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کارگاه 
دانش پژوهی آموزشی

فرایند )هن چگوهن یک فعالیت دانش ژپواه
یم؟تدوین نموده و بنویس (  آموزشی
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 تاریخچه، کلیات، انواع، حیطه ها و آموزشیدانش پژوهی ،...

 معیارهایFINER برای دانش پژوهی آموزشیگالسیکو

آموزشیاسکالرشیپ( اتریبیوت)خصوصیات

 دانش پژوهی آموزشیپروپوزالنگارش فرمبررسی

 فرایند آموزشی منتخبنمونهبررسی یک

 پرسشنامهروایی محتوایی نحوه تعیین

 برای نگارش فرایند آموزشیعملیده گام

 آئین نامه ارتقاءدانش پژوهی آموزشی در

گاه کارگاه آموزشی رد یک ن
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 1395در سال کشوریکسب فرایند آموزشی برتر

 (ارومیهع پ )فرایند برتر دانشگاهی7دارنده

 (ایرانع پ )فرایند برگزیده دانشگاهی3دارنده

دوره جشنواره آموزشی شهید مطهری5داور

(: آموزش پزشکی)عنوان مرتبط پایان نامه دکترای تخصصی

های دانش پژوهی آموزشی و ارایه مدل مفهومیمولفهتعیین و شناسایی 
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 (کارگاه3)ارومیهدانشگاه علوم پزشکی

 (کارگاه دو روز1)سبزواردانشگاه علوم پزشکی

 گروه آموزش پزشکی(: کارگاه2)ایرانعلوم پزشکی دانشگاه

 (کارگاه1)خویعلوم پزشکی دانشکده
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تاریخچه
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دانش پژوهی آموزشی

بهعلمیهیاتاعضای
استخداممدرسعنوان

نعنوابهولیشوندمی
ارزیابیموردمحقق

.گیرندمیقرار
((Mc-Gee

تقابل آموزش و پژوهش

عضو هیات علمی باید بین
دو گزینه یکی را انتخاب 

(:ران ریچارد)نماید
خدمت به دانشجو-
ارتقای رتبه-

7

معلمی که خوب درس می دهد الزاما مساوی کسی نیست که پژوهشهای خوبی انجام می دهد.

تدریس در دانشگاه تنها حرفه ای است که درخصوص آن آموزش داده نمی شود.Barzun 1968
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(ادامه)تاریخچه
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بنیاد گارنگی: نتایج تحقیقات

9
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Scholarship: Scholarواژه دانش پژوهی

Scholarship

مجموعه کارکردهای علمی عضو هیات علمی

بورس تحصیلی

شغلیپیشرفت های علمی، سوابق و سنوات 

محقق و پژوهشگر

11

فعالیت های تحقیقاتی
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فرایند آموزشی

 پژوهانهفعالیت دانش = پژوهانهفرایند دانش

دانش پژوهی آموزشی

Educational Scholarship

Scholarship of teaching and learning= SoTL

Scholarship of teaching
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واحد دانش پژوهی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاهها

 اعضا ی هیات علمی توانمندسازیتدریس در قالب برنامه

جایگزینی برای بند شرطی: آئین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی

(اعضای حقوقی و حقیقی)کمیته کشوری دانش پژوهی در دانشگاهها

حوزه ای کمتر کار شده در کشور و دارای نوآوری

...؟moradiisaac13



Domains of Scholarship(Boyer 1990)

5- Scholarship of Engagement(1996)

Apply in Community for solution the dilemma.
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اکتشافعرصهدرپژوهیدانش(Discovery)

(پژوهش)استاصیلتحقیقاتیااکتشافعرصهدرپژوهیدانشهمان

ادغامپژوهیدانش(Integration)

مختلفهایرشتهیارشتهیکدروندرگرفتهصورتپژوهشهایبینارتباطجستجوی
.شودجدیدیدیدگاههایومفاهیمایجادبهمنجرکهگرفتهصورتپژوهشهاینتایجآمیختنهمدر

کاربردپژوهیدانش(Application)

.شوداستفادهعملیعرصهدرتواندمیآمدهدستبهدانشچگونه:دانشگاههاخدماتارایهجنبهبهاشاره
...وزیستمحیطمشکلآموزشی،حلنظریاتجدیدترین:جامعهنیازموردوروزمسایلبهپرداختن

آموزشیپژوهیدانش(Scholarship of teaching)

در...باشداندیگربهانتقالقابلدارمعنیوموثرروشیباکهباشدسودمندتواندمیزمانیدستاوردهاودانشهااینهمه
.استآموزشعرصهدرگرفتهصورتهایفعالیتآموزشی،پژوهیدانشدرواقع،

15
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دانش پژوهی: نکات قابل توجه

(.بویر)تمامی این اشکال دانش پژوهی باید توسط دانشگاهها شناسایی و ارج نهاده شود 1

2

3

.فعالیت در یکی از حوزه های دانش پژوهی، به معنی رد مشارکت در سایر عرصه ها نمی باشد

