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اقدام پژوهی

دکتر علیرضا جعفری

عضو هیات علمی گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت

دانشگاه علوم پزشکی گناباد



مفهوم اقدام پژوهي يا پژوهش در عمل

 ي خاص و براي حل یا مسئله یکپژوهش در عمل ؛ نوعی تحقیق کیفی است که توسط خود افراد درگیر در
.گرددانجام می آن کاهش

 دهندقرارمی پژوهش مورداین معنا که شخص یا افــــــراد ، عمل خود را در حین کار و فعالیت،به

 را به وضعیت مطلوب یا معین موجود نامعــینپژوهش عملی، پژوهشگر تالش می کند وضعیت نامطلوب یا در
. و اثر بخش کردن آن می باشدامور بهبودتغییر دهد که هدف از این کار 



 براي رفع محدودیتها و روش تریناقدام پژوهی علمی ترین و کاربردي
.استمداومکار به یک جریان پیشرفت تبدیل ونواقص کاري 



تاريخچه اقدام پژوهي

  دانندمی وي توسط1944اقدام پژوهی را منتسب به کورت لوین و طرح آن را از سال.

 ه آنکه در چرخبدون ؛گرددمعتقد بود که اگر پژوهش اجتماعی صرفا منجر به تولید دانش وي

. استخود نرسیده مقصود کند؛ بهفعالیتهاي اجتماعی بهبودي و تغییر ایجاد 

 باشدتغییر آن نیز می بلکه نیستاز دیدگاه لوین هدف پژوهش تنها شناخت جهان و تفسیر آن .

 نموداین هدف مهم معرفی به نیلاو اقدام پژوهی را عاملی نیرومند براي.



مفهوم اقدام پژوهي يا پژوهش در عمل

 و ها فلسفه ها، که که از سنت است هااقدام پژوهی در برگیرنده طیف وسیعی از رویکردها و عمل
.شودمی حاصل متفاوتینیات سیاسی 

 مشترک همه رویکردها در اقدام وجه تغییر،براي بهبود و توانمند سازي مردم در جامعه و سازمانها
.استپژوهی 

 است پژوهی اقدامعصاره مفهوم مردمی، نامطلوب با تکیه بر توان موقعیتهاي ازرهایی



ضرورت اقدام پژوهي

 پژوهش که با تکیه صرف بر می شوند تلقیرویدادهاي درون یک مجموعه، موقعیت هایی منحصر بفرد
.نیستندتبیینکالسیک و دانشگاهی قابل هاي 

راه حلی باو مسایل  عادي  نوع  از را شغلی مسایل تکنیکی که عقالنیتروش با موضوعات از بسیاري 
. نیست  سازگارمی کندمشخص،  تعریف نسبتا 

و هنرمندانه فکورانه محیط  مشکالت  و مسائلحلراستاي در که  است کسیپژوه  اقدام پژوهشگر
.کند می عمل اقدام پژوهیروش به با عنایت





ويژگیهای اقدام پژوهي

کیفیتو بهبود تغییر -1

.به  این ترتیب  هدف  اصلی  اقدام  پژوهی  بهبود  عمل  است • 

.نیسترویایی بیش عمل، بینش بدون • 

.  استعمل بدون بینش تنها هدر دادن زمان • 

.دهدبینش با عمل است که میتواند جهان را تغییر • 



ويژگیهای اقدام پژوهي

تاکید بر عمل-2
وط نشود فرد مرب“ کار و عمل فعلی”پژوهشی به بنابراین اگر است، عمل شخص در محیط مورد تأکید 

.آیدبه حساب نمی در عمل نشود، پژوهش مشاهده عملو نتیجه آن در 

 اشیه خانواده هاي حبراي نمونه ممکن است متخصص سالمت عالقمند به مطالعه وضعیت اقتصادي
را که چ. که اقدام پژوهی محسوب نمی شود. نشین در ابتال به آسیبهاي اجتماعی نوجوانان باشد

اما اگر .کاهش آسیبهاي اجتماعی اثر نداردو یا نتیجه آنها به طور مستقیم و بالفاصله در بهبود 
.  تاسی را به کار گرفته راههاي بهبود آسیبهاي اجتماعی در منطقه را استفاده کند، اقدام پژوه



