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 اقدام پژوهی چیست؟

چه کار »پرسند سؤال را از خود می ینهایی مشابه اای سؤالافراد حرفه کهشود شروع می یزمان یپژوهاقدام

پاسخ به  یبرا ینهر چند لو«. رسد؟ یبه نظر نم یدبخشموجود ام یتکه موقع یتوانم انجام دهم، در حالمی

هدف و  یفدر توص یشتررا ب شمورد نظر یمعن ینکرد، ول یفرا به طور روشن تعر یپژوهسؤال، اقدام ینا

 یکردرو ینا یفمنعکس ساخت؛ سپس، صاحب نظران به تعر یپژوهش ینانجام دادن چن یهایی برایهرو

رده ک یفتعر ینرا چن یپژوهشود. راپوپورت اقدامبه چند نمونه از آنها اشاره می یرپرداختند که در ز یپژوهش

مشکل خاص وجود  ینوعکه در آن  یتیافراد در وضع لیپرداختن به مشکالت عم ی،پژوههدف اقدام»است: 

 یکمتقابل توأم با احترام و اعتماد متقابل در درون  یاز راه همکار یدانش اجتماع یشدارد و هدف آن افزا

 .«است ینچهارچوب اخالق مقبول طرف

 
 پژوهی در مدرسه. اقدام1شکل 

ست ا یشیخوداند یااز سؤال  یشکل ی،پژوهاقدام» اند:کرده یفتعر ینگونهرا ا یپژوه( اقدام۱۹۸۶) یسکار و کم

 یوزشهای آمیوهبا نظر به اصالح معقول و متعادل از ش یهای اجتماعیتکنندگان در موقعمشارکت یلهکه به وس

وت یشده است. ال یرفتهها اجرا شده، پذیوهش ینهایی که در آنها ایتها و موقعیوهش ینخود، درک آنان از ا

رده ک یفتعر یتاقدام در آن موقع یفیتاصالح ک یدبا د یاجتماع یتموقع یکرا مطالعه  یپژوه( اقدام۱۹۸۲)

ا ب یاجتماع یتموقع یکمطالعه »تر قرار داده است و آن را جامع یفیتعر یوت را مبنایال یف، تعرخاست. سو

کرده  فیتعر «یتوقعاقدام در آن م یفیتک الحکردن مشارکت کننده به عنوان پژوهشگر با نظر به اص یردرگ

 یها مورد قبول واقع شده است. با بررسیفتعر یراز سا یشب یفی،ک یکردبا رو یپژوهسومخ از اقدام یفاست. تعر

 :یپژوهشود که اقدامهای فوق، روشن مییفتعر یقو دق یقعم

هدف  نکته یناکند. اگر چه می یدکتأ یواقع یدر زندگ یو حل مشکالت عمل یدانش علم یشافزا یت. بر اهم۱

 دارند. یداقدام و پژوهش تأک ییبر جدا ی،های سنتپژوهش یاست، ول یهای سنتاغلب پژوهش

 تحول، متمرکز است. یمشترک پژوهشگر و متقاض یها و استانداردها. بر ارزش۲

 فاقد آن است. یهای سنتاست که پژوهش یقو یانیبن یدهد که دارامی یهراهبرد پژوهش ارا ی. نوع٣

 تحول است. یبر احترام و اعتماد پژوهشگر و متقاض یمتقابل و مبتن یمستلزم همکار. ۴

 کند.می یدو گام به گام تأک یجیتدر یو بهبودها یادگیریاست و بر  یطول یاای . دوره۵
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 یتا به طور واقع د،دار یازتحول ن یانشود که پژوهشگر به تماس و تعامل با متقاضروش فرض می ین. در ا۶

 به حل مشترک با آنها اقدام کند. آنان را درک و یلت و مسامشکال

 
 پژوهی در پیاز پژوهش. جایگاه اقدام2شکل 

 یقحقتی مشارکتی، پژوهاقدامی، عمل یبررس ی،مشارکت یبررس قبیلاز  یگوناگون یهابا عنوانی پژوهاقدام

نوع  ین( ا۱۹۹۸) ینوود و لو ینگرشود. یم خوانده سازمشارک یو بررسی مشارکت یقتحق، محوراجتماع یعمل

 یملمشتمل بر محقق ع یمیکه توسط ت یق اجتماعیاز تحق یبه عنوان شکل»اند: کرده یفتعر ینا چر یقتحق

و مک تاگرت  . کمیس.«یردگیآنها صورت م یتاجتماع به سمت بهبود موقع یاسازمان  یک یو اعضا یاحرفه

ان کنندگمشارکت یلهاست که به وس یجمع یخودتأمل یقنوع تحق یکپژوهی اقدام»کنند: ی( اظهار م۱۹۸۸)

درک آنها  یزآنها و ن یاجتماع یا یآموزش یبه منظور ارتقا منطق و عدالت عملکردها یاجتماع یهایتدر موقع

 یتاهم یفتعر ین. ا«یردگشود، صورت میانجام می دهاعملکر ینکه در آن ا ییهایتعملکردها و موقع یناز ا

ع کند. در واقشود مطرح میکنندگان میدر جهان مشارکت ییراتیتأمل و مشارکت را که منجر به تغ یهاجنبه

 .پژوهی استاقدام یاچرخه یتماه ینفکبحث ال یک یج،و نتا یندفرا یرو یتأمل انتقاد یژهتأمل به و

م کنندگان با همستلزم عملکرد محقق و مشارکت یتعامل یندفرا یک»پژوهی اغلب به عنوان هر حال اقدام به

 ینشود. امی یفتعر یتأمل یادگیری، مداخالت و مسئله یصها شامل تشخیتفعالاز  یچرخه خاص یرو

 یدهت خاص جهتیموقع یکجامعه بزرگتر در  یک یامؤسسه  یکگروه،  یکفرد،  یکها به سمت یتفعال

. ودها به کار ریستگیو ارتقا شا ی، توسعه تئورمسئلهحل  یتواند به طور همزمان براپژوهی میشود. اقداممی

جر کنندگان منعملکرد و مشارکت ییربه تغ یقتحق یادهد و افراد را ارتقا می یاروش محقق عملکردها  یندر ا

 شود.می
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دانش گردد بدون آنکه در چرخه  یدمنجر به تول صرفاً یمعتقد بود که اگر پژوهش اجتماع ین؟کورت لو

ا هدف پژوهش تنه یو یدگاهاست. از د یدهسکند به مقصود خود نر یجادا ییربهبود و تغ یاجتماع هاییتفعال

به  یلن یبرا یرومندن یرا عامل یپژوهاقدام ی. وباشدیم یزآن ن ییربلکه تغ یستآن ن یرشناخت جهان و تفس

 یدخاص خود را دارد که پژوهشگر با یاصول علم ی(. هر نوع پژوهش۱٣۸۹ ی،)رضو دانستیاهداف مهم م ینا

 ی)معلم، کارمند و ...( خود پژوهشگر است و نقش اصل یمعموال مجر ی،پژوهقداما کند. در یتآن رعا یدر اجرا

 به او یلهوس ینمجهز باشد، چه به ا یپژوهاقدام یعلم یهابه مهارت یدبا وی. لذا باشدیپژوهش به عهدة او م

 ایو است حل کند را که با آن روبه ر یمسئلة ملموس تواندیم ی،پژوهاقدام یقطرح تحق یاصل یعنوان مجر

 سازد. یسرامور را م یبهبود

 

 پژوهیاقدام یمیپارادا یمبان

 است یدر حال ینقرار دارد و ا یانتقاد یو تئور یسمپراگمات یمدر پارادا پژوهیاقدام( ۲۰۰۴) یگالسبه اعتقاد ن

قرار دارد. واژه  سیپراکس یمدر پارادا پژوهیاقدامکنند که می ( اشاره۲۰۰۷( و ادندروفه )۲۰۰۱) ینکه اوبر

اقدام  یعنابه م یسپراکس یونانبخش در ارتباط است. در یق آزادیاست که با تحق یونانیکلمه  یک یسپراکس

 یارسطو به کار رفت؛ و به معنا یلهبار به وس یناشاره دارد که اول یبه مفهوم پژوهیاقدامدر  یساست؛ اما پراکس

 ریتئو قیمفهوم شامل تلف ینا یدیشود. عناصر کلمی با آن مواجهاست که فرد  یطیشرا ییرتغ یهر اقدام برا

ه ب پراکسیس است. ییرتغ یک یجادا یو کار برا (افراد یبر رو )نهتأمل و عمل، کار با افراد  یبو عمل، ترک

ا به ت یستح انجام کار چیروش صح یا یندتواند از قبل مشخص کند که فرایاست که محقق نم ینا یمعنا

راتر از تأمل ف یزیس مستلزم چیواضح است که پراکس ینکند؛ بنابرا ینیبیشرا پ یژهو یتموقع یک آن یلهوس

 یواقع ییزچ یا یقتحق یجستجو برا افراد، یتموقع یا یطعملکرد است، مستلزم اقدام به سمت بهبود شرا یرو

 .ددهمی رخ یریناست که در چارچوب احترام به سا

 یلهکه به وس یشود و عملمی یکه از عملکرد ناش یرونده، دانشیشپ یندفرا کیدر » یدگومی (۲۰۰۱) اوبرین

 یکبه  اساساً یسپراکس یسدنومی (۲۰۱۰است. نارونمون ) پژوهیاقدام یشود، نقطه اتکامی یتدانش هدا

در  هیک است که به طور اولیالکتید یک یسپراکس یقتکند. در حقمی اشاره یو عمل یعاطف ی،حرکت عقالن

 :دهدمی نشان یررا به شکل ز یالکتیکد یناست. او ا یافتهتوسعه یمشارکت پژوهیاقدام یکردور

 
 سیپراکس کیالکتید. 3شکل 

(. یریتفس و ییقرار دارد )نه اثبات گرا یسپراکس یقتحق یمدر پارادا یشناساز لحاظ معرفت پژوهیاقدام ینابنابر

و اقدام  نیددر مورد د یسسروکار دارد، پراکس ینیع یقو حقاها یافتهبا  اساساً ییگرااثبات میکه پارادا یدر حال
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 یکمشکل ) یکمحقق فعال که در حل  یکدر عوض  وکند می بودن محقق را رد یخنث یمپارادا یناست. ا

 .یردپذمی است( را ینفعاست )ذ یگاهجا ی( دارایتموقع

 

 وهیپژو اقدام یتیویستید پوزیکررو

عد و قوا یجستجو یقکند که از طرمی یفتعر یمعرفت شناس یکرا به عنوان  یتیویسم( پوز۱۹۸۵) یرشمه

ه در اجتماع است ک یزیآن چ ینیب یشو پ یحدهنده آن به دنبال توض یلعناصر تشک ینب یروابط علت و معلول

 یسهای حکه دانش فقط از داده ینبه ا: اعتقاد هاست از جمل یبر چند اصول مبتن یمپارادا ینا«. افتداتفاق می

تجربه کرد و افراد مختلف بر سر آن اتفاق نظر دارند. روش آن با نشان  یماتوان آن را مستقشود و میکسب می

 .کندمی یدتأک یهای کمیریگبه شدت بر اندازه یهای عددبا داده یرهامتغ یندادن ارتباط ب

 یداد که در آن خطا یحتوض ینیع یریاندازه گ یقتوان از طرر را میاست که رفتا ینفرض بر ا یکردرو یندر ا

دو مقوله مجزا از هم هستند.  یمورد بررس یدهپژوهشگر و پد ،رسدبه حداقل می یحاصل از تعصب فرد

های که فرض ی. پژوهشگرانیردپذمی یرگذارد و نه از آن تأثمی یرتأث رسیمورد بر یدهپژوهشگر نه بر پد

های چون؛ پرسشنامه، مصاحبه یاطالعات آوری ۔های جمعبه انتخاب روش یرندپذرا می ییتیویستپوز

 یلو تحل یهتجز یبرا یآمار یهااز روش یندارند. و همچن یلتما یامشاهده هاییستساختارمند و چک ل

 کنند. می تفادهاطالعات اس

 یطراکه در خود ش یو اتفاقات یسان پژوهشخود به عنوان کارشنا یانصرف حفظ فاصله م یادیز یافراد انرژ ینا

 یهنظر به دنبال آزمون یشترب یتیویستیمطالعات پوز یبه طور کل .کننددهند، میمی یپژوهش رو یتموقع یا

تفاده قرار مورد اس یو کاربرد یعلم یقاتدر تحق یتیویسمکمک کند. پوز دیدهنگرانه پ یشهستند تا به فهم پ

