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Introduction: Improving the quality of education is always one of the concerns of 

universities. It seems that by taking advantage of the visible and hidden capacities 

that exist in educational scholarship, a step can be taken in this direction. So far, 

scholarly activities and their necessity have not been given enough attention and 

perhaps. 

Materials & Methods: Studies show that neglect or dislike of this matter 

(educational scholarship), more than anything in the lack of complete familiarity 

of professors and managers in higher education with the capacities and advantages 

of this approach, so in this study we try It was explained how to formulate an 

educational research process and through this, a small step can be taken to meet 

this need. 

Results: This study is presented in the form of concept, importance, goals, how to 

design, implement and develop the educational research process, challenges and 

obstacles in this regard and its management strategies. Developing a scholarly 

process requires at least a few steps of needs assessment, design and 

implementation of intervention, evaluation, dissemination and dissemination of 

the educational process. 
Conclusion: Despite the importance of educational scholarship, it seems that this 

has not found its true place among faculty members. One of the reasons and 

challenges in this field is the culture and the inability to implement and compile 

the relevant process by those involved, which can be done by getting to know 

them and helping them. 
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 یریرسد که با بهره گ یدانشگاهها است. به نظر م یاز دغدغه ها یکیآموزش همواره  تیفیک یارتقا مقدمه:

راستا گام برداشت. تا کنون  نیتوان در ا یوجود دارد، م یآموزش یکه در دانش پژوه یو پنهان دایپ یتهایاز ظرف

 .ه استنگرفت رمورد توجه قرا دیو شا دیو ضرورت آن چندان که با یدانش پژوه یتهایفعال

 یدانش پژوه ندیفرا نیاجرا و تدو ،یاهداف، نحوه طراح ت،یدر قالب مفهوم، اهم یبررس نیا روش كار:

 ندیفرا نیآن ارائه شده است. تدو تیریمد یخصوص و راهکارها نیچالشها و موانع موجود در ا ،یآموزش

 ندیفرا نتشاراشاعه و ا ،یابیشمداخله، ارز یو اجرا یطراح ،یازسنجیمستلزم حداقل چند گام ن یدانش پژوه

 ..است یآموزش

 زیاز هر چ شی(، بیآموزش یامر )دانش پژوه نینسبت به ا یمهر یب ایدهد که غفلت  یها نشان م یبررس نتايج:

 نیاست بنابرا کردیرو نیا ازاتیو امت تهایبا ظرف یآموزش عال یحوزه ها رانیو مد دیکامل اسات ییدر عدم آشنا

هر  یگام ق،یطر نیو از ا حیتشر یآموزش یدانش پژوه ندیفرا کی نیتدو یشد که چگونگ یعمطالعه س نیدر ا

 .برداشته شود ازین نیچند کوچک در جهت رفع ا

 اتیه یاعضا نیامر چندان در ب نیرسد که ا یبه نظر م ،یآموزش یدانش پژوه تیرغم اهم یعل نتيجه گيري:

و  یفرهنگساز نهیزم نیرو در ا شیپ یو چالشها لیاز دال یکینکرده است.  دایخود را پ یواقع گاهیجا یعلم

 یو کمک به آنان م اآنه ییمربوطه توسط دست اندرکاران است که با آشنا ندیفرا نیاجرا و تدو ییعدم توانا

 .خصوص اقدام نمود نیتوان در ا
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 مقدمه

 یاز رسالتها یکیآن همواره  تیفیک یآموزش  و ارتقا       

 نیبوده است. دانشگاهها در ا یمهم موسسات آموزش عال

 نیاز ا یکیبهره جسته اند.  یاز اقدامات و ابزار مختلف ریمس

رسد که با  یاست. به نظر م یآموزش یموارد دانش پژوه

 ندیفرا یتوان در ارتقا یآن م یتهایاز قابل یریبهره گ

 ریاخ یسالها ی. طدیکوش یآموزشو توسعه دانش  وزشآم

در  یآموزش یبه مقوله دانش پژوه یآموزش استگذارانیس

توجه  یدر حوزه آموزش پزشک ژهیبه و رانیا یدانشگاهها

رسد تا کنون  یوجود به نظر م نیداشته اند. با ا یخاص

و ضرورت آن چندان که درخور  یدانش پژوه یتهایفعال

مورد   یعلم اتیه یدر سطح اعضا ژهیاست، در عمل به و

از عوامل مهم در  یکیبتوان  دیتوجه قرار نگرفته است. شا

 یحوزه ها رانیو مد دیکامل اسات ییباره را عدم آشنا نیا

دانست. لذا  کردیرو نیا ازاتیو امت تهایبا ظرف یآموزش عال

خصوص را  نیو آموزش در ا یامر ضرورت فرهنگساز نیا

شده است که مفهوم،   یمطالعه سع نیا دردهد.  ینشان م

دانش  ندیفرا کی نیاجرا و تدو یضرورت و چگونگ

 یآن و روشها یفرارو یو چالشها یآموزش یپژوه

 شود.  حیآن تشر تیریمد

 ست؟یچ یآموزش یپژوه دانش

در منابع  یبردار شیبا استفاده از ابزار ف یمطالعه مرور نیا

و دانشگاه  یمعتبر مرتبط انجام شد. آموزش عال یعلم

 یجوامع و باالخص کشورها شرفتیدر پ یامروزه نقش مهم

 گاهیو جا تیاز اهم لیدل نیدر حال توسعه دارد و به هم

شده  ای¬ژهیو تی( و به آن عنا1برخوردار است ) یمهم

به آموزش  ز،یاست. در سالهای اخیر در کشور ما ن

 سالمت با مرتبط های¬آموزش در حرفه ژهیبه و یدانشگاه

 شده خاصی توجه کشور، پزشکی علوم دانشگاههای در

را  یمختلف یو رسالتها کارکردهای دانشگاهها( 2)است

 یآنها سه کارکرد اصل نیکنند که از جمله مهمتر یدنبال م

کردن علم  ی( و کاربردی)آموزش قال)پژوهش(، انت دیتول

شوند که  یم یتلق ی(. دانشگاهها به عنوان موسسات1است)

و پژوهش را به  سیتدر نیب یاسبرود تعادل من یانتظار م

 تیفیک یو ارتقا یدو عملکرد نقش بارور نیوجود آورند. ا

تعادل  نیوجود معموال ا نیدارند. با ا گریکدی یمتقابل را برا

 یپاداش ده ستمیس زیمهم آن ن لیو دل استدر معرض خطر 

 ستمیکه س  یتعجب نخواهد بود هنگام یمتفاوت است. جا

سو  کیدارد توجه به  انیدو جر نیا بر ینابرابر ینظارت

بر  یادیز دیهر چند تاک یعنیباشد.  شتریمعموال پژوهش ب

 یشتریب دیتاک یپاداش ده ستمیآموزش است اما عمال س

در حوزه  یشتریخاطر رونق ب نیهم هپژوهش دارد و ب یرو

 جیاست که نتا یدر حال نی. اشود¬یپژوهش مشاهده م

در  انیکه دانشگاه از آن است یمطالعات حاک یبرخ

ارتباط  یها لتیهمچنان بر فض ییاروپا یدانشگاه ها

 (.3کنند) یم دیو پژوهش تأک سیتدر نیب کینزد

هر دانشگاه و از ارکان  هیسرما نیمهمتر یعلم ئتیه یاعضا

چندگانه دانشگاه،  ی( و به تبع رسالتها4آن بوده) یاصل

 ها¬آن  نیباشند، که از مهمتر یم یگوناگون ینقشها یدارا

و  یتوسعه فرد ت،یریبه آموزش، پژوهش، مد توان¬می

درمان( اشاره نمود و البته  یخدمات )در علوم پزشک

بتوان  دی( که شا5است) ینقشها، نقش آموزش نین ایمهمتر

 یعلم اتیه یحضور اعضا یاز آن به عنوان فلسفه وجود

 کرد.  ادیدر دانشگاه 

ها حداقل انتظار از دانشگاه  یعلم گاهیو جا طیمح لیدل به

در  یاز اصول علم یرویبر علم و پ یآنها اقدام فکورانه، مبتن

و  ریرسد تدب یاست. به نظر م یکار یندهایفرا یریگیپ

به موقع و با برنامه دست اندکاران نظام  یورز شهیاند

خدمت  یداریتواند ضمن استحکام و پا یم یدانشگاه

ن ها را در همواره آ ،یدر موسسات آموزش عال یحورم
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(. لذا آموزش به 6قرار دهد) تیفیو ک یرشد، تعال ریمس

