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ABSTRACT

Article Type:

Abstract: The aim of this study was to describe faculty development programs in
different universities. This study is a descriptive-comparative study. Development
programs of 53 universities in Iran, U.S., Canada, Australia, England and Hong_
Kong were analyzed with a qualitative meta-synthesis approach through lineby-line coding in MAXQDA 10. Identified components were integrated and
described inductively. According to findings, delivery methods are: workshops,
mentoring, long-term-courses, seminars, internship under mentor’s supervision,
discussion-groups, organizational-socialization, showcase-best practices, individualconsultation, university-meeting-participation, networking, peer-evaluation, studygroups, short-term-courses, social-participation, shadow-program, writing-teachingportfolio, experienced-faculty-interview, group-consultation, teamwork, self-study,
open-classroom-events. The content offered includes educational-pedagogical
issues, leadership-management, social-interpersonal-competencies and academicwriting, research, research-ethics, futurology, practical-knowledge, familiarity with
organizational-roles, personal-competencies, service-providing, professional-ethics
and scientific-community-acceptance. Topics with general audience are planned
centrally with cooperation of graduate students’ office, technology support centers,
libraries and departments such as school of management and topics with specific
audience are planned by subject department in collaboration with cluster universities.
Delivery Methods are determined by the goals, facilities, and culture of institution.
Content is determined according to institution’s goals. In order to successfully
designed programs, it is necessary to identify faculty needs and their learning culture.
Implementing programs in one way and by one center cannot have the desired effect.
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چكي�ده :ه��دف از اج��رای پژوهش حاضر ،توصي��ف برنامه هاي رش��د و توسع��ه حرفه اي اعض��اي هیئت علمی
اس��ت .اي��ن پژوهش ،مطالع��ه اي تطبيقي از ن��وع توصيفي اس��ت .برنامه هاي  53دانشگ��اه ايران ،آمریک��ا ،كانادا،
استرالي��ا ،انگلس��تان ،هنگ كنگ ،به ش��یوه فرا  تركي��ب كيف��ي در  MAXQDA10كدگذاري خط به خط ش��دند.
مؤلفه هاي شناسايي ش��ده به صورت قياسي ،تلفيق و توصيف ش��دند .مطابق با يافته هاي پژوهش ،ش��يوه هاي ارائه
برنامه ها عبارت اند از :برگزاري كارگاه ،ارش��ادگري ،درس های بلندمدت ،سمينار ،كارورزي زير نظر ارشادگر ،جلسات
سازي تجارب ،نق ِد
گفتگ��و ،معارف��ه ،نقد تدريس ه��اي نمونه  ،مشاوره فردي ،ش��ركت در جلس��ات دانشگاه ،ش��بكه ِ
مشاركت اجتماعي ،سایه استاد ،کارپوش��ه تدريس ،مصاحبه با
همتايان ،گروه ه��اي مطالعاتي ،دوره هاي كوتاه مدت،
ِ
درب ب��از کالس درس .محتواي دوره ها عبارت اند از
اعض��اي هیئ��ت علمي ،مشاوره گروهي ،كار گروهي ،خودآموزِ ،
  اخالق  پژوهش،
 :موضوعات مرتبط با تعليم وتربيت ،مديريت ،شايس��تگي هاي بين فردي  اجتماعي ،نگارشي ،پژوهش
ِ
آينده پژوهي ،آش��نايي با نقش های سازمانی ،شایستگی های فردی ،ارائة خدمات ،اخالق حرفه ای ،تأييد جامعة علمي.
موضوع��ات ب��ا مخاطب عام به صورت مرك��زي ،عموم ًا در مركز تحصي�لات تكميلي و با همك��اري مراكز فناوري،
مخاطب خاص در دانشكده هاي موضوعي
كتابخانه ها ،دانشکده ه��ای همکار مانند دانشکده مديريت و موضوعات با
ِ
ارائه مي ش��وند .بحث و نتيجه گيري :ش��يوه هاي ارائة دوره با توجه به هدف ها ،امكانات و فرهنگ حاکم بر مؤسسه و
محتواي دوره ها با توجه به هدف های مؤسس��ه تعيين مي ش��وند .به منظور طراحی و اجرای موفق دوره ها الزم است
نیازهای اعضای هیئت علمی و فرهنگ یادگیری آنها شناسایی شود.

واژگان کلیدی :اعضاي هيئت علمي ،رشد و توسعة حرفه اي ،برنامه  ،ساختار ،محتوا ،عناصر

استناد :بخشعليزاده ،شهرناز؛ فتحي واجارگاه ،كورش؛ عارفي ،محبوبه؛ كيامنش ،عليرضا؛ (.)1400مطالعه تطبيقي برنامههاي رشد و توسعه حرفهاي
اعضاي هیئت علمي در دانشگاههاي مختلف .نامه آموزش عالی ،)53( 14 ،صفحه .29
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مقدمه

آموزش عالی نقشی مهم در انس��جام اجتماعی ،رش��د اقتصادی و رقابت های جهانی ایفا می کند .تغییر نیازها ،مهارت ها و

شایستگی های مورد نیاز از سوی جامعه ،آموزش عالی را ملزم می کند تا پاسخگوی این نیازها باشد .از استادان انتظار مي رود

تا در كالس هاي چندفرهنگي و پويا تدريس كنند .بنابراين نياز است تا اعضای هیئت علمی درك ،دانش و مهارت هاي

خ��ود در حوزه ه��اي مختلف را به كار گرفته و مطابق با تغييرات جامعه آنها را رش��د دهند .در چنين فضايي است كه بُك
( )2013در تحلي��ل وضعيت دانشگاه هاي آمریکا و آماده سازي دانشجويان تحصيالت تكميلي براي تدريس در دانشگاه

ب��ه اقداماتي نظي��ر به كارگيري دانشجويان به عنوان تدريس يار يا ش��ركت در كارگاه هاي موضوعي اش��اره دارد؛ ولي به

دليل اختياري بودن اين دوره ها و كاستي هايي كه دارند ،آنها را مؤثر نمي داند .بُك عقيده داش��ت دليل اينكه اقدامات در

همين سطح متوقف ش��ده اند اين است كه بس��ياري از اعضای هیئت علمی به تدريس به عنوان مهارتي كه به آمادگي و
آماده سازي رسمي نياز دارد نمي نگرند ،بلكه تدريس را هنري مي دانند كه به طور طبيعي و با تمرين در طول زمان كسب

شده و رشد مي يابد .به عقيده وی ،پداگوژی به فرايندی پيچيده تبديل شده است و از هنری كه فرد بتواند خودش آن را

كسب كند به موضوعی كه نياز به آماده سازی رسمي دارد ،تبديل شده است.
ولي معمو ًال اعضای هیئت علمی ،به دليل داشتن تخصص موضوعي در رشته آموزشي خود استخدام مي شوند .دبوسكي

( )2012نيز با اشاره به اين امر كه يك استاد ،يك معلم ،محقق ،مشاور ،كارشناس ارتباطات ،رهبر ،عامل تغيير و نويسنده

است ،عقيده دارد كه يك عضو هیئت علمی قبل از ش��روع به كار بايد با نقش ها و زمينه هاي كار دانشگاهي آش��نا ش��ده

و مهارت ه��اي اساسي مرتبط با تدريس ،پژوهش ،برنامه ريزي ش��غلي ،هدايت و رهب��ري را فراگیرد .وي عقيده دارد كه
يك عضو هیئت علمی در بدو ش��روع به كار بايد مهارت هاي حرفه اي از قبيل برنامه ريزي ،طراحي و ارزيابي روش هاي

تدريس را در خود رش��د دهد و پيروي از فرايندها و استلزامات دانشگاه ،به كارگيري اصول و اخالقيات ،مديريت زمان و

شناسايي اولويت ها ،راهبردها و نيازهاي دانشجويان به تدريس ،مشاوره و هدايت پژوهش هاي دانشجويان مشغول شده و

در برنامه هاي اصالحاتي و نوآوري هاي دانشگاه مشاركت کند .در ادامه به بيان وظايف يك عضو هیئت علمي در اواسط
دوران خدم��ت به عنوان هماهنگ کننده درس ها ،تيم هاي تدريس ،تيم هاي تحقيقاتي و برنامه هاي مطالعاتي ،مديريت و

اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و بر عهده گرفتن نقش هاي مديريتي و راهبري در سازمان و در برنامه هاي تحقيقاتي اشاره
دارد و عقيده دارد كه يك عضو هیئت علمی بايد توانايي جذب حمايت هاي مالي را داشته باشد.

به عقیده بالش��كووا و همکاران ( )2014نيز يك عضو هیئت علمی بايد به عنوان متخصص موضوعي در زمينه هاي

تدري��س و پژوه��ش ،براي ايجاد پيوند بين دانش عملي و دانش نظ��ري در زمينه هاي آموزش و پژوهش توانمندی های

الزم را داشته باشد و با دارا بودن مهارت های برقراري ارتباط مؤثر و برخورداري از زبان مناسب گفتار و نوشتار و با رعايت

اخالق پژوهشي ،به اشتراك و توسعه دانش حوزه خود بپردازد.

در ايران نيز پژوهش هايي در زمینه توسعه حرفه اي اعضاي هیئت علمی اجرا ش��ده است .قرونه و همکاران ()1393

نامه آموزش عالی ،سال  ،14شماره  ،53ص.29-3 .
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مؤلفه هاي توسعه حرفه اي اعضاي هیئت علمی را ش��امل :شايس��تگي آموزشي ،شايستگي پژوهشي ،شايستگي خدماتي،

شايستگي فردي و شايستگي سازماني اعالم کرده اند .سنگري ( )1396نيز مهارت هاي فني ،ادراكي ،رهبري ،ميان فردي

را به اين فهرست اضافه کرده است .گرچه رشد و توسعه حرفه اي در هر زمان و براي همه افراد مي تواند مفيد باشد ولي

آماده ش��دن براي پذيرش و رويارويي با وظايف مرتبط با تدريس در مؤسسات آموزش عالی براي متقاضيان ورود به اين

صحنه و در آغاز كار امري ضروري به نظر مي رسد.

