
    
    
    

      

های پژوهشهای آموزشی در استان  تهشناسایی عوامل کاربست یاف
  ارایه یک الگو: خوزستان

  
  ∗هاشمی سید جالل 

  ∗∗یغالمحسین عباد
 

  چکیده
 اسـتان خوزسـتان    هـای پژوهـشهای آموزشـی در        عوامل کاربست یافتـه   شناسایی  حاضر به   ژوهش  پ
 و  ر بـاالت   نفر از بین کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسـی ارشـد و            200به همین منظور    . پردازد می

گیـری   روش نمونه دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی آشنا با روشهای پژوهش در استان با استفاده از              
 دورعایت شرایط انجام تحلیل عوامـل،       با  .  به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند      ایی تصادفی  چند مرحله 

 عامـل ت عامـل     ماده و  30با   پژوهش   ریزی  برنامه دیریت و عامل م از پرسشنامه محقق ساخته شامل      عامل  
  درصد از واریانس عوامل مـؤثر      017/43 ماده شناسایی گردید؛ که      28گیرندگان و پژوهشگران با      تصمیم

هـای   دهند که به منظـور کاربـست یافتـه         می نشان   نتایج .کنند های پژوهشی را تبیین می      بر کاربست یافته  
پیـشاپیش   اجرای پژوهش مبـذول گـردد و         پژوهشی باید توجهات کافی به مراحل پیش، حین و پس از          

در ایـن  . گیـران ترسـیم گـردد    های پژوهش و کاربرد آنها برای مخاطبـان و تـصمیم   اندازی از یافته   چشم
ژوهشی ارائه و عناصر موجود     های پ   مدل یا الگوی کاربست یافته     ،پژوهش با توجه به عوامل استخراجی     

  .شود ن الگو، یافته کاربردی مهمی ارزیابی میایو پیشنهاد طراحی . در آن تبیین گردیده است
  

هـای پژوهـشی، الگـوی       یافتـه ،  های پژوهشی، پژوهش آموزشـی      کاربست یافته  :ناگکلید واژ 
  .های پژوهشی کاربست یافته

                                                 
  تری علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوی دوره دک∗
   عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده تعلیم و تربیت استان خوزستان∗∗
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  مقدمه
، حل مشکالت و    هدف از انجام تحقیقات   

بهبــود وضــعیت موجــود، اتخــاذ تــصمیمات 
ن و  وری سازما  مناسب، افزایش کارایی و بهره    
ریـزی خُـرد و     دستیابی به اطمینـان در برنامـه      

کالن است؛ دستیابی بـه ایـن اهـداف جـز از            
هـای پژوهـشی عملـی      یافتـه  1طریق کاربست 

هـای پژوهـشی     عدم کاربست یافتـه   .شود نمی
به منزله اتالف منابع مـالی و انـسانی صـرف           

موجـب ایجـاد     و   ست، ا انجام آنها شده برای   
والن ؤا و مـس   آثار سوء در ذهنیـت دسـتگاهه      

گـذاری    مالی نسبت به سودمندی سرمایه     رامو
 شـود،  مـی عمل آورده در زمینه تحقیقـات       ه  ب

دار شــدن انگیــزه  همچنــین موجبــات خدشــه
ها   پژوهشگران برای ادامه تالش در این زمینه      

تولید دانش و توسعه علـم      . سازد میرا فراهم   
عمل  اما کاربست دانش در موجود مهم است،

   .تر است مهم
 از جملــه  پژوهــشیهــای کاربــست یافتــه

 .چالــشهای حــوزه مــدیریت پــژوهش اســت
ها، فقط استفاده آنی و      منظور از کاربست یافته   

هـای   محسوس نیست، بلکه اسـتفاده از یافتـه       
  رش ـن گستـپژوهشی در بلند مدت و همچنی

  
                                                 
1- Utilization 

  

روحیه و تفکر پـژوهش محـور بـه ویـژه در            
ز ریـزی نیـ    اتخاذ تـصمیمات و انجـام برنامـه       

  .مدّنظر است
هـای پژوهـشی در       مبحث کاربست یافتـه   

به تحقیقات از نـوع     اغلب  آموزش و پرورش    
تحقیقات کـاربردی   . شود کاربردی مربوط می  
نامنـد؛ یعنـی     گرا نیـز مـی     را تحقیقات تصمیم  

گیـری   پژوهشهایی کـه بـرای اتخـاذ تـصمیم        
مشخص که در  گویی به سؤالی خاص و پاسخ

ــصمیم ــل ت ــرا مقاب ــدگان ق ــام گیرن ر دارد انج
  .)1379 مهرمحمدی،( شود می

  

  بیان مسأله
بــه طــور کلــی زمینــه و خاســتگاه عــدم  

ــه ی هاهــای پژوهــش اســتفاده مناســب از یافت
نابـاوری نـسبت     را احتماالً بتوان در      آموزشی

به کاربرد پژوهش در بهبود وضعیت موجود،       
آشفتگی در تـشخیص مـسائل اساسـی بـرای          

رسانی   اطالع ، ضعف در ارائه و    پژوهشانجام  
، آشـنایی   هـای پژوهـشهای انجـام شـده        یافته

ــس  ــدیران و م ــافی م ــژوهش،  ؤناک ــا پ والن ب
ی و اجتمــاعی و سیاســحاکمیــت فــضای  

ــه  ــه کــارگیری یافت ــر ب رواج  ،هــا اقتــصادی ب
 پـژوهش خـوانی و پـژوهش        نداشتن فرهنگ 

خــواهی در مــدیران و مــسؤوالن آمــوزش و 
  .جستجو کردپرورش 
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ــه  ــست یافت ــسأله کارب ــا م ــشی در ه ی پژوه
ریـزی    و برنامـه   یگـذار  گیـری، سیاسـت    تصمیم

مشکلی است که تمام کـشورهای پیـشرفته و در          
هر چند که برخی از     . دهد حال توسعه را آزار می    

هـای   هـایی از کاربـست یافتـه       کشورها به نمونـه   
، همچنـان   )1379متین،  (اند   پژوهشی اشاره کرده  

 یجی و   تـدر  ،ها به صورت مستقیم    استفاده از یافته  
گـذاران،   به صورت تأثیر در ذهنیـت سیاسـت       یا  

بایـد  . موضوع اصـلی مـدیریت پـژوهش اسـت       
ثیرگذاری تحقیقات و   أپذیرفت که در محور ت    

 ها و    آنها در سیاست   های  کاربست یافته میزان  
، کشور مـا    نظام آموزش و پرورش   تصمیمات  

از وضعیتی رضایت بخش برخـوردار نیـست        
 پژوهـشگران و    عث دلـسردی  ااین مسأله ب  که  

گیـری شـده     ی مرسوم تـصمیم   هاتقویت روش 
ــت ــابر. اسـ ــرورت دارد بنـ ــه از این ضـ کـ
نظــران، پژوهــشگران،  هــای صــاحب اندیــشه

 در خــصوص تربیتــیمــدیران و کارشناســان 
 تحقیقـات نتـایج   بـست   ر کا شناسایی عوامـل  

ــق آموزشــی اســتفاده شــود ــن طری ــا از ای ، ت
های پژوهشی مرتفـع      یافتهکاربست  مشکالت  

هـا،   با شناسـایی عوامـل کاربـست یافتـه        . ندگرد
توان به ترویج و تقویت تحقیـق و اسـتفاده از            می

  .نتایج آن امیدوار بود
ترین رویکـرد تحقیقـات آموزشـی،        کامل

 کلـی شـامل     فرآیند پژوهش را در سه مرحله     

ــیش ــای پ  پــس از اجــرای  و ضــمن،فعالیته
؛ )1380مهرمحمـدی،   (کنـد   مـی  مطرحتحقیق  

تجوی عوامل مؤثر برکاربست    بنابراین در جس  
های پژوهشی باید به مراحـل سـه گانـه           یافته

در ایـن راسـتا،     . رویکرد مذکور توجـه شـود     
درصــدد  ایــن پـژوهش مهمــی کـه  های سـؤال 

 چـه   -1 :اسـت عبارتنـد از     آنپاسخگویی به   
های پژوهـشهای     عواملی بر به کارگیری یافته    

 بـا توجـه بـه عوامـل         -2آموزشی مؤثرند؟ و    
ــ ــست شناســایی ش ده، الگــوی مناســب کارب