های در پژوهش یتیویستیپوز یکردرو .دانندمی یپژوهاقدام افراد آن را نقطه مقابلاز  ی. البته تعدادیردگمی
 .در تضاد است یپژوهاقدام و با اصول یردگمورد استفاده قرار می یو کاربرد یعلم

 

 پژوهیو اقدام یریتفس یکردرو

غلبه بر  یآمده است برا یدپد یدر علوم اجتماع یدیپژوهش جد یقرن گذشته، الگو یمدر طول ن

اساسا مربوط به  یریپژوهش تفس. اند یدهنام یریکه آن را پژوهش تفس یتیویسم،های روش پوزیتمحدود

آورد. را فراهم می یعمل یتمحقق با موقع یشترب یریشود و موجبات درگمی یاجتماع یدهپد یک یکشف معن

 یساختارها یقتنها از طر یتقعبه وا یکند که دسترسفرض آغاز می ینکار خود را با ا یریپژوهشگر تفس

 و یلتأو یری،مشترک ممکن است. شالوده فلسفی پژوهش تفس یمو مفاه یزبان، آگاه یلاز قب یاجتماع

 یدهکه افراد به آن پد یمیمفاه یقاست از طر یدهفهم پد یری،های تفساست. هدف پژوهش یدارشناسیپد

 دهند. نسبت می

تمام  دگییچیمعطوف به پ بلکهکند،  یمعلوم نم یشاپیشه را پمستقل و وابست یرهایمتغ یریپژوهش تفس

 یپژوهشگر به منظور تحقق درون فهم یوهش یندر ا. های مختلف استیتانسان در موقع یمفهوم ساز یارع

 یاسبر روش شن یکردرو ینگردد. ا یلتبد یاجتماع یناناز نقش آفر یکیشود و به  یاجتماع یطوارد مح یدبا
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است. پژوهشگران در  یهای کانون متکگروه ی،مطالعات مورد یق،های عممصاحبه ارکتی،شمشاهده م یفی،ک

 .دهندقرار می یریهای تفسرا در گروه پژوهش یپژوهاقدام انواع پژوهش یطبقه بند

 

 پژوهیو اقدام یانتقاد یکردرو

 منبع یکدانش به مثابه  عتوزیدانش و طبعأ  یاساسأ هدف، مورد انتقاد قراردادن ساختارها یکردرو یندر ا 

 یخیارت یساختمان ی،اجتماع یتفرض است که واقع ینبر ا یعدالت است. پژوهش نقادانه متک یقدرت و برقرار

و  یتماعاج یتآگاهانه موقع یبه شکل یتواندشود. هر چند انسان ممی یدو باز تول یدافراد تول یلهدارد و به وس

 عرصه، به وسیله ینانسان در ا یاز پژوهشگران معتقدند که توانمند حلهن یندهد، ا ییرخود را تغ یاقتصاد

عمده پژوهش نقادانه، نقد  یفهشود. وظمحدود می یاسیو س یفرهنگ ی،از سلطة اجتماع یهای مختلفصورت

. پژوهش یردگقرار می یدساز موجود در معرض د یگانهمحدود کننده و ب یطاست و به مدد آن شرا یاجتماع

 و یگانگیب ینجامعه است و به دنبال آن است که عوامل ا یهاطوف به برخوردها، تضادها و تقابلمع انهنقاد

 بردارد.  یانسلطه را از م

م دارد. سلطه و ظل یاز نوع یتاست که حکا یاجتماع یتروابط تضاد در واقع ییبه دنبال شناسا یمحقق انتقاد

در  یتاز نژاد، طبقه و جنس یهای ناشیتآمدن به محدود ائقانسان در ف یبه دنبال توانمند یانتقاد یکردرو

ود خ یقتحق یبه طراح یانتقاد یقوم نگار یبر روش شناس یممکن است متک یجامعه است. محقق انتقاد

دم در تعامل، مر یقفکر کردن مردم، تشو یدر چگونگ ییراتیتغ یگیریمطالعه، محقق به دنبال پ ینبپردازد. در ا

که در آن  یطیشرا یهای کنش محور و کمک به افراد در بررسفعال شدن گروه عی،جتماهای اشکل شبکه

د که دار یمیانتقاد و باور پارادا یناز ا یتحکا یانتقاد یباشد. روح حاکم بر روش شناسکنند، میمی یزندگ

 که منافع متعارض در آن وجود دارد، ساخته شده است  یبر اساس نابرابر یادن

 

 پژوهیاقدام یدیکلهای یژگیو

 :باشدمی شرح یناست که بد یدیکل یژگیهفت و یدارا پژوهیاقدام 

 یردفهای حوزه یانروابط م یآگاهانه به بررس یق،نوع تحق ینا است. یاجتماع یندفرآ یک ،پژوهیاقدام -

 پردازد. می یو اجتماع

و ها مهارت ها،)فهم یگراندانش د یروش محقق در بررس یندر ا است. یامر مشارکت یک ،پژوهیاقدام -

 انیشهاخودشان و کنش یراست که اشخاص به تفس ییها)شامل پرداختن به راه یریها( و مقوالت تفسارزش

مشتمل بر روابط مشارکت  پژوهیاقدامکند. در واقع، می آورند( آنها مداخلهمی یرو یو اجتماع یدر جهان ماد

ثال م ی. برایدآمی به شمار یابزار یا یارزش ذات یکنه به عنوان  یاساس یژگیروابط به عنوان و یناست که ا

دارند  عهده را به یبهبود اعمال اجتماع یفهکه وظ یندرباره آموزش، نه تنها معلم پژوهیاقدامطرح  یکدر 

 ییراتتغ ینمشارکت دارند. ا ییراتدر تغ یزن سازمانو پرسنل  یفرهنگهای انجمن ین،آموزان، والدبلکه دانش

 باشد. می موجود افراد یتموقع و یموجود فهم، اعمال اجتماعهای یوهش ییرشامل تغ
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 یبررس در روش افراد را به مداخله ینا متقابل است. یبر همکار یو مبتن یانهعمل گرا ،پژوهیاقدام -

 یندیفرآ ینندهد. همچمی سوق یگرانبا د یکه افراد را به تعامل اجتماع یدارد. اعمال یوام یاعمال اجتماع

آن را مورد  یقشکل گرفته از طر یارتباط و سازمان اجتماع ینا یجهآن افراد، ارتباطشان، نت یاست که ط

ردازند. پمی یشانهادر کنش ییراتیتغ یجادا هشان بدهند. سپس افراد به جهت بهبود تعامالتمی قرار یبررس

 اعادالنهن یرکارآمد،غ یرعقالنی،غ یکه به عنوان رفتارها را یکننده گستره تعامالتمعنا که افراد مشارکت ینبه ا

 دهند. می داده، کاهش یصارضاء کننده تشخ یرغ یا و

 ساختارهای و بند یدروش به دنبال آن است که افراد خود را از ق ینا بخش است. ییرها ،پژوهیاقدام -

شوند، رها می را موجب فردی شد و ارادهر یتکه محدود یاکنندهارضاءیرناعادالنه و غ یرکارآمد،غ یاجتماع

 سازند. 

به چالش  و یآن افراد آگاهانه به واکاو یاست که ط یندیروش فرآ ینا است. یانتقاد ،پژوهیاقدام -

ارآمد و ناک یرعقالنی،که غ ییهاشیوه پردازند.می یرامونشان از جهان پیفیو توص یرتفسهای یوهش یدنکش

 عادالنه اند. یرغ

ر آن د تغییر یجادبه منظور ا یت،واقع یروش به دنبال بررس ینا بازتاب دهنده است. یامر ،پژوهیماقدا -

از  یشان را به دورانست که به واسطه آن افراد اعمال یاآگاهانه یندامر فرآ یناست. به طور مشخص آنکه، ا

 سازند.می مبتل یشیو بازاند یخودانتقادهای از کنش ییهاچرخه

 ینا یانم از یندر نظر ندارد که ا ینروش همچن ینا است. یو عمل یهنظر ییربه دنبال تغ ،پژوهیاقدام -

ست ا یگریدر ارتباط با د یکرجحان دهد. بلکه، به دنبال توسعه هر  یگریرا بر د یکیو عمل(  یهدو امر )نظر

 ،روش ین. در ایردپذمی ها صورتآن یامدهایدر مورد آن دو و پ یبه کار بردن منطق انتقاد یقامر از طر ینکه ا

 .کنش یک یزن یپژوهش است و هر پژوهش یک یاند؛ هر کنشیدهدر هم تن اصوالً یقاقدام و تحق

 
 یپژوهاقدام یدیکل یهایژگیو. 4شکل 
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 بخش یو آزاد یعمل یکی،تکن؛ پژوهیاقدام یهاسنت

اقدام است و  یبر رو یاصل یدتأک یفط ینا یسو یکقرار دارند. در  یفط یک یرو پژوهیهای اقدامروش

رده فراو یکاست و اقدام اغلب به عنوان  یههدف اول یق،تحق یف،ط یگرقرار دارد. در سمت د یهدر حاش یقتحق

تا مخاطبان خود را هدف قرار دهد. در  یردگمی اغلب با هدف انتشار صورت یکردهاییرو یناست. چن یجانب

ام به درک و درک به اقدام هر دو نمونه اقد در. شودمی معطوف یقتحق یبه طراح یشتریتوجه بها مدل ینا

 یاجتماع هاییتو ارتقا درک در موقع یمعان یجادا یدر راستا یابزار پژوهیاقدامکند. در واقع می کمک

 .هاستیتتعامالت و عملکرد انسان در آن موقع یفیتو ارتقا ک یچیدهپ
 پژوهیهای اقدام. سنت1جدول 

 
از لحاظ  پژوهیاقدامدهد انواع مختلف می قرار داد که نشان یفط یک یتوان رومی را هیپژواقدامانواع  اکثر

کت مشار ینیبآنها و جهان یربناییزهای فرضیشآنها در پهای ندارند بلکه تفاوت یبا هم تفاوت یمتدولوژ

 کنندگان است.

و  یماعو اجت یمشکالت عملحل  یبرا یعلم یقسنت تحق یک یکیتکن پژوهیاقدام ؛یکیتکن پژوهیاقدام

 یراب یژهمداخله و یکشوند و هدف تست می یینتع یشاز پ یقدر عمل است. مشکالت تحقها یتست تئور

گان به کنندمشارکت رفتار پژوهیاقدامنوع  ینشده است. در ا ییناز قبل تع یکبراساس چارچوب تئور ییرتغ

 یتاهباشد. م ینیبیشو قابل پ یمتواند قابل تعممی شود ومی در نظر گرفته یو قابل بررس ینیصورت ع

 ینب هیارتباط به طور اول یاناست. جر یکیکننده و تکن یلمحقق و مشارکت کنندگان تسه ینمشارکت ب

 .را به گروه منتقل کردها یدهکه بتوان ا یو گروه است؛ به طور یلگرتسه

قدرت است. در  یعتوز یزو ن یقدر تحق (مشارکت)نوع  یهمکار یزانم ،پژوهیاقدامانواع های از تفاوت یکی

مشارکت کنندگان در نقش پاسخگو و نمونه  یکی،تکن پژوهیاقدامتوان گفت که در می یهمکار یزانخصوص م

قدام، ا یمنبع قدرت برا یکی،تکن پژوهیاقدامگفت که در  یدبا پژوهیاقدامدر  ییرهستند. در مورد مفهوم تغ

در  است که قدرت یلگرتسه ین)پژوهشگر( است، ا یلگراغلب متعلق به تسه یدهکه ا ییاست و از آن جا یدها

 .کندمی پروژه را کنترل

شوند. محقق و افراد می یفتعر یتدر موقع یقمشکالت تحق ی،عمل پژوهیاقدامدر  ؛یعمل پژوهیاقدام

شخص و مداخالت ممکن را را م یربناییعلل ز یی،شوند تا مشکالت را شناسامی کننده دور هم جمعمشارکت
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 یراتییاز عملکرد خود دارند و تغ یدیشوند، درک جدمی یردرگ پژوهیاقدامنوع  ینکه در ا یکنند. افراد یینتع

رقرار ب یلگرهر عضو گروه و تسه ینب یدبا پژوهیاقدامنوع  ینارتباط در ا یان. جریدارترندشوند، پامی که اجرا

مانند نوع  یعمل پژوهیاقداممشارکت کنندگان، مشاور و همکار است. در نقش  یعمل پژوهیاقدام درد. باش

ر کنندگان همتراز است. به هگروه از مشارکت یک ینقدرت مستلزم به اشتراک گذاشتن ب ی،او حرفه یسازمان

