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  چكيده
 ، و بويژه)Scholarship (پژوهي  مفهوم دانش،ي دانشگاهي شدهها هيكي از مفاهيمي كه در دو دهه اخير وارد عرص

رتبه اعضاي هيأت علمي و در نظر م ينامه ارتقا با گنجاندن اين مفهوم در ماده يك آيين. پژوهي آموزشي است دانش
له وارد مرحله جديدي أتوجه به اين مس،  آكادميكيگرفتن آن به عنوان يكي از اجزاي ضروري براي پيشرفت و ارتقا

زمينه آشنايي خوانندگان ، كوشد تا با بيان پيشينه و اصول حاكم بر اين ديدگاه نسبتاً تازه اين نوشته كوتاه مي. شده است
در اين مبحث همچنين اشاره .  و چگونگي ارزيابي آن فراهم آورد،پژوهي آموزشي  بويژه دانش،پژوهي م دانشرا با مفهو

ي پيش روي ها شپژوهي در حوزه آموزش و نيز چال هاي دانش هاي مورد نياز براي اشاعه فعاليت كوتاهي به زيرساخت
  .اين امر خواهد شد
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  مقدمه 

 دچار ،هاي آكادميك  كانون توجه محيط،در طول زمان
بر اساس مطالعات ارنست . تغييرات و تحوالتي شده است

 و مؤسسات ها ه اولين دانشگا)Ernest L. Boyer (بوير
ي در اياالت متحده با هدف آموزش و تربيت آموزش

 هدف اين ، مشخصبطور. مديران آينده تأسيس شدند
 يادگيري و تربيت دانشجويان جواني يمؤسسات ارتقا

در . )1( شوند باعث گسترش تمدن دنياي قديمبايدبود كه 

                                                 
نشكده ، گروه طب اورژانس، دا)استاديار( دكتر محمد جليلي :آدرس مكاتبه *

، بلوار كشاورز، )ره(پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بيمارستان امام خميني 
  mjalili@tums.ac.ir. تهران

 و ؛)mirzazad@tums.ac.ir (هاي داخلي دكتر عظيم ميرزازاده، استاديار گروه بيماري
دانشكده ) jafarian@tums.ac.ir(دكتر علي جعفريان، دانشيار گروه جراحي 

  .دانشگاه علوم پزشكي تهرانپزشكي 
اصالح شده و  20/4/88 به دفتر مجله رسيده، در تاريخ 26/12/87اين مقاله در تاريخ 

  . پذيرش گرديده است27/4/88در تاريخ 

 ، با تغييراتي كه در آن كشور ايجاد شد،قرن نوزدهم
ي به كانون تمركز تأكيد بر آموزش فنون و كشاورز

اي به   اليحه1862در سال .  تبديل گرديدها هدانشگا
 دولت فدرال از مؤسساتي ،تصويب رسيد كه بر اساس آن

ي مورد نياز در صنعت ها مهارتكه به امر آموزش هنر و 
كرد و زمين در   حمايت مي،پرداختند و كشاورزي مي

تأكيد اين رويكرد سبب توجه و . داد اختيار آنها قرار مي
هاي آكادميك در ارائه خدمات به جامعه و  بر نقش محيط

بسترسازي براي نيازهاي رو به رشد جامعه در زمينه 
 هاي  دانشگاه،دهسدر همان ). 1(كشاورزي و صنعت گرديد

اي به   گستردهبطور ،كشورهاي اروپايي از جمله آلمان
پرداختند و دانشمندان آمريكايي كه در  امر پژوهش مي

 به تدريج اين ديدگاه را وارد ، تحصيل كرده بودندآلمان
ي ها ه برخي از دانشگا،بدين ترتيب. آن كشور نمودند

 Johns (از جمله دانشگاه جانز هاپكينز، آمريكايي نيز
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Hopkins( در اوايل ،  تأسيس شده بود1876 كه در سال
 هر ،قرن بيستم به تحقيقات در زمينه علوم پايه پرداختند

 آموزش با هدف ارائه ،ها هز بسياري از دانشگاچند كه هنو
  .خدمات را در سرلوحه كار خود داشتند

در نيمه قرن بيستم و با بروز جنگ جهاني دوم نياز 
هاي آكادميك را بر   محيط،جامعه به اختراعات و ابتكارات

 روي آورند و اين ها شآن داشت كه به سوي اين پژوه
 به عنوان الگويي از ،امر منجر به توسعه فزاينده پژوهش
دولت آن كشور در . عملكرد اعضاي هيأت علمي شد

هاي ابتدايي پس از آن به  دوران جنگ جهاني و سال
ي تحقيقاتي ها ههايي به منظور اجراي پروژ اعطاي گرانت

ي ها ش اداره توسعه و پژوه،اقدام نمود و در همين راستا
 ت شروعاين مرحله در حقيق. علمي در واشنگتن تأسيس شد

هاي  هاي محيط  آهسته و نافذ در اولويتنوانديشييك 
بسياري از . آكادميك و دانشگاهي اياالت متحده شد

 به ،ها با هدف دريافت بودجه و اعتبارات از اين منابع دانشگاه
دستيابي شوروي . ي مختلف پرداختندها هپژوهش در زمين

 و در دهه 1950سابق به صنعت فضايي در اواخر دهه 
 سرعت ها ه به اين رقابت پژوهشي در دانشگا،1960
 هدف ااين امر تا به آنجا پيش رفت كه افراد ب. بخشيد

شدند ولي تنها مبناي   استخدام ميها هآموزش در دانشگا
 در زمينه انجام شانارزشيابي آنها توانايي و عملكرد

انتظارات در زمينه انجام تحقيقات و انتشار . پژوهش بود
گيري در  شد و تصميم  روز به روز بيشتر مينتايج آنها

مورد ارتقاي آكادميك آنها منحصراً بر اساس تعداد 
 كه معياري ملموس و به راحتي ،مقاالت به چاپ رسيده

 باعث مسألهاين . گرفت صورت مي، گيري بود قابل اندازه
تر كه در جستجوي  شد اعضاي هيأت علمي جوان

محيط كاري خود پيشرفت و كسب وجهه و اعتبار در 
 تأكيد اصلي خود را بر انجام پژوهش متمركز ،بودند

  .سازند و نقش خود در آموزش را سرسري بگيرند
اين دوگانگي بين آموزش و پژوهش تا سال هاي آخر 

اي كه   ادامه داشت به گونه1990 و اوايل دهه 1980دهه 
 جامعه آكادميك به ندرت كلمات ،1990تا اوايل دهه 

  آكادميكيپژوهي و ارتقا دانش، )Education (آموزش
)academic promotion ( را در كنار يكديگر به كار

آموزش به عنوان يك جزء ضروري و يك . )1(برد مي
با . شد هاي آكادميك تلقي مي جنبه مورد انتظار از فعاليت

هاي   اين برداشت وجود داشت كه فعاليت،اين وجود
آكادميك اعضاي هيأت  يتوانند براي ارتقا آموزشي نمي

 اگر چه اين دسته از ،علمي به كار روند و به عبارت ديگر
ها براي حضور در محيط آكادميك ضروري  فعاليت
بر اساس . دندنبو كافي ،ولي براي ارتقاي مرتبه، بودند
  توسط جيمز فيرودر1987-88هاي  اي كه در سال مطالعه

)James Fairweather(ع مؤسسات در تمام انوا، انجام شد 
 هيچ تأثيري بر ، تدريس در بهترين حالت،آموزش عالي

درآمد اعضاي هيأت علمي نداشت و در بدترين حالت بر 
 در بسياري از ،از آن زمان به بعد). 1(اشتگذ ميآن اثر منفي 

هاي بزرگ، توجه به تحصيالت تكميلي و پژوهش به  دانشگاه
 undergraduate (هاي عمومي  دورهشدت آموزش

education( را تحت تأثير قرار داده و سايه عظيمي بر 
اي كه آموزش و حتي به كار بردن  آن افكنده است به گونه