  های پژوهشی چگونه است؟ یافته
  

  پیشینه پژوهش
 نشانه کـم    آموزشیی  هاکوتاه پژوهش  عمر

 هاســت ســابقه بــودن مــسأله کاربــست یافتــه
؛ بــا وجــود ایــن، پژوهــشگران )1380متــین،(

ــهبررســیها ــست یافت ــاره کارب ــا یی را درب ی ه
 بـه آنهـا      در زیـر   انـد کـه     انجام داده  پژوهشی

  .شود میتی ااشار
در نتیجـه پـژوهش خـود       ) 1371(صافی  
های پژوهشی در     ارائه یافته   :دارد که  اظهار می 

بـرداری از    های ستادی و بهره     نشستهای حوزه 
ها، آموزش مستمر مـدیران در راسـتای          رسانه

  در حوزه فعالیـت آنـان،      یایجاد تفکر پژوهش  
پیش بینی و الزام انجام پژوهش و اهمیت بـه          

ی یظایف مـدیران، شناسـا    پژوهش در شرح و   
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 آنـان   یگیری از همکار   رهمحققان به منظور به   
ی الزم، راهکارهای توسعه    هادر انجام پژوهش  

ــه  ــست یافت ــژوهش و کارب ــای پ ــشیه   پژوه
همچنــین بــه کــافی ) 1380(وی  .باشــند مــی

ای، نظارت ضعیف بـر      نبودن پژوهشگر حرفه  
فعالیتهـای پژوهـشی و کمبـود مراکـز اطــالع     

سترسـی الزم بـه پژوهـشهای    رسانی و عدم د  
المللـی اشـاره     انجام شده در سطح ملی و بین      

  .کرده است
گیـری   عواملی مانند وجود روحیه تصمیم    

های  بر اساس اطالعات علمی و مبتنی بر یافته
والن نظـام   ؤپژوهشی در میان مـدیران و مـس       

هـای    آموزشی، وجود فرهنگ کاربست یافتـه     
 درتحقیقاتی، رواج فرهنگ پـژوهش خـوانی        

ریـزان نظـام     گیرنـدگان و برنامـه     میان تصمیم 
ــی،  ــی و تربیت ــای   آموزش ــه فعالیته ــه ب توج

کردن تـصمیمات    تحقیقاتی در جهت عقالیی   
کردن  ل، هماهنگ ئبه منظور حل و فصل مسا     

 موضــوعات تحقیقــات بــا نیازهــای مــصرف
هشی، افـزایش آگـاهی     وهای پژ   کنندگان یافته 

تی و  مدیران از سـودمندی فعالیتهـای تحقیقـا       
گـرا کـه از      ترغیب و تشویق مـدیران تـصمیم      

های پژوهشی در حل و فصل امور بهـره           یافته
 گیرند تا اینکه انگیـزه بیـشتری پیـدا کننـد           می

  .ها مؤثرند کاربست یافته در )1380آقازاده،(

سـسات  ؤمدیریت علمی و تقریباً پایدار م     
پژوهشی، ایجاد بانک اطالعاتی جـامع بـرای        

هشهای هر حیطـه و کـار       گردآوری نتایج پژو  
 تدوین  ،های تحقیقاتی   تحلیلی درباره یافته   فرا

ــدفها و در   ــر اســاس ه اولویــت پژوهــشی ب
آمیختگی مدیریت نهادهای علمی و پژوهشی      

 مـؤثر بـر     مـوارد از راهها و     با نهادهای اداری  
ــه ــست یافت ــی  کارب ــشی م ــای پژوه ــند  ه باش

  ).1380دادستان،(
 میـزان   بـه ارزشـیابی از    ) 1380(فرد   فرزام

ــسن    ــات و ح ــایج تحقیق ــتفاده از نت زاده  اس
ــین  ) 1380( ــاط مطلــوب ب ــراری ارتب ــه برق ب

یـا  (و بهـره وران     ) پـژوهش یـا   (پژوهشگران  
نـژاد    مالیـی  ؛کننـد  اشـاره مـی   ) گیـری  تصمیم

ــوش)1380( ــر ، خــ ــرزام )1379(فــ ، و فــ
در نیز ایجاد کمیتـه کاربـست را        )  1380(فرد

بـه نقـل از      (دانند مؤثر می ها   به کارگیری یافته  
  ).1383زاده،  حسن

علـــل عـــدم کاربـــست ) 1380(ســـیف 
عـدم اعتقـاد    ناباوری و   های پژوهشی را      یافته

به تحقیق و نتایج آن، ناشناخته بـودن قـدر و           
عـدم انتـشار و     ،  منزلت پژوهش و پژوهـشگر    

های پژوهشی و عـدم وجـود دفتـر           ارائه یافته 
ــایج     ــرداری از نت ــده ب ــرای چکی ــزی ب مرک

  .داند تحقیقات می
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 در نتیجه مطالعـات خـود       )1378(ویدی  ن
بـر سـر راه     درونی و بیرونـی     فقط به دو مانع     
های پژوهشی اشاره کرده است،  کاربست یافته

ــامل ــه : ش ــودن یافت ــان بخــش نب ــای  اطمین ه
پژوهــشی بــه دلیــل عــدم تحلیــل و پــاالیش 

ــه ــز یافت ــه هــا، عــدم الت ام مــدیران اجرایــی ب
 .درسـت گـویی در برابـر تـصمیمهای نا        پاسخ
 منـابع الزم  نیز در اختیار نبودن     ) 1376(نامی  

بـرای عملـی کـردن      ) مالی و مـادی    انسانی،(
، اطمینـان نداشـتن بـه شـیوه         نتایج تحقیقـات  

های پژوهشی، شجاعت    تحقیق و صحت یافته   
گیـران بـرای ایجـاد تغییـر در          نداشتن تصمیم 

روند معمول و مواجهه آنان بـا محـدودیتهای         
انع ایجاد تغییـر را موانـع       قانونی و اجتماعی م   

 .دانـد  های پژوهـشی مـی      کاربست یافته عمده  
سایر پژوهشگران نیز هر یک بـه مـوانعی بـر           

مهرداد . اند ها اشاره کرده سر راه کاربست یافته   
ــتخانه  ــدیران  ) 1380(و راس ــت م ــه حاکمی ب

غیرعلمی و خـودرأی و انعطـاف ناپـذیر بـر           
بـه  ) 1380(نهادهای پژوهشی، و رشـادمنش      

م آشنایی مـدیران بـه تحقیقـات و فقـدان           عد
بـه   (گیری نگرش پژوهش محوری در تصمیم    

به ) 1379(، و متین    )1383زاده،   نقل از حسن  
وجود شکافهای فکری، ارتباطی و مسؤولیتی      

ــان و تـــصمیم ــان محققـ ــود  میـ ــران، نبـ گیـ
 یافته در شرح    ها دستورالعمل درباره کاربست  

ه بودن  شغل مدیران و سیاستگذاران، و پراکند     
  .اند فعالیتهای پژوهشی اشاره نموده

ــواخی  ــضی و ش ــدی، عری در ) 1384(عاب
های   پژوهش درباره کاربست یافته9فراتحلیل 

پژوهشهای آموزشـی، بـه ترتیـب انـدازه اثـر           
مواردی مانند راه اندازی نظام اطـالع رسـانی         
پژوهش، برگزاری مستمر گردهماییهای ارائـه      

ــاب یافتــه ــه هــای پژوهــشی، مــسئله ی ی و ارائ
اولویتهــای دقیــق پژوهــشی، تقویــت کیفیــت 

و  هشوتحقیقات، افزایش اعتبارات مـالی پـژ      
و گارگاههای آموزشی برای     ها برگزاری دوره 

هـشی در   وهای پژ  معلمان را در کاربست یافته    
و پــرورش مــوثر تــشخیص  ســطح آمــوزش

  .دادند
از جمله تحقیقات انجام شده در خارج از        

) 1994 (1ادواردزهش  تـوان بـه پـژو      ایران می 
اشاره کرد؛ وی در مطالعه خود درباره اشـاعه         

نویــسد محققــان و  هــا مــی و کاربــست یافتــه
زندگی » هایی بیگانه از هم     محیط«کاربران در   

. کننـد  کنند و یکدیگر را خوب درک نمـی         می
وی همچنین متذکر شـده کـه ممکـن اسـت            

ی پژوهشی در فرایند اشاعه تغییر معنا       ها  یافته
افزایـد محققـان بایـد پیامهـای         او مـی  . دبدهن

 بـه کـاربران ارائـه        را ساده، روشـن و مـرتبط     

                                                 
1- Edwards 
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معتقد است که تمایـل و       )2003 (1بیکر. دهند
آمادگی برای تغییر و یا بـه عبـارتی رضـایت           