 .اقدام است یبرا یقدرت فرد یرو یدحال هنوز تأک

 یدتأک یقتحق ینددر طول فرا یگروه هایینامیکمشارکت و د یتروش بر اهم ینا ؛بخشیآزاد پژوهیاقدام

 رییبخش، مستلزم درگ یآزاد پژوهیاقدامشود. می محسوب ینوع اقدام اجتماع یکبه عنوان  یقکند و تحقمی

جامعه  یو اعضا یانگذاران، مددجویاستس یستم،آن س یا)شامل محقق، افراد حرفه ینفعکامل همه افراد ذ

 ته،یککنندگان در اقدام، از دبخش، آزادکردن مشارکت یآزاد پژوهیاقداماست.  یعو اجتما یآموزش یستمدر س

 کیسازمان به عنوان  یمشارکت اعضا یتاست و بر اهم یبیو خودفر یدعادت، تهد ی،اجبار، سنت، مسائل قبل

وان نمونه نکنندگان هم به عمشارکت ،پژوهیاقدامنوع  ینکند. در امی دیتأک یتبه موفق یابیدست یشرط برا

پاسخگو  یا یبه عنوان مشاور، مشتر کنندگان صرفاًهستند. در واقع، وجود مشارکت یقو هم همکاران تحق

 باشند. یقتحق ینفکجزء ال یدبلکه با یستن یکاف

 پژوهیاقدامهستند. در  ییرکنندگان به عنوان همکار محقق و همکاران عامل تغبخش، مشارکت ینوع آزاد در

گر آزاد هستند. قدرت در گروه )نه در افراد گروه مرسوم سرکوب یشارکت کنندگان از فشارهابخش، میآزاد

رابر با ب یو همکار یتو مسؤول ستا یندکننده فرا یلکننده( واقع شده است. فرد متخصص تعدیلو نه در تسه

نوع  یکاز  یفتش یکدر ارتباطات قدرت در گروه است که موجب  ییرمشارکت کنندگان دارد. اغلب تغ

 یرمدل از سا ینا یزدارد که موجب تما یبخش اصول یآزاد پژوهیاقدامشود. می یگربه نوع د پژوهیاقدام

 اصول عبارتند از: ینشود. اپژوهی میهای اقداممدل یرمرسوم و سا یقتحقهای روش
 ؛یمشارکت و همکار .1

 ؛یتوانمند .2

 ؛دانش .3

 .یاجتماع ییرتغ .4

دازند. پرمی بحث و تأمل یقاز طر مسئله یک ییدهند به شناسامی بخش را انجام یآزاد پژوهیاقدامکه  یگروه 

 ینکنند که به علت امی توافق گروه (.۲۰۰۴شوند )واالد، می یقهدف مشترک تلف یکمسائل به صورت  ینا

ه گرو یگروه و اعضا ینبنابرا یند؛نما یبخش مشارکت و همکار یآزاد پژوهیاقدامهدف مشترک در پروژه 

 ردر عملکرد مورد مشاهده قرا ییرشوند. تغمی توانمند یاجتماع ییرتغ یک یجادا یو اقدام برا یزیربرنامه یبرا

ت از دارد که ممکن اس یدیگروه دانش جد ینپردازد؛ بنابرامی یجنتا یبه بررس ی. گروه به طور انتقادیردگمی

 یا ییرغت یندفرا یا ییراثرات مشاهده شده تغ یرو ممکن است یدانش و تئور ین. ایابدتوسعه  ین تئورآ یقطر

 .دهندمی یلچرخه را تشک یک یزاصول ن ینهر دو متمرکز باشد. ا
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  یپژوهی مشارکتاقدام

ارائه  جهت یشناسشود که از ابزار انساناطالق می یعمل یقتحق یبه آن دسته از الگوها کتیپژوهی مشاراقدام

دسته هستند.  یناز ا ینورت لوکو  ینافگود ی. مثال کارهایردبهره گ یعمشکالت اجتما یبرا یراه حل عمل

از  یر روشنیتصو ین. لویدگرد یمعرف ینتوسط کورت لو ۱۹۴۶بار در سال  یننخست یپژوهی برااقدام

کامال مشهود است. مجموعه  یهای اثباتروش با روش ینا یهای اساسپژوهی ارائه نمود که در آن تفاوتاقدام

است که توان  یروش یگذار یهدر پا یو ی، نشانگر اهتمام جد۱۹۴۶تا  ۱۹۴۴ یهاهای او در سالشتیاددا

 ینوها و... را داشته باشد. لیتمسائل اقل ماعی،فقر، تخاصمات اجت یسم،فاش یرنظ یمقابله و رفع مسائل بحران

 یمنته قیو تحق یکنش اجتماع از یو اشکال متنوع یطاز شرا یقیتطب یقتحق یکرا به عنوان  یقنوع تحق ینا

 .داندمی یبه کنش اجتماع

و همکارانش به  ین، توسط کورت لو۱۹۵۰و  ۱۹۴۰های در دهه یقنوع تحق ینالهون معتقد است اک یلیام 

 ایبا قاعده یقپژوهی به تحقاصطالح اقدام. ها مطرح شده بودعنوان حلقه حل مسئله با هدف اصالح سازمان

های آن را بر عهده دارد. امروزه سازمان و کنش یک یفیاصالح ک یبرا یالش مستمرکند که تاشاره می

ق یاست. تحق یبهداشت و امور سازمان یتوضع ی،های گروهاصالح کنش یبرا یقو یارابزار بس پژوهی یکاقدام

طالح صشکل گرفته است. ا یااز سراسر دن یو محققان مختلف یهای علمرشته یرتحت تأث ی،مشارکت یاقدام

سوانتز به کار گرفته شد. او  لیزاتوسط مارشا  یالدیم ۱۹۷۰دهه  یلبار در اوا یننخست یبرا ی،ق مشارکتیتحق

 ادیجا یبرا یاتانزان یمحل یاجتماع یهای اعضادانش و تجربه یوندپ یندفرآ یفتوص یاصطالح را برا ینا

 . های توسعه کنترل شده به کار بردپروژه

بر  به کار بردند. آنها یاهای مشابه در کلمبکوشش یفتوص یاصطالح را برا ینس بوردا اسپس اورالندو و فال

 هم زمان با آنها، راجش تاندون در هندوستان به گسترش یباداشتند. تقر یفراوان یدکار تأک یر اجتماعییمؤلفة تغ

 یونمد یقاتنوع تحق ینتوسعه او کانادا،  یکااجتماع مبنا دست زد. در آمر یقاتانجام تحق یبرا یمشابه یافتره

آموزش بزرگساالن و محققان  یبرا یالملل ینمرکز مشاوره ب یلندر،ها یاتیقمرکز تحق یرنظ یکار مؤسسات

 باشد. می یرماگو یشیاامستوک راشل فاکس و پاترکدونالد  یرنظ یمنفرد

و محققان  یریتمد ی،دکارمد ی،و درمان یامور بهداشت یس،تدر یرنظ یرود صاحبان مشاغلاغلب انتظار می

توانند محققان و که آنها می یعمل کنند. در حال ینتکنس یا یکعام، مانند مکان یدر معنا یعلوم اجتماع

های استاندارد را در همه بدون تفکر روش یریبه کار گ ید،های جدیدگاهباشند. د یرککارکنان خالق و مبت

 ،یحل مسائل انسان یهای استاندارد برارغم رواج کاربرد روش یکند. علرد می یقهای تحقمشاغل و همه عرصه

ر به طو یقکه مسئله مورد تحق یافراد یهآمده که معتقد است؛ کل یدپد یدر علوم اجتماع یدیجد یافتره

در  یدادر نظر گرفته شوند، بلکه ب یقبه عنوان موضوع تحق صرفاً یدآنها در ارتباط است، نبا یبا زندگ یممستق

را به عنوان ارتباط  یتاگر واقع ۱داشته باشند. به گفته براون و تاندون یانقش فعال و پو یق،احل تحقمر یهکل

که  یقیقهای تحاز روش یدبا قاعدتاً یریم،)ابژه و سوژه( در نظر بگ ییشناسا و موضوع شناسا ینب یالکتیکید

 یم.ندهند، استفاده کدخالت می یقتحق یانمردم را به عنوان محققان در جر

                                           
۱ brown and tandon 
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که  دهدامکان را می ینا یاندرکاران مسائل انسانشناسان و دستشناسان، روانبه جامعه یپژوهی مشارکتاقدام

د کنمثبت استفاده کنند. به عالوه، به محققان کمک می یاجتماع ییرجهت تغ یشان،هاها و آموختهاز مهارت

به  ییابآورد که دستفراهم می یچارچوب یق،ع تحقنو ینبپردازند. ا یقمورد تحق یداندانش در م یدتا به تول

توانند چارچوب می ینسروکار دارند، با استفاده از ا یکه با اجتماعات انسان یگردد. کسان یرپذامکان ییراتتغ

 .دهند یوندپ یو اقتصاد یاجتماع یاسی،های سخود را با ارزش یعلم ینهزم

 دهایینو مداخله در فرآ یقتحق یانت افراد مورد مطالعه در جرمشارک یرا که بر مبنا یقاتیتحق یزون،ر یترپ

بر مشارکت و مداخله را نام  مبتنی یقسه نوع تحق یکرده است. و یبندیماند، تقسشکل گرفته یاجتماع

به کمک  یافتسه ره ینا یزون،از نظر ر. ٣یپژوهاقدام .٣ ۲یپژوهی مشارکت. اقدام۲ ۱یهمکار یقتحق. ۱برد. می

 .سازندبا مردم را می یقتحق یمپارادا یکدیگر

ن طور دارد. هما ییبسزا یتکند، اهممی یدمعرفت تأک یدتول یاسیبر وجوه س یپژوهی مشارکتاز آنجا که اقدام

 خواهانهیهای آزادجنبش یرینهسنت د یگزینجا یق،نوع تحق ینکنند، او فالس بوردا اشاره می حمانکه ر

و روش  یو آگاه کردن مردم در درجه اول و توجه به معرفت شناس ینگرروش یق،تحق ینشده است. در ا

 یخود مهم و با ارزش تلق یخود بهقرار دارد. از آنجا که دانش و تجربه مردم  یتدر مرحله بعد اهم یشناس

دانش و کنش کامال سودمند با افراد مورد مطالعه است. قدرتمند  یدتول یقتحق ینا یشود، هدف اساسمی

ه مشارکت ب یقنوع تحق ینشود. امی یتلق یقتحق ینا یگرشان، هدف د یردم با استفاده از دانش شخصکردن م

و  یهمکار ی،دهد. دموکراسمی یتعامه مردم دارد، اهم رهنگیهای فدر سنت یشهو خالص مردم که ر یواقع

گفت و گو ارتباط  یقراز ط یرااست؛ ز یقتحق ینا یاز مشخصات آن است. گفت و گو ابزار محور یخواه یگرد

 دهد.سوبژه( می -خود را به ارتباط )سوبژه  یاست، جا یسوبژه و ابژه که متعلق به علم سنت یسنت

شوند. می یلبدت یقو همکاران تحق یقتحق یندبه مشارکت کنندگان در فرا یق،افراد مورد تحق یهکل یگرن دیابه ب

دستور  یمق )تنظیمراحل تحق یهمسئله در کل یرافراد درگاعتقاد به مشارکت  یق،تحق ینا یاز اصول اساس یکی

 باشد. به گفته هال( مییقتحق یجداده ها، کنترل و نظارت بر استفاده از نتا یلاطالعات، تحل یکار، گردآور

فاصله  ق،یتحق ینکرد. در ا یفآموزش و کنش تعر یق،تحق یندتوان به عنوان فرآرا می یمشارکت یق اقدامیتحق

الش در به چ ،گرددقلمداد می یاساس یاصل یتویستی،پوز یقکه در روش تحق یقو افراد مورد تحق محقق ینب

 یریگهتج یگر،د ی. از سویرندبه عهده گ یقدر تحق یکه نقش فعال یابندق فرصت مییو موضوعات تحق یدآمی

ستثمار و ا یبهره کش مورد یبه طور سنت یشانهایی است که اعضاگروه یاغلب به سو یقاتیتحق یافتره ینا

وم مرس یقاتدارد و از چند جهت از تحق یعلوم اجتماع یفیک یقاتدر تحق یشهر یق،تحق یناند. اقرار گرفته

 شود. می یزمتما

 ینانماعتماد و اط یجادا ی،آغاز شده و به مسائل نظر یقنوع تحق ینا یهای فلسفیاناز بن یزانفکاک و تما ینا

 هیداشتراک عق گروه، یاز اعضا یکهر  یهای فرداستخراج معرفت از تجربه یق،حقمحقق و افراد مورد ت ینب

گروه ختم  یاعضا یلهها به وسیافته یابیارز ی،اقدام یقتحق یها و ابزارهادر خدمت به گروه، توسعه روش

                                           
۱ cooperative inquiry 

۲ participatory action research 
٣ action research 
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ت که اس یتمشکال یافراد در ارائه راه حل، برا یمبه دنبال جلب مشارکت مستق یپژوهی مشارکتشود. اقداممی

 و از آنها یمها را تنظیتاست که فعال ینپژوهشگر ا یفهکند. وظآنها بروز می یو اجتماع یسازمان یاتدر ح

ت که اس یاحساس تعلق ید. مشارکت، کلیدنما یینتع یاتها را در جزئیتفعال یرمس ینکهکند، نه ا یتحما

 یقشوخود ت یاجتماع یزندگ یفیتنوع و ک ییردر کمک به شکل گ یکنندگان را با صرف زمان و انرژمشارکت

از  کند که پسمی یشنهادپ یسپژوهی است، آتوه و کماقدام یاصل یاز اجزا یکیکند. از آنجا که مشارکت می

ث و به مبادله اطالعات، بح یکدیگرها بتوانند با گروه یفراهم شود تا اعضا یامکان یق،های تحقگروه یلتشک

 گفت و گو بپردازند. 

