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Abstract

چکيذه

Action research is aimed at developing new skills
or approaches to problem-solving in educational
and work environments. Action research is a
function of the position and begins by identifying
a problem in a certain domain, and continues to
work to solve that problem. In fact, it is a suitable
method for identifying and solving school
problems. In recent years, teachers have come to
know more about this method. The purpose of this
study was to investigate barriers to action research
from the viewpoint of male and female
elementary school teachers in Marvdasht city. The
present research is descriptive and correlational.
The research community consists of all male and
female teachers in the Marvdasht district. Cluster
sampling was done. 132 male teachers and 50
female teachers were selected as the research
sample. A questionnaire was used to collect
information. Descriptive and inferential statistics
were used to analyze the data. The results of the
research show that there is a meaningful relation
between methodological barriers, individual
characteristics, organizational barriers, legal and
administrative obstacles and teachers' action
research.

اقسامپضوهیتهمنظورگغتزػمهارتهاوتهعنوانرویکرززی

جسیسجهت حر مغرلههزرمحریطهرایآموسؽریوؽرلهی
تاتعموقعیتاعرتوتراتؾرریـ،این ؽیوه.یگیزز
فورتم 
آغاسوتاتالػتزایح آنمغلهه،مغلههزریکحوسهمعین
روؽریمناعرةترزایؽناعراییو،زرواقع.یکنس
ازامهپیسام 
،زرعرا هرایاذیرز.ح مؾکالتمسارطتهؽراارمریروز
اعتقثا تیؼتزیاسآنتهعار ،معهاانتاؽناذتاینروػ
تزرعریموانرعاقرسامپضوهریاس،هسفایرنپرضوهؼ.آورزهانس

زیسگاهمعهاانمززوسنمقطعاتترساییؽهزعرتانمزوزؽرت
پررضوهؼحاضررزاسنررووپررضوهؼهررایتوفرری یو.مرریتاؽررس
جامعهآماریتحقیقؽام کهیرهمعهاران.میتاؽس
هاثغتگی 
.مررززوسنمقطررعاتتررساییؽهزعررتانمزوزؽررتمرریتاؽررس
132تعرساز.گیزیتهروػذوؽهایانجرامؽرسهاعرت


ناونه
.معهمسنتهعنوانناونهتحقیقانترابؽسنس50معهممززو
زازههرراواسروػآمررار
اساتررشارپزعؾررنامهتررزایگررززآوری 
توفی یواعتنثاطیتزایتجشیهوتحهی زازههااعت ازهؽسه
،زهسکهتینموانعروػؽناعری


نتایجتحقیقنؾانمی.اعت
موانرعقرانونیواجزایریو،موانععراسمانی،ویضگیهایفززی

 .اقسامپضوهیمعهاانراتطهمعنازاروجوززارز


Keywords: Research, Action Research, Teachers,
Organizational Barriers, Legal Barriers

موانرع،معهاران،اقرسامپضوهری، پرضوهؼ:واژههای کليدذی

1. Instructor, M. A in Educational Psychology, Islamic
Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran
2. Ph.D Student of Educational Administration, Islamic
Azad University, Marvdasht Branch, Marvdasht, Iran

،زانؾگاهآسازاعالمی،ؽناعیتزتیتی

کارؽناطارؽس 
روان

آموسگارو.1
 .ایزان،مزوزؽت،واحسمزوزؽت
واحرس،زانؾگاهآسازاعرالمی،زانؾجویزکتزیمسیزیتآموسؽی.2
.ایزان،مزوزؽت،مزوزؽت

موانعقانونی،عاسمانی



Email: keshtvarzehsan@gmail.com

 : *نویغنسهمغلو

 50

فصلناهة توسعة حرفهای هعلن /سال دوم /شواره ( 4پیاپی /)6زهستاى 6936

مقذمه 
معهاانزرمیانزعتانسرکاراننظامآموسؽی،تهعنوانکارگشارانافهیفحنهتعهیموتزتیتوزر

سمزهمُزَوجانعهموپزورنسگانروحعهایتهحغابمیآینس(امامجاعه،.)1381اینقؾزاسجامعره
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فالحیتپ
هایروػاقسامپضوهیزرآموسػوپزورػپززاذته

