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  یدهچک

ارائـه تـدریس بـا کیفیـت از     ، آموزش اسـت  ،ها دانشگاهصلی ا کارکردهاياز آنجا که یکی از 
، تخصـص در محتـواي تـدریس   ، ین ابعـاد تـدریس  تـر  مهـم . اهمیت خاصی برخوردار اسـت 

ارائـه  ، برقراري و حفظ ارتباط و تعامل با فراگیران، و طراحی تدریس ریزي برنامهي ها مهارت
مراکـز   ،در ایـن راسـتا  . اشـند ب مـی  مدیریت کالس و ارزشیابی از تـدریس و یـادگیري  ، درس
. کنند می دانشجویان نقش به سزایی ایفا و اعضاي هیئت علمیآموزش  در یادگیريس و یتدر

، و یا در صـورت وجـود   نداردي کشور وجود ها دانشگاهن که چنین مراکزي در یبا توجه به ا
ي مراکـز  هـا  تمعرفی و بررسی فعالی، هدف از این مقاله، دهند می ي محدودي انجامها فعالیت

ایجـاد ایـن مراکـز در     یـابی بـراي   و زمینـه تدریس و یادگیري در چنـد دانشـگاه معتبـر دنیـا     
ي این مراکز با بیشترین فراوانی مربـوط بـه   ها ترین فعالیت اساسی. باشد می ي کشورها دانشگاه
 مشاوره فـردي ، آموزشی هاي کارگاهاز طریق سمینارها و علمی هیئت اعضاي اي  هحرف توسعه

همچنـین مـوارد جدیـدي بـا کمتـرین      . باشد می در زمینه تدریس و اعطاي گواهینامه تدریس
اخالق پژوهش و دوره مقابله با اضطراب قابل توجـه  ، فراوانی مربوط به مقابله با سرقت ادبی

  . هستند
  
، دانشگاه، توسـعه  مراکز تدریس و یادگیري، تضمین کیفیت در آموزش عالی :کلیدي گانواژ

  اعضاي هیئت علمی آموزش،

                                                                                                                                      
1. Educational development centres  

: مسئول مکاتبات(ریزي درسی و مدرس مراکز تربیت معلم اصفهان  دانشجوي دکتراي برنامه* 
afkalbasi@yahoo. com(  

  اه اصفهاندانشیار گروه علوم تربیتی دانشگ** 
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  1توسعه آموزش
از جملـه توسـعه   . تواند معادل توسعه آموزش در نظر گرفته شود می مختلفیهاي  هواژ

 هـا  هاگرچه هر کدام از واژ. 4اي هو توسعه حرف 3علمیهیئت توسعه اعضاي ، 2آکادمیک
 -یاما فعالیت مشترك همه آنها پایداري و افزایش کیفیت یـادده  دارند، معانی مختلفی
توسـعه آمـوزش سـعی    ، تر در تعریف جامع. است آموزش عالیات مؤسسیادگیري در 

ـ در حمایـت از توسـعه یـادده     یـادگیري از طریـق رویکردهـاي سیسـتماتیک دارد     ی 
  ). 2001، 5دآندرا و گاسلینگ(

 ابـزاري  را به عنـوان  6توسعه کارکنان، به جاي توسعه آموزش بعضی از نویسندگان
ـ براي رشد   تأکیـد در حالی که دیگران بر ایـن نکتـه   . برند می به کار یادگیري یاددهی 

بـراي   آموزشـی و دروس ارائـه شـده    هـاي  کارگـاه بـه   دارند که توسعه کارکنان اغلب
تهیـه محتـواي فراگیـر     و ها هاشاره دارد و توسعه آموزش یعنی مشاور استفاده در آینده

  . شود است که یاد گرفته می شرکت فعال فراگیر و استفاده فوري از چیزي، 7محور
علمـی  هیئت اعضاي اي  هحرف توسعهو  یادگیري ـبهبود یاددهی  ) 2001( گاسلینگ

ي هـا  دانـد و در بررسـی فعالیـت    مـی  هاي مراکز توسعه آموزش را هسته اصلی فعالیت
کنـد کـه در    مـی  را معرفـی  شش هـدف اصـلی   ،مراکز توسعه آموزش به طور خالصه

  : باشند می زبردارنده موارد فوق نی
   ؛ي طراحی برنامه درسیها ارزیابی و فعالیت، بهبود تدریس و یادگیري -1
 اي؛ هحرف توسعه -2
  ؛بهبود سیاستگذاري و سازماندهی در آموزش عالی -3
 بود یادگیري اثربخش در دانشجویان؛به -4
حی برنامه درسی و هدف آمـوزش  طرا، یادگیري، آگاهی بخشی درباره یاددهی -5
 عالی؛
اهـداف و عمـل آمـوزش     یادگیري و تحقیق در جهت، ش یاددهیپیشبرد دان -6
 .)2002، 8مک دونالد( عالی

                                                                                                                                      
1. Educational development 
2. Academic development 
3. Faculty development 
4. Professional development 
5. D'Andrea & Gosling 
6. Staff development 
7. Client-led content 
8. Macdonald 
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بدون  توان نمی که اند هبه این نکته اشاره داشت) 2002( همچنین گاسلینگ و دآندرا 
یکی از اهداف توسعه آمـوزش را کمـک    پذیرفتن تغییر به توسعه آموزش دست زد و

این است که توسـعه آمـوزش تنهـا دربـاره      ،م دیگرنکته مه. دانند می به مدیریت تغییر
 ،ارزیابی و برنامـه درسـی نیسـت   ، یاددهی ـ یادگیري یا توسعه  حمایت، ترویج، بهبود

  . در آموزش عالی ارتباط دارد بلکه با پژوهش و تحقیق
  :باشند می به شرح زیر) 2004( 2و کان 1ي توسعه آموزشی از نظر بامها فعالیت

القـاي   یـادگیري و ارزیـابی و   -ازمانی بـراي یـاددهی  اجراي یک راهبـرد سـ   -1
  فرهنگ افزایش کیفیت مداوم؛

 ؛بهبود استفاده از نیروي بیرونی براي تغییر و -2
 مداوم؛اي  هي توسعه حرفها بهبود عمل از طریق برنامه و مدل  -3
و  هـا  سـبک ، ي آموزش عالی انبوه و دانشجویانی با نیازهاها مواجهه با چالش -4
 اوت یادگیري؛متفهاي  هانگیز
یی بـراي کارکنـان از طریـق منـابع انسـانی و تـرویج       هـا  فراهم کردن مشـوق  -5

