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  بھ نام خداوند جان و خرد

  در آموزش و پرورش روش تحقیق با رویکرد اقدام پژوھی 

  ایرج حاتمی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی :نگارش 

  

  

  

  مقدمھ

در جریان آموزش و یادگیری تآثیر دارد کھ طی روش ھای تحقیق مرسوم عوامل بسیار زیادی 
ش در تعلیم و تربیت فقط کسب دانش محض ھدف از پژوھ.نیستند دانشگاھی قادر بھ کنترل آنھا 

نیست،بلکھ دانشی است کھ در عمل بتوان از آن استفاده کرد و در بھسازی محیط آموزشی مفید باشد 
این پژوھش ھا .ستھ اند حاصل کنند نچنین ھدفی را پژوھش ھای تربیتی دانشگاھی و مرسوم نتوا.

لھام بخش معلمان باشد اما اکثر آنھا قابل استفاده اطالعات خوبی در اختیار گذاشتھ اند کھ می تواند ا
کالس ھای درس و محیط مدارس نبوده اند ،کالس ھای درس دارای پویایی مستقیم توسط معلمان در 

ویژه خود ھستند و برای بھسازی امر آموزش و پرورش و اثر بخش کردن آن ،الزم است از روش 
بھره جست این روش ھا )اقدام پژوھی (ی برعمل ھای گوناگون پژوھش ،بھ ویژه پژوھش ھای مبتن

   .الھ با این رویکرد تھیھ شده است این مق. را باید جست و تدوین کرد و در اختیار معلمان قرار داد 
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  الزم پیش از اقدام بھ پژوھش مھارت ھا و آمادگی ھای 

  ا رت روابط انسانی مھ •
  گرد آوری اطالعات مراعات اخالق در •

  :مھارت انسانی آشنایی با 

 ؛ مھارت ارتباط با دیگران از جملھ مھارت ھایی است کھ الزم است ارتباط با دیگران
ھا دارای دیدگاه ھا باید در نظر داشت کھ انسان.اشند معلمان پژوھنده با آن آشنایی قبلی داشتھ ب

ر و شخصیت ھای متفاوتی از یکدیگرمی باشند و بھ ھمین دلیل ممکن است مانند شما فک
نکنند ،اما آنچھ مھم است این است کھ بتوانیم بھ حرف ھا و نظرات دیگران خوب گوش کنیم 

  .و بیش از آنکھ گوینده ی خوبی باشیم شنونده ی خوبی باشیم 

در اقدام پژوھی گروه ھای کاری گوناگونی با شما در ارتباط خواھند بود ازجملھ مشارکت 
انند؛کارکنان محل خدمت خود ،دانش آموزان ،پدران و کنندگانی کھ شما با آنھا کار می کنید م

ی ھای  اندیشھ ھای دیگران از جملھ ویژگکثرت گرایی یا احترام بھ... ومادران دانش آموزان 
ین اندیشھ ھا کھ حاصل خوانده ھا می باشد و مجموعھ ا)اقدام پژوھی (پژوھش در عمل 

  . تواند مفید باشد وشنیده ھا و مشاھده و تجربھ ھای گوناگون ھستند  می

نتیجھ  ھر تغییر و تحولی ور اساسی اقدام پژوھی است ونقا دی ،مح؛ اندیشھ ھای انتقادی
نقادی است اندیشھ ھای نو حاصل و زاییده تفکر انتقادی است در مقابل تعصب سد راه عقل 

د بای. دیگران نقش مھم و کارسازی در اصالح روش ھای ما می توانند داشتھ باشند .است 
 و تفکر در شنیدن انتقادھای دیگران وتآمل.بیاموزیم تا تحمل نقادی دیگران را داشتھ باشیم 

 ھای جدیدی را بھ روی ما بگشاید ھر تغییری مستلزم داشتن انعطاف باره آنھا ممکن است در
آگاه باید از پیش آماده این پذیری است تغییر ،ھمیشھ با تنش و تعارض ھمراه است پژوھشگر 

   .رخداد ھا باشد نوع 

؛آنھا مانند خودتان عالقھ مند بھ حل مسألھ یا تغییر وضع نامطلوب  پژوھشگران ھمکار
پس باید در ارزیابی از چگونگی پیشرفت کار و یافتھ ھای تان ،از نظر و فکر .موجود ھستند 

 بھسازی داشتن رابطھ انسانی و منطقی با این افراد می تواند شما را در.آنان بھره مند شوید 
  . امور یاری کند

