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Abstract 
 

         Existing studies have shown that scholarship contributes to increasing scientific 

productivity, the promotion of education field knowledge and the provision of new resources to 

the educational community. The Scholarship can as well as increase the satisfaction of learners 

and helps the community of educators. In the new definition of scholarship in higher education, 

this concept has developed to four areas of scholarship discovery, scholarship of integration, 

scholarship of application and scholarship of teaching. Sometimes definitions, concepts and 

types of scholarship are misused instead of each other. Therefore, the purpose of this review 

article is to introduce faculty members with definitions and concepts of scholarship, with 

emphasis on teaching scholarship, as well as how to write the process of teaching scholarship. 

 

    Keywords:     Medical education, Scholarship, Educational scholarship. 

Clin Exc 2017; 7(2): 24-32 (Persian). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Review 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
e.

m
az

um
s.

ac
.ir

 a
t 1

3:
58

 +
03

30
 o

n 
F

rid
ay

 N
ov

em
be

r 
27

th
 2

02
0

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-361-fa.html


 مروری                                                                                                                                                                                                                         

            6931 پاییز، 2شماره دوره هفتم،                                                                 تعالی بالینی                                                                       

 یـالینــی بــالــتع
 پژوهشی -آموزشی

 (22-92)2شماره  هفتمدوره 

 چگونه فرآیند دانشپژوهی آموزشی بنویسیم؟ یک مقاله مروری
 

 

 *2محمد صادق رضایی، 2نسامیمعصومه باقری، 1ژیال گنجی

 

 چكيده

 قرار و آموزش عرضه در دانش پیشبرد علمی، یوربهره افزایش به منجر یپژوهدانش است داده نشان موجود مطالعات    

نیز  دهندگانآموزش جامعه به فراگیران رضایت افزایش بر عالوه و شودیم موزشیآ جامعه اختیار در تازه منابع دادن

  پژوهشی، پژوهیدانش حیطه در چهار مفهوم این عالی آموزش در پژوهیدانش از جدید تعریف . درکندیم کمک

. گاهی تعاریف، است داکردهیپتوسعه  تدریس پژوهی آموزش یادانش و کاربردی پژوهییکپارچگی، دانش پژوهیدانش

 آشناسازی مقاله مروری این از هدف بنابراین ،روندیمیکدیگر بکار  یجابهاشتباه  طوربهپژوهشی مفاهیم و انواع دانش

 با آموزشی و همچنین آشنایی یپژوهدانشبر  دیتأکبا  یپژوهشدانشمحققین با تعاریف و مفاهیم  و یعلمئتیه اعضای

 .باشدیم آموزشی یهپژودانش فرآیند نگارش نحوه
 

 .آموزشی یپژوهدانش، یپژوهدانشپزشکی،  آموزش :یديکل یهاواژه
 

 

 

 

 مقدمه

 به دانش تبدیل یا دانش مرزهای توسعه پژوهیدانش   

 یاوهیش به و خالق ذهنی توسط کاربردی، یهاشکل

آموزشی آن است  یپژوهدانشوجه مهم . باشدیم بدیع

 یهاتیفعالیند و نتایج که با انتشار و گسترش فرا

امکان نقد و ارزیابی آن  سوکیصورت گرفته، از 

این امکان  از سوی دیگر توسط سایرین فراهم گردد و

فراهم شود که جامعه آموزشی بتواند اقدامات بعدی 

 یپژوهدانش. (1-2)بردب شیپبهخود را بر مبنای این نتایج 

 هاتیفعال از یاگسترده طیف شامل آموزش پزشکی،

 صالحیت ارتقاء است که هدف اصلی آن بهبود و

، یعلمئتیهاعضای  ازجملهمتخصصین سالمت  یاحرفه

. باشدیمدر حوزه آموزش دانشجویان و مراقبت از بیمار 

برای مراقبت از بیمار به بهترین نحوه مطلوب، نیاز به 

 تدریس در زمینه و آموزش .باشدیممتخصصین مجرب 

 

