و ساختار دیوانس نارالا هههی
سگ تردگی بیش از ح ّدّد نظامهای آموزشی و کنترلهای انعطا 
تها با یافتهههه و یشهوژپ یا
شها و سن 
مخوانی زمینههای فرهنگی (ارز 
بازدارندهی نوآوری ،ناه 
مقاومت جامعه در برابر تغییر و تمایل آن به حفظ وضع موجود اشاره کرد.
ی پژوهشی
محققان در تالش دیگری که برای شناسایی عوامل مؤثر در عدمبه کارگیری یافتهها 
در آمریکا به ع لم آوردهاند ،این عوامل را به سه گروه تقسیم کردهههان ا هورگ هک د ّوّو لماوع ،ل    
یشود؛ گروه دوم دربرگیرندهی عوامل انسانی است
مربوط به چگونگی اجرای تحقیق را شامل م 
که به ویژگیهای محقق و استفادهکنندگان یافتههای پژوهشی اش ماوع موس هورگ و دراد هرا للللللللل
یشود .نت ود جیا
تهای مالی و سایر ملحوظات سازمانی مربوط م 
زمینهای نام دارد که به محدودی 
پژوهش انجام شده در ایران در زمینهی می تفای تسبراک ناز ههه ههههه اد زین یشهوژپ یا ّلّل ب  ر دوجو      
مشکالتی در این خصوص است .به همین سبب ،در دو تحقیق مزبور برای فراهم کردننن زمینهههی
ش اعتبارات
شها ،به ارائه پیشنهادهایی از قبیل تأسیس مدارس تجربی ،افزای 
کاربست نتایج پژوه 
شهاییی آموزشی
کهای اطالعات ،تربیت محقق و برگزاری دورهها و ه یام ش ش
پژوهشی ،ایجاد بان 
ت.
اقدام شده اس 
ش در دانش اگ هههه و شزومآ و ا
مطالعات و تحقیقات نشان میدهن هوژپ هاگیاج هک د شششش شششش

ورپ رش    

چندان روشن نی رب .تس رس یی یییه آ زا یکاح ا نن ننن اس ماجنا رد یناوارف تالکشم و عناوم هک ت       
شها و کاربرد یافتههای پژوهشی وجود دارد.
پزوه 

بنابراین ،مهمترین راهکارهایی که میتوان جهت مقابله با این موانع و مشکالت و تسهیل فعالیت
های پژوهشی ارائه داد چنین ه دنتس  ::ارزش س و یشخبرثا نازیم یبای و  یدنمد ن ،تاقیقحت جیات      
تقویت و رشد شایستگیهای علمی محققان ،ایجاد نظ ا ما طط طططالع رس یسأت ،بسانم ینا س کناب      
اطالعاتی ،اعتالی فرهنگ پژوهش ،ایجاد دورههای آموزشی ،ایج شا هتیمک دا ا تسبراک و هع

  

ششناسی پژوهش ،مدیریت مناسب پژوهش ،تقویت
پژوهشی ،تشویق محققان ،رشد کیفیت رو 
بینش پژوهشی ،دسترسییی ب راتخاس ندرب نیب زا ،تاقیقحت جیاتن هب عقوم ه

ادا کشخ ررر ر

ررررر رررررررررری و
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ماندیشی ،استفادة مناس ا ب ززز
دیوانساالری اداری ،تقویت روحیه واقع بینی ،برگزاری جلسات ه 
رسانههای ارتباط جمعی ،فعال کردن مراکز پژوهشی ،نیازسنجی و تعیین اولویتهای پژوهشی و
ایجاد ارتباط نزدیک و مستمر بین محققان و مجریان راچفورد و نیکولز 1996 ،1؛ سومر و س مو ررر،2
 1997؛ بلیک 2000 ،3؛ اوالد 2002 ،؛ موریسون 2002 ، 4؛ کوهن 5و ه کم ارانش  2001 ،؛ حسن زاده،

 1382 ، 1380؛ ساکی 1382 ،؛ حج فروش 1382 ،؛ متین 1382 ،؛ طیبی 1382 ،؛ ارفعی مق ،مد

 1381؛

شیرزادی عباسی 3 38 1 ،با شفیعی مطهر 1381 ،و امام جمعه. 1382 ،
بدیهی است موانع و مشکالت بسیاری برای انجام پژوهش و کاربرد یافتههای پژوهشی پژوهشی
یکند .بررسی
وجود دارد .این موانع جایگاه پژوهش و پژوهشگری را در آموزش عالی تهدید م 
ادبیات پژوهشی در این زمینه نشان میدهد که فقدان نظام اطالع رسانی ،تردید در کیفی شور ت
تحقی ،ق وجود استبداد مدیریتی و مدیریت شتابزده ،محدودیتهای مالی ،فقدان راهبر بسانم د   
برای فعالیتهای پژوهشی ،تردید در صالحیت محققان ،دیوانساالری و ساختار خش ،یرادا ک
عدم نیازسنجی ،نبود فرهنگ پژوهشی ،مدیریت پژوهشی نامناس ،ب

