
اقدام پژوهی



اقدام پژوهی

:نام های دیگر •
مشارکتیتحقیق عملی •
تحقیق جامعه گرا•
مشارکتیجستار •
یادگیری عملی •
میادهاستفعمومیطوربهکهاسترویکردی:پژوهیاقدام•

میبهبودرامربوطهایمحیطدرشرایطووضعیتوشود
(2010،واترمنوکشی).بخشد



• ایجادمنظوربهکهاستایدورهمشارکتفراینـد،مـشارکتیپژوهـیاقـدامیاوپژوهیاقدام
مواجـهمشکلباکهافـرادیمـشارکتباوپرداختهشواهدآوریجمعبهکاریمحـیطدرتغییر

قرارارزشـیابیمـوردوبستهکاربهراآنهانموده،ارایهمشکلحـلبـرایراراهحـلهـایی،هـستند
ازفزایندهایطوربهوبودهحرفهایوسازمانیتغییـراتبـرایمفیـدیروشپژوهـیاقدام.میدهد
اوینعنــبــاروشیــن(اسـتیافتـهرواجسازمانیوحرفهایهایمحیطدر1960دهـهاوایل

پژوهش،همکاریمبنایبرپژوهش،مشارکتیپژوهش،عملکردیژوهشپــــرنظیمختلفــی
(1390،پرخیده).میشودخواندهنیزعملدرآموختنوعملمحیطدرپژوهش،مشارکتجو



برخی نکات درباره تحقیق عملی

:غلبه بر محدودیت های تک رشته ای-1
دقت عملی-2
تداوم راهبرد یادگیری متقابل-3
مشارکتیدر پژوهش عملی -4
(54-51صص، 1385، وایتفوت )خلق فضای ذهنی و سازمانی-5



هدف اولیه تحقیق عملی

واقعییایدنهایمحیطومحلیهایسیستمدرخاص،شرایطدرتغییرعملی،تحقیقاولیههدف•
آنهاییبهنینهمچدارد،زمینهبهبستگیمسالهاینترتیب،اینبه.استواقعیمسائلحلهدفبا
تفاوتود،خهمکاریباکهکنندمیهمکاریمحققباودارندحضورتحقیقاتیحوزهایندرکه
(2009،پارکین).دهندمینشانسنتیتحقیقاتباراعملیتحقیقعمدههای



ورتکهایتالشمرهونعملیتحقیقشهرتواعتباربیشتر
هوممفرااجتماعیعملوعلمبینهایتنشاو.باشدمیلوین
برهبازدارندوبرندهپیشنیروهایمدلارایهباوکردسازی
(یهرند،شواخیعابدی،).افزودعملیتحقیقنظریهتوسعه
که.باشدمیمتصمیتولیدفرایندواستاکتشافیعملیتحقیق
ص،2011برنز،).باشدمیهاچالشوهاکنشها،پرسششامل
189)



نقش پراگماتیسم

ذفحیاکاهشمسالهحلازپژوهیاقدام:پراگماتیسمنقش•
.استشدهمتاثرعملونظرشکاف

داخلردرامدرنیتهپستهایجنبهازبسیاریعملیتحقیق•
میعلپارادایمازفراتربهمتدهایشکهچراداردخوداصوال
جهانیینقوانیافتندنبالبهمحققانعملیتحقیقدر.رودمی

آنهاباشند،میآگاهیافزایشرویتاکیددنبالبهبلکهنیستند
میمانجارامشارکتیکار،دارندتاکیدتوانمندسازیروی
.کنندمیگیردرخودتحقیقدرراکنندگانمشارکتودهند
کهراچیابدافزایشرهاییودموکراسیکهاستاینتالش
،متاخرمدرندوراندر.استبرابرناجهاندرقدرتتوزیع
زایشافبرایمفیدابزاریعنوانبهتواندمیعملیتحقیق
.آیدکاربهاجتماعیهایبافتدرعدالت



و اقدام پژوهیدیویی

حله روش علمی را در مفهوم وسیع آن شامل پنج مردیویی•
:بیان می کند

موقعیت ابهام آمیز . 1

حصر و تعریف مساله. 2

روشن ساختن مساله. 3

ایجاد فرضیه های موقت. 4

مرحله. کندحلرامسئلهیفرضیهاگرکهکنندهتعیین5
ازراخودفعالیتفردآورددستبهمطلوبیپیامدو

جابرپائلهمساگر.بنمایدرخدیگریمسئلهتاسرگرفته
استنیازمورددیگریفرضیه،بماند



دیدگاهاز.تداشخواهدراسواالتیمدرنیتهپستدیدگاهازحقیقتتعریفبارهدرعملی،تحقیق•
توسطتواندیمکهاستچیزیبلکهنیستشدنمکشوفمنتظر"بیرونآن"حقیقتمدرنپست
(2009،پارکین).دهدمیرخامرایناقتضاوبافتوقدرتمبنایبرشود،برساختافراد



ادایمپارعنوانبه،مردمبراینهاستمردمباهمراهپژوهشیپژوهیاقدامکهآنجااز•
نمونـهکـهایـنجـایبـهکنندگانشرکت،روشایـندر.اسـتمطرحجدید

محـسوبپژوهشمشارکتکننـدگانعنوانبهباشند،)پژوهشهاسایرهمانند(پـژوهش
کنندهتشرکافرادبینعملیکارمسؤولیتمـشارکتیپژوهـیاقـدامدر.مـیشـوند
تکنندهمشارکـــرادافدیـــعالقمنزایشـــافببســـامـــرینهمـــمـیشـودتقسیم
حـلایبـراقداماتیوهستندمواجهمشکلبـاافـرادکـهمـواردیهمـهدرلذا،.میشود

(1390،پرخیده)،استالزممـشکالت

•



مفهوم تحقیق عملی

و«امعیننموقعیتیکردنمشخص»برایمشارکتیمنظمجویوجستفرآیند،عملیتحقیق•
خودطتوسکهاستمطالعهنوعیعملیتحقیقواقعدر.استآنرفعیاکاهشجهتکوشش

.گیردمیصورتکارشانضمنوافراد
عملی،حقیقتهایبرنامهانجامحسنکنندهتعیینهایمولفهترینجدیوترینبنیادینازیکی•

.استعملیتحقیقاعتبارمسئله
وهاقولهمازقبولقابلومعتبرچهارچوبیفقدانوعملیتحقیقمفهومازدرستیفهمنبود•

حمدم).بودنخواهدآفرینمسئلهعملیهمونظریبعددرهمپژوهینوعاینمعرفهایشاخص
(1391،کارشکی،آهنچیانآقایی،

اتعملیوهااقدامبهمربوطملموسنامعینهایموقعیتکردنمشخصپژوهیاقدامازمنظور•
(بازرگان).استآموزشی



تواندمیآمدهدستبهنتایجاساسبرپژوهشگرکهاستآنپژوهیاقدامهایمزیتازیکی•
(بازرگان).وردآعملبهبالفاصلهراالزمتغییریاتعدیل

. پژوهش کاربردی نیستشدتِکنترل اقدام پژوهی به •
اختی باشد، اقدام پژوهی کامال روی توانایی های محقق تکیه دارد و بیشتر به جای آن که روش شن•

هر . ا تعریف نمودباشد که مراحل فرایند تحقیق رنمیامکان پذیر . می باشدبین شخصی شخصی و 
(2009، پارکین. )را دنبال می کندالگوی توسعه خود است و یکتا مطالعه برای خودش

• . 



هایقعیتمودرخصوصبهسازمانیتغییراتسازیپیادهبرایابزاریعنوانبهعملی،تحقیق•
بایدوتاستغییرحالدرآنهازندگیکهدارندوجودافرادیاندرکهباشدمیپیچیدهاجتماعی

.کنندشرکتگذاردمیتاثیرآنهارویکهتغییریسازیپیادهوطراحیدر
کارینامندنظامجستاریطریقازتادهدمیارادهیادگیریبرایراهایاستراتژیپژوهیاقدام•

ارهدوبوتصحیحوسازیفرضیهتامل،عمل،هایچرخهمراحلشاملکاراین.پذیردصورت
.پذیردمیصورتهامرحلهاینتکرار

سازیهپیادنتیجهدردهد،نمیرخاستقرارکهطورانمعموالهاسازمانتغییرکهجاییآناز•
،رانجان).دباشترپذیرامکانو.باشدترموفقتواندمیبازتاب-عملچرخهازاستفادهباآن

،سانکاران
•



پژوهیاقدام 

بهبرایتحقیقواقدامازکهاستروشیک(AR)پژوهیاقدامتحقیق•
متشکلکهکندمیاستفادهتغییرسهیلتجهتدرعملینتایجآوردندست

دانشادایجبرایجامعهوفردیتحقیقاتازکهاستتکاملیروندیکاز
توسعهنیزودانشایجادبرایکنندگانشرکتسازیتوانمندراستایدر

بهتاملوتمشارکاقدام،تحقیق،فرآیندسازمانی،تغییراتتسهیلودانش
(2013الم،،برندز).شودمیدنبالایچرخهصورت



یک مثال

بهاشدبمطرحفرآیندیکعنوانبهکهآنازبیشکارکنانتوانمندسازیامروزه•
رانگعنوانبهسازمانکارکنانفرهنگایندر.شودمیمطرحفرهنگیکعنوان
تیمقالبردوبررسیرامشکالتعملابتکاردارایوفعالصورتبهمنابعبهاترین
ایهسازماندرکارکنانتوانمندسازیفرآینداجرای.پردازندمیآنحلبههایی

خوداصخظرایفمتفاوتشرایطدروسالمتبامرتبطهایسازمانویژهبهمختلف
علومگاهدانشمرکزیدفترحوزهپشتیبانیستادکارکناندرفرآینداین.داردرا

عباسی،مصباح).گرفتقرارتحلیلموردآننتایجوگردیداجراکرمانپزشکی
(1391زاده،

•





یک نمونه اقدام پژوهی در صنعت

استنایاستمهمآنچهولیدارند،خارجیمنشاعمدتاایراندرشدهتولیدتلویزیونهایطراحی•
ایکنندهعیینتنقشتواندمیایرانیکنندهمصرفنیازهایبهتوجه،رقابتیبازارشرایطدرکه

وخصوصیاتابآنهاتطبیقلزومبهتوجهبدونخارجیمحصوالتسازیکپیسنت.باشدداشته
میپایینیتکیفبامحصوالتبهقناعتبهناچارراکنندهمصرف،ایرانیکنندهمصرفنیازهای
درشود،مییارزیابرویتوسطنهایتاومشتریمندیرضایتیعنیکیفیتواژهکهآنجااز.سازد
QFDروشازتحقیقاین اینبهابیدستیچگونگیوآنهانیازمندیهای،مشتریانشناساییبهکه)