میزؽ یعی نگزی()1389تهتزرعیچا ؼ
اعت.یافته هایاینپضوهؼنؾرانزازکرهعرسمآمروسػوعرسمآؽرناییمعهارانزرسمینرهروػ

1
ؽناذتیتهعنوانمهمتزینموانع،محغروبمریؽرونس.کانرسی  ()2009ترهتزرعریفوایرسروػ

اقسام پضوهیزرعاذتارونظامتزتیتکؾورانگهغتانپززاذتهاعت.زراینپضوهؼ،محقرقاعتقراز

زارزکهتهکارگیزیروػاقسامپضوهیمیتوانسزانؼآموسانراتاموضوعاتکارتززیتزآؽناعراذته

منسیوانگیشػآنهاراتقویتناایس .


وعالقه
ازوارز()2009تهتزرعیمیشانآؽناییمعهاانؽهزعریسنیترااقرسامپضوهریوکرارتززآنزر
تحقیقاتآموسؽیآنهاپززاذتهاعت.تعساز288زتیزتهعنوانناونهتحقیقمؾارکتزاؽتهانس.اس
روػهایآمارتوفی یواعتنثاطیتزایگززآوریاطالعاتاعت ازهؽسهاعت.نتایجتحقیرقنؾران
زازکهکارتززروػاقسامپضوهیزرتحقیقاتمعهاانتاحسسیازیتزایآنهاآؽناوؽرناذتهؽرسه

نثوزهاعت .
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)زرپضوهؾیتهتزرعیمشایاومحاعنروػ 
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آموسؽیتاؽس.زراینپضوهؼ،نگارنسهاعتقاززارزکههسفاساقرسامپضوهریزرآمروسػوپرزورػ،
پززاذتنتهموضوعاتیاعتکهزرسنسگیروسانهزانؼآموسانتأثیزگذارتاؽرسواسطزیرقپرضوهؼ،
هاتیاموسز؛تهعثارتزیگز،هسفاساقسامپضوهیایناعرتکره

روػهایمناعةح مغائ راتهآن
زرفزاینسآموسػ،تهثوزروػهایتزتیتی،آمروسػ

تهمعهمتیاموسزتاتهعنوانیکمؾارکتکننسه
مهارتهایمورزنیاسوکارتززیتزایزانؼآموسان،تهمنظورتلییرزوتحرو زرؽرزایطیازگیزنرسه
اقسامناایس(تهنق اسعهوی،.)1388تناتزآنچهگ تهؽس،فزضیههایپضوهؼحاضزتهؽزحاعت :
تینموانععاسمانیواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز .

.1
هایفززیواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز .

 .2تینموانعؽرقیوویضگی
تینموانعاجزاییواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز .

.3
تینموانعقانونیواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز .

.4
اذتیواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز .

 .5تینموانعروػؽن

1. Candef
2. Dansi
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روشضناسی
1

تحقیقحاضزاسنووتحقیقاتتوفی یوپیاایؼ(سمینرهیراتی )اعرت.هاچنرینایرنپرضوهؼرا
می تواناسنووتحقیقاتکارتززیتهؽاارآورز.زرتحقیرقکرارتززی،مروازوجنثرههرایعاهریو
کارتززیزرمغائ واقعیواعت ازهعینیاسنتایجپضوهؼ،کامالًمورزتوجهقرزارمریگیرزز(زالور،
.) 1375هسفمحققاستحقیقکارتززی،زعتیاتیتهافو وقواعرسیاعرتکرهزرموقیعرتهرای
واقعیوعاهیتهکرارتغرتهمریؽرونسوترهتهثروزمحقرو وکراراییروػهرایاجزایریکارک
(قاعایپویا، .)1389