 یاددهی و توسعه آموزشی؛، دهی براي یادگیري ي پاداشها سیاست
 افزیش اثربخشی و کارآیی؛ -6
 منظور پشتیبانی از توسعه و تغییر؛توسعه پژوهش در یادگیري و یاددهی به  -7
براي حمایت از  صص در کنار یکدیگرمتخبه کارگیري افراد متخصص و غیر -8

 . توسعه آموزش
 

  : قرارندبدین  مراکز توسعه آموزش ین وظیفهتر مهمبه طور خالصه 
ــ  -1 ــراهم آوردن رشــد حرف ــادگیري  در اي  هف ــاددهی ـ ی ــق دور ی ــا هاز طری و  ه
  آموزشی؛ هاي کارگاه
   ؛علمی جدید براي تدریسهیئت سازي اعضاي  آماده -2
  . ان تحصیالت تکمیلی که وظایف تدریس را بر عهده دارندآموزش دانشجوی -3 

اعضـاي  ، فراگیران، و راهبردهاي ملی ها سیاست :در آموزش عبارتند از مؤثرعوامل 
 . امکانات و منابع و رشد و توسعه، هیئت علمی

تقاضـاي  . ي بـر آمـوزش عـالی دارد   دار معنـی  تـأثیر  ي ملـی ها راهبردها و سیاست
بـه جـاي    3به سـمت آمـوزش عـالی انبـوه     تمایل، ویی عمومیپاسخگ روزافزون براي

                                                                                                                                      
1. Baume 
2. Kahn 
3. Mass 
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ین تـر  مهـم گـذاري در آمـوزش عـالی از     و تغییرات در سرمایه 1گرا آموزش عالی نخبه
ي زیـادي  ها عوامل مذکور سبب تنوع فراگیران شده و چالش. مسائل این بخش هستند

دلیـل حمایـت    دانشجویان به. کند می ایجاد و دانشجویانعلمی هیئت اعضاي را براي 
 ،ي جدیدها همچنین تکنولوژي. کنند می زمان کمتري را براي مطالعه صرف، مالی کمتر

مورد تدریس  در تحقیقات روزافزون ،بر پیچیدگی امر تدریس افزوده و از طرف دیگر
ـ و یادگیري ماهیت فرآیند  بـراي حـل ایـن    . سـازد  مـی  تـر  یادگیري را پیچیده یاددهی 

کـه نتـایج   اي  هجانبـ  تواند تغییر همـه  نمی یاددهی ـ یادگیري  صرف بر تأکید، مشکالت
توانـد بـه عنـوان یـک      مـی  توسعه آموزش. طوالنی مدت داشته باشد را به وجود آورد

 تـا بتوانـد بـا    بـه کـار بـرده شـود     گـذاري آموزشـی   اصل مهم در فرآیندهاي سیاسـت 
  . روبرو گردد ي کنونی آموزش عالیها چالش

تغییــر در ، کیفیــت آموزشــی روزافــزون بــر تأکیــدیان و افــزایش تعــداد دانشــجو 
و  هـا  بر یادگیري مهـارت  تأکیدهمچنین ، بر یادگیري فعال تأکیدي تربیتی با ها پارادایم

ي شغلی از جمله مسائلی هستند کـه اعضـاي   ها و افزایش قابلیت ي جدیدها تکنولوژي
. انـد  هسـاخت  ي تدریس و پـژوهش خـود دچـار مشـکل    ها علمی را درباره نقشهیئت 
نشان ساختن تغییر در پارادایم برنامه درسی آموزش عـالی از   با خاطر) 1994( 2بارنت

 بـه انـدازه   بر دانستن چگونه انجام دادن کارهـا ، 4به سوي دانش فرآیندي 3دانش بیانی
 هسته اصلی این تغییـر معرفـت شـناختی    نموده و آن را تأکیددانستن صرف اطالعات 

قادر ساختن دانشجویان نه فقط براي کسب دانش بلکه بـراي  ، دیگربه عبارت . داند می
 5پـذیر  ي انتقالها جدید است که بارنت از آن به عنوان مهارتاي  همسئل به کارگیري آن
ذکر شده در باال از جمله عوامل اثرگذار بـر رشـد سـریع مراکـز      دالیل. یاد کرده است

  . فته بوده استکشورهاي توسعه یاهاي  هدانشگاتوسعه آموزش در 
درسـی  هـاي   همراکزي براي بهبود تدریس و برنامـ  ،ي دنیاها دانشگاهدر بسیاري از 

آموزش هستند که  درسی و ریزي برنامهوجود دارد که اعضاي این مراکز از متخصصان 
 هـا  مختلف سعی در بهبود کیفیت تدریس در دانشگاههاي  هبا مشارکت متخصصان رشت

آموزشـی   هـاي  کارگـاه در کشور ما در قالب  ها گونه فعالیت نای، در حال حاضر. دارند
کـه عالقمنـد بـه     ات آموزش عـالی مؤسس. گیرد می صورتعلمی هیئت اعضاي براي 

                                                                                                                                      
1. Elite 
2. Barnett 
3. Declarative knowledge 
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5. Transfeable skills  
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توانند این کار را بـا سـه رویکـرد اصـلی      ، میاستقرار یک مرکز توسعه آموزش هستند
  :انجام دهند که عبارتند از

علمـی  هیئـت  بر شـخص عضـو    اًعلمی که اساسهیئت سازي اعضاي توانمند -1
کالسـی توسـط   هـاي   هي معمول در این رویکرد شـامل مشـاهد  ها فعالیت. کند می تکیه

ی در مـورد تـدریس و   های کارگاهبرگزاري ، علمی و متخصص تدریسهیئت همکاران 
و فنـون   هـا  هو استفاده از ویدئو بـراي تجزیـه و تحلیـل شـیو     مشاوره فردي، ارزشیابی

وري اعضاي  علمی افزایش بهرههیئت عمده توانمندسازي اعضاي نتایج . تدریس است
 . باشد می ي تدریسها تسهیل تغییر نقش و توسعه مهارت، علمیهیئت 
 تأکیـد درس یا برنامه درسی ، که به طور عمده بر دانشجو ارتقاي کیفی آموزش -2
ا و اجـر ، طراحـی  :عبارتنـد از ، یی کـه در ایـن رویکـرد معمـول اسـت     ها فعالیت. دارد

  : تواند نتایج عمده زیر را در بر داشته باشد می ارزشیابی درس یا برنامه درسی که
  بخشی و کارآیی آکادمیک؛فزایش اثرا •
 استفاده از منابع؛بهبود  •
 بهبود یادگیري؛ •
  .ها هعلمی از دروس یا برنامهیئت مندي  افزایش سطح رضایت •
این . هاي آن متمرکز استه و ارتباط واحدمؤسستوسعه سازمانی که بر ساختار  -3