کنندهرفمصنیازهایبامطابقمحصولانتخابمعیارهایتعیینبمنظور(پردازدمینیازمندیها
شدنمشخصبمنظورتلویزیونصنعتدرQFDروشاجرایپیدر.استشدهاستفادهایرانی

پژوهیاقدامهشیوبهحاضرتحقیق، مشکالتتعدیلیارفعوآنهایکاستیواجراییمشکالت
کنندهتولیدمعیارهایبهمشتریمعیارهای،QFDبکارگیریباتحقیقایندر.استشدهانجام
فالح).اشدبمیتحقیقموردعملبهبودبیانگرشدهانجاماقداماتازحاصلنتایجوشدهترجمه
(1385،ذگردیزاده،



دستیابی به نتیجه عملی

ژگیویبا  و کندمیحرکتاجتماعیتغییراتایجاد جهت در عمومامشارکتیعملیپژوهش•
دادنو مشارکتقرار دارندپژوهش موضوع تأثیرافرادی که تحتتمرکز بر رویهایی مانند

و  پژوهشگردوطرفه آموزش برمبتنی و تعاملی دانشبرتأکید پژوهش،فرایند درآنها
 از یری جلوگ باشد، فهم قابل مردم عمومبرای و  باشد داشته دنبال بهعملی نتیجهکهمردم

نتخابو ا افرادتوانمندسازیایجاد رابطهمبتنی بر اعمال قدرت و سلطه میان پژوهشگر و مردم عادی، 
راستای  در مشارکتیعملی پژوهش.شودمی شناخته جامعهعینیهای مسئله از موضوع
نمیعلم چهارچوب  ازخارج را هابخش، ارزشرهایی نگرش باو عملو نظریه میان  پیوندایجاد

میارزشعینیواقعیتاجتماعی به اندازههایبه ارزشانگارد کهمی سودمندراای داند و مطالعه
(1391رهبری،).بخشد



تحقیق عملی و سازمان

درمیتواندر،مشاوعنوانبهکارشناسایحرفهسنتینقشبامقایسهدرمشارکتیعملیپژوهش•
دباشداشتهبیشترمراتببهتاثیریسازمانیبنیادینتغییرهدایتوشانگیز

تاملیوبازسازیاببلکهباشدجاریمنافعکنندهتامینتواندمیفقطنهمشارکتیپژوهشفرایند•
فوت).تراندبگسدامنهمدورآیندهتافرایندانیتاثیرکهطوریبهشودمنجرروابطدردوباره
(51ص،1378؛وابت

نیست،اصخرشتهیککارشناسشبیهکنندههماهنگ-مشاورکار،مشارکتیعملیپژوهشدر•
تمامکهاستوظفمواستمشغولتیمیکساختنکاربهکهاستمربییکشبیهبیشتربلکه

ال،حعیندرکنندههماهنگ–مشاور.کندبسیجامکانحدتاراسازماندرموجودهایمهارت
ص،1378،وایتفوت).کندکمکهمسازمانازبیرونهایمهارتکارگیریبهدرتواندمی
52)



بحثوهاهدادونظریاتواتفاقاتوسیلهبهمداومطوربهپژوهشگرمشارکتیعملیپژوهشدر•
خودمعلپیشرفتاگر.شودمیخواندهفراچالشبهکنندمیطرحپروژههمکارانکههایی
پروژهداییابتمراحلدرمتمرکزیادگیریازشکبدونمداومیادگیریباشد،یادگیریفرایند
داشتهعالفمالکیتاحساسپژوهشیپروژهدرمطالعهموردسازماناعضایوقتی.استترکارساز
.کندمیرشدهمسازمانییادگیریباشند

آنازوبردمیاترفربسیارپروژهیکپایانیمرحلهازرایادگیریگسترهمشارکتیعملیپژوهش•
بودهاشناختهنقبالکه.کندمیهدایتهاییمسیربهراپژوهشگرمشارکتیعملیپژوهشکهجا

بهجدیدوقدیمینظریمشکالتدربارهانگیزد،میبررامافرایندایندرشدندرگیراست،س
،وایتفویت).یمنمایمطرحایانگیزانندهوجدیدنظریاتترتیباینبهوکنیماندیشهنوایشیوه
(54ص،1378



شرکتومحققبینهمکاری،ARاصلیعنصر•
میدجدییادگیریودانشایجادبرایکنندگان

غییرتبرایدانشآنازاستفادههدفباکهباشد
ازییکدر.پذیردمیصورتسیستمتوسعهیا

ندعبارتعملیهایپژوهشانواعها،بندیدسته
.مشارکتیونوآورانهسازمانی،اجتماعی،:از

برتمرکزهم(PAR)مشارکتیاقداماتتحقیقات
ادآزوپیشرفتبهوداردعملیدانشتوسعه
،برندز).استمعطوفیادگیریودرکسازی
(2013الم،



تامل انتقادی

مسالهرب.باشدمیمسالهحلازبیشترچیزیگرچهعملی،تحقیق•
تاشودمیاستفادهعملیتحقیقاگرواقع،در.افزایندمیهمچیزی
بهوگیرندرکابهمشارکتیتغییرتولیدزمینهدرراگانهچنداهداف
دستبهالزمنظریهوفهموبپذیردصورتالزمانرژیآوردندست
رانظریهدتولیتوانمندی،عملیتحقیقکهیابیممیدرآنگاه.آید
ژهویاهمیتنیزشخصیدیسپلینراهایندرکهایناول.داردهم
باشندمینفعانذیباشد،میتاکیدموردبیشترکهدومجنبه.دارد
درنتقادیاتاملفراینددرماپشتیبانتوانندمیوشوندمیواردکه
(2007،دیک)باشندشودمیتغییرباعثکهاینتیجههر



کهآیدوجودهبالزمفهمتاشودمیباعثیاوکندمیتئوریتولیدانتقادیتاملکهایننکته•
شودمیباعثهکذهنیتیککنیمواردنیزراعاملسومین.باشدمیتحقیقپیشراننیرویالبته
ایچرخهندفرآیوخصوصیتوسیلهبهنکته،این.آیدوجودبهالزمدغدغهوپذیریانعطافتا

.اشدبمیمفیدحالاینبا.داردکمتریاهمیتهمجنبهچهارمین.آیدوجودبهعملیتحقیق
دستبهردیگهایادبیاتوهاپراکتیسازتواندمیکهباشدمیهافراینداززیادیتعدادشامل
(2007،دیک).آید



چرخه یکسان

مسالهعریفتبامسالهحلمثال،برای.کنندمیطیرایکسانچرخهیکبهبودهایفرآینداغلب•
.اشدبمیسازیپیادهبعدی،مرحله.رسدمیحلراهریزیبرنامهبهنوبتبعد.شودمیآغاز

:داردارذیلچرخههمدرمانحوزهدرمثالهممشابهطوربه.بخشیاثرارزیابیومانیتورینگ
وورینگمانیتومعالجهدرمان،براینسخهتجویزها،بیماریتشخیصها،نشانهمانیتورینگ

چهباشنددیفرچهحال.دارندراایچرخهچنیننیزتوسعههایفرایندبیشتر.اینتیجهارزیابی
رهکهاستواضححال،عیندر.سیاستیکیاتدریسنحوهچهیامحصولچه.ایحرفه
،یپتر).باشدمیمتفاوتیهایمکاندرهمکدامهروداردمتفاوتهایکنشبهنیازمرحله
2013)



انواع تحقیق عملی

وفعالیترخهچدرهمباکنندگانشرکتآندرکهباشندمیفضاییایجادشاملعملیتحقیقات•
کاتبمدرمختلفهایشیوهدراساسیفراینداینحال،اینبا.گیرندمیقرارانتقادیتامل

زیرردرااصلیمواردازبرخیما.استشدهتعریفمتفاوتیطوربهعملواجراحوزهمختلف
:آوریممی



مشارکتیتحقیق عملی 

Pauloفریرپائولوخواهانهآزادیهایایدهازکهداردانتسابعملیتحقیقهایاستراتژیبهمعموال•
Freire(1970)استیافتهظهورسیاسی"جنوب"بهموسومکشورهاینیزو.

اینوکندااحیراشدهسرکوبافرادتاکندمیتالشاست،سیاسیصریحا  مشارکتیعملیتحقیق•
یکی.داردنیزهدفدووکنندکاریخودعالیقمبنایبروکنندخلقدانشکهببخشدآنهابهراتوانایی

ازگروهیرایبمستقیماکهتولیدی.شودپرداختهعملودانشمستقیمتولیدبهکهاستایناهدافاز
ویابنددستباالتریمراحلبهتاسازدتوانمندراافرادکهباشدمیایندیگرهدف.باشدمیمفیدافراد
یادستهاییهرابهتوانندمیهاآنطور،این.باشندداشتهراخودشاندانشازاستفادهوبرساختنفرایند
.باشدمیدانشاستفادهوتولیدسازییکیازمتفاوتکهبند

میباعثدیالوگوهمکارینوظهورهایفرآیندکهکنندمیتاکید،مشارکتیعملیتحقیقمربیان•
افزایشجامعهحکاماستو.یابندافزایشآنهاطبعمناعتباشند،داشتهانگیزهشوندتوانمندافرادکهشوند
(2007،آردلمک،ریزون).یابد



یک مثال: تحقیق عملی در سازمان 

Tacit)ضمنـیدانـش• Knowledge)هاسـتسازماندرمعتبروقدرتمندذاتیمنبعیک،کارکنـان
دگانکننمشـارکتوپژوهاقدامتجمعیوضمنیدانـشیمجموعـهاقدامپژوهیزندهتئوریو

قطریازاقدامپژوهی.میآیـددسـتبـهآنهـاگروهـیوفـردیتجـاربوارزشـهاازکـهاسـت
عینیتروابط،بهبـودموجبآنها،ضمنـیدانشاشـتراکوبازتاببهکنندگانمشـارکتتشـویق
ابتداکارکنان.شـودمیسـازمانیوریبهرهافزایشوتجمعیدانـشیافتن

آنهـاـقطریازکـهمییابنـدراراههاییآنازپسومیگذارنـداشـتراکبههمباراخودارزشهـای
بـهاینـدنمحرکتمطلوبوضعیـتسـمتبهموجودوضعیـتازبخشـندتحققراخودارزشهای

کمکجدیدتئوریهـایتنظیمیـاموجودتئوریهـایتعدیلبهمیتوانـداقدامپژوهیترتیـبایـن
نماید



اقدام برای رفع مشکل-2تشخیص -1: مرحله دارددواقدام پژوهی در ساده ترین حالت خود، •
اینرایب.شودبیانآشکارا،مطالعهموردنامعینموقعیتکهاستآنپژوهیاقدامدراولمرحله•

دوممرحلهرد.شودتوصیفآنگستردگیوشدهتصویرموقعیتاینهایویژگیبایدمنظور
(بازرگان).پرداختتفسیربهنامعینموقعیتاینبروزاحتمالیعللبارهدرباید