 
 

 علم و هنر نیازمند داشتن بالینی بط ومباحث پزشکی 

شدن و  کارآمد برای بنابراین، ؛باشدیمدر این زمینه 

توانمندسازی متخصصین سالمت و تسهیل یادگیری 

آموزشی و  یهاتیفعالضروری است  (3-5)دانشجویان

 .پژوهشی مبتنی بر شواهد و در مسیر درست هدایت شود

 و پژوهش بر هادانشگاه تمرکز گذشته هایزمان در

 زا داد نشان هابررسی چنانچه نبود علمی شواهد بر مبتنی

 هدف با امریکا در هادانشگاه اولین تاریخی پیشینه لحاظ

 و اخالقی اصول بر دیتأک با آموزش گسترش

 آموزش ابتدا در. شدند سیتأس مذهبی یهانهیزمپس

 1011 دهه در .(6)بود مدنی و مذهبی رهبران اصلی کار

 به کشاورزی و فنون آموزش کشورها، شدر مسیر در

 و خدمات ارائه و گردید تبدیل هادانشگاه تمرکز کانون

 (.0،1)گرفت قرار موردتوجه دانش عملی کاربرد

 

 
 

.مرکز تحقیقات سالمت باروری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران .1  

 .رانیا ،یندران، سارماز یاطفال، دانشگاه علوم پزشک یعفون قاتیمرکز تحق .2
 E-mail: drmsrezaii@Yahoo.com                                                                 فونی اطفال    مرکز تحقیقات ع ،سینا بوعلی مرکز آموزشی و درمانیساری، * نویسنده مسئول: 

:20/3/1336تاریخ پذیرش:      1/3/1336 تاریخ ارجاع جهت اصالحات:        22/4/1336تاریخ دریافت 
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به نقش  یاژهیودولت فدرال توجه  1062سال  در