هیئـت  فردي با مـدیران و  هاي  هسمینارها و مشاور، ها برگزاري کارگاه رویکرد معموالً
  :نتایج عمده توسعه سازمانی عبارتند از. دهد می علمی را در دستور کار خود قرار

  ؛سازي روابط بین واحدها شفاف •
  ه؛مؤسسص مسائل و مشکالت مربوط به تشخی •
   ؛ز برقراري رابطه و کسب بازخوردحصول اطمینان ا •
  ه یا واحد؛مؤسسسازي اهداف  شفاف •
  اطمینان از وجود حمایت مورد نیاز؛حصول  •
  .بهبود جو سازمانی •

 تأکیداما ، یی دیده شودها با وجود این که ممکن است در این سه رویکرد همپوشی
بـه میـزان    آن و قضـاوت راجـع   تـأثیر کننده  تعیین يمرکز بر هر یک از این رویکردها

از اولویـت  ) رویکـرد دوم ( بـه دالیلـی رویکـرد ارتقـاي آمـوزش     . موفقیت آن اسـت 
ارتقــاي کیفــی آمــوزش از دو رویکــرد دیگــر یعنــی  اول ایــن کــه: برخــوردار اســت

تر است و عناصر آن دو را نیز در  علمی و توسعه سازمانی گستردههیئت توانمندسازي 
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بیشتري  تأثیریکرد نسبت به دو رویکرد دیگر این رو، مزیت دوم این است که. بر دارد
در ادامه به تعریـف مفهـوم توسـعه    ). 1386، نصر و همکاران( گذارد می بر دانشجویان

شود و سپس وضعیت  می ي مراکز توسعه آموزش پرداختهها اهداف و فعالیت، آموزش
  . شود می این مراکز در ایران و دوازده دانشگاه برتر دنیا مقایسه

 
  چه کسانی هستند؟  1دهندگان آموزش توسعه
در یـک گـروه    علمی هستند که ممکـن اسـت  هیئت اعضاي ، دهندگان آموزش توسعه

فعالیـت توسـعه آنهـا     واحد مرکزي توسعه آموزش مستقر بوده و و یا در یک آموزشی
همچنـین ممکـن اسـت    . شـود  مـی  تمام یا قسمتی از وظایف آکادمیک آنهـا محسـوب  

یـا   ـ یادگیري یاددهیهاي  هیی درباره بعضی از جنبها پژوهش ،دگان آموزشدهن توسعه
المللـی توسـعه    کنسرسـیوم بـین   این تعـاریف توسـط  . انجام دهند ،درباره خود توسعه

  . ارائه شده است 2006در سال  2آموزش در آموزش عالی
باشد یـا ایـن کـه     تواند بخشی از ساختار مدیریتی دانشگاه می مرکز توسعه آموزش

توسعه آموزش یـک تخصـص   . روه آموزشی یا دپارتمان آموزش مستقر باشددر یک گ
  ). 2003، و همکار 3هارلند( شناخته نشده است ها دانشگاهپیچیده است که در اغلب 

ي هـا  شـیوه بـاز فعالیـت   ، با توجه به این که حرفه و رشته توسعه هنوز جوان است
جذب کرده و بـا توجـه بـه پـیش      ها هاز انواع رشت تواند انواع متخصصان را می توسعه

بررسـی   بـا  ،در همین راسـتا . دنزمینه تخصصی آنها دیدگاهی جدید توسعه فراهم ساز
در اغلـب   شـود کـه   مـی  ي مختلف مشاهدهها دانشگاهساختار مراکز توسعه آموزش در 

، دار امر توسعه آموزش است و به غیر از کادر تمـام وقـت   یک واحد مرکزي عهده آنها
مختلـف در آن فعالیـت   هـاي   هعلمـی از دانشـکد  هیئـت  تلفی از اعضاي مخ هاي گروه
کسـانی اسـت کـه     کمـک کـردن و حمایـت از   ، دگان آمـوزش دهن توسعهحرفه . دارند

شـود کـه    می این نکته باعث. کنند می دروسی را در زمینه رشته تخصصی خود تدریس
ده دهنـ  توسـعه . خر نباشـد ؤمقـدم و یـا مـ    هـا  هنسبت به دیگر رشـت  ـ یادگیري یاددهی

کند تا قابلیت الزم را براي تدریس بـه   می جدید کمک اعضاي هیئت علمیآموزش به 
 را ارتقـا بخشـند   هـا  دانشگاهي خود را افزایش دهند و کیفیت ها دست آورده و توانایی

  ). 2004، بام و کان(
                                                                                                                                      
1. Educational developer  
2. International Consortium for Educational Development in Higher Education 
3. Harland 
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   رویکردهاي توسعه آموزش
کننـد کـه    مـی  زش معرفـی رویکرد را در توسـعه آمـو   پنج) 2001( داندرا و گاسلینگ 

   :عبارتند از
عضـو  فرض اصلی در این رویکرد این است کـه هـر    :1رویکرد عملگر تاملی -1

در ایـن رویکـرد   . به عنوان یک یادگیرنده خودکار عمل کند بایداي  هحرف هیئت علمی
 ؛ملی استأتشویق به عمل فکورانه و ت، ده آموزشدهن توسعهنقش 
در این رویکرد بر اهمیت پژوهش در تدریس و  :2رویکرد پژوهشگر آموزشی -2

 ،نتـایج پـژوهش  . شـود  مـی  تأکیدگذاري  یادگیري و نقش آن در رشد عملی و سیاست
ي هـا  چگونگی یادگیري دانشـجویان و آشـنایی بـا شـکل    ، ي تدریسها تواند روش می

دگان آموزشـی ممکـن اسـت    دهن توسعه. قرار دهد تأثیره را تحت مؤسسمدیریت  مؤثر
را هدایت کرده و یا از آن حمایت مالی نمایند و نتایج را براي مدیران شرح  ها پژوهش

 ؛متقاعد سازند ها داده تا آنها را براي اصالح سیاست
این رویکرد مبتنی بر توجه به این نکته است کـه   :3اي رویکرد شایستگی حرفه -3
ظایف خـود را  ی برسد که ویها و شایستگی ها به مهارت بایستی عضو هیئت علمییک 

بـراي ارائـه تـدریس و یـادگیري     اي  هبدون آمـادگی حرفـ  . به طور اثربخش انجام دهد
غلبـه نمـوده و   اي  هتوانند بر فشارهاي مشکالت زندگی حرفـ  نمی اعضاي هیئت علمی

