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توسعة عالي، برنامه كيفيت بروندادهاي آموزش 

در . اي پيدا نمود علمي جايگاه ويژه هيئتاي  هحرف
هاي پژوهشي در سطح ملي  با مرور يافته ،اين مقاله

 هيئتاي اعضاي  حرفه ةتوسع ةي در بارالملل نو بي
علمي،  هيئتاي  هتوسعة حرفعلمي به مفهوم 

محورها و استانداردهاي آن و همچنين به چگونگي 
علمي  هيئتاي  هتوسعة حرفاجراي ي و ريز برنامه

 نتايج اين بررسي نشان. شود مي در عمل پرداخته
 ،علمي هيئتاي  هتوسعة حرفهاي  دهد كه برنامه مي

 موجب ارتقاي كيفيت زندگي فردي، سازماني و
شود و چهار عامل را  ميعلمي  هيئتاي عضو  حرفه
آموزشي با ايجاد  ةتوسع) ۱: گيرد مي در بر
 اي بهبود تدريس و يادگيريبرهايي  فرصت

هايي  توسعه پژوهشي از طريق ايجاد فرصت) ۲
توسعه فردي ) ۳هاي پژوهشي  براي كسب موفقيت
 و ،ي و تغييرريز برنامههاي  با تقويت مهارت

توسعه سازماني با توانمند نمودن اعضا براي ) ۴
  . هاي مورد نياز سازمان كسب مهارت

  

Abstract: The pressure for evolution in 
the quality of higher education outputs 
caused faculty development. In this 
paper, international and national findings 
about Faculty Development explain the 
concept of faculty development, its 
factors and standards as well as planning 
and implementing of Faculty 
Development.  

The results of this paper indicate that 
the faculty development cause individual, 
organizational and professional 
improvement and include four factors:  

1) Instructional development 
through creating opportunities for 
teaching and learning improvement, 
2) Professional development through 
creating opportunities for obtaining 
research success, 3) Personal 
development by empowering planning 
and changing skills and 4) Organizational 
development through empowering 
organizational skills.  
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   مقدمه
هاي اساسي كه در كيفيت بروندادهاي آن نقش  يكي از عامل ،در نظام آموزش عالي

نه تنها وظيفه ياري دادن به  ،علمي هيئتاعضاي زيرا  ؛است علمي هيئتاساسي دارد 
پرورش  بلكه بايد آنان را در ايجاد بينش و، دانشجويان براي ساختن دانش را دارند

اين . ياري دهند، هاي نظام آموزش عالي هدف در چارچوب، پذير هاي اشتغال مهارت
و ضرورت هماهنگي  ۲۱ اول قرن ةتغييرات آموزش عالي در ده واسطهه ويژه بامر ب

گسترده از  ةو استفاد ،رو به افزايش آموزش عالي با دنياي صنعت و كسب و كار
مزيت رقابتي را از ، ها سازمان). ۱۹۹۸، 1اسكولينك( قابل توجه است ،ي اطالعاتفنّاور

. كنند مي ترين منبع استراتژيك حاصل طريق تمركز بر منابع انساني به عنوان مهم
هاي استراتژيكي پرورش  مراكز آموزش عالي به عنوان يكي از نهاد وها  دانشگاه

علمي به  هيئتاعضاي  آيند و مي به حساب نيروهاي متخصص و مورد نياز جامعه
نه تنها در سطح ، هاي فكري و اجتماعي سرمايه ةدهند عنوان عامل اصلي جهت

 اي هتوسعة حرف، رو از اين ؛كنند مي اي ايفا نقش ويژه، بلكه در سطح كشور ،دانشگاه
جايگاه خاصي  به عنوان بخشي از مديريت منابع انساني در سطح دانشگاه علمي هيئت

براي اينكه اين حوزه از مديريت منابع انساني در . داردها  دانشگاه را در مديريت
منابع  تحول و نوآوري در مديريت، تغيير، جايگاه مناسب و شايسته خود قرار گيرد

ي ها نظام تواند مي انجام اين امر. هاي آموزش عالي ضروري است منظا انساني در
  . تر نمايد كارآمدتر و اثربخش، آموزش عالي را پاسخگوتر

علمي  هيئتشناختي اعضاي  جمعيت گزارش بخش آموزش آمريكا از تغييرات 
 درميالدي  ۱۹۸۸علمي تمام وقت در  هيئتدارد كه بيش از نيمي از اعضاي  مي بيان

خدمتي خود را ة نزديك به دو سوم دور يعني ؛اند ساله بوده ۴۵باالتر از  سنيگروه 
علمي ثابت  هيئتاعضاي ، در حال تغيير دانشجويان ةبدن و به رغم گذرانده بودند

 هيئت علمي مجبور به استخدام اعضاي آموزش عالي آمريكا ،بعد ةدر ده. بودند
اي جديد در جهت پاسخگويي به و بايستي براي آماده نمودن اين اعض جديدي شد

حياتي براي  ةدهميالدي،  ۱۹۹۰ ةبنابراين ده ؛كرد مي يريز برنامه ،نيازهاي متحول
، از اين رو ؛آيد مي به حساب، از جمله آمريكا، آموزش عالي اغلب كشورها

توسعة براي هايي  هاي حمايتي و ساختار استراتژي اتخاذ به منظورهايي  رويكرد
در ايران ). ۱: ۱۹۹۳، و همكاران 2منجز( وجه قرار گرفتتلمي مورد ع هيئت اي هحرف
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 هزار نفر ۸۰۰/۱به بيش از شمسي  ۱۳۵۷ هزار نفر در سال ۱۸۰از  جمعيت دانشجويي
ه شد مار منشرآ برابر آخرين). ۷۸۵ :۲۰۰۷بازرگان، ( استبالغ شده  ۱۳۷۸سال  در

همچنين  .وده استب ۴۱۱۷۲۰۸، ۱۳۸۹-۱۳۹۰جمعيت دانشجويي در سال تحصيلي 
تمام وقت  به صورت) آموزشگر دانشگاهي( نفر ۲۱۸۳۶۸كل مدرسان دانشگاهي  تعداد

به  صددر ۶/۳۲از اين تعداد . ات آموزش عالي كشور بوده استمؤسسو پاره وقت در 
به تدريس  ات عالي دولتيمؤسسو ها  در دانشگاه درصد ۳/۵۱تمام وقت و  صورت

ات آموزش عالي كشور مؤسس علمي تمام وقت هيئتصد توزيع در. اند اشتغال داشته
، درصد دانشيار ۰/۹، درصد با مرتبه علمي استاد ۲/۴با توجه به مرتبه علمي شامل 

، منيعي( اند درصد مربي آموزشيار بوده ۳/۲درصد مربي و  ۰/۴۵، درصد استاديار ۳/۳۹
  .)۴۳و  ۱۱۲: ۱۳۹۰

