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راهبرد كيفى پژوهش عملى
مفهوم، پارادايم، نوع شناسى، و مباحث تكميلى

عليرضا پويا1 
اميرحسين اخروى2

مقدمه 
دقيقى  و  اصولى  بررسى  يا  كاوش  پژوهش، 
است كه افراد را قادر مى سازد ماهيت پديده ها 
يا رويدادهاى پيچيده را درک كنند. به عالوه، 
مى توان تحقيق را گسترۀ طبيعى فعاليت هايى 
تصور كرد كه هر روز با آن مواجه مى شويم: 
از خود سؤال مى كنيم و توضيحاتى در پاسخ 
اساس  و  پايه  كه  مى دهيم  سؤاالت  اين  به 

چكيده
دانش نظرى، براى تأمين نيازهاى واقعى انسان كافى نيست. اين وضعيت تا حدودى ناشى 
از انجام تحقيقات به شيوه هاى سنتى است. اخيراً شاهد به كارگيرى روشى پژوهشى مى باشيم 
كه به دنبال رفع اين مشكل است و با عنوان «اقدام  پژوهى» شناخته مى  شود و اين مقاله سعى 
در معرفى آن دارد. مشكل اقدام پژوهى آن است كه نمى تواند به طور كامل برنامه ريزى و يا 
در مسيرى خاص هدايت شود. محقق بايد براى هرچه در فضاى تحقيق اتفاق مى افتد، آماده 
باشد و به هر جايى كه تحقيق او را مى كشاند برود، يا اينكه تحقيق را متوقف سازد. نظرية 

مفهوم سازى بنيادى به عنوان راه حل اين مشكل مطرح مى شود.

كليدواژه ها
راهبرد كيفى پژوهش، اقدام پژوهى، پارادايم، نوع شناسى، مفهوم سازى بنيادى. 

راه حل ها را تشكيل مى دهد. چنين فرضياتى 
ممكن است ما را به افزايش اطالعات موجود 
هدايت  پيشنهادى  راه حل  بررسى  منظور  به 
بعد  مرحلة  در  مى توانند  راه حل ها  اين  كند. 

مورد آزمايش قرار گيرند.
 محققان علوم انسانى، دانش نظرى موجود 
را در تأمين نيازهاى واقعى زندگى حرفه اى 
خود كافى نمى دانند. اين وضعيت تا حدودى 

  alirezapooya@gmail.com دانشگاه تربيت مدرس OR 1.  دانشجوى دكترى مديريت، گرايش
amir.hosein.okhravi@gmail.com 2. دانشجوى كارشناسى ارشد مديريت، گرايش توليد دانشگاه فردوسى مشهد
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سنتى  شيوه هاى  به  تحقيقات  انجام  از  ناشى 
است (استرينگر3، 1381، ص 18). اخيراً اين 
يك  عملى»  «تحقيق  عنوان  با  قديمى  فرايند 
قدم جلوتر رفته و  بر اين فرض متكى است 
كه ثبت و ضبط رويدادها توسط پژوهشگرى 
ومحقق  نيست  كافى  نيست  كار  متن  در  كه 
تحقيق  فرايندهاى  در  مستقيم  به طور  بايد 
مشاركت كند و به گونه اى از اين فرايند بهره 
گيرد كه مستقيمًا براى همة مشاركت كنندگان 

مفيد باشد (استرينگر، 1381، ص 19).
اقدام پژوهى4 تركيبى از «اقدام»5 به معناى 
«پژوهش»6  و  فعاليت؛  و  كار،  اقدام،  عمل، 
بنابراين،  است.  تحقيق  يا  پژوهش  معناى  به 
يا  مـتعهدانه  پـژوهش  يـعنى  اقدام پژوهـى 
پژوهش عملگرا (ايـرانـي، 1382، ص 42). 
ولى مى توان تركيب هايى چون «پژوهش حين 
پژوهشى»،  «عمل  عمل»،  در  «تحقيق  عمل»، 

«و پژوهش عملى» را نيز نام برد.
 1945 در  بار  اولين  اقدام پژوهى  مفهوم 
غالبًا  اما  شد،  گرفته  به كار  كولير  جان  توسط 
از كرت لوين به عنوان پدر تحقيق عملى ياد 
به  منجر  تنها  كه  را  تحقيقاتى  لوين  مى شود. 
توليد كتاب مى شدند دوست نداشت و ادعا 
خوب  نظريه  يك  مثل  چيز  هيچ  كه  مى كرد 
و  تحقيق  بدون  عملى  هيچ  و  نيست  عملى 
ندارد  فايده اى  عمل  بدون  تحقيقى  هيچ 

(آتوسن7، 2003، ص 90).
براى پاسخ به اين سؤال كه «اقدام پژوهى 

از  تعريف  چند  ابتدا  است  بهتر  چيست؟»، 
اقدام پژوهى را مورد توجه قرار دهيم:

اقدام  و  تحقيق،  تفكر،  نظام مند  فرايند   -
كه افراد آن را در مورد عرف يا عادات شغلى 

خود به كار مى گيرند (فراست8، 2002). 
به  رسيدن  راه  در  شخصى  كوششى   -
اطالعات  اصالح  و  پيشرفت  با  كه  شناخت 

اوليه به دست مى آيد (هاپكينز9، 2002).
كه  دورانى  و  انعطاف پذير  فرايندى   -
و  بهبود)  و  (تغيير  اقدام  به  همزمان  دستيابى 
پژوهش (شناخت و دانش) را ممكن مى سازد. 
اقدام  كه  است  چرخه اى  «دورانى»  از  منظور 
و تفكر انتقادى در آن به نوبت رخ مى دهد. 
مورد  قبلى  اقدام  كه  است  آن  براى  تفكر 
بازنگرى قرار گيرد و اقدام بعدى طرح ريزى 

شود (ديك10، 2002).
- تحقيقى كه مبتنى بر همكارى است و 
گروه  افراد  عمل  بررسى  به  انتقاد  طريق  از 
شود  نايل  مشترک)  عاليق  با  گروهى  (هر 

(آلتريچتر11، 2002، ص 125).
شناسايى،  شامل  چرخه اى  برنامه ريزى   -
نتايج  از  حقيقت  كردن  پيدا  و  عمل،  انجام 
عمل. اين نوع تحقبق شامل توجهات سريع 
وعملى افراد در يك موقعيت دشوار در جهت 
اهداف علوم اجتماعى به وسيلة همكارى هاى 
مشترک در يك چارچوب اخالقى قابل قبول 

صورت مى گيرد (ايرل12، 2002، ص 132).
ارتباط  به  كه  پيوسته  يادگيرى  فرايند   -
3. Stringer 

4. Action research

5. Action

6. Research

7. Ottosson 

8. Frost 

9. Hopkins 

10. Dick

11. Altrichter 

12. Earl 
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بين نظريه و عمل، و محقق و موضوع تحقيق 
اشاره دارد (آتوسن، 2003، ص 90).