آستين ( )2010برنامه هاي رشد و توسعه حرفه اي را با توجه به تجربه مخاطبان آنها در سه دسته رشد و توسعه مدرسان

تازه كار ،استادانی كه در اواسط دوره خدمتشان هستند و استادانی كه سال هاي آخر خدمتشان را سپري مي كنند.به بیان وي
مدرسان تازه وارد به كسب گستره اي از مهارت ها و دانش براي ارائه تدريس ،اجرای پژوهش ،بروز رفتارها و نگرش هاي

حرفه اي ،درون فردي و آگاهي از آموزش عالی نياز دارند و الزم است چگونگي طراحي درس ،شكل گيري يادگيري ،بهبود

يادگيري به كمك فناوري ،ترغيب دانشجويان به شركت فعال در فعاليت هاي يادگيري ،ارزيابي و ارزشيابي از پيشرفت هاي
علمي دانشجويان را درك كرده و مهارت هاي كافي كس��ب كنند .آنها بايد استانداردهاي اخالقي را درك كرده و به آنها

متعهد باش��ند؛ با ش��بكه هاي تخصصي و حرفه اي مرتبط باشند و چنين ش��بكه هايي را ايجاد كنند .آنها بايد با چگونگي

ش��كل گيري ايده هاي تحقيقاتي ،اجراي آنها و ارائه گزارش درباره آنها آش��نا باش��ند و از تاریخچه آموزش عالی ،ماهيت
مسئوليت ها و وظايف آن ،انواع مؤسسات آموزش عالی و مأموريت هاي آنها و درنهایت هويت يك دانشمند آگاهي داشته

باشند .وي عقيده دارد گرچه دوره هاي دكتري ،دانش و مهارت هاي موضوعي مورد نياز مدرسان تازه كار را به آنها مي دهد
ولي پژوهش ها نشان مي دهند دوره هاي تحصيالت تكميلي غالب ًا دانشجويان را براي پذيرش مسئوليت ها و نقش هايشان
آم��اده نمي كنن��د و عقي��ده دارد كه مدرسان ت��ازه وارد براي كاري كه بايد انج��ام دهند بايد خيلي چيزه��ا را ياد بگيرند.

خاكب��از ( ،)1391در پژوهش خود بيان ک��رده است« :استادان دانشگاه ،برخالف معلمان مدرسه ،برنامه درسی خاصی
به منظ��ور تربيت م��درس دانشگاه دريافت نمی کنند ،پس چگونه فرامی گيرند که چطور تدريس کنند؟ آيا اصو ًال آنان بايد
اي��ن ام��ر را فرابگيرند؟ اگر پاسخ مثبت است ،چگونه و از طريق کدام برنامه درسی؟ اين مس��ائل و پرسش های نظير که

در حوزه تدريس در آموزش عالی مطرح می ش��ود» .به عقیده عارفي ( )1384نيز دانشگاه ها براي پرورش نيروي انس��اني

كارآمد ،بايد شرايط شغلي و مهارت هاي مورد نياز آنها را شناسايي كنند .به بیان وي برنامة درسی دانشجويان دوره دكتري
بيشتر دانش پژوهشی را توسعه می دهد .درنتیجه فارغ التحصيالن دوره دكتري ،دانش آموزشی را عموم ًا به صورت ضمنی

و ب��ا الگوبرداری از استادان خود كس��ب مي كنند و براي جبران اين كاست��ي به يك برنامة درسي مشخص نياز است .در
اين ارتباط مهرمحمدي ( )1392نيز عقيده دارد كه تربيت آموزشگر براي عهده دار شدن مسئوليت آموزشگری در آموزش
عالی ايران امري مغفول يا به ش��دت حاش��يه ای است .در همين ارتباط قرونه و همکاران ( )1393اظهار داشتند كه گرچه

ارتقا و تضمين كيفيت آموزش عالی همواره از دغدغه هاي اصلي سياست گذاران بوده است ولي سازوكاري برای دستيابي

ب��ه كيفي��ت مورد نظر پيش بيني نشده است و يكي از مهم ترين پيش نيازها داش��تن چارچوبی جامع و منس��جم به منظور

نامه آموزش عالی ،سال  ،14شماره  ،53ص.29-4 .
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هداي��ت فعاليت ها و اقدامات مرتبط با توسعه حرفه اي اعض��اي هیئت علمی است و طراحي الگويي مناسب براي توسعه
حرف��ه اي اعضاي هیئ��ت علمی [مورد مطالعه دانشگاه تهران] ضروري است .دوره هاي رش��د و توسعه حرفه اي استادان
مي تواند از راه هاي تسريع اين فرايند آماده سازي باشد.

ب��ا توجه به آنچه بيان ش��د ،طراحي و تبيين دوره هاي رش��د و توسعه حرفه اي براي ي��ك متقاضي خدمت به عنوان

عضو هیئت علمی ،ضروري به نظر مي رسد .آقازاده ( )1382كشف حقايق از طريق تحليل و ش��ناخت نظام هاي ديگر و

معرف��ي نوآوري ها به منظور برنامه ريزي را از هدف های مطالعات و پژوهش هاي تطبيقي مي داند .به عقيده وی اين گونه

مطالعات مي تواند ميزان اشتباهات برنامه ريزان را كاهش دهد .با توجه به تنوع هدف ها ،روش هاي ارائه ،مطالعه تطبيقي

برنامه ه��اي ارائه ش��ده در دانشگاه ها مي تواند به عن��وان گامي براي طراحي برنامه اي مناسب ب��راي بافت و با توجه به

ويژگي ه��اي فرهنگ��ي كشورمان ،ما را از تجارب دانشگاه هاي ديگر آگاه سازد .در اين پژوهش سعي می ش��ود با مطالعه
برنامه هاي رشد و توسعه حرفه اي دانشگاه هاي مختلف ،مؤلفه هاي اين برنامه ها شناسايي و توصيف شود.
پيشينه پژوهش

ب��ه گفت��ه كمبلي��ن و استيگ��ر ( 2000ب��ه نق��ل از تن��ل  )2011 ،آغ��از برنامه ه��اي رش��د و توسع��ه اعض��ای

هیئ��ت علم��ی را ب��ه فرصت ه��اي مطالعات��ي اعض��ای هیئ��ت علم��ی در سال ه��اي ده��ه  1800برمي گ��ردد .طي

دهه ه��ا ،ب��ا توج��ه ب��ه اين تفك��ر كه هرچ��ه ف��رد در زمین��ه موض��وع درسي بيشت��ر بدان��د ،بهت��ر مي توان��د آن را

تدري��س كن��د ،اي��ن برنامه ها بر كس��ب مهارت ه��ا و تخص��ص موضوعي تمرك��ز داش��تند .همچنین به بیان لس��لي

( ،2002به نقل از تنل ،)2011 ،نياز به دريافت حمايتهاي مالي بيروني در ابتداي قرن بيستم ،برخي مؤسسات را وادار کرد تا بر مطالعه

و پژوهش به عنوان بخش عمده وظیفه اعضای هیئت علمی متمركز شوند .در اين زمان بود كه تمركز بر تدريس كمرنگ تر شد .اوئلت
( )2010ني��ز تاري��خ ورود برنامه هاي رش��د و توسعه اعضای هیئت علمی در آمریکا را ب��راي پاسخگويي به بحران هاي

اجتماع��ي ـ اقتص��ادي اواخ��ر سال ه��اي ده��ه  1950و سال هاي ده��ه  1960می داند .ب��ه عقیده گاف و سيمپس��ون
( 1994ب��ه نق��ل از اوئل��ت )2010 ،با ش��دت گرفت��ن جنبش هاي حق��وق دانشجوي��ان ،دانشجويان خواست��ار كنترل

بيشت��ر بر محتواي آموزش��ي و ارائه بازخورد نس��بت ب��ه كيفيت ارائه و مرتب��ط بودن درس ها به اعض��ای هیئت علمی

و مشارك��ت در تعيي��ن محت��وا و برنام��ه درس��ي ش��دند .ت��ا اين زم��ان موفقي��ت اعضای هیئ��ت علمی ب��ا موفقيت

آنه��ا در چ��اپ مقاله  ه��ا و اج��رای پژوه��ش سنجيده مي ش��د .در اي��ن زمان اس��ت كه رهب��ران آموزش��ي مانند بوير
(1990؛ راس��ر  2004 ،ب��ه نق��ل از تنل )2011 ،در پاسخ ب��ه اين دغدغه ها و انتظارات ،عالوه ب��ر فعاليت هاي مرتبط با

مطالعه و پژوهش ،بر تدريس و توسعه علم (در حوزه موضوعي) و ارائه خدمات به مؤسس��ه و جامعه نيز تأكيد مي كنند و
راهبردهاي رش��د و توسعه اعضای هیئت علمی مورد بازبيني و بازنگري قرار مي گيرند و كيفيت تدريس و ارائه خدمات

نيز به عنوان معيارهايي براي سنجش موفقيت اعضای هیئت علمی در نظر گرفته شد.
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سورسينلي و همكاران ( )2006تحوالت برنامه هاي رش��د و توسعه اعضای هیئت علمی را در پنج دوره قرار مي دهند

(نقل شده در اوئلت ،2010 ،ص:)5

 .1عص�ر متخص�ص موضوع�ي (اواسط دهه  1950تا اواي��ل دهه  ،)1960در اين دوره اقدامات رش��د و توسعه

مدرسان بر ارتقاي مهارت هاي تخصصي و موضوعي تمركز داشتند .موفقيت بر اساس پژوهش ها و مقاله های چاپ شده

سنجيده مي ش��د و فرض بر اين بود كه با افزايش دان��ش و مهارت هاي موضوعي ،مهارت هاي تدريس به طور طبيعی و

خودبه خود رشد مي يابند (برگرفته از هايس.)1970 ،

 .2عص�ر م�درس (اواسط دهه  1960و دهه  ،)1970در اين دوره ،تالش ها در جهت بهبود اثربخشي تدريس بود و

بر شيوه هاي ارائه و مراكزي كه بر اثربخشي تأثير داشتند ،تمركز شد .ملنيك و شيهان ( ،1976به نقل از اوئلت)2010 ،

س��ه قالب اصلي برنامه هاي بهبود تدريس در اين دوره را ش��ناسايي كردند -1 :برنامه هايي مانند كارگاه هاي آموزش��ي،
كنفرانس ها و همايش ها و فرصت هاي آموزش��ي ديگر ،كه زمان هاي نسبت ًا كوتاهي داشتند و فقط يك بار اجرا مي شدند؛
 -2مراكز تخصصي كه خدمات و مشاوره هاي آموزشي ارائه مي دادند؛  -3برنامه هاي تشويقي مالي كه از اعضاي هیئت

علمی كه براي ارتقا و بهبود يادگيري پژوهش مي كردند ،حمايت مالي مي كردند.

 .3عصر توس�عه دهندگان (دهه  ،)1980در اين دوره ،بس��ياري از واحدهاي رش��د و توسعه اعضای هیئت علمی

در دانشگاه ها ش��كل گرفتند و اعضای هیئت علمی با دريافت حمايت هاي مالي به به كارگيري نوآوري هاي آموزش��ي و
آزمايش كردن رويكردهاي جديد تدريس تشويق شدند.

 .4عصر يادگيرندگان (دهه  ،)1990در اين دوره با تمركز بر يادگيري دانشجويان (ياددهنده به عنوان هدايت كننده

از كنار) ،تمركز از تدريس و رش��د و توسعه ياددهي ،به رش��د و توسعه مهارت هاي تعليم و تربيتي و اجرايي با تمركز بر

شيوه هاي يادگيرنده محور مانند رويكردهاي فعال و مشاركتي ،اكتشافي و حل مسئله تغيير كرد.