ات آموزش عالي ايران در دو سمؤسنام دانشجو در  ثبت گسترش نرخ، از اين رو
درباره كيفيت را در پي  ت جديسئواال، و نيز افزايش فشار اجتماعي گذشته ةده

در اين ؛ كند مي توجه به كيفيت آموزش عالي را صد چندان ،و اين امر ،داشته است
توسعة مفهوم : كلي پاسخ دهد سئوالبه اين اين مقاله سعي بر آن دارد كه ، راستا
چگونه در  و و استانداردهاي آن كدامند محورها، علمي چيست ئتهياي  هحرف
  علمي پرداخت؟ هيئتاي  هتوسعة حرفها به اجراي برنامه  توان در دانشگاه مي عمل

  : هاي زير پاسخ داده شده است سئواللذا براي اين منظور به 
 ؟يستچ علمي چيست و داليل توجيهي آن هيئتاي  هتوسعة حرفمفهوم  .1
 علمي كدامند؟  هيئتاي  هسعة حرفتومحورهاي  .2
  چيست؟ علمي هيئتاي  هتوسعة حرفاستانداردهاي  .3
 اي هيت علمي را سامان بخشيد؟ هتوسعة حرفهاي  توان فعاليت مي چگونه .4

هاي يادشده از منابع پژوهشي موجود در سطح ملي و  والئبراي پاسخ دادن به س
 . است شدهها تحليل العات حاصل از آنطالمللي استفاده شده است و ا بين

   علمي و ضرورت آن هيئتاي  هتوسعة حرفهاي  فعاليت مروري تاريخي بر - 1
هاي سازمان يافته نسبت به  كوشش) ۲۰۰۰( 2و كينگ 1بر اساس پژوهش الولر 

گردد  به زماني برمي اين امر. شروع شدميالدي  ۱۹علمي از قرن  هيئتاي  هتوسعة حرف
علمي براي كسب شايستگي در  هيئتاعضاي  كه دانشگاه هاروارد در حمايت از

و مراكز آموزش ها  دانشگاه. به اعطاي فرصت مطالعاتي پرداخت ،هاي مربوطه رشته
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در مورد ، علمي در كنار تخصص در رشته هيئتعالي براي حمايت از اعضاي 
اي آنان پيش  هاي حرفه اي ويژگي هتوسعة حرفرا براي هايي  روش ،تدريس و تحقيق

در ها  فعاليت. شد ها مي توجه كمي به اين ويژگي ،كه قبل از آن زمان حالي در ؛گرفتند
تخصصي و  ةرشت ةاي شامل به روز نگه داشتن در زمين هتوسعة حرفحمايت از 

كمك ، هاي علمي هاي تحقيقي و سفر هزينه، علمي مرخصي، هاي مطالعاتي فرصت
، الولر و كينگ( ودبورس تحصيلي و شركت در جلسات تخصصي ب، تحصيلي ةهزين
۲۰۰۰: ۳ .(  

شود تا  مي گويند كه طراحي مي اي علمي به هر برنامه هيئتاي  هتوسعة حرف
علمي تقويت كند و رشد فردي و  هيئتاستفاده از تكنولوژي جديد را براي اعضاي 

اي در دهه  هتوسعة حرفي ها تالش). ۲۰۰۱، 1پرييست( سازماني اعضا را ارتقا دهد
اهميت اول را به تخصص علمي يا  ،بهبود اثربخشي آموزشي ايبرميالدي  ۱۹۷۰

رويكردهاي بعدي روي فهم . داد مي علمي هيئتهاي آموزشي اعضاي  مهارت
علمي از  هيئتگسترش آگاهي اعضاي  يند تدريس و يادگيري وآپيچيدگي فر

هاي اخير تمايالت  در سال. شناخت و رشد متمركز شد ةاطالعات جديد دربار
مورد توجه  ،فردي و هم سازماني اي هتوسعة حرفنسبت به رويكردهاي  هم ،جديدي

نظر درباره موضوعات بازانديشي و تجديد دهنده نشان ،اين تمايالت. قرار گرفت
 ةدر طول ده) ۷ :۲۰۰۰، الولر و كينگ( علمي است هيئتاي  هتوسعة حرفمربوط به 

مراكزي  و نيز اي آموزشي هتوسعة حرفهاي آمريكا مراكز  در دانشگاه ميالدي ۱۹۷۰
اي اعضاي  هتوسعة حرفايجاد شد كه بر  يندهاي تدريس و يادگيريآبراي تقويت فر

داشت و اين  تأكيدهاي كالس درس  اي در فعاليت رشد حرفه ةعلمي در زمين هيئت
چالش  ةدر زمرميالدي  ۲۰در اواخر قرن  ادامه يافت وميالدي  ۱۹۹۰ ةتمايالت تا ده

اي بر يادگيري دانشجو  هتوسعة حرف، در ادبيات. لي قرار گرفتجدي آموزش عا
 هيئتاي  هتوسعة حرفهاي مربوط به  كه در پژوهش در حالي ؛تمركز داشته است

هاي اين زمينه بيشتر بايد بر شناخت يادگيري  توان مالحظه كرد كه فعاليت مي علمي
در . علمي داشته باشد تهيئاي  هتوسعة حرفالويت اول را در  دانشجو متمركز باشد و

اي به  هاي محيط علمي در انطباق با تغييرات اجتماعي منجر به توجه ويژه چالش غرب
موارد زير  اين چالش شامل ةداليل پنجگان .علمي شد هيئتاي  هتوسعة حرفهاي  برنامه
تغيير ) ۲دوره كارشناسي  كيفيت آموزش بويژه در ةتغيير انتظارات دربار) ۱ :است
تغيير ) ۴آن بر تدريس و يادگيري  تأثيرتغيير تكنولوژي و ) ۳ي اجتماعي ها نياز
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الولر (در تدريس و يادگيري ها  تغيير پارادايم) ۵ جمعيت دانشجويي و انتظارات آنان
نيازمند اين است كه نه تنها اعضاي ها  كدام از اين چالش هر .)۳-۶ :۲۰۰۰، و كينگ
. هاي سنتي تدريس خود را بازنگري كنند يبلكه دانشگاه نيز استراتژ ،علمي هيئت

رويكردهاي نوين و استفاده از  هاي سنتي به سمت تغيير روش تدريس از شيوه
اين امر با  .ي و هماهنگي با تغييرات استريز برنامهمستلزم  ،هاي اطالعات يفنّاور
 در پاسخ به اين .كند مي علمي نمود پيدا هيئتاي اعضاي  هتوسعة حرفهاي  برنامه

به سمت اين  ،بيشتر بر يادگيرنده محور شدن تأكيدبا ها  خيلي از دانشگاه، تغييرات
اين تغيير در آموزش عالي ) ۲۰۰۹( و همكاران 1اسكات. ندا هتغيير پارادايم حركت كرد

