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Abstract 
 

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. 
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مقذمه
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 (.1388سازه،آگاهانهقسمتززارنس)موعوی
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پضوهیزرآموسػوپزورػتهمنظرورافرشایؼمهرارتو تزیزاؽتهتاؽس؛ ذا،جایگاهاقساممهاوط

ؽوز.ضوهنسگیمعهاانتهعنوانیکنیاسوضزورت،احغاطمیفالحیتپ
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پضوهیزرعاذتارونظامتزتیتکؾورانگهغتانپززاذتهاعت.زراینپضوهؼ،محقرقاعتقرازاقسام
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تناایس.هاراتقویمنسیوانگیشػآنوعالقه
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انس.اسزتیزتهعنوانناونهتحقیقمؾارکتزاؽته288هاپززاذتهاعت.تعسازتحقیقاتآموسؽیآن

تحقیرقنؾرانهایآمارتوفی یواعتنثاطیتزایگززآوریاطالعاتاعت ازهؽسهاعت.نتایجروػ

آؽناوؽرناذتهؽرسههاپضوهیزرتحقیقاتمعهاانتاحسسیازیتزایآنزازکهکارتززروػاقسام

نثوزهاعت.

پضوهریزرتزتیرتاقسام(زرپضوهؾیتهتزرعیمشایاومحاعنروػ2004وهاکاران)2زانغی

هرایپضوهؼ،اعتقراززارنرسکرهروػهازراین.آنانسپززاذتهآموسانآمزیکاییافزیقاییتثارزانؼ

اقسامپضوهؾیمثتنیتزجامعه،زرمیراناقؾرارامزیکراییافزیقراییتثرارتوانغرتهاعرتنیاسهرای

هرایاجزایریزرراعرتایرفرعنیاسهرایرازقیقاًتعیینناوزهوعثةگزززتاتزنامرههاآموسؽیآن

پضوهریزرآمروسػوپرزورػ،هسفاساقرسامآموسؽیتاؽس.زراینپضوهؼ،نگارنسهاعتقاززارزکه

آموسانتأثیزگذارتاؽرسواسطزیرقپرضوهؼ،پززاذتنتهموضوعاتیاعتکهزرسنسگیروسانهزانؼ

پضوهیایناعرتکرههاتیاموسز؛تهعثارتزیگز،هسفاساقسامهایمناعةح مغائ راتهآنروػ

هایتزتیتی،آمروسػزرفزاینسآموسػ،تهثوزروػتهمعهمتیاموسزتاتهعنوانیکمؾارکتکننسه

آموسان،تهمنظورتلییرزوتحرو زرؽرزایطیازگیزنرسههایمورزنیاسوکارتززیتزایزانؼمهارت

هایپضوهؼحاضزتهؽزحاعت:(.تناتزآنچهگ تهؽس،فزضیه1388اقسامناایس)تهنق اسعهوی،

معهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.پضوهیتینموانععاسمانیواقسام .1

پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.هایفززیواقسامتینموانعؽرقیوویضگی .2

پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.تینموانعاجزاییواقسام .3

پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.تینموانعقانونیواقسام .4
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 ضناسیروش