دانشگاهها  یکار یندهایاز فرا یو مهم یعنوان بخش اصل

 دی. از اساتردیانجام گ یبر چارچوب علم یمبتن ستیبا یم

 یرسالتها ژهیخود و به و یرود انجام رسالتها یانتظار م زین

 میتنظ یر علمبر چارچوب و ساختا یآموزش را مبتن زهحو

 نشیو دست اندرکاران برخوردار از ب رانی. مدندینما

 هیفرض کیخود به مثابه  میبا تصم یروح علم ای یپژوهش

و  قیرا به طور دق جیعاقالنه برخورد کرده و نتا ینیب شیپ

دهند. به عبارت  یقرار م یو بررس یابینظام مند مورد ارز

)با  یپژوهش و یبستر علم کیخود را در  یمهایتصم گرید

قرار داده و به  یابی( مورد نقد و ارزیعلم ندیاستفاده از فرا

است که  یزیهمان چ نیپردازند. ا یمستند ساختن آنها م

برخودار پژوهشگرانه با مسائل و  ای یمقصود از اقدام پژوه

 یبهااز چارچو یکی ی(. اقدام پژوه7است) یعلم یتهایموقع

را به ذهن متبادر  یعلم ندیبر فرا یاست که اقدام مبتن یعلم

 یچند مرحله ا ندیفرا کیساده  انیساختار به ب نیکند. ا یم

توسط  تهایفعال یو بازنگر یابیاجرا، ارزش ،یشامل طراح

آن است. اقدام پژوهی به هر فعالیتی که منجر  انیخود مجر

اطالق  د،به تبدیل وضع موجود به وضع مطلوبتر شو

 این به است تحقیق نوع این رد اصلی محور اقدام،. شود¬می

 و کار حین در را خود اقدام اشخاص، یا شخص که معنا

کار  این از هدف. دهند می قرار پژوهش مورد فعالیت

 (.8بهسازی امور و اثر بخش کردن آنها است)

 یابیهمان ارز یمنابع ذکر شده که اقدام پژوه یبرخ در

که  کند یبررس نکهیا یعملکرد توسط خود فرد است برا

است که او دوست دارد باشد؟  یزیعملکردش همان چ ایآ

 دایبه ارتقا دارد و پ ازیاز عملکرد که ن یابعاد نییتع زیو ن

از  یهر فرد گرید انیآن. به ب یارتقا یبرا ییکردن روشها

 کیتواند خود را در  یعملکردش، م یمطالعه و بررس قیطر

 یر انتقادمتفک کیعملکرد فکورانه قرار دهد و به عنوان 

(. اقدام 9کند) ریدرگ یفرد ای یگروه رییتغ کیخود را در 

کند که افراد ضمن شناخت مناسب از  یپژوهی کمک م

تعامالت و عملکرد  تیفیموقعیت های اجتماعی پیچیده، ک

 ی(. اقدام پژوه10در آن موقعیت ها بهبود دهند) راخود 

 یه هاخدمات در جنب یو ارتقا رییتغ جادیا یاز روشها یکی

در همه  تیفعال نیاز جمله آموزش است ا یمختلف کار

 یبرا یکه افراد با مشکل مواجه هستند و اقدامات یموارد

رسد  یکه به نظر م ییدر هر جا ایحل مشکالت الزم است 

 یم یمطلوبتر جیمنجر به نتا اتیخصوص یبرخ رد رییتغ

مداخله و  کی یگردد، قابل استفاده است. پژوهش عملکرد

کوچک و در  اسیحاصل از مداخله در مق جینتا یسبرر

 ایهمه  ندیفرا ،یاست. البته اقدام پژوه یواقع یایدن طیشرا

 کیبلکه، گذر از  ستیحکمفرما ن رییتغ جادیبه منظور ا چیه

 رییمنجر به تغ تیاست که در نها یدر پ یمراحل پ یسر

هم  یاقدام پژوه ی(. البته برا11, 9شود) یرفتار هدف م

رسد  ی(. به نظر م9ن، هم منابع و هم تعهد الزم است)زما

به  تهایفعال یدر ارتقا یبه ظاهر ساده نقش مهم ندیفرا نیا

بر آن مترتب  یاریبس دیدارد و فوا یآموزش یتهایفعال ژهیو

بر  یمبتن یو به تبع آن بازنگر شیاجازه رصد، پا رایزاست 

دهد.  یم)استاد(  یرا به فرد مجر تیفعال یدانش و ارتقا

و  یبه صورت سنت یدر حوزه آموزش دیاز اسات یاریالبته بس

به  ربازیرا معموال از د یچند مرحله ا ندیفرا نیمرسوم ا

 یخود انجام م یآموزش یتهایفعال تیفیک یمنظور ارتقا

تجارب ارزنده معموال به صورت خود جوش و  نیدادند اما ا

جربه ها به ت نیاز ا یبخش یقائم به شخص بوده است و گاه

رد و بدل  دیمعلمان و اسات نیب یو شفاه نهیبه س نهیصورت س

 است. شده¬یم

مورد توجه و کاربست  یمختلف یدر حوزه ها یپژوه اقدام

 یمختلف یرسد به شکلها یقرار گرفته است و به نظر م

 لیکند به عنوان مثال امروزه به دال دایپ یممکن است تجل
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 یدر حوزه ها یگارتجربه ن تیمختلف از جمله اهم

تجارب،  نیا یو به اشتراک گذار یآموزش یتهایفعال

 دهیبه منصه ظهور رس یآموزش یپژوه دانشبه نام  یندیفرا

( Pat Hutchings) نگزیاست. پات هاچ افتهی جیو ترو

 Action)یرا انجام اقدام پژوه یآموزش یدانش پژوه

Research( همراه با تأمل )Reflectiveتقاء ( به منظور ار

(. به 12داند) یم یریادگی – یاددهی ندیفرا یو توسعه 

 یآموزش یپژوه دانشتوان گفت  یعبارت ساده م

 کی انیمجر ای یکه در آن مجر یندیعبارتست از فرا

 تیفیک یبا هدف ارتقا ندینما یتالش م یآموزش تیفعال

 یتهایحاصل از آن، فعال جیو نتا یآموزش یندهایفرا

 شیاجرا و پا ،یورت نظام مند طراحخود را به ص یآموزش

 جاربت جیآن گام بردارد و نتا یو در جهت ارتقا ندینما

مختلف اشاعه دهند تا  یخود را به صورتها زیآم تیموفق

خود، از  یتجربه آموزش گذاری¬بتوانند ضمن به اشتراک

 یآن حوزه جهت ارتقا نیمتخصص ژهیافراد به و ریمنظر سا

. دانش ابدی یهمواره ادامه م ندیفرا نیو ا رندیآن کمک گ

, ( 1990Ernest Boyer) ریبه ارنست بو یآموزش یپژوه

آموزش و پژوهش با هم  یشود، به نظر او گاه یم منتسب

رسند چرا که معموال ساختار پاداش  یدر تعارض به نظر م

 ریپژوهش تمرکز دارد و سا یدر دانشگاهها به سو یده

خصوص آموزش، مورد جنبه ها و کارکردها دانشگاه به 

 ازمندیروند ن نیکند ا یم دی. او تاکردگی¬یغفلت قرار م

 نیرا در ا یآموزش ینظر است و توجه به دانش پژوه دیتجد

از صاحب نظران  ی(. برخ13دهد) یم شنهادیخصوص پ

دارند که  یم انیخصوص ب نیدر ا ،یحوزه آموزش پزشک

 یزش)مداخله( آمو تیفعال کیبه  ،یآموزش یدانش پژوه

 نیب ای ی)در سطح گروه، دانشکده، دانشگاه، مل دیجد

آموزش  تیفیشود که به منظور ارتقاء ک ی( اطالق میالملل

. ردیگ ی( انجام مانیدانشجو ای یعلم اتیه ی)توسط اعضا

اهداف مشخص(، روش مند  یهدفمند )دارا تیفعال نیا

 جینتا یبر شواهد و دارا یمناسب(، مبتن یمتدولوژ ی)دارا

ارائه و در  گرانیبه د یخص است و به صورت مناسبمش

 (.14شده است) رقرار گرفته و منتش گرانیمعرض نقد د

 

