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فعالیت عملی



:دو مسیر پیش رو

فرایند کسب)فعالیت دانش پژوهی برای معرفی به جشنواره کشوری1.

(برتر کشوری

فعالیت دانش پژوهی آموزشی جهت کسب امتیاز دانش 2.

(وزارت بهداشتmededسامانه )پژوهی
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پژوهانهحیطه نوآوری در یک فعالیت دانش 6
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حیطه6

دانش پژوهی آموزشی

گانه یک فرایند آموزشی6مصداق های حیطه های 
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تدوین و بازنگریحیطه 

برنامه درسی
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www.company.com

آموزشیهاینیازسنجی

درسیمحتوایسازماندهیوتدوین

رشتهیککوریکولومتدوین

رشتهکوریکولومبازنگری

یافتهادغامدرسیهایبرنامه
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مصداق ها: تدوین و بازنگری برنامه درسی



www.company.com

مداومآموزشهایبرنامهاجرایوطراحی

اساتیدآموزشهایبرنامهاجرایوطراحی

سالمتحوزهکارکنانخدمتضمنآموزشهایبرنامه

(...وفلوشیپی)جدیدآموزشیدورهیکاجرایوطراحی

.ردندمشروط بر اینکه همه این موارد در نهایت منجر به افزایش کیفیت آموزش گ
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(ادامه)مصداق ها: تدوین و بازنگری برنامه درسی
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نمونه فرایند: تدوین و بازنگری برنامه درسی



ارزشیابیحیطه 

(برنامه، دانشجو و استاد)
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(استاد، دانشجو و برنامه)ارزشیابیحیطه 

:  دانشجو

طراحی و اجرای روشهای نوین ارزشیابی دانشجو•

بازنگری و تغییر روشهای ارزیابی دانشجو•

ارزیابی دانش، مهارت و نگرش دانشجویان•

:استاد

طراحی و اجرای ابزارها، روش ها و فرایند ارزشیابی استاد•

طراحی سیستم ارزشیابی اعضای هیات علمی•
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(استاد، دانشجو و برنامه)ارزشیابیحیطه 

: حوزه برنامه

ارزشیابی بیرونی و درونی گروه های آموزشی•

آموزشیهای برنامه ارزشیابی بیرونی و درونی •

اعتباربخشیتدوین استانداردها و شاخص های •

هارزشیابی برنامه و موسسه براساس استانداردهای تدوین شد•

ارزشیابی آزمونها•
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(دانشجو)ارزشیابیحیطه 
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نمونه فرایند آموزشی: ارزشیابیحیطه 
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و یادگیرییاددهیحیطه 
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طراحی و اجرای یک روش نوین تدریس

به کارگیری روشهای نوین تدریس در عرصه های گوناگون  :

...  در بخش بالینی یا در شوراهای آموزشی وژورنال کالب روش آموزشی : مثال

و موردتنوع روشها، یادگیری مبتنی بر : بالینیحوزه آموزش...

 منتورینگتوسعه، اجرا و ارزشیابی

یادگیری مبتنی بر مساله

کار در گروههای کوچک و بزرگ
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.Iو جدید باشدنوآورانه.

.II رگساالن و پایه یک تئوری علمی باشد مثال یادگیری تجربی، یادگیری بزبر...

.III باشددارای بهترین شواهد برای محیط آموزشی ما.

.IV از آن در حد مطلوب باشدمیزان رضایت روش اجرا و ارزشیابی شده، و.
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محصول آموزشیحیطه 
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آموزشیوسایل

علمیساختاررعایتباآموزشیفشردهلوح

مطالعهراهنمایStudy guide

اندموده که به یادگیری فراگیر کمک نرشته رفرنسکتاب ها، درسنامه.