(اعرت.هاچنرینایرنپرضوهؼرا1یراتیتحقیقحاضزاسنووتحقیقاتتوفی یوپیاایؼ)سمینره

هرایعاهریوتواناسنووتحقیقاتکارتززیتهؽاارآورز.زرتحقیرقکرارتززی،مروازوجنثرهمی

گیرزز)زالور،عت ازهعینیاسنتایجپضوهؼ،کامالًمورزتوجهقرزارمریکارتززیزرمغائ واقعیوا

هرای(.هسفمحققاستحقیقکارتززی،زعتیاتیتهافو وقواعرسیاعرتکرهزرموقیعرت1375

هرایاجزایریکارکاراییروػؽرونسوترهتهثروزمحقرو وکرواقعیوعاهیتهکرارتغرتهمری

(.1389پویا،)قاعایکنسمی

آماریزراینپضوهؼ،عثارتاسکهیهمعهارانمرززوسنؽراغ ترهترسریظزرمقطرعجامعه

تاؽس.تعسازاینمعهاان،طثرقآمرارمی1398-1397اتتساییؽهزعتانمزوزؽتزرعا تحقیهی

تزاترزترا1397-98ارائهؽسهتوعطازارهآموسػوپزورػؽهزعتانمزوزؽتزرعرا تحقریهی

 تاؽنس.ن زمعهم،سنمی231معهم،مززو346اینمیانمعهمتوزهکهاس577

ایانجامؽسهاعت،یعنی،اتترسااسمیراننرواحیآمروسػوپرزورػگیزیتهروػذوؽهناونه

ناحیهانترابگززیس؛عپظاسمیانمسارطاتتساییایننرواحی،هزیرکتره3ؽهزعتانمزوزؽت،

یکمسرعهزذتزانه(تهطورتقازفیانترابگززیرسومسرعهاتتسایی)زومسرعهپغزانهو3تعساز

عپظزرمزحههتعساسمیانمسارطمنترة،تعسازمناعةمعهاانانترابؽس.تزایعنجؼحجم

هازراینپضوهؼ،تاتوجهتهمؾرـتوزنتعسازمعهاانمرززوسنؽهزعرتانمزوزؽرتزرناونه

هایالسمپززاذتهؽرسکرهفزمرو وتعسازناونهمقطعاتتسایی؛اسطزیقفزمو کوکزانتهعنجؼ

نحوهعنجؼآنعثارتغتاس:

pqtNd

pqNt
n

22

2





زراینفزمو :

N ن زتعساززقیقمعهاانپضوهنسهمززوسن577حجمجامعهآماری;

T=Z اعت96/1انساسهمتلیززرتوسیعطثیعیکهتزاتزتا

p ؽوززرنظزگزفتهمی5/0تزتازرفستوسیعف تزرجامعهکهتزا

q ؽوززرنظزگزفتهمی5/0زرفسافزازیکهفاقسآنف تزرجامعههغتنسکهتزاتزتا

d ؽوززرنظزگزفتهمی5/0ت اض نغثتواقعیف تزرجامعهکهتزاتزتا


ؼترهروػسیرز ذاتاقزارزازناعسازفوقزراینفزمو ،تعسازناونهمورزنیراسزرایرنپرضوه

محاعثهگززیس:
   

     
182

5/05/096/15/0577

5/05/096/1577
22

2





n


                                                           
1. survey research 
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ن زمعهمتهعنوانناونهپضوهؼ،انترابؽسنس.تاتوجهتهاینکهتعسازمعهاانمرزز182تعساز

تاؽس، ذازراینپضوهؼ،تعسازمعهارانمرززانتررابؽرسهنیرشترهتزاتزمعهاانسنمی5/1ثاًیتقز

تاؽرس.زرن زمعهمسنمری50ن زمعهممززو132ثاًیتقزعتکههااننغثتزرنظزگزفتهؽسها

آوریوگززآوریاطالعاتاسپزعؾنامهمحققعاذتهاعت ازهؽس.ایرناینپضوهؼ،تهمنظورجاع

قغاتزارز.زرترؼنرغرتایرنپزعؾرنامه،مؾرقراتزموگزافیرکپاعررگویان2پزعؾنامه،

پضوهریاسعؤاالتافهیپضوهؼکهپیزامونموانعاقرساممطزحؽسهاعتوترؼزومپزعؾنامهته

ای یکرزتتنظریمزیسگاهمعهاانمززوسناعت،اذتقاؿزارز.عؤاالتزرقا ةطی پنجزرجره

ؽسهاعت.