 و نـوآوری  اصـالح درونی برای تغییر مقدمـه   
، a1994 (3فـوهرمن و  ) 1991 (2فـوالن . است
 معیــت کــه ویژگــی جنــدنیــز معتقد) 81ص

 و طبــــانخا مشــــناختی شــــناختی و روان
هـا را بایـد در     یافتـه  گروههای استفاده کننـده   

ــه عالیــق و ســطح فهــم و  نظــر گرفــت  و ب
تواناییها و قابلیتها و آمادگی آنان بـرای تغییـر          

بـه  ) 1996 (5 و بـروان   4کایـسکر . توجه نمود 
شــناخت دقیــق مــسأله پژوهــشی و شــناخت 

هـا   یافتـه پژوهشگر مناسب و کاربران واقعـی       
، 6، هـود  )b1994(فـوهرمن   . کننـد  اشاره مـی  

ــد) 2005( ــاعه و  ) 2002 (7و اُلی ــث اش مبح
هـا را از دو منظـر کـاربران و            کاربست یافتـه  

گیرنـد و افـزایش کیفیـتِ        محققان در نظر می   
رابطــه متقابــل پژوهــشگران و کــاربران و در 

های پژوهشی را برای پر       نتیجه کاربست یافته  
قیـق آموزشـی و عمـل       کردن شکاف بـین تح    

) 71، ص 2004 (8هولت. دانند تربیتی الزم می  

                                                 
1- Backer 
2- Fullan 
3- Fuhrman 
4- Kisker 
5- Braown 
6- Hood 
7- Olade 
8- Holt 

ــرای شــناخته شــدن و اشــاعه : نویــسد مــی ب
های پژوهشی و حمایت از تحقیقـات و          یافته

ها بایـد بـه نیازهـای         تمرکز بر کاربست یافته   
. توجـه نمـود   ) شـهری و روسـتایی    (مدارس  
هم چنین معتقد است که باید      ) 2005(هولت  

ــه در ا ــهاز رایان ــست یافت هــای  شــاعه و کارب
  .پژوهشی در مدارس استفاده نمود

از میان تحقیقات خارجی که ضمن اشاره       
هـای پژوهـشی، بـه       به عوامل کاربست یافتـه    

ــه   ــست یافت ــا الگــوی کارب ــدل ی ــه م ــا  ارائ ه
 9اند، الگوهای ورکاسـالو و الپـاالینن       پرداخته

 10، هـــاوالک و بـــن)2003(، بیکـــر )2003(
هــشگران ســایت نــک و الگــوی پژو) 2003(
انـــد؛ الگوهـــای  قابـــل توجـــه) 2003 (11در

پیشنهادی آنان ساده بوده و هر یک فقط چند         
هـای پژوهـشی را      عنصر اصلی کاربست یافته   

اند، پژوهش حاضر نیز به عنوان       معرفی نموده 
یک یافته مهم به ارایه الگوی مـؤثر کاربـست          

  .پردازد های پژوهشی می یافته
  

  روش پژوهش
  ونه آماری و نمجامعه

  ه گروهـژوهش را سـ پاین اریـآم جامعه     

                                                 
9- Verkasalo, M & Lappalainen 
10- Havelock, r.g & Benne,k.d 
11- www.ncddr.org 
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گـروه اول را کلیـه      . دهـد  میمختلف تشکیل   
کارشناسان ارشد و کارشناسان مطلع از امـور        

 و پرورش شهرهای    آموزشپژوهشی ادارات   
 اسـاتید  دوم را کلیـه      گـروه استان خوزسـتان،    

 معلـم   تربیت معلم پسرانه اهواز،     تربیتمراکز  
و  اندیمـشک  معلـم    تربیـت ز، و   دخترانه اهوا 

 اهـواز و گـروه       فرهنگیان مرکز آموزش عالی  
ــه  ــوم اســاتیدســوم را کلی ــی گــروه عل  تربیت

 دهنـد  چمران اهواز تشکیل می   شهید  دانشگاه  
 استفاده طرح  اخیر در مراحل مختلف   ازگروه(

ای که بتوانـد     برای انتخاب نمونه  ). شده است 
معــرف صــحیحی از جامعــه باشــد، از شــیوه 

ایـی اسـتفاده     گیری تصادفی چند مرحله    ونهنم
 5به همین منظور استان خوزستان بـه        . گردید

شمال شرقی، شمال غربـی،     (ناحیه جغرافیایی 
تقـسیم  ) جنوب شرقی، جنوب غربی و مرکز     

و از هر ناحیـه بـا اسـتفاده از جـدول اعـداد              
. تصادفی، یک منطقه آموزشی انتخاب گردیـد      

شـهرهای  آمـوزی    با توجه به جمعیت دانـش     
گیـری   انتخاب شده و استفاده از روش نمونـه       

 نفـر از    155ای، جمعـاً     تصادفی چنـد مرحلـه    
حجـم   دلیل انتخاب . گروه اول انتخاب شدند   

 نفــر براســاس روشــهای آمــاری 155نمونــه 
 و سـطح    9/0حداقل حجم نمونه بـا خطـای        

 از  . درصدی بـرآورد شـده اسـت       95دار   معنی
 نفـر  37اده  تصادفی سـ   شیوه به نیزگروه دوم   

تمـام  شیوه  با   نیزاز گروه سوم    . انتخاب شدند 
 پژوهش مشارکت   این نفر در    8شماری تعداد   

به این ترتیب با احتساب حجم نمونه        .داشتند
و )  نفـر 37(، گـروه دوم    ) نفر 155(گروه اول   

 آزمودنی در   200مجموعاً  )  نفر 8(گروه سوم   
الزم بـه توضـیح     ( .این مطالعه شرکت داشتند   

 11 آزمودنی شـرکت کننـده       200ه از   است ک 
به این ترتیب   . نفر افت آزمودنی وجود داشت    

نامه در پایان مورد تجزیه و تحلیل       شپرس 189
  ).قرار گرفت

  

  پژوهش ابزار
ــع  ــت جم ــات جه ــزار آوری اطالع  از اب

بـرای شناسـایی عوامـل مـؤثر بـر          پرسشنامه  
 با. استفاده گردید های پژوهشی     کاربست یافته 
که پرسشنامه اسـتانداردی بـرای       توجه به این  

هـای    کاربست یافتـه  شناسایی عوامل مؤثر بر     
وجـود نداشـت، بـرای      پژوهشهای آموزشـی    

ــاز تحقیــق از  گــردآوری اطالعــات مــورد نی
ایـن  . ای محقق ساخته استفاده شـد      پرسشنامه
 ی و ـه و روای  ـه تهی ـه در چند مرحل   ـپرسشنام

  .پایایی آن محاسبه گردید
 ل بـاز پاسـخ در اختیـار       ابتدا تعدادی سؤا  

ــشگاه و پژوهــشگران از تعــدادی  اســاتید دان
 خواسته شـد    نقرار داده شد و از آنا     آموزشی  

 هـای   کاربست یافتـه  تا نظرات خود را درباره      



86 مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

و مسایل و مشکالتی که     آموزشی   پژوهشهای
 نعالوه بـراین از آنـا     . هستند بیان کنند  طرح  م

کـه سـبب    ) مـواردی ( خواسته شد تا عواملی   
تـسریع   های پژوهشی   کاربست یافته شوند   می

 ایـن اظهـار     . را توضیح دهنـد    و تسهیل گردد  
 بـسته   یاهآوری بـه سـؤال     نظرها پس از جمع   

ی هاپاســخ تبــدیل شــدند و بــه آنهــا پرســش 
دیگری کـه از تحقیقـات مـشابه و مطالعـات           

ایـن   . اضـافه گردیـد  ،قبلی بدست آمده بودند  
 مقدماتی جهت اصـالح و بـازنگری        یاهسؤال

صــالح در دانــشگاه و  ر اختیــار افــرادی ذید
در ایـن   . ند قـرار داده شـد     آموزش و پرورش  
آن  ه بهایی حذف و سؤال   لهابررسی برخی سؤا  

بعد از این کـه فـرم پرسـشنامه         . اضافه گردید 
 با تعداد   های پژوهشی   کاربست یافته مقدماتی  

 بـه   مطالعه مقدماتی  ماده تهیه شد، در یک       82
شناسـایی عوامـل    ه  ارزیـابی پرسـشنام   منظور  

 و، هــای پژوهــشی  کاربــست یافتــهمــؤثر بــر
 50ای    و غیره، در اختیار نمونه     پایاییمحاسبه  