میکنس

جامعه آماریزراینپضوهؼ،عثارتاسکهیهمعهارانمرززوسنؽراغ ترهترسریظزرمقطرع
اتتساییؽهزعتانمزوزؽتزرعا تحقیهی1398-1397میتاؽس.تعسازاینمعهاان،طثرقآمرار
ارائهؽسهتوعطازارهآموسػوپزورػؽهزعتانمزوزؽتزرعرا تحقریهی1397-98تزاترزترا
577معهمتوزهکهاساینمیان346معهم،مززو231ن زمعهم،سنمیتاؽنس.
ناونهگیزیتهروػذوؽهایانجامؽسهاعت،یعنی،اتترسااسمیراننرواحیآمروسػوپرزورػ
ؽهزعتانمزوزؽت،3ناحیهانترابگززیس؛عپظاسمیانمسارطاتتساییایننرواحی،هزیرکتره
تعساز3مسرعهاتتسایی(زومسرعهپغزانهویکمسرعهزذتزانه)تهطورتقازفیانترابگززیرسو
عپظزرمزحههتعساسمیانمسارطمنترة،تعسازمناعةمعهاانانترابؽس.تزایعنجؼحجم
ناونههازراینپضوهؼ،تاتوجهتهمؾرـتوزنتعسازمعهاانمرززوسنؽهزعرتانمزوزؽرتزر
تعسازناونههایالسمپززاذتهؽرسکرهفزمرو و

مقطعاتتسایی؛اسطزیقفزمو کوکزانتهعنجؼ
نحوهعنجؼآنعثارتغتاس :
Nt 2 pq
Nd 2  t 2 pq

زراینفزمو  :

n



حجمجامعهآماری;577ن زتعساززقیقمعهاانپضوهنسهمززوسن 

N

انساسهمتلیززرتوسیعطثیعیکهتزاتزتا1/96اعت 

T=Z

زرنظزگزفتهمیؽوز 

زرفستوسیعف تزرجامعهکهتزاتزتا0/5

p

زرنظزگزفتهمیؽوز 

زرفسافزازیکهفاقسآنف تزرجامعههغتنسکهتزاتزتا0/5
زرنظزگزفتهمیؽوز 

ت اض نغثتواقعیف تزرجامعهکهتزاتزتا0/5

q
d



ذاتاقزارزازناعسازفوقزراینفزمو ،تعسازناونهمورزنیراسزرایرنپرضوهؼترهروػسیرز
محاعثهگززیس :
2
577  1 / 96  0 / 5  0 / 5
n
 182
2
2
577  0 / 5  1 / 96 0 / 5  0 / 5

1. survey research
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تعساز182 ن زمعهمتهعنوانناونهپضوهؼ،انترابؽسنس.تاتوجهتهاینکهتعسازمعهاانمرزز
تقزیثاً1/5تزاتزمعهاانسنمیتاؽس، ذازراینپضوهؼ،تعسازمعهارانمرززانتررابؽرسهنیرشتره
هااننغثتزرنظزگزفتهؽسهاعتکهتقزیثاً132ن زمعهممززو50ن زمعهمسنمریتاؽرس.زر
اینپضوهؼ،تهمنظورجاع آوریوگززآوریاطالعاتاسپزعؾنامهمحققعاذتهاعت ازهؽس.ایرن
پزعؾنامه،2قغاتزارز.زرترؼنرغرتایرنپزعؾرنامه،مؾرقراتزموگزافیرکپاعررگویان
مطزحؽسهاعتوترؼزومپزعؾنامهتهعؤاالتافهیپضوهؼکهپیزامونموانعاقرسامپضوهریاس
زیسگاهمعهاانمززوسناعت،اذتقاؿزارز.عؤاالتزرقا ةطی پنجزرجرهای یکرزتتنظریم
ؽسهاعت .
روایی1پزعؾنامهمحققعاذته:م هوماعتثار(روایی)تهایرنعرؤا پاعردمریزهرسکرهاترشار
ویضگیمورزنظزرامیعنجس .

انساسهگیزیمورزنظزتاچهحس،

2
اعتثار پزعؾنامه:اعتثارتهمعنایقاتهیتاعتااز،ثثات،هاغانی،قاتهیتپریؼتینری،زقرتیرا
فحتاعت.اتشارهایپضوهؼتهعنوانوعیههایتزایجارعآوریاطالعراتتایرسمعتثرزتاؽرنسترا
زعتآمسهاعتاازکنس(قاعایپویا، .)1389