زهرسکرهاترشارپزعؾنامهمحققعاذته:م هوماعتثار)روایی(تهایرنعرؤا پاعردمری1روایی

عنجس.ویضگیمورزنظزرامیگیزیمورزنظزتاچهحس،انساسه

تینری،زقرتیراپزعؾنامه:اعتثارتهمعنایقاتهیتاعتااز،ثثات،هاغانی،قاتهیتپریؼ2اعتثار

آوریاطالعراتتایرسمعتثرزتاؽرنستراایتزایجارعفحتاعت.اتشارهایپضوهؼتهعنوانوعیهه

(.1389پویا،زعتآمسهاعتاازکنس)قاعایهایتهپضوهؾگزتتوانستهزازه

هراییرازؽرسهاسروػتاسآسمراییاعرت ازهزراینپضوهؼتهمنظورعنجؼاعتثارپزعؾرنامه

گززیس.اعتثارتاسآسماییتااجزایآسمونزرمورزافزازگزوهناونهزریکسمانواجزایمجسزآنزر

ن زاس30نامهتهپزعؼؽوز؛ ذازراینپضوهؼنیشاتتسامورزهاانگزوهزرسمانیزیگزتعیینمی

تکایر آناقرسامنااینرس.پرظاسمعهاانمززوسنؽهزعتانمزوزؽتارائهگززیسترانغرثتتره

نامهتهافزازیازؽسهارائهؽستاتکای نااینس.ضزیةآ  ایکزونثاختهزعتروس،مجسزاًپزعؼ10

نؾاناسپایاییمناعةپزعؾنامهزاؽت.85/0آمسهتزاتزتا
 های پژوهص ضماره سؤاالت مربوط به فرضيه( 1)ذول ج

ؽاارهعؤاالتفزضیهرزی 

24-12-8-7-4-1 پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.موانععاسمانیواقسامتین1

2
هراپضوهریآنهایفززیمعهاانواقسامتینموانعؽرقیوویضگی

 راتطهمعنازاروجوززارز.
9-19-20-23-28-29

26-25-21-22-11-10 پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.تینموانعاجزاییواقسام3

30-27-6-5-3-2 پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.تینموانعقانونیواقسام4

5
پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوزتینموانعروػؽناذتیواقسام

زارز.
13-14-15-16-17-18



                                                           
1. validity 

2. reliability 
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هرااسروػآمرارحهیر زازهزرپرضوهؼاذیرزترهمنظرورتجشیرهوت:هرازازهؽیوهتجشیهوتحهی 

،1ها،زرفسومیانگین(واسروػآماراعتنثاطی،ؽام آسمونکرایاعرکویز)توسیعفزاوانیتوفی ی

Tجهتعنجؼمعنازاریرواتطتینمتلیزهرا؛اسآسمرونANOVAو2ضزیةهاثغتگیاعپیزمن

پضوهری؛اسآسمرونق تزایعنجؼمیانگینزوگزوهمعهاانمززوسنزرسمینرهموانرعاقرساممغت

تنرسیفزیرسمنترزایها؛واسآسمونرتثره(تزایعنجؼت اوتتینمیانگینگزوهLSDزاری)زنثا ه

افرشارمهاپرظاسوروزترهرایانرهاسطزیرقنرزپضوهیاعت ازهؽس.زازههایموانعاقسامتعییناو ویت

مورزتجشیهوتحهی قزارگزفت.14نغرهSPSSآماری
 

 هایافته

گیززهایآماریزرتجشیهوتحهی کایتهزوؽک توفی یواعتنثاطیانجاممیاعت ازهاسروػ

(.اعرت ازهاس1375آیس)عری نزاقری،هایهزتحقیقعهایتهحغابمیتزینترؼویکیاسمهم

هرایروػوهسفهرزتحقیرقتغرتگیزارز.ترهتیرانزیگرز،اعرت ازهاسروػهایآماریتهروػ

مت اوتآماری،متأثزاسنوو،مقیاط،ماهیت،روػاجزا،روػگززآوریاطالعاتوهسفآنتحقیق

اعت.

هرایپاعررگویانزراینقغاتاتتسااسطزیقآمارتوفی یتهمطا عهوتوفی تزذریویضگری

ایمعهاران،الت،عاتقهکارمعهای،میشانآؽناییترامقو رهتوعرعهحزفرهنظیزجنظ،عن،تحقی

هایضانذسمتپززاذتهؽسوزرترؼوعاتقهؽزکتزرزورهمیشانآؽناییتافناوریاطالعات

هایتحقیقپززاذتهؽس.هایآماریتهتحهی وآسمونفزضیهزومنیشتااعت ازهاسآسمون

هایپاعرگویان:ا  (آمارتوفی یویضگی
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس( 2)جذول 

زرفس فزاوانی  ؽاذـآماری

5/72 132 مزز

5/27 50  سن

100 182 جاع


طترهمعهارانمرزززرمقطرعترزینفزاوانریمزتروزهسکرهتریؼهایجسو تاالنؾانمیزازه

.هغتزرفس(5/27سن)زرفس(وکاتزینفزاوانیمزتوطتهمعهاان5/72)اتتسایی

هایتحقیق:ب(آسمونفزضیه

پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.فزضیهاو :تینموانععاسمانیواقسام
 