در ارائه خدمات به جامعه نشان  یدانشگاه یهاطیمح

 ییکایاتفاقات دانشمندان آمر نیبا ا زمانهمو  (6)داد

خود کردند و در  یهادانشگاهپژوهش را وارد  دگاهید

و  قاتیه تحقدولت فدرال بودج ستمیقرن ب مهین

 یعلمئتیه یاعضاو  دنددا رییرا تغ یآکادم یهاتیاولو

قرار  یابیمورد ارز شدهانجام قاتیدانشگاه بر اساس تحق

 افتیبا هدف در هادانشگاهاز  یاریو بس( 3،6)گرفتند

 یهانهیزممنابع به پژوهش در  نیبودجه و اعتبارات از ا

از افراد  یاریسب نکهیباادر آن زمان  یمختلف پرداختند. ول

 ولی (1)شدندیماستخدام  هادانشگاهبا هدف آموزش در 

 پژوهش زمینه در هاآن عملکرد هاآن ارزشیابی مبنای تنها

 اعضای آکادمیک ارتقای مورد در یریگمیتصم و بود

 صورت رسیده چاپ به مقاالت تعداد براساس یعلمئتیه

 یلمعئتیه اعضای که شد باعث دیدگاه این .گرفتیم

 تا را خود اصلی نقش و شوند متمرکز پژوهش روی بر

 بین دوگانگی این (.6)بسپارند فراموشی به زیادی حد

 ادامه 1331 اوایل تا 1301 سال اواخر از پژوهش و آموزش

 ارتقا و یپژوهدانش و آموزش کلمات و داشت

 و شدیم برده بکار همدیگر کنار در ندرتبه آکادمیک

 محیط در حضور برای اینکه با آموزشی یهاتیفعال

 نظر در کافی ارتقاء، برای ولی بود ضروری آکادمیک

 درآمد بر یریتأث هیچ عالی آموزش و شدینم گرفته

 تحصیالت که بود زمان آن از. نداشت یعلمئتیه اعضای

 قرار ریتأث تحت را آموزش شدتبه پژوهش و تکمیلی

 بردن رکا به حتی و آموزش که یاگونهبه بود داده

 موجود مشکالت حل برای( آن کشف یجابه)دانش

 قرار آکادمیک یهاطیمح موردتوجه ندرتبه

 .(6،1)گرفتیم

 سازمانی رسالت بحران به واکنش در و اخیر دهه دو در

 نهادهای جمله از مختلفی یهاگروه آموزشی، مؤسسات

 به مندعالقه یعلمئتیه اعضای ،یگذارقانون و نظارتی

 هادانشگاه این در که دانشجویانی والدین حتی و آموزش

 و نمودند اعتراض دیدگاه این به کردندیم تحصیل

 تأکید یجابه هادانشگاه که شدند مطلب این خواستار

 داشته بیشتری توجه مفهوم آموزش به پژوهش بر محض

 عنوانبه یعلمئتیه اعضای نقش بر هاگروه این. باشند

 به توجه تا شد باعث مسئله نای. داشتند تأکید مدرس

 آموزش مؤسسات و هادانشگاه مهم نقش عنوانبه آموزش

 و گذاراناستیس. گیرد قرار موردتوجه دیگر بار عالی

 برای که انددهیرس نتیجه این به آموزش امر در متولیان

 اعضای که رسدیم نظر به ضروری آموزش سطح ارتقاء

 ،وردتوجهم خود آموزشی نقش نظر از یعلمئتیه

 راستا همین در (.1)گیرند قرار ارزشیابی و حمایت

 نقاط در گذشته یهاسال در یاگسترده یهاتالش

 از یامجموعه از استفاده با تا گرفت صورت دنیا مختلف

 و شناسایی آموزشی یهاتیفعال مشترک استانداردهای

 هاتیفعال این ارزشیابی نتایج از استفاده. شوند ارزشیابی

 آکادمیک ارتقای برای الزم معیارهای از بخشی نوانعبه

 .(11،1)شد لحاظ یعلمئتیه اعضای

 یپژوهشدانشامروزه در ایران نیز مشابه با سایر نقاط دنیا 

و شکوفایی  رشد حال در سرعتبه پزشکی در آموزش

 آموزشی یپژوهشدانش موضوع 1302سال  از و (4)است

 ارتقاء نامهنییآ در و است شدهمطرح هادانشگاه در

 در هرساله و (1)است قرارگرفته یعلمئتیه اعضای

 آموزشی، ارزشیابی حیطه در فرآیندها مطهری جشنواره

 آموزشی، محصوالت و آموزشی برنامه بازنگری و تدوین

 یادگیری و یادگیری-یاددهی آموزشی، رهبری و مدیریت

 فرآیندهای از و ردیگیم قرار یموردبررس الکترونیکی

 برای مناسب فضایی جشنواره این و شودیم تقدیر رترب

 دستاوردهای و نوآوری با رابطه در یمساعکیتشر و ارائه

 وجود به پزشکی آموزش حوزه در پزشکی علوم

 یپژوهدانش موضوع همچنان رسدیم نظر به اما ؛آوردیم

 نوآشنا و غریب یعلمئتیه اعضای از برخی میان در

 فرصت نداشتن قبیل از مواردی هاراظ با همواره (11)است

 اعضای از طرف هادانشگاه سوی از تیحماعدم و

 از برخی همچنین. است روروبه مقاومت با یعلمئتیه

 لیدل به دنیا در مدرسین سایر مشابه یعلمئتیه اعضای

 فعالیت یک انجام به قادر تجربه و کافی مهارت عدم

 آورالزام به قاداعت و (11-12)نیستند آموزشی یپژوهدانش

21 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 c
e.

m
az

um
s.

ac
.ir

 a
t 1

3:
58

 +
03

30
 o

n 
F

rid
ay

 N
ov

em
be

r 
27

th
 2

02
0

http://ce.mazums.ac.ir/article-1-361-fa.html


 یآموزش یدانش پژوهش ندیفرآ

 

 

            6931 پاییز، 2شماره دوره هفتم،                                                                 تعالی بالینی                                                                      