باهمراهکهنندکمیتاکید«دموکراتیکفرایندیک»عنوانبهعملیتحقیقاهمیتبردیگران•
(2006ریزون،)اورددستبهراانسانارزشمندمقاصدتاباشدمیعملیدانشتوسعه

نظربهرچهگ.باشدمیپراکتیسبازسازیودگردیسیدنبالبهکهمندنظامایمداخلههمچنین•
بهمنجرندتوامی،عملیتحقیقدرکنندگانمشارکتمشارکتعملی،تحقیقدرکهرسدمی

دهدمیرختیوقاینکهرسدمینظربه.شودپراکتیسمورددرآموزشازمتفاوتیاشکالتولید
همو،ندتضادسرشارکههاییموقعیتیاشوندمیروبروساختهایراهیدومتخصصینکه

نمیکهدشونمیروبروپیچیدههایموقعیتباوباشندمیدشوارهایتصمیمدنبالبهچنین
(2014اسمیت،درو،،ادی).شوندحلتوانند



بهنهاآکهچرا.باشندیادگیریزمینهدرمرواریدچونهمهاییموقعیتتواندمیهاراهیدواین•
هاسازمانگیزنددرکهخردسیاستهایفهمیدنبرایمتخصصینشکستنتیجهازمتناوب،طور
آیدجودوبههاتفاهمسوءتاشوندمیباعثخردهایسیاستاین.آیندمیدستبهدارندوجود

.بگیردشکلمتخصصینپراکتیسوهانقشمورددرغلطفرضیاتو
رخارزشیهایتضادوهدفبهآنهادرکههستندمتفاوتروزههرمسائلازهاراهیدواین•

اسمیت،ودیا).کنندشرکتمشکلحلفرآینددرمتخصصینکههستندایننیازمندودهندمی
2014)



اقدام پژوهی در سازمان در یک نگاه

آن بر تغییر است و قرار موقعیت های کاری را تغییر دهدمرکزیت و محوریت •
راهادادهصرفاکهاینتاکندحلرامشکالتبیشتراستقرار.باشدمیمشکلومسئلهبرآنتمرکز•

.کندگردآوری
است که تحقیق، عمل و ارزیابی به هم ربط داده می شوندسیکلییک فرایند •
در فرایند تغییر می باشدکنندگانبر مبنای روابط می با مشارکت . استمشارکتی•
. هدف دارد تا بهبود سازمانی رخ دهد بنا براین یادگیری سازمانی را ارتقا می دهد: استآموزشی •
. با افراد به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی برخورد می کند•
.باشدمیاخالقواعتباروتغییرمحققان،،کنندگانمشارکتبه(openness)گشودگیبایافتهتشخص•
(2013مرتلر،. )تئوری تولید می کند و آن را توسعه می دهد•



پژوهی در سازمان در یک نگاهاجرای اقدام 

شناخت و تحدید موضوع•
جمع آوری اطالعات•
مرور ادبیات مربوط•
توسعه یک برنامه تحقیقی•
پیاده سازی برنامه و گردآوری داده •
تحلیل داده ها•
توسعه یک طرح عملیاتی •
نتایج و ارتباط برقرار کردن درباره آنهاتسهیم•
(2013، مرتلر)تامل روی فرآیند•

•



مرحله اول: نگاهپژوهی در سازمان در یک اجرای اقدام 

تجربیاتیکهآنجایاز.شودمیمطالعهدقیقاچیزیچهبگیریدتصمیمکهاستاینپژوهیاقدامهردرگاماولین•
میندکتحریکراشماوانگیزدبرراشماتوجهتواندمیآنچههردارندایویژهاهمیتشخصیوایحرفه
باشدداشتهاهمیتتواند

عملیحقیقتپروژههرهدفکهباشیمداشتهیادبهکهاستمهم.آزمودراآنعمقدربتوانکهباشدچیزیباید•
اینکنیمرستدکندنمیکاردرستکهچیزییا.یابدبهبودخاصیپراکتیسوشودبهتراوضاعکهاستاین

،تلرمر).شودمحدودتمرکزوشودانجامپردازیممیاوضاعشناختبهامرابتدایدریکههنگامبایداهداف
2013)

شناخت موضوع •
تحلیل،swotتحلیل،مصاحبهکار،زماندرمشاهده)جامعبرنامهیکتوسعهبرایهافاکتوهاواقعیتشناخت•

ادبیاتمروروظایف،
(2009، پارکین)شناخت ابزارهای سنجش •

• . 



گردآوری اطالعات اولیه: مرحله دوم

عدیبمرحله،موضوعتحدیدوتعریفازپس•
یفرایند.باشدمیاولیهاطالعاتگردآوری

.باشدمیreconnaissanceآگاهیبازکه
.باشدسادهتواندمیاطالعاتگردآوری

تعدیل در ایده اولیه•
شناخت گزینه ها•
ا برنامه ریزی تغییرات کلیدی در بحث ب•

کنندگانمشارکت 
برنامه ریزی استراتژی های مداخله•
(2009پارکین،. )عمل کردن•



ارزیابی و تامل: مرحله سوم

فاز تامل / ارزیابی •
شخصی انتقادی بر روی فرایند داده ها و روند یادگیریتامالت•
.  یا خالصه باشد( formative)که می تواند شکل گیرنده-مرور و یافتن سریع  تاثیر عملیات•
در مورد بهبود ها قضاوت صورت می پذیرد•
تامالتبازتابکهخاطراتیوهامصاحبههاپرسشنامهازشودمیاستفادهگروهیهایمالقاتاز•

(2009،پارکین).شوندمیاستفادهباشندمیشخصی
•



فاز دوم گردآوری داده ها: مرحله چهارم

دستاوردهابا تمرکز بر ارزیابی سطوح تغییرات و یا : تکرار فاز اول
می تواند شامل گروه متمرکز ، پرسشنامه یا مصاحبه باشد

تکرار و تامل
(2009، پارکین). شناخت درس های یاد گرفته شده 



رهدوباسازی پیاده تامل، برنامه ریزی دوباره و ارزیابی، : 5مرحله 

.  در صورتی که ضروری باشد4تا 2تکرار چرخه های •



یجارزیابی نهایی تغییرات و استفاده از نتا: مرحله ششم

پایان برنامه، تولید تئوری و نگارش •



عملیگزارش تحقیق 

ورد که می تواند در هر پروژه ای م. یک تحقیق عملی در یک مطالعه موردی می باشدگزارش •
. و نیز برای پایان نامه ها مناسب است.  استفاده قرار گیرد

تحقیقنیت محقق و منافع : مقدمه•
(موقعیتادبیاتجست و جو زمینه کار و مرور )دستیابی به آگاهی دوباره•
(خود و دیگران)کنندگانمشارکت •
جاری حرفه ایپراکتیس•
(2013، تریپ)مضامینو تمرکز روی ها دغدغه •



گزارش تحقیق عملی

:سپس برای هر چرخه مراحل زیر را داریم•
برای یک مرحله اولمضمونی شروع از یک دغدغه : برنامه ریزی( الف•
و ا موقعی کجبررسی دقیق و مشخص شده  در مورد این که چه کسی ، چه : پیاده سازی( ب•

.چگونه و چرا
گزارش تحقیق درباره نتیجه  بهبود برنامه ریزی شده( ج•
روش و نیز تولید داده هاو دستورالعمل روش خردمایه•
ارائه و تحلیل داده ها•
(2013تریپ،)هاشرح و پیامد : بحث در مورد نتایج•





نقاط قوت اقدام پژوهی

کنندگانتغییر مثبت در موقعیت اجتماعی  مشارکت •
تولید نظری  همچون دانش در مورد موقعیت•
هستندافزایش مشارکت  و همراهی مشارکت کننده  که کنش گران در یک موقعیت اجتماعی•
(189، ص 2011برنز، ). ایجاد  دیدگاهی تغییر مستمر برای بهبود خود و رشد•



نقاط قوت اقدام پژوهی

عملیمسائلبهحلراهتعمیمبرآنتمرکزمبنایبرپژوهیاقدامقوتنقطهکهکندمیتاکیدمیر•
فعالیتوحقیقتبههاانالحاقباکنندگانشرکتسازیتوانمندبرایآنتوانایینیزوباشدمی
(2010،واترمنوکشی).باشدمیسازیپیادهوتوسعههای

جهتهککردردیابیپژوهشیاقداماتازبخشیدربایدراهارویکرداینفکریهایریشه•
.شودمیواستشدهانجامتشکیالتپیشبردوکردندموکراتیک



محدودیت های اقدام پژوهی

کمبود دقت روی ماهیت و تعریف آن•
محدودیت های بالقوه بر تعمیم یافته ها فراتر از موقعیت خاص و محلی•
.  همان مشکالت مربوط به مدیریت تغییر مانند مقاومت و تضاد را در خود دارد•
.  اندک داشته باشددستاوردیمی تواند زمان زیادی از ما بگیرد و •
. یر شودمی تواند منجر به برخورد با موانع حرفه ای فرهنگی و مدیریتی در هنگام اجرای تغی•
درصوصخبهکنندپیداتقابلسازماندرسازیفردیوخودمختاریپندارباتواندمیهاروش•

.دارندایویژهاهمیتهاییارزشچنینکههاییسازمان
،پارکین).شودمطلعآنهاازبایدمدیریتودارندمحتاطانهتوضیحوتفسیرنیازمنداخالقیمسائل•

2009)



طوربهدگانکننمشارکتکهاستبازتابندهخودومندنظام،انتقادیرویکردشاملپژوهیاقدام•
مقولهیاپراگماتیکهایموقعیتکهاستاینهدف.باشندمینیزتحقیقجامعهعضوهمزمان
تغییراتوشودانتخابباشد،میارزشمندتفحصبرایکنندگانمشارکتتوسطکههایی

(2011،187برنز،).گیردقراربررسیموردعملدربنیادین



( 188، ص 2011برنز،)تامالت-4مشاهده -3کنش -2برنامه ریزی -1: حرکت حلزونی •





که)یصیتشخمرحلهازعبارتندکهاستگرفتهنظردرآنبرایسادهمرحلهدوتنها(1959)بلوم•
درمانیحلهمرو(گردندمیتدوینهافرضیهوشوندمیتحلیلوتجزیهوشناساییمسائلآندر
آزمون،یواقعموقعیتدرمستقیموآگاهانهمداخلهواسطهبهشدهتدوینهایفرضیهآندرکه
شوندمی



: مرحله را معرفی کرده استچهارلوین برای اقدام پژوهی  •
غاز می برای معرفی موقعیت آهاییاقدام پژوهی با یک اندیشه کلی و داده : برنامه ریزی (الف•

.شود
شده در این مرحله  حقیقت یابی ، نظارت و ارزشیابی  مداوم مداخله یا برنامه  طراحی: اقدام( ب•