البته درجات مشارکت با توجه  .داد یبترت یزهایی نو کارگاه ینارهاتوان سمموضوع می ینن ایتأم یبرا یحت

 بودن کنند و نقش یایهافراد احساس حاش یها متفاوت است. مثال ممکن است، برخهای افراد و گروهیژگیبه و

 یانند ک یانخود را ب ینباشند که نظرهااعضا قادر  ضیبدانند؛ ممکن است بع یگراننظر د ییدخود را در حد تأ

های شمارند. اکثر طرح یرای محققان و کارشناسان، سبک و حقحرفه یدطرح نظر خود را در کنار عقا

 اریاست. محققان بس یقکنندگان در تحقای و شرکتمحصول مشارکت محققان حرفه ی،پژوهی مشارکتاقدام

های تیواقع یزون،دارند. از نظر ر یانتظار ینچن یزن یگرانند و از دکناعالم می راخود  یدهپرده عق یو ب یحصر

 پژوهی است. نوع نگرش، اساس اقدام ینافراد ساخته شده است. ا یاز مشارکت ذهن یاجتماع

 ین،نابراهستند؛ ب العاتکنندگان اطالعات، صاحبان اط یهاست که ته یاصل مهم مبتن ینبر ا یافتره یناصوال ا

 یدر روانشناس یشهر یقتحق یوهش ینا یزون،ر یدهاست. به عق یضرور یقتحق یندفراد در فرآا ینمشارکت ا

گان ها به صورت بالقوه و بالفعل سازنداعتقاد راسخ دارند که انسان یقتحق ینکنندگان از ادارد. استفاده یاجتماع

 ی، همکار محقق تلقکنندشرکت می یقکه در تحق یفرض، همه کسان یشپ ینهای خود هستند. با اکنش

کند: اطالعات معتبر، انتخاب آزادانه افراد و اجماع می یدتأک ینوع پژوهش بر سه عنصر اساس ینشوند. امی

 ی.گروه

مسئله است.  یامشکل  یرقدرتمند ساختن افراد درگ ی،پژوهی مشارکتاقدام یهای فکریاناز بن یکی

 یگریکه د یستن یزیخودش اجرا کند و چ یند براتوااست که هر کس تنها می یندیفرآ ی،قدرتمندساز

دانش  نیاغلب بدون توجه به ارتباط ب یعلوم اجتماع یقاتتحق یجهای رایوهدهد. ش مفرد انجا یبتواند آن را برا

 ران،یگگروه از افراد بر د یکبا هدف کنترل و اعمال قدرت  یقاتتحق ینگذارند. او قدرت پا به عرصه وجود می

ه مراتب شکستن سلسل یقکند، از طرمی یسع یپژوهی مشارکت. اقدامیرندگمورد استفاده قرار می شده و یدتول

و  ادیتحت انق یشهکه هم یقدرت کمک کند. مردم یمبه تقس یق،محقق و افراد مورد تحق ینقدرت معمول ب

 یقررا از ط یرامونپ یطتوان محکه چگونه می یرندگمی یاد یق اقدام مشارکتیتحق یندستم بوده اند، در فرآ

 یماعقدرت، به اصالح روابط اجت یمو تسه یمبا تقس یافتره ینمحققان باور دارند که ا ینداد. بنابرا ییرعمل تغ

 نیز به شرح زیر است: یمشارکت یق اقدامیاهداف تحق پردازد.ستمگرانه می

 .یهدوسو یقتحق حل مسئله و یندبه فرآ یقروابط نابرابر محقق و افراد مورد تحق یلتبد. ۱

 یادقتحت ان یهایی که به طور سنتگروه یبرا یفکر یهسرما یت. فراهم کردن امکان تجربه کنترل و مالک۲

اند. کنند، مهمکه آنها درباره آن فکر می یسؤاالت یدنپرس یقامکان، با توجه کردن به آنها از طر یناند. ابوده
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فاده از است یآنها درباره چگونگ یریگ یمو تصم یقورد تحقصحبت کردن به زبان افراد م یقنوع تحق یندر ا

 شود.فراهم می یق،تحق یجنتا

 مسئله خاص هستند و رشد ادراک آنها از مسئله. یک یرکه درگ یافراد یتدر موقع ییرتغ یزهانگ یجاد. ا٣

د صرفا در صد یرکتپژوهی مشاالزم برخوردار باشند. اقدام یتکه از حما یمحل یگروه محققان اقدام یش. افزا۴

 یکدیگر،ار با ک یتو کم یفیتک یعبارتند از: ارتقا یقتحق ینا یبلکه اهداف جانب یست،حل مسائل و مشکالت ن

 احساسات، ادراک یرنظ یهای انسانیژگیتوجه به و ی،و ادار یهای فناز حد روش یشمقابله با سلطه و قدرت ب

 . یزو تعارض آم یانهجو یزهست یانهابت جورق یندهایاز فرآ یزمشارکت و پره یشو...، افزا

ر به طو یشناسبه طور عام و جامعه اجتماعیکه اکنون در علوم  یقتحق یهای سنتاگر اهداف مذکور را با روش

 که اهم آنها عبارتند از :  یمکنهایی را مشاهده میتفاوت یم،کن یسهاست مقا یجخاص را

 ینتتوسط پژوهشگران س یقاتگونه تحق ینا ین،است. بنابرا کیدموکرات یقیتحق ی،پژوهی مشارکتاقدام -

گر  یلتسه یکتنها در حد  ی،مشارکت یقتحق وششود، چرا که نقش محقق در ر ینم یو رهبر یتهدا

 .است یقاتیتحق

 یارزش یطرف یشود، فرض بو اصالحات انجام می ییرتغ یجادبا هدف ا یپژوهی مشارکتاز آنجا که اقدام -

 اس است. اس یب یفرض

عه شده ندارد، مطال یینتع یشهای از پیبه دانش معتبر و تئور یاعتقاد یمشارکت یقاز آنجا که روش تحق -

 ندارد.  یمهم یگاهجا یدگاهد یندر ا یقتحق یاتادب

 ندارد.  یادیبن یتهای قابل آزمون اهمیهو فرض یقاتیطرح تحق یهته یدگاهد یندر ا -

 یراشود، نه بموجود انجام می یتدر وضع ییربه مشکالت خاص و تغ ییپاسخ گو یبرا یپژوهی مشارکتاقدام -

 . یساز تئوری

 یرشود، غهای بزرگ انجام میکه در سطح سازمان یقاتیبه خصوص تحق ی،ق اقدامیدر تحق یرهاکنترل متغ -

 ممکن است. 

 رییپذ یماست، به تعم یخاص اجتماع یتموقع یکحل مسائل مربوط به  یق،تحق یاز آنجا که هدف اساس -

 ینبه ا یمبر حل مسئله، تعم یهای مبتنروش یهدارد، در کل یدهعق وبینسونشود. البته ر یها توجه نمیافته

 نه. یانمونه مدنظر بوده  ییو بازنما یریکار، نمونه گ یهدر طرح اول یاوابسته است که آ

کنشگران  یدگاهو د یهکنند و به نظرمی یدن تأکمحققا یهبر نظر ی،اثبات یقاتبه خصوص تحق ی،سنت یقاتتحق -

  وارد کرده است:  یسنت یقاتبه تحق یراستا انتقادات ینندارند. تاندون در هم یتوجه

 دیتول صرفاً یاجتماع یقاتکه هدف تحق یگرا هستند، در حالمطلق ی،به روش سنت یمطالعات اجتماع. ۱

 اشتباه است. یاجتماع مطلق در امور یقتفرض وجود حق یراز یست؛دانش ن

و  یقهای دقیکند و منکر مرزبندحمله می جتماعیگرا بودن در علوم ابه جزم یپژوهی مشارکت. اقدام۲

 است. یقمحقق و موضوع تحق ینمشخص ب

 یرنظ یبر تفکر شده و عوامل یاز حد یشب یدکتأ یقاتتحق ینگرا هستند. در ابه شدت عقل یسنت یقات. تحق٣

 یقاتحقو ت یپژوهی مشارکتهای اقدامتتوان تفاومی یحاتتوض ینگرفته شده است. با ا یدهاداحساس و کنش ن

 کرد: یبندخالصه و دسته یلرا به صورت ذ یدر علوم اجتماع یسنت
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 مطالعه؛ یان. تفاوت در نحوه ارتباط محقق و همکارانش در جر۱

 یق؛از افراد شرکت کننده در تحق یکهای هر . تفاوت نقش۲

 آنها؛ یلها و تحلدادهآوری جمع تفاوت روش. ٣

 مورد عالقه مطالعه.  یجدر نتا اوت. تف۴

قرار  یهای مناسب برایژگیو ی،توجه داشت که موضوع مورد بررس یدبا یپژوهی مشارکتدر انجام هر اقدام

 یرح پذاصال یاعبه لحاظ تجربه اجتم یدموضوع با اوالً یعنیرا داشته باشد.  یقنوع تحق ینا یطهگرفتن در ح

. ثالثا یردرا در بر گ یو تفکر انتقاد یجعمل، مشاهده نتا یااقدام  یزی،برنامه ر لمراح یهکل یدا پروژه بایباشد. ثان

 یتا همه بتوانند از تجارب عمل ید،نما یردر گ یقنفع را در مراحل تحق یافراد ذ یهکل یبه نحو یدپروژه با

انش شرکت د تولید یندفعاالنه در فرآ یدبا یقتحق ینکت کنندگان در اشر یگر،د یسود ببرند. از سو یکدیگر

ه را فراموش نکنند و مهم تر از هم یقتحق یهدف اصل یق،مراحل تحق یهکرد تا در کل یقآنها را تشو یدکنند. با

ر، کوال یدهه عقب. است یفعال، همکارانه و انتقاد یندفرآ یک یقتحق یندکرد که کل فرآ یمبه آنها تفه یدبا ینکها

هدف  گروه یاصل ی. اعضایمخاص مواجه هست یژگیما با چند و ی،سنت یقاتبر خالف تحق یق،نوع تحق یندر ا

ها داده و انواع یقهای تحقیوهکنند؛ ش یتلق یترا با اهمیق مسئله تحق یدکه مورد مطالعه قرار گرفته اند، با

اسخ به طور بالقوه به مسائل مطرح شده پ یدبا یققتح یجباشد؛ نتا ینانشرکت کنندگان قابل اطم یبرا یدبا

 یده باک یا کسانی یرند،گاز پروژه مورد نظر قرار می یناش ییراتتغ یرهایی که تحت تأثبدهند و تمام گروه

 ق دخالت داشته باشند.یرا تحقق بخشند، در تحق ییراتتغ

 

 پژوهیهای اصلی اقدامگام

 لچندگانه آنها شام یچیمارپ یهااند. گامکرده یهته ی راپژوهاز اقدام یالهحچندمر یندفرا یک محققین

رخ  یچمارپ یاچرخه  یکدر  مه لابدنند و بهاربوطم به هم حلمرا ینال. و تأم مشاهده، اقدامیزی، ربرنامه

د اشب یمشارکتت صورکه به تاس یپژوهاقدام یدر صورت یکردرو ینکه ا کنندیم محققین اظهار. دهندیم

 .شودیم حاصلگروه  یتک اعضاتک تاقداما یقگروه از طر پژوهیِیعنی اقدام

عمل، پژوهش بر  ینپژوهش ح ی،عمل یقمانند پژوهش در عمل، تحق ی،های مختلفرا با عنوان یپژوهاقدام

