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 چريده

 تغييـرضـي متقا گر ياپژوهش هاي تحقيق كيفي است. در اين رويررد،يري از روش ،پژوهي يا تحقيق در عملاقدام

طالعـاتي را ا طـور دقيـقبـه ،آن ا ايجـاد تغييـر دريـ ،كند و براي حـل آنله يا مشرل را شناسايي ميئ، مستحو  و

 ،به همـين دليـل آورد.عمل مييابي بهارز ،از نتايج اقدام ورزد وبه اقدام مناسب مبادرت مي ،سیس. كندآوري ميجمع

ابتـدا پيشـينه ايـن  در اين مقالـه، .در حين خدمت شناخته شده است ،كاركنانعنوان روشي براي رشد پژوهي بهاقدام

در  شـده وبيان هاي تحقيق در علوم اجتماعي ين جايگاه آن در ميان ساير روشيتب سیس تعريف، و ،وهشيژروش پ

 وهـي وژپخـه اقـدامچر و فرايند ،هاي اين شيوه پژوهشيمحدوديت ها وقابليت ،هاروشساير به مقايسه آن با  ،ادامه

 شود.اهدا  آن پرداخته مي گستره و
 روش علوم اجتماعي. پزوهش در عمل، وهش كيفي،ژپ پژوهي،اقدام :هاواههكليد
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 مقدمه

پژوهش  عمل،پژوهش حين تحقيق عملي، مانند پژوهش درعمل، هاي مختلفي،عنوان را با ،«يپژوهاقدام»

هاي مختلفي با اينره به اين شيوه پژوهشي، نام اند.هم ناميدهپژوهش در محيط عمل  مبناي همراري و بر

هاي خـاص اسـت. بـا توجـه بـه اينرـه روش همانند و تابع يك سلسله ويژگي اصلي آن ةاما زميناند، داده

رسد اى جديد است، به نظر مىويژه در محافل علمى ايران، شيوهبه ،، در سطح جهان«پژوهىاقدام»تحقيق 

 هـا وقابليـت ،، اهـدا كه اين شيوه پژوهشـى از لحـاظ پيشـينه، تعريـف، مراحـل و فراينـدشايسته است 

نحـو گران در مـوارد مقتضـى، از ايـن روش تحقيـق بـهها و... مورد بررسى قرار گيرد تا پژوهشمحدوديت

 مناسب استفاده كنند.

 وهيژپاقدام .پيشينه روش2

او اولين كسـى بـود كـه بـا  دارد. كورت لويناس اجتماعي معرو  شنريشه در آثار روان «پژوهياقدام»اصطالح 

الزم را بـراى تحقيـق  ةبيان اين عقيده، كه اگر تحقيق نتواند فايده عملى داشته باشد، تحقيق ناكافى است، زمينـ

نظر او، هد  اصلى تحقيق تنها در  و تفسـير رويـدادها نيسـت، بلرـه پژوهى فراهم ساخت. بهنگر يا اقدامعمل

نگر، ابـزار نيرومنـدى بـراى تغييـر و بهبـود رويـدادها در سـطح محلـى اسـت تغيير آنها نيز هست. تحقيق عمل

كـارگيري پـژوهش، بـراي ضمن كار در خـدمات اجتمـاعي، كـارگران را در بـه او. (299 ص ،2071 زاده،)حسن

ايط الزم بـراي تحقـق تغييـر ، در مطالعات خـود نيـاز بـه بررسـي شـرلوين تغييرات اجتماعي بيشتر تربيت نمود.

 لـوين ،در تحقيقي كه در خال  جنـل جهـاني دوم صـورت گرفـت ،اجتماعي مثبت را متذكر گرديد. براي مثا 

غـذايي خاصـي، در غـذاي روزانـه  ةدار را دور هم جمع كرد تا در مورد امران استفاده از مـادگروهي از زنان خانه

مريرا، دچار مشرل شده بـود و دولـت آگوشت عمومي در  ةرضاين بحث، زماني صورت گرفت كه ع..بحث كنند

دنبـا  آن، بـه ارزش بحث گروهي در تغيير نگرش افـراد و ،مريرا در صدد كاهش قيمت گوشت بود. اين مطالعهآ

 .(208 ص ،2078 پور،رفتار آنها را ثابت كرد )شارع تغيير

توجهي يافـت. در انگلـيس، رشـد قابـل ،پژوهي در آمريرا، ايـن نـوع پـژوهش،همزمان با ترامل اقدام

شناسـان و گـردد كـه در خـال  آن، روانميپژوهي، به جنل جهـاني دوم برهاي رشد و توسعه اقدامريشه

كردند. در اين دوران، تعدادي از ي كار ميداي، روي مسائل متعدهاي چند رشتهكاوان، با تشريل گروهروان

نة انتخاب كارگران، معالجه و درمـان اسـيران جنگـي آزاد شـده اجـرا پژوهي در زميهاي موفق اقدامبرنامه

هـاي هاي تحقيقي شد كـه نفـوذ و كـاربرد آن را در پژوهشاي از يافتهگرديد. اين امر، منجر به مجموعه
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، بيشترين گرايش به مطالعه فرايند پـژوهش و روابـط پژوهيعلوم رفتاري نشان داد. در رويررد كيفي اقدام

شناسـي، روان ق و محيط پژوهش بوده است. به همين دليل، اين شيوة پژوهشي در علوم رفتاري،بين محق