ويژگیهای اقدام پژوهي

:استمشارکتی -3
با  استفاده  از  همکاري  و  پیشنهادهاي  همکاران  انجام  می شود

:خود ارزیاب است-4
هشگر و افراد وسیله خود پژوها به موقت برنامه و اصالح نتایج تغییرات و حتی چگونگی پیشرفت کار 
ارزیابی می گردد درگیر در اقدام پژوهی 



ويژگیهای اقدام پژوهي

:بر ارزشهاستمبتنی -5
ول در نیاز به ایجاد تغییر و تحتعهد و این نوع تحقیق سوق می دهد، نوعی احساس را به آنچه افراد 

.باشدکار خود می 

:غیر رسمی است-6
.  ود به  صورت غیر رسمی  انجام  می شمعموال  این  تحقیق  بدون  رعایت  سلسله  مراتب  اداري  معمول  و  

.  اشدکنندگی  در  فرایند  کار  می بنقش  پژوهشگر  در عمل  مانند  مددکار  اجتماعی  یا  مشاور،  تسهیل 



ويژگیهای اقدام پژوهي

:آسان است-7

 نیستمعمول یک تحقیق علمی کالسیک الزم پیچیدگی هاي این روش در.

 ملیاتی عتعریف هاي آماري، و تحلیل مانند تعیین متغیرها، نمونه آماري، تجزیه مراحلی

.نداردوجود ... و

 اقدام ؛کارپیشرفتبگیرد، بلکه به تناسب در پیش الزم نیست خطی مستقیم را محقق

هاي پیش بینی نشده اي را باید انجام دهد



:اهمیت  و  ضرورت  اقدام  پژوهي

مناسب ترین  راه  براي  حل  مسئله  است.

نوعی  یادگیري  و  آموزش  ضمن  خدمت  است  .

 نوآوري  و  دانش  افزایی  

اصالح  وضع  نامطلوب

رشد  و  بالندگی  

پاسخ گویی  علمی  

ارتباط  تنگاتنگ  نظریه  و  عمل  



اقدام  پژوهي  با   اين  سـوال  اساسـي آغـاز  مـي شـود
؟ کـه  چگونـه  مي توانم  کارم  را  بهبود  دهم 

 رین بومی تبه تولید در این نقش پژوهشگر و مشارکت کنندگان خود
.کننداقدام می کار خود دانش براي حل مسائل محیط 



مراحل  کلي  اقدام  پژوهي





روش هاي انجام اقدام پژوهی

مساعدت تکنیکی-1•

مساعدت دو طرفه -2•

آشکار سازي-3•



روش هاي انجام اقدام پژوهی

مساعدت تکنیکی -1•

متخصص ماهر تحقیق را از پیش برنامه ریزي کرده و عمل می کند

این روش منعکس کننده روح اقدام پژوهی نیست



روش هاي انجام اقدام پژوهی

مساعدت دو طرفه -2

ي کل با هم همکارمحقق یا محققان تسهیل کننده بوده و متخصصان حرفه اي در  شناسایی مش
میکنند

نندر با یکدیگرکار میکنها مداخله  و تغییر را با یکدیگر برنامه ریزي کرده و به صورت برابآ

را ادامه لینی این کاراین نگرانی وجود دارد که با ترک محیط توسط تسهیل کننده؛ متخصصان با
.ندهند



روش هاي انجام اقدام پژوهی

آشکار سازي -3

هدف اتصال بین تئوري و عمل به منظور حل مشکالت و توضیح آنها

 سازندو آنها را آشکارافزایش آگاهی به نحوي که متخصصان بالینی بتوانند مشکالت را شناخته

ل وش منجر به استقالزمانی که روش مساعدت دو طرفه موجب تقویت شناخت دو طرفه گردد، این ر
.تمام مشارکت کنندگان خواهد شد

ی که این نوع از اقدامیکی از اهداف این روش، ایجاد یک سیاست عمل محور می باشد به این معن
.پژوهی پس از خروج تسهیل کننده از محیط نیز ادامه یابد



مراحل اقدام پژوهی

شناسایی مشکل در عمل-1•

بررسی مشکل-2•

برنامه ریزي تغییر-3•

اجراي برنامه-4•

ارزشیابی نتیجه-5•

شروع مجدد این چرخه-6•



سالمت و پیروز باشید