داده  یهای مختلفپژوهش، نام یوهش ینبه ا ینکهاند. با ایدهعمل هم نام یطو پژوهش در مح یهمکار یمبنا

 یپژوهتر اعتبار و شهرت اقدام یشاست. ب یهای خاصیژگیسلسله از و یکآن همانند و تابع  یاصل ینهاند، اما زم

کارگران را در  ی،، او ضمن کار در خدمات اجتماع۱۹٣۰باشد. در آخر دهه می ینهای کورت لومرهون تالش

از  یعجام یفتعر ینرسد، لو. به نظر مینمود یتترب یشترب یاجتماع ییراتتغ یپژوهش برا یریبه کار گ

 شرفتیکند که پاشاره می یدرون سازمان یقیهای تحقاز برنامه یتنها به نوع ینکرده است. و یهارا یپژوهاقدام

را مفهوم  یعلم و عمل اجتماع ینهای بتنش یو ین،. با وجود ایردگسازمان صورت می یازهایآنها بر اساس ن

 افزود.  یپژوهاقدام یهبرنده و بازدارنده بر توسعه نظر یشپ یروهایمدل ن یهکرد و با ارا یساز

د های رشیشه. ریافت یرشد قابل توجه یسنوع پژوهش در انگل ینا یکا،در آمر یپژوههمزمان با تکامل اقدام

 یلتشکشناسان و روان کاوان با  نگردد که در خالل آن، روا یدوم برم یبه جنگ جهان یپژوهو توسعه اقدام
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 یدوم و بعد از آن، تعداد یکردند. در دوران جنگ جهانکار می یمتعدد یلمسا یرو ی،های چند رشته اگروه

. دیآزاد شده اجرا گرد یجنگ یرانانتخاب کارگران، معالجه و درمان اس ینهدر زم یپژوههای موفق اقداماز برنامه

 از آن به دست آورد؛ به یتر یقدرک عم یدبا ینرااست و بناب یلبه مسا یقاز نگاه دق یپژوهش در عمل شکل

از  کیی یست،ن یسابقه طوالن یمانند کشور ما که پژوهش در آن دارا ییکشورها یتو ترب یمدر نظام تعل یژهو

و  یهای آموزشپژوهش یانم یارتباط معقول و منطق و یوندپ یجاد(، ایعمل ی)و تا حدود یهای نظردغدغه

 است. یتو ترب یملعمل تع یانو جر یتیترب

 

 یپژوهچرخه اقدام یا یندفرآ

آن در  ی( تنها دو مرحله ساده برا۱۹۵۹شده است. بلوم ) یهالگو ارا ینتاکنون چند یپژوهاقدام یندفرآ یبرا

وند و شمی یلو تحل یهو تجز ییشناسا یلکه در آن مسا یصیاز: مرحله تشخ تندنظر گرفته است که عبار

شده، به واسطه مداخله آگاهانه و  ینهای تدویهکه در آن فرض ی،ند و مرحله درمانگردمی ینها تدویهفرض

 کرده است: یچهار مرحله را معرف یپژوهاقدام یبرا .شوندآزمون می ی،واقع یتدر موقع یممستق

 شود؛ آغاز می یتموقع یمعرف یهایی براو داده یکل یشهاند یکبا  یپژوه: اقدامیزیرالف. برنامه 

 شده است؛  یبرنامه طراح یامداوم مداخله  یابینظارت و ارزش یابی، یقتمرحله حق یناقدام: در اب. 

  یرند؛گبه برنامه، مورد مشاهده قرار می یابیدست  یمرحله اقدامات انجام شده برا ینا رج. مشاهده: د

 است. یههای اولها و روشیشهمجدد اند یفمرحله همراه با تعر یند. بازتاب: ا

 
 یپژوهای اقدامحلقه یچمارپ. 5شکل 

 که عبارتند از: یردگهفت مرحله در نظر می یپژوهاقدام ی( برا۱۹۸۹) یدمک برا

است،  یپژوهمرحله اقدام ینکه مشکل تر مسئله یامشکل  یصتشخ :مسئله یاکانون عالقه  یص. تشخ1

 شود.عمل در حال انجام، حاصل می ینو هم چن یکار یطو مح یتدوره تعمق درباره موقع یکپس از 

های مختلف ها از منابع گوناگون و به روشمرحله انواع داده ین: در اها و عرضه آنهادادهآوری جمع .2

 یآورجمع یدرباره چگونگ یقانون محکم و ثابت یچبه خاطر داشت که ه یدشوند. به هر حال، بامی یگردآور

 .دارائه دا ینهزم ینرا در ا ییتوان رهنمودها؛ اما میها وجود نداردداده

 قرار یقدق یمرحله مورد بررس ینشده در اآوری جمع های: دادهیهفرض یدها و تولل دادهیو تحل یه. تجز3

 ی،های مقدماتیهها از فرضمجدد داده ی. به دنبال بررسیابندمی ینتدو یهای مقدماتیهو فرض یرندگمی

 گردند.رده شده، حاصل میهای پرویهفرض
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های اقدام، شود و سپس گامساخته می یهمرحله ابتدا نظر یندر ا های اقدام:گام یبراریزی برنامه .4

 یریهای موجود انجام عمل بدون تغیوهدر ش ییجز ییراتتواند به دنبال تغها میگام ینشود. امی یزیربرنامه

 باشد. یهای جاریوهش یمتفاوت به جا یوهش یککردن  یگزیندنبال جاها به گام ینکها یادر کل برنامه باشد 

 ،ییرتوجه داشت که تغ یدگردند. بامرحله اجرا می ینشده، در اریزی برنامه هایگام های اقدام:گام ی. اجرا5

 یهتجزشده و به دقت مورد آوری جمع هایبر اساس داده یدو اقدام با یردصورت گ یدهد که اقدامرخ می یزمان

 را همراه داشته باشد. لوبمط یامدهایو پ یجقرار گرفته باشد تا نتا یلو تحل

شود که میآوری جمع هاییهای اقدام، دادهگام یپس از اجرا: ییرها جهت نظارت بر تغدادهآوری جمع .6

 کند.اقدام را نظارت می یحاصل از اجرا ییراتتغ

 یابیو ارزش یلتحل یه،اقدام را تجز یجو نتا یامدهاپژوه، پله اقداممرح یندر ا: یابیو ارزش یلتحل یه،. تجز7

است،  یپژوهاقدام یکه همانا چرخه بعد یپژوهکند و در واقع، خود را آماده ورود به مرحله بعد اقداممی

 :داد یشنما یرتوان به صورت چرخه زباال را می یوهبه ش یپژوهکند. مراحل اقداممی

 
 یپژوهاقدام چرخه. 6شکل 

شده است، اما در همه آنها محورها و  یهارا یپژوهاقدام یاز جانب صاحب نظران برا لفیمخت یهر چند الگوها

 :از آنها عبارتند از یوجود دارد که برخ یهای مشترکیژگیو

 ،یزیآن برنامه ر یهای اصلکنند که حلقهتصور می یارا چرخه یپژوهتمام صاحب نظران، اقدام یباالف. تقر

 است. یاقدام عمل یجنتا یابیو ارز یاقدام عمل
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 یپژوهاقدام چرخه. 7شکل 

 یامدهاپ ای یجتا تحقق نتا یانجامدتر ب یشتواند به تعهد باست. مشارکت می یانهمشارکت جو ی،پژوهب. اقدام

 آسان تر گردد. 

 برخوردار است.  یشتریانعطاف ب یتاز قابل یفیاست. پژوهش ک یفیاغلب ک ی،پژوهج. اقدام

 

 یپژوهاقدام درها دادهآوری جمع هایروش

مشخص  یدها است. ابتدا بادادهآوری جمع مرحله در ینعالقه، اول یا مسئلهمعنا طرح  یکبه  یپژوهدر اقدام

 وجود داشته باشد. یراشکال ز تواند بهداده می یاز لحاظ شکل یپژوه. در اقدامیستشود، داده چ

، مخاطبان یاکارکنان  یدفتر ثبت، کارها :هایتفعال یمعمول یانمدارک به دست آمده از جر یا. اسناد 1

های یادداشت ی،طرح درس، برنامه کار یا،های اولیادداشت، مخاطبانهای ها و ثبتیلفا یواری،های دچارت

 یره؛ها و غیانیهب ی،او مدرسه یسکال یبروشورها یس،تدر یادرس 

ها را گزارش یدهرفتارها و پد یدادها،رو یبرخ ونهمعنا که فرد چگ ینبد :یدههای خود گزارشیادداشت. 2

 یرد؛ها قرار گمنابع داده یردر کنار سا یدبا یگزارش یننموده است. چن

 یارر اختد یدئوییو یاو  یریط تصوضب یا ینوار صوت یتکه از فعال یدر صورت :یریو تصو ی. منابع صوت3

 گردد؛داده محسوب می ینوع یزمنابع ن یناست، ا

 شوند. یداده تلق یتواند نوعهم می رات. خاط4

نوع از  یکوابسته به  یپژوه نه تنها به سادگهای خود را دارد. لذا اقدامها و قوتاز موارد فوق، ضعف یکهر 

دهد، به دست آورد. اجازه می یتاز آنها را تا آنجا که موقع یادیز یرقادکند ممی یگردد، بلکه سع یها نمداده

وجود  ییها وجود ندارد، اما رهنمودهادادهآوری جمع یدرباره چگونگ یمحکم یاقانون ثابت  یچه یگر،د یاز سو

 یادیز یقعالاست که،  ینها وجود دارد ادادهآوری جمع ای که در بحثاست. نکته یددارد که توجه به آنها مف

پژوهش  یاصل یرانحراف او از مس اعثکند، ممکن است، بمی یتهدا یقکه پژوهشگر را به سمت انجام تحق

 آنها شود. یریو دشوار قرار دهد و سبب جهت گ یچیدهپ یرهایهای او را در مسیافتهشده و 

 یبه طور مداوم مورد نقاد یدوه باپژهای اقدامدر نظر گرفت که ارزش یدرا با یفنکته ظر ینهمواره ا ین،بنابرا

 هاداده یرها، تفسقضاوت درباره داده ینها نظارت شود تا بدادهمهم است که در خصوص  ین. هم چنیردقرار گ

حاصل شده از تفکر  ینهزم یکدر محدوده  یمعنا که هر مفهوم ینو خالصه کردن آنها فرق گذاشته شود. بد

 یینامختلف، مع یندگانهای مختلف و گوتواند نسبت به زمانمی یممفاه ینکند و امی یداعمل، معنا پ یوهو ش

 انواع مختلف یگذارد و به بررسرا مسکوت می یمقضاوت در خصوص مفاه ،داشته باشد. هر پژوهشگر اوتمتف

http://pue.ir/
http://pue.ir/
http://pue.ir/
http://pue.ir/


 یمسعود ید: حممدرس    یپژوهــــاقــــدام یجزوه درســ

Web: Pue.ir                                                                                                                 19 

آوری عجم و نه در مرحله یقتحق یاندر پا یدبا یداور ینپردازد. امی ینههای عمل همراه با هر زمیوهو ش یمعان

همراه خواهد شد  یدفاع از داور یبرا قمنط یکبا  یرد،درست صورت گ یداور ین. اگر ایردها صورت گداده

ها، و توسعه دادهآوری جمع یندهایی است که به عنوان شاهد، به کار رفته است. در فرآبر داده یکه آن هم مبتن

ه مشاهده، مصاحب یقست، پژوهشگر در ابتدا از طرا یازپروژه مورد ن یکساختن  یبه آنچه برا یابیجهت دست 

 اند. شده یانب یرسه به طور خالصه در ز ینکند که اشروع می ی،شخص ارکاسناد و مدآوری جمع و

 کیاست که بتواند  ینا مشاهده یفهتنها و نگاه کردن است. وظ یستناز نگر یشب یزیچمشاهده ؛ مشاهده

 یید روابتوان یننموده و هم چن یهارا یرشرکت کنندگان درگ یت، برااس یصکه قابل تشخ یریصحنه را در مس

 یههای انجام شده ارادهاز مشاه یمتعدد یرهایپژوه، تفساقدام را نشان دهد. پژوهشگر اقدام یهو صحت ارا

مطمئن گردد که درک او از آنچه مشاهده  یدهمواره با یدهد، ولمی یحرا ترج یرتفس یکاما تنها  ید،نمامی

هده امش یبترت ینباشد. بد یشرکت کنندگان در مشاهده نم یرمتفاوت از درک سا یکند، به طور معنادارمی