 یآموزش یدانش پژوه یگامها

 ندیدر انجام هر فرا ریز یرسد گامها یراستا به نظر م نیا در

 کمک کننده باشد: ،یآموزش یدانش پژوه

 یطیمح نسبت به دیابتدا با انیمجر ای ی: مجریازسنجین-1

داشته  یشناخت کاف ند،ینما یم تیکه در آن فعال یآموزش

 طیدر مح یمساله ا ایو چه مشکل  ازیباشند و بدانند که چه ن

که  دینما یبررس دیفرد با گرید انیوجود دارد؟ به ب یآموزش

 یوجود دارد که م تشیفعال نهیدر زم یمساله ا ایچه مشکل 

 تیصدد است چه فعالآنکه در ایخواهد به رفع آن بپردازد 

توان از  یخصوص م نیرا ارتقا دهد. در ا یندیفرا ای

موجود بهره برد. طراحی و اجرای پروژه  یازسنجین یالگوها

های نیازسنجی در هر سطحی مستلزم پیروی از یک طرح و 

الگوی عملی مشخص است. بطوریکه انتخاب، طراحی و 

افزایش تدوین الگوی نیازسنجی می تواند باعث تسهیل و 

دقت و اعتبار فرآیند نیازسنجی شود. عالوه بر الگوها، 

تکنیک ها )فنون( نیز در فرآیند نیازسنجی مورد استفاده قرار 

می گیرند. این فنون به عنوان ابزارهای مناسبی برای 

 ارنیازسنجی محسوب می شوند و می توانند اطالعات بسی

ع بسیار زیاد مفیدی برای نیازسنجی فراهم آورند. علیرغم تنو

الگوها و تکنیک های نیازسنجی، هیچکدام بر دیگری 

ارجحیت ندارند و انتخاب و طراحی الگوها و مدلها، بستگی 

 (.15به پروژه های آموزشی خواهد داشت)

و فنون نیازسنجی را می توان در چند دسته مورد  الگوها

 آنها عبارتند از: نیبررسی قرار داد که عمده تر
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هدف محور: اساس این دسته از الگوها، بر  ( الگوهایالف

فرایند تعیین فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و 

 است.  یسپس تعیین اولویتها برای عمل، مبتن

( تکنیک های توافق محور: شالوده اساسی این دسته، ب

فرآیند بررسی و جمع آوری نظرات افراد درباره نیازها و 

 تلف است.ایجاد توافق میان عقاید مخ

( تکنیکهای مسأله محور: شالوده اساسی این دسته، فرآیند ج

تعیین عملکردهای منفی یا شناسایی مشکالت موجود در 

عملکرد افراد و پیشنهادات اقدامات اصالحی جهت رفع 

 (.16معایب می باشد)

که عمدتاَ به  دیجد ی(ندهایبرنامه ها )فرا نیتدو یبرا

پردازند، فنون  یو مهم م یمسائل جار زینظرات و ن یبررس

در  هیتوافق محور و مسأله محور مناسب هستند، در حالک

عمدتا هدف محور باشند  دیبا یازسنجیموجود، ن یبرنامه ها

 ندیمانده را مشخص نما میعق یبه هدف ها یابیدست زانیتا م

 (.17)ردیقرار گ لیو بر اساس آن، برنامه مورد اصالح و تعد

 

و  ازین یینامه )مداخله(: پس از شناسابر یو اجرا یطراح-2

به مطالعه و  دیبا انیمجر ،یآموزش طیچالش موجود در مح

رفع آن تالش  یتامل در خصوص مساله بپردازند و برا

اقدامات  ،یگام قبل جیبر اساس نتا گری. به عبارت دندینما

آن  انیو از م یشده را بررس ییشناسا ازیمختلف جهت رفع ن

. ندیو اجرا نما یرا طراح یمناسب و اثربخشاقدام )مداخله( 

مهم  یارهایاز مع یکیتوجه به  نجایرسد در ا یبه نظر م

 نیو استفاده از بهتر یکاف یکسب آمادگ یعنی یدانش پژوه

 تی( حائز اهم12()یبر مرور متون و منابع علم یشواهد )مبتن

کند تا  یکمک م انیمجر ای یموضوع به مجر نیباشد، ا

را با توجه به  نیو بهتر یاخالت مختلف را بررسبتوانند مد

 نی. در اندیموجود خود انتخاب نما طیو شرا اتیمقتض

اهداف مناسب و  ان،یمجر ای یمرحله مناسب است که مجر

 ندینما نیاقدام )مداخله( خود تدو یبرا زیرا ن یقابل سنجش

شده، روش، برنامه و طرح  نیو جهت تحقق اهداف تدو

آن را  یاجرا یالزم برا نهینموده و زم یرا طراح یمناسب

 .ندیفراهم آورند و اجرا نما

 ایبرنامه  ندینما یسع دیبا انیمجر ی: در گام بعدیابیارزش-3

مختلف  یرا که اجرا شده است از ابعاد و منظرها یمداخله ا

قرار  یو...( مورد نقد و بررس نفعیمخاطبان، افراد ذ ان،ی)مجر

 نی. در اندیآن را مشخص نمادهند و نقاط ضعف و قوت 

 است. شنهاداتیاستفاده از پ زیروش مناسب ن کیمرحله 

 انی: پس از گام سوم، مجرندیفرا یو ارتقا یبازنگر-4

 یمربوطه را مورد بازنگر تیو فعال ندیفرا ندینما یتالش م

و نقاط ضعف  تینقاط قوت آن را تقو  یقرار دهند و سع

 یبرا زیشده ن افتیدر شنهاداتیو ضمنا از پ ندیآن را رفع نما

 یارتقاالزم جهت  نهیزم تیآن کمک ببرند تا در نها لیتکم

 را فراهم آورند. ندیفرا یفیو ک یکم

مختلف. در  یارائه و اشاعه تجربه مورد نظر به صورتها-5

در  ژهیبه و یبا هدف توسعه دانش تجرب انیمجر تینها

ربه خود به و ارائه تج یحوزه علم آموزش، اقدام به معرف

 یدر جلسات رسم یمختلف از جمله ارائه سخنران یها وهیش

 یمقاالت، کتب، گزارشها نیو تدو شهایهما ،یررسمیو غ

 .ندنمای¬یو.... م یررسمیو غ یرسم

مطرح شده مذکور،  یشود  که همه گامها ینشان م خاطر

رود و ممکن است در  ینم شیپ یضرورتا به صورت خط

 یدانش پژوه تیفعال تیسب ماهاز مواقع بر ح یاریبس

با  یزمان یمطرح شده همپوشان یگامها یخاص، برخ

 داشته باشند. گریکدی

 

 آن یابیارز یتمهایشش گانه و آ مراحل

سامانه  یدانش پژوهانه بر اساس شاخصها تیفعال نیتدو در

 :شود¬یلحاظ م ری( موارد ز14)یدانش پژوه
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 یعنوان : بهتر استیآموزش یعنوان طرح دانش پژوه-1

انتخاب شود که مناسب، موجز و  یدانش پژوه تیفعال یبرا

را در  یدانش پژوه تیفعال یرسا باشد تا بتواند به درست

. در دینما یوجه معرف نیزمان ممکن و به بهتر نیکوتاه تر

که توجه را  یخصوص استفاده از عبارات جذاب و جالب نیا

 یورت آن برمضر ای ییاجرا ندیفرا کیبه انجام  ازین یراب

 یشود. به عنوان مثال استفاده از عبارات یم هیتوص زین زد،یانگ

 دی،... شاه کل"... حلقه مفقوده آموزش...."مانند 

 "مغفول در.... یکردی... رو" ای "آموزش.......