 .5عصر حضور در شبكه كه به برقراري ارتباط اعضای هیئت علمی با يكديگر و مديران سازماني براي ارائه پاسخي

سازنده به مسائل سازماني اشاره دارد .در برخي دانشگاه ها پست هايي در نظر گرفته شده تا مدرساني كه متصدي آن پست ها

هس��تند با خود دانش و تخصص هاي خاصي مانند فناوري هاي آموزش��ي را به حوزه رشد و توسعه آموزشي وارد مي كنند.
آموزش و رش��د و توسعه دو ساختار متفاوت هس��تند و رشد و توسعه نسبت به آموزش ساختارهاي شناختي بيشتري را

ش��امل مي ش��ود (استبايل و ريچي ،2013 ،ص .)73استبايل و ريچي آموزش اعضای هیئت علمی را (بنا بر نظر اسكات

 )2003 ،نوع��ي انطب��اق سازمان��ي ب��ا ه��دف آش��نايي اعض��ای هیئ��ت علم��ی ب��ا م��واد آموزش��ي و (بن��ا ب��ر ن��وا ِ
 )2010 ،تالش سازمان براي تسهيل يادگيري شايستگي هاي مرتبط با كار مي دانستند .گرچه رشد اعضای هیئت علمی
ممكن است با آموزش آغاز ش��ود ولي بايد به سمت توسعه ادام��ه يابد؛ بنابراين فعاليت هاي آموزش با عنوان غني سازي
پيشنهاد مي شود .در اين حالت ،عالوه بر تعهدات سازماني ،انگيزه هاي دروني نيز رشد مي يابند و به درك ارزش تدريس

از طري��ق كاوش هاي فردي و تحليل و درنتیجه تغيير رفتار منجر مي ش��ود .بس��ياري از دانشگاه ها مي خواهند سازماني
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يادگيرنده باشند (رابرتسون ،2010،ص .)39رابرتسون چهار هدف براي برنامه هاي رشد و توسعه پيشنهاد کرده ایت:

 .1رشد و توسعه آموزشي (مهارت هاي مرتبط با تدريس) :به افرادي كه تدريس مي كنند ،كمك مي كند تا ياد بگيرند

چگونه تدريسي اثربخش تر داشته باشند.

 .2رش��د و توسعه اعضای هیئت علمی :به اعضای هیئت علمی كمك مي كند تا با ابعاد مختلف وظايف و نقش هاي

مختلف اعضای هیئت علمی در دانشگاه آشنا شوند.

 .3تهيه و تدوين برنامةدرسي :تس��هيل طراحي هاي آموزش��ي (ش��امل هدف های يادگيري ،فعاليت هاي آموزش��ي،

ارزشيابي) در ارتباط با واحدهاي درسي

 .4رشد و توسعه سازماني :كمك می کند تا دانشگاه به عنوان سازماني يادگيرنده و هدف دار عمل كند و اثربخشي هاي

آموزشي راهبردي را افزايش مي دهد.

دبوسكي ( )2012تمركز دوره هاي رشد و توسعه اعضای هیئت علمی را به عوامل بيروني و رويكردهاي درون سازماني

را كه بر نحوه عملكرد اين دوره ها تأثیرگذارند ،وابس��ته مي داند و آنها را در قالب بافت و انتظارات دانشگاه و ذي ربطان

و تأكي��دي كه بر هريك از وظايف و نقش هاي اعضای هیئت علمی دارند ،جهت گيري هاي برنامه ها ،تصور برنامه ريز از

رشد و توسعه اعضای هیئت علمی و نظريه ها و تحقيقات خالصه مي كند (شكل .) 1

شكل ( )1نقش حرفهاي آموزشگران استادان آينده ،دبوسكي314 :2012 ،
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فريزر و همکاران )2010( 1تعبيرهاي مختلفي از مدل براي توصيف رشد و توسعه آموزشي ارائه کرده و مدل هاي رشد

و توسعه آموزشي را در يكي از سه گروه زير قرار داده اند:

 .1رش�د و توس�عه آموزش با تمركز بر فرد :در اين ش��كل از آموزش ،آموزش��گر تالش مي كند تا دانش و

مهارت ه��اي الزم در زمین��ه ياددهي ،استفاده از نوآوري ،تدريس در گروه هاي ب��زرگ ،اجراي فرايندهاي ارزيابي و غيره

را در مخاط��ب رش��د دهد .اين برنامه ها ممك��ن است مرتبط با حرفه (مانند يادگيري به كمك رايانه ،طراحي آموزش��ي،

ارزيابي هاي متنوع؛ مشاوره ،توانايي حل مسائل و مشكالت مرتبط با چالش هاي مرتبط با تدريس يا دانشكده) يا متمركز

بر همكاري ها و مشاركت هاي بين اعضای هیئت علمی و اجرای پروژه هاي اقدام پژوهي ،طراحي مواد آموزش��ي جديد يا
ارزيابي باشند.

 .2رشد و توسعه آموزش با تمركز بر مؤسسه آموزشي كه بر يادگيري سازماني تمركز دارد.
 .3رشد و توسعه آموزش با تمركز بر جامعه 2كه مرتبط با حل مسائل جامعه است.

ف��ارغ از اينك��ه برنامه چه مدلي را دنب��ال مي كند ،نحوه اجراي برنامه ها و تمركز آنها ني��ز به هدف های برنامه ريزان

بستگي دارد.

نحوه اجرا و منطق برنامه ريزي دوره هاي رش��د و توسعه اعضای هیئت علمی را مي توان در چهار دسته مفهومي قرار

داد (اماندسن و همکاران ،2005 ،3ص:)7

 .1برنامه هاي رشد و توسعه با تمركز بر مهارت ها :هدف اين دسته از برنامه ها پشتيباني از اعضای هیئت علمی براي

رویارویی با مشكالت خاصي در تدريس است متداول ترين ش��كل ارائه برنامه هاي رش��د و توسعه متمركز بر مهارت ها،
برگزاري كارگاه هاي آموزشي با عناوين مرتبط يا مشاوره هاي فردي با كارشناسان مراكز ياددهي ـ يادگيري است

 .2برنامه هاي رش��د و توسعه با تمركز بر روش :تمركز اين دسته از برنامه ها بر اش��اعه روش يا رويكردي خاص در
ياددهي و يادگيري است .معمو ًال تسهیلگر مستنداتي براي مطالعه به شرکت کنندگان مي دهد و سپس با آنها به بحث و
گفتگ��و در خص��وص روش مورد نظر مي پردازد يا روش مورد نظر را با همان روش به مشاركت كنندگان آموزش مي دهد
يا آن را شبيه سازي مي كند؛ با اين استدالل كه اگر مدرس خودش روش را تجربه كند ،آن را بهتر درك كرده و مي تواند

بهتر اجرا كند.

يادگيري تدريس تمركز دارند .معمو ًال
 .3برنامه هاي رشد و توسعه با تمركز بر فرايند :اين دسته از برنامه ها بر فرايند
ِ

اين برنامه ها و فعاليت ها بر اساس فعاليت هاي مشاركتي در گروه هاي كاري طراحي مي شوند و نگرش افراد به يك اقدام

ياددهي و يادگيري بررسي مي ش��ود و با تفكر و ارائه بازخورد نس��بت به آن ،رشد و توسعه تعليم و تربيتي شكل مي گيرد.

متداول ترين ش��كل برنامه هاي رش��د و توسعه متمركز بر فرايندها ،تشكيل گروه هاي پشتيباني فني ،مطالعات كالسي و
1. Fraser et al.
2. sector
3. Amundsen et al.
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اجتماعات يادگيري اعضای هیئت علمی است.

 .1برنامه هاي رش��د و توسعه با تمركز بر رش��ته :اين برنامه ها و فعاليت ها معمو ًال در قالب گروه هاي كوچك متشكل

از اعضای هیئت علمی يك رشته يا رشته هاي مختلف ارائه مي شوند .در اين گروه ها افراد تشويق مي شوند تا در ارتباط

با توسعه دانش يا يادگيري در رشته خود صحبت كنند و از اين درك براي شكل گيري روش تدريس خود استفاده كنند.

هدف اين برنامه ها بهره وري از خبرگي ،ارزش ها و ديدگاه هاي اعضای هیئت علمی است .اين برنامه ها بر اين فرض بنا

شده اند كه ساختار دانش و ماهيت يادگيري در رشته هاي مختلف ،متفاوت هستند و بنابراين رويكردهاي عام به تدريس

ممكن است اثربخشي محدودي داش��ته باش��د تولیدکنندگان اين برنامه ها عقيده دارند ك��ه اساس ارزش ها ،تخصص و

هويت مدرسين به طور وسيعي از رشته موضوعي آنها تأثير مي پذيرد و تفاوت بين بافت هاي موضوعي آنهاست كه مبناي

نقد ايده ها است.
لي 1مراكز ارائه دهنده آموزش و برنامه ها (در آمریکا) را به پنج دسته تقسيم کرده است (لي ،2010 ،ص:)25
 .1يك مركز متمركز ياددهي يادگيري .برنامه هايي كه اين مراكز ارائه مي كنند معمو ًال در سه دسته زير قرار مي گيرند:
كارگاه هاي آموزشي (با موضوعاتي از قبيل طراحي درس ،راهبردهاي تدريس ،ارزشيابي از دانشجويان و برنامه هاي
تدريس يا استفاده از فناوري هاي آموزشي).
مشاوره هاي فردي :كه معمو ًال زماني انجام مي شود كه يك عضو هیئت علمی در يكي از حوزه هاي طراحي درس،
راهبرده��اي تدريس ،ارزش��يابي از دانشجويان و برنامه هاي تدريس و يا استفاده از فناوري هاي آموزش��ي با مشكل
مواجه است.
مشاهدات كالسي :كه معمو ًال به درخواست يك عضو هیئت علمی انجام مي ش��ود .معمو ًال قبل از مشاهده ،مشاوره
ف��ردي انجام مي ش��ود ،درباره دغدغه هاي استاد گفتگو مي ش��ود و جزئيات فرايند مشاهده ،مطرح مي ش��ود .بعد از
مشاهده ،اقدامات انجام شده در كالس با هدف ايجاد تغيير در برخي اقدامات استاد تحليل مي شود.
 .2يك عضو هیئت علمی (با يا بدون يك مكان فيزيكي به عنوان مركز) :معمو ًال برنامه ها محدود و پراكنده هستند و
ممكن است در خالل همايش ها ،جلسات كميته ها ،حين اجرای فرايند برنامه ريزي درسي ارائه و اجرا شوند.
 .3يك کمیته پشتيباني از رشد و توسعه اعضای هیئت علمی كه درواقع کمیته مشاوره است :بيشتر در دانشكده هاي
علوم انساني و زير نظر معاون رئیس دانشگاه تشكيل مي شوند.
 .4مراكز تبادل برنامه و پیشنهاد ها كه زير نظر معاون رئیس دانشگاه تشكيل مي شوند.
 .5مراكز در سطح سيس��تم كه اقدام��ات مراكز ياددهي يادگيري متمركز يا در سط��ح دانشگاه را حمايت و هماهنگ
مي كنند.
همراهي با تغييرات گسترده در حوزه آموزش عالی (مانند جهانی شدن ،ورود فناوري هاي جديد و معرفي محيط هاي
1. Lee
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آموزش��ي مجازي ،آموزش از راه دور ،تنوع دانشجويان) ،نياز به همراهي و همگامي مراكز فناوري دانشگاه ها و يا مراكز

ديگر مانند كتابخانه ها و مراكز مشاوره با مراكز رشد و توسعه اعضای هیئت علمی را مي طلبد .براي ارائه برنامه هاي رشد
و توسعه ،مي توان قالب هاي زير را بيان كرد (اليس و اورت كوئست -ارنز ،2010 ،1ص:)118

 .1برنامه هايي كه يك بار ارائه مي شوند :2اين برنامه ها مانند كنفرانس هاي ساالنه به صورت ادواري اجرا مي شوند.
 .2كارگاه هاي آموزش��ي :3معمو ًال از يك ساعت تا يك روز يا طوالني تر ،حضوري يا آنالين هستند؛ كارگاه ها معمو ًال

موضوع��ات عمومي مانند ش��يوه هاي ارزيابي ،طراح��ي درس و فعاليت هاي ياددهي و يادگيري ،آش��نايي با سبك هاي

يادگيري ،هدايت گفتمان ها در كالس و غيره را براي اعضای هیئت علمی دانشكده هاي مختلف پوشش مي دهند.