اي از آن اسـتفاده طور فزايندههاي اخير، بهمشاوره، آموزش و پرورش و مديريت رواج يافته است و در سا 

ارتبـاط معقـو  بـين توانـد بـه پيونـد و ويژه در عرصه تعلـيم و تربيـت ميشود. اين شيوه پژوهشي، بهمي

 (. 78، ص 2081هاي آموزشي و تربيتي و جريان تعليم و تربيت كمك شاياني كند )جانسون،پژوهش

 . تعريف اقدام پژوهى 1

كـار هچـ»:پرسـندهايي مشابه اين سـؤا  را ازخـود مـيسؤا  ،ايشودكه افراد حرفهزماني شروع مي ،«پژوهياقدام»

بـراي پاسـخ بـه ايـن  ،لـوينهرچند . «رسد؟نظر نميموقعيت موجود اميد بخش بهدر حالي كه  توانم انجام دهم،مي

هـايي رويـه ولي معني مورد نظرش را بيشـتر در توصـيف هـد  و ،طور روشن تعريف نرردپژوهي را بهاقدام ،سؤا 

كـه در نظران به تعريف اين رويرـرد پژوهشـي پرداختنـد صاحب سیس،. وهشي منعرس ساختژبراي انجام چنين پ

 شود:اينجا به اختصار به برخى از آنها اشاره مى

اصـلى  ةچهـر ،«پـژوهش»و « اقـدام»با پيوند دو اصطالح  اند:پژوهى گفتهدر تعريف اقدام ،كميز و مك تگارت

اى است براى بهبود كار، و ابـزارى بـراى ارتقـاى عنوان وسيلهعمل، بهشود. آزمون نظر در حيناين روش نمايان مى

   .(17 ص ،2071همراران، و نگارت دانش )مكسطح 

پرداختن به مشرالت عملي افراد در وضعيتي كه در آن نوعي مشـرل  ،«پژوهياقدام»هد   گويد:مي راپوپورت

اعتماد متقابـل در درون  نش اجتماعي از راه همراري متقابل توأم با احترام وافزايش دا ،هد  آن خاص وجود دارد و

انديشـي اسـت   يا خـودؤاشرلي از س پژوهي،اقدام گويند:مي كار وكميس مقبو  طرفين است. يك چارچوب اخالق

 ،اليـوت پذيرفتـه شـده اسـت. هـا اجـرا شـده،هايي كه در آنها اين شـيوهدر موقعيت ،مشاركت كنندگان ةوسيلكه به

 )عابـدي و وقعيت تعريف كرده استبا ديد اصالح كيفيت اقدام در آن م ،پژوهي را مطالعه يك موقعيت اجتماعياقدام

 .(87-80 ص ،2079همراري،

مشـخص كـردن يـك »بـراى  ،جوى مـنظم مشـاركتىوپژوهى فرايند جستاقدام :ديگر آمده است ،در تعريفى

   .(297 ص ،2078 و كوشش جهت كاهش يا رفع آن است )بازرگان،« موقعيت نامعين

انجـام  ،نوعى تحقيق است كه توسط خود افراد درگير در يك مسـئله و بـراى حـل يـا كـاهش آن ،پژوهىاقدام

 .(6 ص ،1 ،ج2072پويا،قاسميگيرد. عمل، محور اساسى در اين نوع تحقيق است )مى

 پژوهي عبارتند از:هاي اساسي اقدامويژگي :توان گفتمي ،با توجه به تعاريف ذكر شده
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اگرچه اين نرته هـد  ؛ كندكيد ميلحل مشرالت عملي در زندگي واقعي ت نش علمي وبر اهميت افزايش دا. 2

 كيد دارند.لوهش تژها، بر جدايي اقدام و پوهشژولي اين پ هاي سنتي است،اغلب پژوهش

 است. تغيير متمركز متقاضي تحو  و گر والگوهاي مشتر  پژوهش ها وبر ارزش. 1

گـر و متقاضـي اعتمـاد پـژوهش مبتني بر احترام و ،مستلزم همراري متقابلكه است نوعي راهبرد پژوهشي . 0

 تحو  است.

 گام تلكيد دارد. گام به بهبودهاي تدريجي و بر يادگيري و طولي است و اي ودوره. 7

عـي قطـور واتـا بـه گر به تماس تعامل با متقاضيان تحو  نيـاز دارد،شود كه پژوهشفرض مي ،در اين روش. 8

 .(87 ص ،2079همراران، )عابدي و به حل مشتر  با آنها اقدام كند ل آنان را در  وئمسا و مشرالت

 وهشي علوم اجتماعي ژهاي پي در ميان روشپژوهاقدام. جايگاه 0

هـاى مـورد نيـاز چنانچـه نـوع داده هاى پژوهش بايد گفت:روشساير در ميان  ،پژوهىدر تبيين جايگاه روش اقدام

هاى يادشده را به سـه دسـته تقسـيم كـرد: توان روشهاى تحقيق قرار دهيم، مىبندى روشدستهتحقيق را مال  

 .(297 ص ،2078 )بازرگان، تحقيق توصيفى، تحقيق آزمايشى و تحقيق تاريخى

كه مربوط به رويدادها و وقايع گذشـته اسـت، از قبـل وجـود دارد. در ايـن  ،هاى الزم براى تحقيق تاريخىداده

گـر در حالى كه براى تحقيق آزمايشى، پژوهش .هاى مورد نياز را بيابدگر بايد به جستجو بیردازد تا دادهپژوهش ،مورد