اظن دوبن ممم مممم ارزش ،یبای

مدع   

همخوانی نتایج برخی از پژوهشها با زمینه فرهنگی و اجتماعی و درونی شدن فرهنگ مراجعه به
پ اگشناد رد شهوژ هه هههه دنتسه اهدیدهت نیا هلمج زا ا

ک کلینتوننن 1997 ،6؛ فتحی، 1382 ،،،
م( کککککک کککککک

هاپکینز ، 2002 ، 7و فانک 8و ه کم ارانش .) 1995 ، 1991 ،

لطف آبادی (  ) 1382خاطر نشان میکند که در مقایسه جهانی سطح علمی دانشگاهها و رتبهبندی
آنها از این منظر ،هک یلاح رد      35دانش ا هاگ ززز ژاپ ،ن

 19دانش ،نیچ زا هاگ

 7دانش هرک زا هاگ   

جنوبی 3 ،دانشگاه از هند و  2دانشگاه از سنگاپور در فهرست دانشگاههای برتر جهان قرار دارند؛
کشور ما نتوانسته است حتی یک رتبه از  500رتبه دانشگاههای برتر جهان را به خ صاصتخا دو   
دهد.

Ratchford & Nichols
Sumer
Blake
Morrison
Kuhn
McClinton
Hopkins
Funk

1

.
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
2

73

موانع کاربست یافتههای پژوهشهای تربیتی  /...صفری

بیانی ( ) 78 31معتقد است که کشورهای جهان سوم با وجود دارا بودن استعدادهای اندیشه س ،زا
از تولید اندیشه و علم بازماندهاند .اما علت ش سک ت نظامهای تربیتی جهان سوم در تولیددد اندیشههه
های خالق؛ شکوفا نشدن استعداهای پویا و فعال و عدم به کارگیری نیر یاج هب ندیشیدنا یو     
تفکرات ایستا و منجمد و برخی سنتهای فکری خشک و ساکن است.

درواقع نبود فرهنگ پژوهش ،فقدان م وبن ،شهوژپ تیرید ددد دددد نظامممه ورد یتیبرت یا نن نننزا و نب دو
سیاستهای پژوهشگرا از جمله عوامل بازدارنده تولید اندیشه در کشورهای جهان س .تسا مو

  

امینایی ( ) 75 31درتحقیق خود نشان داد که درصد قابل توجهی از استادان رشتههای علوم انسانی
به انجام امور تحقیقاتی گرایش ندارند که عمدهترین دالیل آن ،وجود مقرر و تسد تا

ریگاپ    

قالتحق ،قي عدم تأمين بودجه كافي براي اجراي
مالی ،نداشتن امكانات كاف ،ي پا يي ن بودن ميزان ح 
تحقيقات ،فقدان پايگاههاي تحقيقاتي در كشور و عدم ه د نايم يهدزايتما رد يگنهام ووو وووو ح هزو
مسؤو يل تهاي اجرا يي و كارهاي امور تحقيقاتي است.
قنبري و تنكابني( )3731به اين نتيج هك دنتفاي تسد ه

ت م قيلس لامعا و تيريد ههه ههههه يا
ارييغت تتتتت تتتتت

شخصي مديران از جمله مشكالت نظام تحقيقاتي كشور و مؤسسات پژوهشي است.
شه یا
یگیرند که هر هام     ب هوژپ ماجنا ا ششش ششش
در کشور ژاپن در بدواستخدام از کارمندان تعهد م 
کاربردیحداقل یک پیشنهاد عملی در جهت بهبود کار و فعالیت خودبه س  طوبرم نامزا ارا هئ    
دهند .اگر از میزان ساعات تدریس دبیرانکاسته شود و بخشیاز آن بهص ب فظوم ترو

ههه هههه امر

پژوهش اختصاص یاب ،د ابرپ جیاتن دهاش ر دنزرا و  ههههه ههههههای در نظ شرورپ و شزومآ شزومآ ما     
خواهیم بود .تحقیق امینایی نمایانگر آن است که عوامل گوناگونیهمچون تفاوت فاحش میان
حقالتدریس و حقالتحقیق (پژوهانه)و موظف نبودنبه کارهای پژوهشیموج شیارگ مدع ب    
استادان بهانجام امور تحقیقاتی میشود (امینایی.)3731 ،