و  تیاز اهم یخالصه ا یبخش به معرف نیمساله: در ا انیب-2

شود و  یپرداخته م یآموزش تیفعال کیضرورت انجام 

 میرا که منجر به تصم یاست شواهد و اقدامات نیبر ا یسع

شود. بهتر  انیشده، ب تیفعال نیانجام ا یبرا ندیصاحبان فرا

ز یکه انجام شده ن ییها یازسنجیبخش به ن نیاست در ا

را که مشخص شده بازگو شود. در  ییتوجه شود و خالءها

کننده و قانع  نییتب یضرورت اجرا، بخوب دیبخش با نیا

و مستدل در  یمنطق حاتیتوض یکه حاو یباشد به گونه ا

 طرح )ضرورت انجام طرح( باشد. یمورد علت اجرا

 نیمراحل تدو نیاز مهمتر یکیو  نیتوجه نمود که اول دیبا

 انیمساله است. در ب انینگارش ب ،یدانش پژوه تیفعال کی

 یامساله ایچالش، مشکل  ند،یصاحبان فرا ایمساله صاحب 

. مساله ممکن ندینما یحل کنند، مطرح م  خواهندیا که مر

حوزه خاص، شکاف  کیدغدغه در  کیاست شامل 

است تا در  ازیباشد که ن یعیرطبیغ دهیپد ایاجرا،  رموجود د

صورت  یتامل و اقدام مقتض ،یبررس دهیخصوص آن پد

 کیکه  شودیم هیمنظور ارا نیمساله معموالً به ا انی. بردیگ

 کیچالش را برجسته سازد و ضرورت انجام  ایمشکل 

شود که  یم یادآوریکند.  نییرا تب ینوآورانه آموزش ندیفرا

و مبهم  یمساله کل کی لیمساله تبد انیب ییهاهدف ن

و مشخص است؛  قیشده، دق فیمساله تعر کیبه  یآموزش

 یدانش پژوه ندیفرا کی قیکه بتوان آن را از طر یبه صورت

 یبرا زی( نیی)ها حلقرار داد و راه یمورد بررس یآموزش

به  دیمساله با انیو اجرا نمود. نوشتن ب یحل آن طراح

که قصد انجام  یآموزش ندیتا هدف فرا کندکمک  انیمجر

 یاجیمساله احت انیآن را دارند مشخص سازند. در نگارش ب

بلکه اگر بتوانند در کمتر  سند؛یبنو یکه آن را طوالن ستین

 اریبس ندیخود را مطرح نما یاله مورد بررساز چند سطر مس

و  یداخل اتیشود از شواهد و تجرب یم هیاست. توص آلدهیا

شود که  یبخش  خاطر نشان م نیبهره ببرند. در ا یخارج

بر اساس اهداف  یمرور مطالعات به روز و منابع علم

 انیتواند به مجر یانجام شده، م اتیتجرب نهیشی( و پندی)فرا

 یاطالعات الزم و مستند برا یو حاو دینما یانیکمک شا

موضوع طرح قبال اثبات شده  یکه سودمند نینشان دادن ا

در مرور متون، منابع و  دیبا نی(. همچن18)داست، باش

رفرنسها مناسب نوشته شده و در ارتباط با موضوع طرح 

 باشند.

 ندیهر فرا یقسمتها نیتر یاز اساس یکیاهداف: -3

است  یزیاست. اهداف خالصه آن چ اهداف آن ،یآموزش

تالش  انیمجر ای یمجر یآموزش ندیفرا کی یکه با اجرا

 انیبا ب یکیرابطه نزد یستیکنند به آن برسند. اهداف با یم

در قالب  یشنهادیآنها در طرح پ میمسئله داشته باشند. تنظ

( جزئی – ژهی)و ی( و اهداف اختصاصی)اصل یکلاهداف 

 .ردیگ یصورت م

به  یدانش پژوه یآموزش ندی: آنچه را که فرایکل هدف

 یم ندیفرا یهدف کل افت،یبه آن دست خواهد  یطور کل

 نامند.

مختلف هدف  یاجزا ی: اهداف اختصاصیاختصاص اهداف

 یبه هدف کل دنیهستند که تحقق آنها جهت رس یکل

 ندیچهارچوب فرا یاهداف اختصاص نییاست. با تع یضرور

 یرضرورینجام اقدامات غمشخص شده و از ا یآموزش
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را  انی/ مجر یمجر ،یشود. هدف اختصاص یم یریجلوگ