هایته

پضوهؾگزتتوانستهزازه
زراینپضوهؼتهمنظورعنجؼاعتثارپزعؾرنامههراییرازؽرسهاسروػتاسآسمراییاعرت ازه
گززیس.اعتثارتاسآسماییتااجزایآسمونزرمورزافزازگزوهناونهزریکسمانواجزایمجسزآنزر
پزعؼنامهته30ن زاس

مورزهاانگزوهزرسمانیزیگزتعیینمیؽوز؛ ذازراینپضوهؼنیشاتتسا

معهاانمززوسنؽهزعتانمزوزؽتارائهگززیسترانغرثتترهتکایر آناقرسامنااینرس.پرظاس
10روس،مجسزاًپزعؼنامهتهافزازیازؽسهارائهؽستاتکای نااینس.ضزیةآ ایکزونثاختهزعت
آمسهتزاتزتا0/85نؾاناسپایاییمناعةپزعؾنامهزاؽت .
جذول ( )1ضماره سؤاالت مربوط به فرضيههای پژوهص

رزی 
1
2
3
4
5

فزضیه 

ؽاارهعؤاالت 
 24-12-8-7-4-1

موانععاسمانیواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.

تین
هایفززیمعهاانواقسامپضوهریآنهرا

تینموانعؽرقیوویضگی
 29-28-23-20-19-9
راتطهمعنازاروجوززارز.
 26-25-21-22-11-10
تینموانعاجزاییواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.

 30-27-6-5-3-2
تینموانعقانونیواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.

تینموانعروػؽناذتیواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوز

 18-17-16-15-14-13
زارز .



1. validity
2. reliability
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زازههرا:زرپرضوهؼاذیرزترهمنظرورتجشیرهوتحهیر زازههرااسروػآمرار
ؽیوهتجشیهوتحهی  
1
توفی ی(توسیعفزاوانیها،زرفسومیانگین)واسروػآماراعتنثاطی،ؽام آسمونکرایاعرکویز ،
ضزیةهاثغتگیاعپیزمن2وANOVAجهتعنجؼمعنازاریرواتطتینمتلیزهرا؛اسآسمرونT
مغت ق تزایعنجؼمیانگینزوگزوهمعهاانمززوسنزرسمینرهموانرعاقرسامپضوهری؛اسآسمرون
زنثا هزاری()LSDتزایعنجؼت اوتتینمیانگینگزوهها؛واسآسمونرتثرهتنرسیفزیرسمنترزای
هایموانعاقسامپضوهیاعت ازهؽس.زازههاپرظاسوروزترهرایانرهاسطزیرقنرزمافرشار

تعییناو ویت
آماریSPSSنغره14مورزتجشیهوتحهی قزارگزفت .
یافتهها
اعت ازهاسروػهایآماریزرتجشیهوتحهی کایتهزوؽک توفی یواعتنثاطیانجاممیگیزز
ویکیاسمهمتزینترؼهایهزتحقیقعهایتهحغابمیآیس(عری نزاقری،.)1375اعرت ازهاس
ػهرای
روػهایآماریته روػوهسفهرزتحقیرقتغرتگیزارز.ترهتیرانزیگرز،اعرت ازهاسرو 
مت اوتآماری،متأثزاسنوو،مقیاط،ماهیت،روػاجزا،روػگززآوریاطالعاتوهسفآنتحقیق
اعت .
زراینقغاتاتتسااسطزیقآمارتوفی یتهمطا عهوتوفی تزذریویضگریهرایپاعررگویان
نظیزجنظ،عن،تحقیالت،عاتقهکارمعهای،میشانآؽناییترامقو رهتوعرعهحزفرهایمعهاران،
میشانآؽناییتافناوریاطالعاتوعاتقهؽزکتزرزورههایضانذسمتپززاذتهؽسوزرترؼ
زومنیشتااعت ازهاسآسمونهایآماریتهتحهی وآسمونفزضیههایتحقیقپززاذتهؽس .
ا )آمارتوفی یویضگیهایپاعرگویان :
جذول ( )2توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس

ؽاذـآماری

فزاوانی 

زرفس 

مزز 
سن
جاع 

 132
 50
 182

 72/5
 27/5
 100



زازههایجسو تاالنؾانمیزهسکرهتریؼترزینفزاوانریمزتروطترهمعهارانمرزززرمقطرع
اتتسایی(72/5زرفس)وکاتزینفزاوانیمزتوطتهمعهاانسن(27/5زرفس)هغت .
ب)آسمونفزضیههایتحقیق :
فزضیهاو :تینموانععاسمانیواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز .

1. Chi-square
2 .Spearman
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جذول ( )3بررسی تأثير موانع سازمانی بر اقذامپژوهی معلمان

اقسامپضوهی

موانععاسمانی 
ذیهیکموکم 
تأثیزموانع 
عاسمانی 

متوعط 
ذیهیسیازوسیاز 
ک 

فزاوانی 
زرفس 
فزاوانی 
زرفس 
فزاوانی 
زرفس 
فزاوانی 
زرفس 

اقسامپضوهی 

مناعة  تاحسوزیمناعة  نامناعة 
29
7
18
4
15/9
13
17/7
15/4
78
35
35
8
 64/8  42/9
 34/3
30/8
75
12
49
14
41/2
22/2
46/7
53/8
182
54
102
26
100
100
100
100
ک 



 Cramer’s
0/47= V

Sig=0/001



df=181



X2 =14/244











زازههایجسو تاالنؾانمیزهسکهمیشانX2محاعثهؽسهتزاتزترا()14/244وزرجرهآسازی
تزاتزتاdf=181هغت.هاچنینعطحمعنازاریتزاتزتاSig=0/001هغت. رذازرعرطحاطاینران
یسمیؽوز؛تهعثرارتزیگرزمریتروانگ رتترینموانرععراسمانیو

95زرفس،فزضیهتحقیق،تأی
1
پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.ؽستراتطهتهزعتآمسهتهوعیههآسمونکزامز تزای


اقسام
تاؽسکهنؾانمیزهسؽستراتطه،قرویاعرتوایرنترسان

اینزومتلیزاعایتهمقسار0/47 
می
پضوهیمطزحمیتاؽنس .


انیتهعنوانموانعیمهمتزایعسماجزایاقسام
معناعتکهموانععاسم
هایفززیمعهاانواقسامپضوهریآنهراراتطرهمعنرازار

فزضیهزوم:تینموانعؽرقیوویضگی
وجوززارز .
جذول ( )4بررسی تأثير موانع ضخصی و ویژگیهای فردی معلمان و اقذامپژوهی

سامپضوهی 
اق 

اقسامپضوهی


مناعة  تاحسوزیمناعة  نامناعة 

موانعؽرقی 
ذیهیکموکم 
تأثیزموانع 
ؽرقی 

متوعط 
ذیهیسیازو
سیاز 
ک 

فزاوانی 
زرفس 
فزاوانی 
زرفس 
فزاوانی 
زرفس 
فزاوانی 
زرفس 

6
23
10
38/5
10
38/5
26
100

36
35/3
26
 25/5
40
39/2
102
100

10
18/5
27
 50
17
31/5
54
100

ک 
52
28/6
63
 34/6
67
36/8
182
100
1. Cramer
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ادامه جذول ( )4بررسی تأثير موانع ضخصی و ویژگیهای فردی معلمان و اقذامپژوهی

 Cramer’s
0/39= V

Sig=0/004

df=181



X2 =12/331

زازههایجسو تاالنؾانمیزهسکهمیشانX2محاعثهؽسهتزاتزترا(،)12/331زرجرهآسازی
تزاتزتاdf=181وعطحمعنازاریتزاتزتاSig=0/004هغرت؛ رذا،زرعرطحاطاینران95زرفرس،
فزضیهتحقیقتأییسمیؽوز؛تهعثارتزیگزترینموانرعؽرقریوویضگریهرایفرززیمعهارانو

پضوهیآنهاراتطهمعنازاروجوززارز.ؽستراتطهتهزعتآمسهتهوعیههآسمرونکزامرزترزای


اقسام
اینزومتلیزاعایتهمقسار0/39هغتکهنؾانمیزهسراتطره،نغرثتاًقرویاعرتوایرنترسان
معناعتکهمعهاانمعتقسنسموانعؽرقریترهعنروانمرانعیمهرمترزایعرسماجرزایتحقیقرات
اقسامپضوهیتهؽاارمیروز .