. است
. یرنددر این مرحله اقدامات انجام شده برای دستیابی به برنامه مورد مشاهده قرار می گ: مشاهده( ج
.   این مرحله همراه با تعریف مجدد اندیشه ها و روش های اولیه است: بازتاب (د



تتحمجموعهیاسازمانافرادمجموعهیاسازمانافرادازبعضیمشارکتیعملیپژوهشدر•
محققانباانهایاجرایکاربردبحثونتایجنهاییارائهتااولیهطراحیازتحقیقفرایندردمطالعه
سنتیویالگبامشارکتیعملیپژوهشدلیلهمینبه.کندمیهمکاریفعالطوربهایحرفه
مثابهبهیبررستحتمجموعهیاسازماناعضایباسنتیالگویدر.داردجدیتضادنابتحقیق
یای،پژوهشعملیاتبرایدادنمجوزحددرآنهاازبرخیتنهاوشودمیبرخوردارمنفعلعوامل
.دارندمشارکتنتایجدریافتحددریاوتحقیقموضوع

تحقیقروابطازایاندیشانهنخبهالگوینابتحقیقسنتیالگویمثلهممشارکتیعملیپژوهش•
وعاتاطالگردآوریدرمطالعهتحتسازمانافرادازبعضیمشارکتیعملیپژوهشدر.است
(27ص،1385،وایتفوت).دارندایفعاالنهمشارکتآتیعملیاتهدایتمنظوربهآرا



. داردبافت، دانسته ها بستگی به مشارکتیدر پژوهش عملی •
.  هستندهم آموز سوژه،  مشتری یا منبع اطالعات نیستند بلکه : افراد•
انجامانندبتونفعذیافرادهمهفکنندمیپژوهشگرانمعموالکهراکارهایی:عملیپژوهشدر•

ویانجمشارکتدرزاییتوانبرایآموزشیراهبردیکاصلدرتوانمیرافراینداین.دهند
.کردقلمدادرایجمفهومدرپژوهشیکایجادبرایراهبردیراآن،دوممرحلهدرودانست

(164ص،1385،وایتفوت)



بهشنهاستکاملمشارکتمنظور.استدموکراسیبرایکافینهاماالزمشرطمشارکت•
جزییمشارکتیامشارکت

شکلییاباشد«کامل»استالزمباشدزاتوانبخواهداگر،نیستزاتوانلزومامشارکتنوعهر•
.بگیردخودبه«تدبیریهم»از

فرایندیکقطریازجویانمشارکت.باشدداشتهعهدهبرراتحقیقمسئولیتبایدجومشارکت•
باراهتازمفاهیمدارد،قرارتحقیقوهاروشطراحیبنیادیناصولوچهارچوبدرکهآموزشی
واتمطالعکنندهتاییدیااطالعاتمنبعتنهادرونیعوامل.کنندمیخلقخودخاصواژگان
به–تازهممفاهیخلقدرخصوصبه–تحقیقفرایندمراحلتمامدربلکهنیستندهاگزارش
موردتنهاافرینیدانشمرحلههردرکهنیستچنینو.دارندتدبیریهموهمکاریفعالشکل

یناما.کنندمیهمکاریدانشاینخلقدرجویانمشارکتبلکه،.بگریندقرارمشورت
(167ص،1378،وایتفوت).نامیممیزاتوانمشارکتراویژگی



عناصر مهم در اقدام پژوهی

دقتبهایدبتعهدزمان)تعهد:شاملکهکردندبیانپژوهیاقدامدرراعناصریاسکولروبورگیا•
دیگربااییآشنابتدایازآنزمانکهشودگرفتهنظردرپژوهیاقدامکنندگانشرکتتوسط
ونتایجسیرتفها،دادهآوریجمعجدید،هایروشایجاد،تغییرگرفتننظر،درکنندگانشرکت
چیزیهرایوپیشنهادها،ایدهارائهدرپژوهیاقدامکنندگانشرکت)مشارکت(،باشدمیغیره
فراینددر)پنداشتناهمیتبا(هستند،یکدیگربابرابرشرایطدرگرددتغییرموفقیتبهمنجرکه

وانسانهابرای)یرتغی(بگذارند،احترامپروژهارزشهایویکدیگربهبایدکنندگانپژوهش،شرکت
تکنیک)قدقیتوجهو(استبودناثربخشدرعمدهعنصریکبعنوانتغییرمربیانمخصوصا
استپژوهیاقدامتحقیقفراینددقیقبررسیبازتابی

•



عبارتند از که. براید، برای اقدام پژوهی هفت مرحله در نظر می گیردمکبرخی پژوهشگران چون •
له اقدام پژوهی تشخیص مشکل یا مساله که مشکل ترین مرح: تشخیص کانون عالقه  یا مساله-1•

است پس از یک دوره تعمق درباره موقعیت و محیط کاری و هم چنین عمل در حال انجام ف
.  حاصل می شود

در این مرحله انواع داده ها از منابع گوناگون  و به روش :  جمع آوری داده ها و عرضه آنها-2•
به هر حال  باید به خاطر داشت. می شونداوریهای مختلف گرد 

(1386، جعفری هرندی، شواخیعابدی، )

•



رسیبرموردمرحلهایندرشدهآوریجمعهایداده:فرضیهتولیدوهادادهتحلیلوتجزیه-3•
ازهادادهمجددبررسیدنبالبه.یابندمیتدوینمقدماتیهایفرضیهوگیرندمیقراردقیق
.گردندمیحاصلشده،پروردههایفرضیهمقدماتی،هایفرضیه

هایامگسپسوشودمیساختهنظریهابتدامرحلهایندر:اقدامهایگامبرایریزیبرنامه-4•
موجودهایشیوهدرجزییتغییراتدنبالبهتوانندمیهاگاماین.شودمیریزیبرنامهاقدام،
شیوهیکنکردجایگزیندنبالبههاگامکهاینباباشدبرنامهکلدرتغییربدونعملانجام

.باشدجاریهایشیوهجایبهمتفاوت



توجهباید.گردندمیاجرامرحلهایندرشدهریزیبرنامههایگام:اقدامهایگاماجرای-•
جمعیهادادهاساسبربایداقداموگیردصورتاقدامیکهدهدمیرخزمانیتغییرکهداشت
همراهرالوبمطهایپیامدونتایجتاباشدگرفتهقرارتحلیلوتجزیهمورددقتبهوشدهاوری
.باشدداشته

آوریجمعهاییدادهاقدامهایگاماجرایازپس.تغییربرنظارتجهتهادادهاوریجمع-6•
.کندمینظارترااقاداماجرایازحاصلتغیییراتکهشودمی

اقدامدبعمرحلهبهورودآمادهراخودواقعدروکندمیارزشیابیوتحلیلوتجزیهنهایت،در•
هرندی،جعفری،شواخیعابدی،).کندمیاست،پژوهیاقدامبعدیچرخههماناکهپژوهی
1386)





مشاهده

هایمشاهدهازمتعددیهایتفسیرپژوه،اقدامپژوهشگر•
میجیحترراتفسیریکتنهااما.نمایدمیارائهشدهانجام
آنچهازاودرککهگرددمطمئنبایدهموارهولیدهد

رسایدرکازمتفاوتمعناداریطوربهکند،میمشاهده
یبترتبدین.باشدنمیمشاهدهدرکنندگانشرکت
عابدی،).گذردمیمصاحبهدستدردستمشاهده
(1386هرندی،جعفری،شواخی



مصاحبه

. ه استکه جمع آوری می کند، حاصل مصاحبهاییاحتماال پژوهشگر اقدام پژوه بسیاری از داده •
.  مصاحبه می تواند رسمی یا غیر رسمی باشد•
(1386، جعفری هرندی، شواخیعابدی، . )علماست تا هنر مصاحبه غیر رسمی بیشتر یک•



:در مصاحبه به نکات زیر توجه داشته باشید

Introducing questionsواالت معرفیس•

به من بگویید... می توانید در مورد •
اوریدآیا یک اتفاق خاص را به خاطر می •
در اپیزود یاد شده چه رخ داد؟•
ان پرسش مستقیم از آن چه گفته شده است سر تک:Follow-up questionsسواالت پیگیری•

تکرار کردن کلمات مهم. گفتنهممم...  دادن



نکات در مورد سواالت

Probing questionsسواالت هدایتی•

از ان چه رخ داد به ؟ آیا می توانید توصیف دقیقیبگوئییدآیا می توانید چیزی بیشتر در مورد آن •
دیگر نیز داریدهاییمن بگویید؟ آیا مثال 

ت می بعد چه فکر کردید؟ وقتی با اضطرابی که شد: Specifying questionsسواالت خاص•
گرفت رو در رو شدید چه  کردید؟

Directمستقیمسواالت• questions:باالاشمسازمانیرتبهیاایدکردهدریافتپولپاداشایا
،کواال)است؟ریبیتخرقابتییااستمنفقانهبیشترکنیدمیاشارهرقابتبهوقتیاست؟رفته
1996)

نقش سکوت•



سواالت

شما چیست؟دغدغه•
را دارید؟دغدغه چرا این•
برای آن انجام دهید؟چه کاری فکر می کنید می توانید •
ه کنید تا در مورد آنچه رخ می دهد قضاوتی داشتگردآوریچه نوع شواهدی می تواند شما •

باشید؟
را جمع آوری کنید؟شواهدی چگونه می توانید چنین•
و برت)؟شما در مورد آنچه رخ داده است منصفانه و دقیق استقضاوتچگونه چک می کنید که •

(1985، وایتهد



روایی در اقدام پژوهی

یرزشرحبهراکیفیتمالکچهارومطرحراپژوهیاقدامدرکیفیتبحث(1992)پوشوآلتریشتر•
:اندکردهتعیینپژوهیاقدامبرای

باآید،میدستبهپژوهشفرایندطولدرکهادراکاتیآنآیا:جایگزینهایاندازچشمبهمراجعه-1•
نیست؟تعارضدرپژوهشگرانسایریادیگرمرتبطاشخاصهایاندازچشم

شدهیاستخراجنتایجعملیاقدامحیندرکهشودمیمراقبتپژوهشفراینددرآیا:عملحینآزمون•
گردند؟ارزشیابی

انسانیتعاملاصولباآیااست؟هماهنگآموزشیاهدافباپژوهشفرایندآیا:اخالقیقضاوت•
دارد؟همخوانی

توانندبایحرفهکارگزارانکهشودمیساختهایشیوهبهآنابزارهایوپژوهشآیا:عملیهماهنگی•
ی،عابد)برند؟کارراآنحدازبیشواضافیوقتصرفبدونعملشانآتیتوسعهورشدجهت

(1386هرندی،،شواخی



یک سوال

اوستت که جزیی از ماهی–پژوهشگر الگوییچگونه می توان بر انحصار •
(169، ص 1385، وایتفوت ) غلبه کرد؟ –