  : اند كه در جدول زير خالصه شده است بيان داشته) ۲۰۰۲( 3و لسكز 2را از قول راملي
  

از منظر ديدگاه سنتي و ديدگاه جديد با توجه به تغيير اصول آموزشي  )۱(جدول 
  پارادايم در آموزش عالي

  ديدگاه جديد  ديدگاه سنتي
  تمركز بر يادگيري تمركز بر تدريس

  گيري دانش در موقع لزوم بر به كارتأكيد بر آنچه كه فرد يادگيرنده بايد بياموزد تأكيد
  ها  آموزش به عنوان بررسي آگاهانه عقايد و ارزش شبرنامه درسي به عنوان انتقال دهنده دان

  بر كار مشاركتي وگروهي تأكيد بر كار فردي تأكيد
  ايجاد پيوند بين تفكر انتقادي و زندگي واقعي  بر تفكر انتقادي تأكيد

  يادگيري براي به كارگيري  يادگيري براي يادگيري
  هاي فردي و تنوع در دانش آموزان  به تفاوتتوجه آموزان به عنوان گروهايي همگن دانش

  ۲۰۰۲به نقل از رملي و لسكز،  ۲۰۰۹اسكات و همكاران، 
  

اي  هتوسعة حرف ةبرنام اجراي ضرورت، هاي صورت گرفته در ايران نيز بررسي
 ،علمي هيئتدر بررسي ميزان فرسودگي شغلي اعضاي . دهد مي علمي را نشان هيئت

علمي در شغل خود  هيئتحدود نيمي از اعضاي  كه در ادجامعه مورد بررسي نشان د
در بررسي وضعيت بالندگي ). ۱۳۸۹، عارفي و قهرماني( كنند مي احساس عدم موفقيت

آموزشي و ، ايحرفه، وضعيت بالندگي آنها در بعد سازماني، علمي هيئتاعضاي 
كالت بررسي مش در). ۱۳۸۶، جمشيدي( فردي در حد زير متوسط ارزيابي شده است

، پژوهشي، آموزشي، هاي اداري در بخش مشكالت ،علمي تازه استخدام هيئتاعضاي 
با مشكالتي مواجه ها  اعضا در تمامي اين بخش. ارتقاء و محيطي بررسي شد، ارتباطي
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شناسايي نگرش  در ارتباط بادر بررسي صورت گرفته ). ۱۳۸۲، جلوي( اند بوده
مصوب سال  يارتقا ةنام نسبت به آيينعلمي دانشگاه شهيد بهشتي  هيئتاعضاي 

پژوهشي و ، آموزشي علمي از معيارهاي هيئتگزارش شده است كه اعضاي  ۱۳۸۷
). ۱۳۸۹، بهمني( ارتقا رضايت ندارند ةنام يينآاجرايي موجود در  –خدمات علمي 

 هيئتدر رساله دكتري با موضوع طراحي الگوي ارزيابي اعضاي ) ۱۳۸۸( صفري
بالندگي آنان گزارش داده است كه روند موجود ارزيابي آموزشي علمي در راستاي 

بر ارزيابي دانشجويان متمركز  علمي در دانشگاه شهيد بهشتي عمدتاً هيئتاعضاي 
 است و نتايج حاصل از ارزيابي دانشجويي در تقويت توانمندي آنان كمتر استفاده

 هيئتندگي اعضاي در پژوهشي به منظور بررسي ضرورت تأسيس مركز بال. شود مي
ها و منابع انساني از ديدگاه  برنامه، علمي در دانشگاه شهيد بهشتي از نظر تجهيزات

ايجاد مركزي براي بالندگي اعضاي  كه رد بررسي نتايج نشان دادعة موجام ،اساتيد
علمي ضروري است و البته اداره اين مركز نبايد به مديريت دانشگاه بلكه به  هيئت

علمي اعتقاد داشتند كه  هيئتاكثر اعضاي . علمي سپرده شود تهيئخود اعضاي 
اندازي اين مركز محسوب  ايجاد و راه به منظورمالي  ةترين حمايت كنند دانشگاه مهم

). ۱۳۸۸، مرزبان( تواند با ارائه خدمات به درآمدزايي نيز بپردازد شود و اين مركز مي مي
 ۱۵۰تبصره يك ماده  در ايران به ابالغ علمي هيئتاي  هتوسعة حرفهاي  فعاليت ةسابق

شد هاي اجرائي اجازه داده  به دستگاهگردد كه  اي برمي هتوسعة حرفسوم  ةقانون برنام
هاي آموزشي ضمن  درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي دوره تا

الي به ي آموزش عريز برنامهپژوهش و  ةمؤسس ،پس از اين ابالغ .كنند خدمت هزينه
و ها  ي اقدام به برگزاري دورهفنّاورتحقيقات و ، نمايندگي از سوي وزارت علوم

 ةمؤسسربط در  ن ذيبرابر اعالم مسئوال. نموده استها  در دانشگاههايي  كارگاه
تا  ۸۰طي دوره شش ساله از سال ها  اين كارگاه، ي آموزش عاليريز برنامهپژوهش و 

، ي اطالعاتفنّاورچون آموزش كاربرد ها  مه رشتهو با موضوعات مشترك براي ه ۸۵
افزايش و تقويت ، گيري در آموزش سنجش و اندازه، روش تحقيق، روش تدريس

هاي  فنون تنظيم و ارسال مقاله، نيازسنجي در برنامه درسي مهارت زبان انگليسي و
ت بسياري از موضوعا ،و ارتباطي در كالس هاي اجتماعي به كارگيري مهارت، علمي

در ، هاي مختلف ديگر و همچنين موضوعات تخصصي ويژه رشته مشترك
نامه طرح  آيين ۲۵/۵/۱۳۹۰در تاريخ . برگزار گرديده است هاي سطح كشور دانشگاه
هاي شوراي عالي  افزايي و توانمندسازي مصوب شوراي اسالمي شدن دانشگاه دانش
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ابالغ شد كه ها  به دانشگاهي فنّاورتحقيقات و ، از سوي وزارت علوم 1انقالب فرهنگي
و فنون ها  روش، شامل دو محور عمومي با موضوعات ضوابط و مقررات دانشگاهي

مديريت ، هاي آموزشي و پژوهشي ارزيابي فعاليت، روش و مديريت تحقيق، تدريس
ساعت و همچنين موضوعات  ۱۶اطالعات علمي و منابع الكترونيكي هركدام به ميزان 

  . است رفتي و انديشه سياسيمختلفي حول محور مع
  

  اي و محورهاي آن هتوسعة حرف
علمي به  هيئت ياي اعضا عبارت از تقويت و رشد حرفه علمي هيئتاي  هتوسعة حرف