یافتهکشوریکمیتهتاییدودانشگاهیکمیتهپیشنهادبهمحصوالتسایر
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یادگیری الکترونیکحیطه 
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ردآناجرایودانشگاهالکترونیکآموزشسیستمطراحیدرمشارکت

:شاملدانشگاهسطح

الکترونیکمحتوایسازیآماده

الکترونیکآزمونطراحی

هدایت کالسهای مجازی

الکترونیکمحتواهایتدوینیاسازماندهی
25
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مدیریت و حیطه 

آموزشیرهبری
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هانامهآئینومقررات،فرایندهاسازیعملیاتیوطراحیدرمشارکت

شگاهداندرآموزشکیفیتافزایشجهتمدیریتتغییرهایمدلاجرای
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مصداق ها: مدیریت و رهبری آموزشی
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(تغییرمدلهای )مدیریت و رهبری آموزشیحیطه 
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نمونه فرایند: مدیریت و رهبری آموزشیحیطه 

1931



نکات مهم قبل از شروع به انجام فعالیت دانش پژوهی آموزشی

:این موارد را مشخص کنیدپژوهانهقبل از شروع و انجام فرایند دانش •

هر یک از افراد( سهم)میزان مشارکت1.

در فرایندکنندگاننقش و نحوه همکاری هر یک از شرکت 2.

:نحوه گردآوری مستندات شامل3.

 مستندات از چه نوعی خواهند بود؟ فیلم، ایمیل، عکس و...

ابزارها و مکانهای گردآوری مستندات فرایند شما

مسئول یا مسئولین گردآوری مستندات فرایند

مودمستندات فرایند به منزله راستی آزمایی انجام فرایند است و باید دقت ن.
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برنامه درسی

لزوم مطالعه این حیطه•

تفاوت برنامه درسی با برنامه آموزشی•

انواع الگوهای برنامه درسی•

ن فرایند خود را براساس یک مدل برنامه درسی تدوی: انواع مدل های برنامه درسی•

فرایند الزم است دارای پایه تئوریک باشد... نمایید

(هر سه مورد...)شود طراحی، اجرا و ارزشیابی فرایند در این حیطه، باید •

.فرایند در این زمینه باید دارای کوریکولوم مستند باشد•

...موضوع فرایند، بازنگری کوریکولوم است یا تدوین آن؟•
Es'hagh Moradi 34
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مشابه عناوین مقاالت باشد از بکارگیری واژه نباید، نوآورانهعنوان فعالیت -

.پرهیز نمایید... های مقایسه، تعیین اثربخشی و 

و نیز طراحی یا تدوین ، دارای واژه های نوآورانهفرایندیاکثرا عناوین -

.می باشداجراو ارزشیابی
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خود، عنوان مناسبی انتخاب نماییم؟پژوهانهچگونه برای فعالیت دانش 
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 ،هدف کلی هستندریزشدهو زیرمجموعهاهداف اختصاصی.

واژه اصلی در هدف کلی را بیابید و آن را تقسیم و جزیی نمایید.

باید نشان تعداد اهداف اختصاصی، باید معقول و قابل دستیابی باشد چون در پایان

.دهیم که به همه این اهداف دست یافته ایم
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مرور متون داخلی و خارجی
نویسیرفرنس: ونکوور

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1098214016630405
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1098214016630405


...(و بررسی متون و پایگاههای داده و سرچ)توضیح گام به گام•
نموداررسم •
(محتوایی آن را محاسبه کنیدروایی )استفاده از پرسشنامه •
تشریح مدل یا الگوی مورد استفاده•
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آماده )بنویسیدصورت گرفته را فعالیتاز مختصریشرح 
،متدولوژیتطبیقو موقعیتتحلیلو تجزیهچگونگی، سازی

(بنویسیدبخش اینرا در ارزشیابیاجرا و 



اشاره به مدل برنامه درسی •
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آماده )بنویسیدصورت گرفته را فعالیتاز مختصریشرح 
،متدولوژیتطبیقو موقعیتتحلیلو تجزیهچگونگی، سازی

(بنویسیدبخش اینرا در ارزشیابیاجرا و 



:سواالت پرسشنامه براساس اهداف اختصاصی تدوین شود•
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ن را اختصاص به میزان رضایت مخاطباپرسشنامه یکی از سواالت •
(:ارزشیابی فرایند)دهید

5لیکرت... میزان رضایت کلی شما از این فعالیت را مشخص نمایید•
...تایی
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را باید به خود اختصاص حداقل یک سوال هر هدف اختصاصی 
امتیاز و نمره کسب شده توسط این . دهد و قابل اندازه گیری شود