؛گروه دیگری ھستند کھ می توانند در رسیدن بھ ھدفتان یعنی تغییر  استادان یا راھنمایان شما
این گروه بھ سبب آگاھی .وضع موجود وبھ نظر شما نامطلوب ،با شما ھمکاری داشتھ باشند 

با این افراد و جلب ایجاد ارتباط .و تخصص ھایی کھ دارند می توانند شما را راھنمایی کنند 
ھمکاری شان از جملھ مھارت ھا یی است کھ شما باید بتوانید آن را یاد بگیرید ھمیشھ خودتان 
  .را آماده کنید تا ضمن شنیدن حرف ھای تشویق آمیز این افراد ،انتقادھای آنان را نیز بشنوید
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ای آموزشی و توانایی ما در ایجاد روابط انسانی در سازمان ھا و فعالیت ھبطور کلی 
و معلمان پژوھشگر و ھر معلم .اجتماعی تأثیر بسیار زیادی در توفیق یا عدم توفیق ما دارد

دیگری کھ بھ دلیل ویژگی ھای شغلی شان ھمواره با انسان سرو کار دارند ،الزم است از 
دانش و مھارت روابط انسانی یا سازمانی آگاھی داشتھ باشند و در عمل آموزشی و پژوھشی 

  . آن بھره ببرند از

   گرد آوری اطالعاتمراعات اخالق در 

یس جایی کھ در آن کار ئپیش از آغاز پژوھش موضوع را با مدیر یا ر،مسؤالنضرورت مذاکره با 
می کنید ،در میان بگذارید اگر تغییراتی در طرح شما بوجود آمد آن را با مدیر و افراد ذی ربط دیگر 

  .در میان بگذارید 

 ،فقط اطالعاتی را گزارش کنید کھ در حیطھ مطالب مربوط بھ اطالعات جمع آوری شدهحفظ اسرار 
از گزارش اسرار شخصی و بد نام کننده خودداری .عمومی است و خارج از قوانین و مقررات نیست 

کنید اگر قصد انتشار اطالعاتی را دارید کھ بھ ھر طریق دارای حساسیت است از منبع و مرجع ذی 
  . بگیرید نفع اجازه

بدون اجازه نام اشخاص و محل ھا را فاش نکنید ، حفظ اسرار مربوط بھ ھویت اشخاص و مکان ھا
  می توانید اگر می خواھید از افراد نام نبرید .نام ھای غیر واقعی در نظر نگیریدبرای شرکت کنندگان 

ھ شما اجازه دادند آوردن نام از اعداد یا نشانھ ھا مثل الف ،ب استفاده کنید اگر افراد یا مؤسسھ ھا ب
  .آنان ایرادی نخواھد داشت

ھمیشھ بھ یاد داشتھ باشید کھ افراد حق دارند در پژوھش شما . حفظ حق ھمکاری نکردن دیگران
  .اصرار بھ این کاردور از اخالق و روابط انسانی است .شرکت نکنند 

 نکردن کلیھ مطالبی را کھ بھ می توانید حق گزارش کردن یا .حفظ حقوق مربوط بھ تعلقات فکری
دست آورده اید برای خود حفظ کنید بستھ بھ تصمیم و نگرش شماست کھ مطالب را بھ چھ صورت و 

  .با چھ محتوایی عرضھ کنید 

گاه گاھی بھ افراد مشارکت کننده مراجعھ .ھرگز ھمھ چیز را تضمین شده تلقی نکنید  .حفظ اعتماد
اگر سوءتفاھمی را احساس .ان درباره کار شما بھ وجود آمده است یا نھ کنید و ببینید آیا تردیدی در آن

  .کردید تالش کنید آن را بر طرف کنید 
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  )اقدام پژوھی (مراحل انجام پژوھش در عمل 

عنوان جست وجوی نظام مند برای کشف مجھول یا حل مسألھ دارای مراحلی است کھ با پژوھش بھ 
قھ ھا و سلیقھ ھای پژوھشگر ،مراحل پژوھش در عین تبعیت از توجھ بھ نوع وھدف پژوھش ،عال

منطق علمی و عقلی ،می تواند صورت ھای متفاوتی پیدا کند برای نمونھ در مقایسھ با پژوھش 
رسمی و دانشگاھی کھ معموالً خطی و تا حدودی تمام مراحل از پیش تعیین شده است مراحل اقدام 

و الگوی زیر مراحل این نوع دارای انعطاف بیشتری است پژوھی در عین پیروی از مراحل خاص 
  .پژوھش را نشان می دھد کھ بھ شرح آنھا خواھیم پرداخت 

  

 

