
 هب انم آن هک جان را فکرت آموخت 
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 دانش ژپوهی آموزشی

 احمد پریزاد 

 

 دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی  

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  
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 اهداف جلسه

آشنایی با مفهوم دانش پژوهی 

 

کسب توانایی نگارش فرایند دانش پژوهی 
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 مقدمه

  شرایط جامعه در اواسط قرن بیستم موج بروز رویکرد پژوهش محوور

 .در محیط های آکادمیک شده بود

    افراد با هدف آموزش در دانشگاه استخدام می شدند ولوی تنهوا مانوای

 .ارزشیابی آنها پژوهش بود
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 مقدمه

    در ایران نیز رویه ای مشابه در طی سالیان اخیر وجوود داشوته اسو .

نگوران آن بووده انود     برای ارتقایشان همواره اعضای هیأت علمی آنچه 

 .بوده اس  تا آموزشمسأله پژوهش 

 آمووزش  نسوا  بوه   پژوهش اولوی  بیشتری اس  این روال ساب شده

 .پیدا کند
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 مقدمه

  آمووزش   توجه به یکی از مؤثرترین و راهاردی ترین اقدامات در جه

علموی  تعریو    اعضوای هیوأت   به عنوان یکی از مهم تورین نقوش هوای    

 پژوهی ارائه شدجدیدی بود که از مفهوم دانش 
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 مفهوم بسط یافته دانش پژوهی

بویر در کتابش دانش پژوهی را به چهار شکل ارائه می دهد: 

پژوهش(research) 

کاربرد دانش(application) 

ادغام(integration) 

آموزش(education) 
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 آموزش مبتنی بر دانش و دانش پژوهی آموزشی
 آموزش برجسته(excellence in teaching) 

 آموزش با کیفی  و کمی  برجستهارائه  

 آموزش با رویکرد عالمانه(scholarly teaching) 

موجوود در جامعوه   استفاده از  دستاوردهای رویکرد نظام مند و آگاهانه با یک  

   آموزش 

 دانش پژوهی آموزشی(scholarship of teaching) 

می دهد و با این کار آموزشی قرار منابع تازه ای را در اختیار جامعه مجری  

 منجر به پیش برد دانش در عرصه آموزش می گردد 
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 سوال اول  

  دانش پژوهی آموزشی(scholarship teaching) 

 چیس ؟  
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 دانش پژوهی آموزشی

فعالیتی دانش پژوهی محسوب می شود که: 

 باشدبدیع   نوآورانه و ماتنی بر رویکرد عالمانه . 

 به آن فراهم شده باشد امکان دسترسی عمومبه نوعی انتشار یافته باشد که . 

 قرار گرفته باشد ارزیابیتوسط گروه خارگان همگن مورد. 
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 سئوال دوم

   فعالی  بدیع آموزشی یعنی چه ؟ یعنی این فعالی  باید برای اولوین بوار

 ؟شده باشددر جهان انجام 
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 حیطه های دانش پژوهی آموزشی

 دانش پژوهی آموزشی می تواند در هر یک از حوزه های فعالی  های آموزشی شامل

 :  موارد زیر باشد

-تدریسTeaching) ) 

-  برنامه ریزی آموزشی(Curriculum development) 

-  راهنمایی و مشاوره(Advising and mentoring) 

-  مدیری  آموزشی(Education leadership and administration) 

-  ارزیابی فراگیران(Learner assessment) 
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 یک نکته مهم

    فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی در صورتی موی تواننود موورد ارزش

معیارهووای شووش گانووه گ سوویک گووراری قوورار گیرنوود کووه بوور اسووا   

(Glassic)ارائه شوند. 