از 3سوال، میزان دست یابی به هدف ما را مشخص می کند مثال 
نمره4مجموع 
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را می سنجد و چون 1در پرسشنامه، هدف شماره 8سوال شماره 
.، پس به این هدف دست یافته ایم(3/14)نمره باالیی کسب نموده
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محیطبه نوآورانهفعالیتدر آن کهمحیطتعامل با هایشیوه 
.کنیدذکرمورد نقد قرار گرفته را یاشده و معرفی



محیطبه نوآورانهفعالیتدر آن کهمحیطتعامل با هایشیوه 
.کنیدذکرمورد نقد قرار گرفته را یاشده و معرفی

کتاب؟نمایشگاهدرارایه:کتابمورددر

نمایشگاههادرارایهطریقازتعامل

نوآوريانتقالجهتدرآموزشيهايدورهبرگزاريدرارایه

هاجشنوارهوهاکنگرهدرپذیرش

ازاعمنوآورينشرهايشيوه/CDیاداخليمقاالت/پاورپوینت
راهنما/کتاب/تارنما/خارجي

آنهانتایجودیگراماکندرنوآوریتعمیمشواهد

فراگیرانیامشتریان/همکاران/خبرگاننقد
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(Reflection)بازاندیشی

طول این فرایند و در مراحل مختلف آن، یعنی قبل از شروع، حین انجام در •
ار، به بازاندیشی اتفاق افتاد که اکثرا با توجه به ماهیت ک، ....مربوط به اقدامات 

:صورت گروهی بود که برخی عبارتند از

به چه دلیل کوریکولوم نیاز به تدوین دارد؟

چرا باید این کوریکولوم انتخاب گردد؟

چه جایگزین های دیگری برای این فعالیت وجود دارد؟

خیر؟نتایج به دست آمده را می توانیم برای سایر دوره ها نیز تعمیم دهیم یا
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یا بازاندیشیرفلکشنمنبع برای مطالعه بیشتر در مورد 
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شداینبرسعيآن،6و5معياردوویژهبهگالسيکمعيارهايبهدستيابينظراز•
دانشمعيارهايبهطرقایناز،نوآورانهفعاليتیکاوليهمعيار4برآوردنبرعالوه
:کنيمپيدادستپژوهي

اینهمکارانورشتهاساتيدازنظرخواهيطریقاز:نقادانهبررسيمعيار(الف•
عرفجهتدرایشان،بازخوردهايازاستفادهآن،تبعبهوبازخورددریافتوحوزه،
فرایندبهبودونقایصوایرادات

اینتایجنانتشارگردید،ذکرقبليهايبخشدرآنچهبهتوجهبا:نتایجانتشار(ب•
برايارسالوجلساتدرطرحآموزشي،گروههايبرايارسالطریقازفرایند

.گرفتصورتگروهدانشجویان
•
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: Glassick Criteriaگالسیکدستیابی به معیارهای 



:ذکرکنیدرا ذیلبخش موارد ایندر •

یکتفکبه ویژهاز اهداف هریکبرایبه اهداف دستیابیشواهد •

مشتریان/فراگیرانرضایتمندیمیزان•

آیندهبرایپیشنهاداتقوت و ضعف و تقاط•
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ه ارائه شده چگونفعالیتکهاینو فعالیتاینحاصل از نتایج
بنوییسدرا یابدموفق شده است به اهداف خود دست 
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ها و مطالبرفرنس

و بررسی بیشتربرای مطالعه
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•Places to Publish

• Annual SoTL Conferences: 

http://www.washington.edu/teaching/sotlannual-conferences/

• Great list of  interdisciplinary and teaching journals:

http://www.fctl.ucf.edu/researchandscholarship/sotl/journals/

• Directory of  Teaching Journals: http://cetl.kennesaw.edu/teaching-

journalsdirectory

• Directory of  Teaching Conferences: 

http://cetl.kennesaw.edu/teachingconferences-directory
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moradi.i90@gmail.com

Es'hagh Moradi 60



روایی محتوایی پرسشنامه؟

پرسشنامه را محاسبه نماییم؟(Content validity)چگونه روایی محتوایی•

عالیت اهداف اختصاصی ف)پس از تدوین پرسشنامه مطابق با اهداف آموزشی•

، باید گانکنند، و قبل از توزیع پرسشنامه در بین مخاطبان و شرکت (نوآورانه

.روایی محتوایی آن را به دست آوریم
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