- روش تحقيقى بالينى كه به عنوان فلسفه اى 
شده  شناخته  فرااثبات گرايى  و  كيفى،  علمى، 

است (باسكرويل13، 1999، ص 3).
مى توان   ، شده  ارائه  مطالب  به  توجه  با 
فرض  اين  اساس  بر  عملى  پژوهش  گفت 
تحقيق،كه  ذينفع  افراد  همة  كه  مى كند  عمل 
مطالعه  مورد  مشكل  تأثير  تحت  آنها  زندگى 
مشاركت  تحقيق  فرايندهاى  در  بايد  است، 
كنند و از اين طريق اطالعاتى كسب مى كنند 
كنند  نظر  اظهار  آنها  براساس  مى توانند  كه 
درک  نوع  وسيله  بدين  تا  تحليل)  و  (تجزيه 
خود از ماهيت مشكل مورد بررسى را تغيير 
از  بهره گيرى  با  سپس  (نظريه پردازى).  دهند 
اين شناخت، راه حل ها ارائه مى شوند (عمل) 
آزمون  براى  را  زمينه اى  خود  نوبة  به  كه 
گروهى  نظريه هاى  از  برگرفته  فرضيه هاى 
فراهم مى آورد (ارزيابى). بحث نظريه پردازى، 
و  عملى  پژوهش  بين  تفاوت ها  بارزترين  از 
عملى،  پژوهش هاى  است.  سنتى  پژوهش 
هر چند همانند پژوهش هاى سنتى مى توانند 
و  باشند  داشته  علمى  كامًال  دستاوردهاى 
شايد مبنايى را براى ساخت نظريه هاى غنى 
اما  آورند،  فراهم  پايه  اطالعات  و  محكم  و 
ابزار  نوعى  ارائة  تحقيقات  اين  اولية  هدف 
كاربردى براى حل مشكالتى است كه مردم 
خصوصى  يا  اجتماعى،  حرفه اى،  زندگى  در 
خود تجربه مى كنند. اگر تحقيق عملى ويژگى 
منحصربه فرد بودن را براى دست اندركاران يا 
حصول  در  باشد،  نداشته  تحقيق  كارفرمايان 

اهداف خود شكست خورده است (استرينگر، 
1381، ص 23). تحقيق عملى بر كاربرد فورى 
متمركز است، نه پروراندن نظريه و يا كاربرد 
عمومى يافته هاى آن و تأكيد آن بر حل مسئله 
بنيادى ترين   .(51 ص   ،1382 (ايراني،  است 
فرايندهاى  چارچوب  در  اقدام پژوهى  انگارۀ 

خالصه شده در شكل 1 آمده است. 
اين انگاره نخستين بار توسط كرت لوين 
ارائه شد. اين انگاره مبتنى بر گزينش موضوعى 
خاص براى پژوهش، طراحى يك فعاليت يا 
زنجيره اى از فعاليت ها و مداخله هايى از اين 
دست، اجراى طرح مورد نظر، مشاهدۀ نتايج، 
در  و  داده،  روى  آنچه  مورد  در  انديشيدن 
از  طوالنى تر  زنجيره اى  طراحى  نياز  صورت 

زنجيره ها مى باشد.

1. برنامه ريزى
2. اقدام

3. مشاهده
4. تفكر

شكل 1. انگارۀ اساسى اقدام پژوهى

چرخة  ويژگى   ،(2002) ديك  نظر  به 
اقدام پژوهى اين است كه اقدام، ابتدا، به تفكر 
انتقادى و سپس- ممكن است- به اقدام بعدى 
منتهى شود. به نظر وى تفكر انتقادى،كه پس 
از اقدام صورت مى گيرد به پرسش هاى زير 
شد؟چه  واقع  مؤثر  چيز  چه  مى دهد:  پاسخ 
چگونه  آموختيم؟  چيز  چه  بود؟  بى اثر  چيز 
مى توان در آينده به گونه اى ديگر عمل كرد؟ 

(كاستلو14، 1385، ص 24).
13. Baskerville 14. Castello 
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روش ديگر روش «نگاه كنيد، فكر كنيد، 
عمل كنيد» است (استرينگر، 1381، ص 30). 
اين روش را مى توان  به صورت زير تشريح 

كرد: 
نگاه كنيد

كنيد  جمع آورى  را  مربوط  اطالعات    ·
(جمع آورى اطالعات و داده ها)، و

· ترسيم كنيد، وضعيت موجود را شرح 
دهيد (تعريف و توصيف مسئله).

فكر كنيد
كنيد  تـحليـل  و  تـجزيـه  و  كشـف   ·

(فرضيه سازى)، و
· تفسير كنيد و شرح دهيد: چرا و چگونه 

چيزها چنين اند؟ (نظريه پردازى).
عمل كنيد

· برنامه  ريزى كنيد (گزارش)،
· اجرا كنيد، و
· ارزيابى كنيد.

تجربه نشان مى دهد، تحقيق عملى فعاليتى 
مشاركت كنندگان  نيست،  منظم  و  مرتب 
مجبورند به عقب برگردند، فرايندها را تكرار 
را  تفسيرها  كنند،  بازنگرى  را  رويه ها  كنند، 
جهشى  را  قدم ها  دهند،  قرار  بررسى  مورد 
تغييراتى  تحقيق  مسير  در  گاهى  و  بردارند، 
 ،1381 (استرينگر،  كنند  اعمال  شديد  و  تند 

ص 31).
دنسكومب15  توسط  ديگرى  انگارۀ 
(1998) ارائه شده است (شكل2). اين انگاره 
آن  به  نسبت  وتفكرانتقادى  شغلى  عرف  با 

آغاز مى شود.

1. عرف يا عادات شغلى
2. تفكر انتقادى (تعيين مسئله يا ارزيابى تغييرات الزم)

3. پژوهش (تحقيق نظام مند و جدى)
4. برنامه ريزى راهبردى (ترجمة يافته ها به طرح اقدام)

5. اقدام (ايجاد تغيير)

شكل 2. انگاره اقدام پژوهى دنسكوب

شايد چنين تفكرى به تعيين مسئله يا موضوعى 
خاص كه نيازمند پژوهش است بيانجامد. وقتى 
الزم  پژوهشى  يافته هاى  شود  كامل  تحقيق 
براى طراحى اقدام به دست مى آيد. برنامه ريزى 
راهبردى به تغيير (اقدام) مى انجامد،كه خود در 
عرف شغلى اثر دارد و سپس چرخه از نو آغاز 

مى شود (دنسكوب، 1998).