آموزشی براي یادگیري دانشجویان  هاي گروهدر این رویکرد تمام . مدیریت کنند آن را
  د؛ي مناسب سهمی داشته باشنها سعه دانش و مهارتمسئول بوده و باید در تو

توسعه آموزش به سوي سـازماندهی  ، از طریق این رویکرد :4رویکرد مدیریتی -4
شـامل  ، ایـن رویکـرد  . کنـد  مـی  حرکـت اي  همؤسسـ اثربخش براي رسیدن به اهـداف  

  ؛باشد می مدیریت وظایف و ساختارهاي الزم براي سودمندي و اثربخشی کارکنان
در این رویکرد براي آگاهی بخشی بـه اعضـاي    :5خصصتکرد مشاور یا مروی -5

از طریـق ایـن   . گـردد  مـی  علمی و کادر مـدیریتی از دانـش تخصصـی اسـتفاده    هیئت 
 دهنـده متخصـص در نظـر گرفتـه     دگان آموزشی به عنـوان آگـاهی  دهن توسعه، رویکرد

  . شود و نقش آنها انتشار عمل سودمند است می
                                                                                                                                      
1. Reflective practioner approach 
2. Educational researcher 
3. Professional competency approach 
4. Managerial approach 
5. Consultant or expert approach  
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در تحقیق خود دربـاره رویکردهـاي مختلـف در توسـعه     ) 2001( 1الند  همچنین 
منابع مـالی و  ، کارکنان، دانشجویان، همؤسسآموزش به این نتیجه رسید که ساختار هر 

رویکردهاي متفاوت در توسعه آمـوزش   سبک رهبري یا مدیریت آموزشی آن بر ایجاد
  . ي دارنددار معنی تأثیر

 
 چیست؟  3یا مرکز توسعه آموزش 2وظایف واحد

. رشد چشمگیري داشته اسـت  ها دانشگاهایجاد مراکز توسعه آموزش در  1967از سال 
 ها دهنده تغییر نگرش تنوع در نام مراکز یا واحدهاي توسعه آموزش نشان، این وجود با

 ـ  ي مراکـز یـاددهی  هـا  این مراکز با نـام  اخیراً. چنین واحدهایی است يها و مسئولیت
یـاددهی ـ   بـا نـام واحـد ارتقـاي      2000و از سـال   4آموزش  یادگیري و واحد ارتقاي

  ). 2009، گاسلینگ( نمایند می فعالیت 5یادگیري
ینـد اصـلی   ااز طریـق دو فر  6یادگیري ـ  واحدهاي توسعه آموزش یا مراکز یاددهی

  : کنند می عمل
فعالیت توسعه آموزشی را از طریق یک واحد اصـلی و بـه صـورت متمرکـز     ) الف

 هـاي  گـروه اهداف توسعه آموزشی توسط افـرادي کـه در تمـام    ) و یا بهدایت کنند 
، ي آمریکـا ها دانشگاهطی یک بررسی در بیش از نیمی از . دنبال شوند ،هستند آموزشی

استرالیا و انگلستان مراکز و واحدهاي اصلی براي امـر توسـعه آمـوزش وجـود     ، کانادا
  ). 2009، گاسلینگ( دارد

یـک   ،در ایـن سـاختار  . مطرح شده اسـت  يساختار جدید ،ها دانشگاهدر برخی از 
کنــد و عــالوه بــر  مــی مرکــز در دانشــگاه وجــود دارد کــه بــه صــورت متمرکــز کــار

به موازات . کند می امکانات نیروهاي متخصص را هم استخدام تأمینگذاري و  سیاست
ث علمی هر گروه آموزشی فرد یـا افـراد عالقمنـد بـه مباحـ     هیئت از میان اعضاي  ،آن

این افراد رابط بین مرکز و گروه هسـتند  . گزیند می عنوان نماینده خود بر تدریس را به
در  7این ساختار در دانشـگاه مـک کـواري    . کنند می و براي تحقق اهداف مرکز تالش

 ). 1389، مذاکره با دکتر نصر( شود می استرالیا اجرا
                                                                                                                                      
1. Land 
2. Educational Development Units (EDU)  
3. Educational Development Centre (EDC) 
4. Educational Enhancement Unit 
5. Learning and /or Teaching Enhancement Unit  
6. Centres for Teaching and Learning 
7. Macquarie 
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، هـا  ف داراي فعالیـت ي کشورهاي مختلها دانشگاهاگرچه مراکز توسعه آموزش در 
 به اتفاق این مراکز داراي سه کمیتـه اصـلی   قریب ساختار و اهداف متفاوتی هستند اما

   :هستند که عبارتند از
 یادگیري؛ـ کمیته یاددهی  -1
 ؛)ي جدیدها دانشگاهدر ( علمیهیئت کمیته اعضاي  -2
کمیته استانداردهاي آموزشی یا کیفیت کـه ارتبـاط بـین توسـعه آموزشـی و       -3

 . دهد می را نشان ها دانشگاهکیفیت در بسیار ي از  تضمین
ي اصـلی مراکـز توسـعه آمـوزش اجـراي یـک دوره       ها یکی از نقش، عالوه بر این

آمـوزش عـالی اسـت کـه بـه یـک مـدرك         یاددهی ـ یادگیري تحصیالت تکمیلی در 
ي غـرب از  ها دانشگاهاین ساختار در تعدادي از . انجامد می دانشگاهی کارشناسی ارشد

 ). 2003، هارلند( جمله کشور انگلستان وجود دارد
و مراکز آموزش عالی بـا اسـتفاده از اینترنـت کیفیـت      ها دانشگاهامروزه بسیاري از 

یادگیري خود را افزایش داده و از طریق آموزش از راه دور بر تعداد دانشجویان خـود  
  ). 2005، و همکار 1فالوز( اند هافزود
هـر   در. ات قابل تـوجهی بـر سیسـتم آموزشـی دارنـد     ثیرتأ ،ي جدیدها تکنولوژي 

: آموزشی به عوامل مختلفی بسـتگی دارد از جملـه   يِسیستم آموزشی کارآیی تکنولوژ
اولین مزیـت کـاربرد کـامپیوتر     بدون شک. مواد و منابع، دانشجو، اعضاي هیئت علمی

 لمـی عهیئـت  در اعضـاي  ) IT( ي تکنولـوژي ارتباطـات  هـا  در تدریس توسعه مهارت
 کـار تعداد زیـادي از دانشـجویان ب   تواند براي می 2یادگیري مبتنی بر کامپیوتر. باشد می

. تـر سـازد   اثـربخش  برده شود و با صرف زمان و هزینه کمتـر یـادگیري را بـراي آنهـا    
قیمت بوده یا در دسـترس نیسـتند بـه ایـن      همچنین بسیاري از منابع آموزشی که گران