 .3دوره هاي آموزشي :اين دوره ها به آموزش مفاهيمي مانند طراحي واحد و يا برنامةدرسي مي پردازند كه آموزش آنها
به بيشتر از  1روز نياز دارد .معمو ًال شرکت کننده ها در گروه هاي كوچك يك واحد را طراحي يا بازبيني مي كنند و خروجي

اين دوره ها عموم ًا رئوس مطالب يك درس و يا غيره است كه قابل ارائه به دانشكده است.
 .4كنفرانس ها :معمو ًال براي تعداد زيادي از مخاطبان ارائه مي ش��وند و بر موضوع خاصي مانند مشكالت ياددهي و

يادگيري يا تعالي ياددهي و يادگيري متمركز مي شوند.

 .5درب ه��اي ب��از كالس درس :4در اين وضعي��ت اعضای هیئت علمی متبحر ،اجازه مي دهن��د تا كالس هايشان را

مشاه��ده كنن��د .پيش از بازديد ،بازديدكننده از جزئيات كالس مانند زمینه آموزش��ي ،موضوع درسي ،روش هاي تدريس،

هدف های درس و غيره مطلع مي ش��ود .آموزش��گر از اعض��ای هیئت علمی بازديدكننده مي خواه��د نكات مورد توجه و
پرسش هاي خود را يادداش��ت كرده تا در جلس��ه اي پس از بازديد ،درباره آنها بحث و گفتگو ش��ود .بدين ترتيب نه تنها
نمونه اي از يك كالس موفق به نمايش گذاشته مي شود بلكه انتقال تجارب به شكل عملي نيز شكل مي گيرد.

 .6برنامه هاي ادامه دار :5بحث و گفتگوي عميق درباره موضوعات آموزشي به زمان نياز دارد و با برنامه هايي كه فقط

يك بار اجرا مي شوند به نتيجه نمي رسد .بنابراين مي توان گروه هايي متشكل از اعضای هیئت علمی رشته هاي مختلف
يا يك رشته تشكيل داد تا در اين گروه ها مشكالت طرح و درباره آنها گفتگو شوند.

 .7گروه هاي كتاب خواني :6در اين گروه ها اعضا فرصتي پيدا مي كنند تا درباره موضوعات مهم ،با عمق بيشتري ورود

پيدا كنند .اعضای هیئت علمی مي توانند موضوع يا كتابي خاص را پيشنهاد دهند.

 .8گروه ه��اي تدري��س ،اجتماعات عمل و اجتماعات يادگيري اعضای هیئت علمی  :در اين گروه ها به اعضای هیئت
7

1. Ellis & Ortquist – Ahrens
2. One - Time Events
3. Workshops
4. Open Classroom Events
5. Ongoing Programming
6. Book Club
7. Teaching Circles, Communities of Practice, Faculty Learning Communities
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فلتخم ياه هاگشناد رد يملع  تئیه ياضعا يا هفرح هعسوت و دشر ياه همانرب يقيبطت هعلاطم

علمی كمك مي شود تا به تدريس به عنوان يك فعاليت مشترك بنگرند (هوبر و هاچينگز2005 ،1؛ هاچينگز 1995 ،نقل

ش��ده در اليس و اورت كوئس��ت -ارنز )2010 ،و بر «انزواي پداگوژيكي »2غلبه يابند (شولمن 1993 ،نقل شده در اليس و
اورت كوئست-ارنز )2010 ،و پیشنهاد های عملي براي برنامه ها و فعاليت ها را بررسي كنند .اين گروه ها معمو ًال برمبنای

كاوشگري و مشاركت سازمان دهي و هدايت مي شوند نه توسط متخصصان.
 .9برنامه ه��اي آماده سازي اعضای هیئت علمی تازه وارد :3معمو ًال دانشگاه ها برنامه هاي معارفه با هدف آش��نا کردن
افراد با موضوعات لجس��تيكي مانند موضوعات مرتبط با منابع انس��اني و موضوعات مرتبط با ياددهي و يادگيري در نظر

مي گيرند .اين برنامه ها ممكن است ش��امل كارگاه  ،نمايشگاه  ،اجتماعات يادگيري ،گروه هاي ارشادگري 4و يا آشنايي در

خالل يك گردهمايي خانوادگي ـ اجتماعي باشند .اين برنامه ها به فرد فرصت مي دهد تا با هدف های سازماني ،اثربخشي

تدريس ،تعالي و خالقيت در عمل و ارائه خدمات آشنا شوند.

 .10برنامه هايي كه به اخذ مدرك منجر مي ش��وند :5اين برنامه ها معمو ًال براي گروهي از يادگيرندگان اجرا مي ش��وند
و به اخذ مدركي مانند مجوز تدريس در دانشگاه منجر مي ش��وند .اين برنامه ها معمو ًال ش��امل كارگاه ها ،ارائه مقاله های

نقادانه و كاربردي ،گزارش هاي تدريس ،پروژه هاي تحقيقاتي ،مشاهدات تدريس هستند.

 .11طراحي (بازطراحی) برنامه هاي درسي در سطح دانشكده :6همگام با مطالبات اعتباربخشي و جنبش هاي تضمين

كيفيت در ارتباط با آموزش عالی ،نياز به ارائه خدمات براي كمك به دانشكده ها در تدوين برنامه های درسی شان بيشتر

احساس شده است .فعاليت هاي مرتبط با اين اقدام عبارت اند از گرد آوري و تحليل داده هاي مرتبط با ذي ربطان ،اقدامات

مرتبط با طراحي برنامه هاي درسي مانند نوشتن پيامدهاي يادگيري براي دانشجويان يا تدريس با رويكرد يادگيري مبتني

بر مسئله و غيره (ا ِورز و ولشتنهلم2000 ،7؛ ولف ،2007 ،8نقل شده در اليس و اورت كوئست -ارنز)2010 ،

 .12ارش��ادگري و مشاوره :9بس��ياري از فعاليت ها با تمركز بر فرد نتیجه بهتري دارند .اين دسته از فعاليت ها مس��تمر

هستند .گاهی برنامه هاي ارشادگري با مشاركت دانشكده هاي ديگر انجام مي شوند.

1. Huber & Hutchings
2. pedagogical solitude
3. Programs for new faculties
4. Group mentoring

در گروههاي ارشادگري ،يك يا چند ارشادگر (با تخصصهاي مختلف) با گروهي از شركتكنندگان در برنامه كار ميكنند .گرچه ساختار گروهي دارد
ولي يادگيري فردي است .گروههاي ارشادگري به شركتكنندگان امكان ميدهند تا با ديدگاههاي مختلف آشنا شوند ،بررسيهاي بينرشتهاي انجام
دهند .با فعاليتهاي گروهي فرصتهاي يادگيري متنوعي را در اختيار شركتكنندگان قرار داده و از راه مواجهه با دانش و مهارت در حوزههاي مختلف،
انتقال وسيع دانش را ممكن ميسازد و تفكر نقاد را رشد ميدهد .در اين شيوه ،با اشتراك گذاردن ايدهها و نظرات ،اعتمادبهنفس فرد در مقابل اعضاي
گروههاي كوچك افزايش مييابد.
5. Certificate Programs
6. Department - Level Curriculum (Re) design
7. Evers & Wolstenholme
8. Wolf
9. Mentoring and Consultation
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 .13وب سايت ه��ا :غالب دانشگاه ها سايت هاي��ي را براي حمايت و پشتيباني اعضای هیئ��ت علمی در نظر گرفته اند

كه مي توان در آنها پادكس��ت ها يا فيلم هاي كنفرانس ها و كارگاه هاي آموزش��ي و غيره را يافت .وب سايت ها مي توانند
كارگاه هاي مجازي ارائه كنند يا حاوي منابع تدريس باشند.

كِ��ي )2006( 1در تحقيق خود  68مقاله در زمینه راهبردهاي تلفيق فناوري در برنامه هاي آموزش��ي دوره هاي تربيت

معلم را بررسي کرد .او به  11راهبرد اصلي براي انجام اين تلفيق دست يافت كه عبارت اند از (الواديا ،2017 ،2ص:)34
 .1درسي مجزا در خصوص فناوري

 .2كارگاه هاي كوتاه مدت

 .3تلفيق فناوري در تمام درس ها
 .4مدل سازي كاربردهاي فناوري
 .5راهبردهاي چندرسانه ای

 .6تعامل و همكاري بين دانشجو معلمان

 .7معلمان و اعضاي هیئت علمی ارشادگر (منتور)

3

 .8به کارگیری فناوري در حين تدريس موضوع درسي

 .9تمركز بر آموزشگران

4

 .10تمركز بر معلمان ارشادگر

 .11افزايش دسترسي به نرم افزارها و پشتيباني هاي فني
اين مطالعه نشان داد كه در اين برنامه ها معمو ًال تمركز بر  1تا  3راهبرد بود .بسياري از مطالعات در ارتباط با نگرش،

توانايي ها و استفاده از فناوري بودند ولي تحقيقات كمي روي هر سه مورد با هم انجام گرفته بود.