 به ،براي حل مشكالت موجود) به جاي كشف آن( دانش
  .گيرند هاي آكادميك قرار مي ندرت مورد توجه محيط

هاي اخير وجود   رويه مشابهي در طي سال،در ايران
مواره اعضاي هيأت علمي براي آنچه ه. داشته است

 پژوهش بوده است و مسأله ،اند  نگران آن بودهيشانارتقا
 به سختي براي آنها ،شرطي براي ارتقابه عنوان  ،اين ماده
اين در حالي بود كه به ندرت اعضاي . شده است فراهم مي

هيأت علمي در دستيابي به امتيازات مربوط به كميت و 
 مهم تا مسألهاين . اند  بودهكيفيت آموزش دچار دشواري
الشعاع قرار داده است به  حدود زيادي آموزش را تحت

 به عنوان آناي كه بسياري از اعضاي هيأت علمي از  گونه
 ،در حقيقت. برند عاملي براي افت كيفيت آموزش نام مي

اين روال سبب شده است پژوهش اولويت بيشتري نسبت 
 .به آموزش پيدا كند

 و در واكنش به بحران رسالت ،ردر دو دهه اخي
ي مختلفي از جمله ها هگرو، سازماني مؤسسات آموزشي
اعضاي هيأت علمي ، گذاري نهادهاي نظارتي و قانون

مند به آموزش و حتي والدين دانشجوياني كه در  عالقه
 به اين ديدگاه اعتراض ،كردند  تحصيل ميها هاين دانشگا
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هاي هيـأت علمـي        در مورد وضعيت بازنگري نظام تبيين و ارزشگذاري نقش         1994 در سال    نتيجه بررسي مؤسسه كارنگي   : 1جدول  
  در مؤسسه آموزش عالي اياالت متحده

  گذاري آن را مورد بازبيني قرار داده است؟ هاي اعضاي هيأت علمي و نظام ارزش  سال گذشته دانشگاه يا دانشكده شما نقش5آيا در 
بلي، و اين كار به   

  ده استپايان رسي
بلي، و اين كار هنوز 
  در حال انجام است

خير، ولي قصد انجام اين كار 
  را در آينده نزديك داريم

خير، و قصد انجام آن را 
  در آينده نزديك نداريم

  %18  %17  %45  %21  تمام مؤسسات
  %16  %11  %48  %25  مؤسسات پژوهشي

  %14  %15  %55  %15  مؤسسات اعطاي گرانت
  %15  %19  %47  %20  مؤسسات جامع
  %22  %17  %39  %22  مؤسسات هنري

  
 به جاي ها هنمودند و خواستار اين مطلب شدند كه دانشگا

تأكيد محض بر پژوهش به آموزش توجه بيشتري داشته 
 بر نقش اعضاي هيأت علمي به عنوان ها هاين گرو. باشند

 موجب شد تا توجه به امراين . مدرس تأكيد داشتند
 ها و مؤسسات آموزش هم دانشگاهآموزش به عنوان نقش م

سردمداران امر . عالي بار ديگر مورد توجه قرار گيرد
 سطح ياند كه براي ارتقا آموزش به اين نتيجه رسيده

مدرسين دانشگاه از مگر آن كه د ناي ندار  چاره،آموزش
حمايت و ارزشيابي ، نظر نقش آموزشي خود مورد توجه

اي در  ي گستردهاه ش تال،در همين راستا. قرار گيرند
هاي گذشته در نقاط مختلف دنيا صورت گرفت تا با  سال

 هاي  فعاليت،اي از استانداردهاي مشترك استفاده از مجموعه
استفاده از نتايج . آموزشي شناسايي و ارزشيابي شوند

ها به عنوان بخشي از معيارهاي  ارزشيابي اين فعاليت
 حاصل ،ميالزم براي ارتقاي آكادميك اعضاي هيأت عل

اي كه در پاييز  در مطالعه. )2(ستها شبخشي از اين تال
 نشان ، توسط مؤسسه كارنگي صورت گرفت1994سال 

 و مؤسسات ها ه درصد دانشگا80داده شد كه بيش از 
آموزش عالي اياالت متحده به تازگي نظام تبيين و 

ي اعضاي هيأت علمي خود را مورد ها شارزشگذاري نق
ده بودند يا قصد انجام آن را داشتند بازبيني قرار دا

  .)3)(1جدول (
ترين اقدامات در جهت توجه  يكي از مؤثرترين و راهبردي

اعضاي هاي  ترين نقش  به عنوان يكي از مهم،به آموزش
پژوهي   تعريف جديدي بود كه از مفهوم دانش،هيأت علمي

 در )Charles Glassick (بوير و گالسيك. ارائه شد
 پيشنهاد كردند ، منتشر ساختند1990 دهه گزارشي كه در

پژوهي ضروري است كه در  ه نگاه جديدي به دانشئكه ارا
 مشخص شود و بتوان بر ها هآن رسالت آكادميك دانشگا

اي نظام ارزشيابي براي اعضاي هيأت  اساس آن به گونه
هاي زندگي  كننده واقعيت علمي ايجاد نمود كه منعكس

  .)1(آكادميك باشد
  

  پژوهي  بسط يافته دانشمفهوم
بازنگري مفهوم «انتشار كتاب بوير تحت عنوان 

 توسط »هاي جامعه هيأت علمي اولويت: پژوهي دانش
 Carnegie Foundation for the (مؤسسه كارنگي

Advancement of Learning( ديدگاه موجود در زمينه 
 مفهوم ،در اين كتاب. آموزش را دچار تحول ساخت

تا قبل از . )1(پژوهي ارائه شده بود از دانشتري  يافته بسط
 )research (انتشار اين كتاب و به صورت سنتي پژوهش

 تنها شكل شناخته شده ،به مفهوم كشف دانش جديد
در حالي كه در قالب مفهوم ارائه  شد پژوهي تلقي مي دانش

ترين نوع  پژوهش كه شناخته شده، شده توسط بوير
  تنها يكي از انواع آن به شمار،پژوهي است هاي دانش فعاليت

ي ها هتواند در هر يك از عرص پژوهي مي رود و دانش مي
 و )integration (ادغام، )application (كاربرد دانش

بر اساس تعريف .  نيز صورت گيرد)education (آموزش
آنچه تمامي ، )Roberts & Hansen (رابرت و هانسن

دهد اين  يگر پيوند ميپژوهي را به يكد انواع و اشكال دانش
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 هاي است كه در تمامي آنها دانشمند با استفاده از توانمندي
ي دانش را به ها ه عرص، خود)intellectnal (ذهني

و ، )informed (آگاهانه، )creative (صورت خالقانه
برد و يا آن را دچار   به پيش مي)disciplined (منظم

 پژوهي هاي دانش يتنماد فعال). 4(نمايد دگرگوني و تغيير مي
 ويژه توليد محصولي است كه به صورت گسترده بطور

شود و مورد نقد و  در اختيار سايرين قرار داده مي
چارچوب مفهومي جديد اين امكان . گيرد ارزيابي قرار مي

يي ها شهاي آموزشي و تال سازد تا به فعاليت را فراهم مي
و كه در جهت به كار بستن دانش براي حل مشكالت 

پذيرد  معضالت جامعه و رفع نيازهاي موجود صورت مي
  .پژوهي نگريسته شود هاي دانش نيز همانند ساير فعاليت

پژوهي را در   دانش،بوير در ديدگاه جديدي كه ارائه نمود
 با هايي چهار حوزه مختلف معرفي كرد كه اگرچه همپوشاني

اگون توان آنها را به عنوان ابعاد گون يكديگر دارند ولي مي
  پژوهي در نظر گرفت دانش