                                                           
1. Chi-square 

2 .Spearman 

https://search.mysearch.com/web?apn_uid=07ED72CB-604C-45C2-B8E9-A687DEB57F68&b=ttb&doi=2017-10-18&gct=tab&guid=07ED72CB-604C-45C2-B8E9-A687DEB57F68&n=783a87eb&p2=%5ECTQ%5Eprs001%5EB2BMS%5Eir&page=1&si=0ik2u3xe00002548743638FFAE66A6FE4E55E9EEB5FB1FC46D4950a-------------------------------3295517ai__3&st=tab&trs=wtt&q=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86+chi-square&tpr=5&ots=1541173437271
https://search.mysearch.com/web?apn_uid=07ED72CB-604C-45C2-B8E9-A687DEB57F68&b=ttb&doi=2017-10-18&gct=tab&guid=07ED72CB-604C-45C2-B8E9-A687DEB57F68&n=783a87eb&p2=%5ECTQ%5Eprs001%5EB2BMS%5Eir&page=1&si=0ik2u3xe00002548743638FFAE66A6FE4E55E9EEB5FB1FC46D4950a-------------------------------3295517ai__3&st=tab&trs=wtt&q=%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86+chi-square&tpr=5&ots=1541173437271
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 پژوهی معلمان بررسی تأثير موانع سازمانی بر اقذام( 3)جذول 

پضوهیاقسام  
موانععاسمانی

پضوهیاقسام
ک 

نامناعةعةمناتاحسوزیمناعة

تأثیزموانع
عاسمانی

ذیهیکموکم
 29 7 18 4فزاوانی

 9/15 13 7/17 4/15زرفس

متوعط
 78 35 35 8فزاوانی

9/428/643/34 8/30زرفس

ذیهیسیازوسیاز
 75 12 49 14فزاوانی

 2/41 2/22 7/46 8/53زرفس

ک 
 182 54 102 26فزاوانی

 100 100 100 100زرفس

 

Cramer’s
 = V47/0

001/0Sig= 181df= 244/14= X2 



وزرجرهآسازی(244/14تزاتزترا)محاعثهؽسهX2زهسکهمیشانهایجسو تاالنؾانمیزازه

. رذازرعرطحاطاینرانهغت=001/0Sigتزاتزتا.هاچنینعطحمعنازاریهغت=181dfتزاتزتا

تروانگ رتترینموانرععراسمانیوؽوز؛تهعثرارتزیگرزمرییسمیزرفس،فزضیهتحقیق،تأی95

تزای1وعیههآسمونکزامززعتآمسهتهپضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.ؽستراتطهتهاقسام

زهسؽستراتطه،قرویاعرتوایرنترسانتاؽسکهنؾانمیمی47/0اینزومتلیزاعایتهمقسار

تاؽنس.پضوهیمطزحمیانیتهعنوانموانعیمهمتزایعسماجزایاقساممعناعتکهموانععاسم

هراراتطرهمعنرازارپضوهریآنهایفززیمعهاانواقسامفزضیهزوم:تینموانعؽرقیوویضگی

وجوززارز.
 پژوهی های فردی معلمان و اقذام بررسی تأثير موانع ضخصی و ویژگی( 4)جذول 

پضوهیاقسام  
موانعؽرقی

پضوهیساماق
ک 

نامناعةمناعةیتاحسوزمناعة

تأثیزموانع
ؽرقی

ذیهیکموکم
 52 10 36 6فزاوانی

 6/28 5/18 3/35 23زرفس

متوعط
 63 27 26 10فزاوانی

6/34505/25 5/38زرفس
ذیهیسیازو

سیاز
 67 17 40 10فزاوانی

 8/36 5/31 2/39 5/38زرفس

ک 
 182 54 102 26فزاوانی

 100 100 100 100زرفس

                                                           
1. Cramer 

http://amarpersian.blogfa.com/tag/%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B1-Cramer-V
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پژوهی های فردی معلمان و اقذام بررسی تأثير موانع ضخصی و ویژگی( 4)جذول ادامه 

Cramer’s
 = V39/0

004/0Sig= 181df= 331/12= X2 

 