پـارادايـم و معرفـت شنـاسى غالب در 
تحقيق عملى 

پارادايم اصلى در تحقيق هاى كالسيك سازمان 
و فرايندهاى بهبود و توسعه از ايساک نيوتن 
و مكانيزم كالسيك او سرچشمه مى گيرد كه 
در 1672براى اولين بار ارائه شد. اين ديدگاه 
مبنى بر اين است كه محققان اگر مى خواهند 
موضوع  روى  شود،  انجام  خوبى  به  تحقيق 
نبايد  تحقيق  محيط  از  بخشى  هيچ  و  تحقيق 
پارادايم  مطابق  مقابل،  در  بگذارند.  تأثير 
كوانتم، محقق روى موضوع مورد بررسى از 
طريق ابزارها و روش هاى مورد استفاده تأثير 
مى گذارد. برخى تفاوت هاى مهم بين پارادايم 
در  كوانتم16  پارادايم  و  (نيوتونى)  كالسيك 
(آتوسن،  است  شده  داده  نشان   1 جدول 
15. Denscombe 16. Quantum 
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2003، ص 89).
بر  مبتنى  علمى  زمينة  عملى  تحقيق  در   
فيزيك  وجود نداشته است كه خود محدويت 
استيفن  نظر  است.  بوده  جدى  مشكلى  و 

تولمين17 (1996) در اين باره اين است :
«فيزيك نيوتنى قصد داشته است تا طراحى 
طبيعت  خلقت  در  را  پروردگار  شده  وضع 
آشكار كند. اين امر به علومى نياز دارد تا دربارۀ 
آن،  تغييرات  جست وجوى  بدون  طبيعت، 

مشاهده و فكر كند. در مقابل، به طور خاصى 
تحقيق عملى، انديشيدن بى غرضانه در مورد 
طبيعت نيست؛ بلكه روشى براى برنامه ريزى 
تغييرات براى بهتر شدن سازمان هاى صنعتى 
و  روش ها  البته  است.  اجتماعى  سازه هاى  و 
مفروضات اين روش خالى از ارزش و جدا از 
وابستگى به فلسفة انتظام گيتى نيستند. باتوجه 
مى شود  داده  نشان   شده،  عنوان  مطالب  به 
به  كوانتم  پاراديم  توسط  عملى  تحقيق  كه 
17. S.Toulmin

جدول1. تفاوت بين پارادايم كالسيك و كوانتم

پارادايم كوانتم(پسانوگرايى)پارادايم كالسيك (نيوتنى)

حل  زيرا  شود  اجتناب  پيچيده  موقعيت هاى  از  تقليل گرايى:  ديدگاه   .1
نمى شوند. كل مساوى مجموع اجزاست.

1.  ديدگاه كل گرايى [سينرژيك]: وجود واسطه هاى فازى كه طى زمان 
از  بيشتر  كل  مى كنند.  تغيير  پيچيده  موقعيت هاى  دادن  شكل  با  كوتاهى 

مجموع اجزاست.

2.  موضوع همزمان هم به صورت ذره اى هم كلى رفتار مى كند2. موضوع يا به صورت ذره اى و يا به صورت كلى رفتار مى كند.
3.  تمركز روى سيستم هاى باز و رابطه هايى كه در زمينه هاى مختلف عمل 3.  تنها در مورد سيستم بسته و موضوعات سخت مى تواند بحث شود.

مى شود مثل زمينه هاى اطالعات و الكترونيك .
4. فرايندهاى غيرقابل برگشت نيز قابل پيش بينى هستند.4.  تنها فرايندهاى برگشت پذير، قابل رفتار و پيش بينى هستند.

[اثر 5.  اختالفات كوچك قابل اغماض هستند. شوند  بزرگ  اختالفات  منجربه  مى توانند  كوچك  اختالفات    .5
پروانه اى].

6.  نامنظم هستند.6.  دوره اى هستند.
7.  نامعين/ ايستا – نامطمئن، فازى، آشوب .7.  معين/ قابل پيش بينى – در نهايت كنترل، قانونى، دستورى

8.  هر چه معيارها و مطالعات جزئى تر شود عدم اطمينان پيش بينى بيشتر 8.  هر چه معيارها و مطالعات جزئى تر شود قابليت پيش بينى باالتر مى رود.
خواهد شد [اصل عدم اطمينان هرزبرگ].

9.  خطى- هميشه بهترين راه وجود دارد و موضوع، برنامه ريزى و استفاده 
از ابزارهاى مناسب براى پيدا كردن بهترين راه حل مى باشد.

9.  غيرخطى – ممكن است راه حل هاى خوب زيادى پيدا شود.

10.  هم اين و هم آن – انطباق حالت / فراوانى01. اين يا آن
11. آشوب، ويرانگر است. هر چيزى براى گرفتن نتيجه خوب بايد هدايت 

شود.
و  آشوب  از  سازماندهى  خود  است،  توسعه  براى  زمينه اى  آشوب،   .11

بى نظمى اتفاق مى افتد.
12. كامًال منطبق بر ديدگاه اثبات گرايى عملى. واقعيت وجود دارد چون 
مشاهده گر نبايد تأثير بگذارد. اجراى تحقيق يا انجام تحقيقات بازار بايد با 

ديدى بيرونى انجام شود.

مشاهده گر  تغييرات زمانى].  [حداقل  است  منحصربه فرد  موقعيتى  هر    .12
باز  سيستم هاى  در  مى گذارد.  تأثير  مى كند  ارزيابى  آنچه  روى  بر  هميشه 

محقق درون سيستم است.
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خوبى پشتيبانى مى شوند و حتى در آن رابطة 
علمى ترى از متدهاى تحقيق كالسيك وجود 
دارد، بدين صورت كه مكانيك هاى كالسيك 
است(تولمين،  كوانتم  فيزيك  از  خاصى  نوع 
اسـاسى  پـيـش فرض هاى  1996،  ص91)». 

راهبرد اقدام پژوهى عبارت اند از :
محيط هاى  بررسى  براى  نمى توان   .1
اجزايا  به  را  (نظيرسازمان ها)آنها  اجتماعى 
عناصر مختلف تقسيم كرد و سپس به مطالعة 

آنها پرداخت. 
براى درک محيط هاى اجتماعى بايد به   .2
نوعى اقدام عملى در قالب تغييراتى مختلف 
دست زد و آثار آن اقدام را مورد پژوهش قرار 

داد.
اين دو پيش فرض نشانگر فلسفه اى است 
انديشه نگارى،  مطالعات  تفسيرگرايى،  بر  كه 
اقدام پژوهى  است.  استوار  كيفى  داده هاى  و 
خود  كه  دارد  فرااثبات گرايى  در  ريشه 
حاصل  دانش  است.  تفسيرگرايى  از  بخشى 
منظر  از  سختى  به  اقدام پژوهى  طريق  از 
مثال،  به عنوان  است.  تأييد  قابل  طبيعى  علوم 
ويژگى هاى پژوهش علمى نظير تقليل گرايى، 
دانش  مورد  در  ابطال گرايى  و  تكرارپذيرى، 
ندارد.  اقدام پژوهى كاربرد چندانى  حاصل از 
به زعم ساسمن و اورد اقدام پژوهى ريشه در 
پديدارشناسى، موجوديت گرايى، و هرمنوتيك 
دارد؛ يعنى پژوهشگران در پديدۀ تحت بررسى 
هم آن را مشاهده مى كنند و هم در تغيير آن 
مشاركت مى كنند(دانائي فرد، 1383، ص 57).

