
دکتر امراله  روزبهی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یاسوج



توصیف اقدام پژوهی
ر علوم های تحقیق دانگیزترین روشپژوهی یکی از جدیدترین و چالشاقدام

.اجتماعی است
ها پردازیها و تفاوت در مفهومانگیزی این روش در تنوع برداشتچالش

.نهفته است
روز این روش در علوم تربیتی و در قلمرو تعلیم و تربیت نیز باعث ب

مجادالت و طرح مباحث اساسی شده است
شناسی تا ای دارندکه از موضوعات روشگستردهاین مباحث دامنة

.در بر میگیردپژوهی را های اجرای اقدامترین شیوهجزئی
 د  پژوهی وجو، روش و چگونگی ارزشیابی اقدامنظری بر سر مفهوماتفاق

، بلکه ستامتیازی منفی برای این روش تحقیق نیتنها ندارد این ویژگـی نه
.دهدارزش آن را نشان می



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 
پژوهی ریشه داردپذیری باالی اقداماین ادعا در انعطاف.
محدودهای شود پژوهشگر خود را در قالبپذیری سبب میانعطاف

. شود زندانی نکندهای تحقیق تجویز میدر سایر روشکه 
که روش خاص خود را دارد، نسخة معینی را  پژوهی ضمن ایناقدام

اساس ، برکند، بلکه دست پژوهشگر را در مراحل تحقیقتجویز نمی
.گذاردها و جایگاه مسئلة مورد نظر دارد، بازمیکه ازویژگیتشخیصی

های جدید در حل مسئله را افزایشویژگی ظرفیت خلق ایدهاین
ه  پژوه به سهم خود نگاه خاصی بشودکه هر اقدامدهد و باعث میمی

. ای واحد داشته باشدمسئله



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 
ز  ، در چارچوب رویکرد خاص هر یک ابازاندیشی یک مسئلة معین

ز  ، در یک اگیرد و در نتیجهپژوهشگران دردرک مسئله صورت می
.رسدحل جدیدی میها براساس تجربه و دانش خود به راه آن
ـیری گپژوهی نکتهاز دیرباز یکی از انتقادهای وارده بر مطالعات اقدام

. نظران به مبحث اعتبار این نوع پژوهش بوده استصاحب
 قیقگـزارش تـحپژوهش تا پایان و حتی توضیح چگونگیشروع از  ،

رندپژوهی در نظر می گیمـعیارهایی را برای  اعتباربخشی به اقدام
 خودش پژوهشگر است و نقش اصلی پژوهش به عهدة خود  مدرس

پژوهی پاسخی است به انتقادهایی که ازکاربردیاقداماوست و  
آید  های مرسوم به عمل مینبودن اغلب پژوهش



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 
 عنادار  شود و تاکید بر مهای تجزیه و تحلیل ساده استفاده میروشاز

آماریبودن عملی است تا معنادار بودن 
 میگیرند و بهتمام مراحل پژوهش را در دستکنترل عمل آنها در

پردازند  ای خود میهای حرفهبازسازی مهارت
که در آن به  ، تنها پژوهشی استپژوهیکه اقدامگفتتوانمی

.  شودکامال کاربردی بین نظریه و عمل پیوند برقرار میصورت
پژوهی نـامید زیـرا دغدغةشاید بتوان آن را ویژگی طالیی اقدام

کـاربرد ، هـای پژوهشیتـمامی پـژوهشگران در سـایر روش
وهی  پژ؛ و این امر عمال در فرایند اقدامهای تحقیقاتشان استیافته

.شودمتبلور می



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 
جا و موثر در موقعیتی، بهتشخیص اقدام مناسببرای پژوه اقدام

ند،کخاص و ایجاد تغییر تا رسیدن به بهبود، به نظریه رجوع مـی
ای ههای سایر پژوهشکند در یک موقعیت عملی از یافتهمیسـعی

دار موجود استفاده جوید،مرتبط با موقعیت و وضعیت مسئله
(خلق یک نظریة زنده)اش پردازی در حوزة مطالعاتیاز راه نظریه،

.  دانش خاص خود را دربـارة عملکرد شخصی خویش تولیدکند
تفاده زمان با توسعة یک نظریة قابل اسفرایند خلق دانش جدید، هم

، گیرد و در مقام نظریة زندهمیپژوه سرچشمه از عمل اقدام
دهدمیای ارائههای بسیار موثری در بهبودکیفیت عمل حرفهتبیین



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 
کوشد تمامیکارگزار فکور میپژوه به عنوان یک، اقدامدرنتیجه

اش را  های فکری و وجودی خود از جمله اندوختة علمیقابلیت
کـارگـیرد بـه

 که براسـاس مـبانی نظری و -با ارزیابی میزان تاثیر اقدامش
ـه نتایج منحصر بـه فردی ب-ها اتخاذ شده های سایر پژوهشیافته

.دست آورد
ه کپژوهی متضمن رویکردی به پژوهش یا تولید دانش استاقدام

ان  و محیط تولید دانش از می( اجرا)درآن فاصلة میان محیط عملی 
ردن خال که ناظر بر پرککاربست نتایج، معضلرود بدین ترتیبمی

شودمیان این دو محیط است به خودی خود منتفی می



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 
وزة علوم های حهای پژوهشکارگیری یافتهپذیری یا قابلیت بهتعمیم

ها های خاص با توجه به ظرافتانسانی و اجتماعی در موقعیت
، از دیگر مسائل  ها و راز و رمزهای مطرح دراین عرصهوپیچیدگی

نظران ایـن حوزه قرارگـرفته کـه مورد توجه صاحبای استعمده
.است

ه  کرد و دربارة آن بباید هرموقعیت را ویژه و منحصر به فرد تلقی
. گـرفتپژوهانه تصمیمروش اقدام

نـتایج  کـیفیت ارتـباط بـینآخرین پرسش نظری در این زمینه بـه
.شودپژوهی مربوط میهای اقدامهای علمی و  پژوهشپـژوهش



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 
توان متشکل از چهار مرحله دانستپژوهی را میچرخة اقدام:
برنامه. ریزی1
اقدام. 2

مشاهده. 3

بازاندیشی و تعدیل اقدام. 4.