(،زرجرهآسازی331/12محاعثهؽسهتزاتزترا)X2زهسکهمیشانهایجسو تاالنؾانمیزازه

زرفرس،95؛ رذا،زرعرطحاطاینرانهغرت=004/0Sigوعطحمعنازاریتزاتزتا=181dfتزاتزتا

هرایفرززیمعهارانوتهعثارتزیگزترینموانرعؽرقریوویضگری؛ؽوزفزضیهتحقیقتأییسمی

وعیههآسمرونکزامرزترزایزعتآمسهتههاراتطهمعنازاروجوززارز.ؽستراتطهتهپضوهیآناقسام

زهسراتطره،نغرثتاًقرویاعرتوایرنترسانکهنؾانمیهغت39/0زاعایتهمقساراینزومتلی

معناعتکهمعهاانمعتقسنسموانعؽرقریترهعنروانمرانعیمهرمترزایعرسماجرزایتحقیقرات

روز.پضوهیتهؽاارمیاقسام

پضوهیمعهاانراتطهمعنازاروجوززارز.اقسامفزضیهعوم:تینموانعاجزاییو
 پژوهی معلمان اقذام بررسی تأثير موانع اجرایی و( 5)ل جذو

پضوهیاقسام  

موانعاجزایی

پضوهیاقسام
ک 

نامناعةمناعةیتاحسوزمناعة

تأثیزموانع

اجزایی

ذیهیکموکم
 37 13 17 7فزاوانی

 3/23 1/24 7/16 9/26زرفس

متوعط
 72 25 38 9فزاوانی

6/393/462/37 6/34زرفس

ذیهیسیازوسیاز
 73 16 47 10فزاوانی

 1/40 6/29 1/46 5/38زرفس

ک 
 182 54 102 26فزاوانی

 100 100 100 100زرفس



Cramer’s
 = V41/0

000/0Sig= 181df= 531/11= X2 

 

(وزرجرهآسازی531/14محاعثهؽسهتزاتزتا)X2شانیمزهسکههایجسو تاالنؾانمیزازه

زرفرس،95تاؽس؛ ذازرعرطحاطاینرانمی=000/0Sigوعطحمعنازاریتزاتزتا=181dfاتزتاتز

پضوهیمعهاان،راتطهمعنرازارتهعثارتزیگزتینموانعاجزاییواقسام؛ؽوزفزضیهتحقیقتأییسمی

41/0همقساروعیههآسمونکزامزتزایاینزومتلیزاعایتزعتآمسهتهوجوززارز.ؽستراتطهته

زهسؽستراتطهنغثتاًقویاعتواینتسانمعناعتکهمعهاراناعتقراززارنرسکهنؾانمیهغت

روز.هاتهؽاارمیپضوهیآنموانعاجزاییتهعنوانمانعیمهمزراجزایتحقیقاتاقسام
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پضوهیمعهاانراتطهمعنازاروجوززارز.فزضیهچهارم:تینموانعقانونیواقسام
 پژوهی معلمان بررسی تأثير موانع قانونی و اقذام (6) جذول

پضوهیاقسام  

موانعقانونی

پضوهیاقسام
ک 

نامناعةمناعةیتاحسوزمناعة

تأثیز

قانونیموانع

ذیهیکموکم
 44 16 16 12فزاوانی

 2/24 6/29 7/15 2/46زرفس

متوعط
 82 29 45 8فزاوانی

457/531/44 8/30زرفس

ذیهیسیازوسیاز
 56 9 41 6فزاوانی

 8/30 7/16 2/40 23زرفس

ک 
 182 54 102 26فزاوانی

 100 100 100 100زرفس



Cramer’s
 = V42/0

000/0Sig= 181df= 855/14= X2 

 

(وزرجرهآسازی855/14ؽسهتزاتزترا)محاعثهX2زهسکهمیشاننؾانمیجسو تاالهایزازه

زرفرس،95؛ رذازرعرطحاطاینرانهغرت=000/0Sigوعطحمعنازاریتزاتزترا=181dfاتزتاتز

پضوهیمعهاان،راتطرهمعنرازارتهعثارتزیگزتینموانعقانونیواقسام؛ؽوزفزضیهتحقیقتأییسمی

42/0اروعیههآسمونکزامزتزایاینزومتلیزاعایتهمقسزعتآمسهتهوجوززارز.ؽستراتطهته

کننرسهؽزکتزهسراتطهنغثتاًقویاعتواینتسانمعناعتکهاسنظزمعهاانکهنؾانمیهغت

پضوهیتوعطمعهاانگززز.توانسمنجزتهاجزایاقسامزرتحقیق،رفعموانعقانونیمی


 پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.ؽناذتیواقسامفزضیهپنجم:تینموانعروػ

