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چکیده
با کیفیت مناسب می ارتقاي سطح سالمتی جامعه ارائه خدمات اصلی ترین نقش پرستاران حفظ ویکی از مهمترین و:هدفزمینه و

این .کاربرد اقدام پژوهی می باشدیکی از روش هاي تغییر استفاده و. بهبود این کیفیت وجود داردهاي متعددي براي تغییر وروش. باشد
.انجام شد"هاي اقدام پژوهی و پتانسیل آن در توسعه دسیپلین پرستارينقد ابعاد و ویژگی"مطالعه مروري با هدف

,'action research'،'health care research'پژوهش حاضر مطالعه مروري است که با استفاده از واژگان کلیدي: کارروشمواد و 

'health services evaluation'،هاي، اقدام پژوهی، مراقبت پرستاري در سایتCumulative Index of Nursing and Allied

Health Literature (CINAHL); Scopus, Medline, Embase, PsycINFO وSIDجستجو شد.
اقدام پژوهی به وسیله مشارکت کنندگان در موقعیت هاي اجتماعی براي افزایش ارتقاي منطقی و عدالت عملکردهاي آموزشی و :یافته ها

هاي اخیر در سال. می گیرداین روش پارادایم جدید تحقیق است که از طریق همکاري و تشریک مساعی صورت . اجتماعی انجام می شود
ارتقاي پرستاري در مان بر پایه اقدام پژوهی صورت گرفته که بیانگر تاثیرات مثبت و رشد ودره در حیطه پرستاري وژت زیادي بویمطالعا

. مدیریت بوده استحیطه هاي آموزشی، بالینی و
بهبود خدمات ودر مراقبت بهداشتیارتقاي کیفیت باعث حل ها در مواجه با مشکالت ه با ارائه رامی تواند اقدام پژوهی :نتیجه گیري

.هاي بالینی شوددر حوزه هاي  آموزش، مدیریت و مراقبتپرستاري
ارتقا، مراقبت پرستارياقدام پژوهی، کیفیت،:ي کلیديواژه ها
مقدمه
شدن انتظارات مددجو جهت وردهبه برآمراقبتکیفیت

یندهاي سالمتی به گونه اي که آرسیدگی به مطلوبترین بر
براي .]1[اطالق می گرددمد، موثر و به صرفه باشدآکار

توصیف کیفیت باید به نظرات بیماران، ارائه دهندگان 
شناخت مراقبت، پرداخت کنندگان هزینه توجه شود تا با

نان بتوان برنامه هاي اصولی آها و نظرات دیدگاهازدقیق
مراقبت. ]2[ها صورت گیردجهت ارتقاي کیفیت مراقبت

هاي بهداشتی به خصوص در دهه هاي اخیر به طرز 
انگیزي پیچیده شده است و تصمیم گیري بالینی شگفت 

هزینه هاي درمانی مشکل استو وبر اساس منافع مددج

رشته اي ،پرستار بعنوان بزرگترین گروه حرفه اي. ]3[
مستقل و به عنوان شاخه اي از علوم پزشکی است که 

ن ارائه خدمات مورد نیاز بهداشتی، مراقبتی و آرسالت 
استاندارد جهت بهبود و ارتقا درمانی باالترین سطح 

ي پرستاري اهلذا براي بهبود مراقبت. سالمت جامعه است
.]4-5[باید استاندارد هاي حرفه اي رعایت و اجرا شود

با استاندارد الزمهاي پرستاريامروزه براي اجراي مراقبت
فته است اما براي کاهش فاصله تغییرات زیادي صورت گر

در بالین پیدا نشده مشترکی حل و عمل راه نظریهبین
ها و ها که اجراي بهتر مراقبتیکی از روش.]6[است

.اقدام پژوهی استبه همراه داردرا در بالینبهبود کیفیت
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اقدام پژوهی به دلیل فراهم کردن شرایط تغییر و نیز به 
که پاسخگوي نیازهاییمختلفي هادلیل اینکه در عرصه 

نجر به تغییر و اصالح خواهند متشخیص داده می شوند و 
ت در نظام هاي مدیریتی متمرکز و چرخه اي اصالحا،شد

اقدام پژوهی روش مفیدي براي .]7[مفید می باشد
اي از بطور فزایندهتغییرات سازمانی و حرفه اي بوده و

هاي حرفه اي و سازمانی بکار در محیط1960اوایل دهه 
وهی یک ژاقدام پمعتقدندبرخی محققین .گرفته می شود

