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تحقيق عملکردی
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مطالعهتاريخچه **** 

تحقيق عملکردیتعاريف **** 

تحقيق عملکردیويژگيهای **** 

..کاربرد پژوهشموارد **** 

اصلی تحقيققدمهای **** 

و معايب تحقيق عملکردیمزايا **** 

Action Research
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Historical Root of Action 

Research:

(1890)آموزش *
برنامه ريزی آموزشی ، متون آموزشی، روش تدريس

(1947)روانشناسی *
گروه درمانی ، ديناميسم گروه

(1985)پزشکی *

آموزش پزشکی ،تکنولوژی پزشکی
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ك تالش تحقيق عملکردی نوعی كاوش ومطالعه منظم در متن ي
باشدكه آن میو عملکرد متمركز برای بهبود كيفيت سازمان 

فعال در توسط محقق وگروه درگير صورت گرفته ومحقق عاملی

(1993كوهن )مسير تغيير است

تحقيق عملکردی كاوشی است  كه از طريق بررسی و
ی منظور خاص و همراه با مشاهده دقيق و ارزياببه ای مداخله 

(1996مك نيف ). مستمر پيامدها صورت می گيرد

:تعاريف تحقيق عملکردی 
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 تحقيق عملكردي مطالعه اي است كه شامل اقدام براي بهبود

ن عملكرد و بررسي نظامدار آثار اين اقدام مي باشد به گونه اي كه اي

ادن روش از يك سو به تغيير دادن افراد و از سوي ديگر به تغيير د

.و جوامعي كه افراد به آن تعلق دارند مي گرددفرهنگ گروه ها 

(1992كميس و مكتاگارت )

ر پژوهش عملكردي تحقيقي است كه توسط عمل كنندگان به منظو

.مشكلي خاص صورت مي گيردحذف يا کاهشبهبود عملكرد و 
(1953كوري )

:تعاريف تحقيق عملکردی 
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د تحقيق عملکردی روشی است كه به جمع آوری و تولي

غيير در ضمن ايجاد تاطالعات درباره مسئله ای خاص پرداخته و 

.منجر به اصالح سيستم می گرددسيستم ،

(1999استرابرت و كارپنتر )

محقق  و تحقيق عملکردی از طريق همکاری و تشريك مساعی

تحقيق بر است و به تحقيق با مردم عالقمند است نه، ميسر مردم 

روی مردم

:تعاريف تحقيق عملکردی ادامه 
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(SITUATIONAL)موقعيتی بودن             
(COLLABORATIVE)تشريك مساعی      

(FIELD WORK)حضور در عرصه         
(SELF EVALUATION)خود ارزيابی 

(FLEXIBILITY)انعطاف پذيری          
S. REPAIRMENT)(اصالح ساختار

 HOLISTIC)همه جانبه نگری

APPROACH)
(2000… كوهن و)

:جنبه های اساسی تحقيق عملکردی 
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 تغيير روشهاي آموزشي

تغيير روشهاي ارزيابي

اصالح ارزشها و طرز تلقي ها

تغيير شيوه مديريت و اصالح ساختار

تشخيص و حل مشكالت خاص موقعيتي

افزايش خود آگاهي و بهبود مهارتها

خلق تئوري و شيوه هاي جديد

:موارد كاربرد پژوهش عملکردی
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فردی در صدد محقق پس از احساس نياز و شناخت مسئله ، بطور: تحقيق عملکردی فردی 

مثل اجرای يك ايده  تدريس در كالس درسی خاص:  رفع مشکل بر می آيد 

ه شناسائی مسئله محقق با مشاركت دادن ديگر افراد درگير ب:تحقيق عملکردی مشاركتی

يك ايده مثل اجرای. پرداخته و بطور مشاركتی يا دسته جمعی در صدد رفع مشکل بر می آيند

تدريس با همکاری گروهی از معلمين در يك مدرسه 

سيعی از موقعيت اينجا محقق با درگير نمودن افراد در بخش ودر : تحقيق عملکردی فراگير

.  در يك پروژه بزرگ ،اقدام به عملی كردن برنامه بر می آيد و جامعه 

:انواع تحقيق عملکردی از نظر وسعت كاركرد محقق
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(DIAGNOSIS)( مسئله)و طرح يك ايده تبيين 

 DATA)جمع آوری داده ها

COLLECTION) ريزی و تعيين برنامه

(ACTION PLANNING)اهداف

(ACTION TAKING)اجرا يا عمل به برنامه

FEEDBACK & EVALUATION)بازخورد و ارزيابی

)

:گامهای اساسی در تحقيق عملکردی 
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اساسی چيست وچقدر مهم است ؟مشکل -
با چه مداركی به مشکل رسيده ايم ؟-
مدارک چگونه است ؟اعتبار -
اين مسئله را انتخاب كرده ايم ؟چرا -
فعالٌ در چه وضعيتی هستيم ؟-
ت؟افراد درگير در تبيين ايده چقدر اسمشاركت -
باشد؟افکار جمعی نيز پذيرای مسئله مطروحه میآيا -

:مشکل (تشخيص )نکات اساسی در تبيين 
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...نامنظم در كالس درس حضور -1

.....  افت تحصيلی دانشجويان -2
ی خودبه وظايف قانون.... توجهی كاركنان بی -3
.... مرگ ومير در بخش اورژانس افزايش -4
.....  مراجعين به شهرداری منطقهنارضايتی -5
...رعايت مبانی اخالقی از سوی عدم -6

( :مسئله)تبيين ايده كلی تحقيق 
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** SITUATIONAL OBSERVATION