ن وزیر سابق وزارت عل مو  ،،،تحقیق ریذپ بیسآ ،یروانف و تا یی یییییییه یشزومآ یا    –
مصطفی معی 
پژوهشی را ناشیاز عوامل زیر دانستهاست :غلبه مشکالت اقتصادی و معیشتی بر اشتغاالت علمی
یتوجهی تحقیقات ک دربرا ییی
مرنگ شدن و ب 
ی آموزشیاستادان ،ک 
وآموزشی ،تراکم برنامهها 
ی استادان ،نهادینه نش بسانتم دشر مدع و ند     
شها 
در علوم انسانی و پایه و به روز نشدن آموز 
فرهنگ و نظام اطالعرسانی و کم شدن تسهیالت پژوهشی (معین.) 72 31 ،
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تهای پژوهشی تحتتتالش عاع
صدری ()3731در تحقیقی معتقد است کهدر نظام آموزشی فعالی 
فعالیتهایآموزشی قرار گرفته است و مشکالت تحقیق ب نداداهب مک ،شهوژپ و ههههه ههههههپ ،شهوژ
لاست.
موانع اداری و مالی و منابع اطالعات و عدم وجود بودجهتحقیقاتی مستق 

شه و ا
تصدیقی و تصدیقی (  ) 1387پژوهشی با عنوان "پ لاچ ،یلاع شزومآ ماظن رد شهوژ ششششش ششششش

راهکارها" انجام دادند که نظامآموزش عالی در راه توجه به تحقیق و پژوهش و توسعه در هزارة
سوم در اوضاع فعلی با موانعو چالشهایی رو به رو ست ،چالشهایی کهنظام آموزش ع ار یلا
شه تدمع ا ًاًا ةشیر     
احاطه کردهاست و هموارهم یور ارف یعنا    توس لاچ نیا .تسا رادیاپ ةع ششششش ششششش
فرهنگی ،تاریخی و سیاسی دارند و در ساختار ،قوانین و فرهنگ سازمانی نظام دانش هشیر یهاگ   
دواندهاند و یک شبه نمیتوانآنها را از میانبرداشت .این چالشها از قبیل ار یهاگشناد ماظن

  

احاطه کرده است و همواره مانعی در راهتوسعه و تحول اداری است .برای رفع این چ لا شششه و ا
موانع ،راهکارهایی ارائه شد که میتواند نظام آموزش عالی را برای توجه ب و قیقحت ه

شهوژپ    

یاریو سرعت بخشد .برخی از این راهکارها عبارتند از :مسئوالن نظامآموزش ع امت دیاب یلا ممم مممم
همت خود را مصروفپیاده کردن راهکارهای ذکر شدهنمایند و با برنامهریزیهای کوتاه مدت
و بلندمدت ،زمینه را برای توجه بهتحقیق و پژوهش مهیا سازند .توس نودب روشک رد رادیاپ ةع     
پژوهشگران شایسته و کارآمد و اندیشمند بهاهداف خود نمیرس یامرس ،نیاربانب .دن ههه هههه ،یراذگ
ت نیناوق نیود      الزم در زمین ارگشهوژپ یرادهگن و بذج ة نننننننن نننن شای هتس    در نظ ما    اداری از
یترین اقدامات در جهت حرکت به سمت تحقق توسعه در کشور است.
ضرور 
زمانی منش و ه کم اران (  ) 1391در تحقیقی با عنوان بررسی موان اذگریثأت یگنهرف ع ر ب  ر مدع     
کاربست یافتههای پژوهشی در آموزش و پرورش استان کهکلیویه و بویر احمد در سال تحصیلی
 90 - 91انجام دادند و یافتهها حاکی از آن بود که از دیدگاه ،مدیران مهمترین مانع ،ضعیف بودن
یه رد ،تسا هدوب ا هاگدید زا هک یلاح       
فرهنگ استفاده از یافتههای پژوهشی در تصمیمگیری ی
دبیران ضعیف بودن فرهنگ پژوهش خواهی و پژوهش محوری مهمترین عوامل رب راذگریثأت    
عدم کاربست یافتههای پژوهشی بوده است .همچنین تف م توا عععن سا رب یرادا اس لیدعت ریغتم      
کننده سابقه فعالیت پژوهشی در سطح  0/ 05وجود نداشته ،در حالی که تفاوت معناداری براساس
متغیر تعدیل کننده میزان تحصیالت در سطح  0/ 05وجود داشت.
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یگذارد که
همانطور که مالحظه شد،عوامل مختلفی بر میزان استفاده از یافتههای پژوهشی اثر م 
شناسایی آنها و بررسی طیف تأثیرشان نیاز به تحقی قققه تسگ یا ر و هد مه ه هه ههههجانب اهنت اریز؛دراد ه    
یه  یشهوژپ یا ر زا لصاح جیاتن هک درک هیجوت ا     
زم م ینا یییی یت یامرس یهدزاب ناو هههههه ه راذگ یی 