.این که عضو هیات علمی درتمامی این حوزه فعالیت دانش پژوهی داشته باشد، صحیح نیست

جدایی از ابعاد متفاوت، همپوشانی هایی با هم دارند( 1990بویر )این چهارعرصه دانش پژوهی  4

دانش پژوه با استفاده از توانایی ذهنی خود، عرصه های دانش را به طور خالقانه، : وجه تشابه5
(هانسن-رابرت)آگاهانه و منظم به پیش می برد یا دچار تحول و تغییر می کند

moradiisaac 17



آموزشیپژوهیدانش 

توانندمیشوندمییادگیریبهمنجرکههاییفعالیتکلیهوآموزش
.گیرندقرارآموزشیپژوهیدانشحوزهدر

استکردنتعریفقابلآموزشیپژوهیدانش.

شودهپذیرفتپژوهیدانشفعالیتیکعنوانبهآموزشکهآنبرای
.باشدارزیابیقابلباید

18
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آموزشیفرایند 

باشدمداخلهیکحاصلبایدحتما.

باشدشدهارزیابیومشاهدهآننتایج.

اشدبشدهرسانیاطالعدیگرانبهآشکارومناسبایشیوهبه.

تاسیادگیریوآموزشکیفیتارتقاءفرایند،اصلیدغدغه.
19
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متفاوت بادانش پژوهی 

.استپژوهش در آموزش 
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تعریف دانش پژوهی آموزشی

Association of American Medical College

moradiisaac
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 Excellent in Teaching

 Scholarly Teaching

 Scholarship of Teaching

دانش پژوهی آموزشی

کاربرد دانش و شواهد مربوط به آموزش در فرایند یاددهی و یادگیری، نقد آموزش مبتنی بر شواهد و 
(.مارتین و پروسر)مداخالت آموزشی هدفمند توسط فرد و مشارکت دادن نتایج و عقاید با سایر افراد

 Teaching
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1 هتدریس برجست
Excellent

teaching

2
تدریس عالمانه
Scholarly

teaching

3

،تدریسآموزشی،ریزیبرنامه:آموزشیهایفعالیتاجرایوطراحی

...ودانشجوارزیابی

فعالیتهای آموزشی براساس : استفاده از بهترین شواهد در تدریس

(فعالیت نوآورانه)شواهد و مطالعات علمی و بکارگیری نتایج آن

جامعه آموزشی دراختیار قرار دادن نتایج حاصل از فعالیت 
.آموزشی به گونه ای که بتوانند مورد ارزیابی نقادانه قرار دهند

دانش پژوهی 
آموزشی
Scholarship

of teaching

واژه ها و مفاهیم

moradiisaac 24
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(جدید)حوزه های دانش پژوهی آموزشی 

حیطه6

طراحی و تولید محصوالت آموزشیتدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

ارزشیابی آموزشی
(دانشجو/ هیات علمی)

یادگیری الکترونیک

یاددهی و یادگیری

مدیریت و رهبری آموزشی
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فعالیتهاي آموزشی با چه معیارهایی 

؟ گیرند ارزیابی قرار می مورد 
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Interesting 

to others

Novel
Relevant

Ethical

Feasible

FINER criteria: success of a Scholarly activity

1 5432
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نمونه فرایند برتر کشوری

اهمیت جدید بودن 

پژوهانهفعالیت دانش 

29



ارزیابیمعياراهي    

آموزشیژپوهیدانش 



پژوهیدانش ارزیابیضرورت 

درراپژوهيدانشيافتهبسطمفهومبخواهيمکهصورتيدر
استالزمکنيمواردآموزشيمؤسساتآکادميکحيات
راآنمختلفاشکالثابتيومشخصمعيارهايبابتوانيم
.دهيمقرارارزیابيمورد

31

Simpson DE, Fincher RM. Making a case for the 

teaching scholar. Acad Med 1999;74: 1296–9. 30



Glassick criteria for Scholarly of Teaching

2

3

4

5

1 Clear goals

Adequate preparation

Appropriate methods

Significant results

Effective presentation

6 Reflective critique
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Glassick criteria for Scholarship of Teaching

2

3

4

5

1 Clear goals

Adequate preparation

Appropriate methods

Significant results

Effective presentation

6 Reflective critique
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بودن اهداف مشخص دارا -1
.  ننداعضای هیات علمی باید اهداف خود را از فعالیتهای صورت گرفته به وضوح بیان ک

آیا اهداف به وضوح بیان شده است؟ -
آیا اهداف بیان شده واقع بینانه و قابل دسترسی هستند؟ -
آیا اهداف مورد نظردر زمینه مربوطه مهم هستند؟ -