** FOCUS GROUP

** OPEN INTERVIEW

** DOCUMENTS

** OPEN CHECKLIST

** SURVEYS & REPORTS

Data Collection  in Action Research:
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(يتهاشناخت محدود)رفع مشکل از ما ساخته است؟ آيا -1
حل مشکل چگونه خواهد بود ؟قدمهای -2
مقاومت در برابر تغيير كدامند؟عوامل -3
ه چيست؟مشاركت كنندگان در رفع مسئلپتانسيل -4
زمان اجرای عملکرد چقدر است؟مدت -5
مورد نياز جهت عملکرد كدامند؟ابزار -6
اخالقی در اجرا، چگونه است؟مسائل -7

؟آيند تغييرانگيزش مشاركت كنندگان در فرچگونگی -8

:نکات اساسی در برنامه ريزی تحقيق عملکردی
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:  تبيين ايده يا موضوع

...در كالس درس ... اتالف وقت دانشجويان 

وقت فعال سازی دانشجويان در كالس وجلوگيری از اتالف:هدف

(درطول يك ترم )وافت تحصيلی

:جمع آوری داده 

روه درگيربررسی روند كالس درس، موفقيت تحصيلی ،تشکيل گ

..(دانشجو، معلم، معاون آموزشی ،رئيس موسسه و)

:گام های تحقيق عملکردی
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درس مدونطرح ** 
(معلم محوری)ارائه سنتی مطالب **
ارزشيابی فينال**
مناسب از ابزار های آموزشیاستفاده ** 
عدم توجه به مانيتورينگ فراگيران**
ارائه مطالب نو و كاربردی**
فرآيند كالسیفراگيردر بودن نقش پاسيو ** 
موقعيت نامناسب درب كالس**
درسو محتوی ثابتمتون ** 

:جمع بندی مواردی از مطالب ارائه شده در جلسه گروهی
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(برای دانشجو و آموزش)طرح درس درشروع ترم ارائه *
درج در )و پاسخ كالسی بطور منظم وتصادفی پرسش * 

(ليست كالسی
ويان  متون ومقاالت مربوط به درس توسط دانشجنقد * 

(درج در ليست كالسی)
س ونيمی  نيمی تدري)كالس درس به شکل كارگاه ارائه  * 

(كارعملی 
كثر حدا)زمان كالس و تحرک فيزيکی معلم كاهش * 

(دقيقه75زمان 

:مواردی از برنامه ريزی درتحقيق عملکردی
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فرآيندیارزيابی استفاده از روش 

استفاده از اورهد و ويدئو پروژكتور 

(السدرج در ليست ك)تشويق دانشجويان فعال و پويا 

ه قبلیارائه مطالب جديد وتغيير در مفاهيم تدريس شد

(البمابه ازای خارجی مط)استفاده از مثال های كاربردی 

تغيير موقعيت درب كالس درس

:ادامه برنامه ريزی  عملياتی تحقيق عملکردی
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رضايت دانشجو و معلمافزايش ***

ه قبل  ميانگين نمرات دانشجويان نسبت ببهبود *** 

مشاركت عالقمندانه در كالس درسافزايش *** 

السبه موقع در كالس و كاهش تاخير و غيبت در كحضور *** 

مختصر محتوی درس نسبت به قبلتغيير *** 

استرس و خطا در امتحان فينالكاهش *** 

:ارزشيابی برنامه عملکردی پس از يك نيمسال
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درگير بودن عمل كنندگان در فرآيند تحقيق

فاصله آموزش وبالينكاهش -2

تحقيق و عملهمزمانی -3

راه حل برای مشکالت خاصتبيين -4

ايجاد دانش كاربردی وبومی-5

شناسی و توانائی ابراز خودخود -6

احساس تعهد در بکار گيری نتايج تحقيق-7

انعطاف پذيری فرايند تحقيق-8

به ايجاد و پذيرش تغيير در جامعه  كمك -9

:مزاياي تحقيق عملكردي 
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دارد تعميم نپيش بينی و قابليت معموالً ***

اشدهمکاری و پذيرش تغيير می بنيازمند ***

ستمشاركت كنندگان تحت نظر اعملکرد ***

وقت گير و انرژی بر استبعضاً ***

رمتغيير هاگروه كنترل و كنترل مستمر بفقدان ***

:محدوديت های تحقيق عملکردی 
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له ایتفاوت تحقيق عملکردی با پژوهش مداخ
متغير                      تحقيق عملکردی                     تحقيق مداخله ای

نقش محقق                   كامالٌ فعال                                پاسيو و كور

نوع دستکاری                متنوع                                     ثابت

گروه مطالعه                   گروه درگير                           شاهد ومورد

نقش نمونه ها                 فعال و ارزشمند                    ابزار تحقيق

برنامه مداخله                 قابل تغيير                           ثابت و طراحی قبل

نوع ارزيابی                   كيفی و مستمر                   كامالٌ كمی و در انتها



(كار عملی مربوط به مبحث تحقيق عملکردی)

:همکار گرامی 

و يا ( س روند تدري)با در نظر گرفتن موقعيت هائی چون فرآيند كالس درس 
تبيين )صلی مسائل مربوط به پذيرش بيمار ، مديريت بخش يا سازمان خود ، ايده ا

وارد ذيل و الگوريتم كاری  را مطابق م، طرح نظر را در گروه مورد (مشکلی خاص
.نوشته و ارائه فرمائيد

(مسئله)تبيين موضوع *    

روند جمع آوری داده ها*    

برنامه ريزی عملکرد و نوع فعاليتها *    

ارزشيابی عملکرد*   
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خدا قوت
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