دبیران دارای مدرک کارشناسی ارشد     فری از   ن
 پرسـشنامه آن    42کـه    دقرار داده ش  در اهواز   
ــشت ــدماتی،   . بازگ ــرای مق ــن اج ــس از ای پ
مـرتبط  الزم ازجملـه    و بررسـیهای    محاسبات  
.  پایایی پرسشنامه انجام گردید    ا و ه  بودن ماده 

های پرسشنامه تـصحیح و       در این بررسی ماده   
 مـاده   67بازنویسی شـدند و تعـداد آنهـا بـه           

در نهایـت ایـن پرسـشنامه در        . کاهش یافـت  
هـای الزم     اجرای نهایی بـرای گـردآوری داده      

  پایـایی ایـن پرسـشنامه در       .به اجـرا در آمـد     
اخ برای  روش آلفای کرونب   اجرای مقدماتی با  

 نحــوه . بـه دسـت آمـد   92/0 پرسـشنامه کـل  
بر اساس یک    گذاری سؤالهای پرسشنامه   نمره

بــرای گزینــه  (1ای از نمــره   درجــه5طیــف 
)  زیاد  خیلی برای گزینه  (5تا نمره   ) خیلی کم 

روایی پرسشنامه نیز با استفاده از نظر دو        . بود
متخصص از طریق روایی محتوا مورد ارزیابی    

 بـه   84/0یب روایـی محتـوا      ضر. قرار گرفت 
ــه(دســت آمــد  ــستگی رتب ایــی  ضــریب همب

بندی دو متخصص به عنوان      اسپیرمن بین رتبه  
شاخص روایی محتـوا در نظـر گرفتـه شـده           

  ).است
  

  ها  روشهای تجزیه و تحلیل داده
هـا از روش   به منظور تجزیه و تحلیل داده   

همچنـین از   .  استفاده شد  آماری تحلیل عوامل  
 و روش تنصیف جهت بررسی      آلفای کرانباخ 

تجزیـه و   . پایایی ابزار تحقیق استفاده گردیـد     
 SPSSافـزار     ها با استفاده از نـرم       تحلیل داده 

  . انجام گرفته است5/11ویرایش 
  

  ها یافته
  ونــ آزماـه ل دادهــه و تحلیــزیــدر تج
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Kmo1 )912/0 (kmo=  به منظور مـشخص
شدن کفایت نمونه پژوهش و آزمون کرویـت   

 برای بررسی مناسب بودن همبستگی      2رتلتبا
آمد که ضرایب به دست آمـده         ها به عمل    ماده

 056/9517(و ) >001/0P(مناســب بودنــد  
=2x .(        به این ترتیب صالحیت انجـام تحلیـل

اســاس  همچنــین بــر. عوامــل احــراز گردیــد
 کـه تعـداد تقریبـی عاملهـای         3آزمون اسکری 

ــان داده ــشنه قابــل اســتخراج از می اد هــا را پی
کند، مشخص شد که بـا توجـه بـه مقـدار           می

یعنی مجموع  ( یا ارزشهای ویژه عوامل      4آیگن
مجــذورات ضــرایب عــاملی موجــود در هــر 

ــل ــتخراج  ) عام ــل اس ــل قاب ــداکثر دو عام ح
 .باشد می

 عناصــرهــا بــا روش  تحلیــل عوامــل داده
 بــه  آزمایــشیســه چــرخش پــس از 5اصــلی

د ای و ساختار عاملی خـو       بهترین ترکیب ماده  
هـا بـا روش       تحلیل عوامـل داده   . دست یافت 

چرخش متعامد از نوع واریمـاکس منجـر بـه          
در این تحلیل عامل از     .  عامل شد  2استخراج  

 اسـتفاده شـده     45/0بارهای عـاملی حـداقل      

                                                 
1- Kaiser-Meyer-Olkin measure of 

sampling Adequce 
2- Bartletts Test of Sphericity 
3- Scree test 
4- Eigen values 
5- Principal Components Method 

 45/0 بدین معنی که ضریب همبستگی       .است
به عنوان حداقل درجه همبستگی قابل قبـول        

 تعیـین   بین هر ماده و عوامل اسـتخراج شـده        
ویژگیهــای آمــاری دو عامــل . گردیـده اســت 

  . ارائه شده است1استخراج شده در جدول 
ــان ــه در جــدول  طــور هم ــشاهده 1ک  م

 بــه کــارگیری مــؤثر بــر  عامــلدوشــود  مــی
  مـاده  58  شامل های پژوهشهای آموزشی    یافته

  مـادّه در   28  و ماده در عامل اوّل؛    30است که 
 ترتیـب د، ایـن عوامـل بـه        نباش عامل دوّم می  

ــو131/21 ،886/21 ــد و در مجمــ ع  درصــ
ــانس 017/43 ــد از واری ــارگیری  درص ــه ک ب
توسـط نمونـه     های پژوهشهای آموزشی    یافته

  .کنند را برآورد و تبیین میآماری 
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  ویژگیهای آماری دو عامل استخراجی از طریق تحلیل عوامل. 1جدول 

  عوامل استخراجی
  میانگین
   عامل

  انحراف 
  معیار

  سدرصد واریان
   تبیین شده

  درصد تراکمی
   واریانس تبیین شده

  تعداد
  ها ماده

  30  886/21  886/21  31/16  48/127  عامل اول

  28  017/43  131/21  43/17  70/124  عامل دوم
  گذاری عوامل استخراجی نام

ــش ــل   هادر پژوه ــل عوام ــه از تحلی یی ک
هـایی   شود با توجه به ماهیت مـاده       استفاده می 
 عامل هستند، اقدام به نام    دهنده هر    که تشکیل 

کـه در    طـوری  همان. شود گذاری عوامل می  
شـود عامـل اول ایـن         مـشاهده مـی    2جدول  

مدیریتی و پژوهشی در    پژوهش که به مسایل     
اشاره نمـوده عامـل     انجام تحقیقات آموزشی    

 نامگـذاری   »ریزی پـژوهش   دیریت و برنامه  م«
ساالری و انتصاب افـراد       شایسته«شد و ماده    
دارای بینش پژوهشی درسـطوح      ومتخصص  

) 752/0( عاملی باالترین بار» مدیریتی سازمان
  .را در عامل اول دارد

عامل دوم این پژوهش که به موضـوعاتی        
درباره زمینه لزوم وجود ارتبـاط و همکـاری         

اشـاره داشـت عامـل      بین محققان و مـدیران      
ــشگران   « ــا پژوه ــران ب ــصمیم گی ــل ت » تعام

پاالیش،  نقادی، ابی،ارزی«ماده  . نامگذاری شد 
هـای پژوهـشی در یـک         ترکیب و ارائه یافتـه    

بـه  زمینه خاص به منظور کاربست سـریع آن         

» )توسـط کمیتـه کاربـست     (وسیله مخاطبـان    
را روی عامـل    ) 675/0(باالترین بـار عـاملی      

 نـشان داده    2این موارد در جـدول       .دوم دارد 
  .شده است

  
  پایایی و روایی عاملهای استخراجی

ــه منظــ  ــل   ب ــایی دو عام ــی پای ور بررس
هـا، ضـریب      استخراجی، همسانی درونی ماده   

. آلفای کرونباخ مـورد محاسـبه قـرار گرفـت         
دهد ضرایب   نشان می3که جدول  گونه همان

 آلفای کرونباخ بـرای عامـل اول، دوم و کـل          
ــه ترتیــب  ــاس ب ــه 97/0 و 95/0، 95/0مقی  ب

 شواهد به دست آمده نشان    . دست آمده است  
 لـــی و ک  ـای استخراج ـه عامله ـکد  ـده  یـم

پرسشنامه از همسانی درونی باالیی برخوردار      
روایی عاملهای استخراجی نیز از طریق      . است

ضریب روایی محتـوا بـا اسـتفاده از نظـر دو            
ضـریب  . متخصص مورد بررسی قرار گرفـت     

 همبستگی بین نظر دو متخصص در تک تـک     
  حـل آزمون در سطـلها و کــؤاالت و عامـس
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    استخراجی هایعاملها و بار عاملی  ماده. 2جدول     
 بارعاملی  مدیریت و برنامه ریزی پژوهش:  اولعامل ردیف

  752/0  افراد متخصص و دارای بینش پژوهشی در سطوح مدیریتی سازمانبانتصا  1
مــشارکت فعــال و کارآمــد معلمــان و مــدیران آموزشــی در زمینــه کاربــست   2