بلکه شکل خاصی از تحقیق نیستخالص تحقیق روش 
ها و رویه بوده و محققان می توانند از بسیاري از روش

پژوهش روش این . ]8[هاي شناخته شده استفاده کنند
راه حل هاي مناسب براي مشکالت را جستجو می کند و 

اکثر پاسخی است به انتقادهایی که از کاربردي نبودن 
هر چند .]9[پژوهش هاي مرسوم به عمل می آید

و نظریه ها نویسندگان این مقاله خود شاهد فاصله بین 
با توانمی بر این باورند که کاربرد آن در بالین هستند 

را در جهت کاهش این هایی گاماقدام پژوهی استفاده از
نقد ابعاد و "مروري مطالعههدف از این . فاصله برداشت

حرفه هاي اقدام پژوهی و پتانسیل آن در توسعه گیویژ
.است"پرستاري

کارروش 
به منظور یافتن . گرفتعه به روش مروري انجام مطالاین 

عالوه بر مطالعات مطالعات و منابع مرتبط با موضوع 
کتابخانه اي و مرور کتب با استفاده از واژگان کلیدي

'action research'; 'health care research', 'health
services evaluation';،،مراقبت پرستاري اقدام پژوهی

Cumulative،هايبه تنهایی یا با ترکیب با هم در سایت
Index of Nursing and Allied Health Literature
(CINAHL); Scopus, Medline, Embase,

PsycINFOایت مرکز اطالعات جهاد س.جستجو شد
Scientific Information Database (SID)دانشگاهی 

2مورد جستجو قرار گرفت و ه اقدام پژوهی نیز با کلید واژ
مقاله و کتاب بین سال74در مجموع از . مقاله یافت شد

به عنوان منبع و کتاب مقاله 2012،42تا 1998هاي 
.برگزیده شد

یافته ها
اقدام پژوهیتعریف

اقدام . براي اقدام پژوهی وجود داردمتعدديریف اتع
اقدام پژوهی هايدر برخی از منابع با نامپژوهی 

جوي وهی مبتنی بر جامعه، جست وژمشارکتی، اقدام پ
عملیاتی، جستجوي مشارکتی و جستجوي مشارکت 

کمیس و مک تاگرت بیان . ]10[بیان شده استکنندگان 
تاملی جمعی خودیققاقدام پژوهی یک نوع تح: ندکمی 

است که به وسیله مشارکت کنندگان در موقعیت هاي 
لت عملکردهاي اجتماعی به منظور ارتقاي منطق و عدا

و درك آنها از این عملکردها و آموزشی یا اجتماعی انان
موقعیت هایی که در آن این عملکردها انجام می شود 

بررسی گروهی نوعی اقدام پژوهی . ]11[صورت می گیرد 
هاي موجود به فرد گرفته می شود چرا که با روشدر نظر

انتخاب می دهد و براي انتخاب افراد ارزش تعیین واجازه
قائل است و بدون مشارکت افراد انجام چنین پژوهشی 

اقدام پژوهی متضمن رویکردي به .]12[مقدور نمی باشد
ط عمل و محیط پژوهش است که طی آن فاصله بین محی

اقدام پژوهی اغلب به عنوان .]13[وددانش از بین می ر
که با در نظر گرفته می شود "اقدام مشارکتی"یک

مشارکت دوره اي باعث ایجاد تغییر در محیط کاري می 
در.]14[شود و با مشارکت افراد تصمیم گیري می شود

اقدام پژوهی بطور معمول کنش و عملکرد افراد در آن 
ملی نبوده بلکه عدر این پژوهش نتایج . بررسی می شود

از کودکان دو گروهینظري می باشد مانند بررسی رفتار 
ساله که تحت شرایط عادي و بدون حضور دیگران مشغول 

در این پژوهش کشف نتایج علمی در درجه دوم . بازي اند
Adam)رلون تحقیق توسط آدام کآه ساختار قرار دارد ک

Curl) ریزون و برادبري. ]15[بنا شده است)Reason,
Bradbury ( ارکتی و دموکراتیک مشمی گویند فرایند

متمرکز بر دانش علمی که اهداف با ارزش انسانی را در 
. بستري همکاري کننده و با دیدگاه جهانی دنبال می نماید

در مرتبط ساختن عملیات و واکنش به اقدام پژوهی تالش 
تئوري و بالین با مشارکت دیگران دارد و بدنبال راه ،آن ها

حل هاي عملی براي موضوعات مورد توجه مردم می باشد 
و بطور کلی این تحقیق از موارد قابل توجه افراد یک 

