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مقدمه :پژوهش های اقدام محورشامل اقدام پژوهی و اقدام پژوهی مشارکتی در دهه های اخیر به عنوان یک روش شناسی مهم
برای مداخله ،تغییر و توسعه در میان گروه ها و اجتماعات شناخته شده است و در حال حاضر توسط برنامه های دانشگاهی
زیادی در سراسر جهان پیگیری می شود .در این مقاله ،ضمن بیان تاریخچه و تعریف این نوع پژوهش مختصری هم روش
کاربرد آن در آموزش علوم پرستاری شرح داده می شود.
مواد و روش ها :این مقاله نوعی مطالعه مروری روایتی است که در آن جمع آوری اطالعات از طریق جستجو در اینترنت(
) PubMed, Google scholar, Medlineصورت گرفت .از بین مقاالت محدود به زبان انگلیسی و فارسی ،بدون محدودیت
زمان  83مقاله بدست آمد که از میان آن ها  9مقاله ی مرتبط با کلید واژه ها انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج  :یافتههای این مطالعه داللت به این موضوع دارند که انجام اقدام پژوهی باعث بهبود و ارتقاء کیفیت علوم پرستاری،
نوآوری های آموزشی ،مشارکت های تیمی و توسعه ی یادگیری میشود.
نتیجه گیری  :اقدام پژوهی باعث ارتقای کیفیت خدمات مراقبتی و بالینی ،کار گروهی ،ارتباط ،مدیریت بالینی  ،تشویق گروه
بالین به حسابرسی عملكرد و شناخت نیازهای آموزشی خویش ،تغییر محیط بالینی ،تغییر در مدیریت سازمانی مرتبط با سالمت،
آموزش به مددجو و ارتقاء کیفیت نظام سالمت می شود .
کلید واژه  :اقدام پژوهی ،آموزش پرستاری.

مجله پژوهش سالمت؛ سال 4931؛ دوره یک؛ شماره یک؛ صفحات 93-67

Downloaded from hrjbaq.ir at 16:36 +0430 on Monday July 16th 2018

چکیده

] [ DOI: 10.20286/hrj-010127

کاربرد اقدام پژوهی در آموزش علوم پرستاری
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Abstract
Introduction: Action-oriented research such as action research and participatory action research in
recent decades as a significant methodology for intervention, development and change within groups
and communities is known and now many university programs around the world will follow. In this
article the expression and definition of this type of research brief history of its use in nursing science
education are described.
Methods: This article is a narrative review which gathered information through Internet search
(PubMed, Google Scholar, and Medline) was carried out. The limited literature in English and Persian,
without limitation of time, 38 articles were found, of which 9 papers related to the keyword selected
and evaluated.
Results: The results of this study indicate that this action research will improve the quality of nursing
research, innovation, training, team participation and the development of learning occurs.
Conclusion: improve the quality of care and clinical action, teamwork, communication, clinical
management, clinical encouragement to the audit function and identify their educational needs,
changing clinical environment, changes in health care management, patient education and promotion
the quality of the health system.
Keywords: action research, nursing education.
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و راه کارهای انجام این پژوهش وجود دارد که تعیین

فاصله زیاد پژوهش با عملكرد حرفه ای در علوم
پزشكی همواره موجب ایجاد فاصله زیاد بین تئوری و عمل
گردیده است .این مشكل اساسی دررشته های بالینی
همواره مطرح بوده و در حال حاضر توافق عمومی وجود
دارد که این نقص نه تنها کاهش نیافته ،بلكه افزایش هم
یافته است  .هماهنگ نمودن توصیف موقعیت های بالینی
ذکر شده در کتاب ها با موقعیت های عملی واقعی مشكلی
به عنوان "فاصله تئوری تا عمل" یاد می شود .پیدا کردن
راه حل و اجرای آن توسط دست اندرکاران ،از مشكالت
اجرایی کاسته و تغییر حاصله را مقبول تر می سازد .این
تغییر اغلب در سطح رفتار فردی ،مدیریت سازمانی،
خدمات و نقش های حرفه ای رخ می دهد (.)2 ,1
تحقیقات نشان می دهند که فاصله زیادی بین آموخته های
کالس درس و کاربرد بالینی آنها وجود دارد ،این امر
موجب شده که مطالب نظری ارائه شده درکالس درس
کمتر به موقعیت های بالینی انتقال یافته و دانشجو نتواند
آموخته هایش را در بالین بكار گیرد .آموزش دهندگان
حرفه های بالینی سعی می کنند تا با تغییر در آموزش ،به
این دوگانگی داده های تئوری ارائه شده در کالس ها و آن
چیزی که در عمل یاد گرفته می شود یا تجربه می گردد،
پاسخ دهند ولی هنوز این مسأله ،یک مشكل اساسی در
آموزش رشته های دارای آموزش های بالینی است ( .)8هر
چند روش های متنوعی برای ایجاد تغییر صورت گرفته
ولی هنوز هیچ راه حل مناسبی پیدا نشده است .با توجه به
اینكه الزم است بهترین فرصت تغییر برای حل مشكل و
تولید دانش جدید در سیستم در نظر گرفته شود و در این
خصوص به توانمندی افراد نیز توجه شود از اقدام پژوهی
به عنوان روشی جهت تسهیل در تغییر و ارتقای خدمات
آموزشی و مراقبتهای بهداشتی استفاده می شود ( .)4علی
رغم مفید بودن این روش برای تغییرات سازمانی و حرفه
ای ،نظرات متفاوت و متناقضی درباره رویكردهای فلسفی