داده هـاى الزم را توليـد كنـد. در  ،به دست كارى متغيرها پرداخته و از اين طريق ،بايد با كنتر  متغيرهاى ناخواسته

را شناسـايى « موقعيت نـامعين»ناخواسته نبوده، ولى سعى دارد  گر قادر به كنتر  متغيرهاىتحقيق توصيفى، پژوهش

تـا وضـعيت موجـود را  ،دهـدگر متغيرها را بدون كنتـر  مـورد بررسـى قـرار مـىكند. در تحقيق توصيفى، پژوهش

پـس رويـدادى  .0 ،. همبسـتگى1 ،. پيمايشـى2توان به پنج دسته تقسيم كرد: شناسايى كند. تحقيق توصيفى را مى

   پژوهى.. اقدام8 (،. بررسى موردى )موردپژوهى7 ،ـ مقايسه اى( )علّى

هـا، توصـيف هاى تحقيق توصيفى است. هد  ايـن دسـته از پـژوهشدر زمره روش ،پژوهىره اقدامايننتيجه 

باشـد. بـا اسـتفاده از مـى( ايموقعيت آموزشي يـا حرفـه )مثالً، به يك موقعيت اجتماعيهاى مربوط شرايط يا پديده

 ها و عمليات آموزشى را مشخص كرد و در بهبود آن كوشيد.هاى مربوط به اقدامتوان موقعيتمى ،پژوهىاقدام

 پژوهي با پژوهش هاي صوريمقايسه اقدام .7

بـه لحـاظ  امـا ،هـاي پژوهشـي اسـتهماننـد سـاير روش ،هـادانش انسـان گسترش فهم و پژوهي دراگرچه اقدام

اهـدا  پـژوهش  آيـا، شـوند مـثالًهاي متعددي طرح ميپرسش شد،بيان وه پژوهشي هايي كه براي اين شيويژگي
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پـذيري نظـري نسـبت بـه يابي بـه تعمـيمهد  دست يا ،مشرل گشايي براي سازمان خاص متمركز است اغلب بر

بـه يـك معايـب هـر  در  محاسـن و هاي پژوهشي درساير روش با ،پژوهيلذا مقايسه اقدام ؟تر استجامعه وسيع

 اين تمايزها عبارتند از: برخي از .كندگران كمك ميپژوهش

 آموزش الزم براي محقق  الف.

آمـوزش خاصـي را ديـده  است كه محقق داراي تخصص الزم بوده واين مستلزم  ،هاي تحقيق صوريبيشتر روش

محقـق  .داشـته باشـد استنباطي تخصـص آمار هاي سنجش ودر استفاده ازشيوه محقق كمّي بايد ،براي مثا  .باشد

مسـتلزم ، هـاكسـب ايـن تخصـص .تخصص باشـد داراي مهارت و آنها، تفسير و هاآوري دادهزمينه جمع در ،كيفي

هـاي پيشـرفته تحقيقـي نـدارد نيـازي بـه دارا بـودن مهـارت ،پژوهيكه اقدام حالي در .بسيار است ةتجرب آموزش و

 .(271ص  ،2078 ،پور)شارع

 محقق ب.

كـه  حـالي در .گيـردبـه مسـئله انجـام مـي نـاظر بيـرون ازسـازمان و پـژوهش توسـط افـراد ،تحقيقات صوري در

كـارگران  پـرورش يـا مـديران و ن آمـوزش والؤمسـ و انعلمـم مـثالً - مسـئله بـا افراد درگير خود ،پژوهيدراقدام

شـوند  منـدبهـره بيرونـي نيـز گرژوهشهاي پراهنمايي ممرن است از هرچند .دهندانجام مي ..( پژوهش را.كارخانه

 .()همان

 اهدا  تحقيق  ج.

نظريـه خاصـي را  ،آن بتـوان بـا دانشي است كه قابل تعميم به جمعيـت زيـادي بـوده و پي توليد تحقيق صوري در

در يـك  ،طـور مسـتقيمبـه دست آوردن دانشي است كـه بتـوان آن راپژوهي به دنبا  بهاقدام ،برعرس. آزمون كرد

بهبـود  پـرورش و انـدركاران وپژوهـي بـه دنبـا  آمـوزش دسـتاقـدام ،عالوهبه اعما  كرد. ،موقعيت خاص محلي

 (.هاي آنهاست )همانمهارت و هابخشيدن به دانسته

 يابي تحقيق مسئله د.

 ةمسـئل ن حالـت،ايـ در. شـودطريق مطالعه تحقيقات قبلي شناسايي مي از مسئله تحقيق معموالً در تحقيق صوري،

 ولـي در .فقط عالقه سبب انتخـاب موضـوع شـده اسـت ،نداني نداردچهاي شغلي محقق ارتباط مسئوليت تحقيق با

كـارايي  و كـه بركيفيـت كـار آنهـا پردازنـدبـه مطالعـه موضـوعاتي مـي تحو  دقيقاً و ن تغييرامتقاضي ،پژوهياقدام

 دارند )همان(. ثيرلهمرارانشان ت
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 ح. مطالعات مقدماتي 

انجـام مطالعـه بـراي  ،كيد بر يك موضوع خاص ضروري استلمطالعه تحقيقات قبلي با ت معموالً ،در تحقيق صوري

 محقـق صـرفاً ،پژوهيولي در اقدام .موضوع ضرورت دارد ةباردر ،هاي موجودجامعي از دادهة يابي محقق به ايددست

بخشـي از تحقيقـات قبلـي كـافي سطحي مختصر و ةلذا مطالع .مطالعه دارد عمومي از موضوع مورد ةنياز به يك ايد

 .(270ص است )همان،

 گيري نمونه و.

