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Expanding the Definition of Scholarship

Discovery Build new knowledge through traditional research

Integration
Make connections across disciplines and place 

specialties in a larger context

Application
The bridge between theory and practical use. Aid 
society and professions in addressing problems

Teaching Effective communication of knowledge to learners



Glassick, C. (1997) Scholarship Assessed

1. Clear Goals

2. Adequate preparation

3. Appropriate methods

4. Significant results

5. Effective communication

6. Reflective critique
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تعریف اقدام پژوهی
.یک روش پژوهش کیفی است•
ود  چگونه می توانم کیفیت کارم را بهب: وقتی که از خود می پرسیم•

ببخشم؟ 
ورت اجرای تغییر برنامه ریزی شده و رصد منظم تاثیرات تغییر، به ص•

نفعانگروهی و مشارکت همه ذی
:  پیش فرض ها•

مشکل را ذی نفعان پیدا کنند. 1.

راه حل مشکل را خود ذی نفعان پیدا کنند. 2.

هماهنگ و مشترک کار کنند. 3.

باعث رشد حرفه ای افراد می شود. 4.



هدف ازانجام اقدام پژوهی

ا  پیدا کردن راه حل برای مشکالت حرفه ای روزمره و نه ارتق•
دانش

.انجام اقدام پژوهی به یادگیری مادام العمرمنجرمی شود•



خصوصیات اقدام پژوهی

.می تواند فقط خاص یک موسسه باشد•
.تعمیم پذیری اولویت ندارد•
.نیاز به مشارکت دارد•
.تغییر باید اجرا بشود و نه فقط پیشنهاد بشود•
.نتایج تغییر بررسی بشود•
.دتصمیم برای ادامه، اصالح و یا قطع مداخالت گرفته بشو•



نسخةدارد،راخودخاصروشکهاینضمنپژوهیاقدام•
درراپژوهشگردستبلکه،کندنمیتجویزرامعینی
وهاازویژگیکهتشخیصیبراساس،تحقیقمراحل
.بازمیگذارددارد،نظرموردمسئلةجایگاه



که بایددانستتوان متشکل از چهار مرحله پژوهی را میچرخة اقدام
:چندین بار تکرار گردند

برنامه. ریزی1

اقدام. 2

مشاهده. 3

بازاندیشی و تعدیل اقدام. 4.



به شکل حلزون معکوسی استپژوهی اقدامهای متوالی چرخة •
.که حاکی از اجرای اقدامات بیشتر برای بهبود مداوم است

ر  ممکن است زیرچرخه هایی از چرخه اصلی جدا گردند که در ب•
اصلی استگیرنده اقدامات تکمیلی و یا تأکید بیشتر بر اقدامات



پژوهیریزی درا قدامبرنامه: 1مرحلة

جهت ریزی برای اقدامبرنامهو شناسابی مسئلهشامل•
.مسئله استحل



به اجرا درآوردن اقدام:2مرحلة

برگزیده پژوهبه وسیلة اقدامکه ، اقدام بهینهاین مرحلهدر •
.  آیدبه اجرا درمیطبق برنامه ریزیاستشده 



مشاهده: 3مرحلة

وده می شپرداختگردآوری شواهد دربارة تاثیر اقدام بهینه به•
.ممی کنیراگردآوریکیفی یاکمّی هایمنظوردادهبرای این 



بازاندیشی: 4مرحلة

ل  ، شواهد تآثیر اقدام بهینه مورد تآمل و تحلیاین مرحلهدر •
.  قرارمیگیرد

پژوهی گزارش مقدماتی اقدامتحلیلین انتایجبراساس سپس •
.شودتدوین می



گام برای اجرای اقدام پژوهی10
تشخیص . دارموقعیت مسئله1
عنوان پژوهش. 2

بیان مسئله. 3

بر. رسی پیشینه4

جمع. (1شواهد )آوری اطالعات 5

تحلیل . هاو تفسیر داده6

راه . اقداماتها و حل7

(2شواهد )آوری اطالعات جمع8.

پژوهیو مشروعیت اقدامعتبار ا9.
پژوهیاقدامگزارش 10.

پژوهیریزی درا قدامبرنامه

به اجرا درآوردن اقدام

مشاهده

بازاندیشی



تشخیص موقعیت مسئله دار: گام اول
پیشازآموزشیاهدافوانتظارموردهایتوانمندییافتنتحققمیزاندردقتبا•

هامینهزدرراآنهایریشهکهپردازیممیدارمسئلهموقعیتتشخیصبهشدهتعیین
.کنیمجستجوباید

:  زمینه هایی از قبیل•
کوریکولوم آموزشی. 1

محتوای آموزشی. 2

اهداف آموزشی. 3

روش های آموزشی. 4

تکنولوژی آموزشی. 5

ارزشیابی ها . 6

مدیریت کوریکولوم. 7

منابع. 8

پذیرش دانشجو. 9

استاد. 01

جذب استاد. 11

......... 21



تشخیص موقعیت مسئله دار: گام اول

(تحدید مسئله)تشخیص صحیح مرزهای مشکل •
ترسیم صحیح تصویری از وضعیت موجود  •



عنوان اقدام پژوهی: گام دوم

.  اشدبدهندة ایجاد تغییر در وضعیت نامطلوب در جهت بهبود نشان•
د نه  باشتغییر پیام نوشته شود که حاوی عنوان به صورتیبیان •