ضمیمه



انواع تحقیق عملی

Organizational)کاردرتحقیقوسازمانیتغییرات• change and work research)
آنفهدکهداردوجودسازمانیتغییرچهارچوبدرعملیتحقیقاتازمدتطوالنیسنتیک•

ازبهتردرکووندشگرفتهفراموثرترکارهایشیوهتااستهمباافرادبیشتروبیشترهمکاری
اطالعاتریآوجمعمختلفانواعازمتشکلرویکرداین.آیدوجودبهسازمانیتغییرفرایندهای

.شودمیسئلهمحلبرایگفتگوبهمنجرکار،اینباشد،میسازماناعضایبهبازخوردارائهنیزو
لوینووودگرین،(1996a)گاستاوسانوتولیمینماننداخیرمقاالتدرخوبیبهسنتاین
(2007،آردلمک،ریزون).استشدهدیده(Coghlan&Brannick،2004)و(1998)



تعاونتحقیق بر مبنای 

Co-operative)همکارانهتحقیق• Inquiry):گروهیک
استرادیافازمتشکلکهباشدمیهمکاریمبنایبرتحقیق

یکدرتمرینودرکبرایمشترکدغدغهونگرانیکه
یشهاندوفکرکههستندمحققانیهمهمه.دارندخاصحرفه
یناازاستفادهبااندیشمندانومحققاناینهمچنین.دارند
طراحیها،ایدهایجادباعثکهکنندمیگیریتصمیمروش،

مچنین،هو.شودمیتجربهازگیرینتیجهوپروژهمدیریتو
میرکتشتحقیقاتیکههاییفعالیتدرکنندگانشرکت
(2007،آردلمک،ریزون).کنند



عملی و جستار عملیدانش 

رفتارواهچهارچوبوماهاتئوریما،مقاصدبینتاشوندمیباعثوابستههمبههایرشتهاین•
ا،هحوزهایندرکارهنگامواقعدر.آیدوجودبهانطباقوهمگراییجهان،رویماتاثیروما

میپراکتیساینزنیم؟میحرففقطیاکنیممیکارواقعاآیاکهآیدمیپیشسوالاینمابرای
کهتاساینجاایندرماکلیمقصود.دهدرخسازمانیوکوچکگروهفردی،سطوحدرتواند
بهراجستارات.دهندانجامهمباروزمرهزندگیبیشتروبیشترهایلحظهدرراعملوتحقیقافراد

(2007،آردلمک،ریزون).بدانند"زندگیازروشی"عنوانی



تاریخییادگیری 

درگیرکهتاسافرادیزیستههایتجربهمنظور.باشدمیزیستههایتجربهضبط:فرآینداین•
صورتبه،انمحققفرایندایندر.یادگیریوآموختنموقعیتدریاباشندمیعملیتحقیقیک

رویوشوندهماهنگscopeاسکوپرویتاکنندمیکاردرگیرندکهآنهاییباهمکارانه
فرآیندطریقازاراطالعاتبعد.بیایندراکلیدیهایپرسشآنگاه،کنندتمرکزمسالهیکتاریخ

iterative)بازتابیمصاحبه reflective interview process)سپسکنند،مرورتکراری
راآنتواندبانجمنیاسازمانیککهشکلیبهشوندمیتبدیلوشودمیتقطیراطالعاتاین
عملینتایجواهپیامدو.شودفراهمدقتبهدستیابیبرایسازماناعضایبیندیالوگو"بشنود"
(2007،آردلمک،ریزون).آینددستبه



Appreciative inquiryگرجستار مالحظه 

راگرمالحظهجستارکهکنندگانیاقدام•
هکدارندرابحثاینگزینند،میبر

ان،جهبهنسبتکجاتاعملیتحقیق
کهچیزی.ماندمیباقیمحورمساله
تولیدبرایافرادظرفیتتاشودمیباعث
خیالازالهام.شودکمنوآورانهتئوری

کهاینبرای،.یابدمیکاهشهم
ودشبرقرارافرادبینگرمدیالوگی
قیتخالبرایافراددستتااستنیازمند

.شودگذاشتهباز



مالحظه گرجستار



سازدیمتوانمندراماجوامع،نیزوشودمیقلمدادمثبتها،سازمانبرایچهآنبهتوجهداشتن•
افزایشرابخشزندگیپتانسیلاینتوانمیچگونهوبخشدمیزندگینهاآبهچیزچهبفهمیمتا
دافاهکهشودمیآغاز"شرطیغیرمثبتسوال"باگر،مالحظهجستار.نمودحفظیاوداد

کهسازدمیمعطوفسازمانوجودازهاییجنبهرویراتوجهوکندمیهدایتراجستار
(2007،آردلمک،ریزون).کندمیاعطاسازمانبهراپایداریوبخشیزندگیبیشترین



جستار کل سیستم 

ندگاننمایمشارکتتااندشدهطراحیکههستندرویدادهاییگروهی،فرآیندهاییامداخالت•
نامهبردرچهوتفکردرچههمآنزنند،رقمجامعهیکدرچهوسازماندرچهرا،سیستمکل

بهفراینداینهکاستاینکند،میمتمایزعملیتحقیقانواعبقیهازراآنهاکهآنچهتغییرریزی
اینکهایجبهوکنندشرکتفعاالنهریزیبرنامهدرتادهدمیامکانکنندگانشرکتتمام

و ( Gustavsen ،2001)یک هدف و نتیجه منفرد را بخواهند، چه در طراحی کنفرانس گفتگو •
برعکس، نقش محققان ( Pratt ،Gordon ،&Plamping ،1999)چه در طرح کلی سیستم 

مک، ریزون. )اشدمی بکنندگانگفتگوی دموکراتیک میان شرکت در اینجا، ایجاد شرایطی برای 
(2007، آردل



.هنر، قصه گویی و تئاتر به عنوان روش تحقیق عملی

در،معاصرهایجنبشازایگسترهدرراامروزیهایجنبشافزونروزطوربهعملیتحقیق•
قصهوئاترتهنر،درونازدرکهاقداماتی.شودمیاستفادهجامعهدرهنریپراکتیسازایگستره
ودانشودبازنمهایراهبهراماودهندمیجستاربرایراشروعنقطهمابه.آیندمیبدستگویی
(2007،آردلمک،ریزون).شوندمیرهنموندانستن



Public Conversationsمکالمه های عمومی 

ویشتربتعاونباایجامعهکهاستاینعمومیگوهایوگفتجنبشهدف.عمومیهایمکالمه•
ارزشکهیافرادبینراروابطو.دهدارتقاراسازندهگوهایوگفتوآوردباربیشترصمیمیت

بهبودرامتضادعمومیمسائلدرمختلفهایموقعیتومختلفهایبینیجهان،مختلفهای
مندعالقهدشایودارندقرارهمبامتضادهایرابطهدرکهشودفعاالنیشاملتواندمیاین.بخشد
پذیردصورتارکاینرسانهطریقازکهآنجایبه.کنندصحبتهمبامستقیمطوربهتاباشند
صورتهاییگروهوهاشبکهداخلدرتواندمیکاراین.نباشدتدافعیکههاییروشبهکال

.دارندکهاوتیمتفمنظروهویتعلیرغمباشندمیتعاونصورتبهکردنکاردنبالبهکهپذیرد
رایدموکراستاکنندمیتالشکهدهندگانیآموزشوسیاسیرسمیمقاماتمدنی،رهبران
(2007،آردلمک،ریزون).بسازندراجامعهودهندافزایش



و جو می این روش تحقیق بهبود کیفیت زندگی سازمانی، اجتماعی و خانوادگی  مردم را جست•
.  کند

ق  باید در تحقیمفعپژوهش عملی جامعه گرا بر اساس این فرض عمل می کند که همه افراد ذی •
.  در فرایند های تحقیق مشارکت کنند

:عبارت است ازاسترینگرروش بنیادی تحقیق عملی از دیدگاه •
(جامع آوری داده ها و اطالعات) اطالعات مربوط را جمع آوری کنید: نگاه کنید•
(نظریه پردازی)؟جورنداین جا چرا و چگونه چیز ها این : کشف و تجزیه و تحلیل کنید: فکر کنید•
.  اجرا کنید و ارزیابی کنید( گزارش)برنامه ریزی کنید: عمل کنید •



ن راه حل عده ای اعتقاد دارند که پژوهش عملی ابزاری کامال سیاسی است و هدف محقق از انجام آن یافت•
آنها ظلم می برای مشکالت اجتماعی و کمک به افراد برای غلبه  بر کسانی است که بههایییا راه حل 

.  کنند
میاموردرموفقیتشرطراهمدلیوهمکاریوداردتاکیدهمهنظراتفاقبرکهاستروشیاساسااما•

داند
.ندباشجاانافرادرودمیانتظاریاوبایدکهجاییازنهکنیدشروعهستندافرادکهجاییاز•
تصمیمرایبافرادبهترین،وضوعبراشرافدلیلبهنمایندگانیاگذارانسساستومجریانومدیران•

(38ص).هستندرجوعاربابهایگروهمورددرگیرید
هافعالیتازدستهآندرکنندگانمشارکتهمهفعالحضورنیازمندگراجامعهعملیپژوهش:ارتباطات•

سهیلتراگروهییاسازمانیاهدافتحققوروابطدرهماهنگیایجادکهاستارتباطاتیهایروشو
(45ص).نماید



:  مشارکت

:کارایی مشارکت هنگامی حداکثر است که •
. درگیر شدن در انجام  امور را به شکلی جدی میسر سازد•
.  به افراد امکان دهد امور مهم را انجام دهند•
.حمایت از افراد را در هنگامی که فرا می گیرند برای خود کار کنند، فراهم آورد•
(48ص . )تشویق کنندهستدها را که افراد قادر به تحقق آنهاییطرح ها و فعالیت •

حس می کنند که بر زندگی خود کنترل دارندافراد •



فراگیر بودن در تحقیق عملی

حداکثر سازی مشارکت همه افراد در گیر در تحقیق•
شمول همه گروه های مورد نظر•
ای این که بر به ج-، فرهنگی و سیاسیاجتماعی،اقتصادی–شمول همه مسائل مرتبط  با تحقیق •

اهداف سیاسی  یا اداری محدود متمرکز شود
تضمین همکاری با گروه ها و سازمان های دیگر•
شدن همه گروه های مورد نظر از فعالیت هامنتفعتضمین •



نکاتی در مورد آماده سازی

بهنندهکتهدیدنقشوکندمعرفیطرفبیوعادیراخودامکانحدتابایدپژوهشگر:برخوردطرز•
نگیردخود

تعاملیهایهشبکبابایدپردازدمیاجتماعیهایتحلیلوتجزیهبهپژوهشگرکههنگامی:موقعیت•
.نورددمیدرراسازمانیاموسسهوجامعهرسمیهایمرزکهاجتماعیهاینهادوهاگروه