 (13)دارند اساتید ارتقا نظام در یپژوهدانش موضوع نبودن

 باید تدریس که کندیم اشاره بدان تحقیقات آنکهحال

 یهاستمیس در ،شدهداده اهمیت بدان تاکنون ازآنچه بیش

 چنانچه .(1)شود گرفته نظر در استاد ارتقا و ارزشیابی

 به منجر یپژوهانشد است داده نشان نیز موجود مطالعات

 آموزش عرضه در دانش پیشبرد علمی، یوربهره افزایش

 شودیم آموزشی جامعه اختیار در تازه منابع دادن قرار و

 به کمک فراگیران رضایت شیبرافزا عالوه همچنین

 .(6)کندیم نیز دهندگانآموزش جامعه

انواع  یپژوهدانشآموزشی،  یپژوهدانشعالوه بر 

مفاهیم و انواع  ؛ گاهی تعاریف،دیگری هم دارد

، روندیمیکدیگر بکار  یجابهاشتباه  طوربه یپژوهشدانش

 اعضای آشناسازی مقاله مروری این از هدف بنابراین

 یپژوهشدانشمحققین با تعاریف و مفاهیم  و یعلمئتیه

 با آموزشی و همچنین آشنایی یپژوهدانشبر  دیتأکبا 

اجزای  و آموزشی یهپژودانش فرآیند نگارش نحوه

 .باشدیمآن  دهندهلیتشک

 

 یپژوهشدانشتعاریف و مفاهيم 

 این عالی آموزش در یپژوهدانش از جدید تعریف در   

 یپژوهدانش حیطه در چهار و داکردهیپ گسترش مفهوم

 یپژوهدانش، 2یکپارچگی یپژوهدانش ،1پژوهشی

 یریگشکل 4تلفیق آموزش یا یپژوهدانش و 3کاربردی

 .(14-16)شده است

 

 پژوهشی یپژوهدانش

 ممکن پژوهانهدانش و بدیع فعالیت جهان در امروزه   

انجام شود؛ پژوهش که  خود نوع چهار در است

 یهاتیفعالو اولین نوع  نیتریمیقدو  نیترشدهشناخته

. رودیماست تنها یکی از انواع آن به شمار  یپژوهدانش

در  یپژوهدانشدر اصل،  یعلمئتیهاز اعضای  یاعده

                                                 
1. Scholarship Discovery 
2. Scholarship of integration 
3. Scholarship of application 
4. Scholarship of teaching 

. این عرصه از دهندیمانجام  5کشف یا تحقیقات اصیل

که غالباً با تولید مقاالت و انتشارات علمی و  یپژوهدانش

است که  یاوهیش نیترمتداول، شودیمنظیر آن تعریف 

 یعلمئتیهدر مورد ارتقاء اعضای  یریگمیتصمبرای 

های نهیزم رد. نگارش مقاالت پژوهشی شودیمانجام 

 در اختراع یک ثبت یا جدید نظریه یک ارائه تخصصی،

 . البته الزم به ذکر است ارزشردیگیم قرار طبقه این

 ریتأث تحت نباید کشف و تحقیق حیطه در یپژوهدانش

 (.12-10)یابد کاهش یپژوهدانش الگوهای سایر

 

 ادغام یپژوهدانش

ق این سطح به شکل یکپارچگی یا تلفی یپژوهدانشدر    

و عضو  رودیماز پژوهش محدود فراتر  یپژوهدانشاز 

 یهاپژوهشدرصد جستجوی ارتباط بین  یعلمئتیه

 یهارشتهیا حتی بین  رشتهکیصورت گرفته در درون 

نتایج  یپژوهدانشدر این شکل از  باشدیممختلف 

صورت گرفته منجر به ایجاد مفاهیم و  یهاپژوهش

 یپژوهدانشاز جمله موارد  .(11)شودیمدیدگاه جدیدی 

)متاآنالیز( و مرور در سطح وسیع یلیتحل فرایق مقاالت تلف

سیستماتیک، نگارش کتاب و نوشتن نقدهای علمی 

، دانش جدید تولید یپژوهدانش. در این شکل از باشدیم

و محققین، دانش موجود  یعلمئتیهبلکه عضو  شودینم

اختیار دیگران قرار  و در درآوردهرا به شکل یکپارچه 

 .(13-21)دهندیم

 