  

     

ی انجام شده،بنیاد و شالودهی اصالح ،تغییر و بهبود امور قرار گیرد.
شها 
پژوه 
سؤاالت پژوهش
 )1تا چه حد موانع ساختاری/مدیریتی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارند؟
 )2تا چه حد موانع اقتصادی/مالی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارند؟
 )3تا چه حد موانع فرهنگی/اجتماعی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارند؟
 )4تا چه حد موانع ارتباطی/اطالع رسانی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارند؟
 )5تا چه حد موانع انگیزشی/انسانی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارند؟
 )6رتبه هر یک از موانع در عدم کاربست یافتههای پژوهشی چگونه است؟
رو ش
هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع کاربست یافتههای پژوهشهای تربیتی در سازمان نظ ما
آموزشی از دیدگاه مدیران و معلمان آموزش و پرورش منطقه  15تهران در س لیصحت لا ی   

- 93

 92بود .روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ویش  هه هههی جمعععآوری اطالع هلمج زا تا   
پژوهشهای توصیفی -پیمایشی انجام شد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه م ،نارید و نانواعم
معلمان منطقه  15تهران به تعداد  2197نفر بود .نمونه آماری پژوهش (بر اساس جدول مور )ناگ
 356نفر که شامل  36نفر مدیر 08 ،نفر مع و نوا

 240نفر  ملعم  (( (((  218زن و  138مر شور هب )د   

تصادفی خوشهای انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها برای سنجش ع تفای تسبراک مد ههه ههههه یا
پژوهشی از پرسشنامه  40گویهای محقق رب ینتبم هتخاس فیط

یشزرا جنپ

هدافتسا ترکیل

        

گردید .ضریب پایایی این پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ در ق مس ت مربوط به دبیران  0/ 92و
در ق مس ت مربوط به مدیران و معاونان  0/ 86محاسبه شده است .در ای و هیزجت یارب شهوژپ ن   
تحلیل دادههای جمعآوری شده از دو سطح آما ار توص یگنایم ریظن( يفي ن ثکادح و لقادح  ،ر      
نمره ،انحراف معیار) و آمار استنباطي با استفاده از نرم افزار  SPSSاستفاده شد که در این میان از
آزمون  tتک نمونهای استفاده گردید.
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یافتهها
سؤال پژوهشی  .1تا چه حد موانع ساختاری/مدیریتی در عدم کاربست یافتههای پژوهش ن ی قق قققش
دارند؟
به منظور بررسی این سؤال از آزمون  tتک نمونهای استفاده گردید که نت لیذ حرش هب نآ جیا    
یباشد:
م 
جدول  .1رابطه بین موانع ساختاری/مدیریتی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی
t
مؤلفه

درجه        

س حط           

تف توا         

Test Value=3
فاصله اطمین وافت زا نا تت تتت می رد نیگنا

آزادی

معناداری

میانگین

سطح % 95
کمتر

ساختاری/مدیریتی

21 / 869

0/ 00

355

0/ 766

0/ 6971

بیشتر
0/ 8349

در جدول  1با توجه به فاصله اطمینان در سطح  % 95مقدار  tبزرگتر از  0/ 6971و  0/ 8349بوده و
از طرفی چون سطح معنیداری یعنی  Sig=0/ 000کمتر  0/ 05است ،پس میت تفرگ هجیتن ناو    
که مؤلفه ساختاری/مدیریتی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارد.
سؤال پژوهشی  .2تا چه حد موانع اقتصادی/مالی در عدم کاربست یافتهه شقن یشهوژپ یا    
دارند؟
به منظور بررسی این سؤال از آزمون  tتک نمونهای استفاده گردید که نت لیذ حرش هب نآ جیا    
یباشد:
م 
جدول  .2رابطه بین موانع اقتصادی/مالی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی
t
مؤلفه

درجه         

س حط            

تف توا          

Test Value=3
فاص یمطا هل نان وافت زا  ت یم  ا د نیگن ر         

آزادی

معناداری

میانگین

سطح % 95
کمتر

اقتصادی/مالی

52/ 952

355

0/ 00

1/ 11219

1/ 71 30

بیشتر
1/ 2072

در جدول  2با توجه به فاصله اطمینان در سطح  % 95مقدار  tبزرگتر از  1/ 71 30و  1/ 2072بوده و
از طرفی چون سطح معنیداری یعنی  Sig=0/ 000کمتر  0/ 05است ،پس میت تفرگ هجیتن ناو    
که مؤلفه اقتصادی/مالی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارد.
سؤال پژوهشی  .3تا چه حد موانع فرهنگی/اجتماعی در ع مد