اجتماعیایفضکهکنندمطرحراخودهنرمندانهایگونهبهبایدپژوهشگران،تدارکاتیکارباهمزمان•
(66ص).نگیردقرارتهدیدموردکرد،خواهندکارانهاباکهراکارکنانی

کنندتحلیلوهتجزیاجتماعینظرازرامحیطبایدپژوهشکنندگانتسهیل:نفعذیهایگروهشناسایی•
(69ص).نداشدهلحاظتحقیقیفراینددرمربوطهایگروههمهکهکنندحاصلاطمینانوسیلهبدنیو

•



:مرحله نگاه کنید

وصیفتبرایتحقیقدرنفعذیهایگروهبهکمکعملی،تحقیقفرایندازمرحلهاینهدف•
(79ص).استجامعوروشنشکلیبهخودموقعیتووضعیت

مصاحبه:اطالعاتآوریجمع•
فرصتنندفکمالقاتتحقیقدرنفعذیهایگروهاعضایباپژوهشگراناگر:مشارکتیمشاهده•

انهادرانکنندگمشارکتکههاییمجموعهوهامحیطمشاهدهطریقازتاداشتخواهندبیشتری
.دندآوردستبهتحقیقزمینهوشریاطازترروشنتصویریفکنندمیزندگیوکار

:اسناد•



تهیه گزارش های توصیفی

جلسات مقدماتی•
ی جلسات رسمداخلیفهای شنستجلسات  غیر رسمی، گروه های اصلی، : اشکال جلسات•

.  جلسات گروهی
کمیته های رسمی•
مقررات و دستور جلسات•
ص .)ری شودامور جلوگیجریادر جلسه بر جاضرمتنفذباید از تسلط افراد قدرتمند  یا : رویه ها •

94)



چهارچوب های توصیف

روش های قوم نگاری•
چرا، چگونه ، چه کسی، چه چیزی، چه  موقع ، کجا: روش شش پرسش •
: روش توالی رویداد ها•
موثر بر فرایند تحقیقعوالمجموعه : گروه نیمرخروش •



فکر کنید

توصیفییهاگزارشآندرکهباشدجلسهازبخشیمنزلهبهتوانندمیتفسیریهایفعالیت•
همایگردیکبرگزارینیازمندفرایندشدنترپیچیدهصورتدراستممکنیاشوندمیتنظیم
(105ص).گردندمستقل

.یابندسازماننفرهششهایگروهدرحداکثرکنندگانمشارکت•
مشترکتفسیریهایگزارش•



الگوهای تفسیر

.  چرا چگونه ، چه کسی، چه چیزی، چه  موقع ، کجا–روش شش پرسش •
روش بررسی سازمانی•
روش ترسیم مفاهیم•



حل مشکالت ساده: عمل کنید

دسته بندی اولویت ها•
بررسی گزارش های رسمی و غیر رسمی قبلی•
تهیه فهرست مسائل یا نگرانی های موجود در گزارش ها•
سازماندهی مسائل  بر اساس اولویت ها•
درجه بندی مسائل بر اساس درجه و اهمیت مشکل •



اجرا



:منابع

و35شمارهتیبتروتعلیمفصلنامه.تربیتوتعلیمدرآنکاربردوپژوهیاقدام.عباسبازرگان،•
36.

تیمشارکعملیپژوهشدرعملونظریهپیوندبخش؛رهاییعلممثابهبهشناسیانسان(1391)رهبری،الدن•
141ـ 111صص، پاییز و زمستان2، شماره 2دوره شناسی ایرانانسانهای پژوهش

ژوهشپدفتر.رفیعیحمیدعلیمحمدترجمه.مشارکتیعملیپژوهش(1385).ویلیاموایتفوت•
.فرهنگیهای

وپژوهیاقدامشناسیروش(1386).بتولهرندی،جعفری.علیرضا،شواخی.احمد،عابدی•
.سانیانعلومشناسیروش.دانشگاهوحوزهفصلنامه.رفتاریعلومهایپژوهشدرآنکاربرد
89-71صفحات51شماره13سال



:منابع

»پرستاریخدماتکیفیتارتقایبرایراهی«:پژوهیاقدام(1386)حسنیپرخیده،شوریدهآتشزادهفروزان•
48تابستان21شماره6دورهپرستاریپژوهش

بیننشریه()ارسیف)تولیدمدیریتوصنایعمهندسیالمللیبیننشریهالدینسیدحسامذگردی,محسنزادهفالح•
صفحهتا23صفحهاز;(صنایعمهندسینامهویژه)6شماره,17دوره,1385زمستان:(مهندسیعلومالمللی

35.
آگهنشر . شادرومحمد رضا . اقدام پژوهی( . 1394)جی امپاتریک. کاستلو•
:  ارزیابی گزارش های اقدام پژوهی ( 1391.)، حسینکارشکی. ، محمد رضاآهنچیان. محمد آقایی، مهدی •

154-141صص. 4شماره 4فصلنامه پژوهش های کاربردی روانشناختی دوره . بازشناسی مقوله ها و شاخص ها



کرمانپزشکیلومعدانشگاهپشتیبانیستادکارکنانتوانمندسازی:پژوهیاقدامعباسزادهعباس,مریممصباحی•
331صفحهتا321صفحهاز;4شماره,1دوره,1391زمستان:سالمتعلومدرکیفیتحقیقات

63-54صص4شماره 3دوره . فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی( 1396.)ستایش فر، مریم. ، سید احمدهاشمی •



منابع

• Anne burns in The Cambridge Guide to Research in Language Teaching and Learning, Edition: First, Publisher: 
Cambridge: Cambridge University Press., Editors: J. D. Brown & C.  Coombe, pp.99-104

• AuerChristoph. Follack Manuela Using Action Research for Gaining Competiti Advantage out of the Internet’s 
Impact on Existing Business Models.. 15th Bled Electronic Commerce Conference eReality: Constructing the 
eEconomy

• Barret and Whitehead, 1985, quoted in Action Research, Principles and Practice, McNiff,
1988, 57)

• Debora A. Elam Kristine Brands Planned Change in a Chinese Company: A Participatory Action Research
Approach. Journal of Management Policy and Practice vol. 14(5) 2013

• Dick Bob (2007) Action research as an enhancement of natural problem solving. International Journal of
Action Research, Rainer Hampp Verlag, vol. 3(1+2), pages 149-167.

https://ideas.repec.org/s/rai/ijares.html


منابع

• Kavala Steinar (1996). Interviews: An Introduction to Qualitative Research
InterviewingSAGE Publications, Inc; 1 edition (March 14, 1996)

• Koshy, E, Koshy, v., Waterman H(2010) action research in healthcare. SAGE Publications
Ltd

• Shankar Sankaran, Madhu Ranjan.Implementing Organizational Change Using Action
Research in Two Asian Cultures , University of Technology, Sydney, Australia , Kumar
Indian Railways, Varnasi, India

• Sandra Eady, Valerie Drew and Annetta Smith Doing action research in organizations:
Using communicative spaces to facilitate (transformative) professional learnin Action
Research published online 3 September 2014

• Peter Reason and Kate Louise McArdleAction Research and Organization Development
Centre for Action Research in Professional Practice University of Bath For T.C. Cummings,
ed, Handbook of Organization Development, Sage Publications



• Action research: a methodological introduction David Tripp Murdoch University Invited theme 
paper in a special action research edition of — Educação e Pesquisa 31(3): 444-467 (2013)

• Choice and Quality in Action Research Practice PETER REASON  JOURNAL OF MANAGEMENT 
INQUIRY / June 2006 

• Craig A Mertler. action Research: Improving Schools and Empowering Educators Fourth Edition. 
SAGE Publications, 2013
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management vol 7 75-86 (1996)



• Parkin, P. (2009) Managing change in healthcare Using action
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پایان نامه

الیااسترسرخگوشتصنعتدرعملیتحقیقمطالعهیککارآفرینیونوآوریرهبری•
کریستین آن پیت•

• “Leading innovation and entrepreneurship: an action research study 
in the Australian red meat industry” Christine Anne Pitt Southern 
Cross University 2007



انددادهمانجارقابتیمزیتایجادبرایهاییچالشباهاشرکتامروزشدیدرقابتیدنیایدر•
بدنهتحقیقاینباتااستشدهتالش.استبوده(2006-2002)سالچهارتحقیقزمانطول
مداخلهقطریازتاپذیردصورتهاییانتخابوشودبررسیکارافرینیونوآوریدربارهدانش
.یابدشتابنوآوریهایتوانمندیتوسعهویابدبهبودپراکتیس،هایی



:سوال اصلی تحقیق

هایتوانمندیتوجهیقابلطرزبهکهدهدارائهوکندطراحیراهاییمداخلهMLAبایدچگونه•
غییرتحالدرسریعامحیطیکدرتادهدافزایشاسترالیاسرخگوشتصنعتدررانوآوری
برسد؟پایداررقابتیمزیت

بازتابومشاهدهواقدامریزی،برنامه:یادآوری•



دغدغه های تحقیق

.  افزایش یابدMLAنوآوری در پراکتیسیک نتیجه کلیدی این تحقیق بود که •



چالش های صنعت گوشت

: چالش ها•
جهانی سازی، عقالنی سازی و مالکیت چند گانه•
تغییر در تقاضای مشتری و کاهش سهم نسبی بازار•
حاشیه سود پایین آمده و رقابت پذیر بودن کاهش یافته است•
مشکالت جدی در جذب و حفظ نیروی کار آموزش دیده•
ابستهمداخله همیشگی در زمینه ایمنی غذا، محیط و ایمنی  و بهداشت حرفه ای از سوی نهادهای و•
رقابت شدید  و ظهور رقبای جدید مانند برزیل•
هبمربوطحوادثوصادراتدرشدیدمیرومرگ.حیوانبیماریمانندگانهچندهایبحران•

ایمنی







فازییک شروع : برنامه ریزی چرخه اول 

کهکندمیشناساییراهاییفرصتکهبودهاییفعالیتشاملاولچرخهبرایریزیبرنامه•
ازکهانینفعذی.کنندشرکتتاشدهخواستههمنفعانذیازوداردهمراهبهرافعالمشارکت

.پذیرندمیتاثیرآنها
دانشوشودتفادهاسآسانیبهانددریافتهصنعتازآنچهتااستشدهاستفادهساختاریافتهتحلیل•

.شوندگرفتهکاربهمرتبط
.داریمجاایندربندیمثلثیک•
فازیهایپاسخوفازیسواالتباشروع•



مرور ادبیات اولیه



عملکردنوآوری و : مفهوم اول

نعتصبخشیکیا)منفردشرکتیکدروندرونوآوریدرجهبینایرابطه:اولیهگزاره•
جودوصنعتازبخشیاشکرتآنرقابتیمزیتوسودآوریکلی،عملکردو(داردوجود
.دارد