 توصیف وضعیت موجود وتشخیص مسألھ 

 )١شواھد(گرد آوری اطالعات 

  تجزیھ وتحلیل و تفسیر داده ھا 

 

 انتخاب راه جدید موقتی 

 ا رت برآن اجرای طرح جدید و نظ

 )٢شواھد (گرد آوری اطالعات 

ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین 
 اعتبار آن 

مشخص کردن موضوع وعنوان 
 پژوھش

 تجدید نظر و دادن گزارش نھایی یا اطالع رسانی 
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  مشخص کردن موضوع و عنوان پژوھش 

ھر پژوھشی در واقع با قصد پا سخگویی و پیدا کردن راه حل برای یک مسألھ ی اصلی کھ 
ھر پژوھش برای اینکھ انسجام، .سش ظھور کرده است ،آغاز می شود در قالب یک پر

ھدفمندی و کاربردی بودن خود را حفظ کند باید بر حول یک مسألھ ی اصلی ،سازماندھی 
 problem(ھر مسألھ ی اصلی در واقع مرکزی است کھ در حوزه ی مسألھ .شود 

area( ھ ای ،پیرامونی و پدیداری حوزه مسألھ در برگیرنده مسایل حاشی.قرارگرفتھ است
   .است کھ بر گرد مسألھ ی اصلی مانند شکل زیر نمودار شده است 

 

اصلی یا :اصلی یا حاشیھ ای بودن یک مسألھ در واقع بھ ھدف تحقیق وابستھ است ،لذا می توان گفت 
ت کھ در ذھن پژوھشگر راجع بھ یک مسألھ  سوألی اس.حاشیھ ای بودن یک مسألھ امری نسبی است 

ھدف محقق از طرح این سوأل ریشھ یابی .پدیده ،مشکل یا بحران اجتماعی ،سازمانی مطرح می شود 
علت یا علل بھ وجود آورنده ی آن مشکل یا مسألھ است ،چگونگی این ریشھ یابی بستگی تام بھ نوع 

ر کلی این ریشھ یابی را می توان دراین  اما بھ طو.و اھداف در نظر گرفتھ شده برای تحقیق دارد 
 بھ بیان دیگر چھ چیزی این پدیده یا مشکل را بھ وجود آورده است ،و چرا؟:سوأل خالصھ کرد 

،محقق با طرح چنین سوألی ،بھ دنبال راه حل ھا و چاره جویی ھا ست و از این نظر ،پدیده یا 
جلب کند ،می تواند موضوع تحقیق قرار ذھن پژوھشگر و توجھ او را بھ خود مشکلی کھ بھ نحوی 

اما ظرافت کار پژوھنده این است کھ موضوع تحقیق مورد نظر را کھ با تعبیرات عامیانھ و . گیرد
یا یک گروه خاص مطرح شده است ،با زبان علمی ) مدرسھ (غیر علمی در سطح جامعھ ،سازمان 

ان طرح مسألھ ی تحقیق در قالبی روشن پس بیان موضوع تحقیق بھ زبان علمی ،در واقع ھم.بیان کند
باید توجھ داشت کھ مسألھ ای را بدون تحلیل جنبھ ھای مختلف .و دقیق براساس ضوابط علمی است 

حتی االمکان منابع مرتبط با تحقیق را بررسی و مطالعھ  .آن و بھ صورت شتابزده انتخاب نکنید
  .مشکل را بھ عنوان مسألھ اصلی درنظرنگیریمپیامد وعالیم یک ن شد کھ مئبطور کلی باید مط.نمایید

 حوزه مسألھ 

مسألھ 
 اصلی 

 رابطھ مسألھ اصلی و حوزه مسألھ
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  :ھمچنین موارد زیر را باید در نظر داشت 

چرا کھ اگر موضوعی مورد عالقھ شما باشد با انگیزه بیشتری آن را . مورد عالقھ شما باشد  -١
 .دنبال می کنید 

نھ برای نمو.بعضی از موضوعات بھ علل گوناگونی پژوھش پذیر نیستند . پژوھش پذیر باشد  -٢
. پژوھش پذیر نیست » چگونھ می توانم ھوش کودکان را افزایش دھم؟ «این سوأل کلی کھ 

 .دست کم برای معلمان در شرایط فعلی شایان تحقیق نیست 

 .ھر پژوھشی ارزش علمی و کاربردی ندارد.دارای اھمیت باشد   -٣

ت و شرایط باید موضوع پژوھش با توانایی ھای علمی ،امکانا. در توان پژوھشگر باشد  -۴
 .خاص پژوھشگر ھم خوانی داشتھ باشد 