 تیانجام آن هدا نحوهدر مشخص کردن اقدامات الزم و 

 کند.  یم

 است: یاهداف ضرور انیدر ب ریتوجه به نکات ز 

 گوناگون مسئله را پوشش دهد. یجنبه ها ،یمنطق یبا توال –

 اهداف مشخص و واضح باشند. –

 باشد. نانهیو امکانات، واقع ب طیجه به شرابا تو –

 یکه برا یبا افعال عمل یریبه صورت قابل اندازه گ –

 گردد.  انیبرخوردار باشند، ب یکاف ییسنجش از توانا

شوند که با  انیب یطور دیبا یو اختصاص یاهداف اصل –

 (.18باشند) یابیروش اجرا قابل دست

که در  یقداماتبخش مجموعه ا نیمداخله: در ا فیتوص-4

 یچالش آموزش ایحل مساله  یبرا یطرح کل کیقالب 

و اجرا نموده اند،  یطراح انیمجر ای یمورد نظر، مجر

 شود.  یم حیتشر

شود که اقدامات  یبخش تالش م نیروش اجرا: در ا-5

 یحل مساله آموزش یبرا یرا که در قالب طرح کل یمختلف

بخش  نیا یاجزاشود.  حیتشر یکاف اتیانجام شده، با جزئ

(، یازسنجین ندیبر فرا ی)مبتن ازین یتواند به صورت بررس یم

و به صورت گام به گام  کیانجام گرفته )به تفک یتهایفعال

 یاثربخش حاصل از آن )مبتن جینتا ی(، بررسازیرفع ن یبرا

و ارائه  یآن(، نحوه معرف یابیو ارز ندیبر اهداف فرا

نقادانه آن  ی( و بررسگرانیمذکور )به د تیاثربخش فعال

و  ینحوه بازنگر زیحاصل از آن و ن جیو نتا گرانیتوسط د

 نتشارا وهیش تینقد( و در نها جی)براساس نتا ندیاصالح فرا

 ذکر شود. جینتا

کنترل آنها: تمام  یها وهیو ش ییاجرا یها تیمحدود-6

 یدارا یآموزش یاز جمله دانش پژوه پژوهش  یتهایفعال

پژوهش به علت  یهاتیتند. محدودهس ییتهایمحدود

پژوهش و  یکه در طراح ندیآیبه وجود م یموانع

قرار  ریآن را تحت تاث یهاافتهیوجود دارد و  یشناسروش

نباشند  لیپژوهشگران ممکن است ما ال،ح نی. با ادهدیم

احساس  رایمطالعه را مورد بحث قرار دهند ز یهاتیمحدود

 ین است ارزش کار پژوهشممک هاتیمحدود انیب کنندیم

کردن به خواننده و داور بکاهد. هرچند اشاره دیرا از د

ممکن است قدرت شواهد به دست آمده از  هاتیمحدود

 نیهمبه  قایدق یحت دیدهد، )و شا رقرا ریپژوهش را تحت تاث

خودمان به تمام  یدر گزارش پژوهش دی( بالیدل

ها  به خوانندهتا اوالً  میمطالعه اذعان کن یهاتیمحدود

از  میعموم مردم( نشان ده ایپژوهشگران،  ریسا راستاران،ی)و

 نیا میده حیتوض اًیو ثان میآگاه هاتیمحدود نیا

پژوهش ما  یینها یهایریگجهینتبر  یریچه تاث هاتیمحدود

بر  یمبتن یآموزش یتهایدر فعال لیدل نیاند. به همداشته

 تهایمحدود نیا زین یآموزش یپژوهش از جمله دانش پژوه

 یادیز لیبه آن اشاره نمود. دال یبه درست دیوجود دارد و با

پژوهش وجود دارد. به طور  یهاتیبروز محدود یبرا

 یبندمیدر دو دسته تقس توانیمرا  هاتیمحدود نیایکل

 ی)روش اجرا یشناسروش ۀجیکه نت ییهاتینمود: محدود

شده استفاده  یهاکیها، ابزارها، تکنروش ،یآموزش ندیفرا

استفاده شده و...(  یها، منابع اطالعاتداده یآورجمع یبرا

که ماحصل مشکالت مرتبط با  ییهاتیبوده و محدود

( هستند. ریخ ایباشد  یفرد میمستق یخطا ۀجی)چه نتانیمجر

توجه  تهایمحدود نیبه ا دیبا یدانش پژوه ندیفرا نیدر تدو

 یآنها در اقدامات پژوهشکاهش  یبرا ییگردد و راهکارها

 ارائه شود. یآت

 یابیمساله ارزش تیاهم لی: به دلیابیارزش وهیش فیتوص-7

 یدانش پژوه ندیفرا نیدر فرم تدو یآموزش یندهایفرا

لحاظ شده  یابیارزش وهیش انیب یبرا ییبخش مجزا یآموزش

 یابیارزش یبخش به دقت الگو نیشود در ا یم هیاست. توص

هدفمدار، هدف  پ،یس یابیارزش یلگو)به عنوان مثال ا
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مشارکت کننده  ایبر مصرف کننده  یمبتن یآزاد، الگو

داده ها از جمله مصاحبه،  یو...(، روش )مثال روش گرداور

همکاران،  ران،یپرسشنامه، مستندات و...(، منابع )فراگ

 یحاصل از اجرا جیو...( و نتا نفعیافراد ذ ریو سا انیمجر

 دیطرح با یابیشود. نحوه ارزشذکر  یآموزش تیفعال

 انیب اتیمتناسب با اهداف و روش کار مورد نظر و با جزئ

مناسب داشته و در  یاثربخش ندیفرا ایگردد و نشان دهد که آ

 (.18)ریخ ایخود موفق بوده است  یتحقق اهداف آموزش

: به مجموعه قواعد و دستورالعمل هایی یمالحظات اخالق-8

ظور جلوگیری از امکان بروز آسیب اطالق می شود که به من

حقوق آنان باید مورد توجه قرار گیرد.  عییتض ایبه دیگران 

و انتخاب مساله آغاز و تا نوشتن  نییمالحظات اخالقی از تع

رسد مانند  یادامه می یابد. به نظر م یآموزش ندیگزارش فرا

 یدانش پژوه یندهایفرا یدر اجرا ،یپژوهش یتهایفعال ریسا

رضایت  -2حقوق مولفین، -1مانند  یدر موارد زین یآموزش

 -3 رند،یگ یقرار م ندیفرا ریکه تحت تاث یآگاهانه از افراد

مورد  گرانیتوسط د ندیکه فرا یدر زمان ژهیرازداری به و

 ،یبر اصول علم یمبتن لعهطراحی مطا -4 رد،یگ ینقد قرار م

 قیبا ذکر دق گرانید اتیاستفاده از تحقیقات و تجرب -5

بعمل  یمراعات اصول اخالق ت،یمنابع و انتشار نتایج فعال

شوند الزم است تا در زمان  تیرعا دیکه با ی. موارددیآ

به صورت  یآموزش یدانش پژوه ییگزارش نها نیتدو

 .رندیمورد بحث قرار گ یمشخص و به درست

 ندیبر مطالب مذکور در هنگام نگارش گزارش فرا عالوه

 شود:  یم هیتوص ریارد زمو ،یآموزش یدانش پژوه

 یبخشها ،یدانش پژوه ندیگزارش فرا نیدر هنگام تدو -

انتشار و ... به  ،یابیمداخله، ارزش ،یازسنجیمثل ن ندیمهم فرا

 و برجسته نشان داده شود.  تیالیصورت ها

به  یو نگارش ییشود اشکاالت امال یتا حد امکان سع -

 حداقل برسد.

آن  یو شاخص ها یانش پژوهد ندیفرا یابیارز یفرم ها -

 مطالعه و در هنگام نوشتن گزارش به آن توجه گردد.

نموده اند،  تیفعال نهیزم نیکه در ا یبا افراد با تجربه ا -

شده،  نیکه تدو یدانش پژوه تیشود فعال یمشورت و سع

 مطالعه و بازخورد ارائه دهند. شانیتوسط ا

که معموال  رانگید یبرتر آموزش یندهایمطالعه و نقد فرا -

 یمطهر دیشه یاز جمله جشنواره آموزش ییدر برنامه ها

 ،یطراح ییکند تا توانا یشود به افراد کمک م یارائه م

 خود را ارتقا دهند. یدانش پژوه یندهایفرا نیاجرا و تدو

 

 دیبا ندیفرا یکه مجر یدانش پژوه یو مهارتها هایتوانمند

 ریباشد، به شرح زداشته  یآموزش یانجام دانش پژوه یبرا

 است:

متناسب،  یازسنجیبرنامه، ن ی. بتواند با استفاده از طراح1

را  یآموزش ستمیموجود در س یمشکالت و خالء عملکرد

 دهد. صیتشخ

را به طور  یآموزش ی. بتواند سوال پروژه دانش پژوه2

 کند. یمناسب طراح

را به طور شفاف  یآموزش ی. بتواند اهداف دانش پژوه3

 کند. نییتع

خود را جستجو  ی. بتواند شواهد موجود در حوزه تخصص4

 نقادانه قرار دهد. یابیکند و آنها را مورد ارز یابیو باز

هدف مورد  نیتأم ی. بتواند با شناخت انواع مطالعات، برا5

 نظر طرح مناسب را انتخاب کند.

پروژه دانش  کی یرا برا یحیصح ی. بتواند روشمند6

 کند. نیتدو یآموزش یپژوه

 ،ییرا )از نظر اجرا یآموزش ی. بتواند پروژه دانش پژوه7

 .دینما تیریو...( اجرا و مد یمال ،یزمان

 ریو تفس لیرا تحل یپروژه دانش پژوه یها افتهی. بتواند 8

 کند.
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 جیاجرا و انتشار نتا ،یمراحل طراح ی. بتواند در تمام9

 بندیپا یبه مالحظات اخالق یحاصل از پروژه دانش پژوه

 باشد.

را در مجالت  یآموزش یپروژه دانش پژوه جی. بتواند نتا10

 ارائه دهد. یمنتشر کند و در مجامع علم

پروژه دانش  یابیاجرا و ارزش ،یطراح ندی. بتواند فرا11

 نقادانه قرار دهد. یابیرا مورد ارز یآموزش یپژوه

)مانند  یکیتکن ریغ یضرور ی. بتواند مهارتها12

و...( را  یمیکارت ،یمیخودتنظ ،ییازخوردجوب ،یابیخودارز

 یدانش پژوه یپروژه ها یابیاجرا و ارزش ،یدر طراح

 .ردیبه کارگ یآموزش

 یشیبازاند ی. بتواند بر عملکرد خود در حوزه دانش پژوه13

 (.19کند )

 

 یو راهکارها یآموزش یدانش پژوه یفرارو یچالشها

 آن: تیریمد

 یموضوع دانش پژوهشسال است  نیکه چند نیا رغمیعل

 رسدیها مطرح شده است اما به نظر مدر دانشگاه یآموزش

 بیغر یعلم أتیه یاعضا انیموضوع در م نیهمچنان ا

 اتیو تجرب یاز خرد جمع دیآن با یساز نهیبه یاست و برا

از  یکی(. 20موفق داخل و خارج کشور استفاده نمود)