یکی از شیوه اقدام پژوهی . ]16[جامعه را در بر می گیرد
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تحقیق "ن به عنوان ت که از آحقیق کیفی اسهاي ت
پارادایم جزءوهی اقدام پژ. نام برده می شود"ارکتیمش

همکاري و تشریک "هاي جدید یعنی تحقیق از طریق 
عالقه "تحقیق با مردم"تر به است که بیش"مساعی

اقدام پژوهی مبتنی بر . "تحقیق براي مردم"ارد تا د
هر جایی که مردم تئوري تغییر اجتماعی بوده و تقریبا در 

همزمان نیز اقداماتی براي حل مشکل ،با مشکل مواجهند
وهی یک مداخله در مقیاس ژاقدام پ. صورت می گیرد

کوچک و در شرایط جهان واقعی می باشد و متعاقباً
اقدام پژوهی کاربرد .]16[بررسی نتایج این مداخله است 

درو کورت لوین 1920در سال به اوایل کار جان دیوس 
استفان . گرددمیبردر ایاالت متحده آمریکا1940دهه

کوري و دیگران در دانشگاه تربیت معلم دانشگاه کلمبیا در 
آموزشی معرفی به آکادمیکاقدام پژوهی را 1949سال 

پژوهشی شامل تفکر و اقدام پژوهی، یک طرح . ]17[کرد
کنش انتقادي است در موقعیتی که مشارکت کنندگان و 

اقدام .]18[ین با هم براي ایجاد تغییر کار می کنند محقق
پژوهی نوعی از پژوهش کیفی که همکاري مشترك را در 
یک چهارچوب پذیرفتنی متقابل به منظور حل مسائل 

طرح ،که حل مسئله، سنجش. سازمانی صورت می گیرد
.]19[اجرا و ارزشیابی در آن صورت می پذیرد ،ریزي

محتوا
در پرستاري می تواند باعث درك بهتر از اقدام پژوهی

شرایط موجود، بهبود خدمات، تدریس و کار در طی یک 
مرحله زمانی، بهتر کردن شرایط، افزایش دانش و دانش 

ت کننده ، همکاري و مشارکت بین شرک]20[اجتماعی
ودن عمل درگیر ب، ]16[يمحققین، ارائه تئورگان و

یی و واضح کردن ، شناساکنندگان در فرآیند تحقیق
پیش فرض هاوکید بر ارزش هاااساسی و تمشکالت

همزمانی تحقیق و ،بالینکاهش فاصله آموزش و، ]21[
ایجاد ،تبیین راه حل براي مشکالت خاص، ]13[عمل 

خالقیت و ]22[خود شناسی،بومیدانش کاربردي و
احساس تعهد در بکار گیري نتایج ،توانائی ابراز خود

عملو توانمندسازيعملیدانشافزودن، تحقیق
هایی که با آن مواجهه داشته اندهپدیدبارهدرکنندگان

افزایش اعتماد به ،انعطاف پذیري فرایند تحقیق،]23[
تغییر وکمک به ایجاد و پذیرش تغییر در جامعهنفس، 

وقت گیر ،انکار وجود مشکل1کغالن.شود]24[رفتار
،ترس از خطا،عینی سازي مسائلزمینهتوانی در نا،بودن

عدم مشارکت همکاران در بررسی و اصالح مشکالت 
فقدان ،و مقاومت در برابر ایده هاي جدیدتعصب ،

راخستگی و ناامیدي در برابر اصالحات سازمان ،خالقیت
در اقدام پژوهی هم .]25[م پژوهی می دانداز موانع اقدا

صول اخالقی و کیفی اکمیتباید مانند سایر مطالعا
اخالق در اقدام پژوهی رعایت شود که مهترین اصول 

داشتن رابطه انسانی با ،پذیرش اندیشه هاي انتقادي
، حفظ اسرار مربوط به اطالعات جمع آوري شده، منتقدین

، کسب اجازه از منابع اطالعاتی قبل از انتشار اطالعات
به حفظ حقوق مربوط، همکاري نکردن دیگرانحفظ حق

حفظ اعتماد شرکت کنندگان در ن، تعلقات فکري دیگرا
. ]26[می باشدتحقیق

مراحل اقدام پژوهی
.تعیین مشکل اساسی استاولین مرحله در اقدام پژوهی

یک پرسش ارائه معموال در اقدام پژوهی مساله به صورت 
که باید انجام می شود که پاسخ آن اقدامات مناسبی است