پژوهي در عرصه   همان دانش،پژوهي اولين فرم دانش
 و يا در حقيقت )scholarship of discovery (اكتشاف

اين نوع .  است)original research (همان تحقيقات اصيل
ترين فرمي است كه براي   متداول،پژوهي از دانش
هيأت علمي گيري در مورد ارتقا و ترفيع اعضاي  تصميم

كشف دانش جديد با هدف . گيرد مورد استفاده قرار مي
 يك جزء ضروري براي ،دستيابي به درك بهتري از دنيا

ذهن كنجكاو پژوهشگر بخش . هاي آكادميك است محيط
خالقيت هم براي . مهمي از محيط علمي دانشگاه است

بايد توجه . دانشگاه و هم براي جامعه ضروري است
پژوهي و تعيين   تعريف ساير انواع دانشداشته باشيم كه

معيارهايي براي ارزشيابي آنها به هيچ عنوان از اهميت 
  .)5(كاهد پژوهش در محيط آكادميك نمي

 ،پژوهي كه بوير به آن اشاره نموده دومين حوزه دانش
.  است)scholarship of integration (پژوهي ادغام دانش

ت علمي پا را از يك عضو هيأ، پژوهي در اين فرم از دانش
نهد و در صدد جستجوي ارتباط  پژوهش محدود فراتر مي

ي صورت گرفته در درون يك رشته يا ها شبين پژوه
 ، به عبارت ديگر.آيد ي مختلف بر ميها هحتي بين رشت

 انزوا و پراكندگي موجود در بين ،عضو هيأت علمي

 اين كار زماني. دارد ي مختلف را از ميان بر ميها هرشت
گيرد كه در يك تالش  پژوهي قرار مي در حوزه دانش

 هاي منسجم و منظم با تفسير و در هم آميختن نتايج پژوهش
ي جديدي ها هصورت گرفته منجر به ايجاد مفاهيم و ديدگا

  .شود
 در حقيقت به جنبه ارائه ،پژوهي حوزه سوم دانش

 پژوهي كاربرد  اشاره دارد و دانشها هخدمات دانشگا
)scholarship of service(سؤالي . گذاري شده است  نام

دهد اين است  پژوهي به آن پاسخ مي كه اين شكل از دانش
ي ها هتواند در عرص  آمده ميبه دستكه چگونه دانش 

 بايد به ها هدانشگا ؟عملي مورد استفاده قرار گيرد
موضوعات روز و مورد نياز جامعه بپردازند و دانش را 

اين بكارگيري . ه كار گيرنددر خدمت حل مشكالت ب
حل يك مشكل ، تواند در زمينه تشخيص يك بيماري مي

يا استفاده از جديدترين نظريات يادگيري ، زيست محيطي
شده در   تجربيات آموخته،از سوي ديگر. در مدارس باشد

تواند موجب غناي آموزش  جريان اين كاربرد دانش مي
گونه است كه اين اين . شود و مفاهيم جديدي را ايجاد كند

پژوهي پل ارتباطي بين نظريه و عمل را  شكل از دانش
كند و بدين ترتيب اين دو يكديگر را ارتقا  ايجاد مي

  .بخشند مي
 ،پژوهي كه توسط بوير معرفي شده آخرين حوزه دانش

.  است)scholarship of teaching (پژوهي آموزشي دانش
آيد و يا   ميي پايه به دستها شدانشي كه از طريق پژوه

ي ها ه آمده در زمينبه دستبا ادغام كردن معلومات 
شود  تنها زماني سودمند واقع مي، شوند مختلف كسب مي

. دار قابل انتقال به ديگران باشد كه با روشي مؤثر و معني
 الزم است اعضاي هيأت علمي بتوانند به نحو ،از همين رو

يران قرار مؤثري دانش و تجربه خود را در اختيار فراگ
هايي است كه  سازي فعاليت آموزش طراحي و پياده. دهند

وقتي سطح عملكرد . )6(شود  يادگيري مييمنجر به ارتقا
رود و در  عضو هيأت علمي از حد تدريس عادي باالتر مي

 نه تنها به فراگيران كمك ،گيرد پژوهي قرار مي حوزه دانش
دهندگان   بلكه در سطح باالتر به جامعه آموزش،كند مي

 بيشتر به اين ،در ادامه اين مقاله. دنماي نيز كمك مي
  . خواهد شدپرداختهموضوع 
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پژوهي  بوير معتقد است كه تمامي اين اشكال دانش
هاي آكادميك شناسايي و ارج نهاده  بايد توسط محيط

نكته مهم اين است كه اين رويكرد به مفهوم . شوند
ود كه عضو هيأت پژوهي نبايد به اين معني تلقي ش دانش

 تمركز كند و ها هعلمي بايد صرفاً بر روي يكي از اين حوز
بديهي است . پژوهي وارد نشود ي دانشها هدر ساير عرص

 ردكننده مشاركت در ها هكه فعاليت در يكي از اين حوز
 يك فرد ممكن است ،به عالوه. باشد  نميها هساير عرص

تلف در در طي دوره كاري خود و بر حسب مقتضيات مخ
پژوهي  ي مختلف دانشها ههاي گوناگون در حوز زمان

 اين مفهوم كه عضو ،از سوي ديگر. اشتغال داشته باشد
 پژوهي ها، فعاليت دانش هيأت علمي بايد در تمامي اين حوزه

تر از همه اين كه  مهم. داشته باشد نيز صحيح نيست
پژوهي در  پژوهي به دانش هاي دانش محدود كردن فعاليت

 همچنين. باشد زه اكتشاف نيز برداشت صحيحي نميحو
 كمك ها هپژوهي به دانشگا يافته از دانش اين مفهوم بسط

كند اهداف و رسالت خود را با دقت بيشتري مشخص  مي
  .و تعريف كنند

  
  پژوهي هاي دانش ارزيابي فعاليت

پژوهي  يافته دانش در صورتي كه بخواهيم مفهوم بسط
 الزم ،سسات آموزشي وارد كنيمرا در حيات آكادميك مؤ

است بتوانيم با معيارهاي مشخص و ثابتي اشكال مختلف 
 و ،به همين منظور. )7(آن را مورد ارزيابي قرار دهيم

پژوهي كه شرط  هاي دانش داري فعاليت ثبت و نگه براي
، هاي آكادميك است ضروري براي پيشرفت محيط

 مجله علمي 130گالسيك با بررسي معيارهاي به كار رفته در 
اي از   مجموعه،)granting agencies (و مؤسسه پژوهشي

 پژوهي هاي دانش معيارهاي مشخص را براي ارزيابي فعاليت
 شش معيار زير و،بر اساس مطالعات ا. )8(پيشنهاد نمود

پژوهي مورد استفاده قرار  در ارزيابي تمام اشكال دانش
  :گيرند مي

پژوه   دانشفرد: )clear goals (دارا بودن اهداف مشخص
هاي صورت گرفته به  بايد اهداف خود را از فعاليت

سؤاالتي كه بايد در اين زمينه در مورد . وضوح بيان كند
پژوهي به آن پاسخ داد  هاي دانش تمام انواع فعاليت

آيا هدف اصلي به وضوح بيان شده است؟ آيا : عبارتند از
ي هستند؟ آيا بينانه و قابل دسترس اهداف بيان شده واقع

  موضوع مورد پرسش در زمينه مربوطه مهم است؟
كسب : )adequate preparation (كسب آمادگي كافي

هاي  ي فعاليتها هترين جنب آمادگي كافي يكي از بنيادي
پژوه از  بدين منظور الزم است دانش. پژوهي است دانش
گاه آهاي قبلي صورت گرفته در زمينه مورد نظر  فعاليت

ي الزم براي انجام فعاليت و نيز منابع ها هارتمباشد و 
  .مورد نياز آن را از پيش فراهم كرده باشد