کارب تس

یافتهههه شهوژپ یا یی ییی

نقش دارند؟
به منظور بررسی این سؤال از آزمون  tتک نمونهای استفاده گردید که نت لیذ حرش هب نآ جیا    
یباشد:
م 
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جدول  .3رابطه بین موانع فرهنگی/اجتماعی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی

Test Value=3

t

مؤلفه

درجه        

س حط           

تف توا          

فاصله اطمین یگنایم توافت زا نا ن رد 

آزادی

معناداری

میانگین

سطح % 95
کمتر

فرهنگی/اجتماعی

21 / 417

0/ 00

355

0/ 80955

0/ 7352

  

بیشتر
0/ 8839

در جدول  3با توجه به فاصله اطمینان در سطح  % 95مقدار  tبزرگتر از  0/ 7352و  0/ 8839بوده و
از طرفی چون سطح معنیداری یعنی  Sig=0/ 000کمتر  0/ 05است ،پس میت تفرگ هجیتن ناو    
که مؤلفه فرهنگی/اجتماعی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارد.
سؤال پژوهشی  .4تا چه حد موانع ارتباطی/اطالع رسانی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی
نقش دارند؟
به منظور بررسی این سؤال از آزمون  tتک نمونهای استفاده گردید که نت هب نآ جیا    شر لیذ ح
یباشد:
م 
جدول  .4رابطه بین موانع ارتبا یط /اطالعرسانی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی

Test Value=3

t

مؤلفه

درجه    

س حط           

تف توا         

فاصله اطمینان از تفاوت می رد نیگنا

آزادی

معناداری

میانگین

سطح % 95
کمتر

ارتبا یط /اطالعرسانی

21 / 58 0

355

0/ 00

0/84697

0/ 7221

بیشتر
0/ 8709

در جدول  4با توجه به فاصله اطمینان در سطح  % 95مقدار  tبزرگتر از  0/ 7221و  0/ 8709بوده و
از طرفی چون سطح معنیداری یعنی  Sig=0/ 000کمتر  0/ 05است ،پس میت تفرگ هجیتن ناو    
که مؤلفه ارتباطی/اطالعرسانی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارد.
سؤال پژوهشی  .5تا چه حد موانع انگیزشی/انسانی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش
دارند؟
به منظور بررسی این سؤال از آزمون  tتک نمونهای استفاده گردید که نت لیذ حرش هب نآ جیا    
یباشد:
م 
جدول  .5رابطه بین موانع انگیزشی/انسانی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی
t
مؤلفه

درجه    

س حط           

تف توا         

Test Value=3
فاصله اطمینان از تفاوت می رد نیگنا

آزادی

معناداری

میانگین

سطح % 95
کمتر

انگیزشی/انسانی

20 / 120

355

0/ 00

0/ 74242

0/ 6698

بیشتر
0/0 815
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در جدول  5با توجه به فاصله اطمینان در سطح  % 95مقدار  tبزرگتر از  0/ 6698و  0/0 815بوده و
از طرفی چون سطح معنیداری یعنی  Sig=0/ 000کمتر  0/ 05است ،پس میت تفرگ هجیتن ناو    
که مؤلفه انگیزشی/انسانی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارد.
سؤال پژوهشی  .1رتبه هر یک از موانع در عدم کاربست یافتههای پژوهشی چگونه است؟
یباشد:
به منظور بررسی این سؤال از محاسبه میانگین استفاده گردید که نتایج آن به شرح ذیل م 
جدول  .6رتبهبندی موانع برحسب میانگین
رتبه

متغیر

او ل

اقتصادی/مالی

دو م

فرهنگی/اجتماعی

میانگین

انحراف استاندارد

4/ 12

0/ 651

3/08

0/ 709

سوم

ارتبا یط /اطالع رسانی

3/ 79

0/216

چهارم

ساختاری/مدیریتی

3/ 78

1/ 117

پنجم

انگیزشی/انسانی

3/ 74

0/ 696

کل

3/ 81

1/ 54879

همانگونه که در جدول  6پیدا است ،موانع اقتصادی/مالی با  4/ 12باالترین می هک دراد ار نیگنا   
رتبه اول ،موانع فرهنگی/اجتماعی با میانگین  3/8در جایگاه دوم ،موانع ارتباطی/اطالعرس اب ینا   
میانگین  3/ 79در جایگاه سوم ،موانع س یگنایم اب یتیریدم/یراتخا ن    