کسب آمادگی کافی -2
آگاهی از فعالیت های قبلی صورت گرفته در زمینه مورد نظر 

داشتن مهارت های الزم برای انجام فعالیت -
از پیش فراهم کردن منابع مورد نیاز آن فعالیت -

Clear goals

Adequate preparation

1

2
moradiisaac
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مناسباستفاده از روش مندی -3

:بایدعضو هیات علمی 

از روش مناسب برای انجام فعالیت خود بهره بگیرد •

آنها را به صورت مؤثری به کار ببندد •

درموارد لزوم بر حسب نیاز آنها را تغییردهد•

Appropriate methods3
moradiisaac
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توجهنتایج قابل -4

حاصل از فعالیت دانش آن حوزه را افزایش دهد نتایج •
فعالیت دانش پژوهی موجب تحریک یادگیری در دیگران شود•
مشکلی را درداخل و یا خارج از حوزه دانشگاه حل کند •

:  دهدهیات علمی باید به سواالت زیر پاسخ عضو 
آیا عضو هیات علمی به اهداف خود دست یافته است؟ •
شده؟ه آیا فعالیت صورت گرفته در نهایت منجر به افزودن مطلبی به دانش موجود در آن زمین•
ه است؟ فعالیت صورت گرفته افق های جدیدی برای بررسی و مطالعه بیشتر ایجاد نمودآیا •

Significant results4
moradiisaac
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ارایه موثر-5

که به یک فعالیت عضو هیات علمی هر قدر هم که برجسته و درخشان باشد در صورتی•
.  شددیگران ارائه نشود  یک فعالیت دانش پژوهی محسوب نخواهد 

ا ویژگی بارز فعالیت های دانش پژوهی، ارائه آن به سایرین است و الزم است که ب•
.گیرددیگران در میان گذاشته شود و توسط آن ها مورد نقد قرار 

 برگزاری کارگاه های آموزشی و ایراد سخنرانی در مورد نتایج فعالیت آموزشی
 (دانشگاهها/ دانشکده ها/ سایر دپارتمانها)آن به صورت مدعو محصول
 پژوهشی، -نتایج در کنگره های علمی، انتشار در مجالت علمیارائه
 وب سایت ها، در قالب سی دی، ایمیل وثبت فعالیت ها در...

Effective presentation5

moradiisaac



ارایه موثر

38

ست نماد فعالیت های دانش پژوهی به طور ویژه تولید محصولی ا
مورد که به صورت گسترده در اختیار سایرین قرار داده می شود و

.نقد و ارزیابی قرار می گیرد

تاسسایرین، ارائه آن به پژوهیدانش هایفعالیتبارز ویژگی.

 ود الزم در نظر گرفته شپژوهیبه عنوان دانش فعالیتیبرای آن که
قد گذاشته شود و توسط آن ها مورد نمیاندر دیگراناست که با 

. گیردقرار 
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بازبینی نقادانه-6

است؟ آیا عضو هیات علمی تعمق و تفکر در مورد فعالیت خود داشته •

است؟آیا از دیدگاه ها و نظرات دیگران در زمینه فعالیت خود استفاده نموده •

است؟آیا از نتایج ارزیابی ها برای بهبود فعالیتهای آتی  بهره برده •

6 Reflective critique
moradiisaac



www.company.com

ارائه شده توسط گالسیک و همکاران برای ارزشیابی دانش پژوهی اکتشاف و آموزشمعیارهای کاربرد 

دانش پژوهی آموزشیدانش پژوهی اکتشافمعیار گالسیک

اهداف مشخص،قابل اندازه گیری و قابل دستیابیروشن بودن هیپوتز،مهم بودن سواالت پژوهشدارا بودن اهداف مشخص

دانش مناسب، توانایی گردآوری منابع ضروریکسب آمادگی کافی
دانش به روز،شناسایی و سازماندهی مقدار و سطح 

مناسبی از مواد آموزشی متناسب با اهداف

استفاده از روش مناسب
روش مطالعه پیشنهادی پاسخگوی سواالت است، 

تحلیل آماری مناسب

انتخاب روش آموزشی مناسب برای رسیدن به اهداف
تعریف شده انتخاب روش مناسب برای ارزیابی 

پیامدها

هیپوتز ارزیابی و قبول یا رد می شودنتایج قابل توجه
اندازه گیری کیفیت یا تاثیر ارائه

نشان دادن دستیابی

moradiisaac
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طرح دوره
 درسطرح
ایمیل
پرسشنامه
برنامه درسی
(تصویر)عکس
(ویدئو)فیلم
(کارتابل)نامه اداری
صورتجلسه



1

سوال، 
مشکل یا
مساله

2

ایده

3

، مکتوب

دارهدف
قابل اندازه 

گیري

4

واجرا
ارزشیابی

5

نقد و
انتشار

شدناسکالراز ارایه ایده تا 

moradiisaac
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Thanks

43

پایان بخش اول کارگاه

بزرگوارانشما بسیار ممنون از همراهی و توجه 
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