به زعم برخى ديگر، اين روش ريشه در 

فلسفة پيشرفت گرايى18دارد كه اين فلسفه نيز 
از واقع گرايى و عملگرايى سرچشمه مى گيرد. 
عملگرايى19 يا پراگماتيسم20 عبارت است از 
نتايج  كه  فلسفه اى  يا  روش  گرايش،  نوعى 
معيار  را  آدمى  معتقدات  و  افكار  و  عملى 

اساسى تعيين ارزش و حقيقت آنها مى داند.
را  پيشرفت گرايان  تربيتى  فلسفة  اساس 
تجربه تشكيل مى دهد. تجربه يعنى آزمايش و 
كسب معرفت. جان ديويى معتقد است عمل 
براى شناخت ضرورى و نظريه و عملكرد را 
نمى توان از هم جدا كرد و آن دو حكم واحد 
يكى  دارد  جنبه  دو  تجربه  او  نظر  از  دارند. 
اقدام يا عمل است و ديگرى احساس نتايج 

آن عمل.
وراى  واقعيتى  جهان  معتقدند  عملگرايان 
حل مسئله  روش براى  اين  در  ندارد،  تجربه 
فرضية  سپس  مى شود  تعيين  معين  فرضيه اى 
مذكور مورد آزمايش قرار مى گيرد تا نتيجة آن 
معلوم شود. از نظر ديويى درستى يا ارزش يك 
تجربه به رابطة بين آنچه مورد آزمايش است 
سپس   . دارد  بستگى  آن  از  حاصل  نتيجة  و 
نتيجة عمل آن عمل را تأييد يا رد مى كند اگر 
نتيجه مثبت يا كارآمد بود عمل درست است، 
ولى اگر نتيجة عمل مثبت نبود عمل با هيچ 
معيارى قابل تأييد نخواهد بود. در اين فلسفه، 
عمل بر نظر مقدم است يعنى نظريه يا نظريه 
پس از عمل به وجود مى آيند (عملى كه تأييد 
صرف  است).  شده  داده  مثبت  پاسخ  و  شده 
عمل  در  قبًال  اينكه  بدون  نظريه  يك  وجود 

آزمايش نشده باشد داراى ارزش نيست. 
18. Progressivism 

19. Realism 

20. Pragmatism 
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علم  شناختى  و  آگاهى  هر  به  ديويى 
در  كه  اطالعاتى  بود  معتقد  وى  نمى گفت. 
علم  است  شده  انبار  مختلف  گنجينه هاى 
نيست بلكه تنها اطالعات است. تنها مى توان 
آنچه را كه در تجربيات فعلى و شخصى ما 
به ظهور مى رسد با اطمينان كامل علم بناميم 
اما نمى دانيم آيا اين نتيجه به همين صورت 
در مرحلة آينده نيز به ظهور خواهد پيوست 
يا نه. تأييد اينكه نتيجة فالن اقدام چه خواهد 
بود، حتى اگر در اين باره به نتيجة تجربيات 
نوع  اين  نيست.   علم  باشيم،  متكى  گذشته 
پيشبينى فقط نوعى احتمال است كه مبتنى بر 
تجربيات گذشته است و فقط آگاهى است نه 

علم(ايراني، 1382، ص52). 
كه  معتقدند  پسانوگرايى  نظريه  طرفداران 
ديگر نمى توان دانش و معرفت را مجموعه اى 
عينى از حقايق قابل آزمايش دانست، زيرا اين 
مى شود  ايجاد  فرايندهايى  طريق  از  معرفت 
جهان  ويژگى هاى  تأثير  تحت  ناخود آگاه  كه 
اجتماعى قرار دارند. از ديدگاه فرانوين گرايى، 
آگاهى  امور  انجام  روش  دربارۀ  كه  همانقدر 
فهم  و  شناخت  مورد  در  داريم،  معرفت  و 
مسائل نيز آگاهيم. درک موضوع تحقيق تنها 
تحقيق  انجام  براى  مناسب  روش  تشخيص 
نيست، بلكه بررسى روش هاى مختلف خلق 

معرفت و ايجاد آگاهى است. 
بيشتر توان و قدرت نظرية فرانوين گرايى 
براى  اجزا  (جداكردن  شكستن21  روش  از 
دانش  خلق  و  توليد  سازوكارهاى  بررسى) 
ناشى مى شود. علم و عقالنيت- ويژگى هاى 
انواع  تأثير  تحت  نيز  نوين-  جهان  اساسى 

اين  و  است  گرفته  قرار  فلسفى  بررسى هاى 
روند بسيارى از فرضيات گذشته را، كه درک 
آنها  براساس  اجتماعى  و  فيزيكى  عالم  از  ما 
شكل گرفته است، مورد ترديد قرار مى دهد. 
را  ما  فرانوين گرايى  انديشة  بنابراين، 
و  روزمره،  عادى،  روش هاى  مى كند  تشويق 
روش هايى را كه بدون چون و چرا پذيرفته 
شده اند، سازماندهى كرده و انجام فعاليت هاى 
را  خود  حـرفه اى  و  اجتـماعى،  خـصوصى، 
مورد تأمل قرار دهيم. نويسندگان فرانوين گرا 
اصلى  مشخصه هاى  كردن  برجسته  طريق  از 
زندگى اجتماعى مدرن، فرصتى را در اختيار 
ما قرار مى دهند كه ابعاد اجتماعى كار خود را 
دريابيم و دقيق و فعاالنه در مورد امكان خلق 
مجدد حيات حرفه اى خود تفكر و تعمق كنيم 

(استرينگر، 1381، ص 189-179).