 پژوهی معلمان بر اقذام یضناخت روشبررسی تأثير موانع ( 7)ذول ج

پضوهیاقسام
ؽناعیموانعروػ

پضوهیاقسام
ک 

نامناعةمناعةتاحسوزیمناعة

تأثیزموانع
ؽناعیروػ

کموکمذیهی
 44 16 19 9فزاوانی

 2/24 6/29 6/18 6/34زرفس

متوعط
 53 24 20 9فزاوانی

1/294/446/19 6/34زرفس

سیازوسیازذیهی
 85 14 63 8فزاوانی

 7/46 26 8/61 8/30زرفس

ک 
 182 54 102 26فزاوانی

 100 100 100 100زرفس






 6936 زهستاى /(6)پیاپی 4شواره  دوم/سال  ای هعلن/ فصلناهة توسعة حرفه                            58  

 پژوهی معلمان بر اقذام یضناخت بررسی تأثير موانع روش( 7)جذول ادامه 


Cramer’s
 = V63/0

002/0Sig= 181df= 671/13= X2 



(،زرجرهآسازی671/13محاعثهؽسهتزاترزترا)X2زهسکهمیشانسو تاالنؾانمیهایجزازه

زرفرس95؛ رذازرعرطحاطاینرانهغرت=002/0Sigوعطحمعنازاریتزاترزترا=181dfتزاتزتا

وعیههآسمونکزامزترزایایرنزومتلیرززعتآمسهتهؽوز.ؽستراتطهتهفزضیهتحقیق،تأییسمی

زهسؽستراتطهتغیارقویاعتواینتسانمعناعتکرهکهنؾانمیهغت63/0اعایتهمقسار

پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاروجوززارز.ؽناذتیواقسامتینموانعروػ
 

   یريگ جهينتبحث و 

پضوهریمعهاران،راتطرهمعنرازارکهتینموانععاسمانیواقرسامفزضیهاو اینپضوهؼزرمورزاین

2ومکمیالن1وتأییسگززیس.اینیافتهتانتایجتحقیقجانغونقزارگزفتمورزآسمونوجوززارز،

توانرسسمینره(هاروانیوهاغوییزارز.مکمیالناعتقاززارزکهتغهیالتعراسمانیمری2000)

هرایهایکارتززیراتزایمحققانفزاهمآورز.زراینمیران،پضوهؾرگزانیکرهاسعراسمانپضوهؼ

هاتزذورزارهایآنتواننساسحاایتگززنسمیهایتحقیقاتیمیهؾی،اقسامتهاذذوانجامپزوصهپضو

پضوهریهرایاقرسامؽونس.وجوزمؾکالتعاسمانیهاچونعسمهاکاریتامعهاانتزایانجامطرزح

هاراکاهؼزهس.ؽوزوعالقهآنهاانگیشگیآنتوانسموجةز غززیوتیمی

هرایفرززیمعهارانوکرهترینموانرعؽرقریوویضگریاینپضوهؼزرمورزاینفزضیهزوم

وتأییسگززیس.اینیافتهترانترایجقزارگزفتههاراتطهمعنازاروجوززارز،مورزآسمونپضوهیآناقسام

(هاروانیوهاغوییزارز.1387تحقیقنازری)

پضوهیمعهاانراتطرهمعنرازارییواقسامکهتینموانعاجزافزضیهعوماینپضوهؼزرمورزاین

(وگویرا1386)یؽعثانوتأییسگززیس.اینیافتهتانتایجتحقیققزارگزفتوجوززارز،مورزآسمون

انرسکره(هاروانیوهاغوییزارز.ؽعثانیوگویازرپضوهؼذوزترهایرننتیجرهرعریسه1387)