مهمترین و اساسی ترین گام در اقدام و این مرحله داد
گونه براي تعریف مشکل باید به این . ]27[پژوهی است

بهبود بخشید؟ چقدر این مشکلچگونه می توان ،سواالت
مهم است؟ مشارکت افراد درگیر در تبیین ایده این مشکل 

چه راهکاري براي حل این مشکل وجود چقدر است؟
.پاسخ داددارد؟

. برنامه ریزي استمرحله در اقدام پژوهیدومین 
پژوهشگران این مرحله را براي ایجاد راه حل انجام 

اقدام زمانی صورت می گیرد که برنامه اجرا شود . میدهند
این اقدام باید . و امید به ارتقاي موقعیت اجتماعی رخ دهد

در این روش براي جمع.]13[سنجیده و استراتژیک باشد 
ها، پورتز پرسشنامه، مشاهده، یادداشتوري داده ها اآ

در .]28[استفاده می شودضبط صوت و ویدئو فولیو،
آیا .سواالت پاسخ داده شودبه این زمان برنامه ریزي باید 

،)هامحدودیتشناخت(فع مشکل از ما ساخته است؟ ر
عوامل مقاومت ،حل مشکل چگونه خواهد بود ؟هايگام

مدت زمان اجراي عملکرد چقدر ، در برابر تغییر کدامند؟

1- Coghlan
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مسائل ،ابزار مورد نیاز جهت عملکرد کدامند؟،است؟
اخالقی در اجرا، چگونه است؟

تفسیر و تحلیل داده سومین مرحله در اقدام پژوهی
شروع می وري داده ها آتفسیر داده ها با جمع . هاست

داده ها باید به تایید مشارکت کنندگان برسد در این . شود
هر گونه تغییرات و،گیرده بازتاب صورت میمرحل

اصالحات باید با همکاري مشارکت کنندگان صورت گیرد
هاي اصلی براي حل مشکل در اقدام و یکی از شرط]29[

هاي علمی براي جمع آوري و پژوهی استفاده از روش
.]13[تحلیل داده هاست 

اجرا براي حل مشکالت چهارمین مرحله در اقدام پژوهی
هاي تحقیق کیفی در اقدام بر خالف سایر روش. است

یادداشت کردن یافته ها تحقیق به پایان پژوهی با ثبت و
پس از کامل شدن تحلیل و تجزیه اطالعات .نمی رسد

گروه در رابطه با عملیات یا تغییري که در صدد آن هستند 
ه و تغییر در مرحله اجرا بر اساس یافت،تصمیم می گیرند

در این مرحله مداخله، ارزیابی گروهی، نظارت . اشدبمی ها 
ت اطالعات، بازخورد به مداوم بر جمع آوري داده ها و ثب

در این مرحله مشارکت و.وهش صورت می گیردتیم پژ
.]27[همکاري تاثیر بسزایی دارد

در فرایند .ارزشیابی استپنجمین مرحله در اقدام پژوهی
ارزیابی بهتر است از مشاوره دیگران استفاده شود هر چند 
محققین در هدایت فرایند ارزیابی مسئول هستند، فرایند 
ارزیابی در صورتیکه با همکاري مشارکت کنندگان تحقیق 
و محقق آموزش دیده انجام شود تاثیر بیشتري براي حل 

که هاییدر این مرحله تمامی روش. ]16[مشکل دارد 
براي جمع اوري داده ها استفاده شده کاربرد دارد و محقق 

.]30[عهده دار فرایند تحقیق است
در پرستارياقدام پژوهی

اقدام پژوهی به هر فعالیتی گفته می شود که منجر به 
این تحقیق ،تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب تر شود

در اثر تئوري تغییر اجتماعی بوجود آمده و به وسیله
عملی مانند يارزشمندي در انواع حرفه ها و زمینه ها

از طرفی .موزش تبدیل شده استآمدیریت و پرستاري،
اقدام پژوهی بر پیشبرد آموزش و جامعه تمرکز دارد و 

.]31[مفید است نیز براي همین این روش براي پرستاري 

ارتقاي کیفیت خدمات پرستاري باید بر اساس شواهد و 
یی آتا خدمات پرستاري از اثر بخشی و کارپژوهش باشد 

ز یی مراقبت اآاثر بخشی و کار. بیشتري برخوردار شود
، رضایت پرستار و مددجو باعث افزایش رضایت مددجو

.]13[اقتدار بیشتر پرستار می شود احساس توانمندي و
ها و استفاده از یکی از کاربرد اقدام پژوهی طراحی پروتکل