اگر . زیرا اساس پژوھش را اطالعات تشکیل می دھد.منابع اطالعاتی کافی در اختیار باشد  -۵
بھتر . امکان گرد آوری اطالعات کافی برای محقق نباشد ،کار پژوھنده سخت خواھد شد 

  . امکان پذیر باشد است بھ موضوعاتی بپردازیم کھ جمع آوری اطالعات برای آنھا

  :راه ھای انتخاب موضوع تحقیق 

فرصت ھا و تھدید ات   - ارزش ھای فردی   -ھ حل یک مسألھ  تمایل ب -  تجارب شخصی   -
  سمینار ھا و جلسات آموزشی و - ه گیری از دانش قلمرو تخصصی    بھر - پیش آمده   

  ...ای دیگران  مطالعھ پژوھش ھ– ادی دیگران  مطالعھ مطالب انتق–پژوھشی 

در تحقیقات اقدام پژوھی کھ بیشتر جنبھ توصیفی و تحلیلی دارند ،پژوھشگر بھ دنبال ترسیم تصویری 
  موضوع و مسألھ می باشد لذا سوأل ھای زیر می تواند بھ ھر چھ دقیق ترشدن» آنچھ کھ ھست «از 

  .تحقیق و مشخص شدن آن کمک کند 

  ما در مدر سھ و کالسمان است ؟/آیا این موضوع ،مسألھ و دغدغھ ی من  -١

آیا می توان این موضوع را در مدت کوتاه ،حداکثر سھ یا چھار ماه ،بررسی کرده و نتیجھ  -٢
 مشاھده کرد ؟علمی آن را 

آیا این موضوع ،تغییری در کالس درس و مدرسھ ممکن است بھ وجود آورد ؟یا صرفاً  یک  -٣
 امر ذھنی و مجرد است ؟

ن اطالعات الزم و کافی بھ دست آورد ؟کالً  چنین تحقیقی امکان پذیر آیا می توان در مورد آ -۴
 است یا نھ ؟

 

  

  

published by knowclub.com



٧ 
 

  

 توصیف وضعیت موجود وتشخیص مسألھ 

بنابراین   .  و اکنوناین جا : یعنی . اقدام پژوھی در باره وضعیتی است کھ در آن قرار داریم 
 دنبال بھبود و اصالح آن الزم است پژوھشگر برای مشخص کردن مسألھ مورد نظر خود کھ بھ

است وضعیت فعلی را بھ روشنی توصیف کند تا تصویر روشنی از آن چھ در محیط کار و مسألھ 
در این مرحلھ پژوھنده ،برای نمونھ معلم پژوھنده ،تالش . آفرین وی می گذرد ،در اختیار بگذارد 

ا نامعین در آن احساس می کند وضعیت کالس یا مدرسھ ی خود را کھ مسألھ یا وضع نا مطلوب ی
مدرسھ در کجا قرار دارد؟ دخترانھ است یا پسرانھ و یا مختلط ؟ چند : شده است توصیف کند 

دانش آموز دارد ؟یک نوبتھ است یا دو نوبتھ ؟ در چھ کالسی پژوھش صورت می گیرد ؟ در چھ 
دیگر ،مدیر والدین ،معلمان (درسی ؟در باره کدام دانش آموزان ؟ یا درباره چھ کسانی ؟ 

این . پس از شرح بستر و محیط مورد نظر ،مسألھ خود را مطرح می کند .... )،کارکنان اداره  و
مسألھ در حقیقت موضوعی است کھ پژوھنده احساس می کند یا حدس می زند اگر تغییری در آن 

تی پس می پذیریم کھ مسألھ ی مورد نظر واقعی. بھ وجود آید ،وضع مورد نظر بھتر می شود 
موقتی است و ممکن است پس از پژوھش معلوم شود کھ مسألھ اصلی یا واقعی نبوده است یا 
برعکس ،مشخص شود کھ حدس اولیھ ی ما درست بوده است و آنچھ مطرح کرده ایم واقعیت 

معموالً  در اقدام پژوھی مسألھ بھ صورت یک جملھ ی . داشتھ  و مسألھ ی اصلی نیز بوده است 
   طور کھھمان .» بھبود بخشم ؟.........    ..........چگونھ می توانم  «: شود پرسشی مطرح می

اکثر پرسش ھای .  در فعل این پرسش نوعی عمل واقدام ،اصالح و تغییر وجود دارد  می بینید
برای نمونھ چند مثال در این مورد در . ،چنین وضعیتی دارند ) اقدام پژوھی (پژوھش در عمل 
  .د زیر آورده می شو