 کاربردی یپژوهدانش

در  آمدهدستبهکاربردی، دانش  یپژوهدانشدر     

 .(21)ردیگیمقرار  مورداستفادهعملی  یهاعرضه

مسئولیت دانشگاه در  دهندهنشان کاربردی، یپژوهدانش

. است یپژوهدانش یهاعرصه سایر از دانش یریکارگبه

 میزان چه که است آن کاربردی یپژوهدانش اصلی سؤال

 این .شودیم گرفته به کار عمل در دشدهیتول دانش از

ارتباط  یپژوهدانش یهاطهیح سایر با پویا طوربه حوزه،

 .(22)شودیم ایجاد عمل و نظریه بین ارتباطی پل دارد یک

                                                 
5. Original Research 
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جامعه  ازیموردنباید به موضوعات روز و  هادانشگاه

 را در خدمت حل مشکالت به کار ببرند.بپردازند. دانش 

 

 تدریس آموزش یا یپژوهدانش

ما است  موردبحثآنچه در این مقاله موضوع    

یک  یپژوهدانشآموزشی است این نوع از  یپژوهدانش

مدل از تدریس است که در حوزه آموزش کارکرد دارد. 

 کمتر تاکنون که است یپژوهدانش اشکال از یکی

 ارتقا نامهنیآئ در اکنون آنچهاست.  فتهقرارگر موردتوجه

 است ذکرشده یپژوهدانش نام تحت یعلمئتیه اعضا

 یپژوهدانش همان یا تدریس در یپژوهدانش شامل

 زمینه این در بیشتر توضیح به بنابراین ؛است آموزشی

 از دسته آن شناخت کهنیا برای. پرداخت خواهیم

 قرار یژوهپدانش حوزه در که آموزشی یهاتیفعال

 آموزش بین یهاتفاوت است الزم گردد، میسر رندیگیم

 و 2دانش یا رویکرد عالمانه بر مبتنی آموزش ،6برجسته

 .شود مشخص 0آموزشی یپژوهدانش

 

 برجسته آموزش

 مناسبی کمیت از که آموزشی یهاتیفعال از بخش آن   

 مستنداتی ارائه با فعالیت دهندهانجام و هستند برخوردار

 حوزه در دینمایم اثبات را هاآن کارآیی و یفیتک

 یعلمئتیههمه اعضای . (1)رندیگیم قرار برجسته آموزش

باید  کنندیمفعالیت  یاحوزهصرفه نظر از اینکه در چه 

تهیه ده و همه وظایف خود را در تدریس)مدرس خوبی بو

 یهاسرفصلاسالید، طرح درس و آموزش طبق 

انجام دهند همان  تیفیک باو آموزشی( به نحوه احسن 

 .گرددیمچیزی که جزء وظایف استاد تلقی 

 