در همین . آن در بالین براي مدیریت نمودن بیماران است
با استفاده از اقدام )2004(همکارانو2کریگرابطه 

پژوهی مطالعه اي با هدف بهبود مدیریت پرستاري در 
پروتکلی را با اقدام پژوهی ،انجام دادندبیماران دیابتی

بیماران به براي این بیماران طراحی کردند تا قند خون
و 3گالسونمطالعهدر. ]32[طرز صحیحی کنترل شوند

روش که در دو مرحله با استفاده از ) 2008(همکاران
پس از نظر خواهی از بیماران و عدم ،تلفیقی انجام دادند

توسط هاي درمانی صورت گرفته رضایت آنها از مراقبت
را هاي پرستاريدر مرحله دوم مدل مراقبت،کادر درمانی

بهبود و به این نتیجه رسیدند تقویت وندبه اجرا در آورد
توانایی پرستاران باعث ارتقاي کیفیت مراقبت از مددجو 

.]14[می شود
یکی از کاربردهاي اقدام پژوهی برنامه ریزي در برابر 

و در اقدام پژوهی تصمیمات تحمیلی زیرا. استتغییرات 
نظرات افراد مورد توجه بلکهبا جبر و زور گرفته نمی شود 

.می گیردشکلقرار می گیرد و تصمیمات بر پایه نظر آنها 
ده و تشخیص داده می شوند و بر همشکالت به دقت مشا

اساس دانش کسب شده از تحقیق برنامه ریزي و اجرا 
با اقدام پژوهی می توان برنامه هاي .]8[صورت می گیرد

موارد یکی از . تپیشگیري را طراحی و در بالین بکار بس
طراحی برنامه پیشگیري و کاهش اقدام پژوهیکاربرد 

خشونت در بخش اورژانس بوده که مورد پذیرش همراهان 
با اقدام پژوهی می .]33[و کادر درمان قرار گرفته است 

توان واقعیت عملکرد پرستاري، نقد محیط کاري و بهبود 
هدف در پژوهشی که با.درك از خود پرستاران پی برد

شناسایی و تغییر عواملی که مانع انجام مدیریت موثر و 
قدرت، در سالمندان انجام شد نشان داد،شخص محور

درك تحریف شده و استقالل از تم هاي اصلی ،نتخشو

2- Craig
3- Glasson
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زمینه هاي رهبري . بوده استموثر در مدیریت سالمندان
موثر و ایجاد محیط روانی امن از عوامل کلیدي در بهبود 

در این اقدام . نبه هاي عملکرد پرستاري استتمام ج
پژوهی جهت ایجاد فضاي امن روانی براي پرستاران 
برگزاري جلسات تفکر عمیق تسهیل شده پیشنهاد شد

این روش می تواند در پرستاران و سایر کادر درمانی .]34[
در بالین پایه کاربرد برباعث افزایش بدنه دانش و توسعه 

.]35[شود
هاي اقدام پژوهیچالش

بین ارتباطبهبودباتواندمیتحقیقموانعشناخت
حلفرآیندتحقیق،نتایجکنندگاناستفادهومحققین

یافتهازاستفادهموجب"عمالوبخشیدهرا سهولتمساله
مرتفعدرموانعاینازآگاهیهمچنینوتحقیق شود هاي

در منظور ارتقاي کمی و کیفی پژوهش بهآنهانمودن
اولین گام براي . ]36[کشورمان ضروري به نظر می رسد

سامان بخشیدن به امر پژوهش در جامعه دستیابی به 
درك درستی از توانمندي ها، امکانات موجود و نیز پی 
. بردن به نقاط ضعف و قدرت برنامه هاي تحقیقاتی است

چگونگی در میران تحقق ها و آگاهی از شناخت نارسائی
اهداف برنامه هاي پژوهشی از جمله ابزارهاي اساسی الزم 

سیاست گذاران در براي تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان و
مهمترین چالش در اجراي اقدام . ]37[امر پژوهش است

هاي دیکته شده، موانع پژوهی لحاظ کردن سیاست
قش مدیریتی سازمانی، دوگانگی نقش پژوهشگر و ن

سازمانی، تجربه، بینش و آگاهی قبلی افراد قبل از ورود به 
در اجراي .]38[پژوهش و انتخاب پروژه عملی بیان شد

ها، توانایی و قدرت مدیران این روش باید به نقش سازمان
از هاي بیمارستان و عدم آگاهی برخیدر اجراي سیاست