مبانى و ويژگى هاى پژوهش عملى
و  مبانى  بـه عنوان  مى تـوان  را  زيـر  مـوارد 

ويژگى هاى پژوهش عملى برشمرد: 
1. تغيير وضع موجود، محور كار است: 
از  روزمره  فعاليت هاى  بهسازى  و  تغيير 
عمده ترين ويژگى هايى است (ايراني، 1382، 
ص 53) كه در جهت افزايش درک مشكالت 
و ارائة راه حل در زندگى و سالمت هر فرد 

مى باشد (ايرل، 2002، ص 133).
2. فرهنگ مثبت: به دنبال تغيير انگيزه هاى 
فردى و اجتماعى بوده و به اين وسيله ماهيت 
رقابت و برترى طلبى را تغيير مى دهد و منافع 
به  مى كند.  تضمين  را  ذينفع  گروه هاى  همة 
همين دليل برخى آن را ابزارى سياسى براى 
21. Deconstruct 
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غلبه بر ظلم مى دانند.
اثر  تحقيق  نوع  اين  است:  مردمى   .3
زندگى  بر  را  تصميم ها  و  طرح ها  فعاليت ها، 
افراد ذينفع در تحقيق مورد توجه قرار مى دهد 

(استرينگر، 1381، ص 33). 
4. عملى22 است: هدف يافتن راه حل هاى 
عملى براى مسائل است و هدف نظريه پردازى 

نيست (ايراني، 1382، ص 54).
فرايند  است:  دورى  يا  فرايندى23   .5
به  و  مى شود  تكرار  عمل  و  فكر،  مشاهده، 
سمت درک بهتر عمل و تغيير حركت مى كند، 
تا جايى كه ذخيرۀ دانش به انجام بهتر كارها 

كمك مى كند (ايرل، 2002، ص 134).
6. مشاركتى است: پژوهش به وسيلة گروه 
صورت  حرفه اى  پژوهشگر  به عنوان  خاصى 
نمى گيرد؛ بلكه افراد زيادى در مسئله درگير 
پژوهشگر   .(55 ص   ،1382 (ايراني،  هستند 
او  كند.  عمل  مشكل گشا  فردى  همانند  بايد 
تسهيل كننده يا مشاورى است كه به عنوان يك 
تعريف  در  و  نموده  عمل  تسريع كننده  عامل 
دقيق مشكالت و حمايت از گروه هاى ذينفع 

كمك مى كند (استرينگر، 1381، ص 37).
7. خود ارزياب24 است: متغيرهاى فرايند 
پژوهشگران  خود  توسط  همواره  پژوهش، 

ارزيابى مى شوند. 
وضع  اصالح  ارزش هاست:  بر  مبتنى   .8
موجود به احساس تعلق، تعهد، و تغيير و تحول 

نياز دارد كه در اين نوع پژوهش وجود دارد.
9. انعطاف پذير  و تجربى است: براساس 
خصيصة دورى بودن، پژوهشگران هر لحظه 

مى توانند در عمل و نظرشان تغييرات الزم را 
به وجود بياورند (ايراني، 1382، ص 57).

ضمن  است:  تفسيرى26  و  نقادانه25   .10
به  رسيدن  براى  موجود،  وضع  توصيف 
مسئله  كه  كنونى،  وضعيت  مطلوب،  وضع 
از آن برخاسته است، نقد مى شود تا جوانب 

گوناگون موضوع مشخص شود.
است:  شخصى  تحقيقى  پرسش،   .11
و  متداول  تحقيق  روش هاى  برخالف 
جدا  آزمودنى  موارد  اغلب  در  كه  دانشگاهى 
ضماير  اقدام پژوهى  در  است،  پژوهشگر  از 
«من» و «ما» محور اساسى كار است (ايراني، 

1382، ص 58).
واقعى  موقعيت  با  مستقيم  تماس  در   .13

محيط كار است.
تحقيق  نوع  اين  عملى:  مالحظات   .14
به شيوه هايى طراحى و اعمال مى شود كه به 
تكوين گروه منجر شود (فصل اشتراک همة 
تساوى،  دموكراسى،  و  مشاركت كنندگان) 
انصاف، آزادمنشى، و كيفيت زندگى اجتماعى 
را تقويت نمايد (استرينگر، 1381، ص 40).

نوع شناسى تحقيق عملى 
شكل هاى مختلفى از تحقيق عملى در پاسخ 
زمينه هاى  و  مختلف  تحقيقاتى  نيازهاى  به 
سازمانى ايجاد شده است. محققان در تالش اند 
تا اين شكل ها را با عنوان نوع شناسى، مبتنى بر 
فرايند، ارتباطات داخلى و پيامدها طبقه بندى 
كنند كه به طور وسيعى بين مدل هاى تحقيقى 

مختلف تغيير مى كند. 
22. Practical 

23. Process 

24. Self evaluation

25. Critical 

26. Interpretation 



(8
ن 8

ستا
(زم

 80
ب 

كتا
مه 

لنا
فص

     

89

ديدگاه هرت و باند 
ارگرين27 و همكارانش (1985)، تحقيقى 
± قياسى  عملى را به  عنوان يك فرايند فرضى
كه قضيه ها را ايجاد و آزمايش مى كند، مطرح 
انجام  افرادى  به وسيلة  عملى  تحقيق  كردند. 
و  هستند  تحقيق  مسئلة  مالك  كه  مى شود 
طريق  از  مشاركت  براى   بالقوه اى  نيروى 

احساس خود برانگيختگى دارند.
از  معروفى  شناسى  نوع   (1993) ادلمن28 
چهار مدل تحقيق عملى به صورت زير ارائه 

كرد:
كه  شده اى  كنترل  مطالعة   : تجربى29   .1
تا  دارد  اجتماعى  مسائل  به  علمى  رويكردى 
اثربخشى مداخله هاى مختلف را كشف كند.

شناسايى  به  كمك   : تشخيصى30   .2
براى  عملى  برنامه ريزى  و  مفيد  معيارهاى 

مسئله اى خاص. 
گروه هاى  وسيلة  به  كه   : مشاركتى31   .3
اجتماعى برنامه هاى عملى مفيدى براى حل 

مسائل بومى ارائه مى   شود.
موقعيت هاى  از  داده ها   : عملى32   .4
تا  مى شوند  جمع آورى  قياس پذير  تحقيقى 

اصول ايجادپذير تشخيص داده شوند.
به  باال  رويكردى  داراى  نوع شناسى  اين 
پايين است و مداخلة مدير در اقدام پژوهى را 

ابزار اجراى تغيير سازمانى مى داند. 