 :)appropriate methods (مندي مناسب استفاده از روش
پژوه بايد از روش مناسب براي انجام فعاليت بهره  دانش

بگيرد و آنها را به صورت مؤثري به كار بندد و در موارد 
استفاده از روش . ها را تغيير دهدلزوم بر حسب نياز آن

 آن ها و محصوالت شود بتوان به نتايج، يافته مناسب سبب مي
 نه تنها بر احتمال ، اتخاذ روش صحيح،اين بر بنا. اعتماد كرد

 سايرين نتايج شود  بلكه سبب مي،افزايد موفقيت پروژه مي
البته بديهي است كه . آن را بهتر مورد پذيرش قرار دهند

تبعيت كوركورانه از يك سري مراحل نيست و مقصود 
 طراحي مجدد ،پذيري و حتي در صورت نياز انعطاف

  .پژوهي هستند فعاليت از اجزاي مهم فعاليت دانش
 فعاليت هر گونه: )significant results (نتايج قابل توجه

پژوهي را بايد با توجه به اهميت نتايج آن مورد  دانش
نتايج حاصل از يك پروژه . ارزيابي و قضاوت قرار داد

باعث تحريك يادگيري ، بايد به دانش در آن حوزه بيفزايند
و يا مشكلي را در خارج از حوزه دانشگاه حل ، شوند
 الزم است به اين سؤاالت پاسخ داده ،بدين منظور. كنند
پژوه به اهداف خود دست يافته است؟ آيا  آيا دانش: شود

جر به افزودن مطلبي به فعاليت صورت گرفته در نهايت من
دانش موجود در آن زمينه شده است؟ آيا فعاليت صورت 

هاي جديدي براي بررسي و مطالعه بيشتر  گرفته افق
  ايجاد نموده است؟

يك فعاليت : )effective presentation (ارائه مؤثر
 در ،پژوهي هر قدر هم كه برجسته و درخشان باشد دانش

.  به اتمام نرسيده است،ودصورتي كه به ديگران ارائه نش
بديهي است كه نتايج حاصل بايد به اطالع ديگران رسانده 

هنگام ارزيابي . شود تا آنان نيز بتوانند از آن سود ببرند
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آيا : پژوهي بايد به اين موارد توجه نمود فعاليت دانش
پژوه از شيوه مناسب و مؤثري براي ارائه نتايج كار  دانش

يا براي در ميان گذاشتن فعاليت خود بهره جسته است؟ آ
 هاي خود با گروه هدف خود از ابزارها و محيط

)forums(پژوه پيام   مناسب استفاده كرده است؟ آيا دانش
  خود را به روشني و يكپارچگي الزم ارائه كرده است؟

 آخرين استاندارد: )reflective critique (بازبيني نقادانه
- نده تعمق و تفكر دانشپژوهي دربرگير هاي دانش فعاليت

پژوه در مورد فعاليت صورت گرفته و نيز استفاده از  
در .  و نظرات ديگران در زمينه آن فعاليت استها هديدگا

 در ،پژوه با درس گرفتن از اين اقدامات  دانش،اين روند
نكات اساسي در . بخشد حقيقت فعاليت خود را بهبود مي

فته و استفاده از  ارزيابي فعاليت صورت گر،اين زمينه
  .هاي آتي است ها براي بهبود فعاليت نتايج آن ارزيابي

اي كه براي  بايد دقت داشت كه مشخصه برجسته
،  ضروري استها هپژوهي در تمام عرص ارزيابي دانش

 فعاليت در ،بدون اين عامل. ارائه نتايج آن به ديگران است
-  انشهرگونه فعاليت د. گيرد پژوهي قرار نمي حوزه دانش

 بايد در ،بندي شود پژوهي براي اين كه در اين دسته طبقه
اختيار ديگران قرار گرفته و توسط آنها مورد ارزيابي و 

نكته قابل توجه در خصوص اين معيارها . نقد قرار گيرد
پژوهي  اين است كه اختصاص به نوع خاصي از دانش

ندارند و براي تمام انواع آن قابل تعميم و استفاده 
كه دهد   جدول دو نشان مي،به عنوان مثال. باشند مي

 پژوهي توانند براي ارزيابي دانش چگونه اين معيارها مي
 پژوهي آموزشي مورد استفاده و دانش) تحقيقات(اكتشاف 

  .)8(قرار گيرند
  
  پژوهي آموزشي دانش

پژوهي كه تا كنون كمتر مورد  يكي از اشكال دانش
در اين نوع . وزشي استپژوهي آم  دانش،توجه قرار گرفته

هاي صورت گرفته در عرصه  فعاليت، پژوهي از دانش
از آنجا كه اين بعد از . )10و9،6(گيرند آموزش قرار مي

 اخيراً مورد توجه قرار گرفته و ، خاصبطور ،پژوهي دانش
نامه ارتقا به عنوان ماده شرطي در نظر گرفته  در آيين

زمينه خواهيم  به توضيح بيشتر در اين ،)11(شده است
  .پرداخت

هاي آموزشي  براي اين كه شناخت آن دسته از فعاليت
الزم، گيرند ميسر گردد پژوهي قرار مي كه در حوزه دانش

  
  پژوهي اكتشاف و آموزش شده توسط گالسيك و همكاران براي ارزشيابي دانش  كاربرد شش معيار ارائه:2جدول 

  هي آموزشيپژو دانش  پژوهي اكتشاف دانش  معيار گالسيك
  گيري، و قابل دستيابي اهداف مشخص، قابل اندازه  روشن بودن هيپوتز، مهم بودن سؤاالت پژوهش  دارا بودن اهداف مشخص

دهي مقدار و  دانش به روز، شناسايي و سازمان  دانش مناسب، توانايي گردآوري منابع ضروري  كسب آمادگي كافي
  فسطح مناسبي از مواد آموزشي متناسب با اهدا

گوي سؤاالت است،  روش مطالعه پيشنهادي پاسخ  استفاده از روش مناسب
  تحليل آماري مناسب

انتخاب روش آموزشي مناسب براي رسيدن به 
  اهداف تعريف شده

  انتخاب روش مناسب براي ارزيابي پيامدها
  گيري كيفيت يا تأثير اندازه  شود هيپوتز ارزيابي و قبول يا رد مي  نتايج قابل توجه

  ان دادن دستيابي فراگيران به اهداف آموزشينش
يند يا نتايج به دست آمده در اختيار اقرار دادن فر  منتشر كردن يا ارائه عمومي مطلب  ارائه مؤثر

  همكاران
تعمق نقادانه بر روي نتايج به دست آمده براي   بازبيني نقادانه

  هاي آتي هدايت پژوهش
نجر به هاي آموزشي كه م تحليل نقادانه فعاليت
  تغيير يا بهبود شود
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 excellence in (هاي بين آموزش برجسته است تفاوت
teaching( ،آموزش مبتني بر دانش) scholarly 
teaching( ،پژوهي آموزشي و دانش) scholarship of 
teaching(در تعريفي كه بوير ،در واقع.  مشخص شود 

ين  تفاوتي به،ه دادئپژوهي آموزشي ارا در مورد دانش
ه ل نشدئپژوهي آموزشي قا آموزش برجسته و دانش

 سال بعد از اين كه بوير مفهوم 10هر چند . است
 )Fincher ( فينچر،پژوهي را مطرح كرد يافته دانش بسط

پژوهي آموزشي منتشر  اي كه در مورد دانش در مقاله
ه ئپژوهي آموزشي ارا  تعريف مشخصي از دانش،كرد
 اما كرد،زش برجسته تشريح  و تفاوت آن را با آمونمود

پژوهي آموزشي و  هنوز افتراق مشخصي بين دانش
رسد  به نظر مي. ندا هه نكردئآموزش مبتني بر دانش ارا