ارتباط میان افراد مدرسھ ی ما تا چھ اندازه اثر بخش است ؟چگونھ می توانم این اثر بخشی  -١
 را افزایش دھم ؟ 

 چگونھ می توانم در مدرسھ بھ تفاوت ھای فردی کودکان توجھ کنم ؟ -٢

  اصالح کنم ؟ xچگونھ می توانم روش تدریس خود را در درس  -٣

 گاه را بھ مشارکت بیشتر تشویق کنم ؟ چگونھ می توانم والدین کودکان این آموزش -۴

   را افزایش دھم ؟ xچگونھ می توانم عالقھ ی دانش آموزان بھ درس  -۵

 چگونھ می توانم رابطھ خود با ھمکارانم را در مدرسھ بھبود ببخشم ؟  -۶

برای نمونھ معلم . معموالً  مسایل کاری افراد بھ اشکال مختلف خود را نشان می دھند 
 ممکن است - ١.پژوھنده می تواند از طریق منابع زیر بھ مشکالت و مسا یل خود پی ببرد 

 واکنش ھای اداره  -٣ اسناد و مدارک آموزشی - ٢احساس کنیم کارھا خوب پیش نمی رود 
 واکنش ھای -٧ اسناد ومدارک علمی - ۶پژوھش ھای دیگران  - ۵ واکنش ھای مدیر -۴

 ....شاگردان 
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پس از بررسی وضع موجود الزم است رخداد ھای عمده آن را بھ صورت منطقی تنظیم کنید و 
گزارش دھید در این گزارش باید تالش شود کھ وضعیت مورد مطالعھ بھ روشنی توضیح داده 

ز وضعیت مورد نظر تصویر واقعی و بدون ابھام و پرسش بھ شود بھ گونھ ای کھ خواننده بتواند ا
  . دست آورد 

  ) ١شواھد (گرد آوری اطالعات 

: این چھار روش عبارتند از . گردآوری اطالعات اغلب از طریق چھار روش میسر می شود 
ھر یک از این چھار روش کاربرد ھا و . مصاحبھ ، مشاھده ، پرسش نامھ و اسناد و ارقام 

ھایی دارند کھ الزم است اقدام پژوھان پیش از آغاز و اقدام بھ پژوھش با این روش ھا ویژگی 
این کھ چھ روشی یا فنونی در اقدام پژوھی کاربرد دارد بستگی بھ . آشنایی کافی را کسب کنند 

ھمھ اطالعاتی کھ جمع آوری می شود شواھد الزم برای اثبات .موضوع و ھدف آن پژوھش دارد 
شواھد داده ھایی . مترادف با شواھد نیستند ) اطالعات (داده ھا بھ بیان دیگر . نیستند یا رد چیزی

ھستند کھ بدان وسیلھ می توانیم درباره ی تغییرات چیزی یا رخدادی داوری کنیم پس برای اثبات 
ھا برای اینکھ بتوانیم تصویر روشنی از واقعیت . یا رد چیزی باید شواھد قابل قبول داشتھ باشیم 

و رخداد ھایی کھ در محیط کار و یا بستر پژوھشی ما می گذرد ،عرضھ کنیم و ادعای منطقی 
در اقدام پژوھی در . داشتھ باشیم الزم است دردرجھ نخست شواھد منطقی در اختیار داشتھ باشیم 

دو مرحلھ نیاز بھ شواھد داریم ؛ یکی در مرحلھ ی تشخیص یعنی ھمین مرحلھ ھای کھ مورد 
ست ،و دیگری مرحلھ ارزیابی و قضاوت کھ پس از ایجاد تغییر و اجرای راه و پیشنھاد بحث ا

پس دو نوع شواھد . جدید ،بھ دست می آوریم تا ببینیم آیا تغییری کھ داده ایم مؤثر بوده است یا نھ 
داده ھای پژوھش نقش بسیار مھمی در جست و جوی حقیقت و .خواھیم داشت ) ٢(و شواھد ) ١(

ھر چھ داده ھای یک پژوھش مبتنی بر اصول علمی گرد آوری . مسألھ و راه حل ھا دارند یافتن 
اطالعات باشد و نیز از ابزار و وسایل ضروری گوناگون استفاده کنیم ،ادعای ما منطقی تر 

 ضعیف بودند و xبرای مثال ،وقتی مدعی می شویم کھ شاگردان کالس من در درس . خواھد بود 
ن وضعیت را برطرف کردم باید نخست با اطالعات کافی نشان دھیم کھ واقعاً   ایyمن با روش 