تحقيق��ات انجام گرفته نشان مي ده��د به منظور برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي رش��د و توسعه حرفه اي الزم است

اقدامات زير انجام گيرد:

 .1تبيي�ن عناص�ر و قالب ه�اي برنامه با انتخاب (يا تركيب��ي از موارد ذيل يا با افزودن ب��ه آنها) :برنامه هايي

كه يك بار ارائه مي ش��وند ،كارگاه هاي آموزش��ي ،دوره هاي آموزش��ي ،درب هاي باز كالس درس ،برنامه هاي ادامه دار،

گروه ه��اي كتاب خواني ،گروه هاي تدريس ،اجتماعات عمل و اجتماعات يادگيري استادان ،برنامه هايي كه به اخذ مدرك
منجر مي شوند ،طراحي (بازطراحی) برنامه هاي درسي در سطح دانشكده ،ارشادگري و مشاوره ،استفاده از وب سايت ها

1. Kay
2. Lavadia
3. mentor teachers and faculty
4. educational faculty
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فلتخم ياه هاگشناد رد يملع  تئیه ياضعا يا هفرح هعسوت و دشر ياه همانرب يقيبطت هعلاطم

 .2تعيين محتواي ارائه شده در دوره ها

 .3تعيي�ن مجري�ان و ارائه دهندگان دوره با انتخ��اب (يا تركيبي از موارد ذيل يا با افزودن به آنها) :يك مركز

يادده��ي يادگيري به ش��كل متمركز (در سطح دانشگ��اه  /دانشكده) ،يك هیئت علمی (با يا ب��دون يك مكان فيزيكي
به عنوان مركز) ،يك کمیته پشتيباني از رش��د و بالندگي استادان ،مراكز تبادل برنامه ها و پیشنهاد ها (مؤسس��ات آموزشي

مشاركت كننده در برنامه) ،مراكز در سطح سيستم
روششناسی

تطبيقي توصيفي است كه سعي دارد وضعيت برنامه هاي رش��د و توسعه حرفه اي در
اين پژوهش ،پژوهشي كيفي از نوع
ِ

دانشگاه هاي مختلف را توصيف كند .دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ،جامعه اين پژوهش را تشكيل مي دهند .در اين

پژوهش عناصر و محتواي برنامه  50دانشگاه خارج از ايران (نمونه در دسترس ،با دسترسي مستقيم به منابع دانشگاهي
يا فراتحليل هاي اجرا شده از دانشگاه هاي آمریکا ،كانادا ،استراليا ،انگلستان ،هنگ كنگ) و محتواي برنامه  3دانشگاه در
ايران به شیوه فرا ـ تركيب كيفي تجزیه وتحلیل شدند (سندلوفسكي و باروسو  ،2007به نقل از توماس و هاردن،2008 ،1

ص .)17به منظور ش��ناسايي مؤلفه ه��اي برنامه ها ،از كدگذاري خط به خط 2در  MAXQDA10استفاده ش��د .تحليل

فراين��د تركيب داده ها ش��امل سه مرحله (توم��اس و هاردن :)2008 ،كدگذاري آزاد خط به خ��ط (در قالب كدهاي باز،)3
سازمان ده��ي كدهاي باز 4در حوزه هاي مرتبط ب��راي مقوله هاي توصيفي 5و تدوين مضمون هاي تحليلي 6است .كدهاي

ش��ناسايي ش��ده به صورت قياسي ،تلفيق و توصيف شدند (ريچاردز 2015 ،به نقل از سندلوفسكي .)2007 ،بدين صورت،

برنامه ها در ابعاد :عناصر برنامه ،محتواي برنامه ،ميزان تمركز و محل ارائه توصيف شده اند.
يافتههاي پژوهش

يافته هاي اين مطالعه نشان داد عناصر برنامه هاي رشد و توسعه حرفه اي دوره ها (به ترتيب نزولي) عبارت اند از :برگزاري

كارگاه ،ارش��ادگري ،درس های بلندمدت ،سمينار ،كارورزي زير نظر ارش��ادگر ،جلس��ات گفتگو ،معارفه ،نقد تدريس هاي

نمونه  ،7مشاوره فردي ،ش��ركت در جلس��ات دانشگاه ،ش��بكه سازي تجارب ،نقد همتايان ،گروه هاي مطالعاتي ،دوره هاي
1. Thomas & Harden
2. Line by Line Coding
3. Free Codes
4. Organization of These ‘Free Codes
5. ‘Descriptive’ Themes
6. ‘Analytical’ Themes
7. Showcase best practice

«درب باز كالس درس» يا «نقد نمونههاي تدريس» به شركتكنندگان امكان ميدهد تا نمونههاي مطلوب تدريس را شاهد باشند يا با نقد نمونهاي
نامطلوب ،به راهكارهاي درست دست پيدا كنند.
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كوتاه م��دت ،مشاركت اجتماعي ،سایه استاد ،1کارپوش��ه تدريس ،2مصاحبه با اعض��ای هیئت علمی ،مشاوره گروهي ،كار

درب باز كالس درس ارائه مي شوند .جدول ( )1برنامه هاي هر دانشگاه را به تفكيك نشان مي دهد.
گروهي ،خودآموزِ ،3
بررسيبرگساري كارگاٌ؛  )7برگساري سميىار؛  8مشايرٌ
ارشادگري؛ )6
مذت؛ 5
هايَاي كًتاٌ
برنامهائٍ ديرٌ
تخصصي؛  )4ار
جدول علمي
 )1معارفٍ؛  )2ارائٍ دريس بلىذ مذت؛  )3ارائٍ دريس
هاي) مورد
دانشگاه
(/ )1عناصر

ارشادگري؛لعاتي
صىعت؛  )12گريٌ مطا
خذمات در
دوره  :dار
ارائهپژيَش،
واليه :c
تذريس :b ،تذريس
های( :a
ارشادگر
زير وظر
كاريرزي
هایتذريس؛ )11
درسپًشة
ارائه  )11كار
 )2گريٌ؛
مشايرٌ
فردي؛ )9
)6
مدت؛ )5
هايائٍكوتاه
تخصصي؛آ )4
علمي /
درس
ارائه
بلندمدت؛ )3
معارفه؛
)1
ارشادگر
نظر
زير
كارورزي
)11
تدريس؛
کارپوشه
)10
گروه؛
مشاوره
)9
فردي؛
مشاوره
8
سمينار؛
برگزاري
)7
كارگاه؛
برگزاري
(تكاليف خًاوذوي ي وًشتاري)؛  )13جلسات گفتگً (رسمي ـ ميس گرد)؛  )14فرصت مطالعاتي؛  )15يادگيري از ي وقذ َمتايان؛  )16كار گريَي؛  )17سايٍ استاد؛  )18مشاَذٌ
( :aتدريس : b،تدريس آنالين  :cپژوهش :d ،ارائه خدمات در صنعت؛  )12گروه مطالعاتي (تكاليف خواندني و نوشتاري)؛ )13
استاد؛
گروهي؛د )17
مشاركتنقد
يادگيري از و
مطالعاتي؛
فرصت
سايهومايش ي
اوشكذٌ؛ )24
كاردر جلسات
همتايان؛)16)23شركت
َاي اجتماعي؛
)15اساتيذ؛ )22
مصاحبٍ با
خًدآمًز؛ )21
)21 )14
گرد)؛سازي؛
(رسميتجرـبٍ؛ميز )19شبكٍ
گفتگو اساتيذ با
جلساتدر كالس
ي حضًر
 )18مشاهده و حضور در كالس استادان باتجربه؛  )19شبکه سازی؛  )20خودآموز؛  )21مصاحبه با استادان؛  )22مشاركت هاي
دربدرباز كالس
ومًوٍ؛ )25
وقذ تذريس
جلسات دانشكده؛  )24نمايش و نقد تدريس هاي نمونه ؛  )25درب باز كالس
شركت
اجتماعي؛َاي)23
11
11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
d c b a




آبرن

آريسيوا

   



آكسفًرد



آلبرتا


 

 

ايالتي آيًا



استىفًرد  
استىفًرد،

25 24 23 22 21 21 19 18 17 16 15 14 13 12






 






  






 

داوشكذٌ

فىي

استًنَيل

اقتصاد ي علًم

سياسي لىذن

داوشگاٌ
امريكا

1



 
















1

1. Shadow program

«سایه استاد» به شركتكننده در دوره فرصت ميدهد تا استاد را در حين انجام وظايف و فعاليتهاي مختلف در محيط طبيعي كار ،از 1
زواياي مختلف
)London School of Economics and Political Science (LSE
مشاهده كند و از اين راه تصويري واقعگرايانه از حرفه بهدست آورد ،با فرهنگ سازماني و آداب برقراري ارتباط در دانشگاه نيز آشنا شده و از راه يادگيري
از تجارب ديگران ،ديدگاهي جديد نسبت به خود بهعنوان يك عضو هیئت علمی پيدا كند و شبکه ارتباطي خود با متخصصان را گسترش بدهد.

51

2. Writing Teaching portfolio
3. Self study learning

در اين شيوه ،مواد آموزشي مانند كتاب ،پادكستها (از طريق وبسايت دانشگاه) در اختيار شركتكنندگان در دوره قرار ميگيرد و شركتكنندگان موظف
هستند در زمان تعيين شده به صورت خودآموز مطالعه كنند.
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 )1معارفه؛  )2ارائه درس های بلندمدت؛  )3ارائه درس های علمي  /تخصصي؛  )4ارائه دوره هاي كوتاه مدت؛  )5ارشادگري؛ )6
گروه؛  )10کارپوشه تدريس؛  )11كارورزي زير نظر ارشادگر
سمينار؛  8مشاوره فردي؛  )9مشاوره 
برگزاري 
برگزاري كارگاه؛  )7
( :aتدريس : b،تدريس آنالين  :cپژوهش :d ،ارائه خدمات در صنعت؛  )12گروه مطالعاتي (تكاليف خواندني و نوشتاري)؛ )13

جلسات 
مطالعاتي؛  )15يادگيري از و نقد همتايان؛  )16كار گروهي؛  )17سايه استاد؛
گفتگو (رسمي ـ ميز گرد)؛ )14فرصت
 )18مشاهده و حضور در كالس استادان باتجربه؛  )19شبکه سازی؛  )20خودآموز؛  )21مصاحبه با استادان؛  )22مشاركت هاي
اجتماعي؛  )23شركت در 
جلسات دانشكده؛  )24نمايش و نقد تدريس هاي نمونه ؛  )25درب باز كالس
ايالتي ايهايً


ايمًري
ايالتي


 

ايىدياوا

بركلي








بيهالمللي

 

بحريه

بريتيش كلمبيا





پليتكىيىك



روسلر
ايالتي

پىسيلًاويا،



بلًمبرگ

پيتسبًرگ  
ايالتي تگزاس







  

 

جان هاپكيىز








ياشىگته

جًرجيا تك



جيمز

 

مديسًن

ديك





  

پىسيلًاويا

دالير



  

پردي

جًرج
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16
 )1معارفه؛  )2ارائه درس های بلندمدت؛  )3ارائه درس های علمي  /تخصصي؛  )4ارائه دوره هاي كوتاه مدت؛  )5ارشادگري؛ )6
برگزاري كارگاه؛  )7برگزاري سمينار؛  8مشاوره فردي؛  )9مشاوره گروه؛  )10کارپوشه تدريس؛  )11كارورزي زير نظر ارشادگر
( :aتدريس : b،تدريس آنالين  :cپژوهش :d ،ارائه خدمات در صنعت؛  )12گروه مطالعاتي (تكاليف خواندني و نوشتاري)؛ )13
جلسات گفتگو (رسمي ـ ميز گرد)؛  )14فرصت مطالعاتي؛  )15يادگيري از و نقد همتايان؛  )16كار گروهي؛  )17سايه استاد؛
 )18مشاهده و حضور در كالس استادان باتجربه؛  )19شبکه سازی؛  )20خودآموز؛  )21مصاحبه با استادان؛  )22مشاركت هاي
اجتماعي؛  )23شركت در جلسات دانشكده؛  )24نمايش و نقد تدريس هاي نمونه ؛  )25درب باز كالس

ديًيس

   

كاليفرويا

سيىسيىاتي



 

سيىسيىاتي
CGS
سيىسيىاتي
CEAS
AIChE1









ايالتي فلًريدا













   

 
    