اي در راستاي استفاده از تكنولوژي جديد  منظور بالندگي شغلي و انجام وظايف حرفه
 علمي را ارتقا دهد يئتهرهبري و نوآوري عضو ، هاي ارتباطي است تا بتواند مهارت

علمي  هيئتاي  هتوسعة حرفدر بررسي تعاريف گوناگوني كه از ). ۲۰۰۱، پريست(
، هاي فردي مهارت اي در چهار محور توسعه هتوسعة حرف بر ،ارائه شده است

از نظرات  اي خالصه )۲(جدول  در. شود مي تأكيدپژوهشي و آموزشي ، سازماني
  . استشده  برخي از پژوهشگران ارائه

  

  علمي هيئتاي  هتوسعة حرفتعريف  ةنظر برخي از پژوهشگران دربار ةخالص )۲(جدول 
 تعريف مفهومي نام پژوهشگر

الولر و كينگ به نقل از گاف
)۲۰۰۰(  

اي و  هاي حرفهو ويژگيها  تقويت استعدادها، گسترش عاليق و بهبود شايستگي
 علميهيئترشد شخصي عضو

  علمي هيئترفتار، فرايند و ساختار عضو ةگانتغيير در سطوح سه)۱۹۷۵(3فيليپز و 2بركوييست
 اي، رهبري و نوآوري، شغلي و هاي آموزشي، حرفهاي مهارتهتوسعة حرف)۲۰۰۰(5و استيگر 4كامبلين

 علميهيئتهاي ارتباطي عضومهارت
)۲۰۰۱(پريست 

 
هاي  هارتمهاي مربوط به تكنولوژي جديد به منظور رشدتقويت مهارت

 ارتباطي و رهبري و نوآوري
هاي ارتباطي و علمي از طريق تقويت توانايي مهارتهيئتتقويت نقش اعضاي)۲۰۰۶(و همكاران 6استينرت

 رهبري و نوآوري
 هيئتتوانمندي شغلي عضو  يدر حمايت از بهبود عملكرد و ارتقاهاييفعاليت )۲۰۰۹(  8دلي و 7دي

 علمي

                                                                                                                                      
   .در شوراي عالي انقالب فرهنگي به تصويب رسيد ٢١/٢/١٣٩٠مورخ  ٢٨١١ ةنامه به شمار يينآاين  1.

2. Berquist 
3. Phillips 
4. Camblin 
5. Steger  
6. Steinert 
7. Dee 
8. Daly 
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هاي  در رابطه با رشد ويژگي علمي هيئتاي  هتوسعة حرفط به متون پژوهشي مربو
اي سه بعد را  هتوسعة حرفهاي  دهد كه برنامه مي علمي نشان هيئتاي اعضاي  حرفه
چگونگي ) ۳آموزش تكنولوژي ) ۲هاي تدريس و يادگيري  استراتژي) ۱: گيرد مي دربر

اوان در زمينه رشد هاي فر تقويت محيط اجتماعي يادگيري همراه با ايجاد فرصت
 در ابتدا در قالبها  اين برنامه. ها اي مدرسان و به كارگيري آن مهارت شخصي و حرفه

فراهم آوردن ) ب، كارگاه آموزشي و سمينار )الف: شد مي دسته فعاليت خالصه ۵
 –يند تدريس آدر جهت ارزيابي و بهبود فر علمي هيئتي شرايط براي اعضا

اي از طريق  هتوسعة حرفعلمي براي  هيئتي به اعضاي هاي فرد كمك) ج ،يادگيري
) ه ،علمي هيئت ةمرخصي تحصيلي و مبادل، اعطاي بورس تحصيلي) د ،مشاوره
محور مهم  ۸اثربخش بر  علمي هيئتاي  هتوسعة حرفهاي  اما برنامه. هاي ديگر فعاليت
  : )۲۰۰۸، 1بوجارزيك( دارد تأكيد
  ؛وري آموزشي ود بهرهاي ظرفيت تدريس و بهب هتوسعة حرف. ۱
دهي و اجراي  سازمان، يريز برنامههاي تدريس براي  اي مهارت هتوسعة حرف. ۲
هاي تدريس گوناگون و مهارت در  مهارت در استفاده از روش، هاي درسي برنامه

   ؛هاي حل مسئله و يادگيري عميق استفاده از استراتژي
هاي درس و  د ارتباط بين هدفايجا، تعامل دانشجويان با مواد درسي و آموزشي. ۳

   ؛مطالب مورد عرضه با فهم دانشجويان از آن مطالب
روابط بين فردي مدرس با دانشجويان و نيز  ةاي در زمين هتوسعة حرف. ۴

   ؛دانشجويان با يكديگر
   ؛علمي هيئتاي اعضاي  ارتقاي رشد حرفه. ۵ 
  علمي؛ هيئتارتقاي انگيزش و اشتياق اعضاي . ۶
به  به عنوان معلم علمي از تجربيات خود هيئتاينكه چگونه هر عضو يادگيري . ۷

   ؛طور مداوم ياد بگيرد
 هيئتاعضاي  علمي از طريق جلب همكاري ديگر هيئتاي  هتوسعة حرفايجاد . ۸
و ارزيابي از  انتقاد سازنده، حمايت ةبا آنان به واسط ايجاد و حفظ ارتباط، علمي

  ؛تدريس آنان

                                                                                                                                      
1. Bojarczyk 
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شامل ) ۲۰۰۰( علمي از ديدگاه كامبلين و استيگر هيئت اي فهحرتوسعة محورهاي  
هاي عضو  اي مهارت هتوسعة حرفاي آموزشي كه بر  هتوسعة حرف. ۱: موارد زير است

تدريس در سطح ، شامل تكنولوژي آموزشيها  اين مهارت ودارد  تأكيدعلمي  هيئت
توسعة كه بر رشد و  اي حرفهتوسعة . ۲. هاي آموزشي و برنامه درسي است دوره، خرد
اي  هتوسعة حرف. ۳. دارد تأكيد اي او در نقش حرفه علمي هيئتاي فردي عضو  هحرف

اي  هتوسعة حرف. ۴. دارد تأكيده مؤسسترجيحات سازمان و ، سازماني كه بر نيازها
اي فردي كه  هتوسعة حرف. ۵دارد  تأكيدشغلي كه بر آمادگي در راستاي پيشرفت شغلي 

 تأكيدعلمي  هيئتهاي بين فردي و رشد فردي عضو  مهارت، زندگي يريز برنامهبر 
اي بايستي در مسير شغلي  هتوسعة حرفهاي  برنامه). ۲۰۰۰، كامبلين و استيگر( دارد

) ۱ چهار عامل را پوشش دهد العمر مادامبر يادگيري  تأكيدبا  علمي هيئتاعضاي 
اي از  رشد حرفه) ۲ د تدريسبراي بهبوهايي  اي آموزشي با ايجاد فرصت هتوسعة حرف