 عالمانه رویكرد یا دانش بر مبتنی آموزش

 شامل تعامالت در آموزش با رویکرد عالمانه این   

 و حوزه این در موجود دستاوردهای و نتایج از استفاده

 شواهد و دانش بر مبتنی رویکرد یک اتخاذ گریدعبارتبه

                                                 
6. Excellence In Teaching 
7. Scholarly Teaching 
8. Scholarship Of Teaching 

(. شواهد بر مبتنی آموزش)است آموزش زمینه در جودمو

 روش یک از استفاده با دهندهآموزش ترساده بیان به

 یک منابع، و متون در موجود دانش از اطالع با و مندنظام

 ارزیابی و اجرا طراحی، را آموزشی فعالیت

 آموزشی فعالیت هنوز مرحله این تا (.23،1)دینمایم

 آن از بلکه شودینم تلقی یپژوهدانش فعالیت عنوانبه

 به عالمانه رویکرد یا شواهد بر مبتنی آموزش عنوانبه

. برای مثال استادی که از معیارهای شودیم یاد آموزش

و کیفیت  کندیمدرست برای ارزیابی دانشجویان استفاده 

و محتوای آموزشی  بخشدیمخود را مدام بهبود  سؤاالت

و مدام در جهت  کندیم روزبهروزخود را مطابق با دانش 

آموزش  به عالمانه با رویکرد داردیبرمگام  3توسعه خود

موجود  یهامتوناز  یعلمئتیهیعنی عضو  ؛کندیمعمل 

و کیفیت کار خود را بهبود  کندیمدر دنیا استفاده 

 .(24-25، 11،1)بخشدیم

 

 آموزشی یپژوهدانش

آموزشی  یژوهشپدانش هاتیفعال این باالتر در سطوح   

 را تعامالتی دهندهآموزش که است قرار دارد و آن زمانی

 طریق از که دانشی. کندیم برقرار آموزشی جامعه با

 آمدهدستبه معلومات کردن ادغام با یا و پایه یهاپژوهش

 که با کندیمعمل  یاگونهبهو  کندیمرا در کالس پیاده 

 همین از .(1)باشد گراندی به انتقالقابل داریمعن مؤثر روش

 یمؤثر نحو به بتوانند یعلمئتیه اعضای است الزم رو

دهند. به  قرار دیگران اختیار در را خود تجربه و دانش

 یسازادهیپ و طراحی آموزشی یپژوهشدانش بیانی دیگر

. شودیم یادگیری ارتقای به منجر که است ییهاتیفعال

 تدریس حد از یعلمئتیه عضو عملکرد سطح وقتی

 تنهانه ،ردیگیم قرار یپژوهدانش حوزه در و رودیم باالتر

 جامعه به باالتر سطح در بلکه ،کندیم کمک فراگیران به

 نگاه این در(. 24 ،6)کندیم کمک نیز دهندگانآموزش

 یاحرفه پایه مهارت و بر دانش عالوه یعلمئتیه عضو

 و آن تیفیباک اجرای تدریس، طراحی مهارت باید خود،

                                                 
9. self-development 
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 ترتیب بدین. باشد داشته را یادگیری ارزیابی یهامهارت

 مامایی، و باروری بهداشت دپارتمان یعلمئتیه عضو

 بر عالوه ... پزشکی و آناتومی، داروسازی، پرستاری،

...  و آناتومی، داروسازی مامایی، دانش به علمی تسلط

 مناسب یادگیری برای انتقال تجارب بتواند است الزم

 ... و داروسازی آناتومی، پرستاری، مامایی، آموزش برای

 رویکرد یک با و آکادمیک طوربه خود دانشجوی به

 سپس و نماید ارزشیابی و اجرا طراحی، یابرنامه عالمانه

 آنچه (.26،21،11)دهند ارتقا را هاآن محیط با تعامل در

 آموزشی یپژوهدانش حوزه وارد را آموزشی یهاتیفعال

 جامعه اختیار در هاآن از حاصل نتایج دادن قرار دینمایم

 اعضای که یاگونهبه است دهندگانآموزش و آموزش

 و دهند قرار نقادانه ارزیابی مورد را آن بتوانند جامعه این

 استوار آن مبنای بر را خود بعدی یهاتیفعال عالوهبه

 اختیار در را یاتازه منابع کار این با فعالیت مجری سازند.