 گذارد.دست در دست مصاحبه می

کند، حاصل مصاحبه است. میآوری جمع هایی کهاز داده یاریپژوه بساحتماال پژوهشگر اقدام؛ مصاحبه

مهم را در نظر گرفت که  ینا یدبا ینباشد. بنابراه، میشد یانهمانگونه که ب یگراند یمصاحبه ثبت صدا

 ریمن، مهم و تأث یشغل یکه در زندگ ییو آنها یگرانقدرت د یگران،د یصدا ییدههای ثبت شده، زاصحبت

 کنم؟ و یجابجا نم یاآنها را عوض و  یصدا یمن به نوع یاآ یگران،د یباشند. در ضبط صداگذار هستند، می

 یها راهبرد خوبپرسشنامه یلدال یندهم؟ بدانجام می یمن چه کار یگراند یم ضبط صدادر واقع، در هنگا

 یو مطابق با برنامه کار یااش یتواقع شها به منظور کاو. پرسش نامهیستن یگراند یآشکار کردن صدا یبرا

که به  تیسن یوبخ یدهمنظور، احتماال ا ینشوند. به همساخته می یشپژوهشگر، از پ یقبل یقعال یو بر مبنا

م مصاحبه انجا یدشود که پژوهشگر چه مقدار باسؤال مطرح می یناستفاده از پرسش نامه وسوسه شد. اغلب ا

توان گفت، پژوهشگر هر مقدار که الزم باشد، می یسؤال وجود ندارد. ول ینا یبرا یدهد؟ جواب ساده و مشخص

 . یدرا روشن نما یادیموارد ز یامورد  یک ینکهباشد تا اداده میآوری جمع ملزم به انجام مصاحبه و

 ینکرده باشد و اآوری جمع ها رااز داده یو قابل توجه یاددوره کوتاه، حجم ز یکممکن است، پژوهشگر در 

کل مش یاربس ییساختار معنا یک یجادا یها براداده یادز یرمقاد یقتاو را به هراس اندازد. در حق یدموضوع شا

اده س یطبقه بند یوهش یکآنها بپردازد.  یها به طبقه بنددادهآوری جمع تواند همزمان بامی یناست. بنابرا

ژوهش نبض پ یب،ترت ینشود، بد یممطمئن تقس یرای و غاشیهها به انواع مهم، حکه داده ینها عبارتند از: اداده

 شده است، از جمله معروف یبند طبقه یهای مختلفیوه. مصاحبه کردن به شیردگپژوهشگر قرار می یاردر اخت

 ند.یرگدر نظر می یررسمیتا غ یاز رسم یوستاریپ یآنها، مصاحبه را رو ینتر

ای را به عنوان فرم مصاحبه بخواند. است که پژوهشگر پرسش نامه ینبه ا یهشکل مصاحبه، شب ینتر یرسم

 هایع را خواهد داشت. اما موضوعاز سؤاالت جام یاگر چه مصاحبه کننده فهرست ی،مصاحبه کمتر رسم یکدر 

کند. در مصاحبه دنبال می ت،شده اس یجادمصاحبه شونده در پاسخ به سؤاالت ا یلهرا که به وس یجالب

 ،یررسمیجهت مصاحبه غ ینگردد. به هم یراست که مصاحبه شونده در مکالمه درگ ینبر ا یسع یررسمیغ

افذ و ن یننه قوان یررسمیتوجه بود که درباره مصاحبه غم یدعلم. به هر حال، با یکهنر است تا  یک یشترب

مصاحبه، صرفا  یکملکه ذهن شود که  یدنکته با ینا وارهوجود دارد. اما هم یو نه دستورالعمل ثابت یحصر
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بود  یاربه دنبال انجام ک یددر مصاحبه اوال با ین،بنابر ا. بلکه درخواست گفتگو است یست،درخواست کلمات ن

 شروع نمود. یگرد یزودتر از کارها یدمصاحبه را با یارد و ثانکه ضرورت دا

به کار  یاروزانه ساخته شده  یاغلب در طول دوره کار ی،و اسناد شخص کمدار ؛یمدارک و اسناد شخص

بلکه شامل  ی،سازمان یرسم یها و بروشورهاها، گزارششوند. مدارک نه فقط شامل برگهگرفته می

 یاهتخته س یهای رویادداشت یشوند. حتمی یزن یلو مواد و وسا یهای کاره، طرحروزان یهای کاریادداشت

ثبت  طمحیشاهد کار در  یبرا یتوانند به عنوان سندمی یزم دوام هستند، نکها که غالبا فلوچارت برد، یتوا یا

 مانند یزاتو تجهها یمترس ی،دست یعصنا ی،هنر یمانند الگوها، کارها یاز جمله موارد یشوند. مدارک شخص

 یادداشت یک یو حت یکار برگهپژوهشگر هر  یشود. برارا شامل می یسوابق فرد یگرو د یرمبلمان، تصاو

و  آوریجمع آنها را ینهای ارزشمند باشد، بنابراکننده داده یدتول یادداشتدفتر  یکتواند مانند کوچک می

ها را فراهم یتاز فعال یدیروزانه حداقل ثبت مف یادداشتدفتر  یکاست که  ین. معمول ایدنمامی یرهذخ

های پژوهشگر یتدفتر منعکس کننده فعال ینده مضاعف خواهد داشت. از همه مهم تر آنکه ایآورد، لذا فامی

 ها خواهد بود.از داده یمنبع مهم یاو 

 

 یپژوهها در اقدامداده یلو تحل یههای تجزیوهش

های خاص خود را دارد که قبل از ورود به یژگیو ی،پژوهها در اقدامداده یلو تحل یههای تجزیوهها و شروش

 :شوداز آنها اشاره می یها به برخداده یلو تحل یهتجز

 ید؛نمامی یجادها که احتماال در فرد پژوهشگر هراس احجم قابل توجه از دادهآوری جمع .۱

 های مختلف؛یدگاهها از ددادهآوری جمع .۲

 آنکه مطالعه در کنترل باشد؛ یمطمئن برا یرای و غیهها به انواع مهم، حاشداده ید. طبقه بن٣

 ها؛داده یتطابق همگون یاها یدها یابی. ارز۴

 ی.پژوهمراحل اقدام یرها از ساداده یلو تحل یه. مستقل بودن مرحله تجز۵

 

 یپژوهها در اقدامداده یلو تحل یهمراحل تجز

دست  به از یلتما یهای مقدماتیهتوجه نمود که فرض ید: بایهای مقدماتیهفرض یدو تولها داده یطبقه بند. ۱

 ن آنها دارد.یها و تشابه بدادن فهم داده

عه مطال ندتوانند در روبوده و می یاساس محکم تر یها دارایهنوع فرض ینهای پرورده شده: ایهفرض ید. تول۲

 راهنما و کمک کننده باشند.

 است. یستماتیکو نظم س یمرحله شامل دو بخش شهود ینها: اداده ی. معناساز٣

باشد. ها میدر خصوص داده یشترها، بها و پرسشها، طرحها، ساخت حدس: درباره موضوعی. بخش شهود۱-٣

 ابییموضوعات مهم کمک کرده و باعث ارز یگیریپژوهش و پ یشینهبا پ ییحال، به پژوهشگر در آشنا یندر ع
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ارد مو یرها اسناد و مدارک و سایادداشتهای گردد و پژوهشگر انبوه اطالعات، دست نوشتههشگر مینظرات پژو

 کند.می یلرا به شاهد تبد

د به تواناست، که می یلو تحل یهتجز یندفرآ یکبه طور عمده  یندفرآ ینداده ها: ا یستماتیک. نظم س۲-٣

 :م دادانجا یندفرآ ینرا در ا یرهای زیتتوان فعالر مثال میگردد. به طو یلتبد یزقابل دسترس و ر ی،موارد عاد

تواند بر اساس ها میدنموارد بر چسب زده شود، بر چسب ز یرها و ساها، اطالعات، اسناد، رونوشتالف. داده

 باشد؛  یرهکه مشاهده شده و غ یحوادث یاعنوان، حادثه  یخ،نام شخص مصاحبه شده، مشاهده شده، تار

 و آشکار؛ ییها و هر واحد جزصفحات، پاراگراف یگذار شماره .ب

 موارد؛  یرها، اسناد و ساکردن رونوشت یهج. نما

  ؛«یست؟ها از چداده ینا»که  یمپرسش را از خود بپرس یند. همواره ا

  یابی؛و جستجو و باز یسازیرهجهت ذخ یوتراستفاده از کامپ. ه

 ها؛موضوع ینارتباط ب یافتنو. 

 .یدنما یترشته منابع به دست آمده و آنها را حما یکهای حاصل، از ها که دادهیهود آوردن نظربه وج ی.

 آن. یاقدام و اجرا یه. ارا۴

 

 یپژوهدر اقدام ییروا

 یبرا یررا به شرح ز یفیترا مطرح و چهار مالک ک یپژوهدر اقدام یفیت( بحث ک۱۹۹۲و پوش ) شتریرآلت

 :کرده اند یینتع یپژوهاقدام

با  ید،آپژوهش به دست می یندکه در طول فرآ یآن ادراکات یاآ :یگزینهای جامراجعه به چشم انداز. 1

 یست؟در تعارض ن نپژوهشگرا یرسا یا یگراشخاص مرتبط د یچشم اندازها

استخراج شده،  یجنتا ی،اقدام عمل ینشود که در حپژوهش مراقبت می ینددر فرآ یاآ عمل: ین. آزمون ح2

 گردند؟ بییاارزش

 یهمخوان یبا اصول تعامل انسان یاهماهنگ است؟ آ یپژوهش با اهداف آموزش یندفرآ یاآ :ی. قضاوت اخالق3

 دارد؟

ای بتوانند کارگزاران حرفه شود کهای ساخته مییوهآن به ش ابزارهایپژوهش و  یاآ :یعمل ی. هماهنگ4

 از حد، آن را به کار برند؟  شیو ب یعملشان، بدون صرف وقت اضاف یجهت رشد و توسعه آت

کند: ادعا می ی،در علوم انسان یجار ینامطمئن ول یوجود الگوها یل( به دل۱۹۹۱التر ) ینه،زم یندر هم

 یشیبا خود اند یکهایی است که مستلزم آن دسته از طرح پژوهش ینروش در حال حاضر، تدو ینبهتر»

 یتحما یسازمان دهنده را برا ییو روا یصور ییر، رواساختا ییساختن، روا یچندبعد یوهچهار ش یو«. است

ها و چشم چندگانه داده منابعساختن، همان  یکند. مفهوم و درک التر از چند بعدمی یانخود ب یاز ادعا

 های چندگانه است. اندازه

ها ساخت ها ویهاست که در آن نظر یندهاییپژوهشگران از فرآ یساختار، شناخت و آگاه ییاز روا یمنظور و

 یبلق یهنظر ییرتغ یروشن کردن چگونگ یکه در پ ینظام مند یشیکند، با خود اندشود و ادعا میمی یجادا
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( ی)اجتماع یهنظر یشاز پ یشب ییرو تغ یساختار که منجر به روشنگر ییروا یجاددر ا باشد،ها توسط داده

 ر،یگارتباط دارد. به عبارت د یبه بازشناس یصور ییروا ی،برخوردار است. از نظر و یاساس یتشود از اهممی

را داللت بر آن  ندهسازمان ده یی. روایدآشود، درست به نظر میداده می یحتوض یاشده  یففهم آنچه توص

 یشرکت کنندگان را به سو یمجدد، تمرکز و انرژ یداند که بتواند راهبردهاپژوهش می یندجنبه از فرآ

 .یدانم یآن، جهت ده ییرشناخت و تغ

 

 یپژوههای اقدامیتقابل

ای قوهتوان بال ع،کنند، در واقاستفاده می یپژوهاز اقدام یرینو سا یرانکه پژوهشگران، کارگزاران، مد ی. هنگام۱

 کنند.مستمر از تجارب خود، فراهم می یادگیری یزانم یشافزا یبرا

کارگزاران و پژوهشگران است که در  یبرا یادگیریهای اثر بخش در یوهو تعمق نظامند، از ش یشی. بازاند۲

 نهفته است. یپژوهاقدام

موجب اصالح امور  یجو نتا یامدهاپ ین. اباشدمورد استفاده مرجع تحول می ی،پژوهاقدام یجو نتا یامدها. پ٣

 گردد.می

اظ دارد از لحپژوهش  یطپژوهشگر و مح ینو داللت بر رابطه ب یردگانجام می یمعموال مشارکت ی،پژوه. اقدام۴

 است.  یادیز یتاهم یدارا یو اجتماع یاخالق

 