نوع شناسى ديگرى توسط كار و كميس33 
(1986، ص 375) ارائه شده است كه تأكيد 
آن روى مالكيت و دموكراسى در تحقيق بوده 
عملى،  فنى34،  است:  سه وجهى  مدل  يك  و 
و آزادى بخش35. در مدل فنى، بازيگر اصلى 
عملى  مدلـ هاى  در  است.  تسهيل گر  محقق/ 
مدل  در  ولى  است،  سازمان  اصلى  بازيگر 
خودشان  مشاركت كنندگان  بخش  آزادى 

بازيگر اصلى هستند.
هرت و باند36 (1995، ص 376) دو ديدگاه 
و  درآميختند  واحدى  سيستم  تحت  را  باال 
عامل هاى معرفت شناختى و هستى شناسى را 
توسط  شده   ارائه  پيوستار  كردند.  يكپارچه 
باعنوان  مى شود:   شناخته  مدل  چهار  با  آنها 
سازمانى38  حرفه اى37،  تجربى،  اقدام پژوهى 
براساس  آنها  از  هركدام  توانمندسازى39.  و 
معيارها  اين  شده اند.  تعريف  معيارهايى 

عبارت اند: 
افراد  يادگيرى  روش   : آموزشى40  مبانى 
طيف،  سر  يك  در  مى باشد؛  فرايند  طى 
يادگيرى به سادگى از طريق تغييرات رفتارى 
انجام مى شود (مدل تجربى) و در طرف ديگر 
طيف، خودبازبينى از طريق تجربه وجود دارد 

(مدل توانمندسازى و حرفه اى).
تحقيق  در  كه  افرادى  به   : افرادگروه41 
آنها  مشاركت  داليل  و  مى كنند  مشاركت 
27. Argyrin 

28. Adelman

29. Experimental

30. Diagnostic

31. Participative

32. Empirical

33. Carr & Kemmis 

34. Technical

35. Emancipatory

36. Hart & Bond 

37. Professionalizing

38. Organizational

39. Empowering

40. Educative base

41. Individual in team  
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كمتر  مسائل  داراى  افراد  معموالً  دارد؛  اشاره 
تجربى)،  (مدل  مى كنند  مشاركت  تحقيق  در 
است  ممكن  و  مى شوند  داوطلب  افراد  يا  و 
هدايت  براى  تصميم گيرى هايى  خودشان 

پروژه ارائه دهند (مدل توانمندسازى). 
تحت  مسئلة  كسى  چه   : مسئله42  تمركز 
توسط  مسئله  مى كند؛  تعريف  را  بررسى 
دارند  قرار  سازمان  رأس  در  كه  افرادى 
تعريف مى شود (مدل هاى تجربى وسازمانى) 
و يا توسط حرفه اى  هاى مستقل انجام مى شود 

(مدل هاى حرفه اى و توانمندسازى). 
پيامدهاى  كسى  چه   : تغيير43  مداخلة 
تحقيق را تعيين مى كند؛ توسط مديران ارشد 
مى شود  تعريف  تسهيل گر  محقق  يك  و 
به طور  يا  و  سازمانى)  و  تجربى  (مدل هاى 
رخ  مشاركت كنندگان  ميان  از  خود  به  خود 
مى دهد (مدل هاى حرفه اى و توانمندسازى).

گرايش  با  مدل هاى   : چرخه اى44  فرايند 
به  مايل  بيشتر  وسازمانى]  [تجربى  بيرون  به 
پيش  از  زمانى  قلمرو  يك  در  كار  اجراى 
مدل هاى  در  درحالى كه  هستند،  تعيين شده 
عالقه،  اساس  بر  كار  چرخة  دموكراتيك تر 

زمان، و منابع در دسترس مى باشد. 
بهبود و درگيرى45 : به دشوارى پيامدها 
محسوسى  معيارهاى  با  پيامدها  دارد؛  اشاره 
و  تجربى  (مدل هاى  مى شوند  اندازه گيرى 
ارزيابى هاى  با  است  ممكن  يا  و  سازمانى) 
كيفى تغييرات نگرشى يا حتى ادراكات كيفى 
سازگار  آنها  همكارى  يا  تحقيق  مشاركت  از 

شوند (مدل هاى دموكراتيك تر). 
رابطة تحقيقى46 : به رابطة بين تسهيل گر 
تسهيل گر  دارد.  اشاره  تحقيقاتى  گروه  و 
ممكن است يك مشاور باشد و براى گرفتن 
تجربى  (مدل هاى  كند  وظيفه  انجام  دستمزد 
حرفه اى  مدل هاى  در  مقابل،  در  اقدامى).  و 
مبناى  بر  مشاركت كنندگان  آزادى بخش،  يا 
تساوى و محقق/ تسهيل گر ممكن است يك 

دوست يا همكار باشد.

ديدگاه رايريك و فيدمن 
طبق نظر رايريك و فيدمن47 (1998، ص 336) 
براى درک رابطه يا مدل ها و طبقه بندى هاى 
قلمرويى  مى توان  عملى،  تحقيق  مختلف 
باشند.  آن  در  مدل ها  همة  كه  نمود  تعريف 

ابعاد اين قلمرو عبارت اند از:
انواع  بعد  اين  در   : نظرى48  گرايش 
اقدام پژوهى فنى، عملى، و آزادى بخش درنظر 
گرفته شده اند. گرايش فنى مبنى بر تجربه و 
است.  متكى  آزمايش  بر  و  است  مشاهده 
گرايش عملى مبتنى بر واقع گرايى و درک و 
فهميدن است و به آزادى يا استقالل از همة 
چيزهايى منجر مى شود كه بيرون فرد وجود 
عملى  و  فنى  گرايش هاى  درحالى كه  دارد. 
گرايش  شده اند،  متمركز  درک  و  كنترل  بر 
آزادى بخش، به آزادى و توانمندسازى براى 
ساختارهاى  در  رخدادها  به  كردن  متعهد 

اجتماعى و انسانى دارد.
حرفه اى،  درک  شامل  تحقيق؛  مقصود49 
42. Problem focus

43. Change intervention

44. Cyclical process

45. Improvement and involvement

46. Research relationship

47. Rearick & Feidman 

48 . Theorical

49. Purpose
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سياسى  توانمندسازى  و  شخصى  رشد 
است. حرفه اى شدن شامل توسعه، بهبود، و 
ارتقاى دانش است. رشد شخصى مربوط به 
افرادى مى شود كه در تحقيق عملى به دنبال 
هستند.  آموزشى  نظريه هاى  و  دانش  بهبود 
اجتماعى،  آگاهى هاى  مى تواند  عملى  تحقيق 
را  جنسى  نابرابرى هاى  و  بنيادى،  اقتصادى، 
افزايش دهد و ارتباط بين دانش و قدرت را 

نمايان سازد.
شكل  سه  رايريك  ؛  بازبينى50  نوع 
بازبينى  است.  كرده  شناسايى  را  بازبينى 
و  همكارى گـونـه52،  خـودزيـستنـامه اى51، 
اجتماعى53. در بازبينى خودزيستنامه اى تمركز 
اصلى محقق، روى تحقيق است و فرد معناى 
زبانى مسائل را به گونه اى تبيين مى كند كه براى 
استفادۀ مشترک و عمومى مناسب باشند. مدل 
مدل  نارسايى هاى  به  پاسخى  همكارى گونه 
خودزيستنامه اى است. اين مدل با پاسخگويى 
به سؤال ها و جست وجوى پاسخ هايى فراتر از 
خود شخص، عدم اطمينان را برطرف مى كند 
و محققان عملى قضاوت خود را در جهانى 
از معناهاى چند فاعلى پيدا مى كنند و تالش 
بازبينى  دهند.  كاهش  را  ابهامات  تا  مى كنند 
اجتماعى تقريبًا از طريق محاوره هاى عمومى 
و بحث ها به دست مى آيد و باعث درک بهتر 
ديدگاه ها، ارزش ها و معناى عميق تر از عمل 
اجتماعى مى شود. لذا محققان بايد قادر به يك 
مباحثة منظم يا نامنظم باشند تا درک مناسبى 

ازگذشته به دست آورند.