 برد شیپبه منجر کار این با و دهدیم قرار آموزشی جامعه

در این نوع  .(22،24،1)گرددیم آموزش عرصه در دانش

عالوه بر اینکه فرد از متون موجود استفاده  یپژوهدانش

. دیگران را از کار بخشدیمو کار خود را بهبود  دینمایم

 ارزیابی و کار او توسط دیگران مورد کندیمخود مطلع 

 سایر بعدی یهاتیفعال عالوهبه و ردیگیمقرار  نقادانه

 Robert نظر از .(11)شود استوار آن مبنای بر تواندیم افراد

 تلقی یپژوهدانش زمانی علمی فعالیت یک Hansen و

 منظم آگاهانه، و بوده عالمانه رویکردی دارای که شودیم

 به ستیابید از پس و یابد توسعه و تدوین خالقانه و

 و موردنقد همتایان توسط آن از حاصل نتایج اهداف،

 (11)شود داده قرار عموم دسترس در و گیرد قرار ارزیابی

 و اقدامات آن، پایه بر بتوانند افراد سایر که یاگونهبه

 فعالیت همچنین دهند. انجام را بعدی یهاتیفعال

 (.20)باشد گالسیک معیارهای واجد یموردبررس

Glassick برای گانهشش معیارهای تعریف با همکاران و 

 را هاآن ارزشیابی و شناخت پژوهانه دانش یهاتیفعال

 معیارها این براساس. (23)(1شماره نمودند)جدول  تسهیل

 ،مسئله حل جهت در بدیع فعالیتی انجام یپژوهدانش

 است جدید هایعرصه به ورود و دانش مرزهای گسترش

 از استفاده کافی، یسازآماده خص،مش اهداف دارای که

 و ارائه ،توجهقابل و مهم نتایج ارائه مناسب، یروشمند

  آن با نقادانه برخورد برنامه و مناسب معرفی

 .(20،31)باشدیم

 

 

و  یآموزش یهاتیفعالدر  Glassick یارهایمع سهیمقا :1جدول شماره 

 یپژوهش
معيار 

Glassick 
 آموزش پژوهش

اهداف واضح و 

 روشن

روشنی و وضوح 

فرضیات، اهداف و اهمیت 

 پژوهشی سؤاالت

اهداف آموزشی واضح، 

 یابیدستقابلو  یریگاندازهقابل

 آمادگی کافی

جستجوی کافی، زمینه 

مطالعاتی قوی، استفاده 

 درست از منابع

، استفاده از منابع روزبهدانش 

 اساس اهدافعلمی بر

 مناسب یهاروش
روش کار پاسخگوی 

 باشد سؤاالتف و اهدا

تدریس  یهاروشاستفاده از 

 متناسب با اهداف

ی بایارز یهاروشاستفاده از 

 متناسب با دستاوردها

 توجهقابلنتایج 
آزمون فرضیات و رد یا 

 هاآنقبول 

اثربخشی ، سنجش کیفیت

آموزش و نشان دادن رسیدن به 

 اهداف آموزشی

 ارائه اثربخش
انتشار در مجالت یا ارائه 

 نگرهدر ک

نتایج یا فرآیند آموزشی را در 

دسترس استفاده و نقد همکاران 

 قرار دادن

 نقد بازتابی

بازتاب انتقادی بر نتایج 

خود برای هدایت سایر 

 مرتبط یهاپژوهش

تحلیل انتقادی فعالیت آموزشی 

که منجر به ارتقای آموزش و 

 تغییر در آن شود

 

 

پژوهش در این است که  شودیم که اینجا مطرح یسؤال

 یپژوهدانشپژوهشی و  یپژوهدانشهمان  یا 11آموزش

 همان آموزش در چه تفاوتی دارند؟ پژوهش 11آموزشی

 تجربه آموزش زمینه در تاکنون که است پژوهشی

 متون که نظر این از آموزش در پژوهش (11)میانموده

 به شباهت است پزشکی آموزش از آن در مورداستفاده

 بیشتر آن متدلوژی کهیدرحال رددا آموزشی یپژوهدانش

 یپژوهدانش آنکهحال. آموزش توسعه تا است پژوهشی

 عالمانه رویکرد بر مبتنی و نوآورانه بدیع، فعالیتی آموزشی

 دسترسی امکان که باشد افتهیانتشار ینوعبه باید و است

                                                 
10. Research in education 
11. Scholarship of teaching 
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 خبرگان گروه توسط همچنین باشد شدهفراهم آن به عموم