علمـی در  هیئـت  براي اعضـاي   IT کاربرد ،به طور کلی .شوند می طریق قابل دسترسی
شود که زمان کمتري بـراي پـژوهش و ارزیـابی صـرف شـده و       می باعث امر تدریس

  . شود می یادگیري دانشجویان بیشتر

                                                                                                                                      
1. Fallows 
2. Computer Based Learning 



نامۀ آموزش عالی  18
 

: علمی در سه حوزه تخصص داشته باشندهیئت که اعضاي  رود می به زودي انتظار
IT ،ري از مراکز توسعه آموزش بـه غیـر   بسیا. طراحی آموزشی و رشته تخصصی خود

 ITي ها از طریق توسعه مهارت، ي الزم براي تدریس حضوري در کالسها از آموزش
همچنین . نمایند می ي آنالین را تسهیلها و دانشجویان آموزش اعضاي هیئت علمیدر 

قـدرت تشـخیص    ي یادگیري مستقل را فرا گرفته وها دانشجویان نیاز دارند که مهارت
در  علمـی هیئت بدون شک اعضاي . ات مفید را از منابع اینترنتی به دست آورنداطالع

 نیازمند بوده و در امر ITي ها مدیریت اطالعات و ارزیابی به مهارت، طراحی آموزشی
  . گردند می مند وردهاي جدید بهرهپژوهش نیز از دستا

  d;dمراکز توسعه آموزش ;ممممd;d;d;;ممممممممDممم
  توسعه آموزش در ایران تاریخچه مراکز 
به عنوان نهاد مسئول ارتقاء کیفیت  ها دانشگاهدر ش مراکز توسعه آموزبا وجود این که 

سـفانه مراکـز   أمت، شـوند  می آموزش و تربیت نیروي انسانی متخصص جامعه محسوب
جایگاهی نداشته و در هیچ  تحقیقات و فنّاوري ،وزارت علومتوسعه آموزش در سطح 

امـا در  . است نشده تأسیسن مراکزي به صورت رسمی و سازمان یافته دانشگاهی چنی
. گـذرد  مـی  ایـن مراکـز   تأسـیس ي علـوم پزشـکی مـدت زیـادي از عمـر      هـا  دانشگاه
هاي نخستین تشکیل این  علوم پزشکی از جمله مراکزي بودند که در سالهاي  هدانشگا
عالیـت خـود را بطـور    ف 1ازي مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشـکی اند هبا را مراکز

در زمینـه آمـوزش    1955سابقه این حرکت به تفکري که در سـال  . جدي آغاز نمودند
 گـردد  مـی  بر ،آمریکا مطرح شد 2پزشکی دانشگاه بوفالوهاي  هرشت اعضاي هیئت علمی

  ). سایت اینترنتی، تاریخچه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در شیراز(
ز کشورهاي جهـان از ایـن برنامـه اسـتقبال و تعـدادي از      ایران نیز همانند برخی ا 

که پـس   ،اعزام نمود ها هدانشگاه شیراز را براي شرکت در آن دور اعضاي هیئت علمی
. کردند تأسیسدر دانشگاه شیراز  1351بخش آموزش پزشکی را در سال ، از مراجعت

رجسـته تعلـیم و   نظران ب ن و صاحبایکی از متخصص 3حضور دکتر تابا با ،این سال در
فعالیت رسمی مرکـز توسـعه آمـوزش در    ، تربیت و مسئول اداره ناحیه مدیترانه شرقی
ایـن مرکـز    اهداف اصـلی ، تأسیساز بدو . دانشکده پزشکی دانشگاه شیراز آغاز گردید

                                                                                                                                      
1. Medical Education Development Center  
2. Buffalo University  
3. Taba 
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بنا نهاده شـد   بر تغییر نظام آموزشی از آموزش غیرفعال به خودآموزي و آموزش فعال
و ارزشـیابی   ریـزي  برنامـه ، ي آمـوزش هـا  حـی و بهبـود روش  و وظیفه عمـده آن طرا 

همکاري نزدیک ایـن مرکـز بـا    . وابسته پزشکی در کشور ایران و منطقه بودهاي  هگرو
هاي  هدانشگامهمی در گسترش آموزش صحیح در سطح  تأثیرسازمان بهداشت جهانی 

 1علمـی  تربیـت مـدرس اعضـاي هیئـت    اي  هاین مرکز به نام مرکز منطقـ . منطقه داشت
RTTC  ي منطقـه  هـا  دانشـگاه در ، دانشگاه خود اعضاي هیئت علمیعالوه بر آموزش

به حـال   1357نمود و پس از شش سال فعالیت در سال  می مدیترانه شرقی نیز فعالیت
هـاي بخـش آمـوزش پزشـکی دانشـگاه       در ادامه فعالیت 1368در سال . تعطیل در آمد

و بـه امـر آمـوزش     تأسـیس موزشـی وزارت  مرکز توسعه آموزش در معاونت آ، شیراز
  . ي علوم پزشکی کشور مبادرت ورزیدها دانشگاهعلمی هیئت اعضاي 

ي هـا  دانشـگاه از آنجایی که یکی از اهداف اصلی این مرکز ایجاد چنین مراکزي در 
یی از هـر  هـا  هي متعـدد و تربیـت هسـت   هـا  علوم پزشکی کشور بود لذا با انجام فعالیت

فـراهم نمـوده و بـه     ها دانشگاهاندازي چنین مراکزي در سایر  براي راهدانشگاه زمینه را 
، تهران، ایران، شهید بهشتی، ي علوم پزشکی اصفهانها دانشگاهتدریج مراکز توسعه در 

  . شیراز و یزد ایجاد گردیدند، مشهد، تبریز
 ریـزي  برنامهبا مرکز مطالعات  1372مرکز توسعه آموزش وزارت بهداشت در سال 

. محول گردیـد  ها دانشگاهي اجرایی این مرکز به ها زشی ادغام و بسیاري از فعالیتآمو
تـا   1372مرکز جدید تحت عنوان مرکز مطالعات و توسعه آمـوزش پزشـکی از سـال    

ي هـا  هماهنگی و نظارت بـر فعالیـت  ، ریزي برنامه، گذاري دار امور سیاست کنون عهده
   .بوده است ها دانشگاهمراکز توسعه آموزش 

یـا واحـدهاي    ي علـوم پزشـکی کشـور مراکـز    ها دانشگاهدر کلیه  ،در حال حاضر
ي آموزشـی در پـنج وظیفـه    هـا  توسعه آموزش به عنوان بازوي قوي اجرایـی معاونـت  