مشكل در اقدام پژوهى و كمك از طريق 
نظرية مفهوم سازى بنيادى 

نقش  اقدام پژوهى،  مهم  جنبه هاى  از  يكى 
تحقيق،  شروع  در  مى باشد.  آن  در  نظريه 
مبانى  به عنوان  را  موجود  نظريه هاى  محققان 
كه روى آنها برنامه ريزى و انجام عمل صورت 
در  آن،  دنبال  به  مى كنند.  واكاوى  مى گيرد، 
ارزيابى پيامدهاى هر چرخه، چارچوب نظرى 
انجام  واقعيت هاى  اصالح  يا  رد  طريق  از 
نظريه  تكامل  اين  مى شود.  مستحكم تر  عمل 
و سازه ها، سهم علمى تحقيق عملى را ايجاد 
مى كند. على رغم اهميت اساسى تكامل نظريه 
در تحقيق عملى، به فرايند دقيقى كه اينگونه 
نظريه ها به وسيلة آن به صورت چرخه اى طى 
دوره هاى اقدام پژوهى توسعه مى يابند، توجه 

اندكى مى شود. 
حقيقت  اين  از  ناشى  اقدام پژوهى  مشكل 
است كه نمى تواند به طور كامل برنامه ريزى و 
يا در مسيرى خاص هدايت شود. ممكن است 
محقق اهداف تحقيق را به صورت آرزوهايش 
بيان كند، اما نمى تواند با طراحى خاصى آنها 
عمل  براى  است  مجبور  او  كند.  آزمايش  را 
فضاى  در  مى افتد،  اتفاق  كه  هرچه  مورد  در 
تحقيق آماده باشد و مجبور است به هر جا كه 
تحقيق او را مى كشاند برود يا اينكه تحقيق را 

متوقف سازد (باسكرويل، 1999، ص 5).

نظرية مفهوم سازى بنيادى
قوم نگارى  قبيل  از  كيفى  رويكردهاى  برخى 

50. Type of reflection

51. Auto-biographical 

52. Collaborative

53. Communal
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بنيادى54  مفهوم سازى  نظرية  به خصوص  و 
واحدهاى تحليل را به گونه اى تعريف مى كنند 
كه مى توانند تكنيك/ فن بهبود نظريه را براى 
اقدام پژوهى ارائه دهند. واحدهاى تحليل در 
نظرية مفهوم سازى بنيادى به اين دليل مناسب 
تحليل  داده ها،  جمع آورى  جهت  كه  هستند 
و فرموله كردن نظريه در يك رابطة دوسويه 
چرخة  با  هارمونيك  (ارتباط  هستند  مناسب 

اقدام پژوهى).
روشى  با  بنيادى  مفهوم سازى  نظرية 
مقايسه اى و پايدار كه ساخت نظريه و مقايسة 
آن با واقعيت را انجام مى دهد، شروع مى شود. 
نظريه هاى مفهوم سازى بنيادى به طور استقرايى 
داده هاى  تحليل  و  دقيق  جمع آورى  به وسيلة 
كه  معنى  مى شوند. بدين  كشف  كيفى  عملى 
كه  نمى شود  شروع  نظريه  يك  با  روش  اين 
كند؛  جست وجو  را  برهان  و  داليل  سپس 
بلكه با يك زمينة مطالعاتى شروع مى شود و 
از اين  تا  به نظريه هاى مرتبط اجازه مى دهد 

زمينه پايدار شوند.
هدف تحقيق زمينه اى، توسعة يك نظرية 
بنيادى است، بدين معنا كه ارتباط مستقيم و 
نزديكى با مجموعة خاص تحت مطالعه دارد. با 
استفاده از رويكرد نظرية مفهوم سازى بنيادى، 

داده ها  از  را  مفهومى  چارچوب  ابتدا  محقق، 
توسعه مى دهد و سپس مشاهدات جديدى را 
براى وضوح و اثبات اين چارچوب مى سازد.

 ،1990) كوربين55  و  استراس  نظر  مطابق 
ص 6) تحليل در مفهوم سازى بنيادى شامل 
مى باشد:  كدگذارى  رويه هاى  گروه  سه 

كدگذارى باز56، محورى57، و انتخابى58.
كدگذارى باز فرايند تشخيص، نام گذارى، 
شده  پيدا  اساسى  ايده هاى  طبقه بندى  و 
درک  محورى  كدگذارى  داده هاست.  از 
توسعه  را  پديده ها  بين  روابط  از  عميق ترى 
برقرارى  طريق  از  كار  اين  كه  مى دهد 
كه  داده ها  مختلف  طبقه هاى  بين  ارتباط 
انجام  بودند،  شده  تعيين  باز  كدگذارى  طى 
مى شود. كدگذارى انتخابى، بيانگر اين نظريه 
و  دارد  پديده  با  را  تناسب  بهترين  كه  است 
پديدۀ  كه  داستان  يك  شناسايى  طريق  از  آن 
انجام  مى كند،  آشكار  را  مطالعه  تحت  اصلى 
ساختار  كلى  ديدگاه    ،3 شكل  مى شود. 
كدگذارى  را نشان مى دهد. در سمت چپ 
شكل، پديده هاى مشاهده شده از قبيل رفتار و 
صحبت اجتماعى وجود دارد. كدگذارى باز، 
مفاهيم59  مى كند.  برچسب زنى  را  وقايع  اين 
مى شوند.  گروه بندى  طبقات60  ايجاد  جهت 

54. Grounded theory 

55. Strauss & Corbin 

56. Open

57. Axial

كدگذارى باز          كدگذارى محورى وانتخابى                    كد گذارى محورى و انتخابى
طبقه اصلى [داستان]                  طبقات                   مفاهيم                  اعمال و گفتارها                               

شكل 3. ديدگاه كلى فرايند كدگذارى
58. Selective

59. Concept

60. Category
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به  را  طبقات  انتخابى  و  محورى  كدگذارى 
را  داستانى  آن،  كه  مى كند  مرتبط  يكديگر 
شكل مى دهد كه به عنوان طبقة اصلى شناخته 

مى شود.