سازي  تكامل تدريجي بحث و اقدامات عملي كه براي پياده
 سبب گرديد ،ي اخير انجام شده استها هاين مفهوم در ده

ر خود را نشان هاي اين سه مفهوم هر چه بيشت كه تفاوت
ي ها ه به دنبال گزارش انجمن دانشكدبنا بر اين،دهد و 

 Association of American Medical (پزشكي آمريكا
Colleges(تفكيك اين ، پژوهي آموزشي  در مورد دانش

بر اساس . سه مفهوم به روشني مشخص شده است
 كه هاي آموزشي مجموعه شواهد موجود، آن بخش از فعاليت

دهنده فعاليت   مناسبي برخوردار هستند و انجاماز كميت
 ،نمايد با ارائه مستنداتي كيفيت و كارآيي آنها را اثبات مي

  .)12(گيرند در حوزه آموزش برجسته قرار مي
 دهنده ها زماني است كه آموزش سطوح باالتر اين فعاليت

 ترين در پايين. كند تعامالتي را با جامعه آموزشي برقرار مي
 ن تعامالت شامل استفاده از نتايج و دستاوردهايسطح، اي

 اتخاذ يك رويكرد ، و به عبارت ديگر،موجود در اين حوزه
مبتني بر دانش و شواهد موجود در زمينه آموزش است 

 Best Evidence ياشواهدبهترين آموزش مبتني بر (
Medical Education-BEME( .تر به بيان ساده، 

مند و با اطالع   يك روش نظامدهنده با استفاده از آموزش
يك فعاليت آموزشي را ، از دانش موجود در متون و منابع

 هنوز ،تا اين مرحله. نمايد اجرا و ارزيابي مي، طراحي
پژوهي تلقي  فعاليت آموزشي به عنوان فعاليت دانش

 بلكه از آن به عنوان آموزش مبتني بر شواهد يا ،شود نمي

همان گونه كه . شود د مي يا،رويكرد عالمانه به آموزش
هاي آموزشي را وارد حوزه   آنچه فعاليت،تر گفته شد پيش
 قرار دادن نتايج حاصل از ،نمايد پژوهي آموزشي مي دانش

 دهندگان آنها در اختيار جامعه آموزش و آموزش
)educational community( اي كه اعضاي است به گونه 

قادانه قرار دهند و اين جامعه بتوانند آن را مورد ارزيابي ن
هاي بعدي خود را بر مبناي آن استوار   فعاليت،به عالوه
اي را در   منابع تازه، با اين كار،مجري فعاليت. )12(سازند

دهد و به پيشبرد دانش  اختيار جامعه آموزشي قرار مي
اين مفهوم در . )14و13(كند كمك ميدر عرصه آموزش 

  .شكل يك به تصوير كشيده شده است
هاي آموزشي را در  توان فعاليت بندي مي يك تقسيمدر 

تدوين برنامه ، تدريس:  حيطه زير قرار دادپنجيكي از 
  و راهنمايي تحصيلي)advising (راهنمايي، درسي

)mentoring( ،و ارزيابي ، رهبري و مديريت آموزش
پژوهي آموزشي  هاي دانش بديهي است فعاليت. فراگيران

 صورت گيرند و يك ها هاين حيطتوانند در هر يك از  مي
 ها همدرس ممكن است در يك يا چند مورد از اين حيط

 و معيارهاي ها هتعريف هر يك از اين حيط. فعاليت نمايد
كيفيت و تعامل با ، كميت(ارزيابي آنها در قالب مدل 

  . آمده استسهدر جدول ) Q2engage يا جامعه آموزشي
وص ارزيابي اي كه بايد در خص يكي از نكات عمده

 تفاوتي است كه ،پژوهي آموزشي به آن توجه داشت دانش
ه نتايج ئپژوهي اكتشاف در خصوص نحوه ارا با دانش

 روش اصلي و ،پژوهي اكتشاف در دانش. وجود دارد
 نتايج چاپ مقاله در مجالت داوري ارائه ،شناخته شده

گونه  اما همان. باشد  مي)peer reviewed journal (شده
- انتشار نتايج دانش، نيز مشخص استسهجدول كه در 

پژوهي آموزشي محدود به اين روش نبوده و در  
 )module (برگيرنده مواردي هم چون برنامه يا پودمان

 ها اي، پرزنتاسيون هاي چندرسانه آموزشي، درسنامه، محيط
  .باشد نيز مي... و
  

  تحليل وضعيت جاري
 زمينه بازنگري اي كه در به دنبال مباحث بسيار گسترده

ي علومها ه دانشگانامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي آيين
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هاي آموزشي مؤسسه  پژوهي بر مبناي ميزان مشاركت در برنامه هاي دانش وب مفهومي چگونگي مستندسازي فعاليتچ چار:1شكل 

  )Q2engageمدل (دهندگان  و ميزان دانش افزوده شده به جامعه آموزش
  

 ح وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي كشور در سط
 در نامه ها صورت گرفت، بازنگري اين آيين پزشكي و دانشگاه

  به انجام رسيد و توسط وزير محترم بهداشت،1387سال 
ي علوم پزشكي ها هدرمان و آموزش پزشكي به دانشگا

) آموزش (1محورهاي اصلي بازنگري ماده . ابالغ شد
  :عبارتند از

 ،نامه قبلي در آيين. يافته آموزش توجه به تعريف بسط
آموزش ، چه به لحاظ صوري و چه به لحاظ محتوايي

عمدتاً محدود به تدريس و روش ارزشيابي آن نيز محدود 
در . همكاران و مديران بود، به نظرخواهي از فراگيران

 اعم از ،ي مختلف آنها هآموزش در جنب، نامه جديد آيين

ريت آموزشي، و ارزشيابي آموزش، تدوين برنامه درسي، مدي
هاي   روشرو،ين ا ازآموزشي مورد توجه قرار گرفته است و 
ي ها ش برگيرنده روارزشيابي آن نيز متحول شده و در

هاي يك عضو هيأت علمي  مختلفي است كه بتوانند فعاليت
  .را در اين محورها مورد ارزيابي قرار دهند

 مفهوم براي اولين بار. پژوهي آموزشي توجه به دانش
 نامه  وارد آيين،پژوهي آموزشي پژوهي و بويژه دانش دانش

هر . ي كشور شدها هارتقاي اعضاي هيأت علمي دانشگا
پژوهي  دانش، نامه بازنگري شده چند در نسخه اوليه آيين

 اساس  كه بر، قرار گرفته بوددوآموزشي در ماده 
 محل درست قرارگيري، شده در اين مقالهارائهتعاريف 

  مشاركت عضو هيأت علمي در رسالت آموزشي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي
  كميت

  فعاليت آموزشي
  كيفيت

 فعاليت آموزشي

  تعامل عضو هيأت علمي با جامعه آموزشي
 اين جامعه ممكن است به صورت جغرافيايي يا بر اساس تخصص و گروه آموزشي تعريف شود

  آموزش مبتني بر دانش
فعاليت عضو هيأت علمي با اگاهي از دانش و منابع موجود 

  .در حوزه آموزش پزشكي صورت گرفته است
  كميت

  گاهانهآفعاليت آموزشي 
  فيتكي

 فعاليت آموزشي

  دانش پژوهي آموزشي
كند تا  فعاليت صورت گرفته به جامعه آموزشي كمك مي
  .دانش موجود در اين زمينه را پيش ببرد

  كميت
 ديگران قرار گرفته اي در اختيار فعاليت آموزشي به گونه

  است كه بتوانند از ان استفاده كنند
  كيفيت

فعاليت آموزشي توسط ديگران مورد نقد و بررسي قرار 
 .گرفته است
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  Q2engageپژوهي آموزشي بر اساس مدل  هاي دانش  فعاليت:3ل جدو
  تعامل با جامعه آموزشي  كيفيت  كميت