ارزشـیابی و  ، آمـوزش مـداوم  ، اعضاي هیئت علمیآموزش ، درسی ریزي برنامهاصلی 
در راسـتاي ارتقـاي کیفیـت    و مفیـدي را   مـؤثر نمایند و اقـدامات   می پژوهش فعالیت

  :توان به شرح زیر بر شمرد می از آنها رااي  هکه خالص اند هآموزش به انجام رساند
مختلـف آمـوزش پزشـکی از قبیـل     هـاي   هآموزشی در زمین هاي کارگاهاجراي  -1
، پـژوهش در آمـوزش  ، ارزشـیابی ، ارزیـابی دانشـجو  ، ي آمـوزش ها روش، ریزي برنامه

  آموزش بالینی؛
                                                                                                                                      
1. Regional Teacher Training Center  
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ي هـا  دانشـگاه ي و برگزاري دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در انداز راه -2
 ایران و اصفهان؛، علوم پزشکی شهید بهشتی

 مختلف آموزشی؛ هاي گروهتدوین طرح درس در  -3
، داروسـازي ، دندانپزشـکی ، آموزشی هفت رشته پزشکیهاي  هبازنگري برنام -4

 داشت عمومی؛تغذیه و به، مامایی، پرستاري
  ؛مختلف آموزش مداوماي ه هبرگزاري برنام -5
 ي علوم پزشکی؛ها دانشگاهي داخلی ها انجام ارزیابی درونی بخش -6
 انجام ارزشیابی اعضاي هیئت علمی؛ -7
 انتشار نشریات مختلف آموزش پزشکی؛ -8
  ؛مختلف آموزشهاي  هانجام پژوهش در زمین -9

نقـش و وظـایف   ، تاریخچـه ( ي کشوري آموزش پزشکیها برگزاري همایش -10
  ). سایت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، عه آموزش پزشکیمراکز توس

  
  و یادگیري در دوازده دانشگاه مطرح دنیا  یاددهیي مراکز ها و مقایسه فعالیت معرفی

یادگیري چند دانشـگاه معتبـر در   ـ ي مراکز یاددهی  ها در ادامه به طور خالصه فعالیت
الزم بـه  . شـود  اشاره مـی تایلند و سنگاپور ، نانگلستا، کانادا، آمریکا، کشورهاي استرالیا

هیئـت  اعضـاي  اي  هحرفـ  توسعهزیادي بر  تأکید ها دانشگاهدر بعضی از  تذکر است که
  . شود می بیشتري تأکیدعلمی و در بعضی دیگر بر حمایت از دانشجویان 

  
  :1یادگیري دانشگاه تورنتو ـ مرکز یاددهی -1

هـاي   همشـاور ، آموزشـی  هـاي  کارگاهرها و سمینا: علمیهیئت خدمات براي اعضاي 
حمایـت از  ، مدیریت کـالس درس ، طراحی درس درباره اعضاي هیئت علمیفردي با 

هـاي   هسـنجش برگـ  ، اعطاي گواهینامـه تـدریس  ، یاددهی ـ یادگیري پژوهش در زمینه 
   ؛گذاري امتحانی از طریق اسکن و نمره
مطالعـه   نوشـتن و ، ادني گـوش د ها ي مهارتها کالس: خدمات براي دانشجویان

ي آمـوزش زبـان   هـا  کـالس ، آکادمیـک مؤثر 2ي ارتباطات شفاهیها آکادمیک و مهارت
سـایت  ( ي پژوهشها مهارت، ي سخنرانیها مهارت، انگلیسی براي دانشجویان خارجی

  ).اینترنتی
                                                                                                                                      
1. Centre for Teaching and Learning of the University of Toronto 
2. Effective oral communication skills  
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   1یادگیري دانشگاه بریتیش کلمبیا ـ مرکز یاددهی -2
 -ي یـاددهی هـا  مـه شـرکت درکـالس   اعطـاي گواهینا : علمـی هیئت خدمات اعضاي 

، هـا  هبراي تمـام رشـت   3به صورت چهره به چهره یا بر خط  2یادگیري در آموزش عالی
ي آنهـا در مـورد   هـا  حمایت از امر تدریس و ارائه بازخورد و پاسخ در مـورد نگرانـی  

ي آموزشـی و  هـا  مهـارت  هاي کارگاه و علمی جدیدهیئت حمایت از اعضاي ، تدریس
  ).سایت اینترنتی( ساثربخشی تدری

  
  4یادگیري دانشگاه مک کواري ـ مرکز یاددهی -3

منـابع  ، هـا  درسی و درسهاي  هیی جهت ارزیابی و اصالح برنامها توسعه طرح :اهداف
علمی براي هیئت یادگیري و تکنولوژِي آموزشی جهت قادر ساختن اعضاي  -یاددهی

نظرات دانشجویان راجـع بـه    ارزیابی، تدریس و هدایت اثربخش یادگیري دانشجویان
  تدریس به منظور افزایش کیفیت

  . و پژوهش یاددهی ـ یادگیريآموزشی با موضوع  هاي کارگاهسمینارها و : ها هبرنام
هـاي   هاعطاي گواهینامه تحصیالت تکمیلی یا کارشناسـی ارشـد در یکـی از حـوز    

رهبـري   یـادگیري الکترونیکـی و مـدیریت و   ، یـاددهی ـ یـادگیري   ، آموزش پزشـکی 
  ) سایت اینترنتی( آموزشی

  
 5دانشگاه ملبورن  مرکز مطالعه آموزش عالی -4

آموزشی تـدریس   هاي کارگاهسمینارها و ، علمی جدیدهیئت اعضاي  6توجیه آکادمیک
متناسـب بـا رشـته     7هدفمنـد   هـاي  کارگـاه آموزشی ماننـد   هاي گروه و خدماتی براي

  ).سایت اینترنتی( تخصصی خودشان
  
  
  

                                                                                                                                      
1. Teachig and Academic Growth of the University of British Columbia.  
2. Faculty certificate program on teaching and learning in higher education  
3. Online 
4. Learning and Teaching Centre of Macquarie University  
5. The Centre for the study of Higher Education at the University of Melbourne  
6. Academic orientation  
7. Purpose-built workshop 
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  1سنگاپور  دانشگاه یاددهی ـ یادگیريکز رشد مر -5
 علمـی هیئـت  آمـوزش مـداوم اعضـاي    هـاي   هبرنامـ  :علمیهیئت اعضاي هاي  هبرنام