 3/ 78در جایگ اهچ ها ر و م

موانع انگیزشی/انسانی با کمترین میانگین که برابر  3/ 74است دارای پایینترین رتبه و در جایگاه
پنجم قرار دارد .همچنین میانگین کل در این پژوهش  3/ 81میباشد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج این تحقیق منجر به شناسایی  5مانع کلی و رتبه دخالت هر یک از آنها در زمینهی اس هدافت
از یافتـههای پژوهشی شد .تجزیهی هر مانع کلی به موانع جزیی ،ب گ تروص روظنم نیا ه ر تف ه      
شتر به تعیین می تلاخد ناز   
است که افراد مورد تحقیق در یک چارچوب ی سک ان و با ظرافت بی 
هر دقا لماع  ا  .دننک م ن ت نیا جیات حححححححححح حححقی  یکاح ق ا تسا نآ ز فلؤم هکهه ههههههه ههه ،یلام/یداصتقا یا    
فرهنگی/اجت /یطابترا ،یعام اط س ،یناسر عال ا تیریدم/یراتخ ی /یشزیگنا و  ان مدع رد یناس    

        

کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارند.
نتیجه دیگر تحقیق نشان میدهد که مؤلفه اقتصادی/مالی در عدم کارب تفای تس هه هههه یشهوژپ یا   
نقش دارد که با یافتههـای تحقیق زمانی منش (  ) 1390که یکی از عـوامل مهم که مانع کارب تس
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یافتههای پژوهشی میشود مشکالت اقتصادی/مالی است ،ه سم و میباشد ک سا رب ه اس دهاوش      
    

موجود در این تحقیق موانع اقتصادی/مالی ی رد و عناوم نیرتمهم زا یک مدع رد تسخن هبتر

کاربست یافتههای پژوهشی قرار دارد ولی در تحقیق زمانی منش (  ) 1390مهمترین نقش را مولفه
فرهنگی/اجتماعی به خود اختصاص داده است که شاید یکی از دالیلی که میییتوان نیا دیوم د    
تفاوت باشد این است که مشکالت و گرفتاریهای مالی/اقتصادی و هزینههای زن هش رد یگد ر   
  

بزرگی همچون تهران در مقایسه با شهرس سستانه ولیکهک ناتسا کچوک یا ی دمحا ریوب و ه رد    

جایگاه مهمتری قرار دارد و از طرفی دیدگاههای متفاوت فرهنگی آنها نیز میتواند نفش بسزایی
در این زمینه ایفا کند .اگرچه مشکالت مالی/اقتص هراک ماجنا یارب یدا ا زا یکی یشهوژپ ی      
موانع مهم تلقی میشود اما با اقدامتی در این زمینه میتوان گامهای مؤثری برداشت .در این زمینه
با افزایش اعتبارات الزم در آموزش و پرورش و باال بردن حقالزحمه در کاره و یقیقحت یا

اب    

افزایش سقف اعتبـارات طرحهای پژوهشی در آموزش و پرورش و  ....میت هب ور تکرح ناو    
جلویی انجام داد .دربارهی موانع مالی و مادی نیز باید گفت که طبعا کاربرد یافتهه یشهوژپ یا   
مستلزم ایجاد تغییراتی در امور است که این تغییرات نیازمن معا ،مزال عبانم د     از م ،یلا

و یدام

یطلبد؛ بلکه بسیاری اوقات میتوان ب اج ا   
انسانی ،است .البته هر تغییری لزوما منابع بیشتری را نم 
به جا کردن عوامل و شرایط و استفاده بهینه از منابع ،به کیفیت و ک ّمّمیت الزم دست یافت .ام اب ا   
این حال باید اذعان کرد که انجام بسیاری تغییرات مستلزم در اختیار داشتن منابع کافی است.
دیگر نتیجه تحقیق حاکی از آن است که مولفه فرهنگی/اجتماعی در ع تفای تسبراک مد ههه ههههه یا
پژوهشی نقش داشته که با نتایج تحقیق زمانی منش (  ) 1390که مهمترین مانع بر سر راه کاربست
یافتههای پژوهشی عامل فرهنگی/اجتماعی است و با یافتهههه زیورپ یشهوژپ یا ی  نا ((( (((( ) 79 31که
عدم فرهنگ پژوهشی یکی از معضالت پژوهش در حوزه آموزش و پرورش است و با یافتههای
ج فرهن قیقح و یهاوخ شهوژپ گ تتتت تتتتتی نایم رد یبا   
پژوهشی آقازاده (  ) 1380که ب اور لصا ه جج جج

تصمیمگیران و برنامهریزان برای استفاده و بهرهمندی از نتایج تحقیقات اشاره کرده ه م وسم یی ییی-
باشد و دومین رتبه را در میان این عوامل به خود اختصـاص داده است .در ای م هنیـمز ن ییی ییییت ناو
بیان کرد که با ایجاد باور به س هوژپ یدنمدو شش شششه  هدش ماجنا یا در و شزومآ یالاب حوطس     