استفاده از دانش موجود در كار   براي هر فعاليت بايد مدارك مربوط ارائه شود  حيطه
  خود

مشاركت در حوزه مربوط با 
  اطالع رساني به ديگران

  وظايف آموزشي  تدريس
  )طول و فركانس(چه مدت 

  )هايي چه دوره(كجا 
  شكل ارائه

  تعداد و سطح دانشجويان

جوايزي كه بر مبناي معيار 
  .شوند دريافت مي

ارزشيابي توسط فراگيران، 
  )همكاران و داوران

خودآموزي و (شواهد يادگيري 
عملكرد در آزمون هاي 

  ) استاندارد

چگونه در رويكرد آموزشي 
خود از منابع موجود بهره 

  .گرفته است
ر بحث همكاران بر عملكرد تأثي

  بعدي فرد

فهرست تمرينات آموزشي 
تعاملي پذيرفته شده در منابع 

  داراي فرايند داوري
هايي كه از فرد  فهرست دعوت

شده تا تجربيات خود در زمينه 
رويكرد تدريسي را در 

اي، كشوري و  هاي ناحيه همايش
  المللي ارائه كند بين

تدوين برنامه 
  درسي

در تدوين نقش و مشاركت 
  برنامه درسي

توصيف اهداف، مخاطبان مورد 
نظر، طول مدت، طراحي و 

  ارزيابي برنامه درسي مورد نظر

هاي فراگيران و نمراتي  واكنش
  اند كه به برنامه داده

امتحانات (تاثير روي يادگيري 
هاي استاندارد،  دوره، آزمون

  )مشاهده فراگيران دوره
ارزيابي انجام شده توسط 

  داوران

ستفاده از گزارشات و ا
استانداردهاي محلي، ملي و 

  المللي در تدوين اهداف بين
هاي  مدلساير رفرانس دادن به 

  كوريكولوم
استفاده از ابزارهاي ارزيابي 

  دوره مطرح در حوزه مورد نظر

هاي به عمل آمده  گزارش ارزيابي
  يا ملي توسط خبرگان محلي و

فهرست موسساتي كه از 
ده استفاده كوريكولوم تهيه ش

  اند كرده
پذيرفته شدن كوريكولوم در 

  منابع داراي فرايند داوري

راهنمايي و 
راهنمايي 
  تحصيلي

توصيف ارتباط با 
كنندگان راهنمايي  دريافت

تحصيلي نظير تعداد و نام 
ايشان، هدف، و طول و مدت 

  زمان كلي صرف شده

  نمره ميزان تأثيرگذاري
ميزاني كه (نتايج حاصل 

نده راهنمايي تحصيلي كن دريافت
به اهداف مورد نظر دست يافته 

است، محصوالت نظير 
ها، انتشارات و  پرزنتاسيون

  )جوايز دريافتي

هاي توانمندسازي كه  فعاليت
هاي ارائه  براي ارتقاي توانمندي

راهنمايي تحصيلي انجام داده 
  است

هاي  دريافت گرانت از برنامه
  منتورينگ

عملكرد فرد در مقايسه با 
  هترين عملكردب

فهرست انتشارات و 
هايي كه با دعوت از  پرزنتاسيون

 فرد انجام شده است
فهرست افرادي كه از عملكرد 

فرد در زمينه ارائه راهنمايي و 
راهنمايي تحصيلي الگوبرداري 

  اند كرده

رهبري و 
  مديريت آموزش

  توصيف پروژه
  ضرورت انجام

  اهداف
  رهبري) هاي(نقش 

  طول مدت

دهنده  ه نشاناطالعاتي ك
  :دستيابي به اهداف باشد

مشاركت اعضاي هيأت : تكويني
علمي، ميزان شركت در جلسات 

  ها كميته
عملكرد فراگيران، ميزان : تجمعي

 حفظ اعضاي هيأت علمي
 درجه 360امتياز در ارزيابي 

قدرت رهبري در مقايسه با 
  همگنان

دهند  شواهدي كه نشان مي
ر تغيير ايجاد شده مبتني بر مرو

متون و بهترين الگوهاي 
  عملكردي بوده است

اي كه  اطالعات مقايسه
  دهنده بهبود هستند نشان

ها و  گرانت(منابع جذب شده 
هاي داخلي و خارج  بودجه

  )شده اي جذب سسهؤم

گزارشات مربوط به ارزيابي 
  ها توسط داوران كارها و پروژه
هايي كه از فرد  فهرست دعوت

صورت گرفته است تا نتايج 
عملكرد خود را در سطح محلي، 

  المللي ارائه كند ملي و بين
سساتي كه اقدامات ؤفهرست م

مشابهي را با الگوبرداري شروع 
  اند كرده

فهرست انتشاراتي كه بر اساس 
اقدامات انجام شده صورت 

  اند گرفته

  نقش و مشاركت  ارزيابي فراگيران
  اهداف ارزيابي

ها، فراگيراني كه مورد  تعداد آيتم
اند و فركانس  رزيابي قرار گرفتها

  استفاده

نتايج مربوط به پايايي، روايي 
متناسب با نوع ارزيابي انجام 

  شده

دهند كه  شواهدي كه نشان مي
عملكرد فرد بر مبناي بهترين 

  شواهد موجود است

هايي كه  فهرست پرزانتاسيون
دهنده نوآورانه بودن  نشان

راهبردهاي ارزيابي به كار 
  وسط فرد هستندگرفته شده ت

فهرست انتشارات فرد در 
  خصوص ارزيابي فراگيران
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رسد به دليل نو بودن اين   اما به نظر مي،آن بوده است
گيران با ابعاد مختلف  مفهوم و ناآشنايي برخي از تصميم

 منتقل يكپژوهي آموزشي به ماده   دانش،در نهايت، آن
 به  اضافه شدن اين مفهوم،بدون شك. )11(ه استگرديد
 كمك اساسي به ،نامه ارتقاي اعضاي هيأت علمي آيين

 خواهد ها هتحول در عرصه آموزش پزشكي در دانشگا
  .نمود

 آن ،بر اساس اين بند. توجه به مقوله سرآمدي آموزش
يات مفاد ئدسته از اعضاي هيأت علمي كه بر اساس جز

 ارائهاند كه در  اين بند به صورت مستمر نشان داده
توانند بدون در نظر   مي،اند ه موفق بودهآموزش برجست

از مرتبه ، نامه ارتقا گرفتن ساير بندهاي شرطي آيين
  .استادياري به مرحله دانشياري ارتقا پيدا كند

  
  پژوهي آموزشي هاي مورد نياز براي ترويج دانش زيرساخت
پژوهي آموزشي نيازمند  سازي مطلوب دانش پياده

هاي متعددي است كه   و زيرساختها هسازي زمين فراهم
ي رسمي به آنها ها هنام بايد در كنار طرح موضوع در آيين

  .پرداخته شود
 مفهومي جديد است ، آموزشي پژوهي از آنجا كه دانش
 و ارزيابي آن نيز با ارائه شكل ،و از سوي ديگر

سازي اين  پياده، هايي دارد پژوهي اكتشاف تفاوت دانش
 تأمينما نياز به مفهوم در جامعه دانشگاهي كشور 

اي دارد كه در بسياري از جهات  هاي ويژه زيرساخت
هر چند مشابه هر . مشابه ساير كشورهاي جهان است

پژوهي آموزشي نيز راه خود را در  دانش، كار ديگري
 اما از آنجا ،هاي دانشگاهي پيدا خواهد كرد مسير فعاليت

پژوهي آموزشي جزء  كه در كشور ما نيز دانش
ارتقاي مرتبه علمي اعضاي هيأت علمي ضروريات 
هاي عضو   در كنار فعاليت، بنا بر اين،)11(درآمده است

ها زمينه   اين زيرساخت، تأمينهيأت علمي در اين عرصه
را براي تعميق فعاليت و حصول نتايج حاصل از آن در 