بـه  هـاي   هبرنامـ  و) ي درس بـزرگ ها تدریس در کالس، 2ي ارائه کامپیوتريها مهارت(
  . ارتباط با مسائل آموزشی در ها هساي دانشکدؤخصوص ر
سـالمت روانـی بـراي مقابلـه بـا اضـطراب و       هـاي   هردو: دانشـجویان هاي  هبرنام
  ) ترنتیینسایت ا( افسردگی

  
  3دانشگاه لندن یاددهی ـ یادگیريمرکز پیشرفت  -6

هـاي   مشـاوره  و ارزیـابی،  یاددهی ـ یادگیري آموزشی راجع به  هاي کارگاهسمینارها و 
ره برگـزاري دو ، ي ارتبـاطی هـا  نویسـی و مهـارت   مقالـه ، ي پـژوهش ها فردي و روش

مختلـف در صـورت گذرانـدن    هـاي   هکارشناسی ارشد در رشـته آمـوزش و گواهینامـ   
  ).سایت اینترنتی( مرتبط با آموزشهاي  هدور

  
  4مرکز رشد یادگیري و رشد کارکنان دانشگاه آکسفورد  -7

دوره ، و ارزیــابی یــاددهی ـ یــادگیري ه بــ آموزشــی راجــع هــاي کارگــاهسـمینارها و  
، ي ارائـه هـا  مشـاوره در خصـوص مهـارت   ، آموزش عالیکارشناسی ارشد تدریس در 

راهنمـایی  ، طراحـی درس ، مقـوالت ارزیـابی  ، کوچک و بـزرگ  هاي گروهتدریس در 
   ) سایت اینترنتی( 5مقابله با سرقت ادبی ، ي دانشجوییها پژوهش

  
   6یادگیري دانشگاه پنسیلوانیا ـ مرکز یاددهی -8

ی آموزشی و سمینارهای هاي کارگاه، فردي و ضبط تدریس کالسهاي  هخدمات مشاور
انـدن  راعطاي گواهینامه تـدریس در صـورت گذ  ، يمرتبط با تدریس به کمک تکنولوژ

تـدریس توسـط یکـی از     مشاهده تجربه تدریس و، ي تربیتیها شامل بحث ییها هدور
  ).یسایت اینترنت( متخصصان و فلسفه تدریس

                                                                                                                                      
1. Center for Development of Teaching and Lerning of the University of Singapore 
2. Powerpoint 
3. UCL Centre for the Advancement of Learning and Teaching 
4. The Oxford Centre for Staff and Learning Development 
5. Plagiarism 
6. Center for Teaching and Learning of the University of Pennsylvania 
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   1یادگیري دانشگاه استانفورد ـ مرکز یاددهی -9
طراحـی  ، آموزشـی  هاي گروهی در های کارگاه، مشاهده کالسی، ي درسها ضبط کالس

  ).سایت اینترنتی( دروس ارتباطات کالمی، درس
  

   2رواردها  دانشگاهیادگیري  ـ مرکز یاددهی -10
تمـرین  ، ضـبط کـالس درس  ، تـدریس هـاي   هاعطاي گواهینامـ ، ي تدریسها کنفرانس

زودهنگام از طریق ارزیابی نظرات دانشـجویان   بازخورد، تدریس براي مدرسان جدید
آموزشـی   هـاي  گروهحمایت از ، فرديهاي  همشاور، مشاهده کالس، ترم هر در ابتداي

سـایت  ( ي ارائـه کـامپیوتري  ها سخنرانی و مهارت آموزش مهارت، در طراحی دروس
   .)اینترنتی

  
  3یادگیري دانشگاه کالیفرنیا  ـ مرکز یاددهی -11

، ي تـدریس هـا  فـردي و گروهـی در زمینـه روش   هـاي   همشـاور ، وزشیآم هاي کارگاه
 بهبـود تعامـل کالسـی   ، هـاي موجـود   و اصالح درس طراحی دروس، مدیریت کالس

  ). سایت اینترنتی(
  

  4دانشگاه ملی تایوان  یاددهی ـ یادگیريمرکز رشد  -12
، 5شناسـی تـدریس   و آسـیب  مشـاهده تـدریس  : علمـی هیئـت  اعضـاي  هـاي   هبرنام
طراحـی  هـاي   هدور، علمـی قـدیم و جدیـد   هیئـت  آموزشی براي اعضـاي   هاي هکارگا
   .تعامل کالسی و ارزیابی و امتحانات، درسی برنامه
، فـردي راجـع بـه یـادگیري    هـاي   ههـا و مشـاور   کارگـاه : دانشـجویان هاي  هبرنام 
، ي پژوهشـی هـا  چگونگی نوشتن طرح، زبان آکادمیک، نویسی مقاله، ي مطالعهها روش

، ي دیگـر ایـن مرکـز   هـا  ي ارتبـاطی و فـن بیـان از فعالیـت    ها مهارت، پژوهشاخالق 
ي مورد اسـتفاده  ها دیجیتال و تکنولوژيهاي  هپژوهش در مورد سواد اطالعاتی و رسان

منـابع درسـی   ، آموزشی تدریس دیجیتـال  هاي کارگاهو  ها ویدئو کنفرانس، در یادگیري
  . باشد اي می هچند رسان

                                                                                                                                      
1. The center for teaching and learning of Stanford University 
2. Drek Bok Center for Teaching and Learning of Harvard University.  
3. Centre for Teaching and Learning of the Sacramento University( California) 
4. Center for Teaching and Learning Develpoment of National Taiwan University 
5. Teaching diagnosis 
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 از آنها در جـدول اي  هخالص ي مراکز مورد بررسی کهها فعالیت با توجه به فراوانی
ترین وظایف این مراکز با بیشترین فراوانـی  شود که اساسی می مشاهده، آمده است )1(

 هـاي  کارگـاه از طریـق سـمینارها و    علمـی هیئـت  اعضـاي  اي  هحرفـ  توسعهمربوط به 
. باشـد  مـی  تـدریس مشاوره فـردي در زمینـه تـدریس و اعطـاي گواهینامـه      ، آموزشی

همچنین موارد جدیدي با کمترین فراوانی مربوط به مقابله با سرقت ادبی در دانشـگاه  
اخالق پژوهش در دانشگاه تایوان و دوره مقابلـه بـا اضـطراب در دانشـگاه     ، آکسفورد

  ). سایت اینترنتی( باشد میسنگاپور قابل توجه 
  

 ي مختلفها دانشگاهموزش در ي مراکز توسعه آها از فعالیتاي  هخالص) 1(جدول 
   نام دانشگاه