شاگردان ما ضعیف بودند ،یعنی معیاری برای ضعیف بودن تدوین کنیم و این معیار باید علمی 
با توجھ بھ . بعد با داده ھای کافی ثابت کنیم کھ وضعیت شان بھبود حاصل کرده است . باشد 

عات در پژوھش مھارت و توان پژوھشگر تا اندازه ای بھ میزان توان او اھمیت داده ھا و اطال
شما بھ عنوان معلم پژوھنده،  برای کسب اطالعات می . در گرد آوری آطالعات بستگی دارد

 استادان و -٢ ھمکاران خود ،مدیر و دیگر کارکنان مدرسھ -١.توانید از منابع زیر استفاده کنید
 چکیده ھای تحقیقات انجام شده پایان نامھ -۴جالت ،مقاالت علمی  کتاب ھا ،م-٣افراد متخصص

 اطالعات حاصل از -۶کتاب ھای تخصصی بھ ویژه در رشتھ علوم تربیتی  و مدیریت  -۵ھا 
 استفاده از – ٨ بازدید از کالس ھا در مدارس دیگر - ٧مصاحبھ ھا ،پرسش نامھ ھا ،مشاھده ھا 

بطور کلی ھدف از گرد آوری ...  سانی الکترونیک و اطالع رسایت ھای اینترنتی و منابع
 مشخص کردن وضع موجود بھ - ١اطالعات و شواھد در مرحلھ اول می تواند دو ھدف باشد 

یعنی نشان دادن کاستی ھا و دست آوردھا ،مسایل و مشکالت و چگونگی .کمک داده ھا و شواھد 
 موقت چنانچھ پس از مطالعات و گرد این راه.   انتخاب یک راه موقت - ٢انجام و پیشرفت کار 
  . انتخاب شده باشد بسیار ارزشمند است آوری اطالعات کافی 
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اھمیت مطالعات و پیشینھ تحقیق ؛ پژوھش زمانی دارای اھمیت وارزش علمی و کاربردی خواھد 
با مطالعھ پیشینھ . بود کھ بر آمده از مطالعات کافی درباره پیشینھ موضوع تحقیق شما باشد 

وقتی از .از چند و چون کارھا آگاه می شویم و از دوباره کاری پرھیز می کنیم  وضوع تحقیق م
اقدامات و اطالعات جمع آوری شده توسط دیگران آگاه شدید ،می توانید با نقد و تجزیھ و تحلیل 

آیا اطالعات بھ دست آمده :منطقی آنھا وضعیت خودتان را مشخص کنید ھمواره از خود بپرسید 
طقی و علمی است؟ اطالعات بھ دست آمده دارای چھ نکات مثبت و یا منفی است؟ و پرسش من

  . ھای دیگری کھ می تواند تحقیق شما را ھدایت کند

  تجزیھ و تحلیل و تفسیر داده ھا 

منظور از تجزیھ و تحلیل و تفسیر داده ھا ،تبیین یا تشریح معانی است کھ در دل داده ھا نھفتھ 
در خالل تفسیر .  می شود کھ فھم جامع و روشنی از معانی و مفاھیم پیدا کنیم است تفسیر سبب

خود داده ھا تناقضات و مطالب ضد و نقیض و یا چگونگی روابط متقابل واقعیت ھا یا رخداد ھا 
تجزیھ و تحلیل این امکان را فراھم می سازد تا طبقھ بندی و چارچوب منطقی . را نشان می دھند 

واقعیت ھا بھ وجود آوریم با تفسیر دید گاه ھای گوناگون خود را نشان می دھد و بھ و عقالنی از 
پیش از تفسیر داده ھا در ھم . کمک این دید گاه ھا می توانیم بھ راه حل ھای مناسب بیندیشیم 

آمیختھ اند و این داده ھا بھ خودی خود نمی توانند گویای چیزی باشند لذا با تجزیھ وتحلیل و 
 داده ھاست کھ آنھا بھ اطالعات کاربردی تبدیل می شوند و می توان بر اساس آنھا بھ تھیھ تفسیر

  . چارچوبی برای حل مسایل و شناسایی راه حل درست یا درست ترین راه حل اقدام کرد

در اقدام پژوھی . الگوی تجزیھ و تحلیل داده  ھا در روش ھای تحقیق گوناگون متفاوت می باشد
در . از داده ھای کمی،  بیشتر از داده ھای کیفی و الگوھای آن استفاده می شود ضمن استفاده 