كاريليىاي  



جىًبي

كاريليىا ـ








كاريليىاي
كاليفرويا،

ملبًرن





شمالي

مريلىد

  

 

چارلزتًن

كًرول



 

ملًن

لسآوجلس







ايالتي كاوزاس

كاروگي



    






 




داوشگاٌ


 

 



  





  






 





ملي

استراليا
مًواش

ميسًري
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ايالتي

ميشيگان

ميىسًتا
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 )1معارفه؛  )2ارائه درس های بلندمدت؛  )3ارائه درس های علمي  /تخصصي؛  )4ارائه دوره هاي كوتاه مدت؛  )5ارشادگري؛ )6
برگزاري كارگاه؛  )7برگزاري سمينار؛  8مشاوره فردي؛  )9مشاوره گروه؛  )10کارپوشه تدريس؛  )11كارورزي زير نظر ارشادگر
( :aتدريس : b،تدريس آنالين  :cپژوهش :d ،ارائه خدمات در صنعت؛  )12گروه مطالعاتي (تكاليف خواندني و نوشتاري)؛ )13
جلسات گفتگو (رسمي ـ ميز گرد)؛  )14فرصت مطالعاتي؛  )15يادگيري از و نقد همتايان؛  )16كار گروهي؛  )17سايه استاد؛
 )18مشاهده و حضور در كالس استادان باتجربه؛  )19شبکه سازی؛  )20خودآموز؛  )21مصاحبه با استادان؛  )22مشاركت هاي
اجتماعي؛  )23شركت در جلسات دانشكده؛  )24نمايش و نقد تدريس هاي نمونه ؛  )25درب باز كالس

هًَاش



هيسَري

ايالتي



 

هيطيگاى

هيٌسَتا







بَفالَ



 







ًبراسكا ،ليٌكلي

ٍاترلَ

 









 


 

 

  





 



ٍيسكاًسيي

ٌّگكٌگ















يافتِّاي ايي هطالعِ ًطاى داد هحتَاي دٍرُّا (بِ ترتيب ًسٍلي) هَضَعات هرتبط با تعلين ٍ تربيت ،هذيريت،

يافته ه��اي اي��ن مطالعه نشان داد محتواي دوره ه��ا (به ترتيب نزولي) موضوعات مرتبط ب��ا تعليم و تربيت ،مديريت،

پژٍّي ،داً
پژٍّص،آيندهآيٌذُ
اخالقِ
پژٍّصو ٍ
بين فردبيييفرديـ
ضايستگيّاي
آضٌاييبا بانقش های
عولي،آشنايي
دانشصِعملي،
پژوهي،
پژوهش،
اخالق
ًگارضي،پژوهش
اجتواعي،نگارشي،
  اجتماعي،
شايس��تگي هاي

است.موضوعات
است.
جامعة علمي
اخالقای و
اخالقباحرفه
موضوعات مرتبط
ضايستگيارائه
های فردی،
شایستگی
جاهعةعلوي
تأييدٍ تأييذ
حرفِاي
هَضَعاتبا هرتبط
خدمات،ائة خذهات،
ّايفردي ،ار
سازهاًي،
سازمانیً،قصّاي
ب��ا مخاطب عام به صورت مركزي در دانشگاه و موضوعات ب��ا مخاطب خاص در دانشكده هاي موضوعي با همكاري با

دهد.در داًطكذُّاي هَضَعي با
خاظ
هَضَعات با هخاطب عام بِ صَرت هركسي در داًطگاُ ٍ هَضَعات با هخاطب
مراكز مختلف ارائه مي شوند .جدول ( )2جزئيات محتواي اين برنامه ها را نشان مي
ّوكاري با هراكس هختلف ارائِ هيضًَذ .جذٍل  2جسييات هحتَاي ايي برًاهِّا را ًطاى هيدّذ.
جذٍل  2هحتَاي ارائِ ضذُ دردٍرُّاي رضذ ٍ تَسعة حرفِاي اعضايّيأتعلوي
 1اخالق حرفِاي  2ضايستگيّاي فردي  3ضايستگيّاي بييفردي ـ اجتواعي  4ضايستگيّاي سازهاًي 4.a :اّذاف ٍ هأهَريتّاي سازهاى

ً 4.bقص ّاي سازهاًي 4.b.1 :ارائِ خذهات  4.b.2پژٍّص  4.b.3تعيلن ٍ تربيت 5 ،آيٌذُپژٍّي  6ضايستگيّاي هذيريتي ٍ ّذايتگري
 7داًص عولي

 8ضايستگيّاي ًگارضي

 9تأييذ جاهعة علوي
1

2

داًطگاُ آزاد (ايراى)
فردٍسي (ايراى)
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تربيت هذرس (ايراى)

آبرى (اهريكا)

آريسًٍا (اهريكا)

3

a



 

4
1

b
2

5

6

7

8

3
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18

ارائهاعضاي
حرفِاي
تَسعة
جدٍل  2هحتَاي ارائِ شدُ دردٍرُّاي رشد
علويهای رشد و توسعه حرفهاي اعضای هیئت علمی
ّيأتدوره
شده در
محتواي
جدول ٍ()2
 1اخالق حرفِاي  2شايستگيّاي فردي  3شايستگيّاي بييفردي ـ اجتواعي  4شايستگيّاي سازهاًي 4.a :اّداف ٍ

هأهَريتّاي سازهاى

ً 4.bقش ّاي سازهاًي 4.b.1 :ارائِ خدهات

آيٌدُپژٍّي  6شايستگيّاي هديريتي ٍ ّدايتگري  7داًش عولي
1

2

داًشگاُ آزاد (ايراى)
فردٍسي (ايراى)

تربيت هدرس (ايراى)




آكسفَرد (اًگليس)

استٌفَرد (اهريكا)

4

1


3





6

 9تأييد جاهعة علوي
7

8



























































استَىّيل (اهريكا)

داًشكدُ اقتصاد ٍ علَم سياسي لٌدى

داًشگاُ اهريكا





















اًجوي رٍاًشٌاسي اهريكا
ايالتي اٍّايَ (اهريكا)

ايوَري (اهريكا)

ايالتي ايٌدياًا (اهريكا)








بييالوللي بحريي








































بريتيش كلوبيا (كاًادا)
پردٍ (اهريكا)

ايالتي پٌسيلَاًيا (اهريكا)
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9





استٌفَرد ،داًشكدُ فٌي (اهريكا)
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5

b
2



آلبرتا (كاًادا)

ايالتي آيَا (اهريكا)

 8شايستگيّاي ًگارشي

a


آبرى (اهريكا)

آريسًٍا (اهريكا)

3

 4.b.2پژٍّش

 4.b.3تعيلن ٍ تربيت5 ،



19

فلتخم ياه هاگشناد رد يملع  تئیه ياضعا يا هفرح هعسوت و دشر ياه همانرب يقيبطت هعلاطم

 1اخالق حرفِاي  2ضايستييّاي فردي  3ضايستييّاي بييفردي ـ اجتواعي  4ضايستييّاي سازهاًي 4.a :اّذاف ٍ

هأهَريتّاي سازهاى

ً 4.bقص ّاي سازهاًي 4.b.1 :ارائِ خذهات

آيٌذُپژٍّي  6ضايستييّاي هذيريتي ٍ ّذايتيري  7داًص عولي
1

2

پٌسيلَاًيا ،بلَهبره (اهرينا)

3

پيتسبَره (اهرينا)
تَرًتَ (ماًادا)

دٍك (اهرينا)

ديَيس ماليفرًيا (اهرينا)



ايالتي ماًساس (اهرينا)


























































 





مارٍليٌاي ضوالي (اهرينا)



ماليفرًيا ،لسآًجلس (اهرينا)




























ملرادٍ (اهرينا)



مَرًل (اهرينا)



هريلٌذ (اهرينا)

هل ىيل (ماًادا)

هلبَرى

ايالتي ٍاضٌيتي (اهرينا)










مارٍليٌاي جٌَبي چارلستَى (اهرينا)

ٍاترلَ (ماًادا)






مارٍليٌاي جٌَبي (اهرينا)

هيٌسَتا (اهرينا)







9





مارًيي هلَى (اهرينا)

ايالتي هيطيياى (اهرينا)



3

7

8





ايالتي فلَريذا (اهرينا)
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b
2

5

6

 9تأييذ جاهعة علوي





ضيناىَ ايليٌَي (اهرينا)

هيسَري (اهرينا)

1



سيٌسيٌاتي (اهرينا)

هًَاش (استراليا)

4



ايالتي تيساس (اهرينا)

جيپَر (هالسي)

 8ضايستييّاي ًيارضي

a



 4.b.2پژٍّص

 4.b.3تعيلن ٍ تربيت5 ،



























































 






























 






















































مارٍليٌاي جٌَبي چارلستَى (اهرينا)



مارٍليٌاي ضوالي (اهرينا)



ماليفرًيا ،لسآًجلس (اهرينا)







ملرادٍ (اهرينا)
20
مَرًل (اهرينا)




هريلٌذ (اهرينا)
















































 1اخالق حرفِاي  2ضايستييّاي فردي  3ضايستييّاي بييفردي ـ اجتواعي  4ضايستييّاي سازهاًي 4.a :اّذاف ٍ

(ماًادا)
هل ىيل
سازهاى
هأهَريتّاي

ً 4.bقص ّاي سازهاًي4.b.1 :ارائِ خذهات

 4.b.2پژٍّص


ّاي ًيارضي
آيٌذُ
ضايستيي 
عولي  8
داًص 
هلبَرىپژٍّي  6ضايستييّاي هذيريتي ٍ ّذايتيري  7

جيپَر (هالسي)

هًَاش (استراليا)

1

2

3










1

 





بلَهبره (اهرينا)
پٌسيلَاًيا(،اهرينا)
هيسَري
پيتسبَره (اهرينا)

ايالتي هيطيياى (اهرينا)
ايالتي تيساس (اهرينا)

4

a



(اهرينا)
هيٌسَتا(ماًادا)
تَرًتَ

(اهرينا)
دٍك
ٍاترلَ (ماًادا)



ايالتي ٍاضٌيتي (اهرينا)

سيٌسيٌاتي (اهرينا)

(اهرينا)
ٍيسناًسيي ،هيلَامي
ضيناىَ ايليٌَي (اهرينا)
ايالتيمٌو
ٌّو
فلَريذا (اهرينا)

ايالتي ماًساس (اهرينا)

2

مارًيي هلَى (اهرينا)












3


















































































جاهعة علوي
 9تأييذ 

5















ديَيس ماليفرًيا (اهرينا)

b
2


 4.b.3تعيلن ٍتربيت5 ،



6

7









8
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33

43

22


41

19


37
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2

هخاطب عام دارًذ مِ بِ
داًطياُّا يا
جٌَبيبرًاهِ
ًطاى داد
يافتِّاي ايي هطالعِ
هَضَعات با 
 
ّاي رضذ ٍ تَسعة حرفِاي در  
(اهرينا)
مارٍليٌاي

توسعه حرفه اي در دانشگاه هايا موضوعاتبا مخاطب عام دارند كه
برنامه هاي رش��د و
يافته هاي اين مطالعه نشان داد