اقسامپضوهیمعهاانراتطهمعنازاروجوززارز .
فزضیهعوم:تینموانعاجزاییو 
جذول ( )5بررسی تأثير موانع اجرایی و اقذامپژوهی معلمان

اقسامپضوهی

موانعاجزایی 
فزاوانی 
ذیهیکموکم 
زرفس 
فزاوانی 
تأثیزموانع 
متوعط 
زرفس 
اجزایی 
فزاوانی 
ذیهیسیازوسیاز 
زرفس 
فزاوانی 
ک 
زرفس 

اقسامپضوهی 

مناعة  تاحسوزیمناعة  نامناعة 
13
17
7
24/1
16/7
26/9
25
38
9
 46/3
 37/2
34/6
16
47
10
29/6
46/1
38/5
54
102
26
100
100
100

ک 
37
23/3
72
 39/6
73
40/1
182
100



 Cramer’s
0/41= V

Sig=0/000

df=181

X2 =11/531

زازههایجسو تاالنؾانمیزهسکهمیشانX2محاعثهؽسهتزاتزتا()14/531وزرجرهآسازی
تزاتزتاdf=181وعطحمعنازاریتزاتزتاSig=0/000میتاؽس؛ ذازرعرطحاطاینران95زرفرس،
تهعثارتزیگزتینموانعاجزاییواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنرازار

فزضیهتحقیقتأییسمیؽوز؛

وجوززارز.ؽستراتطهتهزعتآمسهتهوعیههآسمونکزامزتزایاینزومتلیزاعایتهمقسار0/41
هغتکهنؾانمیزهسؽستراتطهنغثتاًقویاعتواینتسانمعناعتکهمعهاراناعتقراززارنرس
هاتهؽاارمیروز .


پضوهیآن

موانعاجزاییتهعنوانمانعیمهمزراجزایتحقیقاتاقسام
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فزضیهچهارم:تینموانعقانونیواقسامپضوهیمعهاانراتطهمعنازاروجوززارز .

جذول ( )6بررسی تأثير موانع قانونی و اقذامپژوهی معلمان
مناعة 

اقسامپضوهی 

تاحسوزیمناعة 

اقسامپضوهی


نامناعة 

فزاوانی 
ذیهیکموکم 
زرفس 
فزاوانی 
متوعط 
زرفس 
فزاوانی 
ذیهیسیازوسیاز 
زرفس 

12
46/2
8
30/8
6
23

16
15/7
45
 44/1
41
40/2

16
29/6
29
 53/7
9
16/7

44
24/2
82
 45
56
30/8

فزاوانی 
زرفس 

26
100

102
100

54
100

182
100

موانعقانونی 

تأثیز 
موانعقانونی 

ک 

ک 


 Cramer’s
0/42= V

Sig=0/000

df=181

X2 =14/855

نؾانمیزهسکهمیشانX2محاعثهؽسهتزاتزترا()14/855وزرجرهآسازی

زازههایجسو تاال
تزاتزتاdf=181وعطحمعنازاریتزاتزتراSig=0/000هغرت؛ رذازرعرطحاطاینران95زرفرس،
تهعثارتزیگزتینموانعقانونیواقسامپضوهیمعهاان،راتطرهمعنرازار

فزضیهتحقیقتأییسمیؽوز؛

وجوززارز.ؽستراتطهتهزعتآمسهتهوعیههآسمونکزامزتزایاینزومتلیزاعایتهمقسار0/42
هغتکهنؾانمی زهسراتطهنغثتاًقویاعتواینتسانمعناعتکهاسنظزمعهاانؽزکتکننرسه
توانسمنجزتهاجزایاقسامپضوهیتوعطمعهاانگززز .


زرتحقیق،رفعموانعقانونیمی


ؽناذتیواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.