 یاگونهبه و باشد رگرفتهقرا ارزیابی مورد همگن

 برای گالسیک معیارهای دارای که باشد شدهیطراح

 آموزشی یپژوهدانش بعد ازآنجاکه .(1)باشد ارزیابی

 موردتوجه ارتقاء نامهنییآدر  اخیراً خاص طوربه

 را آن نگارش و انجام اهمیت (13) است قرارگرفته

 اعضا ارتقا نامهنیآئ در اکنون آنچه. کندیم دوچندان

 نوع چهار شامل آمده یپژوهدانش نام تحت یعلمئتیه

 عنوان ذیل آنچه نامهنیآئ این در. شودینم یپژوهدانش

 همان یا تدریس در یپژوهدانش منظور آمده یپژوهدانش

 آموزش در پژوهش و است آموزشی یپژوهدانش

 زمینه در بیشتر توضیح به ادامه در بنابراین ؛نیست موردنظر

 پرداخت. خواهیم آن نگارش

 

 یپژوهدانشاجزای فرآیند نحوه نگارش 

 آموزشی

 یپژوهدانشفرم نگارش فرایند  دهندهلیتشکاجزای    

آموزشی مختص جشنواره شهید مطهری شامل تدوین 

فعالیت  (صاحبان)نام صاحب عنوان، تعیین حیطه نوآوری،

 زمانمدتنوآورانه، نام همکاران، محل انجام فعالیت، 

، هدف کلی، اهداف ویژه، بیان مسئله، مرور تجربیات اجرا

و شواهد خارجی، مرور تجربیات و شواهد داخلی، شرح 

مختصری از فعالیت صورت گرفته، شرح مختصری از 

تعامل با  یهاوهیشبه انگلیسی،  فعالیت صورت گرفته

و یا  شدهیمعرفمحیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط 

 کهنیا، نتایج حاصل از این فعالیت و قرارگرفته موردنقد

چگونه موفق شده است به اهداف خود  شدهارائهفعالیت 

 .باشدیمسطح نوآوری  تینها دردست یابد و 

 یريگجهينت

که  شودیمتلقی  یپژوهدانشفعالیت آموزشی زمانی    

روز  یدستاوردها رندهیدربرگداللت بر دانش روز و 

از مرور همگان استقبال  علمی در زمینه تدریس باشد،

 ارزیابی مورد همگن خبرگان گروه نماید توسط

 دارای که باشد شدهیطراح یاگونهبه و باشد قرارگرفته

باشد و تحقق یادگیری  ارزیابی برای گالسیک معیارهای

، الزم است این در دانشجو را جستجو نماید. عالوه برآن

د ابعاداشتن بوده و ضمن  نوآورانهو  بدیع اوالً فعالیت

تعامل انجام  رندهیدربرگمناسب  کمّی و کیفی

نیز دهنده)گان( آن فعالیت با جامعه آموزش علوم پزشکی 

برقراری این تعامل الزم است که مجری یا  منظوربهباشد. 

نشان دهند که برای اجرای آن از  موردنظرمجریان فعالیت 

منابع و مستندات موجود در متون آموزش علوم پزشکی 

و  )مرور تجربیات جهانی در آموزش(اندبردهبهره 

به نحو مناسبی نیز  هاآنمحصول و نتیجه فعالیت آموزشی 

سایر اعضای جامعه آموزش علوم پزشکی  اریاخت در

)انتشار و گسترش فرآیند و نتایج است قرارگرفته

 یاگونهبهو محصوالت آموزشی(  گرفتهانجام یهاتیفعال

، اقدامات و نتایج بر پایه آن انندتویمکه سایر افراد 

آموزشی در  یپژوهدانش. بعدی را انجام دهند یهاتیفعال

کیفیت فرآیندهای آموزشی و یادگیری دانشجویان از 

اهمیت بیشتری برخوردار است بنابراین الزم است زمینه 

آشناسازی جامعه دانشگاهی با این مفهوم و توانمندسازی 

 شود.در اجرای آن فراهم  هاآن
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