که مطرح شود آن است  یاست گاه مکنکه م یسواالت

 یچرا دانش پژوه ،یآموزش یدانش پژوه تیرغم اهم یعل

 یدانشگاهها دیاسات نیدر ب دیو شا دیچنان که با یآموزش

 است؟ افتهیتوسعه ن یعلوم پزشک

 شود: یم یادآوری ریخصوص موارد ز نیدر ا -

 نیدر ا یرسد عوامل مختلف یعوامل گوناگون: به نظر م-1

وامل را همانطور که ع نیتوان ا یکه م رگذارندیباره تاث

( در خصوص چالشها و موانع 21از پژوهشگران ) یبرخ

کنند، به  یم انیب یآموزش عال یها یخط مش یاجرا

: یموانع فرد-1نمود از جمله:  میدسته عوامل تقس نیچند

 اتیه ی)اعضا انیمجر ینگرش منف ای ییاجرا زهیعدم انگ

به ( نسبت یو دست اندرکاران آموزش انیدانشجو ،یعلم

در  یمقاومت مجر ،یدانش پژوه یندهایقابل اجرا بودن فرا

فقدان اراده و عدم التزام  د،یجد یبرنامه ها یبرابر اجرا

عدم احساس  ان،یمجر یاعتقاد یبه آن، ب انیمجر یعمل

بودن دانش و  یمحدود افراد )ناکاف نشدا ان،یتعهد مجر

و  به روز نبودن دانش ان،یمهارت، فقدان تجربه الزم مجر

: کمبود منابع یموانع درون سازمان -2(،انیمهارت مجر

در خصوص  ییاجرا یواحدها فیمشخص نبودن وظا ،یمال

نامناسب، فقدان  یفرهنگ سازمان ،یآموزش یدانش پژوه

عدم توجه به کار و اجرا به  ان،یمجر نیدر ب یجهاد هیروح

قانون  ریی)تغ یآموزش عال یعنوان ارزش، مشکالت ساختار

 فیوزارتخانه، مشخص نبودن شرح وظا فیو وظااهداف 

و سلسله  ییمشکالت پاسخگو ،یمختلف مجر ینهادها

از  ی: انحرافات ناشیساختار یتیریموانع مد -3(، یمراتب

جهت  رییغت ،یتیری)عدم ثبات مد یرعلمیتعامالت غ

شده مربوطه در مرحله اجرا(، عدم به  نیمقررات تدو

 یآموزش ینش پژوهدا یاجرا حیصح یروشها یریکارگ

-4(، ییغلط اجرا یها وهینامناسب، ش ییاجرا ی)برنامه ها

دانش  یاجرا ی: انتخاب ابزار نامناسب برایموانع ابزار

نامناسب و عدم  یابزارها یری)بکارگ یآموزش یپژوه

 یقیو تشو یزشیو هدف(، فقدان نظام انگ بزارتناسب ا

بازدارنده  یهامناسب(، ابزار یقیتشو یکارآمد )نبود برنامه ا

-5مناسب(،  ی)نبود مدلها یناکارآمد، ضعف الگوبردار

به مسائل آموزش  ی: نگاه تک بعدنیموانع مربوط به تدو

مربوطه )روشن نبودن اهداف و  نیقوان نیابهام در تدو ،یعال

مبهم و  یهدفگذار تها،یآنها، تضاد و تناقض اولو رکعدم د

 یو برنامه ها نیقوان انهیآرمان گرا نی(، تدویواقع ریغ

موجود  تیو وضع تیبدون توجه به واقع یآموزش عال
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کشور، شفاف نبودن ضوابط و مقررات با ثبات بر مرحله 

در  انیمشارکت ندادن مجر ،یآموزش یدانش پژوه نیتدو

نظام  یباالسر یطیموانع مح ربوطه،مقررات م نیتدو

فرهنگ و -7 ،یموانع کالن کشور -6 ،یآموزش عال

 نیاز ا ی(. البته نقش برخ21)ینظام آموزش-8اجتماع، 

در  رسد¬یپررنگ تر به نظر م ،یعوامل مانند عوامل فرهنگ

 شود. یاشاره م ریباره به مالحظات ز نیا

آن  تیآن: واقع یموفق و بررس اتیتجرب نیفرهنگ تدو-

در کشور  اتیو مستند نمودن تجرب نیاست که فرهنگ تدو

و تالش  یفرهنگساز ازمندین نیندارد و ا یمناسب گاهیما جا

 است. اریبس

به عهده  انیبا آن: آموزش دانشجو دیبودن اسات گانهیب-

است که  یدر حال نیدانشگاههاست و ا یعلم ئتیه یاعضا

 النیشود از فارغ التحص یاز موارد مشاهده م یاریدر بس

 یاستفاده م یعلم ئتیمختلف به عنوان عضو ه یرشته ها

و  طیباط با مفهوم آموزش و شراشود بدون آنکه در ارت

(. در خصوص دانش 4باشند) دهید یآموزش کاف نلوازم آ

از افراد هنوز به  یاریبس نکهیا تیواقع زین یآموزش یپژوه

که آنها  ستیمعنا ن نیبه ا نیبا آن آشنا نشده اند و ا یخوب

 دیدهند بلکه مطمئنا همه اسات یداده و نم یرا انجام نم نکاریا

 نیبه ا یخود به صورت خودجوش تاحد سیدردر دوران ت

آن( پرداخته اند اما هم  های¬از گام ی)حداقل بعض تیفعال

 تیافراد ممکن است مستند کردن آن فعال یبرخ یاکنون برا

نمودن آن ها سخت  نیمشخص تدو یدر قالب گامها ایها 

دانش  س،یتدر نهیآنان در زم ی. توانمندسازدیبه نظر آ

راستا گام بردارند و  نیدر ا شود¬یو... سبب م یپژوه

 نی(. ا4)ابدیتحقق  زیدانشگاهها ن عیها و اهداف وس لترسا

از مشاوران و کارشناسان زبده  یریتوان با بهره گ یامر را م

 لیبا تجربه تسه دیبه خصوص اسات دیدر کنار اسات یآموزش

 نمود. 

آن است که با انتشار و  یآموزش یوجه مهم دانش پژوه-

صورت گرفته، امکان  یهاتیفعال جیو نتا ندیفرا گسترش

فرصت  نیفراهم گردد و ا نیریآن توسط سا یابینقد و ارز

خود را  یبتواند اقدامات بعد یفراهم شود که جامعه آموزش

 یعلمأتیه یبرد. اگرچه اعضا شیبه پ جینتا نیا یبر مبنا

 اما در نقش پژوهشگر شوندیبه عنوان معلم استخدام م ابتدا

 یریادگیو  سیتدر یو کارکردها کردند¬یم یابیارز

حاکم بر دانشگاه کم  یپژوهش محور هیممکن است در سا

 گذاراناستیمسأله سبب شده است تا س نیشود. ارنگ 

را  دیاسات تیفعال یآن باشند به نحو یدر پ یآموزش

اهداف نظام  یرا در راستا هاتیفعال نیا وکرده  یدهجهت

مرتبـه  یارتقـا یهانامهنییشور قرار دهند. آک یعلم و فناور

تحقق  یابزارها نیتراز مهم یکـی یعلمــأتیه یاعضـا

 نامهنییآ نیکه بر ا یینقدها رغمیاست. عل یهدف نیچن

و  اریاز مع دیرسد هنوز هم همه اسات یوارد است به نظر م

 (.20ندارند) یو کامل قیآن اطالع دق یدهنحوه نمره

انگاشتن آن: شواهد  یلیکردن و تحم فرض دیتهد-

به  یعلمأتیه یاعضا یدال بر آن است که برخ یررسمیغ

بر مجموع  یلیتحم یفیبه عنوان تکل یآموزش یپژوهدانش

نقش توسعه و  جادیا ینگرند و به جا یاستاد م کی فیوظا

 دهدینشان م های. بررسدانند¬یم دیآن را تهد ،یبالندگ

چالش  نیمقابله با ا یبرا یمختلف یاکردهیرو ازها دانشگاه

 دیاسات یبرا یهیتوج یهادوره یاستفاده کرده اند؛ برگزار

 یآموزش یهادوره یتازه کار و برگزار دیبه خصوص اسات

و  یمواد آموزش هیجهت ته دیبه روز نمودن اسات یبرا

 یثبت اجرا ندیفرا یسازو ساده نینو یکمک آموزش

 رسدیدامات است که به نظر ماق نیا ملهاز ج یپژوهدانش

به  دی(. با20اند)برخوردار نبوده یچندان مطلوب یاز اثرگذار

 یتهایمداوم فعال شیرصد و پا ازمندین یداشت که معلم ادی

 نیباشد و ا یعملکرد م یاثربخش شیافزا یخود برا
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به  یاست و دست اندرکاران آموزش ریانکارناپذ یضرورت