  667/0  دارس و کالسهای درسهای پژوهشی در م یافته

ها و تبدیل آنها به       گیران برای تلفیق مؤثر یافته      مشارکت پژوهشگران و تصمیم     3
  657/0  گیران و مخاطبان های اجرایی مورد تقاضای تصمیم برنامه

  649/0  گیران بدون توجه به منافع و نظرهای شخصی قاطعیت و شجاعت تصمیم  4
نگرش مثبت و اهمیت بـه کاربـست   (قیقاتی وجود بستر مناسب و فرهنگ تح       5

  628/0  گیران و مخاطبان در میان تصمیم) نتایج تحقیق

گرایـی در اسـتفاده از محققـان دارای صـالحیت             ساالری و تخـصص     شایسته    6
  627/0  علمی و پژوهشی

  619/0  های پژوهشهای آموزشی ای ملی برای استفاده از یافته تدوین برنامه  7
  615/0  های منتشر شده سازمان عملکرد افراد در ارتباط با کاربست یافتهارزشیابی از   8
هـای پژوهـشی در فرهنـگ         روشن بودن جایگاه و اهمیـت پـژوهش و یافتـه            9

  598/0  )گیران به ویژه در مدیران و تصمیم(سازمانی آموزش و پرورش 
  594/0  های پژوهشی با برنامه مشخص و با نیروی آموزش دیده اشاعه یافته  10
انتخاب یک چهارچوب علمی مناسـب در سـازماندهی اولویتهـای پژوهـشی               11

  594/0  سازمان آموزش و پرورش استان
  580/0  مرتبط بودن رشته تحصیلی پژوهشگران با موضوعات مورد تحقیق  12
هـا و     ایجاد و توسعه کاربست به منظور تهیه برنامه اجرایـی مناسـب از یافتـه                13

  580/0  ر مخاطبانایجاد پذیرش آنها د

یابی مداوم در آموزش و پرورش با توجه بـه تغییـرات آموزشـی بـرای                  مسأله  14
  576/0  مشخص شدن نیازهای جدید

  574/0  یابی با نیروی متخصص ایجاد و توسعه کمیته کاربست به منظور مسأله  15

ایجاد و توسعه کمیته کاربست به منظور شناسایی و تعدیل موانـع و مقـررات                 16
  568/0  و ستادی) اجرایی(های صفی  ها در حوزه اداری و قانونی برای کاربست یافته

  567/0  تأیید اولویتهای پژوهشی از طرف کمیته کاربست قبل از توزیع آنها  17

18  
به منظـور   ) های ذینفع سازمان    مشارکت تمامی افراد و گروه    (نیازسنجی جامع   

ساس اهداف کوتاه و بلنـد مـدت        دستیابی به اولویتهای پژوهشی ضروری بر ا      
  در آموزش و پرورش

566/0  

 و همکاری نزدیک بخشهای پژوهشی و اداری برای هدفمند کـردن             مشارکت  19
  553/0  ها پژوهشها و تسهیل کاربست یافته

ها در بخشهای مرتبط  تخصیص بودجه و امکانات مناسب برای کاربست یافته  20
  538/0  سازمان
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 بارعاملی  مدیریت و برنامه ریزی پژوهش:  اولعامل ردیف
برای به کارگیری ) مانند سرانه آموزشی( به مدارس اختصاص بودجه خاص  21

  538/0  های پژوهشی و تغییرات ناشی از اجرای آنها یافته

ها در همه سطوح  اتخاذ سیاستهای تشویقی مناسب در زمینه کاربست یافته  22
  538/0  سازمان آموزش و پرورش

23  
 و حمایت فکری و توسعه بینش پژوهشی(گیران  آگاهی دادن به تصمیم

در زمینه تحوالت و تغییرات آموزشی و ضرورت جدی ) توجیه علمی آنان
  های پژوهشی جدید گرفتن پژوهش و کاربست یافته

536/0  

وجود ناظران قوی از نظر علمی و هدایت و نظارت مداوم آنها بر فرایند   24
  520/0  اجرای تحقیق

ایت و مدیریت با هد(توزیع مناسب اولویتهای پژوهشی در شهرهای استان   25
  515/0 )ای پژوهش انجام گیرد پژوهشکده معلمان استان براساس نیازهای منطقه

  511/0  گیری سازمان حضور فعال کمیته کاربست در بسترهای تصمیم  26
تهیه و توزیع راهنما و چکیده تحقیقات انجام شده برحسب موضوع و دوره   27

  502/0  تحصیلی بین مخاطبان

های  امه ثابت هفتگی در صدا و سیما برای ارائه یافتهاختصاص یک برن  28
  483/0  های آموزشی پژوهش

روشن و واضح بودن اولویتهای پژوهشی مطابق با نیازهای واقعی مدیران و   29
  471/0  گیران تصمیم

مدیریت علمی و نسبتاً پایدار نهادهای پژوهشی آموزش و پرورش برای   30
  464/0  تحقق اهداف تعیین شده

  

  استخراجی هایعاملها و بار عاملی  ماده. 2ادامه جدول 
 بارعاملی  گیران با پژوهشگران تعامل تصمیم:  دومعامل ردیف

های پژوهشی در یک زمینه خـاص         پاالیش، ترکیب و ارائه یافته     نقادی، ارزیابی،  1
  675/0 )توسط کمیته کاربست( وسیله مخاطبانه ببه منظور کاربست سریع آن 

مخاطبـان بـه منظـور       )شرح وظایف شـغلی   (در نظرگرفتن اختیارات مناسب در        2
  659/0  ها کاربست یافته

  653/0  ارزشیابی تکوینی از پژوهش به منظور تعیین مسیر علمی و منطقی مورد نظر  3
  647/0  ها به منظور عدم مداخله عالیق و سالیق کاربران صراحت و روشن بودن یافته  4
  645/0  های تحقیقات گیران به منظور کاربست یافته ی برای تصمیموجود فرصت کاف  5
  645/0  های مورد نیاز تحقیق آوری داده استفاده از ابزارهای معتبر و مرتبط در جمع  6
  642/0  گیران پیشنهاد چند راهکار اجرایی مناسب در برابر هر یافته پژوهشی به تصمیم  7

کـه براسـاس روش تحقیـق        سازمان   نیاز ردتنظیم و ارائه اولویتهای پژوهشی مو       8
  631/0  کیفی انجام شوند

گیـران در سـطوح مختلـف     نشر و انعکاس به موقع نتایج تحقیقـات بـه تـصمیم        9
  621/0  مدیریتی
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 بارعاملی  گیران با پژوهشگران تعامل تصمیم:  دومعامل ردیف

 گیران توسط پژوهشگران    مورد قبول تصمیم   )کیفی-کمی( ی تحقیق هااتخاذ روش   10
  614/0  انجام پژوهش در

گیران در طراحی و اجرا و ارائـه         الت و عالیق تصمیم   توجه پژوهشگران به تمای     11
  609/0  )در پژوهشگران وجود ذهنیت سیاست محور(های پژوهشی  یافته

 و  گیـران  ای تـصمیم   های پژوهشی بر حسب نیازمنـدیهای حرفـه         بندی یافته  طبقه  12
  583/0  مخاطبان

  575/0   و پرورشها و راه حلهای اجرایی با امکانات و شرایط آموزش تناسب یافته  13

زمینه تغییرات ناشی از کاربست      و مخاطبان در     دادن اختیارات مناسب به مدیران      14
  573/0  ها یافته

توسـط  ( آن اجـرا شـود     های تحقیقاتی باید در     شرایطی که یافته   و ها  زمینه   تعیین  15
  572/0  )پژوهشگر

ان آمـوزش و    سـازم گیـران    افزایش روحیه پژوهش خواهی در مدیران و تصمیم         16
  572/0  پرورش

در صـورت بنـدی مـسأله       مناسـب و مـرتبط       و پژوهشی    استفاده از مبانی نظری     17
  565/0   در آموزش و پرورشهای آن تحقیقی و انجام و تحلیل یافته

 تغییـرات    مـسایل و    با آنتحقیق و نتایج آن و ارتباط مستقیم         نقد در  و   وجود تازگی   18
  554/0  پرورشانجام شده در آموزش و 

گیــران و مخاطبــان در زمینــه اســتفاده از  آمــوزش و ایجــاد مهــارت در تــصمیم  19
  540/0  های تحقیقاتی یافته

هـا در سـازمان       داشتن برنامه منسجم در زمینه همگام سازی تصمیمات بـا یافتـه             20
  540/0  آموزش و پرورش