پرورش و تبیین ابعاد و اهمیت پژوهشهای آموزشی در همه سطوح آموزش و پر جیار و شرو   
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کردن کاربست یافتههای پژوهشی در تمام سطوح تصمیمگیری و برنامه ریزی و سگ ترش روحیه
پژوهش محوری و  ....میتوان گام مؤثری برای از میان برداشتن این مانع برداشت.
نتیجه دیگری که در این پژوهش میتوان به آن اشاره کرد این اس /یطابترا هفلوم هک ت اط عال     
رسانی در عدم کاربست یافتههای پژوهشی نقش دارد که باز هم با یافتههای تحقیق نامز یی یییم شن
(  ) 1390ه سم و بوده و این عامل با اخ تبسن یمک رایسب فالت لماع هب تجا/یگنهرف ممممممممممممممم اعی در
جایگاه سوم قرار دارد .در این زمینه باید گفت انجام پ هوژ شششه و شزومآ لئاسم رب ینتبم یا    
ک بع تفای ندناسر و تسا هلأسم د ههههه ههههههه عالطا هب یشهوژپ یا     
پرورش و با کیفیت بودن آنها ی 
شهای مناسبی انجام شود ،ولی نت نآ جیا
تصمیمگیران بعد دیگر آن است؛ زیرا هرقدر که پژوه 
مگیران قرار نگیرد کارساز نخواهد بود .در این م ،درو
به موقع و در زمان مناسب در اختیار تصمی 
عالوه بر نقش انکارناپذیر دسترسی به یافتهههه زا هدافتسا رد یشهوژپ یا هئارا یگنوگچ ،اهنآ       
گزارشهای تحقیقاتی نیز بسیار مهم است؛ زیرا هر گزارشی نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد .به
مگیران بسیار مهم است؛ به نحوی که نه ب هئارا ا   
همین جهت ،تهیهی گزارش مناسب حال تصمی 
نکه باتوجه
مارتباط و بیش از حد موجبات سردر مگ ی آنها فراهم گردد و نه ای 
اطالعات فنی ،ک 
به مشغلهی زیادی که دارند باعث گرفتن وقت آنان شود.
دیگر نتیجه تحقیق نش م نا یی یییده ههد ک تخاس هفلوم ه ا رد یتیریدم/یر

فای تسبراک مدع ت هههههه هههههههه یا

پژوهشی نقش دارد که موید یافتههای زمانیمنش (  ،) 1390شیبانی ( )3731و ه کم اران میباش .د
از طرفی شواهد حاکی از آن است که این عامل چهارمین رتبه را با اختالف ناچیزی با مولفههای
دوم و سوم به خود اختصاص داده است .در این زمینه میت  اب ناو ا و نیناوق رد تالیهست داجی    
مقررات مربوط به اجرای پژوهش و تدوین شیوه نامه کاربست یافتههای پژوهشی و  ....قدم مثبتی
در برطرف کردن این مانع برداشته شود.
نتیجه دیگر تحقیق حاکی از آن است که بین مولفه انگیزشی/انسانی و عدم کارب تفای تس هه هههها ای
پژوهشی نقش دارد که این عامل پنجمین رتبه را در میان موانع شناسایی شده در این پژوهش به
خود اختصاص داده است .از آنجایی که کاربست یافتههای پژوهشی ی ورض یاهزاین زا یک ری    
در تمام سطوح آموزش و پرورش است ،لذا بر ام نیا ندرک فرطرب یا ن ب ع ا داجیا  رد رییغت         
نگرش معلمان و مدیران در همه سطوح و با اختصاص دادن بخش عاس زا ی ا هب اهنآ یفظوم ت    
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فعالیتهای پژوهشی (البته با نظارت و راهنمایی کارشناسان خبره در کارهای پژوهشی) و ایج دا
روحیه کار گروهی و  ....میتوان گام مهمی برداشت.
بهعنوان نتیجه کلی این تحقیق میتوان گفت طبق نظر افراد مورد تحقی ،ق

یلک هه هههی عوامل اصحا   

یها دخیل بودهاند .اما ه ام نننط ک رو هه ههه
مگیر 
شده ،در عدم بکارگیری یافتههای پژوهشی در تصمی 
در جدول  4-7مشخص شده است ،اهمیت موانع به ترتیب عبارت بودند از .1 :اقتص یلام/یدا .2
فرهنگی/اجتماعی  .3ارتباطی/اطالع رسانی  .4ساختاری/مدیریتی  .5انگیزشی/انسانی .این تفاوت
یها را برای مواجهه ب نییعت اهنآ ا    
ِت برنامهریز 
در میزان اهمیت و حساسیت عوامل میتواند جه ِت
کند .شایان ذکر است که اغلب یافتههای این تحقیق بر نظرها و یافتههای پژوهش نامز ی یی یییم ،شن
مهرمحمدی ،جانستون ،صافی ،آرمند ،نجفی و ستاری ،صحه میگذارد.
من ــ ابع
آرمن ،یرها یماما ؛ربکا ،د  ونیم