فرد  کیگاه به عنوان دانش یعلم اتیه یاعضا ژهیو

 ستمیوجود س نیکار هستند. با ا نیموظف به ا یآموزش

بکار  فهیدر انجام وظ شتریجلب مشارکت ب یرا برا یازاتیامت

 یشتریبهره ب یبر عملکرد علم یمبتن جیگرفته است تا از نتا

. دیتهد کیشود و نه  یببرند و مشوقها به عنوان فرصت تلق

 یها تیفعال یعلم اتیه یاعضاداد که  اننش یپژوهش جینتا

و  یآموزش قاتیانجام و انتشار تحق ژهیبه و ق،یمرتبط با تحق

رغم آنکه به آن  یدانند عل یرا دشوار م ،یدانش پژوه

حوزه  نفکینسبت دارند و آن را جزء ال ینگرش مثبت

 یم یعلوم پزشک دیدر حوزه اسات ژهیبه و یمعلم فیوظا

ه آن ها کمک نمود که دانش ب دیبا لیلد نی(. به هم5دانند)

. دیو نه تهد ندینما یرا به عنوان فرصت تلق یآموزش یپژوه

و  یدر نظام آموزش یدانش پژوه یتهایفعال تیو اهم گاهیجا

 نیاز ا تیدانشگاهها بر همگان واضح بوده و حما یپژوهش

باشد.  یم کیهر نظام آکادم یاصل یاز رسالتها تهاینوع فعال

 نیمناسب ا یابیو ارز یتیحما یرهاو سازوکا موجود نظا

در  یدیو آثار مف عیبد یتواند سبب خلق ارزشها یم تهایفعال

 یمستندات دانش پژوه یابیآموزش شود. ارز طهیح

 اتیه ینامه ارتقاء مرتبه اعضا نییاز موارد آ یکی یآموزش

 ستیکشور است و ضرور یعلوم پزشک یدانشگاهها یعلم

شود تا منعکس کننده  یارزش گزار یکه به نحو مناسب

 (.22باشد ) کیآکادم یزندگ یتهایواقع

مراقب بود تا دانش  دی: بایکاغذباز ای یدانش پژوه -

 ندیفرا ینشود و هدف از اجرا یبه کاغذباز لیتبد یپژوه

 یتهایفعال تیفیک یهمواره ارتقا ،یآموزش یدانش پژوه

 نهیزم نیاز پژوهشگران در ا یکیمورد نظر باشد.  یآموزش

 شهیما هنوز ر یدر دانشگاهها یاگر دانش پژوه سدینو یم

بازخورد  یهر چه زودتر با استوارساز دیاست، با ندهنداو

نمود که نام  یبازساز یرا به گونه ا نهیدانش پژوهانه زم

 یکار نیما باشد. آغازگاه چن یدانشگاهها بندهیپژوهشگاه ز

پژوهش را از آموزش جدا  دیذهن خودمان است پس با

 نکهیا یو برا میپژوهش کن م،یاموزیآنکه ب ینپندار، برا

 انمانی. همچنان که از دانشجومیاموزیب م،یکن شپژوه

 زیاز همکارانمان ن اموزند،یشود با پژوهش ب یخواسته م

کنند و به  یاریخواسته شود با پژوهش آموزش را 

رسانند. و هرگز بر سر راه  یاریدر آموختن  انیدانشجو

ساالرانه اضافه  وانید یهش بازندارنده هاآموزش و پژو

که  ییبرگزار شود و به آنها یراموزکا ینشود. دوره ها

 یبلکه برا وستنیپ ینه تنها برا یول وستیشوند پ یبرگزار م

 (.23)اموزندیکه ب گرانیآموختن و کمک به د

اقدامات  یکسری ی: گاهیترجمه آموزش پزشک-3

بتدا در چارچوب شود که ممکن از ا یانجام م یآموزش

انجام نشده باشد اما با مستند کردن مناسب آن و  یعلم

دانش  یآن در گامها نیو تدو یترجمه آموزش پزشک

مناسب تر  یاجرا زیو ن ندیآن فرا یتوان به ارتقا یم یپژوه

آن کمک کرد و با  ازاتیاز امت یریبهره گ زیو ن ندیفرا

 ینش پژوهدا تیتوان فعال یاستمرار و رصد مداوم آن، م

 نمود. نیتدو یمناسب

رسد  ی:  به نظر میاختالف نظر در خصوص دانش پژوه-4

 یبرا  قیو دق ینیبه ظاهر ع یرغم وجود شاخصها یعل

دانش  یدر خصوص شاخصها ،یدانش پژوه یابیارز

محسوب  یدانش پژوه یندیاساساَ چه فرا نکهیو ا یپژوه

امر خود را  نی( . ا25, 24شود، اختالف نظر وجود دارد) یم

که افراد  ییو آموزشها یدانش پژوه یندهایفرا یدر داور

 یخصوص در قالب کارگاهها نی)صاحبنظران( مختلف در ا

 دهد.  یدهند، نشان م یارائه م یآموزش یدانش پژوه

فرصت  یگروه: مشارکت گروه تیاستفاده از ظرف -5

کند.  یفراهم م یدانش پژوه نهیانجام به یرا برا یمناسب

گروه  لیشود از وجود همکاران عالقه مند و تشک یسع
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 یکمک گرفته شود. مخصوصا افراد نهیزم نیکارامد در ا