21  
تـصمیم   بـه منظـور اتخـاذ        سازمان آموزش و پرورش   توسعه نظام اطالع رسانی     

ایجاد و راه اندازی سـایت اینترنتـی بـرای          ( های پژوهشی   اساس یافته  مناسب بر 
  )مراجعان و عالقمندان

537/0  

تشکیل سمینار و کارگاههای آموزشی با حضور مدیران سـطوح مختلـف بـرای                22
  535/0  های پژوهشی توجیه آنها نسبت به یافته

  530/0  در اولویت بندی مسایل پژوهشیتوجه به مسایل زیربنایی و تحقیقات بنیادی   23
های پژوهشی به صورت گزارشهای دیداری و شنیداری برای پخـش             تنظیم یافته   24

  513/0  )توسط کمیته کاربست(ها  در رسانه
  511/0 ها در اختیار داشتن منابع انسانی و مالی مناسب برای نشر و کاربست یافته  25
  506/0  ی پژوهشی آموزش و پرورشهاولویتماهیت عملی و کاربردی ا کید برأت  26
گیران با پژوهشگر در حـین       ارتباط سفارش دهندگان اولویت پژوهشی و تصمیم        27

  504/0  اجرای تحقیق به منظور جهت دهی پژوهش و آگاهی از نیاز آنان

هـای پژوهـشی اسـتفاده        توانند از یافته   که می  و مخاطبانی    ها  شناسایی دقیق گروه    28
  489/0  نمایند
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  ضرایب روایی محتوا عاملهای استخراجی و کلضرایب همسانی درونی و . 3جدول 
  ها ضریب آزمون

 ضریب روایی پایایی
  عوامل

  پرسشنامه
  روایی محتوا  آلفای کرونباخ

  745/0  95/0  عامل مدیریت تحقیق
  758/0  95/0  عامل تعامل تصمیم گیرندگان با پژوهشگران

  748/0  97/0  کل
01/0p< ــ ــوده اســت یمعن ــن . دار ب ــایج ای نت

  . ارائه شده است3بررسی در جدول 
  

  گیری بحث و نتیجه
مشاهده شد   1 که در جدول   یطور همان

 017/43ع  در مجمو ها   کاربست یافته   عامل دو
هـای    بـه کـارگیری یافتـه     درصد از واریـانس     
را توسط نمونـه آمـاری       پژوهشهای آموزشی 
بل توجه ایـن    نکته قا . کنند برآورد و تبیین می   

هر یـک از مـوارد موجـود در هـر عامـل             که  
هـا بـه شـمار       ای مهم در کاربست یافته     مؤلفه
روند و ناظر به فعالیتهای پیش و ضـمن و           می

پس از انجام تحقیقات آموزشی هستند و باید        
در اینجا بـه جـای      . باهم در نظر گرفته شوند    
هـای   تفکیـک دسـته   ارائه و تبیـین عاملهـا و        

ر عامل جهت توضیح بیشتر و      موضوعی در ه  
هـای پژوهـشهای     دادن آنها بـا یافتـه      مطابقت

انجام شده، مدل یا الگوی مناسـب کاربـست         
گردد و به اختـصار      ارایه می ) 1 شکل(ها   یافته

موارد و عناصـر موجـود در آن توضـیح داده           
  .شوند می

در این مدل راهبردی که مطابق با عوامـل         
، مؤلفـه   هاسـت  شناسایی شده کاربست یافتـه    

پایه و زیرساختِ استفاده از نتایج تحقیقات را 
تحقـق  . دهـد   تشکیل مـی    پژوهشی نیازسنجی

بندی  اولویتامر کاربست در سایه شناسایی و 
اسـاس اهـداف    های پژوهشی ضروری بر  نیاز

در ایـن   . سـازمان اسـت   کوتاه و بلنـد مـدت       
 باید هرساله و بـه    یازسنجی  خصوص فرایند ن  

م گروههـای   ا تمـ  بـا مـشارکت   جامع  صورت  
آموزشی و در همه ابعـاد و سـطوح سـازمان           

به صورت  اولویتهای پژوهشی   و   انجام گردد، 
مطـابق بـا نیازهـای واقعـی        روشن و واضـح     

  دینـتا ب. کاربران تهیه و صورت بندی شوند



93  ...های پژوهشهای آموزشی در استان  شناسایی عوامل کاربست یافته

  
  
  
  
  
  

  وجود فرهنگ پژوهش                        
        و یا تالش همه جانبه و                 
  آموزش جهت تحقق آن                    

       بازخورد مرحله
           به مرحله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فرایندها، مسؤولیت پیگیری  کمیته اشاعه و کاربست یافته های پژوهشی؛ الگوی کاربست یافته: 1شکل 
. را به عهده داردهای پژوهشی در عمل کاربست یافته

ند گرا گرد  وسیله طرحهای پژوهشی مأموریت   
راه . گرفتـه شـوند    هـای آنهـا بـه کـار        و یافته 

کـردن   هـا، سفارشـی    درست کاربـست یافتـه    

عـدم شناسـایی دقیـق نیازهـای       . تحقیق است 
 .شود ها می  پژوهشی باعث عدم کاربست یافته    

ــای     ــشی از دل نیازه ــای پژوه ــر اولویته اگ

  

 زیابی ار-10
       از  عملکرد 

  گیران در  تصمیم
  ها    زمینه کاربست یافته
          و پیگیریهای بعدی

  حمایت مالی از کاربست -9
  ها و پذیرش هزینه های اضافی  یافته

  ناشی از تغییرات حاصله از کاربست
                    در عمل

  های پژوهشی در عمل و کاربست یافته -8
  بر اساس قانون(ود کمک به بهبود وضعیت موج

  )ها در شرح وظایف کارگزاران کاربست یافته
  گیران بوسیله ها در مخاطبان و تصمیم    ایجاد پذیرش یافته-7

   ارتباط بیشتر پژوهشگران و سیاستگذاران و یا حضور در جلسات
  هم اندیشی

  رسانی و اشاعه مطلوب و به  یابی و اطالع شناسی، مخاطب   مخاطب-6 
  ها با وسایل و ابزارهای مناسب و متنوع موقع یافته

  گیران های پژوهشی با توجه به دانش و درک تصمیم بندی یافته   پاالیش و طبقه-5
  )ها و سایر گروههای بالقوۀ استفاده کننده از یافته(و مخاطبان 

  گیران   تولید دانش کاربردی و با کیفیت بر اساس نیاز واقعی مدیران و تصمیم-4
  حمایت مالی از محقق حین اجرای تحقیق، ارزشیابی تکوینی از پژوهش:  تحقیق  مدیریت-3

     و نظارت بر اجرای پژوهش، ایجاد ارتباط بین سفارش دهنده اولویت پژوهشی و پژوهشگر
    انتخاب پژوهشگر با صالحیت علمی و پژوهشی-2

   به محققانن اولویت پژوهشی و ارائه روششناسی یابی مداوم برای مسأله نیازسنجی جامع و مسأله -1
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ها مخاطبان و    آموزشی و اجرایی برخیزد یافته    
این گام ناظر به   . طالبانِ فراوانی خواهد داشت   

. فعالیتهــای پــیش از اجــرای پــژوهش اســت
های مربوط به این بخش با نتایج تحقیق         یافته

 .خوانی دارد هم) 1996(کایسکرو براون 

پـیش از   مؤلفه مهم دیگر در این مدل کـه         
انتخـاب   اجرای پژوهش باید به آن پرداخت،     

  علمـــی ودار از نظـــرصـــالحیت پژوهـــشگر
عدم اعتقاد  . استقیق  پژوهشی برای انجام تح   

ــصمیم ــت  ت ــدگان و سیاس ــه   گیرن ــذاران ب گ
ای محققــان و  صــالحیت علمــی و حرفــه  

شـود   اندرکاران امور پژوهشی سبب می     دست
های تحقیقـات بـه فراموشـی سـپرده          که یافته 

شوند و هرگونـه تغییـر و اصـالحاتی منتفـی           
گیرنـدگان   رسد توجه تصمیم   به نظر می  . گردد

لـذا  . خصِ محقـق اسـت    ها به ش   بیش از یافته  
 انتخاب پژوهشگرانِ متخـصص و بـا       باید در 

صالحیت که مـورد اعتمـاد مخاطبـان باشـند          
همچنین باید افزود که پژوهشگری . دقت کرد 

یک تخصص است و پژوهش فعالیتی کـامالً         
بنـابراین  . باشـد  جدی و پیچیده و حساس می     