پژوهش با ابهاماتی مواجه سا خته است ( .)5هدف از
نگارش این مقاله توضیح ساده ای از روش اقدام پژوهی و
کاربرد آن در آموزش علوم پرستاری و ارائه ی یک مثال
کاربردی است.
اقدام پژوهی با مطالعه روان شناس اجتماعی لوین در
دهه  1941در ایاالت متحده آمریكا شروع شد و اخیراً در
انگلستان و استرالیا رواج زیادی یافته است  .در ایران نیز،
از این روش در بخش آموزش و پرورش و صنعت به وفور
استفاده می شود ( .)1این نوع پژوهش را می توان
درکارهای انسان شناسی و جامعه شناسی محققانی مثل
ویلیام گودنوف ()1998التون مایو( ) 1988و ویلیام فوت
وایت ( )1948پیدا کرد(.)9از آنجا که اقدام پژوهی
پژوهشی همراه با مردم است نه برای مردم ،به عنوان
پارادایم جدید مطرح است  .در این روش ،شرکت کنندگان
به جای این که نمونه پژوهش (همانند سایر پژوهش ها)
باشند ،به عنوان مشارکت کنندگان پژوهش محسوب می
شوند.در اقدام پژوهی مشارکتی مسؤولیت کار عملی بین
افراد شرکت کننده تقسیم می شود همین امر سبب افزایش
عالقمندی افراد مشارکت کننده می شود .اقدام پژوهی
مستلزم عمل و اقدام به عنوان بخش مكمل و الزم از خود
فرایند تحقیق است ( .)1تعامل بین محققان ،مشارکت
کنندگان و نمونه های پژوهش از مشخصات اقدام پژوهی
است و موجب توانمندی افرادی که در فرایند تحقیق به
جهت حل مشكالت دنیای واقعی فعالیت می کنند می شود
(.)7
هدف از اقدام پژوهی ،افزودن دانش عملی و
توانمندسازی عمل کنندگان در باره پدیده هایی است که با
آن مواجهند ،این نوع پژوهش دارای اهداف توانمندسازانه
اجتماعی و آموزشی است .فرایند توانمندسازی ،مشارکت،
تشریک مساعی و اصول رویكرد رشد جامعه ،نمی تواند
بدون ارتباط مناسب و خوب حاصل گردد .ارتباط رسمی
و ضعیف مانعی برای همكاری بین حرفه ای و تبادل
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فرا روی دست اندرکاران حرفه های بالینی است که از آن

جایگاه دقیق این پژوهش را در بین سایر روش های
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مقدمه
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موقعیتی ،گروهی ،مشارکتی و خودارزشیابی دارد ،سبب

این معنا که اقدام پژوه مسئله ای را تشخیص می دهد،

همكاری و اقتدار در افراد شده و فاصله بین تئوری و عمل

تالش می کند وضع نامطلوب را تغییر دهد و این تغییر را

را کم می کند (.)9 ,3 ,5

ارزیابی علمی کند .اگر پاسخ مثبت بود کار را ادامه می دهد

طی سه مرحله مشخص اقدام پژوهی توسعه می یابد.