نوآوریتوانمندی : مفهوم دوم

توانمندیانعنوبهشوندترسیموشوندشناساییتواندمینوآورسامانهایویژگی:اولیهگزاره•
.نوآوریخاصهای

خشبزمینهدرتواندمی«شرکتنوآوریتوانمندی»مفهومچگونه:قسمتاینخاصسوال•
شود؟اجراییوبیانسرخگوشت



ایمحیط زمینه : مفهوم سوم

ینه ای قرار درجه نوآوری در درون یک شرکت منفرد می تواند تحت تاثیر محیط زم:  گزاره اولیه •
.   بگیرد که در آن عملیات می کند

وآوری در مسائل زمینه ای کلیدی که بر سطح و موفقیت فعالیت های ن: سوال خاص این بخش•
صنعت گوشت سرخ تاثیر می گذارند کدام می باشند؟



استراتژی های مداخله :  مفهوم چهارم

طریقازدتوانمی(صنعتازبخشیکنهایتدرو)شرکتیکنوآوریتوانمندی:اولیهگزاره•
.یابندبهبودیکپارچهطوربهوبیرونازهدایتبامداخلهاستراتژیهایسازیپیاده

لقابطرزبهکهبپردازدمداخالتیارائهوطراحیبهبایدMLAچگونه:بخشاینخاصسوال•
یکدرارپایدرقابتیمزیتتابپردازدسرخگوشتصنعتدرنوآوریهایتوانمندیتوجهی
دهد؟رختغییرحالدرسریعامحیط



:چهار مفهوم در چهارچوب  مفهومی اولیه در نظر گرفته شده است•
بازده ی سازمانی به درجه  و موفقیت نوآوری سازمان ربط دارد•



:چهارچوب مفهومی

(contextual environment)محیط زمینه ای •
مشتری، فن آوری، رقبا، نهاد ها: بیرونی•
استراتژی: داخلی •
:توانمندی نوآوری شرکت•
رهبری قابل انطباق•
شایستگی فرهنگی•
مدیریت دانش•
استراتژی و ساختار•
فرایند و سیستم ها•



:نتایج عملکرد•
رقابت پذیری، سودآوری، پایداری(: کالن)ماکرو•
سرمایه گذاری تحقیق و توسعه، محصول جدید، فرایند جدید(: خرد)میکرو•

:  چهارچوب مداخله•
در سطح نهاد/ تغییر در سیاست•
استراتژی صنعت•
شبکه ها•
شالوده•
خدمات مداخله ها•







گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها

ایندردشانجامبخشیبینگیرینمونهطریقازعمیقمصاحبهتایی28سرییکاول،چرخهدر•
شناساییفراداتا.شداستفادهبرفیگلولهروشازوکردندشرکتنفعذیهایگروههامصاحبه
.شوند

تاشدرحمطاولیهطوربهبازانتهایباسواالتازکهشداستفادههمهمگرامصاحبهتکنیک•
طوربهدگانکننمشارکتتمامتاشدتالش.شوندپیدابعدیهایمصاحبهبرایبعدیسواالت
.کنندبیانراخودمطالبکامل

.  مصاحبه ها کد گذاری شد•
(68ص . )هم مد نظر قرار گرفت( MIND MAPPING)همچنین نقشه برداری ذهن•



:که باید به آن پاسخ داده شود این بودسوال اصلی تحقیق : چرخه اول در پایان •
هایتوانمندیتوجهیقابلطرزبهکهدهدارائهوکندطراحیراهاییمداخلهMLAبایدچگونه•

غییرتحالدرسریعامحیطیکدرتادهدافزایشاسترالیاسرخگوشتصنعتدررانوآوری
؟برسدپایداررقابتیمزیت









عمل و مشاهده

کار با تیم . مرور ادبیات .این مرحله شامل سه بخش می شود، شامل مصاحبه های همگرا می شود•
MLA

حضور در کارگاه های نوآوری •
تایید مفهوم ها•
. شکل می دادند بیان شدنفعانکه ذی هاییتم مشاهدات در قالب •



تماس تلفنی و نامه کتبی•
.  تا دو ساعت و نیم طول کشید1زمان تقریبی یک ساعت و نیم ولی عمال بین  •
. سواالت طراحی شدنفعانبر اساس گروه بندی ذی •
در این مرحله فقط از یک مصاحبه گر استفاده شد•
.  ذهنی استفاده شدبردازیاز نقشه •
مصاحبه و مرور ادبیات•



:چند نکته

از بین می رفتخالقیتاگر قرار بود فقط روی ادبیات تاکید شود •
. هم به  دلیل فشاری که روی منابع می آورد استفاده نشدنظریه مبنایی از •
دوبارهراموجودهایتئوریتاملدوهردرشدمیباعثچوننشداستفادههمصرفشهود•

.کندکشف
. در مصاحبه ها استفاده شدگلوله برفی از روش •



گام های تحلیل داده ها

شکافتن داده ها: گام اول•
مفهوم ها و مضامین صحیح:  گام دوم•
دستیابی به شناخت کلی: گام سوم•
ساختن کد ها:  گام چهارم•
کردن کد هاالیتهای : پجمگام •
تم های اصلی: گام ششم•



ست هدف از این چرخه این ا. البته در چرخه اول تحقیق.  می رویممشاهده و » عمل »بعد به سراغ •
ه استفاده که دانش صنعت  بدست آید  تا تضمین شود که چهارچوب مداخله ای که در این مطالع

.می شود مرتبط است





زمینه های مداخله

سنجشاریتجارتباطتضمیناثر،ارزیابیجددیهایرویکرددادنتوسعه:ارتباطاتوسنجشمزایای•
ایمقایسهارزیابینوآوری،رویگذاریسرمایهبهتشویقها،

ساختت،صنعاستقاللتشویقصنعت،هایسیاستوفرهنگکردندنبال:صنعتمشارکتایجاد•
دریادگیریلتسهیتغییر،قهرمانانپشتیبانیوشناختدولت،بامشارکتوکارشرکت،توانمندی
نوآوریدرمحدودیتبردنبینازصنعت،

تکنولوژی تسهیل توسعه استراتژی نوآوری، تولید ایده، سرمایه گذاری روی: سرمایه گذاری در نوآوری•
رک با های توانمند کننده، جلوگیری از تقلید، کاهش ریسک سرمایه گذاری،  سرمایه گذاری مشت

شرکای تجاری، دستیابی به مکانیسم های سرمایه گذاری 
توسعه توانایی های صنعت، به دست آوردن اطالعات، رواج روش : پیاده سازی چهارچوب نوآوری•

های مورد نیاز،  تشخیص توانمندیهای نوآوری، تسهیل آگاهی و تعهد  مدیریت ارشدشناسی
انآوردگتحقیق و توسعه و یکپارچه سازی آن، همکاری با فراهم : ساختن منابع و توانمندی ها •

ربوط به نیروی همکاری در برنامه های م.  تکنولوژی، پشتیبانی رهبران نوآوری؛ جذب توانمندی به صنعت
. کارآفرینکار، پرورش نیرو های 



بررسی دوباره چهارچوب مفهومی

:مرور دوباره بر چهارچوب مفهومی•
کارآفرینیارتباط دادن نوآوری و •
کارآفرینیاهمیت نوآوری و •
شرکتیکارآفرینی•
ریف جدید از حوزه ، تعاتسراتژیکبا تولید پایدار، احیای سازمانی ، احیای : شرکتیکارآفرینیمقوله های •

. فعالیت
کارآفرینانهتمرکز •
.  کارآفرینینوآوری و همگرایی•
تئوری سیستم های نوآوری •
عناصر و فرایند های یک سیستم نوآوری•
خلق دانش و فرایند یادگیری•







دوبراریسیاستگذومداخلهچهارچوبدهیم،انجاممداخلهبخواهیماگر:موضوعادبیاتطبقبر•
بخشجهانیپذیریرقابت-2،پایداری،سودآوری،رقابتقابلیت-1گذاردمیتاثیرقسمت

میقراربررسیموردموضوع(sector)بخشیوشرکتیسطحدودردیگرسویازهمچنین•
برمنابعهایلودهشاوبازارهادیگرسویاز.استگذارتاثیربخشفرهنگبربیرونیمحیط.گیرد

نوآوریتاودشمیباعثمسالهنیا.گذارندتاثیردانشوموزشآویادگیریبینتعاملکیفیت
کارآفرینیووآوریناستراتژیدیگرسویازباز.گیردتاثیرتحتکارافرینیقابلیتوشرکت
.باشدمیگذارتاثیرارزشهایزنجیرهوهاشرکتدرمحوری





ساختن چهارچوب مداخله

توسعهتمسیسشکستبالقوهحوزهششمبنایبرتحلیلیچهارچوبیکابتدامرحله،ایندر•
هارچوبچازاستفادهنتایجفصل،ایندرواقعدر.پردازدمیدومچرخهبههفتمفصل.یافت

.شودمیارائهمسیستهایشکستازنقشهیکبرساختنباهمراهسرخگوشتبهشدرتحلیلی
داده های کیفی از مصاحبه ها در چرخه اول •
.  وجود داردهایینقشه برداری نیز نشان داد که در هر شش حوزه ضعف •
یک،اریتاثیرگذامکانبرابردراهمیتاولویتفرآیندیکمبنایبرتااستآنوقتحال•

بگیردشکلمداخلهاولویتماتریس
شد و پروژه های مداخله ای بالقوه  هم برساختهSIدر مرحله پایانی ، یک چهارچوب مداخله ای •

.در صنعت تست شدندکنندگانتوسعه یافت و با درگیر شدن مشارکت 





چرخه تکراری

ابتدا مدل تحلیلی شکست سیستم ارائه می شود•
(و داده های مصاحبه MLAگزارش های )بعد شواهد شکست سیستم مورد بررسی قرار می گیرد•
کشیدن نقشه شکست های سیستم•
MLAکار با تیم تحقیق •

اولویتماتریسایجاد •
ارزیابی میزان پذیرش دستیابی به چهارچوب مداخله•















چهارچوب مداخله: شرح شکل اسالید بعدی

تولید دانش، توزیع دانش و کاربرد دانش با هم تعامل دارند•
.این مساله روی زیر ساختار تاثیر می گذارد•
توانمندی شرکت ها، نهادی تعامل ها بین فرهنگ بخش،•
شکست های سیستم •
.ربط داردکنشگرانسالمت سیستم  بر اثر بخشی فعالیت ها و •
.می باشدتنگناهابر مبنای گلوگاه و شکست های سیستم، •
.اولویت ها به میان می آیدماتریسبعد •
و حیطی سه منظر برابری اجتماعی، پایداری م. در نهایت ، رقابت پذیری جهانی به  میان می آید•