  

(((((((((( ((()3731؛ "بررس فتسا نازیم ی ا تفای زا هد هههههههه هههه یقحت یا ق رد یتا

ی" ،شورای تحقیقات آذربایجان شرقی،تبریز.،
یهای استان آذربایجان شرق 
برنامهریز 
آقازاده ،احمد () 75 31؛ "راههای فراهم کردن زمین تفای تسبراک ه ههه ههههه آ رد یشهوژپ یا مم م مممموزش و
پرورش" گزارش نخستین سمینار ادواری پژوهش در آموزش و پرورش .تهران .پژوهشکدهتعلیم و تربیت.
بازرگان ،عباس () 72 31؛ "نقش اطالع رسانی در پژوهشهای آموزشی" ،فصلنامهیتعلیم وتربیت.ش رام ههی34 :
ت آموزش و پرورش.
تهران سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزار 
ت ،ش هرام
م و تربیت ت
بازرگان ،عباس ()3731؛ "اقدام پژوهی و کاربرد آن در تعلیم و تربیت" ،فصلنامه تعلیم م
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. 35تهران .سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش.
شها یی
جانستون ،جیمز،ان ()3731؛ "رو 

برای به کار بستن یافتهه شهوژپ یا ییییی " ،ترجمهههی مح رهم دوم   

محمدی،شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش،تهران.،
حسنزاده ،رمضان ( " ،) 1382روشهای تحقیق در علوم رفتاری" (راهنمای عملی تحقیق) ،تهر اشتنا :نا رات   
ساواالن .،
حسنزاده ،رمضان( ) 1382؛ "بررسی موانع و عوامل کاربست یافتههای پژوهش ههاگتسد طسوت ی ای    
اجرا یی "  ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی .،
دبیرخانة شورای پژوهشی عل وشک یم ر (( ((( ) 1382؛ برنام یقحت یلم ة ق وشک تا رررر ررررر ،ریاس وهمج ت ر نیوانع ،ی    
پروژههای پیشنهادی و مصوب.
زمانیمنش ،حامد ( ) 1390؛ "بررسی موانع کاربست یافتههای پژوهشه زاس رد یتیبرت یا ممم ممممان نظ ما
آموزشی از دیدگاه مدیران استان کهکلویه و بویر احمد .طرح پژوهشی.
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ساکی ،رضا ( ) 1385؛ "آم زو ششش م رثوم یماگ شرورپ و شزومآ رد شهوژپ تیرید بر یلاعف دوبهب یا تتتتتتتتت تتتتتتتتتتها ا"،
پژوهش نامة آموزشی  ،شمارة  ، 63 – 26مرداد و شهریورماه.
شیبانی ،امیر ()3731؛ "نگرشی تاریخی به انجمنهای علمی در ایراننن" ،فص همانل سیاست شهوژپو یملع  ییییییی ،
شمارهی.6تهران .شورای پژوهشهای علمی کشور.
عالقهبند ،علی () 76 31؛ "جامعه شناسی آموزش و پرورش" ،تهران :انتشارات روان.
متین ،نعمت اهلل () 79 31؛ " اعتبارات و ارتقاي يك فيت پژوهش" ،فصلنامه پژوهشنامه آموزشي ،شماره . 23
متین ،نعمت اهلل ( ) 1382؛ "مدیریت و توسعة پژوهش" ،پژوهش نامة آموزشی .شمارة  ، 61تیرماه.
متین ،نعمت اهلل ( ) 1385؛ "بررسی می تفای زا هدافتسا ناز ههه ههههه رورپ و شزومآ رد یشهوژپ یا شششش ششششش" ،فص و میلعت همانل
تربیت ،شماره . 88
مهرمحمدی ،محمود () 70 31؛ "جايگاه تحق قي در آموزش و پرورش" فصلنامه تعليم و تربيت ،سال هفتم ،شماره
.1
مهرمحمدی ،محمود () 70 31؛ "کاربست یافتههای پژوهشی در آموزش و پرورش" مجموع نارنخس ه یی یییه .ا
تهران .شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش
مهرمحمدی ،محمود () 76 31؛ "پژوهش در آموزش وپرورش" فصلنامه تعليم و تربيت ،سال سيزدهم ،شماره .1
ش" تهر ،نا هدکشهوژپ
مهرمحمدی ،محمود () 79 31؛ "جستارهای در پژوهش در قلمرو آموزش و پ رور ش ش
تعلیم و تربیت .
نامی ،ش سم ی () 77 31؛ "موانع به کارگیری یافتههای پژوهشی در تصمیمگیریهای آموزشییی" ،فص و میلعت همانل
تربیت ،شماره  53ص. 67 :

  