معر  جامعه كل باشـد  بيانگر و ،حا دست آورد كه در عيناي تصادفي بهخواهد نمونه، محقق ميدر تحقيق صوري

نمونه خود را از ميان كساني كه با آنها سـر وكـار دارد  ،پژوهيدر اقدام. اما گيري در نتايج را كاهش دهدثير نمونهلتا ت

 .گزيندبرمي در صدد حل يا بهبود وضعيت آنها است، و

 طرح تحقيق ز.

كـه  ،پژوهـيبه خال  اقدام -شودپرحجم انجام مي اغلب نظري و در مقياس بزرگ و كه معموالً ،در تحقيق صوري

يعنـي  ؛هـاي خـارجيكيد بر اين است كه متغيرلت ،ريزي دقيقبرنامهبا  –گيرد عملي صورت مي و درمقياس كوچك

كيـد بـر ايـن لدر تحقيق كمّي ت ،مثالً .كنتر  شوند ،كننددچار مشرل مي ،دست آمدهكه تفسير نتايج به را هاييمتغير

دقيقـي  وهـاي شـديد شرايط مشابه حفظ شود. در تحقيق كيفي نيـز كنتـر  گواه، هاي آزمايشي واست كه در گروه

چارچوب زماني الزم بـراي  ،به همين جهت .آوري شدههاي جمعپايايي داده خصوص در اعتبار وهب، گيردصورت مي

اي اسـت كـه گونـهپژوهي طرح تحقيق بـهدر اقدام، بر عرس .(دست كم يرسا  طوالني است )مثالً مطالعه معموالً

 ،گـر فاصـله داردتعلقـات پـژوهش هـا ووهش از ارزشكه پژ ،برخال  پژوهش صوري كوتاه مدت است و ها،روش

در طـرح  ،گر است. محققان هر وقت كه صالح بدانندذهنيات پژوهش ها وارزش پژوهش اقدامي مبتني بر عواطف و

توجـه  ،در اين نـوع تحقيـق .شودر انجام ميهتكوتادر زمان  تر وتحقيق سريع ،در كل كنند وتحقيق تغيير ايجاد مي

 (.270 ص ،گيرد )همانصورت نمي« تورش»زيادي به كنتر  موقعيت يا از بين بردن

 پايايي تحقيق اعتبار و .ه

بـه همـين هاي سنجش معتبـر و پايـا دسـت يابنـد. روش كوشند تا بامي ،پردازندمحققاني كه به تحقيق صوري مي

عرـس در بـر. بعـد خـود تحقيـق و پردازنـدنجش خـود مـيهـاي سـسي اعتبار و پايايي ابزاررآنها ابتدا به بر ،جهت

چـه در كـالس درس از آنهـا نظيـر آن -هـاي اسـتاندارد يا آزمون از ابزار هاي مرسوم و بمحققان اغل ،پژوهياقدام
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بـه آن  نظـر نيسـت وپايـايي ابـزار سـنجش چنـدان مـورد روايي و ،به عبارت ديگر .برندبهره مي - شوداستفاده مي

   .(277 ص )همان، ندارندحساسيت 

انـدازهاي برخـي مراجعـه بـه چشـم .انـدكـردهبيـان  هـايي رامـال  ،وهيژپالبته متخصصان براي روايي اقدام

 التـر. اندكرده روايي ذكر معيار عنوان چهاربه هماهنگي عملي را قضاوت اخالقي و عمل و حين در آزمون ،جايگزين

 كند ميبيان پژوهي دامشيوه براي سنجش روايي اق چهار نيز

 آوري شود.اندازهاي چندگانه جمعچشم گانه وها از منابع چنديعني داده؛ چند بعدي ساختن. 2

هـا ساخت ها ونظريه ،گران از فرايندهايي است كه در آنآگاهي پژوهش شناخت و منظور وي، روايي ساختار:. 1

پي روشن كردن چگونگي تغيير نظريـه قبلـي توسـط داده نظامندي كه درانديشي كند با خودادعا مي شود وايجاد مي

از اهميت اساسي برخـوردار  -شود تغيير نظريه مي گري وكه منجر به روشن–در ايجاد روايي ساختار  ،شودايجاد مي

 است.

 توصيف شـده يـافهم آنچه ، به عبارت ديگر. بازشناسي ارتباط دارد روايي صوري با ،روايي صوري: از نظر وي. 0

 آيد.مي درست به نظر ،شودتوضيح داده مي

انـرهي  و تمركـز راهبردهـاي مجـدد كه بتواند فرايند پژوهش دارد آن جنبه از داللت بر :دهندهروايي سازمان. 7

 .(70و 71ص  ،2079،دهي نمايد )عابديتغيير آن جهت سوي شناخت وبه كنندگان راشركت

 ها:جزيه وتحليل دادهت ت.