در غیر این صورت به راه های دیگری می اندیشد .بنابر

گام اول تشخیص یک فرایند برای پرداختن به مسائل

این مراحل اقدام پژوهی مراحل کامالً خطی یا پلكانی

اجتماعی ،مرحله دوم که کاربردی تر است ،درگیری افراد

نیست ،بلكه محقق در هر زمان صالح بداند به تغییر راه

حرفه ای ،دریافتن راه حلی برای مشكالت ،فاز سوم و

حل و اجرای مجدد عملیات می پردازد (.)11

پژوهی رهایی بخش ،و یا جامعه مشارکتی که در آن گروه

روش را به پنج مرحله طبقه بندی نمودند :تعریف مشكل،

های درگیر مسئولیت تغییر را به عهده می گیرند (.)11

برنامه ریزی ،تفسیر و تحلیل داده ها ،عمل (اجرا) و

بورگیا و اسكولر  5Cرا در اقدام پژوهی بیان کردند

ارزشیابی فرایند پژوهش در طول کار و یا پایان آن (.)18

که شامل  :تعهد (زمان تعهد باید به دقت توسط شرکت

از آن جایی که مراحل پژوهش اقدام پژوهی استروبرت

کنندگان اقدام پژوهی در نظر گرفته شود که زمان آن از

اسپیزیال و کارپنتر بیش از سایر صاحب نظران در علوم

ابتدای آشنایی با دیگر شرکت کنندگان ،در نظر گرفتن

سالمت مورد استفاده قرار گرفته است ،لذا مراحل و گام

تغییر ،ایجاد روش های جدید ،جمع آوری داده ها،تفسیر

های آن که شامل :تبیین و طرح یک ایده (مسئله)،جمع

نتایج و غیره می باشد ) ،مشارکت (شرکت کنندگان اقدام

آوری داده ها ،برنامه ریزی و تعیین اهداف ،اجرا یا عمل

پژوهی درارائه ایده ها ،پیشنهاد و یا هر چیزی که منجر به

به برنامه و بازخورد و ارزیابی است ،که در شكل 1

موفقیت تغییر گردد در شرایط برابر با یكدیگر هستند) ،با

مشخص است.

اهمیت پنداشتن (در فرایند پژوهش،شرکت کنندگان باید به
یكدیگر و ارزشهای پروژه احترام بگذارند)،تغییر (برای
انسانها و مخصوصا مربیان تغییر بعنوان یک عنصر عمده در
اثربخش بودن است)و توجه دقیق (تكنیک بازتابی بررسی
دقیق فرایند تحقیق اقدام پژوهی است (.)11

از آن جا که اقدام پژوهی یكی از راه های مناسب برای
حل مسئله است که به راه های نو و خالقانه منجر می شود،
باعث اصالح وضع نامطلوب و رشد و بالندگی عمومی می
گردد .در این روش راه حل های تئوری جای خود را به
راه حل های عملی و منطقی می دهد (.)12
مراحل اقدام پژوهی:
در مقایسه با پژوهش های دیگرکه مسیر پژوهش
معموالً خطی و تا حدودی تمام مراحل از پیش تعیین شده
است ،مراحل اقدام پژوهی در عین پیروی از مراحل خاص
دارای انعطاف بیشتری است .اقدام پژوهی به طور ساده
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جدید که اخیرا مشارکتی نامیده می شود ،روش اقدام

استروبرت اسپیزیال و کارپنترنیز گام های اساسی این

] [ DOI: 10.20286/hrj-010127

اطالعات است .از آن جایی که اقدام پژوهی؛ ماهیتی

دارای سه مرحله عمده است :تشخیص ،تغییر و ارزیابی .به
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ذینفعرران ،اصررالحات الزم در هررر زمرران اعمررال مرری

مثال کاربردی :
پرسرررتاری در ابتررردا بایرررد صررراحبان فراینرررد و گرررروه
فراینرردی ( افررراد ذینفررع) ،مرردت اجرررای فراینررد ،هرردف