پژوهی ماهیت  چرخة اقداممراحلمراحل و نحوة برقراری رابطه بین 
.داردیا حلزونی یچرخـ



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 
پژوهیریزی درا قداممرحلة برنامه-1.

رای  ریزی ببرنامهو شناسابی مسئلهپژوهی شاملمرحله در اقداماولین
.مسئله استحلجهت اقدام



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 
مرحلة به اجرا درآوردن اقدام. 2

اقدام . را برگزیده شده است به اجپژوهبه وسیلة اقدامشکهبهینه1
. آیددرمی

کننده در اجرایشرکتابعاد اقدام بهینه برای اعضایبایستیم2.
.کامال آشکار باشدطرح

برای این منظور. ه  ، اقدام بهینه بهای توجیهیضرورت دارد در جلسه3
آن نظر و چگونگی انجامطور مشروح بیان شود و رئوس اقدام مورد

. گرددنوشته شده و میان اعضا توزیـع

سپس . .شودپردخته اقدامطبق برنامه به اجرای 4



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 
مرحلة مشاهده. 3

در این مرحله باید به. گردآوری شواهد دربارة تاثیر اقدام بهینه1
پرداخت

برای . .  کردکمّی یاکیفی راگردآوریهایدادهتواناین منظور می2

داده. که  حالیدرشود گیری متغیرها حاصل میکمی با اندازههای3
کیفی با تبادل نظر با همکاران دربارة اثرات اقدام هایداده

.شودگردآوری میبهینه
در. ، ابزار گردآوریمرحله الزم است نسبت به انتخاب روشاین 4

.ها تصمیمگیری شوددادهتـنظیم، و چگونگی گیریاندازه



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 
مرحلة بازاندیشی. 4

در این مرحله. ارقر، شواهد تآثیر اقدام بهینه مورد تآمل و تحلیل 1
.میگیرد

سپس . پژوهیگزارش مقدماتی اقدامتحلیلاین نتایجبراساس 2
.شودتدوین می



زمینه اقدام پژوهی برنامه آموزشی 
(Programme)

برنامه . (Curriculum( )کوریکولوم)1
اهداف . 1(Objectives)
محتوا . 2(Content)
شیوه آموزش . 3(Method)
ارزشیابی . 4(Assessment)

مدیریت. 2

منابع. 3

استاد. 4

دانشجو. 5

15



(ادامه)توصیف اقدام پژوهی 



اعتبار پژوهش
سنتیهایپژوهشدراعتبارمعنایباپژوهیاقدامدراعتبارآیا

؟استیکسان
هیپژواقدامدراعتبارمعنایبدانیمکهاستایننکتهنخستین

؟چیست
درکهمعناییهمانبهاعتبارنیزپژوهشازخاصنوعایندرآیا

دارد؟کاربردرودمیکاربهسنتیهایپژوهشسایر
هایپژوهشدراعتباردارندکهاعتقاد(9619)همکارانونیفمک

ایدبکهچیزیهمانبهعینیطوربهبتوانکهاینیعنیسنتی
.یافتدستشود،شناخته

دردیگرانهایتجـربهباشخصیهایتجربهمعناداراشتراک
آیدمیحساببهاعتباربرایخوبیمـبنایپژوهیاقدام



(ادامه)اعتبار پژوهش
 دهدمیروی سطحاشتراک معنادار در چند این:
در . ی  اول، اعتبار اقدام پژوهی به پذیرفتن آن نوع تبیینسطح1

اند، به عبارتکار خود به عمل آوردهداردکه افراد دربارهگیبست
.استدیگر، به نوعی خوداعتبارگذاری

سطح . ازبا زمینة مورد پژوهش آشنایی دارند که همکارانی، دوم2
، به ایمطریق شواهدی که برای درک ادعاهای خود تدارک دیده

.بپردازندها طور نیابتی به تعیین اعتبار آن
آن را  کشفکه بتوانیم حقیقتی راکه ادعای، این استسطح سوم3.

ی  ، در اختیار همـگان قرار دهیم وکسانداریم عمومیت ببخـشیم
.راکه ممکن است در آن تردید داشته باشند متقاعد سازیم



(ادامه)اعتبار پژوهش
اعتبار . (موفق بوده استهدافش ابه به چه میزان در نیل )بازده1

اعتبار . (یپژوهاقداممختلفمراحل در فرایندهاکفایت )فرایند2

اعتبار . (درگیری افرادمشـارکت دیدگاهها و )دموکراتیک3

(اآنهرشآمادگی و تقویت افراد برای تغییر نگ)کنندهاعتبار تسهیل4.

اعتبارگفتگویی. (پژوهشگرانگفتگوی اندیشمندانة پژوهشگر با سایر)5

قضاوت دربارة اعتبار اقدام. پژوهی به کمک استانداردها6

تشکیل. گروه نقاد7
یتی و  تربموضوعات مختلف همکاران، مـتخصصان دوسـتان و : نقادگروه ترکیب

کارشناسان پژوهش