  .اینجا مختصراً  اشاره می شود 

  :١الگوی 

در این الگو پژوھشگر می کوشد داده ھایی را کھ جمع آوری کرده :  روش شش پرسش   -١
 .مل آیداست طی این شش پرسش عرضھ کند تا بر اسا س آنھا نتیجھ گیری از داده ھا بع

  علت و ھدفھا چیستند ؟چرا؟

  اعمال و رویداد ھا چگونھ روی می دھد ؟چگونھ ؟

  چھ کسی در گیر این مسألھ است ؟چھ کسی رفتار دوستانھ دارد؟چھ کسی ؟ 

  مسایل عمده فعالیت ھا چھ ھستند؟چھ چیزی ؟

  چھ موقع این اتفاقھا می افتد ؟چھ موقع می توان آنھا را مشاھده کرد؟چھ موقع ؟ 

  کجا درس می خوانند ؟کجا با ھم روابط دارند ؟ کجا کار می کنند؟ کجا ؟

  روش ترسیم مفاھیم : ٢الگوی 
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ھدف از این الگو ،یافتن راھی برای پی گیری استراتژی ھای چند گانھ و چند جانبھ و جامع است 
است و دیگر این الگو بر این اساس تدوین شده است کھ ریشھ بسیاری از مشکالت در جاھای . 

اگر بھ این عوامل بنیادین و ریشھ ای . عوامل گوناگون در بھ وجود آمدن آن مؤثر بوده است 
  . توجھ نکیم راه حل ھای سطحی نخواھد توانست پاسخ گوی این مشکالت باشد

  روش تجزیھ و تحلیل مسایل  : ٣الگوی 

 یابی و کشف عوامل این روش نیز مشابھ الگوی ترسیم مفاھیم است از این الگو نیز در ریشھ
در این الگو تالش می شود مفاھیم زیر مورد تجزیھ و تحلیل .مؤثر در یک مشکل استفاده می شود

  :قرار گیرد

 مشکل اصلی  •

 ریشھ ھای اصلی مشکل  •

 دیگر عوامل مھم مربوط بھ آن ریشھ ھا و پیش زمینھ ھا  •

 نتایج و عواقب منفی عمده  •

 دیگر نتایج مھم  •

  صورت موقت انتخاب راه جدید بھ 

پس از انجام مراحل فوق نوبت انتخاب راه جدید و موقت فرا می رسد در این مرحلھ تالش خواھید 
کرد بھ کمک اطالعاتی کھ در اختیار دارید و خرد ورزی ھایی کھ کرده اید نخست چند راه اولیھ ی 

آنھا یک راه را بھ این راه ھا را بررسی و سبک و سنگین کنید و از میان . مناسب در نظر بگیرید 
ویژگی ھا و جوانب آن را بھ درستی مشخص و توصیف کنید بھ . عنوان راه مناسب انتخاب کنید 

گونھ ای کھ دیگران ،بھ ویژه ھمکاران پژوھشی و منتقد شما با مالحظھ و یا مطالعھ ی این راه بدون 
نب اخالقی و امکان اجرایی حظات جوادر این مرحلھ نیز ضمن مال. ابھام از چند وچون آن آگاه شوند

راه انتخاب شده ،الزم است نظر اصالحی و انتقادی یاران و ھمکاران خود را جویا شوید و پس از 
  .مالحظھ ی این اظھار نظر و احتماالً  تغییر در جوانب راه انتخابی تان بھ اجرای آن 

  اجرای طرح جدید و نظارت بر آن 

در این مرحلھ تالش می . ورد نظر آن را بھ اجرا می گذاریم  پس از طراحی راه حل جدید یا تغییر م
در اجرانیز مشاھده . کنیم مطابق با ویژگی ھای تدوین شده و پیش بینی ھای عملی ،کار را پیش ببریم 

در این مرحلھ می کوشیم از ھمان آغاز بر چگونگی .،اندیشھ و عمل سھ رکن اساسی خواھد بود 
این کار سبب می شود ضمن مراعات .  نظارت و دقت داشتھ باشیم ھ طور روزانھپیشرفت کار ،ب

  .پیش بینی ھای انجام گرفتھ و در صورت لزوم ،تغییرھای الزم را در عمل بھ وجود آوریم 
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  ) ٢شواھد (گرد آوری اطالعات 

برای اینکھ ثابت کنید ادعایی کھ درباره ی عمل جدیدتان دارید منطقی و درست است ،باید شواھدی 
در این مرحلھ نیز مثل مرحلھ . این شواھد باید مبتنی بر اطالعات منظم و منطقی باشد. داشتھ باشید 