روش کار

مشررخص گررردد .در مرحلرره ی بعرردی برررای تشررخیص

اینترنتررری و مطالعرررات کتابخانررره ای در مرررورد اقررردام

مشرركل از منظررر افررراد درگیررر الزم اسررت از صرراحبان

پژوهرری در آمرروزش علرروم سررالمت بررا کلیررد واژه هررای

فراینررد نظرسررنجی برره صررورت بحررث در گررروه متمرکررز

اقدام پژوهری ،گامهرای اجرایری اقردام پژوهری ،آمروزش

 FGDو یا مصاحبه های انفررادی انجرام شرده ترا جمرع

علرروم پرسررتاری برردون محرردودیت زمرران بررا اسررتفاده از

آوری داده هررا صررورت گیرررد .سررپر تیمرری مرکررب از

پایگراه هرای اطالعراتی از قبیرل Pubmed, Google

اعضرای شرورای بررالینی ،مردیران آموزشری و تعرردادی از

 scholar ,Medlineکرره حررد وسرریعی از مجررالت و

صراحبان فراینررد و ذینفعرران تشركیل و برنامرره ی مرردونی

مطالررب منتشررر شررده را اینرردکر مرری کننررد برره دسررت

برای اصرالح رونرد آمروزش علروم تردوین گرردد .طبرق

آمررده و مررورد بررسرری قرررار گرفتنررد .در نهایررت 4مقالرره

برنامرره ریررزی برره عمررل آمررده نحرروه ی عمررل و اجرررای

انتخرراب و نتررایج آن هررا در جرردول ( )1خالصرره و 5

برنامه تنظیم و در مراحرل مختلرف اجررا ،مرورد برازبینی

مقالرره هررم در بحررث در حیطرره هررای بررالین ،آمرروزش و

و ارزشرریابی قرررار گرفترره ،بررا توجرره برره مشرركالت پرریش

مدیریت مورد نقد قرار گرفتند.

آمده در حین اجررا و پرر از انعكراس بره اعضرای تریم
ارتقررراء و همفكرررری برررا آن هرررا اقررردامات الزم بررررای

بحث

اصررالح فراینررد و برطرررف کررردن مشرركالت انجررام مرری

اقدام پژوهی از علوم اجتماعی ،در حیطه های مختلف

شود .اقردامات شرامل برگرزاری کرالس هرای مبتنری برر

پرستاری وارد شده است و در حیطه های عملیاتی ارائه

شواهد در راسرتای علروم سرالمت ،شریوه هرای آمروزش

مراقبت های پرستاری ،آموزش پرستاری و مدیریت

علررروم  ،توجیررره ذینفعررران در مرررورد برگرررزاری ایرررن

پرستاری از جایگاه ویژه ای برخوردار است که در ذیل به

جلسررات ،همرراهنگی بررا ریاسررت مرکررز و مسررئولین IT

آن اشاره می شود.

برررای امكرران اسررتفاده از خررط اینترنررت پررر سرررعت و

در حیطه بالین :

تجهیررز امكانررات الزم برررای ذینفعرران اسررت .نترررایج

تحقیقات اقدام پژوهی به عنوان روش پذیرفته شده در

مربرروط برره اسررتفاده ی بیشررتر از مهررارت هررای نرروین

سطح بالینی برای ترویج مداخالت توسعه یافته در عمل ،و

آموزشرری ،نظررارت بیشررتر مسررئولین بررر رونررد آمرروزش

در نتیجه پایداری بیشتر در ارائه خدمات بالینی در نظر

علرروم سررالمت و تهیرره ی بروشررورهای آموزشرری مرری

گرفته می شود.اطمینان از کیفیت مطلوب مراقبت از مددجو

باشد .سطح اثرگرذاری برا توجره بره ایرن کره فراینرد ترا

از اهیمت بسزایی برخوردار است (.)17

چه حد کشرور را برا هردف مرجعیرت علمری در منطقره

برهانز و الیگود در مطالعه ای کیفی ،مراقبت

نزدیک مری کنرد مرورد بررسری قررار مری گیررد .نتیجره

پرستاری با کیفیت از دیدگاه پرستاران بالینی را به صورت

گیری در ارزشریابی هرای انجرام شرده بالفاصرله پرر از

دستیابی به نیازهای انسان از طریق توجه ،همدلی ،تعامالت

شررروع طرررح برره صررورت مررنظم و ماهانرره بررا توجرره برره

احترام آمیز با بیمار همراه با احساس مسؤولیت ،حمایت

نتایج حاصرل از جمرع بنردی نظررات صراحبان فراینرد و
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کلی کره معمرو ًال بهبرود و ارتقراء آمروزش علروم اسرت،

ایرررن مقالررره حاصرررل مررررور مترررون ،جسرررتجوی
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برررای انجررام اقرردام پژوهرری در آمرروزش علرروم