از  ،عـالوهبـه .شوندندرت عرضه مي بهو اطالعات خام  شود وها مياغلب شامل تحليل پيچيده داده ،تحقيق صوري

دقـت بـه تحليـل بـه كوشـد تـادرتحقيق صوري كيفي نيز محقق مي. شودداري آماري استفاده ميهاي معنيآزمون

 ولـي اكثـر. اسـتفاده تطـابق دارنـد مـورد ةنظري با ،اهمشخص شود كه چه اندازه اين داده تا مطالعات موردي بیردازد

 دارمعنـي بر تا كيد دارندلاهميت عملي ت بر بيشتر تري هستند وهاي تحليل سادهمستلزم روش ،پژوهيتحقيقات اقدام

هـاي ذهنـي محقـق اين نوع تحقيق قضاوت اگرچه در ؛شوندهاي خام نيز ارائه ميداده ،اغلب موارد در .بودن آماري

 ،، فراوانــيميــانگين آمــار توصــيفي نظيــر از صــرفاً ،پژوهــياكثــر تحقيقــات اقــدام .بســياري برتحقيــق دارد ثيــرلتــ

 .(277ص  ،2078پور كنند )شارعدرصد،...استفاده مي

 كاربرد تحقيق  .ي

بـراي تحقيقـات بعـدي  ،كـاربرد آنهـا و هاي خـودنظري يافته اهميت بر ،پردازندمحققاني كه به تحقيق صوري مي

بـراي  اما انجام ايـن كـار ،نيز بحث كنند هاي خودعملي يافته مورد كاربرد ممرن است در البته اينها. ورزندمي كيدلت
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دسـت تعيين كاربردهاي عملي نتايج بـه ،پژوهياقدام در. اما كاهدازارزش كارشان نمي ،فقدان آن الزامي نيست و آنها

 پرتـو در مطلـع نمـوده و هـايافتـه از محققان اقدامات ويژه همرـاران خـود را، اين كار با .ترين نرته استآمده مهم

رـه اينكـه بـراي شـود دقـت  البتـه بايـد. (277ص  ،)همـان دهنـدصورت مـي خود روش كار تغييراتي در، هايافته

   .رعايت نمود اشرايطي ر بايد، باشد آميزپژوهي موفقيتاقدام

   ؛داشتن وقت كافي :الف

   ؛كافي ةاستقال  كاري به انداز برخورداري از :ب

   .(278ص  ،دستاوردهاي آن )همان فرصت براي نگارش فرايند تحقيق و و داشتن تعهد :ج

 پژوهيفرايند ياچرخه اقدام .8

گرفتـه اسـت تنها دو مرحله ساده براي آن در نظـر  ،بلوم الگوهاي متعددي ارائه شده است. ،پژوهيبراي فرايند اقدام

 :از كه عبارتند

 گردند.ها تدوين ميفرضيه و شوندتحليل مي و تجزيه مسائل شناسايي و ،تشخيصي كه در آن ةمرحل. 2

مسـتقيم در موقعيـت واقعـي  مداخلـه آگاهانـه و ةبه واسـط هاي تدوين شده،كه در آن فرضيه درماني ةمرحل. 1

 .(109 ،ص ،2071شوند )حسن زاده،آزمون مي

 پژوهي چهار مرحله ذكر كرده است:نيز براي اقدام لوين

 شود.هايي براي معرفي موقعيت آغاز ميداده كلي و ةپژوهي با يك انديشاقذام :ريزيبرنامه. الف

 ه طراحي شده است.ميابي مداوم مداخله يا برناارزش نظارت و يابي،حقيقت ،در اين مرحله اقدام:. ب

 گيرد.مورد مشاهده قرار مي ةيابي به برنامي دستاقدامات انجام شده برا ،در اين مرحله مشاهده:. ج

 هاي اوليه است.روش ها وهمراه با تعريف مجدد انديشه ،ين مرحلها بازتاب: .د
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 گيرد كه عبارتند از:پژوهي هفت مرحله در نظر ميبراي اقدام ،مك برآيد

پـس از  ،پژوهي استاقدام ةترين مرحلكه دشوار ،خيص مشرل يا مسئلهتش :تشخيص كانون عالقه يا مسئله .2

 شود.عمل در حا  انجام حاصل مي ،چنينهم موقعيت و محيط كاري و ةيك دوره تعمق دربار

هـاي مختلـف ه روشبـ هـا از منـابع گونـاگون وانـواع داده ،در ايـن مرحلـه :آنها ةعرض ها وآوري دادهجمع .1

تـوان ، امّـا مـيجـود نـداردهـا وآوري دادهچگونگي جمـع ةثابتي دربار البته هيچ قانون محرم و شوند.آوري ميجمع

 رهنمودهايي ارائه داد.

هاي مقدماتي آوري شده، مورد بررسي دقيق قرار گرفته، فرضيههاي جمعها و توليد فرضيه: داده. تجزيه تحليل داده0

 گردند.هاي پرورده شده حاصل مي، فرضيههاي مقدماتيها، از فرضيهشده و سیس، با بررسي مجدد دادهطرح 

هـاي اقـدام گـام ،سـیس شـود وابتـدا نظريـه سـاخته مـي ،در ايـن مرحلـه هاي اقدام:ريزي براي گامبرنامه .7

بدون تغيير در كـل  ،هاي موجود انجام عملوهدنبا  تغييرات جزيي در شيتواند بهمي ،هاشود. اين گامريزي ميبرنامه

 هاي ديگر باشد.جاي شيوهها به دنبا  جايگزين كردن يك شيوه متفاوت بهيا اينره گام ،برنامه باشد

بايـد توجـه داشـت كـه تغييـر  .شـونداجرا مي ،ريزي شده در اين مرحلههاي برنامههاي اقدام: گاماجراي گام .8

به دقت مـورد تجزيـه و  ، وآوري شدههاي جمعاقدام بايد بر اساس داده امي صورت گيرد ودهد كه اقدزماني رخ مي

 هاي مطلوب را به همراه داشته باشد.پيامد تا نتايج و ،نجام گيردا ،تحليل واقع شده

كـه شـوند آوري مـيهـاي جمـعهاي اقـدام، دادهاجراي گام پس از :ها جهت نظارت بر تغييرآوري دادهجمع .9

 تغييرات حاصل از اجراي اقدام را نظارت كند.