سازیالسمعا تزذورزارتاؽنسوتتواننسجغورانهوتایغتیاسآذوزمییهاطزحمحققانزراجزای

فازقانهنتایجتحقیقذوزراافؾانااینس.تسونتززیس،هزگونرهاعارا فؾراروزرتنگنراقرزارزازن

هاگززز.زرآننانهیتزواقعیغتوانسموجةانتؾارنتایجمحققانمی

پضوهیمعهاان،راتطهمعنازاریواقسامکهتینموانعقانونفزضیهچهارماینپضوهؼزرمورزاین

وتأییررسگززیررس.ایررنیافتررهتررانتررایجتحقیررقرئرروفوقزارگزفتررهوجرروززارز،مررورزآسمررون

                                                           
1. Johnson 

2. Macmillan 
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پوراعتقاززارنرسکرهقروانینتغرهی (،هاروانیوهاغوییزارز.رئوفومحغن1377پور)محغن

گززنس.هاوموجةافشایؼانگیشػآنپضوهیرازرمیانمعهاانتهثوزترؾیسهتوانساقسامؽسهمی

پضوهریمعهارانراتطرهؽناعیواقسامموانعروػکهتینفزضیهپنجماینپضوهؼزرمورزاین

و1وتأییسگززیس.اینیافترهترانترایجتحقیرقوکرالر قزارگزفتهمعنازاروجوززارز،مورزآسمون

نسکهاغهةمعهااناسفنرونوکالر معتقسغوییزارز.توعتونو(هاروانیوها2003)2توعتون

پضوهیپضوهی،کاتزاطالوزارنسوتهنوعیتحقیقاتاقسامهایمزتوطتهانجامتحقیقاتاقساممهارت

هایانجامتحقیقاتترهؽریوهعرنتیاعت.معهاانعاستاًتهروػؽسهؽناذتهتزایمعهاان،کاتز

،کاترزآؽرکارهراترزایآنپضوهی،فوایسوکارتززهرایآنمهاییاسنوواقساانسوپضوهؼعازتکززه

ؽسهاعت.

:عثارتنساسپیؾنهازاتکارتززیپضوهؼ

پضوهیمعهاان،راتطرهکهنتایجاینپضوهؼنؾانزازتینموانععاسمانیواقسامتاتوجهتهاین.1

انمزوزؽرتترهرفرعؽوزکهازارهک آموسػوپزورػؽهزعتمعنازاروجوززارز،پیؾنهازمی

 موانععاسمانیاقسامناایس.

هایفرززیمعهارانکهنتایجاینپضوهؼنؾانزازتینموانعؽرقیوویضگیتاتوجهتهاین.2

ؽوزانگیشػالسمزرمعهاراناسطزیرقهاراتطهمعنازاروجوززارز،پیؾنهازمیپضوهیآنواقسام

 پضوهی،ایجازگززز.جهةمعهاانتهانجاماقسامگزفتنجوایشمازیومعنویتزای نظز زر

پضوهریهایمثتنیترزاقرسامگزززتاهاهعا هجؾنوارهانترابتهتزینپضوهؼپیؾنهازمی.3

پضوهریکغرةتوعطمعهاانزراینؽهزعتانتهعا آیستامعهاان،انگیشهالسمراتزایاقرسام

 کننس.

پضوهیمعهاان،راتطرهاقسامؼنؾانزازتینموانعاجزاییوکهنتایجاینپضوهتاتوجهتهاین.4

ؽوزتامسیزان،ضانؽناعاییموانعاجزاییانجامتحقیقاتمعنازاروجوززارز، ذاپیؾنهازمی

پضوهی،اقسامالسمراتزایتزطزفعاسیاینموانعوتغهی انجامپضوهؼفرزاهممثتنیتزاقسام

 آورنس.