  در ارائه مستندات و مدارک مربوط به فعالی  های دانش منظور این به

 . شوداشاره  مشخصپژوهی به این معیارها به صورت 
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 معیارهای ارزیابی دانش پژوهی

 شش معیار زیر در ارزیابی تمام اشکال دانش پژوهی مورد استفاده قرار می

 :  گیرند

 دارا بودن اهداف مشخص 

 کسب آمادگی کافی 

 استفاده از روش مندی مناسب 

  نتایج قابل توجه 

 ارائه مؤثر 

 بازبینی نقادانه 
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 ارزیابی دانش پژوهی

1- دارا بودن اهداف مشخص 

 دانش پژوه باید اهداف خود را از فعالیو  هوای صوورت گرفتوه بوه      فرد

 .  وضوح بیان کند

 آیا هدف اصلی به وضوح بیان شده اس ؟ 

 اهداف بیان شده واقع بینانه و قابل دسترسی هستند؟  آیا 

 موضوع مورد پرسش در زمینه مربوطه مهم اس ؟ آیا 
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(ادامه)پژوهیارزیابی دانش   

2- کسب آمادگی کافی 

 آگاهی از فعالی  های قالی صورت گرفته در زمینه مورد نظر 

 داشتن مهارت های الزم برای انجام فعالی 

 از پیش فراهم کردن منابع مورد نیاز آن فعالی 
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(ادامه)ارزیابی دانش پژوهی  

3- استفاده از روش مندی مناسب 

  بایددانش پژوه: 

از روش مناسب برای انجام فعالی  بهره بگیرد 

 را به صورت مؤثری به کار بنددآنها 

 موارد لزوم بر حسب نیاز آنها را تغییر دهددر. 

 در عین حال انعطاف پریری و حتی در صورت نیاز طراحی مجددفعالی 
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 (ادامه)ارزیابی دانش پژوهی

4-  قابل توجه نتایج 

         نتایج باید بوه دانوش در آن حووزه بیافزاینود  باعوي تحریوک یوادگیری

 :شوند  و یامشکلی را در خارج از حوزه دانشگاه حل کنند

آیا دانش پژوه به اهداف خود دس  یافته اس ؟ 

     آیا فعالی  صورت گرفته در نهای  منجر به افوزودن مطلاوی بوه دانوش

 موجود درآن زمینه شده اس ؟

 فعالی  صورت گرفتوه افوه هوای جدیودی بورای بررسوی و مطالعوه        آیا

 بیشتر ایجادنموده اس ؟
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(ادامه)ارزیابی دانش پژوهی  

5- ارائه مؤثر 

          یک فعالی  دانوش پژوهوی هور قودر هوم کوه برجسوته و درخشوان باشود در

 . دیگران ارائه نشود به اتمام نرسیده اس صورتی که به 

      آیا دانش پژوه از شیوه مناسب و مؤثری برای ارائوه نتوایج کوار خوود بهوره

 جسته اس ؟ 

 آیا برای در میان گراشتن فعالی  خود با گروه هدف خود از ابزارها و محیط

 های مناسب استفاده کرده اس ؟ 

  آیا دانش پژوه پیام خود را به روشنی و یکپارچگی الزم ارائه کرده اس ؟ 
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(ادامه)ارزیابی دانش پژوهی  

 نقادانهبازبینی  

 و تفکر دانش پژوه در مورد فعالی  صورت گرفتهتعمه 

 استفاده از دیدگاه ها و نظرات دیگران در زمینه آن فعالی 

در  گرفتن از این اقدامات در جه  بهاود بخشیدن به فعالی  خود 

 آتیها برای بهاود فعالی  های ارزیابی استفاده از نتایج آن 
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 ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی

آیا فعالی  مورد بررسی در حوزه فعالی  های اموزشی اس ؟ 

آیا فعالی  مورد بررسی واجد معیارهای گ سیک می باشد؟ 

   آیا فعالی  مورد بررسی به نحو مقتضی و مناسای مستندسوازی شوده

 اس ؟

  کمی  و کیفی  فعالی  مورد بررسی چگونه اس ؟ 

 فعالی  مورد بررسی در چه سطحی با جامعه آموزشی تعامل می کند؟ 
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 22 کار گروهی
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