يـابي ها و نتـايج اقـدام را تجزيـه و تحليـل وارزشپژوه، پيامـديابي: در اين مرحله اقـدام. تجزيه و تحليل و ارزش8

كند.پژوهي است، ميپژوهي، كه همانا چرخه بعدي فرايند اقداماقدام واقع، خود را آماده ورود به مرحله بعدكند. درمي
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 ،آنهـا ةامـا در همـ ،پژوهـي ارائـه شـده اسـتبـراي اقـدام ،هاي مختلفي از جانب متخصصان فـنهرچند الگو

 :هاي مشتركي وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند ازويژگي

اقـدام  ريزي،هاي اصلي آن برنامهكه حلقه كننداي تصور ميپژوهي را چرخهنظران اقدامصاحب ةهم تقريباً .الف

 .عملي و ارزيابي نتايج اقدام عملي است

پيامـدها  تواند به تعهـد بيشـتر بيانجامـد تـا تحقـق نتـايج ومشاركت مي .جويانه استپژوهي مشاركتاقدام .ب

 گردد. ترآسان

 ،2079عطـا  بيشـتري برخـوردار اسـت )عابـدي،ناز قابليت ا ،پژوهش كيفي پژوهي اغلب كيفي است واقدام .ج

 .(89-88ص

 پژوهيهاي اقدام.امتيازات و محدوديت9

 گويند:پژوهى در قلمرو آموزش و پرورش مىهاى اقدامدر مورد برترى ،و همراران او مك نيف

پژوهش در عمل آموزشى، بـر ايـن باورنـد كـه پـژوهش بايـد از انحصـار داران پژوهش در عمل، از جمله طر 

انـدركاران آمـوزش و پـرورش، بـه ويـژه دسـت ةصورت مشاركتى ـ يا فردى ـ جزو وظايف همـنخبگان درآيد و به

 .(78ص ،2071همراران، )مك نيف و معلمان، قرار گيرد

بـراي  –موقعيـت اجتمـاعي آمـوزش وپـرورش در نه فقط  –هاي اجتماعي موقعيت ةهم در ،هاالبته اين قابليت

 در ،كننـدپژوهي اسـتفاده مـياقدام سايرين از مديران و ،كارگزاران ،گرانهنگامي كه پژوهش .دارد پژوهي وجوداقدام

 .كنندفراهم مي تجارب خود، از اي براي افزايش ميزان يادگيري مستمرواقع توان بالقوه

 كـه در گـران اسـتپـژوهش يادگيري بـراي كـارگزاران و هاي اثربخش درشيوه از مند،امتعمق نظ بازانديشي و

 و ايـن پيامـدها. باشـدمورد استفاده مرجع تحـو  مـي پژوهي نيزنتايج اقدام و پيامدها .پژوهي نهفته استدرون اقدام

 ةرابطـ داللـت بـر گيـرد وانجام ميمشاركتي  پژوهي معموالًره اقداماينعالوه بر .گرددمي موجب اصالح امور ،نتايج

 .داراي اهميت زيادي است ،اجتماعي لحاظ اخالقي و محيط پژوهش دارد كه از و گربين پژوهش

 داند:مي حداقل داراي پنج امتياز پرورش را پژوهي درعرصه آموزش واقدام ،پورمحمود شارع

 .كندكمك ميدانش الزم براي بهبود عملررد  نظريه و اين نوع تحقيق به -

 شود.پرورش مي اندركاران آموزش ودست و درگير اي افرادتوسعه حرفهموجب پژوهي اقدام -

 ،نامعلمـ ،گـرانپـژوهش مـثالً .اي همراري ميان افـراد مختلـفگيري نظام شبرهشرلموجب پژوهي اقدام -

   .شودمي ،...آموزاندانش ،والدين
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اي بـه شـيوه ،تعيـين كـرده شناسـايي و مشـرالت را مسـائل و ،راد درگيـرشود كه افميموجب پژوهي اقدام -

 مند درپي راه حل باشند.نظام

 ،،كشـوراسـتان ،منطقـه ،مدرسه ،پرورش هاي آموزش وحوزه ةهم تمامي سطوح و توان درپژوهي مياقدام از -

 .(206ص  ،2078 پور،سود جست )شارع

 گيـرد.مـي اسـتفاده قـرار كمتـر مـورد ،جهت ناشـناخته بـودنبه اما ،داردهايي پژوهي چنين قابليتهرچند اقدام

ناديـده . (287ص  ،2072 ،همرـاران ناديـده گرفتـه اسـت )الـواني و پژوهي راطور كامل اقدامبه تقريباً ،شناسيروان

ايـن  .پژهـي داردهايي است كه اقـدامبلره به دليل محدوديت ،دليل عدم استفاده نيست ،فراموش شدن آن گرفتن و

 ها عبارتند از:اين محدوديت برخي از. كندگر تحميل ميپژوهش هايي را برهزينه ،هامحدوديت