 اي فردي با هتوسعة حرف) ۳علمي  هاي بهبود پژوهشي طريق فراهم آوردن فرصت
توانمند نمودن  اي سازماني با هتوسعة حرف) ۴ ،ي و تغييرريز برنامههاي  تقويت مهارت

 .ر دارد و نياز سازمان استثاها  و رويهها  كه بر سياستهايي  اعضا در مديريت فعاليت
در پژوهش خود ) ۲۰۱۰( دياز و سانتائوالال ).۲۰۱۰، و همكاران 1يانگ –راموند د(

هاي  علمي در پاسخگويي به چالش هيئتهاي عمومي اعضاي  شايستگي ةدربار
بين فردي و ، هاي مهارتي شايستگي را در سه سطحها  آموزش عالي در اروپا اين نياز

  . اند ساير بيان نموده
  

 علمي و نقش آنها در عمل  هيئتاي  هرفتوسعة حاستانداردهاي 
كند تا  مي علمي را ترغيب هيئتاعضاي ، علمي هيئتاي استاندارد  هتوسعة حرف

) ۲۰۱۰، 3و هانسن 2بازينسكي( آموزشي را طراحي كنند كه يادگيرنده محور است
يادگيري  شود كه در اجتماعات مي تدريس به عنوان عمل اجتماعي در نظر گرفته

هاي حمايتي و  محيط، اجتماعات يادگيري. يابد مي علمي پرورش هيئتاعضاي 
هدف . گيرد مي گرايي اجتماعي شكل جمعي است كه بر پايه مدل يادگيري سازنده

ايجاد دانش عمقي و تخصص از طريق تقويت تعامل است و  ،اجتماعات يادگيري
 علمي ايجادتحقيق و بازخورد باز به روشي ، تغيير تحولي را با حمايت از تجربه

                                                                                                                                      
1. Drummond-Young  
2. Buczynski 
3. Hanson 
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ي حمايتي و برانگيزاننده العمر و مستقل را در جو يادگيري مادام ،اين مدل. كند مي
به ورود استانداردهاي علمي ). ۲۰۱۰، يانگ و همكاران -درامون( كند مي ترغيب
. بوده استميالدي  ۱۹۶۰علمي در آموزش عالي از دهه  هيئتاستخدام اعضاي  منظور
، 1فيتزيمون( باشنداي الزم و تحصيالت عالي داشته  حرفه بايست ملزومات مي اساتيد
علمي در  هيئتاي اعضاي  هتوسعة حرفبا بررسي رشد و ) ٢٠٠٥( 2آكرليند). ٢٠١٠

توسعة . ١: گيرد مي اي موارد زير را در بر هتوسعة حرفدارد كه  مي بيانها  دانشگاه
اي به عنوان  هتوسعة حرف .٢وري بيشتر بروندادها  اي به عنوان اثربخشي و بهره هحرف

اي به عنوان بهبود رو  هتوسعة حرف. ٣ كسب اعتبار علمي و شناخت بيشتر كار علمي
اي به عنوان انباشت رو به رشد  هتوسعة حرف. ٤به رشد در كيفيت و اثربخشي شغلي 

دانش عميق و فهم رشته تخصصي  اي به عنوان هتوسعة حرف. ٥دانش و مهارت فردي 
بخشي از  .)٢٠٠٥، آكرليند( مشاركت در تغيير اجتماعي اي به عنوان هتوسعة حرف. ٦

در علمي تازه استخدام اختصاص دارد كه  هيئتاي به اعضاي  هتوسعة حرفهاي  برنامه
و ها  اجتماعات يادگيري و در قالب برنامه، تقويت تحقيق، تقويت تدريس قالب

هاي نظارتي و تدريس  مهبرنا، مدت هاي آموزشي كوتاه ه مانند دورهمؤسسخدمات 
 هيئتاي اعضاي  هتوسعة حرفجنبش ). ٢٠٠٩، 4و نظركو 3شون وتر( شود مي ارائه

. شود مي اي سي ساله دارد كه در قالب خدماتي متمركز به دو روش اجرا علمي سابقه
توسعة  ةمركز برنام يك مركز تدريس يا) ٢منابع و خدمات به مدير واگذار شود ) ١

منابع  تأمين. منابع و خدمات را برعهده دارد تأمينمي كه مسئوليت عل هيئتاي  هحرف
اي قرار دارد و  همؤسسكه به طور رسمي در ساختار هر هايي  مسئوليت، و خدمات

او بر . علمي دارد هيئتاي  هتوسعة حرفهاي  هاي برنامه عمليات و پيامد مهمي بر تأثير
را  7اي مدل برنامهو ، 6اي كميته، 5ريهاي مج مدل ،عملياتي و سازماني ةگزين سه اساس

اي  هتوسعة حرفهاي  مسئوليت، در مدل مجري) ٢٠١٠، فيتيزمون( كند مي را معرفي
علمي در اين مدل به  هيئتعضو  .تواند به خود اعضا واگذار شود مي علمي هيئت

و در رويكرد ساختاري  بر عهده داردهايي  اعضا مسئوليت ةعنوان يك عضو از مجموع

                                                                                                                                      
1. Fitzsimmons 
2. Akerlind 
3. Schonwetter 
4. Nazarko 
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 ؛مزيت اصلي اين تعهد است، هزينه. در اين تعهد با هم مشترك هستند مديرعضو و 
در مدل . شود مي اي خرج هتوسعة حرفهاي  پول در دسترس براي فعاليت ةزيرا هم
در  فقط، كه مدل مجري در حالي ؛شود مي فراهمها  كميته از سوي اي خدمات كميته
اي اين  هتوسعة حرفهاي  موفقيت كميتهة عوامل تعيين كنند. كند مي يك ناصح كار مقام

قدرت پرداخت  ،گيري كند بايد بتواند تصميم. كميته بايد توانمند شود، است كه ابتدا
كميته بايد وقت كافي براي طراحي  آنكه دوم. داشته باشد و بروندادها را ارزيابي كند

 .ز بستگي داردگذاري كميته به سه چيتأثيرميزان . را داشته باشدها  و اجراي فعاليت
توانايي ) هاي كميته ج واضح بودن ديگر مسئوليت) ميزان زمان اختصاصي ب) الف

تواند تعهد  ها مي كدام از اين گزينه هر. اتخاذ شده گذاري بر تصميماتتأثيراعضا در 
 سوم. اي را تقويت كند هتوسعة حرفه يا دانشكده به تدريس و اهميت كميته مؤسس
و آن  ،ن بيروني نياز داشته باشداارزيابي منابع و متخصص بهكميته ممكن است  آنكه