. قبلی گرد آوری اطالعات الزم است روش ھای گرد آوری اطالعات و ابزار آن را مشخص کنید 
این باید مشخص کنید کھ در .این روش ھا و ابزار می تواند مثل مرحلھ پیشین ویا متفاوت باشد 

باید معیارھایی باشند بر این ادعا کھ در مرحلھ بھ چھ نوع داده ھایی نیاز دارید این داده ھا و شواھد 
این شواھد باید مورد تأیید افراد صاحب نظر و ھمکاران منتقد . کار شما اصالح بھ وجود آمده است 

ن است شما مدعی مثالً ممک. شما در خصوص مسألھ و ھدف ھای مورد نظر در تحقیق شما باشد 
افزایش % ٣٠تا ) الف (باشید کھ با روش تدریس جدید سبب شده اید تا نمرات دانش آموزان کالس 

این ادعا زمانی قابل قبول خواھد بود کھ با اسناد و مدارک الزم ،نمرات پیش از اقدام جدید را . یابد  
  . برسید % ٣٠با نمرات پس از آن مقایسھ کنید وبھ نتیجھ مورد ادعا یعنی 

  : وتعیین اعتبار آنارزشیابی تأثیر اقدام جدید 

از خود می . در این مرحلھ داده ھی جمع آوری شده را مثل مرحلھ سوم ،تفسیر و تحلیل می کنیم 
پرسیم این داده ھا نشانگر چھ رخدادھا و تغییراتی ھستند ؟ آیا پیش رفتی را نشان می دھند ؟بھ چھ 

شواھد ( یا مواردی بوده است ؟ بھ چھ دلیل ؟پیشرفت ھا در چھ زمینھ ھا .) شواھد می آورید (دلیل ؟ 
با ) .شواھد می آورید(درباره این تغییرات و رخدادھا بھ چھ نتایجی می رسیم ؟ چرا؟ )  می آورید 

این پرسش ھا و پرسش ھای دیگر از این نوع می کوشیم تا نتیجھ ی اقدام جدید را بھ کمک شواھد 
اگر نتیجھ مثبت بود این اقدام را بھ عنوان یک تغییر یا راه جدید ادامھ می دھیم .  کنیم منطقی ارزیابی

عمل و اجرا پیدا و در غیر این صورت بھ راه یا راه ھای دیگر می اندیشیم و راه دیگری را برای 
  .می کنیم 

  :تجدید نظر و دادن گزارش نھایی 

 اصالحات الزم و نھایی را در عمل پیشنھادی انجام پس از اعتبار یابی یا اعتبار بخشی بھ کار خود
پس از این مرحلھ  می توان  آنرا بھ مسؤالن . می دھیم و بھ عنوان سندی علمی آن را آماده می کنیم 

ذی ربط تحویل داد  یا در جایی منتشر کرد  یا در گرد ھمایی عرضھ کنیم انتشاریافتھ ھا ،آخرین 
در این مرحلھ می توانید خالصھ ای از مراحل انجام . است ) ھی اقدام پژو(مرحلھ پژوھش در عمل 

کار رابیاورید و اینکھ در این فرایند چھ رخداد ھایی بھ وقوع پیوست و دیگران چھ نقش و نظری 
ل پژوھش تنظیم کنید یا بھ ھر صورت ابتکاری کھ شکل گزارش را می توانید براساس مراح.داشتند 

  .خودتان صالح بدانید 
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١٢ 
 

  منابع و مآخذ

  ١٣٨۴»روش تحقیق با رویکردی بھ پایان نامھ نویسی «خاکی ،غالمرضا -١

 ١٣٧۵انتشارات یادواره چ اول ،»روشھای تحقیق در علوم انسانی «خلیلی شورینی ،سیاوش  -٢

سروش ،مؤسسھ مطالعات و تحقیقات فرھنگی ،چ اول » علم شناسی فلسفی «ادواردز ،پل  -٣
،١٣٧٢ 

  ١٣٨٢»راھنمای معلمان پژوھنده «بال قاسمی پویا ،اق -۴

مرضیھ کریم نیا ،معاونت فرھنگی » طرح پرسشنامھ و سنجش نگرشھا«ان .اوپنھایم ،پ -۵
  ١٣۶٩آستان قدس رضوی ،چ اول ،

  ١٣٧٧سمت ،»مقدمھ ای بر روش تحقیق در علوم انسانی «حافظ نیا ،محمدرضا  -۶

  ١٣٧۵مؤلف ،چ اول » روشھای تحقیق «ساده ،مھدی  -٧
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