در استفاده از پژوهشگران باید دقت کافی بـه         
 بـا  ی مربوط به ایـن بخـش      ها  تهیاف. عمل آید 

و ) 1996(کایـسکرو بـراون     نتایج تحقیقـات    
  .، همخوانی دارد)1380،1371(صافی 

  نـدل که حیـگر در این مـم دیـعنصر مه

شـود، مـدیریت     اجرای پـژوهش اعمـال مـی      
حمایــت مــالی از تحقیــق و . پــژوهش اســت

موقع از پژوهـشگر حـین اجـرای        ه  حمایت ب 
بـه نظـر    . ر است پژوهش ضرورتی انکارناپذی  

 رسد پایین بودن بودجه پژوهـشها تهدیـد        می
ترین عنصر در حوزه تحقیقات آموزشی       کننده
مبحث حمایت مالی بـا نتـایج تحقیـق         . است
  .همخوانی دارد) 1376(نامی 

 هـدایت و    بـرای ناظران قـوی    با گماشتن   
پژوهش و ارزشـیابی    نظارت بر فرایند اجرای     

فاده از اســت« تکـوینی از آن، کیفیــت پـژوهش  
، اتخـاذ روش     مناسب  و پژوهشی  مبانی نظری 

شناسی مناسب، استفاده از ابزار مـرتبط بـرای         
گردد و بدین  نیز تضمین می» ها گردآوری داده

. یابد ها افزایش می   گونه ضریب کاربست یافته   
دهنـده اولویـت     ایجاد ارتبـاط بـین سـفارش      

پژوهشی و پژوهشگر نیز مؤلفـه بـسیار مهـم          
بنـابراین  . تایج تحقیق اسـت   عرصه کاربست ن  

کمیته کاربست باید تمهیداتی بیاندیشد تا این       
رابطه جهت بهبـود فراینـد اجـرای تحقیـق و           
. تمرکز بـر نیازهـای مخاطبـان برقـرار گـردد          

 همطالع نتایج   با ی مربوط به این بخش    ها  یافته
 . همخوانی دارد) 1380(صافی 

عنصر بسیار مهم دیگر در ایـن مـدل کـه           
 پژوهش باید به آن توجه نمـود،        حین اجرای 

 با کیفیت بر  های   یافتهتولید دانش کاربردی و     
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 گیـران  اساس نیـاز واقعـی مـدیران و تـصمیم         
 سـفارش   تمرکـز بـر نیـاز مخاطبـان و        . است

ــدگان اولویت ــای دهن ــشیه ــاری پژوه ، راهک
کلیدی در جهت تولید دانـش کـاربردی و در          

مربـوط بـه    نتایج  . ستها یافتهنتیجه کاربست   
، هولت  )1994( نظرات ادواردز    ین قسمت با  ا
  . همخوانی دارد)1378(و نویدی ) 2004(

پاالیش یک سطح بسیار مهم در این مدل،        
توجـه بـه     های پژوهشی بـا    بندی یافته  و طبقه 

ــان دانــش و درک تــصمیم ــران و مخاطب  و گی
ــایر ــده از   س ــتفاده کنن ــالقوه اس ــای ب گروهه
بـر  یـد   را با هـای پژوهـشی      یافته. هاست یافته

 ای مخاطبـــان حـــسب نیازمنـــدیهای حرفـــه
بـا وسـایل   سـپس  و   و ساده سازی     بندی طبقه

وجـود  . مناسب و مورد عالقه آنان ارائه کـرد       
ارزیابی، نقادی، پاالیش، ترکیب و ارائـه       «ماده  
های پژوهشی در یک زمینـه خـاص بـه            یافته

» منظور کاربست سریع آن به وسیله مخاطبـان   
شترین بـار عـاملی را      ای کـه بیـ     به عنوان ماده  

روی عامــل دوم ایــن پــژوهش داشــته اســت 
هـا و     سـازی یافتـه    نشان از اهمیـت مناسـب     

تنظیم آنها در یک زمینه خاص و ارائه آنها به          
کاربران واقعـی بـه منظـور تحقـق کاربـست           

فوالن این یافته با نتایج تحقیقات      . هاست  یافته
ــوهرمن ) 1991( ــافی )1994a(و فــ  و صــ
 ایـن عنـصر و سـایر        . دارد همخوانی) 1371(

فعالیتهای پس از اجرای    عناصر مدل از جمله     
اند، هر چند که بـرای برخـی از آنهـا            پژوهش

بایــد قبــل از اجــرای پــژوهش تــدابیر و     
  . راهکارهایی اندیشیده شود

ــه بعـــدی، مخاطـــب   شناســـی،  مؤلفـ
مطلـوب   اشاعه رسانی و  اطالعیابی و    مخاطب

بزارهـای   بـا وسـایل و ا      هـا  موقـع یافتـه   ه  ب و
در واقـع انتظـار بـه       . مناسب و متنـوع اسـت     

های پژوهشی از افرادی اسـت       کارگیری یافته 
هــا بــرای بهبــود عملکــرد آنــان و  کــه یافتــه

تهیـه و   ای آنـان     برحسب نیازمندیهای حرفـه   
شناسـی و    بـا مخاطـب   . بندی شده است   طبقه

های پاالیش شده به افراد بـا توجـه          ارائه یافته 
اجرایی شان، آخرین گامهـا     به توان ادراکی و     

هـای پژوهـشی برداشـته       برای کاربست یافتـه   
  .شود می

ــاعه      ــامع اش ــام ج ــعه نظ ــاد و توس ایج
های پژوهشی و انعکاس به موقـع نتـایج          یافته

تحقیقات به تصمیم گیران در سطوح مختلف       
مدیریتی با زبان مناسب و روشن، بـه عنـوان          

های پژوهشی به    مؤثر در کاربست یافته    گامی
حقیقت قبـل از انتظـار بـه       در. آید ساب می ح

هـای پژوهـشی بایـد بـه فکـر           کارگیری یافته 
بــسترسازی و ایجــاد و توســعه نظــام اطــالع 

های پژوهشی بود تا بدین وسـیله      رسانی یافته 
 ها در اختیار مخاطبان و افـراد ذیـربط و          یافته
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نتایج به دست آمـده در      . ذینفع قرار داده شود   
کایـسکرو بـراون    تحقیقات  این رابطه با نتایج     

ــازاده )1996( ــافی) 1380(، آق ) 1380( و ص
  .همخوانی دارد

هـا در    یافتهایجاد پذیرش   در سطح هفتم،    
ـ  گیـران  تصمیممخاطبان و    وسـیله ارتبـاط    ه   ب

ــا    ــتگذاران و ی ــشگران و سیاس ــشتر پژوه بی
اندیـشی ارائـه شـده       حضور در جلسات هـم    

 راهکارهـایی اندیـشیده     ضروری است . است
که ارتباط متقابل مدیران و محققـان بـه         شود  

عنــوان عنــصری کلیــدی در افــزایش آگــاهی 
مهارت و ارتقاء   محققان از نیاز واقعی مدیران      

هـا   گیری و استفاده از یافتـه      مدیران در تصمیم  
تــشکیل ســمینار و کارگاههــای . بهبــود یابــد

آموزشی با حضور مـدیران سـطوح مختلـف         
های پژوهشی،  برای توجیه آنان نسبت به یافته   

عامل بسیار مهمی است که با توجه بـه دامنـه        
کاری مدیران و حضور محققان برای توضیح       

های پژوهشی بـسیار مـورد توجـه قـرار            یافته
کمیتـه کاربـست در پژوهـشکده    . گرفته است 

اندیــشی  توانــد بــا تــشکیل جلــسات هــم مــی
. درجهت استفاده از نتایج پژوهشی تالش کند      

توانـد در    ها می   کمیته حضور مخاطبان در این   
تغییر نگرش آنان مفید باشد و آمادگی الزم را         

به نظـر   . ها ایجاد نماید   برای به کارگیری یافته   
رسد که تماس رو در رو بین پژوهشگران         می

گیرندگان مؤثرترین شـیوه ارتبـاطی       و تصمیم 
های پژوهشی منجر    باشد که به کاربست یافته    

یـن قـسمت بـا    های مربوط به ا  یافته. گردد می
  . همخوان است) 2002(اُلید نتایج 

اسـاس   هـای پژوهـشی بـر      کاربست یافته 
 در شـرح وظـایف      هـا  قانون کاربـست یافتـه    

کارگزاران، مؤلفـه مهمـی اسـت کـه در ایـن            
ــده اســت  ــه ش ــه آن تکی ــژوهش ب ــه . پ کمیت