اي دارد يا دانش كمي از  هتوسعة حرفوقتي است كه كميته تجربه محدود يا كمي در 
كميته بايد متشكل از اعضايي باشد كه سابقه خوبي ، در نهايت. منابع در دسترس دارد

اي  يكي از مزاياي مدل كميته .در تدريس دارند و به تدريس و يادگيري علمي متعهدند
هاي  اي با انگيزه هستند و دانشكده در برونداد هتوسعة حرفدر اين است كه اعضا براي 

ها  را ترغيب و اجراي اين فعاليتها  اي سهيم است و مشاركت در فعاليت هتوسعة حرف
را بر اي  هتوسعة حرفبرنامه يا واحدي مسئوليت ، اي در مدل برنامه. كند مي را تسهيل

 نتايج تحقيق. دارد تأكيده مؤسسمنابع و خدمات ، ها عهده دارد و بر افزايش فعاليت
 و هم) و واحدها ادارات، مانند مراكز(ها  هم برنامه دهد كه اين مدل مي نشان

را در خود دارد و نشان دهنده اين است كه ) مانند مدير( هاي توسعه كننده هماهنگ
  . و بهبود آموزشي دارد اي هتوسعة حرفسيل را براي اي بيشترين پتان مدل برنامه

  
  علمي  هيئتاي  هتوسعة حرفهاي  ي و اجراي فعاليتريز برنامه

تعداد رو به افزايشي از ، علمي هيئتاعضاي  اي حرفهتوسعة با اهميت يافتن 
تمركز اين . ات آموزش عالي غرب مراكز تدريس و يادگيري را ايجاد كردندمؤسس

علمي در كالس و تربيت دانشجويان تحصيالت  هيئتبر بهبود اعضاي  مراكز عموماً
علمي در  هيئتاي  هتوسعة حرف .تكميلي براي تدريس در حال حاضر و آينده است

 يو به منظور ارتقا است تكنولوژي در حال تغيير ةات آموزشي آمريكا نتيجمؤسس
دامنه  و. گرفته ن انجامو تغيير در روش تدريس و بهبود يادگيري دانشجويا كيفي اعضا
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هاي كالسي و عادات يادگيري  بهبود فعاليت شاملوسيعي از موضوعات مختلف 
ترغيب اعضاي  ،در واقع. گيرد مي بر سازي شخصيت اساتيد را در دانشجويان تا غني

و تطبيق با تكنولوژي آموزشي به  نوآوري در تدريس و يادگيري علمي در هيئت
بدين  ؛آيد مي براي مراكز تدريس و يادگيري به حساب ۲۰۰۹ سال عنوان چالشي در

. مراكز تدريس و يادگيري اين وظيفه را بر عهده داردها  دانشگاه از در برخي ،منظور
هاي بيروني يا استفاده از  را براي استفاده از فرصتهايي  هاي ديگر بودجه دانشگاه
خيلي از . دهند مي صاختصا اتمؤسسعلمي ديگر  هيئتاي  هتوسعة حرفهاي  برنامه

به هايي  اين مراكز دارند و همچنين بودجه ةگيري دربار براي تصميم يدفاترها  دانشگاه
تر نيز  ات كوچكمؤسس. اختصاص دارد اين دفاترمنظور تسهيل اين امور به 

هاي خصوصي  دانشگاه .علمي دارند هيئتاي اعضاي  هتوسعة حرفبراي هايي  فرصت
كند كه موضوعاتي را در زمينه  مي گرينبرگي را پيشنهادسمينارهاي ، امريكا در

. كند مي علمي ارائه هيئتاعضاي  اي هتوسعة حرفهاي كالسي به عنوان ابزار  تكنيك
در را هاي ديگري  همچنين حمايت .شود مي اين سمينارها سه يا چهار بار در سال ارائه

هاي تدريس  فعاليت ينبهتر قالب دادن بورس تحصيلي و معرفي اعضا به جاهايي كه
  ). ۲۰۱۰، 1گالسر پتون( آورند مي شود را فراهم مي ارائه
دسته  چهار، تا كنونميالدي  ۱۹۹۴علمي از  هيئتاي  هتوسعة حرفبررسي ادبيات  

 .دهد مي محور را نشان رشته و محورفرايند ،محور روش، محور هاي مهارت فعاليت
 محور با هدف حمايت از ي مهارتها ويژگي فعاليت) ۲۰۰۵، و همكاران 2آمندسن(

كه با بررسي  گرديد مي براي فائق آمدن بر مشكالت خاص در تدريس انجام اعضا
به روش تدريسي  محور ي روشها تمركز فعاليت. شد مي عملكرد دانشجويان تعيين

و ) يادگيري مشاركتي، براي مثال( داشت تأكيدخاص يا رويكرد يادگيري خاصي 
گذاشتند  مي كنندگان به بحث كردند و با شركت مي متوني را فراهم گران عموماً تسهيل

گران فقط يك روش  و يا تسهيل ،تا اساسي را براي فهم آن روش يا رويكرد ارائه كنند
خواهد شد براي تدريس به منجر اين مبنا كه به بهترين يادگيري  يا رويكرد بر

هاي  گران روش تسهيل. كردند يم اي ارائه هتوسعة حرف ةكنندگان در برنام مشاركت
اهميت ويژه آن روش يا  ،اساس منطقي اين رويكرد. كردند مي سازي ارزشمند را مدل

). حل مسئله، مانند تفكر انتقادي( رويكرد در حمايت از انواع خاص يادگيري بود
                                                                                                                                      
1. Glauser-Patton 
2. Amundsen 
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شد كه چگونه اعضا در مورد  مي بر اين نكته انجام تأكيدتعيين اثربخشي اين روش با 
علمي  هيئتچگونه اعضاي ، كنند مي گذاري و يا آن را ارزش كرده فكرها  وشآن ر

 به كارها  و يا چالشها  يادگيري خود از آن روش يا رويكرد را در مواجهه با موقعيت
كه فرايندي پيچيده  يند محور بر فرايند يادگيري در تدريسآهاي فر فعاليت. گيرند مي
يادگيري در گرو مفروضات و عقايد قبلي  فرايند. چندوجهي است متمركز است و

يندها اغلب حول آو فرها  كه اين فعاليت در حالي ؛درباره تدريس و يادگيري است
، هاي حمايت تدريس گروه. شود مي كارهاي جمعي در گروهي همكارانه طراحي

شكال خاص اين علمي اَ هيئتهاي يادگيري اعضاي  مطالعات تحقيق كالسي و كميته
 1د كه بر يك يا چند تئوري آموزشي چون تئوري يادگيري تحولي مزيرودسته هستن

هاي رشته محور  فعاليت. دارند تأكيد) ۱۹۸۷( 2و تئوري عمل متفكرانه شون) ۱۹۸۱(
. شود مي هاي نزديك انجام هاي كوچكي از همكاران يك رشته يا رشته در گروه معموالً