فزضیهپنجم:تینموانعروػ
جذول ( )7بررسی تأثير موانع روشضناختی بر اقذامپژوهی معلمان

اقسامپضوهی 

موانعروػؽناعی 

فزاوانی 
ذیهیکموکم 

زرفس 
فزاوانی 
تأثیزموانع 
متوعط 
زرفس 
روػؽناعی 

فزاوانی 
ذیهیسیازوسیاز 

زرفس 
فزاوانی 
ک 
زرفس 



اقسامپضوهی 

مناعة  تاحسوزیمناعة  نامناعة 
16
19
9
29/6
18/6
34/6
24
20
9
 44/4
 19/6
34/6
14
63
8
26
61/8
30/8
54
102
26
100
100
100

ک 
44
24/2
53
 29/1
85
46/7
182
100
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ادامه جذول ( )7بررسی تأثير موانع روشضناختی بر اقذامپژوهی معلمان



 Cramer’s
0/63= V

Sig=0/002

df=181

X2 =13/671



زازههایجسو تاالنؾانمیزهسکهمیشانX2محاعثهؽسهتزاترزترا(،)13/671زرجرهآسازی
تزاتزتاdf=181وعطحمعنازاریتزاترزتراSig=0/002هغرت؛ رذازرعرطحاطاینران95زرفرس
زعتآمسهتهوعیههآسمونکزامزترزایایرنزومتلیرز


ؽوز.ؽستراتطهته

فزضیهتحقیق،تأییسمی
اعایتهمقسار0/63هغتکهنؾانمیزهسؽستراتطهتغیارقویاعتواینتسانمعناعتکره
ؽناذتیواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز .


تینموانعروػ
بحث و نتيجهگيری
فزضیهاو اینپضوهؼزرمورزاینکهتینموانععاسمانیواقرسامپضوهریمعهاران،راتطرهمعنرازار
وجوززارز،مورزآسمونقزارگزفتوتأییسگززیس.اینیافتهتانتایجتحقیقجانغون1ومکمیالن2
() 2000هاروانیوهاغوییزارز.مکمیالناعتقاززارزکهتغهیالتعراسمانیمریتوانرسسمینره
پضوهؼ هایکارتززیراتزایمحققانفزاهمآورز.زراینمیران،پضوهؾرگزانیکرهاسعراسمانهرای
هایآنهاتزذورزار


تواننساسحاایت
پضوهؾی،اقسامتهاذذوانجامپزوصههایتحقیقاتیمیگززنسمی
ؽونس.وجوزمؾکالتعاسمانیهاچونعسمهاکاریتامعهاانتزایانجامطرزحهرایاقرسامپضوهری
ؽوزوعالقهآنهاراکاهؼزهس .

انگیشگیآنها

میتوانسموجةز غززیوتی

فزضیهزوماینپضوهؼزرمورزاینکرهترینموانرعؽرقریوویضگریهرایفرززیمعهارانو
پضوهیآنهاراتطهمعنازاروجوززارز،مورزآسمونقزارگزفتهوتأییسگززیس.اینیافتهترانترایج


اقسام
تحقیقنازری()1387هاروانیوهاغوییزارز .
ییواقسامپضوهیمعهاانراتطرهمعنرازار

فزضیهعوماینپضوهؼزرمورزاینکهتینموانعاجزا
وجوززارز،مورزآسمونقزارگزفتوتأییسگززیس.اینیافتهتانتایجتحقیقؽعثانی()1386وگویرا
() 1387هاروانیوهاغوییزارز.ؽعثانیوگویازرپضوهؼذوزترهایرننتیجرهرعریسهانرسکره
محققانزراجزایطزحهایذوزمیتایغتیاسآسازیالسمعا تزذورزارتاؽنسوتتواننسجغورانهو
فازقانهنتایجتحقیقذوزراافؾانااینس.تسونتززیس،هزگونرهاعارا فؾراروزرتنگنراقرزارزازن
زرآنهاگززز .
زواقعتینانه 
محققانمیتوانسموجةانتؾارنتایجغی 

یواقسامپضوهیمعهاان،راتطهمعنازار

فزضیهچهارماینپضوهؼزرمورزاینکهتینموانعقانون
وجرروززارز،مررورزآسمررونقزارگزفتررهوتأییررسگززیررس.ایررنیافتررهتررانتررایجتحقیررقرئرروفو

1. Johnson
2. Macmillan
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محغنپور(،)1377هاروانیوهاغوییزارز.رئوفومحغنپوراعتقاززارنرسکرهقروانینتغرهی 
وموجةافشایؼانگیشػآنهاگززنس .