کاربست در پژوهشکده بایـد تـالش کنـد از          
های  طریق تصویب قانون برای کاربست یافته     

هشی در شرح شغل مدیران و یا طراحـی         پژو
ــده   ــشویقی، قاع ــای ت ــرای طرحه اول «و اج

بـه نظـر    . را نهادینه سازد  » تحقیق بعد تصمیم  
کـشور مـا فقـط وجـود قـوانین           رسـد در   می

ای  محکم و دسـتورالعملهای شـغلی و حرفـه        
های پژوهشهای جدید    تواند کاربست یافته   می

شرح بنابراین باید هرچه زودتر     . را نوید دهد  
شغلهای جدیدی تعریف وتدوین گـردد، بـه        
ویــژه در پــستهای بــاالی ســازمان و مراجــع 

ــزوم بیــشتری حــس  تــصمیم گیــری ادارات ل
های مربوط به ایـن قـسمت بـا           یافته. شود می

 .همخوان است) 1379(نتایج متین 

ــه  ــست یافت ــالی از کارب ــت م ــا و  حمای ه
های اضـافی ناشـی ازتغییـرات        پذیرش هزینه 

اربست نتایج تحقیقـات، همـواره      حاصله از ک  
چالش اساسی حوزه اعتبارات مالی مـدیریت       
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در ) 1380(و صافی   ) 1376(نامی  . بوده است 
 انــسانی، مــالی و(اختیــار نبــودن منــابع الزم 

کـردن نتـایج تحقیقـات     را برای عملی  ) مادی
هــای  مــانع عمــده عــدم بــه کــارگیری یافتــه

ای هـ  کـه از یافتـه     تا زمانی . دانند پژوهشی می 
پژوهشی به دلیل عدم حمایت مـالی اسـتفاده         
نشود، بخشهای مالی سازمان بـه مفیـد بـودن          
طرحهای پژوهشی تردید نمـوده و اعتبـارات        
بیشتری را بـرای سـالهای بعـدی اختـصاص          

ــد داد ــدیران و   . نخواه ــالی از م ــت م حمای
هـا و   گیران در زمینه به کارگیری یافتـه     تصمیم
 تغییـرات   هـای اضـافی ناشـی از       هزینـه تقبل  

ــی   ــل م ــست در عم ــله از کارب ــد  حاص توان
   .ها را تسریع نماید کاربست یافته

گیران در زمینـه    ارزیابی از عملکرد تصمیم   
تواند مشّوق آنان    ها تا حدّی می    یافتهکاربست  

این یافته بـا    . ها باشد  در استفاده بیشتر از یافته    
) 1379( فـر  و خوش ) 1380(نتایج فرزام فرد    

). 1383زاده،   به نقل از حسن    (هماهنگی دارد 
وجود قانون برای کاربست در شرح وظـایف        

گیران، آنان را ملزم به استفاده از        شغلی تصمیم 
 شغلی آنان    های مرتبط با حیطه    نتایج پژوهش 

در این مرحله باید از میزان اسـتفاده        . سازد می
عمـل  ه  های پژوهشی ارزشیابی ب    آنان از یافته  

ای برای   شاخص حرفه آورده و به عنوان یک      
  .آنان در نظر گرفته شود

 به این موضوع  »  بعدی هایپیگیری«وم  ـمفه
ها و حتّـی بـه       کند که کاربست یافته    اشاره می 

نبستن آنهـا چـه مـسائل جدیـدی را بـه             کار
ــازه رخ   ــشکالت ت ــاً م ــود آورده و اساس وج

در اینجا گـام    . نموده هر عرصه کاری کدامند    
 مسأله شناسی و  اول مدل کاربست که ناظر بر     

ارایه روشن اولویت پژوهشی اسـت، مطـرح         
  .شود می

هــای  نکتــه قابــل ذکــر اینکــه کلیــه یافتــه
با الگوی  ) 1384(پژوهش عابدی و همکاران     

ها ارائه شده در مطالعه حاضـر        کاربست یافته 
مطابقــت دارد و تاییــدی بــرای آن محــسوب 

  .شود می
تـری بـه     سه مؤلفه مهم دیگر مفهوم کامل     

اول اینکه تـا فرهنـگ    . دهند اربست می مدل ک 
هـای   پژوهش حاکمیت نیابد پژوهش و یافتـه      

. انـد  مانند و بـا تهدیـد مواجـه        آن در انزوا می   
به این موضوع اشـاره      پژوهش   فرهنگوجود  

خوانی  خواهی و پژوهش   پژوهشکند که    می
و اســتفاده از نتــایج تحقیقــات در مــدیران و 

زشـی نیـز    نظـام آمو  . ردرواج دا ان  گیر تصمیم
 و کارایی  تحقیقبهنگرش مثبت ضمن داشتن  

های آن در بهبود وضعیت موجود، حامی        یافته
پژوهش و پژوهشگر و اشاعه دهنـده روحیـه         

و  همکـاری کننـده    پژوهش محوری و جلب   
 پژوهش در میان مسؤوالن مخاطبان      مشارکت
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، )1371(صـافی   این یافته بـا اظهـارات     .باشد
 همخـوان   )1380 (دادستان و   )1380 (آقازاده
  . است

دوم اینکه مـدل کاربـست سـیر صـعودی          
 مرحله به مرحله درآن     بازخورددارد و عنصر    

دهد که کلیه گامها بایـد بـه ترتیـب           نشان می 
طی شوند و هر یک از آنها ناظر به گام قبلـی            

گـام آخـر بـه      عالوه اینکه از    ه  خود هستند، ب  
صورت خودکار به گـام اول بـازخورد کلـی          

  .شود داده می
نکته سوم به مسؤولیت کمیته کاربست در       

های پژوهشی که  پیگیری فرایند کاربست یافته
از نیازسنجی پژوهشی آغاز و بـه ارزیـابی از          

ــصمیم  ــرد ت ــازخورد   عملک ــذ ب ــران و اخ گی
ــا . کنــد انجامــد اشــاره مــی مــی ــه ب ایــن یافت

فـر   ، خـوش  )1380(نـژاد    هـای مالیـی    دیدگاه
ــرد  ) 1379( ــرزام ف ــ (1380(و ف ــل از ب ه نق

  .هماهنگی دارد )1383زاده،  حسن
 کـه   داها نشان د   یافته به طورکلی    همچنین

ریـزی تحقیـق،     مطابق عامل مدیریت و برنامه    
  ساختار سازمان باید بـه سـمت پـژوهش         -1

محــوری و حمایــت از مــدیران نهادهــای    
پژوهشی که آشنایی با پژوهش دارند، حرکت       

ت جهت پیگیری امور مربوط بـه کاربـس       . کند
. ها، کمیته کاربست ایجاد و تقویت شـود       یافته

گیـران قـانون     در شرح شغل مدیران و تصمیم     
ـ  -2کاربست در نظر گرفتـه شـود         ه منظـور    ب

دســتیابی بــه اولویتهــای پژوهــشی ضــروری 
 -3نیازسنجی پژوهشی جامعی صورت گیـرد   

هـای پژوهـشی در      جهت مشاهده تأثیر یافتـه    
کاربست گیران، از    عمل و در عملکرد تصمیم    

 سـازمان بایـد   -4ها حمایت مالی گـردد    یافته
ــژوهش و   ــتای تحقـــق فرهنـــگ پـ در راسـ

سـطوح   هـا در  بسترسازی برای کاربست یافته  
تـالش  ) در مدارس / در سازمان (خرد و کالن    

 تعامـل تـصمیم     عامـل همچنـین مطـابق     ؛  کند
 -5گیرندگان با پژوهـشگران الزم اسـت کـه          

ـ         ه عنـوان   ارتباط متقابل مـدیران و محققـان، ب
ــه ــق و   مؤلف ــد تحقی ــدی در کــل فراین ای کلی

ها، بیشتر مورد توجه قرار گیرد       کاربست یافته 
 به منظور تحقق کاربـست      -6و تقویت گردد    

ها در عمل، باید کیفیت اجرای پژوهش،        یافته
 احـراز   پژوهشتوان علمی پژوهشگر و ناظر      

ــردد و ــست،  -7 گ ــر کارب ــسریع ام  جهــت ت
 ای آنـان   دیهای حرفه  نیازمن مخاطبان واقعی و  

هـا بـا زبـان مناسـب و          شناسایی شود و یافته   
موقـع و   ه  بندی شده، ب   طبقهروشن به صورت    

با وسایل و ابزارهـای مـورد عالقـه آنـان در            
  .اختیارشان قرار گیرد
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