پضوهیمعهاان،راتطرهکهنتایجاینپضوهؼنؾانزاز،تینموانعقانونیواقسامتاتوجهتهاین.5

پضوهیزرمسارط،مؾررـتزینموانعقانونیاقسامگزززتامهممعنازاروجوززارز،پیؾنهازمی

 تساتیزمؤثزوکارامسیانسیؾیس.هاوؽناعاییؽوزتاتتوانتزایرفعآن

هرایپضوهیتوعطمعهاران،زورهرافشایؼتحقیقاتمثتنیتزاقسامؽوزتهمنظوپیؾنهازمی.6

هایتحقیقکی یتزگرشارؽرسهوترهپضوهیوروػآموسػروػتحقیقتاتأکیستزروػاقسام

 السمزازهؽوز.یهاآموسػهاآن

                                                           
1. Clarke 

2. Boston 

https://search.mysearch.com/web?apn_uid=07ED72CB-604C-45C2-B8E9-A687DEB57F68&b=ttb&doi=2017-10-18&gct=tab&guid=07ED72CB-604C-45C2-B8E9-A687DEB57F68&n=783a87eb&p2=%5ECTQ%5Eprs001%5EB2BMS%5Eir&page=1&si=0ik2u3xe00002548743638FFAE66A6FE4E55E9EEB5FB1FC46D4950a-------------------------------3295517ai__3&st=tab&trs=wtt&q=Boston.gov&tpr=5&ots=1541172480631
https://search.mysearch.com/web?apn_uid=07ED72CB-604C-45C2-B8E9-A687DEB57F68&b=ttb&doi=2017-10-18&gct=tab&guid=07ED72CB-604C-45C2-B8E9-A687DEB57F68&n=783a87eb&p2=%5ECTQ%5Eprs001%5EB2BMS%5Eir&page=1&si=0ik2u3xe00002548743638FFAE66A6FE4E55E9EEB5FB1FC46D4950a-------------------------------3295517ai__3&st=tab&trs=wtt&q=Boston.gov&tpr=5&ots=1541172480631
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ؽوززرازاراتآموسػوپزورػ،کارؽناعانپضوهؼ،مغرتقزیاتنرسترامعهارانپیؾنهازمی.7

پضوهیذوزمطزحنااینسوهایتحقیقاقسامواننسعؤاالتواتهاماتاحتاا یراپیزامونروػتت

 هاراتزطزفعاسنس.آن

هراونیاسهرایمرسارطتزینچا ؼؽوزاسطزیقنظامپیؾنهازاتتهتزرعیمهمپیؾنهازمی.8

 آیس.پضوهی،امکانانجامتحقیقاتکاتززیفزاهمپززاذتهتااسطزیقاقسام


 منابع  

پرضوهؼحرینعار رویکرززینروزر».(1381)محاوز،رضوانیععیسیو؛جاعه،محاسرضاامام

.132-101،73و72،ؽاارهفقهنامهتعهیموتزتیت.«آموسػضانذسمتمعهاان

،فقرهنامهتعهریموتزتیرت.«وکارتززآنزرتعهیموتزتیرتپضوهی اقسام».(1382تاسرگان،عثاط)

.52-41.36و35هؽاار

 تهزان:نؾزویزایؼ.روػتحقیقزرروانؾناعیوعهومتزتیتی.(1375زالور،عهی)

واحرسانتؾرارات.«هرامجاوعهمقا ره»پضوهؼزرآموسػ.(1377پور،تهزام)رئوف،عهیومحغن
 تهزان.،پضوهؾکسهتعهیموتزتیتوسارتآموسػوپزورػ

هایتحقیرقوچگرونگیارسؽریاتیآنزرعهرومروػ.(1375ا ه)یمونازری،عشتعی نزاقی،مز
 تهزان:زفتزتحقیقاتوانتؾاراتتسر.انغانیتاتأکیستزعهومتزتیتی

تهرزان:.هراوفنرونترسریظ(هرایآموسؽریوپزورؽری)روػمهارت.(1376ؽعثانی،حغن)

 انتؾاراتعات

آموسػةراموسؽیمنتؾزنؾسه،ازآجشوه.ایستسانیمپضوهیتآنچهزرتارهاقسام.(1388عهوی،مزیم)

وپزورػؽهزعتانکزج.

.«هراوروػتحقیرقتزنامرهمعهرمپضوهنرسهآؽناییترام هرومهرسف».(1389پویا،اقثا )قاعای

.4،تکنگاؽتؽاارهتعهیموتزتیتپضوهؾکسه.پضوهؾنامهآموسػوپزورػ

 54،ؽاارهمجههرؽسآموسػریاضی.«روایتمعهاان».(1387گویا،سهزاواتارؽی،مزیم)

تجشیهوتحهی روانؽرناذتیوعاهریفزآینرس»فزآینستسریظ.(1388سازه،عیسمهسی)موعوی
تهزان:انتؾاراتتزتیت.«تسریظ

زورػوموانرعومؾرکالتپضوهرریزرآمروسػوپراقسام».(1385میزؽ یعی نگزی،عیستیاور)
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