 ، و در عين حال،كند عرصه حيات دانشگاهي فراهم مي
كه را سسه از فرد و امكاناتي تعادل الزم بين انتظارات مؤ

. كند  برقرار مي،گيرد توسط مؤسسه در اختيار او قرار مي
 يك چارچوب چهار )Bolman & Deal (بولمن و ديل

هاي مورد نياز  محوري را براي مشخص شدن زيرساخت
تواند  اند كه مي  كردهارائهدر سطح دانشگاهي و كشوري 

ي در سطوح مبناي خوبي براي عملكرد مسؤوالن آموزش
  :اين محورها عبارتند از. )12(دانشگاهي و كشوري باشد

پژوهي آموزشي در  براي ترويج دانش. محور ساختاري
 نياز به وجود ،هر دو سطح دانشگاهي و كشوري

هايي هست كه مشابه حوزه پژوهشي بتوانند  مديريت
 منابع مالي در قالب ، تأميندهي وظايف مربوط به آموزش

ارزشيابي ، ها مستندسازي فعاليت، زشيهاي آمو گرانت
عملكرد آموزشي فرد از جمله ارزيابي مستندات و مدارك 

در .  شده توسط عضو هيأت علمي را انجام دهندارائه
مراكز مطالعات و توسعه ، ي علوم پزشكيها هدانشگا

دفاتر توسعه آموزش و واحدهاي ، آموزش دانشگاه
توانند اين  يمرتبط با ارزشيابي اعضاي هيأت علمي م

هايي كه  سايت وجود كتابخانه يا وب.  را ايفا كنندها شنق
بتوانند كتب و مجالت مرتبط با حوزه آموزش پزشكي را 
در اختيار اعضاي هيأت علمي قرار دهند و نيز امكانات 

اي و دفتري كه به اعضاي هيأت علمي در زمينه  رايانه
 ابعاد  از ديگر،هاي آموزشي كمك كنند  فعاليتارائه

پژوهي آموزشي  ساختاري مورد نياز براي ترويج دانش
  .شوند ي علوم پزشكي محسوب ميها هدر سطح دانشگا

 وجود نهادهايي كه بتوانند در ،در سطح كشوري
مديريتي ، هاي مرتبط نقش كارشناسي زمينه سياستگزاري
نهادهايي كه وظيفه ارزيابي و داوري ، و رهبري ايفا كنند

 شده توسط اعضاي هيأت علمي و ارائهمستندات 
مجالتي كه امكان چاپ مقاالت ،  را فراهم كنندها هدانشگا

پژوهي در آنها وجود داشته  هاي دانش مرتبط با فعاليت
ي مبتني بر شبكه كه امكان انتشار ها هباشد و نيز سامان

 از ،پژوهي در آنها وجود داشته باشد هاي دانش فعاليت
  .شوند  ميهاي اين امر محسوب ضرورت

ي توجيهي براي ها ه وجود برنام.محور منابع انساني
ي ها هاعضاي هيأت علمي جديدالورود و مديران برنام

 هاي كارآموزي و كارورزي و آشناسازي دستياري و دوره
تهيه مواد آموزشي ، م آموزش پزشكييهاايشان با مف

 براي آشنايي اعضاي هيأت علمي در حيطه آموزش پزشكي،
ي توانمندسازي اعضاي هيأت علمي در ها هدوربرگزاري 
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پژوهي آموزشي  زمينه آموزش پزشكي و نيز مفهوم دانش
و چگونگي مستندسازي آن و نيز فرايندي كه انتخاب 

خوان و بر امسؤوالن آموزشي براي اساس نظام فر
هاي فرد در حوزه آموزش  اساس حداكثر شايستگي

 حوزه  از اجزاي اين محور در،پزشكي صورت گيرد
در سطح كشوري نيز مشابه آنچه در . دانشگاهي است

ي آموزش ها ه راه اندازي دور، بايد انجام شودها هدانشگا
پژوهي  پزشكي و نحوه مستندسازي مدارك براي دانش

ي ها هتهيه مواد آموزشي و برگزاري كارگا، آموزشي
  .آموزشي از اجزاي اصلي اين محور هستند

 حضور ، در اين محور).political (محور سياستگذاري
ي ها هافراد خبره در زمينه آموزش پزشكي در كميت

ي عمده آموزشي در ها شمربوط به شناسايي و انتخاب نق
هاي مميزه  حضور در هيأت، سطح دانشگاهي و كشوري

ي آموزشي ها هحضور در كميت، دانشگاهي و مركزي
نياز  منابع مالي و امكانات مورد تأمينتأثيرگذار در زمينه 
ي ها ه تشكيل مجموع، و در نهايت،براي مقوله آموزش
ي ها هي آموزشي مديران برنامها هآموزشي نظير كميت

كارورزي و كارآموزي كه به صورت همصدا ، دستياري
 از مصاديق ،ي آموزشي پيگيري نمايندها هبراي مقول

پژوهي  هاي مورد نياز براي ترويج دانش عمده زيرساخت
نشگاهي و كشوري محسوب آموزشي در سطح دا

  .شوند مي
 توجه به مقوله ).symbolic (محور اقدامات نمادين

پژوهي آموزشي و نيز كساني كه در اين حوزه فعال  دانش
 هاي  در مستندات و گزارشات منتشره توسط گروه،هستند

و نيز در سطح ها،  ه و دانشگاها هدانشكد، آموزشي
جوايز به كساني برگزاري مراسم تقدير و اهداي ، كشوري

كه در اين حوزه فعاالنه عمل كرده و منشا تأثيرات و 
ها و   برگزاري نشست، و در نهايت،اند تحوالت مثبت بوده

 خاص به موضوع آموزش توجه بطورجلساتي كه 
 آموزش در همايش )forum (مجمع به عنوان ،كنند مي

تواند در زمينه  ساالنه كشوري يا دانشگاهي آن رشته مي
  .كننده باشد پژوهي آموزشي بسيار كمك ج دانشتروي

 اقدامات ،رسد در شرايط جاري كشور ما به نظر مي
پژوهي آموزشي  بسيار مناسبي در خصوص ترويج دانش

به عنوان . ي ذكر شده باال صورت گرفته استها هدر جنب
  :توان به موارد زير اشاره كرد  مي،نمونه

 هاي  كارگاههاي آموزشي و نيز گسترش برگزاري دوره
ي ها هآموزشي مرتبط با آموزش پزشكي در سطح دانشگا

  ؛علوم پزشكي و كشوري
ي آموزشي در هر دو سطح ها هبرگزاي جشنوار
  ؛دانشگاهي و كشوري

ي علوم پزشكي براي ها هافزايش اختيارات دانشگا
ايجاد تغييرات در برنامه آموزشي دوره پزشكي عمومي 

ي تخصصي كه ها هو نيز تدوين استانداردهاي دور
 و در ها هي الزم براي ايجاد تحول در اين دورها هزمين
پژوهي آموزشي اعضاي هيأت  هاي دانش  فعاليت،نتيجه

 .علمي را فراهم كرده است
اي نيز  ي عمدهها ش چال، در اين زمينهبا اين همه،

  :ترين آنها عبارتند از وجود دارد كه برخي از مهم
پژوهي آموزشي   دانشبا توجه به مطرح شدن مقوله

در يك سال گذشته و عدم آشنايي قريب به اتفاق اعضاي 
تر در زمينه  اقدامات بسيار وسيع، هيأت علمي با اين مقوله

آشنا شدن اعضاي هيأت علمي با اين موضوع و 
  ؛ي مستندسازي آن ضرورت داردها شرو

هاي پژوهشي و   گرانت براي فعاليتتأميناگرچه نظام 
ي علوم پزشكي ها هزشي در برخي از دانشگانوآورانه آمو