خود از دانش و يادگيري رشته مربوط  شوند تا درك مي اساتيد ترغيب، ها در اين گروه
اي تدريس خودشان به كار  هتوسعة حرفاين درك را براي ، به خود را تصريح كنند

و درك همكارانشان استفاده ها  ببرند و از آن براي به چالش كشيدن و انتقاد از ديدگاه
 ستها هاي كار دو ابزار مهم اين دسته فعاليت پوشه تدريس و هاي پروژه. كنند

  ) ۲۰۰۵، آمندسن و همكاران(
  

 علمي در برخي كشورها  هيئتاي  هتوسعة حرفهاي برنامه  از تجربههايي  نمونه
 اندازهاي بر  هتوسعة حرفهاي  فعاليتكه دارند  مي بيان) ۲۰۰۹( و همكاران 3دياز

علمي و در  هيئتهاي ارائه شده براي اعضاي  تمركز يا عدم تمركز برنامه، همؤسس
 شود مي اي ايجاد هتوسعة حرفبودجه مراكز  تأمينبا . ن منابع بستگي دارددسترس بود

هاي  برنامه، هاي آموزشي ساختارمند توانند از ميان منابع مختلفي مانند دوره مي اعضا و
هاي آموزشي بر  نظارت يا گفت و شنود، هاي چند نيمسالي ساله يا برنامهيك ،چندگانه

  . انتخاب بزننددست به  ،بسته به نيازشان ا،خط
   

  

                                                                                                                                      
1. Mezirow 
2. Schon 
3. Diaz 
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  اي  هاي بزرگ و چند شعبه اي در دانشگاه هتوسعة حرف
بودجه  تأمينرا با  اي حرفهتوسعة تعالي تدريس خدمات  ةمؤسس 1دانشگاه ايالتي پن
را از  اي خدمات ويژه ،ي اطالعاتفنّاوربخش خدمات . كند مي ارائه از داخل و بيرون

. كند مي ي آموزشي به اعضا ارائهتكنولوژ به همراه طريق تدريس و يادگيري
رهبران آموزشي و واحدهاي تكنولوژي اطالعات در ، هاي آموزشي بخش، ها دانشكده

برخي از . كنند مي اي را ارائه هتوسعة حرفخدمات  ،بيست دانشگاه در عرض دولت
اعضاي جديدي كه براي . اين خدمات فقط به اعضاي سال اول اختصاص دارد

شوند ممكن است مدعو يا استخدام  مي اي دعوت هتوسعة حرفي ها شركت در برنامه
تدريس اختصاص  التحصيالن براي دريافت مدرك فقط به فارغها  گاهي برنامه. باشند

. انجام شود آنهاالتحصيالن و بهبود بازار كار  دارد و با هدف بهبود مهارت تدريس فارغ
ه مانند مؤسسرد خاصي براي اي به موا هتوسعة حرفهاي  تالش، موارداز در برخي 

ري يآموزش يا به كارگ در جهت علمي هيئتبراي كمك به اعضاي  كه هايي برنامه
   .، اختصاص داردنمايد ميتكنولوژي در تدريس ارائه 

  
  هاي خصوصي و كوچك اي در دانشگاه هتوسعة حرف

توسعة هاي عملي را براي  هاي كالسي و فعاليت هاي گرينبرگ كه تكنيك سمينار
همچنين  و كند مي بار در هر نيمسال ارائه سه يا چهار دانشجويان دكتري اي حرفه
هاي مديريت  و دوره شناسي تدريس منابع يادگيري در زمينه روش، هاي توسعه برنامه
هاي مالي  افزاري و كمك هاي نرم فضاهايي براي كمك، هاي تحصيلي بورس، ها سيستم

و ها  اتي كه بهترين فعاليتمؤسسبه  رفي اعضاتاپ و مع در قالب قرض براي خريد لپ
  . كند مي ارائهدارند، استراتژي تدريس را 

كيفيت تدريس و  يعلمي با هدف ارتقا هيئتاي  هتوسعة حرفهاي پنجساله  برنامه 
ي براي ارتباط با يها برنامه: سال صفر: علمي به شرح زير است هيئتيادگيري اعضاي 

يلي كه هنوز موفق به التحص فارغل صفر زماني قبل از سا، يلالتحص فارغدانشجويان 
اين حمايت ممكن است در شكل مدرك تدريس بين (اخذ دكتري نشده باشد 

  ).كند مي اي باشد كه دانشجويان را با انواع موضوعات مربوط به تكنولوژي آشنا رشته
  نيايجيرفني و ةدانشكد: مثال سال صفر

                                                                                                                                      
1. penn 
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 ۲۰۰۳در ويرجينيا در ) GEDI( يالنلتحصا فارغاي آموزش  هتوسعة حرفه مؤسس
بر رويكرد  تأكيدبا  و تحصيالت تكميلي با هدف توانمندسازي دانشجويانميالدي 

اي  اي بين رشته دانشجويان در اين برنامه در محيط حرفه. مسئله محور آغاز به كار كرد
 رمحو هاي آموزشي يادگيرنده شايستگي و فعاليت، ها به يادگيري انواع مهارت

تكنولوژي آموزشي و بر متمركز  مؤثر ةاين رويكرد آموزشي بر استفاد. پردازند مي
دانشجويان . دارد تأكيداي تكنولوژي  هتوسعة حرفايجاد يا ، است كه بر به كارگيري

 تحقيق و خدمات ياد، را در بافت بزرگتري از تدريسها  و فعاليتها  اين مهارت
  . كار الكترونيك منعكس كنند ةكاربرد پوش ا بارشد خود ركه گيرند و ممكن است  مي

با فرمتي دو يا سه روزه ها  اين برنامه، علمي هيئتهدايت اعضاي جديد : سال اول
هاي  دوره. شود مي تر از ابتداي نيمسال تحصيلي ارائه قبل از شروع يا خيلي قبل

ول شغلي را هدايت نيمسال يا سال ا هاي حياتي مورد نياز براي اي كه مهارت فشرده
  . كند مي ارائه

  دانشگاه دولتي هند : مثال سال اول
سنجي اعضاي بر اساس نياز اي در دانشگاه دولتي هند هتوسعة حرفهاي  برنامه 
 ارائه) ساعت ۴۵هر نيمسال ( متواليهاي  در طول نيمسال دوره آموزشي، علمي هيئت
رهبران آموزشي و  .شود مي اعضاي ارشد ارائه از سويخيلي از جلسات . شود مي

 هيئترييس ، رييس دانشكده، دانشگاه معاون رييس، ساي دانشگاهانند رؤم( اجرايي
شوند كه  مي در جلساتي كه به دانش و تجربه آنها مرتبط است حاضر) امناي دانشگاه