 بـا ،بـه همـين جهـت .گيـردساير تحقيقات متعار  هستند ناديده مـي كه در الزامات را پژوهي برخي ازاقدام. 2

 .گران مطابقت نداردانتظارات برخي از پژوهش

كـه محـور  ،پژوهـيشناسـي اقـدامويـژه از روشبه ؛آن ندارند آگاهي چنداني از ،گراني از پژوهشتعداد زياد. 1

 .يادگيري آن مستلزم تالش زيادي است اساسي اين شيوه پژوهشي است و

 .صر  وقت زيادي است نيازمند تالش و ،پژوهياقدام تخصص در تبحّر و ،حا  مهارت هر در .0

، گـر اقـدام پـژوهپـژوهش .هاي پژوهشي معمـو  دشـوارتر اسـتنسبت به روش ،پژوهياقدام يریارچگي در. 7

دشـواري انسـجام بخشـيدن بـه موجـب اين امـر  .كندعنوان عامل تغيير عمل ميهم به عنوان مسئو  پژوهش وبه

 .شودپژوهي مياقدام

هايي مشـخص داده ةمتون مرتبط به وسيل ومنابع  اما. اي بسيار اهميت داردمطالعات كتابخانه ،پژوهياقدام در .8

 هـا راپژوهـي ابتـدا بايـد دادهدراقـدام ،به بيان ديگـر .تفسير نموده است آوري وجمع را آنها ،گرشوند كه پژوهشمي

 منابع علمي رجوع كرد. به متون و ،نقد آنها سي وربراي بر ،سیس آوري وجمع

)عابـدي و  تر اسـتتـدوين گـزارش نهـايي مشـرل ،هـاپژوهي درمقايسه بـا سـاير پژوهش. دراقدام9

 (.77، ص 2079، همراران

 . اهدا  اقدام پژوهى 8

ها و يا به اصطالح متغيرها نيست، بلره بررسى موضـوعاتى پژوهى، هد  پى بردن به روابط پديدهدر اقدام

صورت علمى و از را به هاآن خواهد پاسخبا آنها درگير است و مىقلمرو خود است كه فرد در محيط كار و در 

 راه پژوهش بيابد. پس ايجاد تغيير، تعديل يا اصالح در وضعيت موجود، هد  عمده در اين پـژوهش اسـت
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  عمـده شناسي آموزش و پرورش سه هددر حوزة جامعه ،(. براي مثا 218، ص 2073،همرران)نادري و 

 پژوهى يادآور شد:توان براى اقدامرا مى

 ؛پژوهشگر. تربيت معلمان 2

   ؛هاى مدرسه. پيشبرد هد 1

 .اى در ميان معلمان. بناكردن فرهنل حرفه0

 نويسد:مى ،پژوهىدر خصوص هد  از روش تحقيق اقدام  ايزا

هـا در مراكـز هـا و مهـارتها يا رويرردهاى جديد و حل مسائل با استفاده از كاربرد مسـتقيم روشگسترش مهارت

هـاى درس محلـى و دست آوردن اطالعات بـراى اسـتفاده در كـالسواقعى و شغلى، و بههاى آموزشى و يا محيط

 .(77 ص ،1ج ،2073،)ايزا  دادن آموزش ضمن خدمت به معلمانى كه درگير تدريس هستند

هـا و چـه در دانشـگاهمعناى آنپژوهش در اينجا به توان گفت:پژوهى مىهد  از روش اقدام ةهمچنين در زمين

هـاى گونـاگون نيست، بلرـه منظـور بررسـى راه ،باشدپذيرد و داراى مراحل ويژه و پيچيده مىعالى انجام مىمراكز 

در محيط كـالس و آموزشـگاه بـا  ،توسط خود افراد درگير در آن مسئله ،ممرن براى تغيير وضعيت نامطلوب موجود

   باشد.در نظر گرفتن مراحل ساده مى

گيـرد؛ بـه ايـن منظـور كـه است كه توسط خود افراد درگير صـورت مي پژوهي تحقيقيدر حقيقت، اقدام

اي خود را بهبود بخشيده، به فهم بهتري نايل شوند. سیس، هد  اين نوع تحقيقات اسـت كـه عملررد حرفه

، توانـد توسـط معلمـانپژوهي ميمعتقدنـد: اقـدام كميـز ومـك تگـارتكارايي افراد درگير را افـزايش دهـد. 

صـورت جمعـي و كار گرفته شود، ولي به هر صورت ماهيت ايـن تحقيـق بهمديران و والدين به آموزان،دانش

 (.208، ص2078 پور،گروهي است )شارع

 پژوهى. گستره اقدام7

جا كه تربيت و آموزشى جريان دارد، كاربرد داشـته اى، يعنى هرهاى زندگى حرفهعرصه ةتواند در هم، مى«پژوهىاقدام»

بنابراين، متخصصان شاغل در خدمات بهداشتى، امور رفاهى، آموزش و پرورش، و حتى خدمات پليسى و نظـامى و باشد. 