لیبررسی رابطه ها یا تفاوت های بین متغیرها یا بررسی روابط ع



بیان مسئله: گام سوم
ة موجودبیان مسئلاکنون ایجاد مشکل نموده و که توصیف موقعیتی•

در آن موقعیت 
دارد  ظربیشترین ارتباط را با پدیدة مورد نبپردازدکه مواردی به ذکـر •
د چگونگی پدیدآیی و مویکه تجاربیو های اصلیدغدغهتشـریح •

وجود ایـن دغدغه  
نده کـنای نگـراندار و دغدغهمسئلهاز وجود موقعیتی حاکی که تجاربی •

ی خود  برانگیز پیش روای چالشکـه مسـئلهکـردهبرای او بوده و او را قانع
دارد  

ال و نگرانی خود را در قالب یک سودغدغه : تحقیقسوال اساسی طرح •
پژوهشی بیان و آن را توجیه نماید

. شودصورت روشن بیانبه پژوهشاهداف •
در پژوهش در انتهای بخش مقدمه  ها یا مفاهیمواژهتوصیف •



بررسی پیشینه : گام چهارم
و مسئلهشناخت هرچه بیشترباشد که پژوهشگر در قانع کنندهباید •

های کاربردی برای بهبود  حلراهانـتخاب و اجرایتر آن و کاملدرک
تفاده را  به توان و اندیشة خود اتکاء نکـرده و بهرین اسـتنها، مسئله

.های دیگران نموده استها و یافتهاز تالش
آوری شده با موضوع وزمینةهای جمـعبه مـیزان تـناسب دادهتوجه •

بحثمورد 
موضوع پژوهش خود را  که درست بعد از زمانیزمان انجام این گام •

ه  کند به سراغ پیشینة اطالعاتی مناسب در آن زمینمیانتخاب
.رودمی



( 1شواهد )جمع آوری اطالعات : گام پنجم

ر  را دکه پژوهشگر ( مدارک و اسنادیها، تجربه)ثبت شواهدی •
حل  مسئله و مشکلی وجود دارد و برایقانع نماید که بدو امر 

.آن باید به پژوهش مـتوسل شد
هـای ای از اطـالعات بـا اسـتفاده از روشآوری مـجموعهجمع•

مـناسب

.بازاندیشیها برای بندی و ذخیرة دقیق دادهطبقه•
ها و شواهد مورد نیازاتخاذ تصمیم در مورد انتخاب نوع داده•



تحلیل و تفسیر داده ها: گام ششم

انتخابها گردآوری دادهمناسب برایدر گام قبلی روش اگر•
.  گرددمیها محسوب تحلیل مـناسب دادهشده باشد پـایة 

عات اطالصحیح شواهد و تفسیرتبع آن و به اصولی تحلیل•
ها جهت فراهمحلتواند به بهترین راهموقعیت میمربوط به 

.  بینجامدبهترین شرایط بهبودنمودن 



راه حل ها و اقدامات مرتبط با آن: گام هفتم

گرتا پژوهشکه است مرحلة استنتاج از تحلیل تمامی اطالعاتی •
کرده و اکنون در  آوریجمعدار به موقعیت مسئلهکنون راجع 

ادة  قصد استفو تفسیر های حاصل از این تحلیل حلقالب راه
.داردجهت ایجاد تغییر و بهبودها و تالش در بهینه ازآن

انتخاب . ،هاحلراه1

اعتبارسنجی . ،هاحلراه2

اجرای . ،های مناسبحلراه3

ارزیابی . نتایج این اجرا  4

اصالح . هاحلیا تغییر و تعدیل راه5



(2شواهد )جمع آوری اطالعات : گام هشتم

ه  پردازدکآوری اطالعات و استخراج شواهدی میبه جمـعپژوهشگر •
و تغییری شوندبتوانند مبین و موید بهبود 

ها بوده  کسب آنمدعی او در جریان پژوهش خویش تغییری که •
.است

ر خود  داپژوهشگر شواهد مناسبی برای بهبود موقعیت مسئلهاگر •
ل  کارهای انجام شده در مراحل قببایست به، میدست نیاوردبـه 

. ها تجدید نظرکندبرگردد و در آن
جمع. ،آوری شواهد بهبود1
هماهنگی . ،  1با شواهد 2شواهد 2
نتیجه. .2از شواهد گیری 3



یافته های اقدام پژوهی: گام نهم

درمرحلة اجراپژوهی معتبر نمودن یک اثر اقدام•
پژوهیمالحظات اخالقی در فرایند اقدامرعایت •



گزارش اقدام پژوهی: گام دهم

ز پژوهی عبارت است از شرح مبسوطی ازکار پژوهش اگزارش اقدام•
آنابتدا تا انتهای 

داری به چشممان خورد و  مشکل و موقعیت مسئلهکه زمانیاز •
پژوهیکار اقدامکردیم تا پایانانتخاب  عنوانی برای آن 

.کنیمکه منابع و مراجع را فهرست میتا زمانی •
.داردو ساختار خاص خود را قالب •
وت تا از نقاط قبگیریم کار دیگران الگو ازآثار و روشالزم است •

شویممند ها بهرهآن
نپردازیمها از آنبه تقلید صرف ولی •
خ آنها که در هر فصل گزارش باید به بیان پاسسئواالت کلیدی، •

.پرداخت



!از صبر و حوصله شما متشکرم 