مارٍليٌاي جٌَبي چارلستَى (اهرينا)
هاًٌذ
داًطنذُّاي
ّا،
فٌاٍري،
هرامس
تحصيالتمركزتنويلي ٍ
صورتدر
صَرت هرمسي ٍب��هعوَهاً
ّونارهمكار
هاي
كتابخانهها،
مراكز فناوري،
تحصيالتبا تكميليو
عموم ًا در
هرمسو
مركزي
دانشكده
متابخاًِ 
همكاري 
ّوناريب��ا
(اهرينا)
ضوالي
مارٍليٌاي
(اهرينا)مي شوند يا موضوعات با 
ماليفرًيا ،لسآًجلس
 مي شوند.
مخاطب خاص هستند كه در دانشكده هايموضوعي ارائه
دانشكدةمديريت ارائه
مانند

بررسي رانشان مي 
مورد 
حرفه اي در دانشگاههاي 
ساختار و مجريان برنامه هاي رشد و توسعه 
ملرادٍ(()3اهرينا)
دهد.
جدول
مَرًل (اهرينا)

هريلٌذ (اهرينا)

هل ىيل (ماًادا)
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جدول ( )3ساختار و مجريان برگزاري دورههاي رشد و توسعه حرفهاي
ساختار

هلبَرى24
جيپَر (هالسي)
برنامه خاص/
مستر
هًَاش مك
آنتاريو،
(استراليا)
مركزي
هيسَري (اهرينا)
برنامه خاص/
آريزونا
ايالتي هيطيياى (اهرينا) مركزي
هيٌسَتا (اهرينا)
صريح ًا ذكر نشده
آالباما
ٍاترلَ (ماًادا)
برنامه خاص/
ايالتيآلبرتا
ٍاضٌيتي (اهرينا)
مركزي
ٍيسناًسيي ،هيلَامي (اهرينا)
ٌّومٌو









مكان








مركز آموزش هاي مجازي ،وب سايت دانشگاه
   
  


    
مركز تحصيالت تكميلي ،مركز آموزش هاي مجازي ،وب س��ايت دانش��گاه ،متمركز بر
خاص ،
مركز 
 يا 
دانشكده هاي همكار
 رشته موضوعي يادانشكده
موضوع در دانشكده


مركز تحصيالت تكميلي
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رضذ ٍ تَسعة حرفِاي در داًطياُّا يا هَضَعات با هخاطب عام دارًذ مِ بِ
ّاي
برًاهِ
ًطاىسالداد
هطالعِ
يافتِّاي ايي
.29-20
 ،53ص.
 ،14شماره
آموزش عالی،
نامه

صَرت هرمسي ٍ عوَهاً در هرمس تحصيالت تنويلي ٍ با ّوناري هرامس فٌاٍري ،متابخاًِّا ،داًطنذُّاي ّونار هاًٌذ
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ايالتي آيوا
استنفورد،
دانشكده فني
دانشكده اقتصاد
و علوم سياسي
لندن
انجمن
عصب شناسي
آمریکا

ساختار

مكان

مركزي

متمركز بر موضوع در دانشكده رشته موضوعي يا دانشكده يا مركز خاص ،دانشكده هاي
همكار ،مركز تحصيالت تكميلي

صريح ًا ذكر نشده مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه
صريح ًا ذكر نشده مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه ،امور دانشجويان ،مركز مشاوره ،معاونت پژوهشي
صريح ًا ذكر نشده مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه

ايالتي اوهايو

برنامه خاص/
مركزي

مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه ،دانشكده هاي همكار

ايموري

برنامه خاص/
مركزي

مركز تحصيالت تكميلي

ايالتي اينديانا

صريح ًا ذكر نشده متمركز بر موضوع در دانشكده رشته موضوعي يا دانشكده يا مركز خاص ،دانشكده هاي
همكار ،دانشگاه هاي همكار ،كتابخانه دانشگاه

بريتيش كلمبيا

مركزي

پردو

برنامه خاص/
مركزي

ايالتي پنسيلوانيا
پنسيلوانيا،
بلومبرگ
پيتسبورگ
ايالتي تگزاس
جيمز مديسون

مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه
مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه ،مركز تحصيالت تكميلي

صريح ًا ذكر نشده متمركز بر موضوع در دانشكده رشته موضوعي يا دانشكده يا مركز خاص ،دانشكده هاي
همكار ،مركز فناوري ،مركز فناوري هاي آموزش��ي در دانش��كده و در دانش��گاه ،مركز
ياددهي و يادگيري در دانشگاه ،كتابخانه دانشگاه
برنامه خاص/
مركزي

در مراكز علمي  /صنعتي خارج از دانشگاه ،مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه

صريح ًا ذكر نشده متمركز بر موضوع در دانشكده رشته موضوعي يا دانشكده يا مركز خاص ،مركز ارزيابي
آموزشي ،مركز فناوري هاي آموزشي ،واحد مهندسي كالس درس ،مركز آموزش از راه
دور ،كتابخانه دانشگاه ،مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه
مركزي

متمركز بر موضوع در دانشكده رشته موضوعي يا مركز خاص ،دانشكده هاي همكار

صريح ًا ذكر نشده متمرك��ز بر موضوع در دانش��كده رش��ته موضوعي يا دانش��كده يا مرك��ز خاص ،مركز
نوآوري هاي اعضاي هیئت علمی

داكوتاي شمالي

برنامه خاص/
مركزي

مركز تحصيالت تكميلي

دوك

برنامه خاص/
مركزي

مركز تحصيالت تكميلي
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ديويس كاليفرنيا

ساختار

مكان

مركزي

متمركز بر موضوع در دانش��كده يا مركز خاص ارائه مي شود\دانشگاه مديريت ،انستيتو
نوآوري و كارآفريني ،امور دانش��جويان ،مركز آموزش  /ياددهي و يادگيري در دانشگاه،
مركز تحصيالت تكميلي

ايالتي فلوريدا

صريح ًا ذكر نشده مرك��ز آموزش از راه دور ،كتابخانه دانش��گاه ،متمركز بر موضوع در دانش��كده رش��ته
موضوعي يا مركز خاص ،دانش��كده هاي همكار ،مركز ياددهي و يادگيري در دانش��گاه،
مركز تحصيالت تكميلي ،معاونت پژوهشي

كارنگي ملون

صريح ًا ذكر نشده مركز فناوري ،پشتيباني از طريق  black boardو ارائه نرم افزارهاي آموزشي مورد نياز،
مركز آموزش هاي مجازي ،وب سايت دانشگاه ،مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه

كاروليناي جنوبي صريح ًا ذكر نشده مركز تحصيالت تكميلي
کارولینای جنوبی
چارلزتون

مركزي

مركز تحصيالت تكميلي

كاروليناي شمالي صريح ًا ذكر نشده مركز آموزش  /ياددهي و يادگيري در دانشگاه
ايالتي كانزاس

برنامه خاص/
مركزي

در دانشگاه هاي همكار خارج از دانشگاه ،مركز مشاوره ،مركز تحصيالت تكميلي

كلرادو

برنامه خاص/
مركزي

مركز تحصيالت تكميلي

كورنل

صريح ًا ذكر نشده امور دانشجويان ،مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه ،مركز تحصيالت تكميلي

ماساچوست
امهرست

صريح ًا ذكر نشده در مراكز علمي  /صنعتي خارج از دانشگاه ،مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه

مك گيل
ملبورن

برنامه خاص/
مركزي

مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه ،مركز تحصيالت تكميلي

صريح ًا ذكر نشده معاونت پژوهشي ،مركز مطالعات آموزش عالي در دانشگاه ،مركز فناوري ،آنالين

موناش

برنامه خاص/
مركزي

مركز ياددهي يادگيري دانشگاه ،دانشكده ،مركز فناوري

ميسوري

برنامه خاص/
مركزي

متمركز بر موضوع در دانشكده يا مركز خاص يا دانشكده هاي همكار

ايالتي ميشيگان

صريح ًا ذكر نشده مركز آموزش  /ياددهي و يادگيري در دانشگاه ،مركز تحصيالت تكميلي

مينسوتا

صريح ًا ذكر نشده مركز آموزش  /ياددهي و يادگيري در دانشگاه ،مركز تحصيالت تكميلي

واترلو

صريح ًا ذكر نشده مركز فناوري آموزشي ،مركز ياددهي و يادگيري در دانشگاه

ويسكانسين،
ميلواكي

صريح ًا ذكر نشده كتابخانه دانش��گاه ،متمركز بر موضوع در دانش��كده رش��ته موضوعي ي��ا مركز خاص،
دانشكده هاي همكار ،در مراكز علمي ـ صنعتي خارج از دانشگاه
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هنگ كنگ

ساختار

مكان

صريح ًا ذكر نشده مرك��ز يادده��ي و يادگي��ري در دانش��گاه ،مركز فن��اوري ،آموزش مجازي ،پش��تيباني
پداگوژيكي

بحث و نتيجهگيري

شيوه هاي ارائه دوره هاي رشد و توسعه حرفه اي وابسته به هدف ها و امكانات مؤسسه آموزش عالی متفاوت است .مطابق

با جدول ( ،)1ش��يوه هايي كه دانشگاه ها از آنها براي ارائه برنامه هايشان استفاده مي كردند ،عبارت اند از :برگزاري كارگاه

( 31دانشگاه) ،ارش��ادگري ( 27دانشگ��اه) ،درس های بلندمدت ( 22دانشگاه) ،سمين��ار ( 21دانشگاه) ،كارورزي زير نظر
ارشادگر ( 20دانشگاه) ،جلسات گفتگو ( 12دانشگاه) ،معارفه ( 9دانشگاه) ،نقد نمونه هاي تدريس ،مشاوره فردي (هرکدام
 8دانشگاه) ،ش��ركت در جلسات دانشگاه ( 7دانشگاه) ،شبكه سازي تجارب ،نقد همتايان ،گروه هاي مطالعاتي (هرکدام6 ،

دانشگاه) ،دوره هاي كوتاه مدت ،مشاركت اجتماعي (هرکدام 5 ،دانشگاه) ،سایه استاد ،کارپوشه تدريس ،مصاحبه با اعضای

درب باز كالس درس (هرکدام2 ،
هیئت علمی (هرکدام 4 ،دانشگاه) ،مشاوره گروهي ( 3دانشگاه) ،كار گروهي ،خودآموزِ ،

دانشگاه) ارائه مي ش��وند .دانشگاه پنسيلوانيا (بلومبرگ) تنها دانشگاهي است كه به منظور رشد و توسعه حرفه اي ،فرصت
مطالعاتي در اختيار اعضاي هیئت علمی خود قرار مي دهد .به نظر مي رسد ش��يوه هايي مانند «درب باز كالس درس» يا

«يادگيري از  /نقد همتايان» يا «نقد نمونه هاي تدريس» كه به فرهنگ جامعه براي نقد كردن و آمادگي براي مورد نقد
قرار گرفتن بس��تگي دارند ،هنوز نتوانسته جايگاه خود را پيدا كنند .دانشگاه هايي كه «كارورزي (تدريس ،پژوهش يا ارائه

خدمات) زير نظر ارشادگر» يا «مشاركت اجتماعي» را اجرا مي كنند هدفشان ايجاد فرصتي براي تبديل دانش نظري خود