به همان نسبت فرصتي را براي اعضاي  دهنده باال بودن سطح اطالعات است و نشان
  . كند مي ايجاد مل با اين رهبران راو مالقات و تعا جديد
اين ، علمي هيئتهاي هدايتي و نظارتي اعضاي  و برنامهها  دوره: ۵تا  ۲هاي  سال 
ي بر تكنولوژي و با مشاركت ندر روشي جديد و مبت "نظارت معكوس"از راه ها  دوره

سال تا پنج  در طول دو، در واقع. شود مي علمي با رييس دانشكده انجام هيئتاعضاي 
رييس . كنند مي عضو جديد و رييس دانشكده در تعامل با هم تجربه كسب، شغلي اول

و تاريخ ها  فعاليت، هنجارهاي فرهنگي، ها عضو جديد را در مورد سنت، دانشكده
تواند رويكردهاي  مي كه عضو جديد در حالي ؛كند مي انحصاري دانشكده هدايت

آموزشي را به رييس دانشكده معرفي  ابزار و هاي جديد تكنولوژي، آموزشي جديد
  .دانشگاه جورج واشنگتن، ۵تا  ۲هاي  مثال سال. كند
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 ةبرنام) CITL( اي هتوسعة حرفمركز نوآوري تدريس و يادگيري به عنوان مركز 
و با هدف حمايت از ، علمي هيئتهاي حمايتي اعضاي  را با گروه اي هتوسعة حرف
علمي با  هيئتاعضاي . كند مي زشي مديريتهاي آمو و دوره هاي نوظهور تكنولوژي

تدريس بر  هاي تجربه و داوطلب با اعضايي كه خواستار حداكثر استفاده از تكنولوژي
علمي به همراه  هيئتهاي كاري از اعضاي  اين تيم. شوند مي جفت، خط هستند

 مشاركتي طراحي هاي نوآورانه آموزشي را به طور پروژه، كاركنان طراحي آموزشي
هاي  گروه. كنند مي هاي آموزشي منتخب را ارزيابي استراتژي رويكردها و ياكنند و  مي

را براي تسهيم هايي  علمي رويكرد ساختارمندي است كه فرصت هيئتحمايتي 
 ۴۵كند و در قالب جلساتي  مي ايجاد، هاي يادگرفته شده دروس و استراتژي، تجربيات

تكنولوژي ، درباره تدريس برخطها  اليتاي موضوعات مختلفي چون بهترين فع دقيقه
 هماهنگي تكنولوژي با تدريس و يادگيري هاي نوآورانه تدريس و استراتژي، آموزشي
  ). ۲۰۰۹، دياز و همكاران( كند مي را ارائه

  
  گيري نتيجه

اي  هتوسعة حرف، دهد مي شاگردي قوي پرورش ،بنا بر اين اعتقاد كه استاد قوي
ن توجه مسئوال اي مستلزم هتوسعة حرف. كند مي پيدا علمي ضرورت هيئتاعضاي 

منابع مالي و ساختاري و  تأمينويژه آموزش عالي و حمايت همه جانبه بربط در  ذي
هر چند كه قدم اول اجراي اين . در انجام اين امر استها  دادن بسط يد به دانشگاه

مورد نياز از ديدگاه هاي  سنجي و استخراج مهارتنياز ،ها از سوي دانشگاهها  برنامه
اما  ،علمي است و اين عمل خود مشاركت اعضا را در پي خواهد داشت هيئتاعضاي 

در ارتقا ها  و مهارتها  درست و مناسب كسب اين دوره تأثيرو  سيستم پاداش مناسب
قابل ذكر ، اول سئوالپاسخ به  بندي مطالب و در در جمع .رسد الزم به نظر مينيز 

پارادايم انتقال دانش به سمت ساخت دانش و برجسته شدن نقش  است كه با تغيير
ي فنّاور تأثير فشار اجتماعي براي بهبود بروندادهاي آموزشي و، اين امر يادگيرنده در

 هيئتاي  هتوسعة حرف ي و اجرايريز برنامه، يند تدريس و يادگيريآاطالعات در فر
 هيئتي ي و سازماني اعضاا حرفه، هاي فردي و رشد شايستگي تقويت علمي براي

نيازمند فرهنگ مشاركتي حمايتي در ها  اين نوع برنامه. اي پيدا كرد علمي نقش ويژه
الزم به يادآوري ، دوم سئوالدر پاسخ به . العمر و تعاملي است بستر يادگيري مادام
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 كه اي را هتوسعة حرفمحورهاي ، علمي هيئتاي  هتوسعة حرفبررسي ادبيات است كه 
هاي  آموزشي كه بر توسعه مهارت توسعه. ۱: كند في ميروارد زيل است معمشامل 

هاي آموزشي و برنامه درسي  طراحي دوره، تدريس، آموزشي مانند تكنولوژي آموزشي
علمي با توجه به  هيئتتوسعه پژوهشي كه بر رشد و توسعه عضو . ۲ دارد تأكيد

ترجيحات سازمان و ، بر نيازهاتوسعه سازماني كه . ۳. دارد تأكيد وظايف پژوهشي او
 گيري تصميم، يريز برنامهچون هايي  توسعه فردي كه بر مهارت .۴. دارد تأكيده مؤسس

 ،سوم سئوالدر پاسخ به . دارد تأكيدعلمي  هيئتهاي ارتباطي عضو  مهارت و
 ةاي بايستي برنام هتوسعة حرفدارد كه استانداردهاي  مي هاي صورت گرفته بيان بررسي
اي را با هدف اثربخشي و  هماهنگ و همه جانبه اي هتوسعة حرفباشد كه  جامعي
بهبود رو به ، كسب اعتبار علمي و شناخت بيشتر كار علمي، وري بيشتر بروندادها بهره

دانش ، انباشت رو به رشد دانش و مهارت فردي، رشد در كيفيت و اثربخشي شغلي
در پاسخ به . ماعي موجب شودعميق و فهم رشته تخصصي و مشاركت در تغيير اجت

توسعة دهد كه خدمات  مي المللي نشان هاي بين تجربه: ، بايد گفتچهارم سئوال
هاي بخشي و يا به شكل متمركز در  علمي در قالب فعاليت هيئتاي اعضاي  هحرف

يا مركز تعالي اعضاي و يادگيري  اي تدريس و هتوسعة حرفقالب واحدي چون مركز 
ه و يا به شكل مؤسساري مستقل و تعريف شده در درون علمي با ساخت هيئت
افزايي  در رابطه با دانشهايي  فعاليت ،اگر چه در داخل. شود مي سپاري ارائه برون

با توجه به  كه رسد مي اما به نظر ،علمي شروع به كار كرده است هيئتاعضاي 
  . صالح استاين طرح نيازمند بازنگري و ا، سازي آن استانداردها و ضرورت بومي
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