مدیریتیموانع.]39[محققان از این روش توجه شود
در تحقیقاتی علمیهیئتاعضايکهاستمسئلهسازمانی

در مطالعه اي مهمترین موانع . ]40[کردنداشارهبه آن
هاي مورد عالقه سختگیري در تصویب طرح،سازمانی

وهشگر و مقررات دست و پاگیر اداري با و پروسه ژپ
هاي پژوهشی و کافی نبودن طوالنی تصویب طرح

. ]36[بیان شدامتیازات پژوهشی جهت ارتقاء پژوهشگران 
درروشناهدافوبرنامهعومل مدیریتی مشخص داشتن

پژوهشی افراد تاثیر مستقیم داشته بهره وريبرسازمان

انجام کار تیمی و تعامل در گروه را می توان . ]40[است
وانایی هاي افراد دانست به عنوان اهرمی براي هم افزایی ت

انند از مزایاي که با آموزش مهارت هاي کار تیمی می تو
با توجه به اینکه یکی از . ]41[آن بهره مند شوند

مهمترین عملکرد اقدام پژوهی بهبود ارتباطات و کارتیمی 
که در انجام و صالحیت کار تیمی افرادي،]42[است

هاد هاي پیشنحله ضعف دارند نمی توانند در انجام را
پس نیاز است براي .شده  براي مشکالت موثر باشند

هاي موجود بدرستی شناسایی اجراي اقدام پژوهی چالش
شوند در غیر اینصورت این روش نمی تواند در یادگیري 

.]39[سازمانی، شخصی و ارتقاي دانش موثر باشد
به وعنوان در اقدام پژوهی بسیار مهم انتخاب از آنجائیکه 

الزم است پژوهشگر مشخص . عنوان نخستین گام می باشد
آیا موضوع مورد توجه وي با مشکالت موجود در : کند که

زتدگی و محیط پیرامونش ارتباط دارد؟ آیا موضوع قابل 
موضوعی را پژوهشگربرخی مواقع .بررسی و تحقیق است؟

انتخاب می کند که به علل گوناگون از جمله وسیع بودن 
یا ارتباط آن با عوامل مختلف اجتماعی، امکان موضوع 

در این روش.هش در مورد آن بعید به نظر میرسدپژو
موضوع نمی تواند بررسی وضعیت و یا بررسی ارتباط و یا 

به عنوان یک اقدام پژوه . بررسی علل یک مشکل باشد
باید بدنبال بهبود و یا اصالح وضعیت باشدمحققموضوع

ها موضوعاتی براي ل برخی از زمانبه همین دلی.]43[
.پژوهی انتخاب می شوند که قابل اجرا نمی باشداقدام

نتیجه گیري
که هدف وهی رویکردي فعال در تحقیقات استاقدام پژ

اقدام پژوهی . حدي تئوري استتاآن بهبود عملکرد و
واقع عمل را کم کرده و دربین تئوري وو فاصله رابطه 

این روش باعث بکارگیري . تحقیق دنیاي واقعی است
نظریه ها در بالین و افزایش سطح دانش و عملکرد 
پرستاران و مدجویان می شود و می تواند در برابر 

هاي درست و اصولی و حصول حله ارائه رامشکالت با
نتایج باعث تغییر رفتار و ارتقاي خدمات مراقبتی بالینی 

بیش از قبل در پرستاري در دام پژوهی اقامروزه .شود
.کاربرد داردیبالینمراقبت مدیریت وحیطه هاي آموزش،
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Abstract
Background & Objectives: One of the most important roles of
nurses in maintains and promotion health is providing good
quality of health service. There are several ways to change health
quality improvement. In practical terms Action research is one
way to change health quality
Material & Methods: This is a review article that investigates
valid resources from CINHAL; Scopus, Medline, PsycINFO,
Embase, SID and the World Wide Web were undertaken using
MeSH key words including: 'action research'; 'health care
research', 'health services evaluation'.
Results: Action Research is done by participants in social
situations to boost logic of social and justice of educational
functions. This approach is a new paradigm of research that can
be done through cooperation and collaboration. In recent years
many studies have been carried on research into the field of
nursing care based on action research that indicate the positive
impact of growth and promotion in the field of nursing education
and clinical management.
Conclusion: Action research can solve the problem by providing
improved quality problems in health care.  Action research has
been used successfully to facilitate change and improve service
provision in management, education and nursing clinical.
Key words: Action research, Quality, Improvement nursing care
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