گردد.
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گستردگی این مفهوم و تفاوت دیدگاه های افراد به

گیرد مگر به شیوه اقدام پژوهی .پژوهشگران بر این باورند

خصوص دریافت کنندگان خدمات ،الزم است این مفهوم

که برای ارتقاء کیفیت خدمات بالینی باید بر اساس شواهد

از دیدگاه بیماران ،خانواده ها و نیز پزشكان به عنوان

و پژوهش کار شود تا این گونه فعالیتها از اثر بخشی و

بزرگترین گروهی که با پرستاران در امر درمان بیماران

کارآیی بیشتری برخوردار گردد (.)19

جدول( ) 1مروری بر نتایج پژوهش ها در مورد اقدام پژوهی در آموزش علوم پرستاری
نویسنده

سال

عنوان

نتایج
تحقیق عملكردی نوعی از تحقیقات و

] [ DOI: 10.20286/hrj-010127

اساسی و یكپارچه از مددجو بیان نمودند ( .)13با توجه به

ارتباط دارند ،مورد بررسی قرار گیرد و این مهم انجام نمی

در این تحقیق با توانمندسازی کسانی که قسمتی از فرآیند عملیات به شمار می روند ،به آنان

ارتقاء پژوهش در
نیكبخت
نصرآبادی ،

دانشكده پرستاری و
2115

ع و همكاران

مامایی تهران1838 ،
گزارشی از یک تحقیق
عملكردی

منظوره برای جمع آوری داده ها از افراد ذینفع مورد استفاده قرار گرفت .فرآیند تغییر شامل
مراحل واضح سازی مشكل در سطوح فردی و سازمانی ،تشریح فرآیند گسست تحقیق و
عملكرد ،افزایش دانش فردی و حرفه ای در قالب کارگاه ها و کالس های دوره ای ،توسعه
تغییر فرهنگی و کار مشارکتی .آمار توصیفی و روشهای ارزشیابی عملكرد اثربخشی روش را
نشان داد .افزایش تعداد افرادی که دوره های آموزش روش تحقیق مقدماتی ،متوسطه،
پیشرفته و مقاله نویسی را گذراندند ،افزایش تعداد طرح های ارایه شده به شورای پژوهشی
دانشكده و تعداد طرحهای مصوب در دانشگاه ،افزایش میزان شرکت اساتید درکنگره های
خارجی به بیش از سه برابر و سیر صعودی چاپ مقاالت در مجالت معتبر داخلی و خارجی
بیانگر این اثربخشی است()14
مشارکت تیمی متشكل از پرستاران دانشگاهی ،مدیران توسعه آموزشی و متخصصین نرم

یادگیری عملی مشارکتی
مارلو و
همكاران

:الگوی توسعه حرفه ای
2113

برای نوآوری آموزشی
در مقطع کارشناسی
پرستاری

افزاری متكی بر شیوه اقدام پژوهی انجام شد .نتایج بدست آمده نشان داد که اقدام پژوهی
بعنوان شیوه ای جهت آموزش با کیفیت و یادگیری برای توسعه حرفه ای مشارکتی در
آموزش پرستاری می تواند موفقیت های بیشماری را ارائه بدهد .الگوی آموزش اقدام
پژوهی بعنوان یک روش با سابقه و طوالنی مدت در برنامه ریزیهای درسی نام برده شده که
برای بهبود یادگیری فراگیران بكار برده می شود.
ازنكات مثبت این شیوه میتوان به همكاری ،اعتماد  ،روحیه تیمی و احترام متقابل به
تفاوتهای فردی ،استعدادها و تحمل اشتباهات اشاره کرد(.)15
به  9مربی توصیه ایجاد تفكر بازتابی با رویكرد اقدام پژوهی مشارکتی بین خود مربیان

اقدام پژوهی مشارکتی

وایاووت
جامایی و

2112

همكاران

برای ایجاد تفكر بازتابی
در بین دانشجویان
سالهای آخر

،دانشجویان در حال فارغ التحصیلی و دانشجویان سال آخر کارشناسی داده شد.اهداف
مطالعه شامل  – a:توسعه توانایی مربیان برای هدایت اقدام پژوهی مشارکتی  – bتوسعه و
ایجاد عملكردهای تفكر بازتابی در بین دانشجویان  – cتاثیر عملكردهای ایجاد شده روی
تفكر بازتابی دانشجویان .نتایج بدست آمده نشان داد که  9مربی با ایجاد سمینارها
،کارگاههای مشكل گشایی ،بحث های گروهی ،دعوت از سخنرانان و افراد خبره و مطرح
کردن مشكالت توانستند تفكر بازتابی موثری را ایجاد نمایند(.)19