 پژوهى بهره بگيرند.توانند از اقداممى ،هاى مذهبى، فرهنگى، و اجتماعىنيز متخصصان شاغل در ساير سازمان

 پژوهى بايد گفت:اقدام ةگستر ةدربار

آورد، ماننـد: اى براى افراد پـيش مـىهايى كه مسئلهموقعيتهمة ريباً در نگر ممرن است تقتحقيق عمل

كار گرفته شود، تا مسئله پيش آمده را حل كنـد. ايـن يك كالس، بيمارستان، صنعت، زندان و از اين قبيل به
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گـران، و روش، ممرن است توسط يك معلم، گروهى از معلمان يك مدرسـه، تعـدادى از معلمـان و پـژوهش

معناي پـژوهش بـه ،؛ چـرا كـه پـژوهش در اينجـارى معلمان و تعدادى از استادان دانشگاه انجـام شـودهمرا

براي تغيير وضعيت نامطلوب توسط خود افراد درگيـر بـا  ،هاي ممرنبلره مقصود بررسي راه ،آكادميك نيست

 (.8، ص 2079پور،باشد )هاشمآن مسئله مي

 گيرينتيجه

 گيـرد.نوعي تحقيق است كه توسط خود افراد درگير در يك مسئله و براي حل يا كاهش آن انجام مـي ،پژوهياقدام

ضعيت نامطلوب يا نامعين را به وضعيت مطلوب يـا معـين تغييـر كنند وگران تالش ميدر اين نوع پژوهش، پژوهش

 ن است.آبخش كردن اثر بهسازي امور و ،هد  از اين كار دهند.

 ،بنـابراين. هاي روزمره كـاري اسـتمربوط به فعاليت عيني و موضوعات تحقيق همه ملموس و ،وهيپژدر اقدام

بـه اصـطالح متغيرهـا و ها بردن به روابط پديدههد  پى ،هاي صوري دانشگاهيدر اين نوع پژوهش، مثل پژوهش

بـا آنهـا درگيـر اسـت و  خـود شـغل ةاست كه فرد در محيط كار و در حيطمشرالتي  مسايل ونيست، بلره بررسى 

 .آن را حل يا حداقل مشرالت را كاهش دهند ،خواهد از راه پژوهشمى

نـه تنهـا  ،براي اين منظور فني، نه بر اساس استدال  علمي و ،عملي استوار است ،پژوهي براساس استدال اقدام

 ،پژوهـيملـي مـوردنظر در اقـدامهاي ع. جنبهكندهاي كيفي استفاده ميهاي كمّي تحقيق بلره بيشتر از روشروش

پـژوه، آگاهانـه گـر اقـدامپژوهش ،به عبارت ديگر .سازدچنان است كه آن را براي ايجاد يك راهبرد اقدام مناسب مي

بتوانـد در راه بهبـود آنهـا بـا  ،هـاها خود به آزمايش پرداخته تا ضمن شناسايي ابعاد مختلف اين فعاليتفعاليت ةدربار

 م كند.شناخت علمي اقدا

پژوهي كاركنان پژوهنده داشته باشند كـه اجراي روش اقدام توانند با آموزش وها ميسازمان :بايد گفت ،در پايان

 سازمان شوند. بالندگي خود وموجب  در برخورد با مشرالت كاري، آنها را به شيوه علمي حل نمايند و
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 منابع 

 .  21ش ،مدیریت و توسعه ،«تحقيقات سازمان و مديريت كاربرد آن در پژوهي واقدام» ،2072 ،همرارانمهدي و سيد الواني،

 .تهران، ارسباران علي دالور،ة ترجم ،راهنماي تحقيق و ارزشيابي در روان شناسي و علوم تربيتي ،2073 ،استفان،ايزا 

 .دانشگاه تهران ،، تهراناقدام پژوهي ،2078 عباس، ،بازگان

 .وزارت آموزش و پرورش ،تهران،محمديمحمود مير ةترجم ،هاي پژوهشيكار بستن يافتههاي بهروش ،2080 جيمز، جانسون،

 نشر ساواالن ،تهران ،هاي تحقيق در علوم رفتاريروش ،2071 ، رمضان،زادهحسن

 .نشر آگاه ،جتماعيباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و ام ،2080 ،علي ،دالور

 .نشرآگاه ،تهران ،«علوم رفتاري هاي تحقيق درروش» ،2073 ،و همراران زهره سرمد،

  .نشر سمت ،تهران ،شناسي آموزش و پرورشجامعه ،2078،محمود پور،شارع

 حوزه و دانشگاه. ،قم ،هاي رفتاريپژوهي و كاربرد آن در پژوهششناسي اقدامروش ،2079،همراران احمد و ،عابدي

 .نشر ني ،تهران ،هادي جليلي ةترجم ،درآمدي برتحقيق كيفي ،2078 ،فليك ادوه

 .تربيت ،پژوهشرده علم وتهران ،، راهنماي عملي پژوهش در عملاقبا  ،2072 ،قاسمي پويا

دفتـر  ،تهـران ،ج دوم ،محمـد اعرابـيعلـي علـي پارسـائيان و ةترجمـ ،روش تحقيـق كيفـي» ،2072 ،و همرـاران ،كاترينمارشا 

 .هاي فرهنگيپژوهش

 نشر آموز ،تهران ،فاطمه محمدزاده عليرضا شواخي و ةترجم ،جان يادگيري پژوهش محور ،2077 ،شاستا  مك برآيد و

 .، نشر بدرتهران ،يابي در علوم انسانيهاي ارزشهاي تحقيق و شيوهروش ،2073 ،و همراران اهللعزت نادري،

 .رشد رضا آهنچيان، تهران،محمد ة، ترجماقدام پژوهي ،2071 همراران، ،جان، ومك نيف

 .228ش ،معرفت تربيت، تعليم و گسترهپژوهي در روش تحقيق اقدام» ،2079 اهلل،ولي ،پورهاشم
 