که  یافراد ایآموزش توانمند هستند و  ندیکه در نگارش فرا

مناسب باشد  دیباشند. البته شا یم یپزشک شمتخصص آموز

که هر کدام  یفیدر خصوص سهم هر کدام از افراد و وظا

همان اول به  زیهر کدام ن تیهند گرفت و مسئولبرعهده خوا

 ییهمگرا شیافزا نهیتا زم دیرس یتوافق مناسب و بلکه کتب

 گروه فراهم شود. شتریب

در قالب  یمناسب آموزش ندیفرا کیاستمرار در انجام -6 

تواند کمک کند که به  یم یآموزش یدانش پژوه

ن آ ازاتیو از امت کینزد شتریب یدانش پژوه یشاخصها

 برخوردار شد. شتریب

 یکه اقدام پژوه میداشته باش ادیبه  یستیبا تیدر نها-

 ای یا هیامر حاش کیضرورت است و نه  کی یآموزش

خصوص  نیدر ا یهر چند موانع لیدل نی. به همیا قهیسل

 به رفع آن همت گمارده شود. دیوجود داشته باشد با

 یآموزش یتوجه به دانش پژوه ضرورت

اتخاذ  ،یریعمل، انعطاف پذ یتقدند آزادمع پژوهشگران

و اتکا به دانش و  یدسترس ،یریپذ سکیر ،یانتقاد کردیرو

و  یروز از جمله عوامل مهم در بهبود عملکرد یفناور

در  ی(. در پژوهش26است) یمراکز آموزش عال ،یستمیس

 ی( در نظامهایبالنده ساز)بالندگ یخصوص مولفه ها

و  یمرده شده است: گشودگبرش ریز واردم ،یعال یآموزش

اعضا به  بیو ترغ قی)مانند تشو یدر نظام سازمان تیشفاف

 قیاز طر ییاطالعات، رشد و شکوفا شیکسب و افزا

 جینتا ییاعضا، آشکارگو انیگشودن ارتباطات متقابل م

کارکنان و جامعه، نبود  یشفاف برا یکارها به گونه ا

عتماد به سازمان(، ا یاعضا یانحصار در اطالعات برا

 یبانیپشت گر،یکدیسازمان به  یاعتماد اعضا زانی)م گریکدی

 رونی(، بازخورد از درون و بگریسازمان از هم د یاعضا

 ،یحیعملکرد سازمان با هدف خود تصح جیاز نتا ی)آگاه

که بر سرنوشت سازمان  یاز عوامل یریبازخوردگ

 ی)مشخص شدن راهها گرانی(، مشارکت با درگذارندیتاث

اعضا  زشیها، انگ شهیکت و داد و ستد اطالعات و اندمشار

 یریپذ تیمسوول زانیم گر،یکدیبا تعاون و مشارکت با 

پرورش  یالزم برا نهیزم جادیسازمان، ا یاعضا یتمام

با مشکالت  ییارویافراد، رو یفکر و توان سازندگ شه،یاند

 یخالق برا یروشها افتنیو  یبه صورت گروه یسازمان

مسائل را  نی(. همه ا27به صورت گروه(، )رفع مشکالت 

 یبالقوه دانش پژوه یو استعدادها تهایتوان از جمله ظرف یم

با  یآموزش یدانش پژوه گریدانست. به عبارت د یآموزش

و  انیمجر قیخاص خود از جمله تشو یهایژگیاستفاده از و

 کردیبه اتخاذ رو یآموزش یتهایدست اندرکاران فعال

بر عمل فکورانه،  یعملکرد خود، اقدام مبتننسبت به  یادانتق

 دینما یتالش م تها،یفعال جیارائه و انتشار نتا ،یابیخود ارز

 .دینما یانیکمک شا یآموزش ستمیس یارتقا نهیکه در زم

 یدانشگاه های علوم پزشک ا،یدن یدانشگاهها ریسا همانند

ایران نیز علی رغم تالش های گسترده در خصوص دانش 

نتوانسته اند از این فرصت به نحو مطلوب  ،یزشآمو یپژوه

و به صورت کامل استفاده کنند و در نتیجه، آموزش روز به 

قرار گرفته است.  یدیجد یروز در معرض چالش ها

و مهم ترین رسالت دانشگاه های علوم  اولینبنابراین 

پزشکی یعنی نقش آموزش، در برابر رسالت های پژوهشی 

 و شده گر¬ات کم رنگ تر جلوهدرمانی و ارائه خدم -

 در ممتازان و برتر پژوهشگران که است فرهنگ این مروج

 نیز آموزشی های زمینه در ها گزینه برترین درمان، عرصه

 ،یاسیتواند معلول عوامل س یم همسئل نای(. 28)هستند

 رسد¬یو... باشد. اما به نظر م یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع

و ارتقای اعضای  یابیظام ارزشاز ن ادییامر تا حد ز نیا

 اتیاعضای ه دیگویم نتری. چنانکه وردیپذ ریتاث یعلم اتیه

توجه  رییادگیو  سیتدر یبه کارکرد علم یزمان یعلم
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 یگاهیآن ها جا قاتیارتقا و تشو نظامدهند که در  ینشان م

 یارزشمند تلق یدانشگاه و آموزش عال دگاهیداشته و از د

 زیرو ن شیپ گرید یو چالشها لیدال از یکی(. البته 29شود)

 نیاجرا و تدو ییو عدم توانا یفرهنگساز نهیزم نیدر ا

 ییمربوطه توسط دست اندرکاران است که با آشنا ندیفرا

خصوص اقدام نمود.  نیتوان در ا یم نانآنها و کمک به آ

و باال بردن  یعلم اتیه یاعضا قیو تشو زهیانگ شیبا افزا

 یها تیفعال شیافزا نهیتوان زم یآنها م یسطح توانمند

از  یمطالعات حاک جی(. نتا22داد) شیرا افزا یدانش پژوه

غالبا از  یدانش پژوه تیفیمثبت بر ک راتیآن است که تاث

 کهیبوده در حال یو فرهنگ یعلم یرساختهایجنس ز

بر توسعه  یمثبت ریبه رغم آنکه تاث یاسیس یها رساختیز

دانش  یفیک یارهایا بر معنشان داد ام یدانش پژوه یکم

 (.29داشتند) یاثرنسبتاَ کاهنده ا یپژوه

 صیدر تشخ یبا چند گام اساس یآموزش یپژوه دانش

شواهد و انتخاب  نیبهتر یمساله، بررس قیدق انیمشکل و ب

مداخله، ارائه و  جینتا یابیحل آن، ارز یمداخله برا نیبهتر

ن آن و در مربوطه و در معرض نقد قرار داد ندیفرا یمعرف

شود.  یم یریگیآن پ یاثربخش جیانتشار نتا تینها

 ،یدانش پژوه یابیارزش یارهایدر خصوص مع انصاحبنظر

دانش  یفیک اریمع 6نموده اند از جمله  انیرا ب یابعاد مختلف

پشتوانه  ح،یو طرح مساله صح یرا شامل هدفمند یپژوه

ش و نشر دان یموثر، خود انتقاد جینتا ،یروشمند ،یعلم

اهداف مشخص، آماده سازی کافی،  یارهای(. مع29)

مناسب، ارائه نتایج مهم، معرفی مؤثر  یاستفاده از روشها

( Glassick) کیبرنامه و برخورد نقادانه که توسط گالس

 یمعرف یارهایمع هیاز کل یتوان عصاره ا یارائه شده، را م

ش دان یتهای(. انجام مناسب فعال28دانست) نهیزم نیشده در ا

به  ندهایفرا نیا انیمجهز شدن مجر ازمندین ،یآموزش یپژوه

ها  یاستگذاریاست. س یگوناگون یو مهارتها هایدتوانمن

مهارتها و  نیرود که بتواند ا شیپ یبه سمت و سو دیبا

 .دینما جادیهدف ا یها را در گروهها یتوانمند

شکل  یآموزش یگفت دانش پژوه توان¬یمجموع م در

در حوزه آموزش  یاز اقدام پژوه یا افتهیا و ارتق شرفتهیپ

خود به دست  یتهایتواند با استفاده از قابل یاست که م

 یریادگیآموزش و  یحوزه در ارتقا نیاندرکاران ا

تفاوت که در  نی. با ادینما یانی( کمک شا30)رانیفراگ

اقدام )مداخله( انجام  یارائه و معرف یوزشآم یدانش پژوه

آن  جیانتشار نتا تیقراردادن و در نها شده و در معرض نقد

و توجه  دیگسترش دانش در حوزه آموزش مورد تاک یبرا

 یدانش پژوه جهینت نیقرار گرفته است. همچن یجد

 مربوطه باشد یها تیفعال تیفیک یارتقا دیبا یآموزش

 

 و نتيجه گيري بحث

 یبه نظر م ،یآموزش یدانش پژوه تیرغم اهم یعل        

 گاهیجا یعلم اتیه یاعضا نیامر چندان در ب نیرسد که ا

 جهینت یادیامر تا حد ز نینکرده است. ا دایخود را پ یواقع

دانشگاهها و در  یغفلت از آموزش به عنوان فلسفه وجود

توجه به دانش  دیچندم قرار گرفتن آن است. شا تیاولو

 زیساز توجه به آموزش ن نهیبتواند خود زم یوزشآم یپژوه

از  یریوجود الزم است ابعاد مختلف بهره گ نیشود. با ا

و دست  یعلم اتیه ی)توسط اعضا یآموزش یدانش پژوه

( یدر حوزه آموزش علوم پزشک ژهیبه و یاندرکاران آموزش

قرار  یمرتبط با آن مورد بررس قیدق یبا انجام پژوهشها

تجارب  ،یفیشود با مطالعات ک یم شنهادیپ نی. همچنردیگ

 انیدانشجو د،یاعم از اسات یول دانش پژوهافراد مشم ستهیز

موجود بر سر  یو کارشناسان در خصوص چالشها رانی، مد

جهت رفع  ییو راهکارها یبررس یآموزش یراه دانش پژوه

 .ارائه شود یآموزش یفرهنگ دانش پژوه یساز نهیو نهاد
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 تشكر و قدردانی:
جناب که از  میدان یبر خود الزم م لهینوسیبد

 یاریرا  که در این مقاله ما خادم رضائیانآقای دکتر 

 م.یینما یکردند، سپاسگزار

 

 :منافع تضاد 

 وجود نداشت یگونه تضاد منافع چیه 
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