 یپژوههای اقدامیتمحدود

. روان یردگناشناخته بودن، کمتر مورد استفاده قرار می جهتهایی دارد، اما به یتقابل یپژوههرچند اقدام

عدم  لیوش شدن آن دلگرفتن و فرام یدهگرفته است. ناد یدهرا ناد یپژوهبه طور کامل اقدام یباتقر ی،شناس

ا هایی رینههز یتمحدود یندارد و ا یپژوههایی است که اقدامیتآن محدود یلبلکه دل یست،استفاده از آن ن

 :شودها اشاره مییتمحدود یناز ا یبه برخ یرکند که در زمی یلبر پژوهشگر تحم

ا جهت ب ینو به هم یردگمی یده، نادمتعارف هستند یقاتتحق یراز الزامات را که در سا یبرخ یپژوه. اقدام۱

 از پژوهشگران مطابقت ندارد. یبرخ یانتظارها

که  ی،پژوهاقدام یاز روش شناس یژهاز آن ندارند. به و یادیو اطالع ز یآگاه پژوهشگران،از  یادی. تعداد ز۲

 است. یادیآن مستلزم تالش ز یادگیریاست و  یپژوهمحور مهم اقدام

 است. یادیتالش و مستلزم صرف دقت ز یازمندن یپژوه، تبحر و تخصص در اقدام. در هر حال، مهارت٣

پژوه، هم به معمول دشوارتر است. پژوهشگر اقدام یهای پژوهشنسبت به روش یپژوهدر اقدام یکپارچگی. ۴

 هب یدنانسجام بخش یامر سبب دشوار ینکند و اعمل می ییرعنوان مسئول پژوهش و هم به عنوان عامل تغ

 شود.می یپژوهاقدام

خص هایی مشداده یلهمرتبط به وس ندارد، اما منابع و متو یتاهم یارای بسمطالعات کتابخانه ی،پژوه. در اقدام۵

 ها راادهد یدابتدا با یپژوهدر اقدام یگر،د یاننموده است. به ب یرو تفسآوری جمع شوند که پژوهشگر آنها رامی

 رجوع کرد.  یو نقد آنها به متون و منابع علم یبررس یو سپس براآوری جمع
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 مشکل تر است. ی،پژوهگزارش اقدام ینها، تدوپژوهش یربا سا یسه. در مقا۶

 

 یهای مرسوم دانشگاهو پژوهش یپژوهاقدام یسهمقا

هایی که کرده است. پرسش یجادرا ا یهای متعددشده، پرسش یپژوهاقدام یهایی که برایژگیها و ویفتعر

 یریتجهان مد یهای مختلف و اجزافرهنگ ین،طرف ینرا در خصوص اعتماد متقابل ب یهای اساسیشوارد

 یا ستمتمرکز ا یسازمان خاص یبرا ییاهداف پژوهش، اغلب بر مشکل گشا یامثال، آ یآشکار کرده است. برا

 رندیگمحور توجه قرار می یها و ابهامها هنگامپرسش ینتر؟ ا یعجامعه وس یبرا ینظر یریپذ یمتعم یجادبر ا

 یقهای تحقروش یربا سا یپژوهاقدامزیر جدول  در شوند. یسهمقا یقهای تحقروش یربا سا یپژوهکه اقدام

 :شده است یسهمقا
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 یپژوهاقدام عملی مراحل

مشخص آنها  یاند و در بررسارائه داده یهای متفاوتیپژوهشگران طبقه بند ی،پژوهاقدام مراحل یدرباره 

خاطر آن را  ینباشند. به هممی یحلزون یا یبلکه به صورت چرخش نیستند یمراحل خط ینشود که امی

نوع پژوهش  ینکه ا یافتیمدر  یپژوهاقدام ینهاند. با مطالعه منابع منتشر شده در زمیدهچرخة پژوهش نام

 ود.شبه آن اشاره می یلاست که در ذ ینه گام فرع و یشامل چهار مرحله اصل

 ریزیبرنامهمرحله  .1

 و محدود کردن موضوع ییام اول: شناساگ 

 موجود یتوضع یفگام دوم: توص 

 آوری اطالعاتگام سوم: جمع 

 یقتحق یشینهو پ یاتادب یگام چهارم: بررس 

 یطرح پژوهش یگام پنجم: طراح 

 مرحله عمل .2

 و نظارت بر آن یدطرح جد یگام اول: اجرا 

 آوری اطالعاتگام دوم: جمع 

 هاداده یرو تفس یلو تحل یهزگام سوم: تج 

 (اقدام مجدد)مرحله مشاهده و بهبود  .3

 مرحله تأمل و تفکر .4

 یپژوهاقدام یندفرآ یگام اول: تأمل بر رو 

 یجنتا یگام دوم: به اشتراک گذار 

 

 ریزیامهنبر مرحله -1

 است:  یگام فرع ۵خود شامل ریزی برنامه مرحله

باشد  یزی، موضوع پژوهش ممکن است هر چیپژوهاقدام رد ؛ و محدود کردن موضوع ییگام اول: شناسا

 یطشرا یدبا یقو محدود کردن موضوع تحق ییاو باشد. در شناسا عالقهمورد  یا یزدرا برانگ محقق یکه کنجکاو

مناسب  یپژوهاقدام یبرا یچیدهبزرگ و پ یقاتیهای تحقرا در نظر گرفت: موضوع قابل کنترل باشد، پروژه یرز

 یهای فردسطح مهارت یددر نظر گرفته شود، با یو زمان یهای مالیتدر انتخاب موضوع محدود تند،یسن

مر ا یکبه وجود آورد و صرفا  جامعهدر  ییریباشد، تغ محققو دغدغة  مسئلهپژوهشگر مناسب باشد، موضوع، 

 یرآنها امکان پذ یبرا اطالعات یآورپرداخته شود که جمع یو مجرد نباشد، و بهتر است به موضوعات یذهن

و  یبحران اجتماع یامشکل  یده،پد یکاست که در ذهن پژوهشگر راجع به  یپژوهش سؤال مسئلهباشد. 

 یاعلل به وجود آورندة آن مشکل  یاعلت  یابی یشهسؤال ر ینشود. هدف محقق از طرح امطرح می یسازمان

ارد. معموال د یقتحق ایف در نظر گرفته شده برتام به نوع اهدا یبستگ یابی یشهر ینا یاست، چگونگ مسئله

 شود: مطرح می یجملة پرسش یکبه صورت  مسئله یپژوهاقدام در
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 «................. بهبود بخشم؟ توانستمچگونه »

 :شودآورده می یرمورد در ز یننمونه چند مثال در ا یابر 

 مند کنم؟ عالقه ...آموزانم را به درس دانش توانستمچگونه 

 ؟خالقیت را در محل کار بهبود بخشم توانستمچگونه 

  ام را نسبت به پرداخت شارژ متعهد سازم؟چگونه توانستم همسایگان

 لهمسئخود را که  محیط یتکند وضع، تالش میپژوهاقداممرحله  یندر ا؛ موجود یتوضع یفگام دوم: توص

فر ن؟ چند جنسیت افرادند: در کجا قرار دارد؟ ک یفاست توص دهدر آن احساس ش یننامع یاوضع نامطلوب  یا

درباره چه  یا؟ افراددرباره کدام  موضوعی؟در چه  یرد؟گپژوهش صورت می جاییدارد؟ در چه  در آن قرار

 یوضع موجود الزم است رخدادها یکارکنان اداره و ...(. پس از بررس یر،مد یگر،معلمان د ین،)والد ی؟کسان

د مور یتتالش شود که وضع یدگزارش با ینشود و گزارش داده شود در ا یمتنظ یعمده آن به صورت منطق

بدون  و یواقع یرمورد نظر تصو یتای که خواننده بتواند از وضعداده شود به گونه یحتوض یمطالعه به روشن

 ابهام و پرسش به دست آورد.

آوری اطالعات جمع یه بعدو محدود کردن موضوع، مرحل ییپس از شناسا ؛آوری اطالعاتگام سوم: جمع

 یبرا یدیراه حل جد ینکها یمرحله برا ینموقت است، در ا یا یشنهادیراه حل پ یککردن  یداپ یبرا یهاول

آوری به جمع علمیهای همکاران، با استفاده از روش یرشود، الزم است پژوهشگر ضمن مذاکره با سا یداپ مسئله

های متفاوت، مثل: مشاهده، مصاحبه، ز ابزار و منابع گوناگون و به روشتوان ااطالعات بپردازد. اطالعات را می

 یدیویی،و یمجالت، نوارها یست،چک ل یلی،های تحصعکس، پرونده ی،صوت یروزانه، نوارها هاییادداشت

 و منابع ینترنتیهای ایت، ساافراد یاب، نمونه کارهایکارنامه، دفتر حضور و غ ینظرسنج ی،مطالعات مورد

 یرابه دست آورد. ب یها و اسناد با پرسشنامه کتبها و مقالهکتاب یمطالعه و بررس یک،الکترون یع رساناطال

اطالعات آشنا  یالزم است پژوهشگر با اصول گردآور ید،به دست آ یمرحله اطالعات مناسب ینکه در ا ینا

 حداقل از سه منبع استفاده کرد. یدها باداده یآورجمع یباشد. برا

اگرچه برخی اعتقاد دارند، نیازی نیست به بررسی پیشینه ؛ یقتحق یشینهو پ یاتادب یچهارم: بررس گام

ز ا یتواند شامل هر گونه منبع موجودمی یاتادب رسد مرور آن خالی از لطف نباشد.پرداخت ولی به نظر می

های ممکن است شامل کتاب یاتمنابع اطالع ینکند. ا یینتواند موضوع انتخاب شده را تباطالعات باشد که می

 یچمشورت با همکاران باشد. ه یراهنما، اسناد، و حت یهاکتاب ها،یتوب سا ی،مجالت پژوهش ی،تخصص

العات اط ینا یهدف از بررس یرامربوطه استفاده شود وجود ندارد، ز یاتکه به عنوان ادب یمنابع یبرا یتیمحدو

د توانمی یاتادب ینکند. ا یریگ یمتصم یدر مورد طرح پژوهش بتواند آگاهانه پژوه است تااقدامکمک به 

 یا و یابزار قانون نتخابمناسب، ا یقطرح تحق یو محدود کردن مشکل، طراح ییشناسا یهایی براییراهنما

 یموجود با عمل واقع یهربط دادن نظر یبرا یفرصت ینآوری اطالعات فراهم کند. و همچنهای جمعیکتکن

 یزپره یشود و از دوباره کاراز چند و چون کارها آگاه می یقتحق یشینهکند. پژوهشگر با مطالعه پمی فراهم

و  یهتواند با نقد و تجزشود، میآگاه می یگرانآوری شده توسط دو اطالعات جمع داماتاز اق یشود، وقتمی

 خود را مشخص کند.  یتآنها، وضع یمنطق یلتحل
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آوری شده در مرحله پژوه با توجه به اطالعات جمعمرحله اقدام یندر ا؛ یوهشطرح پژ یام پنجم: طراحگ

را اج یبرا یکند، و به صورت طرحارائه می یشنهادیراه موقت و پ یکهمکاران و متخصصان  باقبل و مذاکره 

ل در طو یداست که با یهای خاصیریگ یمتصم ی،پژوهاقدام طرح یک یکند. الزمه طراحمی یهدر عمل ته

 یصبه تشخ وهپژگام آن است که اقدام ینا یانجام شود. هدف از اجرا یپژوهاقدام یندمرحله از فرآ ینا

و امکان  یمرحله ضمن مالحظات جوانب اخالق ینبهبود عمل بپردازد. در ا یمورد نظر برا یهای اصلجنبه

اظهار  ینشود و پس از مالحظة ا یدههمکاران پرس یو انتقاد یراه انتخاب شده، الزم است نظر اصالح ییاجرا

 .جاد شودیا یشنهادیدر جوانب طرح پ ییراتینظر و در صورت لزوم تغ

 

 مرحله عمل -2 

 است:  یمرحله خود شامل سه گام فرع ینا

 ییربا تغ یدراه حل جد یمرحله، پژوهشگر پس از طراح یندر ا؛ و نظارت بر آن یدطرح جد یگام اول: اجرا

مسئله موجود را حل  یاآ یندتا بب دهدقرار می یشآورد و مورد تجربه و آزمااجرا در میمورد نظر، آن را به 

مان از ه یدمرحله پژوهشگر با یندر ا یر؟خ یادهد می ییررا تغ ینامطلوب کنون یتوضع یاآ یر؟خ یاکند می