مفهوم سازى  نظرية  تكنيك هاى  ادغام 
بنيادى در مراحل اقدام  پژوهى

اين شكل اقدام پژوهى شامل ادغام فعاليت هايى 
خاص از نظرية مفهوم سازى بنيادى در مراحل 
ابتدا  روش:  دو  به  مى باشد،  اقدام پژوهى 
نمادگذارى نظرية مفهوم سازى بنيادى (ازقبيل 
نظريه   ارائة  جهت  نمودارها)  و  يادداشت ها 
 داده طى چرخه اقدام پژوهى استفاده مى شود؛ 
مفهوم سازى  نظرية  كدگذارى  اينكه  دوم  و 
و  يادگيرى،  ارزيابى،  مراحل  مبناى  بنيادى 

تشخيص اقدام پژوهى مى شود.
دارند،  قرار  مراحل  اين  در  كه  مشاهداتى 
بايد براى كدگذارى  باز ضبط شوند؛ از قبيل 
استفاده از رونويسى انتخابى نوارهاى صوتى. 
در مراحل اوليه از قبيل تنظيم زيرساخت هاى 
عملى  ضبط  است  ممكن  مشترى،   ± سيستم
محتوايى  ياداشت هاى  حال  عين  در  نباشد، 
مى تواند براى ضبط داده هاى اساسى با درنظر 
گرفتن اجازه و انتظارات سازمان ميزبان براى 
محققان و مشاركت كنندگان استفاده شود. اين 
تحقيقاتى  سؤال هاى  است  ممكن  انتظارات 
را شكل دهد و طبقات اوليه يا حتى طبقات 
مركزى و اصلى را ارائه دهد (در اينجا فرايند 
تشخيص،  مراحل  به صورت  را  اقدام پژوهى 
برنامه ريزى، اقدام، ارزيابى پيامدها، و يادگيرى 

درنظر مى گيريم).
مى تواند  اقدام پژوهى  تشخيص  مرحلة 

و  ضبط  و  ثبت  محتوايى  ياداشت هاى  در 
كدگذارى  باز  به صورت  سپس  و  رونويسى 
را  شده  درک  اولية  مشكالت  كار  اين  شود. 
طى  مى سازد.  نمايان  بيشتر  تحليل هاى  براى 
كدگذارى  از  بايد  يادداشت ها  مرحله،  اين 
را  ابتدايى  طبقه بندى  انتخابى  و  محورى 
دريافت كنند تا بهبود بيشترى در آنها ايجاد 
مسئله  شرايط  براى  اوليه اى  داستان  و  شود 
ايجاد شود. اين طبقة اصلى، نظريه پايه اى را 

براى برنامه ريزى اقدام مجسم مى سازد.
 طى فعاليت برنامه ريزى در اقدام پژوهى، 
نـگهدارى  شـده  كـدگذارى  يـادداشت هاى 
مى شوند و كدگذارى باز به صورت عملياتى 
كردن گروه (مبتنى بر همكارى) ادامه مى يابد 
تا طرحى را ايجاد كند كه بايد مسائل اوليه را  
براى اقدام هاى سازمانى بهبود دهد. بيشترين 
توجه  بر طبقة اصلى و ارتباط طبقات فرعى، 
مطلوب  حالت  تعيين  ابزارهاى  به عنوان 
سازمان و تغييراتى  است كه بايد دربارۀ آن 

انجام شود.
كه  است  دوره اى  عمل  انجام  مرحلة 
رونويسى هاى  و  ياداشت ها  مشاهده گرها، 
مى كنند.  توليد  را  اضافه ترى  محتوايى 
مى كند.  پيدا  ادامه  همچنان  باز  كدگذارى 
خيلى  عمل،  پيامدهاى  حاوى  يادداشت هاى 

مهم هستند.
به  همكارى كننده،  مشاوران  و  محققان 
جمع آورى داده هاى مبتنى بر يادداشت هايشان 
درنظر  را  پيامدها  ارزيابى  و   مى دهند  ادامه 
كدگذارى  يـادداشت هاى  اسنـاد  مى گيـرند. 
روى  اقدام ها  تأثير  بهتر  درک  باعث  شده 
مسائل مى شود. آنها بايد يادگيرى را به وسيلة 
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كدگذارى محورى و انتخابى داده هاى جديد 
و قديم تشخيص دهند، تا تعيين كنند كه آيا 
از  جديد  داستانى  يا  جديد  اصلى  طبقة  يك 
نتايج  اگر  خير.  يا  شد  خواهد  آشكار  فرايند 
منعكس  را  بخشى  رضايت  پيامدهاى  عمل، 
نكرد، پس داستان اصالح شده، مبنايى براى 
مراحل  و  مى شود  جديد  تشخيص  مرحلة 

بعدى چرخة اقدام پژوهى ادامه مى يابد. 
نقطة  به  هنگامى  اقدام پژوهى  چرخه هاى 
غايى مى رسند كه طبقات به نقطة اغناء برسند؛ 
يعنى هنگامى كه مراحل ارزيابى و يادگيرى، 
به خصوص  طبقه،  هر  در  را  اندكى  تغييرات 
 ،1999 (باسكرويل،  كند  ايجاد  اصلى  طبقة 

ص 8).

نتيجه گيرى
دست اندركاران  و  اجتماعى  علوم  محققان 
دانش  سازمان ها،  جمله  از  انسانى  خدمات 
تأمين  جهت  را  سنتى  شيوه هاى  و  نظرى 
نيازهاى زندگى حرفه اى خود كافى نمى دانند، 
لذا شاهد ظهور راهبردى در تحقيقات هستيم 
كه ثبت و ضبط رويدادها را توسط پژوهشگرى 
كه در متن كار نيست كافى ندانسته و معتقد 
به طور  بايد  تحقيق  موضوع هاى  كه  است 
مستقيم در فرايند هاى تحقيق مشاركت كنند. 
راهبرد فوق، اقدام پژوهى نام گرفت كه با كار 

كرت لوين پا به  عرصة ظهور نهاد. 
فرايندى  را  راهبرد  اين  صاحبنظران، 
عرف  از  انتقاد  با  كه  مى دانند  چرخه وار 
و  برنامه ريزى  از  پس  شده  شروع  كارى 
اقدام، نتايج ارزيابى و در مورد تكرار حلقه، 
در  ريشه  روش  اين  مى شود.  تصميم گيرى 

بر  عمل  كه  معنى  بدين  دارد؛  تجربه گرايى 
نظر مقدم است و نظريه پس از عمل به وجود 
مى آيد و برخالف پارادايم كالسيك ريشه در 
پارادايم كوانتم دارد. در اين تحقيق سعى شد 
بررسى  مورد  اقدام پژوهى  مختلف  جنبه هاى 
به  توجه  با  اقدام پژوهى،  انواع  و  گيرد  قرار 
مشكل  نهايت،  در  گرديد.  مطرح  شرايط، 
موجود دراقدام پژوهى ،كه امكان برنامه ريزى 
را در آن سلب مى كرد، مطرح، و روش حل 
مفهوم سازى  نظرية  از  استفاده  با  مشكل  اين 

بنيادى بيان شد.
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