 ، در حال حاضر، اما در اكثر موارد،اندازي شده است راه
 پژوهي آموزشي هاي دانش اي از فعاليت حمايت قابل مالحظه

  ؛گيرد  منابع مالي صورت نميتأميندر زمينه 
 پژوهان آموزشي بتوانند محصوالت هايي كه دانش عرصه

در حال .  محدود است،دآموزشي خود را عرضه نماين
 تعداد مجالت كشوري آموزش پزشكي در حد ،حاضر

 اما اگر در نظر بگيريم كه عرضه ،قابل قبولي است
پژوهي آموزشي محدود به انتشار در  محصوالت دانش

ي مبتني ها هاندازي سامان  راه،باشد مجالت آموزشي نمي
اي كه با استفاده از فرايندهاي داوري توسط  بر شبكه

 امكان انتشار اين )peer review process (رگانخب
 .شود يك ضرورت محسوب مي، ها را فراهم آورند فعاليت

 تا شود  موجب ميگفت پيش ضعف در محورهاي ،در واقع
 ،پژوهي آموزشي در كشور سازي مفهوم دانش در ادامه پياده
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  :يكي از اين دو مسير در پيش گرفته شود
، پژوهي آموزشي شبا كاهش دادن سطح مفهوم دان

پژوهي آموزشي نيستند و   كه ماهيتاً دانش راهايي فعاليت
در بهترين شرايط در مقوله آموزش برجسته يا آموزش 

پژوهي   به عنوان دانش،شوند بندي مي مبتني بر دانش طبقه
  ؛آموزشي بپذيريم

 هاي با در نظر گرفتن جدي معيارهاي ارزشيابي فعاليت
ها را به عنوان  ته از فعاليت تنها آن دس،پژوهي دانش
بندي   در اين طبقهپژوهي آموزشي بپذيريم كه واقعاً دانش
 تعداد بسيار زيادي از افرادي كه ، صورتاين در .گنجد مي
 به دليل شرطي بودن ،باشند ز ساير شرايط ارتقا ميئحا

  .مانند  از ارتقاي مرتبه علمي باز مي،اين بند
 هاي م كه مستندسازي فعاليت اگر در نظر بگيريبا اين همه،

پژوهي آموزشي نيز نياز به صرف زمان و آشنايي  دانش
 كوتاه بودن زمان اجرايي شدن ،قبلي با اين مفهوم دارد

  . آفرين باشد تواند چالش اين بند خود مي
ي بسيار ها شگفت به عنوان چال هر چند موارد پيش

  اما عمدتاً ماهيت،باشند جدي در اين مسير مطرح مي
چالش اساسي و ذاتي كه با شرطي شدن . اجرايي دارند

پژوهي آموزشي به وجود آمده اين  بند مربوط به دانش
، پژوهي يافته دانش است كه مبناي اصلي تعريف بسط

هاي يك عضو هيأت علمي در  پذيرش تنوع فعاليت
 يك عضو ، اين تعبيراب. باشد ي مختلف آن ميها هحيط

هاي   يا چند محور از فعاليتتواند در يك هيأت علمي مي
پژوهي فعاليت كند و الزم نيست كه در تمامي اين  دانش

-بايد به خاطر داشته باشيم كه دانش. ابعاد فعال باشد
پژوهي آموزشي با آموزش برجسته يا آموزش مبتني بر  

 تمامي اعضاي هيأت ،در اين قالب. دانش تفاوت دارد
از آموزش برجسته  بايد براي ارتقاي مرتبه علمي ،علمي

پژوهي آموزشي   اما در مورد دانش،برخوردار باشند
وضعيت به اين گونه نيست و تأكيد بر شرطي بودن آن 

پژوهي و به  براي ارتقا در چارچوب مفهوم كلي دانش
  .پذير است ي آن توجيهها هعنوان يكي از عرص

توان پيشنهادهاي زير را براي كاهش   خالصه ميبطور
  :ود مطرح نمودهاي موج شچال

گسترش اقدامات الزم براي آشناسازي هر چه 

 هاي منتخب، تخصصي تر اعضاي هيأت علمي و كميته سريع
  ؛پژوهي آموزشي هاي مميزه با مفهوم دانش و هيأت

هاي الزم براي حمايت عملي از  تقويت زيرساخت
پژوهي آموزشي در سطح كشوري و  هاي دانش فعاليت

 ؛دانشگاهي
يك ساله به اعضاي هيأت علمي براي دادن يك فرصت 

اعضاي هيأت . پژوهي آموزشي ه دانش ب بند مربوطتأمين
 در صورت ،علمي كه در اين مدت متقاضي ارتقا هستند

توانند از امتياز اين بند به عنوان امتياز تشويقي   مي،تمايل
 ؛استفاده كنند

پژوهي آموزشي به جايگاه اصلي خود در  انتقال دانش
نامه در كنار ساير ابعاد  ر اصالحات بعدي آيين ددوماده 
و شرطي ) ادغام و كاربرد، شامل اكتشاف(پژوهي  دانش

پژوهي كه انطباق بيشتري با  شدن سرجمع موارد دانش
  .پژوهي دارد يافته دانش مفهوم بسط

  
  گيري نتيجه

پژوهي محدود به انجام تحقيقات به  هاي دانش فعاليت
و ، باليني، تحقيقات علوم پايهاعم از (معناي متداول آن 

 research in يا  در حوزه آموزشها شحتي پژوه
education (آموزش به عنوان يك فعاليت و . نيست

تواند و بايد به  هاي آكادميك مي رسالت مهم در محيط
پژوهي در  هاي دانش يي كه فعاليتها هعنوان يكي از حوز

يهي است اين بد. در نظر گرفته شود، پذير هستند آن انجام
امر نيازمند وجود معيارهاي مشخصي براي ارزيابي اين 

معيارهاي پيشنهاد شده توسط . هاست گونه فعاليت
 توانند الگوي مشخص و يكساني براي ارزيابي گالسيك مي
آنچه الزم است .  كنندارائهپژوهي  هاي دانش كليه فعاليت

آموزش  جدا ساختن ، ويژه مورد توجه قرار گيردبطور
 آموزشي پژوهي رجسته و آموزش مبتني بر دانش از دانشب

آن است كه پژوهي آموزشي  وجه متمايزكننده دانش. است
 صورت هاي يند و نتايج فعاليتابا انتشار و گسترش فر

 از يك سو امكان نقد و ارزيابي آن توسط سايرين ،گرفته
شود   اين امكان فراهم مي،گردد و از سوي ديگر فراهم مي
عه آموزشي بتواند اقدامات بعدي خود را بر مبناي كه جام

  .اين نتايج به پيش برد
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پژوهي آموزشي نيز با توجه به اين  در خصوص دانش
نامه ارتقاي اعضاي هيأت   آيينيككه اين بند در ماده 
گير   زمينه بسيار مناسبي براي همه،علمي گنجانده شده

شده شدن اين مفهوم در جامعه دانشگاهي كشور فراهم 

 ،ريزي دقيق  هر چند الزم است تا با يك برنامه،است
سازي درست اين مفهوم و رفع  ي الزم براي پيادهها هزمين
  .ي پيش روي آن فراهم شودها شچال
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Application in Iran 

 
Jalili M, Mirzazadeh A, Jaffarian A. 

 
Abstract 
 
One of the notions entered in university fields in the last two decades is the concept of scholarship and 
especially educational scholarship. Due to the inclusion of this concept in the first article of faculty 
members' academic promotion bylaw and considering it as a mandatory component for academic promotion, 
great attention has been paid to this topic. Remarking the background and principles prevailing this almost 
new perspective, this short communication endeavors for developing a ground for familiarizing the readers 
with the concept of scholarship, especially educational scholarship, and its manner of evaluation. Moreover, 
a little note has been made about substructures needed for broadening scholarship activities in the field of 
education as well as the challenges before that.  
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