 شود ضمنبب میکار س ینکار خود، به طور روزانه نظارت و دقت داشته باشد. ا یشرفتپ یآغاز بر چگونگ

 الزم را در عمل به وجود آورد. ییرهایصورت لزوم، تغ درهای انجام گرفته ینیب یشمراعات پ

 یدارد منطق یدعمل جد یکه درباره ییکه ثابت کند ادعا ینا یپژوهشگر برا؛ آوری اطالعاتگام دوم: جمع

 یعد. گام بدباش یعات منظم و منطقبر اطال یمبتن یدشواهد با ینداشته باشد. ا یشواهد یدو درست است، با

داده  ینا یهای گردآورآوری کرد و روشجمع یدهایی که بامشخص کردن داده یپژوهاقدام یدر روند اجرا

مرحله  ینمشخص شود که در ا یدمتفاوت باشند. با یاو  یشینپ حلهتوانند مثل مرها و ابزار میروش یناست. ا

پژوه ادعا که در کار اقدام ینباشند بر ا یارهاییمع یدها و شواهد باداده ینااست،  یازهایی نبه چه نوع داده

پژوه در خصوص افراد صاحب نظر و همکاران منتقد اقدام ییدمورد تأ یدشواهد با یناصالح به وجود آمده است. ا

 یانطور ب ینآوری داده را اجمع یهای مهم برایکباشد. تکن یو یقهای مورد نظر در تحقو هدف مسئله

 .ساخته و استانداردمحققآزمون: اعم از  یست،کند، مشاهده، مصاحبه، چک لمی

در  ها،داده یلو تحل یهدر مورد نوع تجز یریگ یمتصم یبرا؛ هاداده یرو تفس یلو تحل یهگام سوم: تجز

 ادیه محقق به است ک یضرور ینا ین،است؟ عالوه بر ا یفیک یا یها کمداده یامشخص شود که ا یدابتدا با

مطالعه  یهای پژوهش تطابق داشته باشد، جوابگوسؤال یابا سؤال  یدها باداده یلو تحل یهداشته باشد که تجز

 ینا ااست، ب یکاف یپژوهاقدام یهای کمداده تحلیلو  یهتجز یبرا یفیمورد نظر باشد. در اکثر موارد آمار توص

الزم  یرهامتغ ینروابط ب یریاندازه گ یها و هم براگروه هیسمقا یهم برا یحال ممکن است آمار استنباط

 باشد.
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 (اقدام مجدد)مرحله مشاهده و بهبود  -3

 افتیشد، اگر پژوهشگر در یرتفس یلتحل و یهحاصل از تجز یجشده و نتا یلو تحل یهها تجزکه داده یگامهن

وجود  یدمهم طرح عمل جد یامدپارائه کند.  یدطرح عمل جد یک یدمشکل و مسئله همچنان وجود دارد با

راهبرد  یکاست. طرح عمل اساسا  یحل مشکل اصل یبرا یدهای جدیدهخاص و ملموس در ارائه ا یکردرو یک

زی ریبرنامه تواند بهطرح می یاست. اطالعات حاصل از اجرا یپژوهاقدام حاصل از یجنتا یاجرا یبرا یشنهادیپ

اقدام  یبرا یدطرح جد یابه دست آمده راه حل  یجکه با توجه به نتاصورت  ینو اقدام مجدد منجر شود. به ا

 د.کنمی یداتداوم پ یپژوهاقدام یچرخش یتماه یجهدر نت. شودمی یهدر مورد آن ته ی،پژوهاقدام دوباره و انجام

 

 مرحله تأمل و تفکر -4

 باشد؛ می یمرحله خود شامل دو گام فرع ینا

آنچه انجام داده  یپژوه به بررسمرحله است که اقدام یندر ا؛ یپژوهاقدام یندفرآ یگام اول: تأمل بر رو

 که به  یندهاجرا در پروژه آ یممکن برا حاتکند، و در مورد اصالمی یینآن را تع یپردازد، اثر بخشاست می

 ینه در ا. تأمل پس از هر مرحلیردگمی یمدهد تصممی یلرا تشک یندهدر آ یپژوهاقدام چرخه یاداحتمال ز

نظارت داشته باشد و  یپژوهاقدام پروژه یشرفتبر پ مداومدهد به طور پژوه اجازه میبه اقدام یند،فرآ

 تیتواند روش خود را اگر موقعکار نباشد. او می یگرفته شده در ابتدا یماتمحدود به تصم یشهایریگیمتصم

 یپژوهاقدام بلکه در سراسر طرح یستن یینها مرحله یکروش بازتاب واقعا  ینکند وفق دهد. در امی یجابا

 . ستا یکپارچه

و به اشتراک گذاشتن  یگزارش ده یقی،از هر مطالعه تحق یبخش مهم ؛یجنتا یگام دوم: به اشتراک گذار

 یپژوهقداما که ینقاعده مستثناء باشد. ا یناز ا یدنبا یپژوهاقدام است. پژوهشیدر جامعه بزرگ  یگرانبا د یجنتا

 یجنتا یافتعالقه مند به در یکه کس یستن یمعن ینشود به اانجام می یو بوم یمنظور حل مشکالت محلبه 

د. کوتاه در جلسه ارائه شو یسخنران یکبه شکل  یرسم یرتواند به صورت غمی یج. نتایستبه دست آمده ن

باشد:  جیگذاشتن نتابه اشتراک  یمناسب برا یطاز همکاران ممکن است مح یکیبا  یفرد یگفتگو یک یحت

تر، ایگزارش دهد. در سطح حرفه سازمان و مشتریان آن یرهمد یئترا به ه یجنتا تواندیم همچنینپژوهشگر 

تواند به مخاطبان سطح باالتر منتشر شود، به طور معمول در می یزن یپژوهاقدام حاصل از مطالعات یجنتا

ر جلسات که د یرو سا یهای علمتر ارائه شود در کنفرانسیتواند به طور رسممی یجتر، نتایهای رسمیطمح

ح در سط یجارائه نتا یبرا یمناسب یساز و کارها یزای نو حرفه یشود. مجالت علمبرگزار می سطوح مختلف

 گسترده تر هستند.

 

 یپژوهاقدام در پژوهشی اصول اخالق

ید شده است که عالوه کتأ یپژوهاقدام حوزهبه عنوان پژوهشگران  پژوهاناقدامبه  یدر منابع مختلف آموزش

پژوهش در ارتباط با شرکت کنندگان  یالزم است اصول اخالق ی،پژوهش به طور کل یاصول اخالق یتبر رعا
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 انهمو محر یخصوص یمآگاهانه، اصل حفظ حر یتقرارند: اصل رضا یناصول از ا ینکنند. ا یترعا یژهرا به طور و

 . یبآس ماندن، اصل حفاظت در برابر

نوان پژوه به عاقدام یرششرکت کنندگان به مشارکت در پروژه و پذ یلتما یبه معن یترضا؛ آگاهانه یترضا

 یتضار یرارسد زمهم به نظر می یتمسئول یکآگاهانه به عنوان  یتپژوه محقق رضااقدام یدگاهمحقق است. از د

ر مهم اصل شامل دو عنص یناست. ا یازهستند ن یسن قانون یرکه ز یشرکت کنندگان یبرا یزن ینآگاهانه والد

دادن اطالعات  یبه معن «یآگاه»و  ی،اجبار یچمشارکت افراد در پژوهش بدون ه یبه معن «یترضا: »ستا

آزادانه، الزم است که  یتدادن رضا یمشارکت در پژوهش. برا یبه شرکت کننده در مورد عواقب احتمال یکاف

 به مشارکت نکردن در پژوهش افراد یمشرکت در پژوهش نکنند. تصم یبرا یفشار ضمن یچاحساس ه مخاطبان

است بلکه در صحت و  یاخالق یرشرکت کنندگان نه تنها غ یکامال مورد احترام باشد. مشارکت اجبار یدبا

 .گذاردمی یرپژوهش تأث یجآوری شده و نتاهای جمعاعتبار داده

آن  یجحل مسائل در جامعه است و نتا یدر پ یپژوهاقدام که ییاز آنجا؛ و محرمانه ماندن یخصوص یمحر

ه آنها ک یشرکت کنندگان بشود به طور یتای از هویژههای ومراقبت یدبا ینشود، بنابرادر جامعه منتشر می

است.  یو محرمانگ یگمنام یخصوص یماز حر یتالزمه حما نباشند. یشخص طالعاتنگران منتشر شدن ا

های پژوهش پنهان نگه دارد، یافتهشرکت کنندگان را در همه  یتت که محقق هواس یمعن ینبه ای گمنام

جر من تواندیآوری شده که مجمع شخصیدهد که هر گونه اطالعات  ینانبه شرکت کنندگان اطم یدمحقق با

 تیمعنا است که پژوهشگر، هو ینبه ا «یمحرمانگ» .خواهد ماند یمحرمانه باق آنها شود، کامالً ییبه شناسا

 یتکه هرگز آن را فاش نکند. پژوهشگر و همکاران پژوهش که به هو دهدیاما قول م داندیپاسخ دهندگان را م

 یند.مربوط، توجیه شوند و آموزش بب یاخالق یبندیبه پا یددارند، با یکنندگان دسترس کتمشار

 یمشارکت کنندگان حت ای بهمعنا است که صدمه ینبه ا یبحفاظت در برابر آس؛ یبحفاظت در برابر آس

 با آن روبرو هستند ممکن انکه شرکت کنندگ یبیاگر به صورت داوطلبانه شرکت کرده اند، وارد نشود. آس

ها فشار وجود دارد، پژوهش شوندگان از پژوهش یباشد. از آنجا که در بعض یحقوق یاو  یروان ی،است جسمان

 یچه کنند و یهمهم باشند تا خطر را توج یبه اندازه کاف دیهای پژوهش بایافتهکامال از آن مطلع شوند.  یدبا

 در حوزه یهای جدیبای از آسخطر وجود نداشته باشد. نمونه ینبدون ا یجهبه نت یدنرس یبرا یامکان

  .یو احساس شرمسار یعاطف یشدن، وابستگ یاضطراب، کاهش عزت نفس، منزو یجادعبارتند از: ا یپژوهاقدام
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 پژوهیاقدام چارچوب یک گزارش

 های زیر دقت کنید:پژوهی فرمت رسمی مشخصی دارد به سرفصلکنار اینکه گزارش اقدامدر 

 یپژوهعنوان اقدام .1

 افزایش دهم؟ ام راهمکاراننشاط چگونه توانستم  مثال:

 پژوهیمقدمه، تبیین و معرفی مسئله اقدام .2

 اینجا به سه پرسش زیر پاسخ دهید.در 

 مشکل چیست؟

 علل مشکل چیست؟

 پیامدهای مشکل چیست؟

 پژوهی چیست؟انتها بگویید قصد شما از اقدامدر 

 پژوهیهای اقداماهداف و پرسش .3

 پژوهی داشتید ذکر کنید و بیان سؤالی هم به آنها بدهید.هایی که از انجام اقداماینجا هدفدر 

 روش گردآوری اطالعات پیرامون مشکل .4

 های مرسوم همچون مصاحبه، مشاهده، مرور اسناد، پرسشنامه استفاده کنید.روشاز 

 کنید نمودار، جدول، تصویر و ... در این بخش ارائه نمایید.تالش 

 به خواننده ثابت کنید که مشکل چه بوده و چه مستنداتی برای آن دارید.باید 

 شرح اقدام .5

 اقدام در قالب جدول بنویسید. هر علت از مشکل یک یا چندبرای 

 شده، یک یا چند مورد را انتخاب کنید.بینیهای پیشبین اقداماز 

 را شرح کامل دهید و همه جوانب آن را بسنجید.آنها 

 این اقدام انجام شود، چه پیامدهایی خواهد داشت؟اگر 

 اجرای اقدام .6

 ریزی اجرا کنید.بندی و جدول بودجهدول زمانخود را بر طبق یک جاقدام 

 ها مستندسازی کنید.خود را با تصاویر و یادداشتاقدام 

 ها و ایرادهای اقدام را استخراج م مستند کنید.عیب

 هح و انجام دوباراصال ارزیابی، .7

 )ها( انجام شده را به کمک سایرین و با ابزار مشخص ارزیابی کنید. اقدام

 و نقاط ضعف اقدام چه بوده است؟مشکالت 

 های دیگر بروید.، به سراغ اقداماقدام کارساز نبوداگر 

 چرخه را تا حصول نتیجه نهایی ادامه دهید.این 

 گیرینتیجه .8

 نهایت به طور خالصه، مشکل، اقدام و نتیجه ارزیابی و پیشنهادهای اصالحی را شرح دهید.در 
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