را به دانش عملي است .روش هايي مانند «کارپوشه تدريس» به عنوان روشي براي خودارزیابی و درنتیجه بهبود عملكرد

هنوز جايگاه خود را پيدا نكرده است .ولي همان طور كه مشاهده مي شود روش هاي مرسوم مانند برگزاري كارگاه ،سمينار

و يا دوره هاي بلندمدت هنوز در بسياري از دانشگاه ها رايج هستند .شايد استقبال دانشگاه ها از اين روش توسعه دانش و
مهارت ها به دليل سادگي اجراي آنها در زمان كوتاه براي جمع كثيري از متقاضيان باشد .ارشادگري از دسته روش هايي

است كه دانشگاه هاي بسياري از آن براي توسعه حرفه اي اعضاي هیئت علمی استفاده مي كنند .ارشادگر مي تواند منبعي
آگاه و متبحر براي راهنمايي و هدايت فرد باش��د و حمايت هاي فردي ،راهنمايي هاي عملي و روابط اجتماعي مورد نياز

براي موفقيت را در اختيار فرد قرار بدهد و او را با فرهنگ سازماني آش��نا کند ،به او امكان استفاده از تجارب ديگران را
مي ده��د ،مهارت هاي هدايت و رهبري را رش��د مي دهد .با توجه به اينكه ارش��ادگري مي توان��د فرد را در ابعاد حرفه اي،
رواب��ط اجتماع��ي و فردي و ايجاد تعادل بين زندگي دانشگاهي و بيرون از دانشگاه رش��د دهد ،اين روش رش��د و توسعه

اعضاي هیئت علمی مورد استقبال دانشگاه ها قرار گرفته است .نكته مهم اين است كه هیچ یک از اين روش ها به تنهایی

نمي تواند تمام هدف های رش��د و توسعه را پوش��ش دهد و دانشگاه ها روش هاي مختلفي را هم زمان و به صورت تركيبي
اتخاذ می کنند.
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محتواي ارائه شده در دوره ها نيز با توجه به هدف مشخص مي شود .براي مثال ،عضو هیئت علمی در كسوت معلمي،

اف��زون بر آموزش دانش و مهارت هاي رش��ته موضوع��ي ،الگويي رفتاري است .بخشي از ارزش ه��ا و اصول اخالقي با

اخالق حرفه اي و بخشي با شايس��تگي هاي فردي مرتبط است .اخالق حرفه اي ناظر بر رعايت اصول اخالقي در ارتباط

با همكاران ،دانشجويان (حفظ حريم ها در ارتباط با دانشجويان) و اعضاي جامعه (به عنوان فردي تأثيرگذار كه در تربيت

و ايجاد تغييرات مفيد در جامعه نقش دارد) است و بر ارزش هاي حاكم بر حرفه معلمي مانند سوء استفاده نکردن از توان
علم��ي ديگ��ران و سوءاستفاده نکردن از موقعيت و حض��ور با آمادگي (از جنبه هاي روحي ،روش��ي و علمي) تأكيد دارد.

گرچه دانشگاه هايي كه ارشادگري را به عنوان يكي از روش هاي رشد و توسعه در برنامه هايشان گنجانده اند ،انتظار دارند
شركت كنندگان به طور ضمني به اين شايستگي برسند ولي صرف ًا  2دانشگاه (تربيت مدرس و موناش) براي دست يابي به
اين شايستگي هدف از پيش تعيين شده دارند .يكي از رسالت هاي اعضای هیئت علمی ،به كارگيري دانش و مهارت هاي

علمي و موضوعي براي حل مسائل جامعه است 33 .دانشگاه به اين نكته توجه داشته و از طريق مشاركت هاي اجتماعي

يا كار گروهي (بين رشته اي يا تمركز بر حل مسئله) سعي دارند به اين مهم دست یابند .الزم است به اين نكته توجه شود

كه دانشجو براي جامعه كاري همان زمان تربيت نمي ش��ود بلكه براي جامعه و زمان بعد از فارغ التحصيلي اش بايد آماده
ش��ود .بنابراي��ن يك عضو هیئت علمی بايد با آينده نگري و پيش بيني وضعي��ت آينده و با نگاهي كارآفرينانه ،فرايندهاي

ياددهي خود را طراحي کند .چنين فردي الزم است خودش آمادگي تغيير و پذيرش نوآوري ها را داش��ته باش��د .از سویی،

يك عضو هیئت علمی الزم است خودش یادگیرنده ای مس��ئله محور باش��د و مسائل در حال تغيير هستند .بنابراين عضو

هیئ��ت علم��ی بايد آمادگي تغيير را در خ��ود ايجاد كند 22 .دانشگاه ب��ه اين مهم توجه دارند و برنامه هايي براي رش��د

مهارت هاي مرتبط با آينده پژوهي پيش بيني كرده اند .يك عضو هیئت علمی افزون بر مهارت پژوهش در حوزه موضوعي

خود بايد مهارت هاي پژوهش در علوم انس��اني را نيز دارا باش��د تا بتواند از يافته هاي پژوهشي اين حوزه در آموزش هاي
خود استفاده كند .يكي از موضوعات مهم در پژوهش ،رعايت اخالق پژوهشي و اخالق در پژوهش است 33 .دانشگاه اين
حوزه را مستقيم ًا مورد توجه قرار داده اند .مهارت هاي مديريتي ( 41دانشگاه) پس از دانش و مهارت هاي مرتبط با تدريس

( 43دانشگاه) ،دومين اولويت آموزش��ي دانشگاه هاي مورد بررسي قرار دارد .در اين بخش ش��رکت کننده در دوره بايد به
مهارت ه��اي هدايت گري (دانشجو در كالس و هنگام انجام پژوهش تا همكاران در دانشكده و دانشگاه) و مديريت خود

(رشد و توسعه فردي و مهارت هاي فراشناختي تا مديريت شغلي) ،مديريت منابع ،افراد و گروه ها (در كالس ،حين اجرای

پروژه هاي فردي يا گروهي) و غيره دست بيابد .تعداد دانشگاه هايي كه پرورش مهارت هاي مديريتي را در برنامه هايشان
قرار داده اند به اهميت اين حوزه اشاره دارد .دست يابي به مهارت هاي بين فردي ـ اجتماعي (ازجمله برقراري ارتباط هاي

حضوري و مجازي) و نگارش علمي ( 37دانشگاه) نشان دهنده اهميت اين دو حوزه است.

دست ياب��ي به هدف ها و نيازه��اي دانشي و مهارتي اعضای هیئت علمی ،همكاري مراك��ز مختلف را مي طلبد .ارائه

برخ��ي از برنامه ها (مانند مهارت ه��اي مديريتي و هدايتگري ،برقراري ارتباط هاي حضوري و مجازي مناسب و غيره) به
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حوزه موضوعي خاصي وابس��ته نيس��ت و در عين حال مخاطب وسيع تري نسبت به موضوعات خاص دارد .بدين ترتيب

دانشگاه ها برنامه هايي را در سطح دانشگاه توسط مراكزي مانند مركز تحصيالت تكميلي اجرا مي كنند .ارائه برخي از اين
برنامه ها مشاركت دانشكده هايي مانند دانشکده علوم تربيتي يا دانشکده مديريت را مي طلبد (مانند دانشگاه هاي آريزونا،
ايالتي آيوا ،اوهايو ،اينديانا ،ايالتي پنسيلوانيا ،پيتسبورگ ،تگزاس ،جيمز مديسون ،ديويس كاليفرنيا ،ايالتي فلوريدا ،كانزاس،

ويسكانس��ين ميلواك��ي) .برخي از برنامه ها نيازمند پشتیبانی فني است و مشارك��ت مراكز فناوري در دانشگاه را مي طلبد

(مانند دانشگاه هاي آنتاريو ،آريزونا ،آلبرتا ،ايالتي پنس��يلوانيا ،پيتس��بورگ ،كارنگي ملون ،ملبورن ،موناش ،واترلو ،دانشکده
پزشكي ويسكانسين ،هنگ كنگ) .در عين حال ،برخي برنامه ها خاص و وابسته به حوزه موضوعي خاصي هستند كه الزم

است دانشکده موضوعي همكاري كند .دانشگاه هاي ماساچوست امهرست ،پيتسبورگ يا اينديانا مثال هايي هستند كه با
همكاري با نهادهاي داخل و خارج از دانشگاه سعي دارند به هدف های آموزشي خود دست یابند .برنامه هاي دانشگاه هاي
مختل��ف وابس��ته به سياست ه��اي اقتصادي ـ اجتماعي ـ سياس��ي و رسالت و چشم انداز دانشگاه اس��ت .در جوامعي كه
فناوري رواج بسيار دارد و در آموزش از آن استفاده جدي مي شود ،آموزش چگونگي تلفيق فناوري در آموزش و پژوهش

در اولوي��ت قرار دارد يا اگر رسالت دانشگاه حل مس��ائل مرتبط با ك��ار و صنعت در جامعه است ،واحد ارتباط با صنعت در
دانشگاه نقشي جدي ايفا مي كند.

در پايان به منظور برنامه ريزي براي برنامه ريزي و اجراي دوره هاي رشد و توسعه حرفه اي در ايران پيشنهاد مي شود:

پژوهش هايي در زمينه ميزان اثربخشي دوره هاي رشد و توسعه حرفه اي در دانشگاه هاي ايران اجرا شود .پژوهشي با هدف
ش��ناسايي نيازهاي آموزش��ي اعضای هیئت علمی ايران اجرا شود .اجرای چنين پژوهشي در حوزه هاي موضوعي مختلف
مانند فني و مهندسي ،علوم پايه ،علوم انس��اني و غيره مي تواند ش��ناخت بهتري از وضعيت موجود در اختيار برنامه ريزان
ق��رار دهد .يافته هاي چنين پژوهش هايي مي تواند به تعيين محتواي آموزش��ي مناسب كمك كند .اجرای پژوهش هايي

براي شناسايي امكانات و زيرساخت هاي اجرايي (فني ،فرهنگي ،نيروي انساني) ضروري به نظر مي رسد .براي مثال ،آيا

اعضاي هیئت علمی باتجربه ،آمادگي (از بعد دانش ،مهارت و نگرش) پذيرش مس��ئوليت ارش��ادگري را دارا هستند و آيا
درب باز
از جنبه فرهنگي ،آمادگي براي مورد نقد قرار گرفتن و نقدپذيري را دارند تا بتوان برنامه هايي مانند ارش��ادگريِ ،

كالس يا نقد همتايان را اجرا كرد .بررسي هايي در زمینه امكان همكاري و عقد قراردادهاي تفاهم نامه بين دانشكده هاي

علوم تربیتی يا مديريت با دانشگاه هاي مختلف (كه دانشکده علوم تربيتي يا مديريت ندارند) اجرا شود .پژوهش در ارتباط
با نگرش اعضاي هیئت علمی در ايران نس��بت به ش��ركت در دوره هايي كه با شيوه هاي مختلف ارائه مي شوند ،مي تواند
به شناخت بافت فرهنگي جامعه آموزش عالی در ايران كمك كند.
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