برنامه ریزی ،اجرا،
برنادت  ،ای
و همكاران

مطالعه و چرخه ی عمل
2118

اقدام پژوهی به عنوان
جایگزین تحقیقات
بالینی پایه

اقدام پژوهی را روش انتخابی بهبود عملكرد بالینی بیان کرده و در چرخه اقدام پژوهی که
شامل طرح ،انجام ،مطالعه و عمل( )PDSAاست تمرکز تیم بالینی در اطراف یک مشكل
خاص به منظور شناسایی مشكل و ارائه مداخالت موثر با هدف ارتقاء عملكرد و با
مشارکت کلیه افراد درگیر در فرایندها دانستند(.)17
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فرصت داده می شود تا خود عامل حل مشكالت دنیای واقعی شان بشوند لذا روشی چند
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بیمارستان مراقبتهای حاد شهر سیدنی استرالیا انجام شد.

متمرکز ( )FGDجمع آوری شده و به روش درونمایه ای

جمع آوری داده ها توسط مشاهده ،اسناد و مدارک ،داده

تحلیل گردید .نتایج  FGDقبل از مداخله منعكر کننده

های ثبت شده ،و مصاحبه بود .پژوهشگران از فرآیند تغییر

اتالف زیاد وقت ،گسیختگی و فراموشی مطالب ،نبود

چهار مرحله ای ا قدام پژوهی شامل شناسایی،برنامه

انگیزه در نزد دانشجویان ،مطالعه ناکافی در طول ترم،

ریزی،اجرا وارزشیابی به منظور تغییر روش پرستاری

استرس زیاد در زمان امتحانات ،یادگیری سطحی ،استاد

موجود ) مراقبت تخصیصی از بیمار( در بخش جراحی

محور و خسته کننده بودن روش ترمی_واحدی است .نتایج

فوق الذکر استفاده کردند.این مطالعه ،در سه مرحله

بعد از اجرای روش ترمی_دوره ای نشان می دهد که روش

مقدماتی ،برنامه ریزی و اجرا انجام شد.علت نیاز به تغییر

فوق از دیدگاه دانشجویان روشی دانشجو محور و پیوسته

روش پرستاری موجود ،تعدیل نیروی پرستاری همراه با

می باشد که موجب عدم تداخل در انجام تكالیف و افزایش

کاهش فشار کاری پرستار و ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری

انگیزه ،مشارکت ،تمرکز ،مطالعه و خالقیت می گردد که

علی رغم عدم حمایت مالی بود .پژوهشگران نتیجه گرفتند

نهایتا ً منجر به ارتقای یادگیری عمیق ،کاهش استرس و

که تغییر روش پرستاری از پرستاری تخصیصی از بیمار به

مدیریت بهتر زمان می شود .ضمنا ً به اعتقاد دانشجویان

سمت روش کار گروهی بسیار مشكل است و مستلزم

اجرای موفق این روش مستلزم برنامه ریزی ،هماهنگی و

مشارکت همه ذینفعان در فرآیند تغییر است .پژوهشگران

مسئولیت پذیری باالی اساتید و دانشجویان می باشد (.)21

به این نتیجه رسیدند برای این که تغییری بتواند مؤثر واقع

گل آقایی و همكاران در مطالعه ای با عنوان نهادینه

شود ،الزم است بستر موجود نظیر فشار کاری و مهارت

کردن آموزش سالمت به بیماران در مراقبت های بالینی :

های مورد نیاز به خوبی بررسی شود و ارزشیابی از تغییر

یک مطالعه ی اقدام پژوهی که درآن یک سرپرستار ،ده

نظیر بررسی رضایت بیمار و کارکنان و برآیندهای بهداشتی

پرستار بخش و یک عضو هیئت علمی پرستاری در جهت

به عمل آید(.)1

تغییر عملكرد آموزش به بیمار/خانواده در بخش مشارکت

در حیطه آموزش:

داشتند و در مرحله عمل ،آموزش شفاهی و کتبی بیماران

اقدام پژوهی نوعی پژوهش برای بهبود فعالیت عملی

و خانواده ها در طی دوران بستری و ترخیص صورت

در حین تدریر است که در ارتقای مراقبت ،آموزش،

گرفت و در مرحله بازاندیشی ،اقدامات انجام شده به روش

مدیریت و رشد حرفه ای کاربرد دارد( .)21در مطالعه ای

بحث گروهی متمرکز مورد نقد قرار گرفت .یافته ها نشان

که توسط تبریزی و همكاران با عنوان ارتقای کیفیت

داد که در دوره اقدام پژوهی حرکت به سوی نهادینه شدن

آموزش در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت خدمات

آموزش بیمار در مراقبت بالینی آغاز شده است .یادگیری

بهداشتی درمانی با رویكرد اقدام پژوهی در نیمسال اول

پرستاران در عمل ،رهبری سرپرستار ،دریافت بازخوردهای

 1839-91با مشارکت  9نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد

تقویت کننده و بهبود ارتباط با بیماران بر موفقیت آمیز بودن

ترم  8انجام شد  .بر اساس نتایج مطالعه و بررسی متون

فرایند تغییر داللت داشت (. )22

اقدام به طراحی و اجرای روش ترمی _دوره ای شامل 8

در حیطه مدیریت :

درس  8و احدی هر یک به مدت  9هفته و بطور متوالی

کیفیت مراقبت از مددجو ،بهبود سیستم ،یادگیری

گردید .در پایان هر دوره  9هفته ای آزمون درس مربوطه

سازمانی و مدیریت تغییر از مهمترین نكات مطروحه در
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مطالعه ای توسط هیمن و همكاران با هدف طراحی

به عمل آمده و دوره بعدی شروع می گردید .نظرات
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های فوق الذکر به کار برد زیرا این موارد به طور مرتب رخ

عنوان اهرمی برای هم افزایی توانایی های افراد دانست که

داده و باید هم زمان  ،اداره شوند .از طرفی اقدام پژوهی،

با آموزش مهارت های کار تیمی می توانند از مزایای آن

فرصت هایی را برای عمل مؤثر و یادگیری فراهم کرده و

بهره مند شوند (.)28
در نهایت میتوان گفت که اقدام پژوهی درتغییر روش

قادر به تلفیق تئوری در عمل و توسعه دانش است(.)18
ماهیت چالش هایی که پژوهشگران اقدام پژوه با آن روبه

ارتقاء روش های ارزشیابی ،تغییر ارزش ها و نگرش ها،

رو بودند اشاره نمود که ،پیش دانسته های پرستاران

تغییر شیوه های مدیریت ،حل مشكالت تشخیص داده

پژوهشگر ،نقش های سازمانی آنان و توانایی آنان در کنترل

شده در موقعیت های خاص ،توسعه آموزش ضمن

و مدیریت سیاست های بیمارستان نقش مهمی در فرآیند

خدمت ،بهبود مهارتها وافزایش خود آگاهی و قدرت

طراحی و اجرای اقدام پژوهی دارد(.)1الزم به ذکر است که

تحلیل کارکنان موثر باشد .در این شیوه با ایجاد حر

اقدام پژوهی درشاخه مدیریت پرستاری کمتر از شاخه

همكاری و مشارکت در دستیابی به اهداف مشترک و فراهم

آموزش پرستاری مورد توجه بوده است.

کردن زمینه های افزایش رضایت شغلی از طریق تأثیر

مهمترین چالش در اجرای اقدام پژوهی لحاظ کردن

گذاری بر محیط و با تقویت عزت نفر ،رفتار و عملكرد

سیاست های دیكته شده ،موانع مدیریتی سازمانی،

شغلی را تحت تأثیر قرار داده و سبب بهبود ارایه خدمات

دوگانگی نقش پژوهشگر و نقش سازمانی ،تجربه ،بینش و

مراقبتی و بالینی ،کار گروهی ،ارتباط ،مدیریت بالینی ،

آگاهی قبلی افراد قبل از ورود به پژوهش و انتخاب پروژه

تشویق گروه بالین به حسابرسی عملكرد و شناخت

عملی می باشد .در اجرای این روش باید به نقش سازمان

نیازهای آموزشی خویش وارتقاء کیفیت نظام سالمت می

ها ،توانایی و قدرت مدیران در اجرای سیاست های

شود.
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