اقتصادیوفور منابع 











. ذهنی استفاده می شودبردازینقشه •
.شدانجامبندیمقولهوگذاریکد.گردیدتقسیمدادهواحدهایبههامصاحبهخالصه•
اخهشداخلدرمضمونیهایکدواصلیمفاهیمآندرکهآمددستبهگوپاسخذهنینقشه•

سومودومواولهای
28مجموعا)داشتیممصاحبهدورچهارمجموعدریعنیشداجرادوهردرمصاحبهدوگفتیم•

(مصاحبه
ادبیاتمرور+تحقیقدستاوردهای تیم •



مضامین اصلی: چرخه اول

نوآورویژگی های یک صنعت -1•
سیستم نوآوری-2•
تم ها و بازار مداری، رهبری، فرهنگ ، استراتژی، منابع، سیس: توانمندی های نوآوری شرکت-3•

فرایند ها، سنجش عملکرد
محققیننوآوری،عاملینصنعت،نوآوریقهرمانان:نوآوریهایسیستمدرافرادنقش-4•

نواوریسازانیکپارچهنوآوری،





رای صنعت بکارآفرینیدر فصل پنجم تحقیق،  یک چهارچوب مفهومی برای سیستم نوآوری و •
.  گوشت سرخ  توسعه یافت

.  استفاده خواهد شدکارافرینیدر فصل ششم، مدل نوآوری  و توانمندی های •



داخلدرتوانمندیهاویابدبهبودMLAدرپراکتیسکهبوداینتحقیقایننتیجهیکعنوانبه•
شرکتپروژهایندرMLAتحقیقتیمتاشدتالشرواینازویابدافزایشMLAتحقیقتیم
وردندکمیطراحیراایمداخلههایانتخابوداشتندشرکتدادهتحلیلدرتیماعضای.کنند

.کردندمیآزمایشراصنعتداخلدرجدیدعناصرپذیرش
قابلآیندهدرایدارپتغییربنابراینوبیاموزندفرایندخاللدرتاداشتندرافرصتاینتیماعضای•

.بوددسترسی



مقاله

پیاده سازی تغییر سازمانی، با استفاده از تحقیق عملی در دو فرهنگ آسیایی•
• Shankar Sankaran, Madhu Ranjan.Implementing Organizational 

Change Using Action Research in Two Asian Cultures , University of 
Technology, Sydney, Australia , Kumar Indian Railways, Varnasi, India 



مقاله

پیاده سازی تغییر سازمانی با استفاده از اقدام پژوهی در دو فرهنگ آسیایی•
پیاده سازی تغییر در مدیریت دو سازمان با استفاده از دو مدیر•
یادگیری عملی و علم عملی: اقدام پژوهی در این مقوله دو زیر مجموعه هم دارد•
تواند چند ملیتی ژاپنی در سنگاپور تا بشرکت آماده سازی بخش مهندسی یک : پروژه اول•

ساختار و توانمندی خود را برای اجرای پروژه های جهانی با ایجاد تغییرات در مقیاس گسترده  رد
.  انجام دهدفرایندهایش

اگیر در یکی از در یک بوروکراسی هندی صورت پذیرفت است تا مدیریت کیفیت فر: پروژه دوم•
.  بخش های این سازمان انجام شود

.دو پروژه با همدیگر مقایسه شد•



سنگاپور: پروژه اول

یادگیری مدیریتی•
در ژاپنتیلوریستیروش مهندسی •
سنگاپورمهندسین ارزانتر از •
تحقیق عملی در شرکت چند ملیتی در سنگاپور•
دکترای وی تزمطالعه یادگیری مدیریتی برای توسعه مدیران سنگاپوری توسط یک مدیر ارشد است که در قالب•

.  انجام می شود
.  ستاد اصلی در ژاپن است•
.توسعه در سنگاپور هم یافته است•
.   بودتیلوریستیروش مهندسی ژاپنی •
.مهندسین در سنگاپور اول به عنوان مهندس پروژه یا مهندسین سیستم تمرین داده می شدند•
.  همچنین مهندسین کامپیوتر و استارت آپ هم آموزش داده می شدند•



سنگاپور: پروژه اول 

مهندسی پروژه•
مهندسی سیستم•
مهندسی نرم افزار•
.  در سنگاپور داشتندهاییهر کدام بخش •
سنگاپوری ها ارزانتر بودند•
«مهندسی در ابعاد جهانی»پروژه •
به هند و فیلیپینبرونسپاری•



مسئولیت تکمیل پروژه مهندسی در ابعاد جهانی در سنگاپور: نویسنده اول•

با مالکیت تغییر توسط مدیران جوان: تغییر•

.شش مدیر شرکت کردند•

توانایی حل مشکل مد نظر قرار گرفت•

حساسیت مشتریان به هزینه ها مورد بررسی قرار گرفت •

اول او از بیرون مدیری نیاوردنوینسده•

.ن می شودنکته بدیهی این بود که توسعه سریع در سنگاپور باعث پیشرفت کل سازما•

•



:سوال اولیه تحقیق

.  کنددر میان مدیران آنها را موثر تر می« یادگیری آگاهانه»آیا توسعه دادن : سوال در ذهن محقق•
تاداردرااییتواناینجهانیتجربهبازمینهپسهمینباارشدمدیریکآیا:تحقیقاولیهسوال•

کند؟منتقلعملیتحقیقطریقازمدیرانبهرادانشیچنین
پس زمینه انتخاب تحقیق عملیفازیایده •
.  چیزی که تازگی داشته باشد•
استفاده از دروس ان الین در -2حضور در جلسات پایان نامه ها-1: استفاده از دو منبع یادگیری •

این زمینه
تشکیل مجموعه تحقیق عملی•



مراحل انجام کار در پروژه اول

کمیته پیاده سازی مدل کار•
ور تا پایان خروج از سازمان سنگاپور و لی با این حال حفظ ارتباط به عنوان مشا: در مراحل پایانی•

پروژه
. از نمونه گیری هدفمند استفاده شد•
. تالش شد تا مقاومت در برابر تغییر کم شود•
.  بعد سه مدیر هم اضافه شدند: در مرحله بعدی •
. جلسه اقدام پژوهی انجام شد12•
.  ضبط شدمینوتجمع آوری شد و روی کنندگانمشارکت تامالت•
•



مراحل انجام کار در پروژه اول

وری شدآهای مجموعه جلسات اقدام پژوهی جمع مینوت•
نوشته شد مورد بررسی قرار گرفت1یادداشت های تامل که توسط نویسنده شماره •
آرشیو شرکت  در مورد کار کمیته پیاده سازی مدل نیز بررسی شد•

تئوریگراندداستفاده از روش •



درباره نویسنده ها در تحقیق عملی

ازمان خود هندی بودند مهندس بودند و در برنامه مدیریت کیفیت فراگیر در س: هر دو نویسنده •
.  شرکت داشتند

عت ادامه شد دومی هم به کار در صنآکادمیسیننویسنده اول، سازمان را ترک کرد و دیگر یک •
.  داد

سله به این نکته اشاره کرد که هم سازمان های ژاپنی و هم سازمان های هندی سل: نویسنده دوم •
مراتب می باشند و بر فرهنگ های خط کنترل قرار دارند 

• .



هندیبورکراسیاقدام پژوهی در : پروژه دوم

تغییر در نحوه تمرکز سازمان•
دستیابی به مشتری مداری و آگاه نسبت به کیفیت•
:  از روش های متعدد تحقیق استفاده نموددونویسنده شماره •
وکمیتحلیلباز،انتهایباهایپیمایشها،مصاحبهازشدهتحلیلوشدهگردآوریهایداده•

.استشدهاستفادهشناسیروشفرایکعنوانبهعملیتحقیقاز.باشدمیموردیمطالعه
محیطبهنیازیرفراگکیفیتمدیریت.گردیدبحثوشدتمرکزفراگیرکیفیتمدیریتروی•

.ریختمیهمبهرامراتبسلسلهسازمانیمربیانحضور.داردمحوریادگیری
:گرفتندقراربررسیموردرهبریدرموفقیتکلیدیعوامل•
-6سازیتوانمند-5تیمیکار-4اختیارتفویض-3سازماندرارتباطات-2مشتریاولویت-1•

خودمختاری



:اولسوال•
هایاستراتژیورشدهایاستراتژیمدیریت،سبکاصلی،هایارزشچیزهایچه•

Org)هندیشرکتمدیریتسیستموسازمانساختاردرتغییراتورقابتی India)

برند؟مییافتهکمالسازمانیکسمتبهراآنکهباشندمی
گذاریکدیپشازهایپرسشوبازپایانباسواالتمبنایبرکیفیارزیابییک•

رتقایابرایسازمانیهایسیاستابعادتاشددادهارگایندیاپرسنلبهکهشده
.شودبررسیکمال

• A



سوال دوم

ازمان مقیاسی وجود ندارد که بتواند به صورت عینی دگردیسی یک س•
.  را به سمت مدیریت کیفیت فراگیر نشان دهدایزوصاحب 

• .

پرسشنامه•



:سوال سوم

در شرکت هندی کدام است؟9000ایزوتاثیر پیاده سازی •

.  صورت پذیرفت( 1999)و روی آشاریااز طریق ارزیابی کیفی بر مبنای نظرات •



سوال چهارم

ت محوریت مدیریت کیفیت فراگیر را در شرک9000ایزوبه چه مقدار پیاده سازی •
به وجود آورد؟( Org India)هندی

استفاده از پرسشنامه دگردیسی مدیریت کیفیت فراگیر•



سوال پنجم

کت هندی به از پایین به باال ظرفیت یادگیری را در میان پرسنل شرشناسیآیا روش •
وجود آورد؟

تحقیق عملی•



سوال ششم

سبکیک،استشدهمستندخوبیبهارشددگردیسیرهبریکنندهتعدیلتاثیرکهحالیدر•
یکهبایزوشرکتیکازاثربخشدگردیسیجهتدرمیانیمدیرانبرایاثربخشرهبری
است؟کدامفراگیرکیفیتمدیریتشرکت

تحقیق عملی•



سوال هفتم

کپارچه شوند و چگونه توانمند سازان حوزه مدیریت کیفیت فراگیر می توانند در قالب یک مدل ی•
به مدیریت کیفیت فراگیر دست یابندایزوبا چهارچوب 

تحقیق عملی•



سازمان ژاپنی در برابر سازمان هندی: پروژه دوم

. کار سازمان در ژاپن در اولویت است کار در هند شخصی است•
ژاپندر بوداییسمتاثیر •
هند بر مبنای دین، ژاپن بر مبنای دولت•
.  کنندنمیهر دو این ملل، بر مبنای قانون رسمی کار •
باشددر نتیجه کنترل روی تحقیق عملی کم می •

.  ت دارندو در این زمینه با ژاپن تفاو( ، خانوادگیقومیتیزبانی ، )ها،  گروه محور هستند  هندی •