ملبورن سنگاپورلندنآکسفوردپنسیلوانیااستانفوردهارواردکالیفرنیاتایوان مک 
 کواري

بریتیش 
 نوع فعالیت تورنتو کلمبیا

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
ــاه  ــمینار و کارگـ سـ

  1  آموزشی

اعطاي گواهینامه   *  *  *      *    *    *    
  2  تدریس

اعطاي مدرك       *      *  *          
  3  کارشناسی ارشد

مهارت هاي ارائه                     *    *
  4  کامپیوتري

  5  مشاوره فردي  *          *  *  *  *  *  *  *
مشاهده تدریس                 *  *  *    *

  6  کالسی

طراحی  آموزش  *            *    *  *  *  *
  7  برنامه درسی

*          *  *          *  
ي ها آموزش مهارت

پژوهش به  مطالعه و
  ندانشجویا

8  

هاي  هارزیابی برگ  *                      *
  9  امتحانی

ي ها آموزش مهارت  *          *        *  *  *
10  ارتباطی

11  مهارت مقاله نویسی  *          *            *
دوره مقابله با           *              

12  اضطراب

آموزش فن بیان   *                *  *    *
13  ي کالمیها ومهارت

14  اخالق پژوهش                        *
15  مقابله با سرقت ادبی              *         
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  گیري بحث و نتیجه
اهداف مراکز توسعه آموزش ارتقاي استانداردها و کیفیـت  ، با عنایت به مطالب مذکور
هـدف ایـن    ،در حقیقـت . باشد می ها دانشگاهاستراتژیک هاي  هآموزش در راستاي برنام

در ایـن  . است نعلمی و دانشجویا هیئتهاي آموزشی در اعضاي  مراکز ارتقاي مهارت
  :توان براي مراکز در نظر گرفت می هفت نقش ،راستا
  ؛ارتقاي استانداردهاي آموزشی -1
  ارتقاي پژوهش در آموزش؛  -2
  ؛ي متفاوتها یادگیري با روش -ارزشیابی میزان اثر بخشی یاددهی -3
  یادگیري در دانشجویان؛ قابلیت ارتقاي  -4
  هاي علمی؛ ارتقاي پژوهش -5
  ؛ي آگاهی دانشجویان از طریق دستیابی به دانش روزارتقا  -6
  .توسعه آموزش الکترونیکی و از راه دور -7

العـاده بـراي بـرآورده شـدن      فـوق هـاي   هدور برخـی از  ي مذکور ها عالوه بر نقش
، هـا  هحالیکـه سـایر دور   در، شوند می جدید طراحی اعضاي هیئت علمینیازهاي ویژه 

و تقویـت   آموختگـان  دانـش علمـی و   هیئـت نندگان اعم از ک هدفشان کمک به شرکت
ي عملکـردي و توانمنـدي   هـا  تمامی پتانسـیل ه اعتماد به نفس آنان به منظور دستیابی ب

فراهم آوردن نوعی حمایـت و پشـتیبانی از افـراد    ، موجودهاي  ههدف دور. آنان است
در دانشـگاه   هـا  اندرکار پژوهش در آموزش و نیـز اداره و اجـراي ایـن پـژوهش     دست
توانند با  می هاي عرضه شده در عملکرد مرکز مطالعات و توسعه آموزش فعالیت. است

هـاي   هدر اکثـر گـرو  . نیازهاي ویژة هر دانشکده و گـروه آموزشـی تطبیـق پیـدا کننـد     
یی براي تعدیل و ایجاد هماهنگی میـان مراکـز توسـعه    ها ههست، ها هآموزشی و دانشکد

  . اند هسازماندهی شد، آموزشی مربوطههاي  هه یا گروآموزش و آن دانشکدة ویژ
 بخش اساسی در هر تالش بـراي انجـام تغییـر بـه حسـاب     ، ي مدیریتیها حمایت

زیرا به میزان وقوع تغییرات مربوط به بهبود آموزشی و سرعت انجام تغییرات ، آیند می
ر صـورتی کـه بـه    استقرار یک مرکز حمایتی در دانشگاه د ،از این رو. گذارند می تأثیر

برخی از محاسـن ایـن   . گذارد می ات مثبتی بر برنامه آموزشیتأثیرخوبی مدیریت شود 
  : باشند می مراکز بدین شرح

 فرآینـد  بـه  عـالی  ات آموزشمؤسسدهنده آن است که  وجود این مراکز نشان -1
  . دهند می اهمیت یاددهی ـ یادگیري
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 خش از منابع موجود را افزایشاستفاده اثرباي  هاین مراکز به طور قابل مالحظ -2
 . دهند می

و ریـزش و تـرك    تواننـد کیفیـت یـادگیري را افـزایش دهنـد      مـی  این مراکز -3
 . تحصیل دانشجویان را کاهش دهند

مرکـز توسـعه آمـوزش را دارد بـراي برطـرف       تأسـیس که قصد اي  هسسؤدر هر م
انجـام اقـدامات   ، هاي منفی و باال بردن استفاده مفید از منـابع مصـرفی   ساختن برداشت

  : شود می زیر توصیه
، محسـوب نگـردد   ابـزار مـدیریتی   براي این که مرکز توسعه آموزش به عنوان یک

شود در مکانی خارج از ساختمان اداري مستقر شود و براي این کـه فضـاي    می توصیه
و  هـا  گـل ، هـا  تنـدیس ، حمایتی و صمیمی به وجود آید در ساختمان مرکز از تصـاویر 

  . ینتی استفاده شودگیاهان ز
از ، کننـد  می تالش کنند به همه کسانی که براي کمک مراجعه بایستی کارکنان مرکز
هیئـت  اعضـاي  . یـاري رسـانند   ،علمی و کارشناسـان هیئت اعضاي ، جمله دانشجویان

هیئت اعضاي  کنند که اساساً می علمی باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان مرکز درك
 ،بهتر است مراکـز . گیري در مورد آن هستند وا و مسئول تصمیممتخصصان محت، علمی

س و طراحـی  وعلمی که تمایل دارنـد بـراي تـدوین در   هیئت اعضاي  زمینه مشارکت
یی اولویت داده شود که ها ههمچنین به برنام. فراهم نمایند همکاري کنند، برنامه درسی

  . رنداگذ یم تأثیرعلمی هیئت بر عده بیشتري از دانشجویان و اعضاي 
یادگیري در هر دانشگاه تمهیـداتی   ـ  یاددهیایجاد مراکز  گردد که براي می پیشنهاد

علمـی بـر   هیئت اعضاي ، وردهاي آموزش و تدریسکار رود تا با ارائه آخرین دستا به
ي الزم در یـادگیري خـود   هـا  دانشجویان نیز با آمـوزش  کیفیت یاددهی خود افزوده و

  .ي ایفا نمایندمؤثرنقش 
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