توانساقسامپضوهیرازرمیانمعهاانتهثوزترؾیسه


ؽسهمی
ؽناعیواقسامپضوهریمعهارانراتطره

فزضیهپنجماینپضوهؼزرمورزاینکهتینموانعروػ
1
معنازاروجوززارز،مورزآسمونقزارگزفتهوتأییسگززیس.اینیافترهترانترایجتحقیرقوکرالر  و
توعتون2()2003هاروانیوهاغوییزارز.توعتونوکالر معتقسنسکهاغهةمعهااناسفنرونو
پضوهی،کاتزاطالوزارنسوتهنوعیتحقیقاتاقسامپضوهی


هایمزتوطتهانجامتحقیقاتاقسام

مهارت
تزایمعهاان،کاتزؽناذتهؽسهاعت.معهاانعاستاًتهروػهایانجامتحقیقاتترهؽریوهعرنتی
عازتکززهانسوپضوهؼهاییاسنوواقسامپضوهی،فوایسوکارتززهرایآنترزایآنهرا،کاترزآؽرکار

ؽسهاعت .
پیؾنهازاتکارتززیپضوهؼعثارتنساس :
کهنتایجاینپضوهؼنؾانزازتینموانععاسمانیواقسامپضوهیمعهاان،راتطره

.1تاتوجهتهاین
معنازاروجوززارز،پیؾنهازمیؽوزکهازارهک آموسػوپزورػؽهزعتانمزوزؽرتترهرفرع

موانععاسمانیاقسامناایس.
کهنتایجاینپضوهؼنؾانزازتینموانعؽرقیوویضگیهایفرززیمعهاران


تاتوجهتهاین
.2
پضوهیآنهاراتطهمعنازاروجوززارز،پیؾنهازمیؽوزانگیشػالسمزرمعهاراناسطزیرق

واقسام
جهةمعهاانتهانجاماقسامپضوهی،ایجازگززز.

زر نظز گزفتنجوایشمازیومعنویتزای
.3پیؾنهازمیگزززتاهاهعا هجؾنوارهانترابتهتزینپضوهؼهایمثتنیترزاقرسامپضوهری
توعطمعهاانزراینؽهزعتانتهعا آیستامعهاان،انگیشهالسمراتزایاقرسامپضوهریکغرة
کننس.
اقسامپضوهیمعهاان،راتطره
.4تاتوجهتهاینکهنتایجاینپضوهؼنؾانزازتینموانعاجزاییو 
معنازاروجوززارز، ذاپیؾنهازمیؽوزتامسیزان،ضانؽناعاییموانعاجزاییانجامتحقیقات
مثتنیتزاقسامپضوهی،اقسامالسمراتزایتزطزفعاسیاینموانعوتغهی انجامپضوهؼفرزاهم

آورنس.
کهنتایجاینپضوهؼنؾانزاز،تینموانعقانونیواقسامپضوهیمعهاان،راتطره

.5تاتوجهتهاین
تزینموانعقانونیاقسامپضوهیزرمسارط،مؾررـ

معنازاروجوززارز،پیؾنهازمیگزززتامهم
وؽناعاییؽوزتاتتوانتزایرفعآنهاتساتیزمؤثزوکارامسیانسیؾیس.

رافشایؼتحقیقاتمثتنیتزاقسامپضوهیتوعطمعهاران،زورههرای

.6پیؾنهازمیؽوزتهمنظو
آموسػروػتحقیقتاتأکیستزروػاقسامپضوهیوروػهایتحقیقکی یتزگرشارؽرسهوتره

آموسػهایالسمزازهؽوز.

آنها

1. Clarke
2. Boston
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.7پیؾنهازمیؽوززرازاراتآموسػوپزورػ،کارؽناعانپضوهؼ،مغرتقزیاتنرسترامعهاران
هایتحقیقاقسامپضوهیذوزمطزحنااینسو

تتواننسعؤاالتواتهاماتاحتاا یراپیزامونروػ
آنهاراتزطزفعاسنس.

.8پیؾنهازمیؽوزاسطزیقنظامپیؾنهازاتتهتزرعیمهمتزینچا ؼهراونیاسهرایمرسارط
پززاذتهتااسطزیقاقسامپضوهی،امکانانجامتحقیقاتکاتززیفزاهمآیس.
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