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 چکیده
-پژوهش با رویکردی کیفی و پژوهشی تطبیقی و تحلیلی ینا هدف:

های یادگیری اعضای  تبیینی در پی تدوین چارچوبی برای فعالیت

های علمی  ای در رشته حرفه های درسی توسعه علمی در برنامه هیأت

علوم پایه، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات است. برای رسیدن به این 

های پیشرو چه  که دانشگاه آنهدف دو سؤال اصلی مطرح شد. نخست 

علمی تدارک  های یادگیری اعضای هیأت هایی را برای فعالیت برنامه

ی هم خوانی ا های توسعه حرفه می بینند؟ و سپس اینکه کدام برنامه

 دارد. STEMهای علمی  بیشتری با حوزه رشته

سؤال اول از طریق پژوهش تطبیقی و روش بردی با کمی  روش:

تغییرات استفاده شد. در بخش دوم پژوهش با استفاده از رویکرد 

ای در حوزه  های توسعه حرفه تحلیلی تببینی مشخصات برنامه

های  امهاستخراج و همخوانی برن STEMهای علمی  رشته

گیری از نوع هدفمند معیاری  های پیشرو بررسی شد نمونه دانشگاه

های  بود. معیار انتخاب داشتن مرکز یادگیری و تدریس در دانشگاه

 رو بود. پیش

ای  های توسعه حرفه حیطه برنامه چهارها در مجموع  دانشگاه ها: یافته

هایی  ب( برنامههایی مبتنی بر تعامالت  کنند: الف( برنامه را دنبال می

هایی مبتنی بر  در راستای پشتیبانی های مالی و غیرمالی ج( برنامه

ها  . در بخش دوم پژوهش یافتهو د( خودکاوی روایتی خدمات انالین

علمی در حوزه  نشان داد که تدریس و یادگیری اعضای هیأت

STEM های  در دانشگاه برکلی و آموزش مبتنی بر یادگیری

های مالزی، هنگ کنگ و ژاپن  در دانشگاه (MOOCSالکترونیکی )

های علمی دارد. در پایان مدلی  خوانی بیشتری با این حوزه رشته هم

 مفهومی استخراج و توصیه شد.

ای اعضای  های توسعه حرفه : برنامه درسی، برنامهها کلید واژه

 های یادگیری. های پیشرو، فعالیت ، دانشگاهSTEM علمی، تأهی

 

Abstract  
Purpose:This research is a qualitative (comparative 

and analytical-explanatory) approach, and is 

development a framework for faculty members' 

learning activities in professional development 

curriculua in the fields of science, technology, 

engineering, and mathematics. To achieve this goal, 

two main questions were raised. First, what are the 

leading universities providing for faculty learning 

activities? And then, which professional development 

programs is more closely related to the STEM field of 

science. 
Method: This approach was mixedexploratory-

sequence First question through comparative(Beredy) 

research were used with little changes. In the second 

part of the study, using an exploratory analytical 

approach to the profile of professional development 

programs in the field of scientific disciplines STEM, 

extraction and matching of the programs of leading 

universities was investigated. Sampling was a criteria 

type. The criteria for choosing is a center for learning 

and teaching at leading universities. 
Findings:Universities follow a total of three areas of 

professional development programs: (a) interactive 

programs; (b) programs for financial and non-

financial support; (c) online-based programs and (d) 

Individual narrative. In the second part of the study, 

the findings showed that the teaching and learning of 

STEM faculty members at the University of Berkeley 

and E-learning (MOOCS) at the universities of 

Malaysia, Hong Kong and Japan are more in touch 

with this field of science. At the end, a conceptual 

model was extracted and recommended. 

 

Key word: Curriculum, faculty development 

programs, STEM, leading universities, learning 

activities. 
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  :dehghani_m33@ut.ac.ir      Email                    نویسنده مسؤول:* 
ای  اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی توسعه حرفه طراحی و مقاله استخراج شده از رساله دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران با عنوان این

 باشد. می ( در دانشگاه فردوسی مشهدSTEM) ریاضیاتمهندسی و –های علوم، فنی  علمی دانشکده اعضای هیئت

 لهأمسمقدمه و بیان 

. افزایش روست روبهاقتصاد، سیاست و اجتماع  زمینه درش عالی با تغییرات بسیار زیادی آموز

، کاهش بودجه و جوامع صنعتی، افزایش تقاضای متنوع ، دانشجویانالمللی های بین ترقاب

این  .(Lisa and et al,2016هستند )امل اصلی تغییر در این محیط وعاز  سریع فنّاورانه های پیشرفت

 های نظاماز  آموزش عالی در عصر جامعه اطالعات محور ای فزاینده طور بهکه  دهد مینشان تغییرات 

 Department of Education and) تغییر وضعیت داده است شمول جهان هایی نظام سوی به مرکزمت

Training 2015, p.4). را تجربه های اخیر وضعیت آموزشی نامناسبی  هایی که در ده یکی از حوزه

( STEM) یماستهای علمی فناوری، ریاضیات و علوم مهندسی است که بنام  کند، حوزه رشته می

 شود. نامیده می

 STEM (Scince, Teachnalogy, Engenring and Mathemathicsمفهوم )دراست که  ی 

 STEM علمی های در حوزه .درسی شده است های برنامهادبیات تلفیق در اخیر وارد  های هده

و از طریق  گیرد می و روندی تلفیقی به خود شود میکنار زده  رشته محور و سنتیآموزش  های شیوه

  Siekmann and) (integrative) یکپارچهو ( interconnected) ، متصلای رشته میانتبادلی 

Korbel,2016) یریگ شکلبا توجه به  .گردد میآشکار  گوناگون ایه رشته میان ارتباطات معنایی 

دانشجویان  پایین نام ثبت دهد میتحقیقات نشان ، به بعد( 1990اخیر ) های دههچنین ساختارهایی 

عمده آموزش عالی  چالش علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات های رشتهباال در افت تحصیلی  و نرخ

در  ثرمؤعوامل  مختلفی تحقیقاتدر این میان  (.Rask, 2010; Sitholeand et al., 2017)است 

 اند کردهبررسی  را STEM های مقاطع تحصیلی آموزش عالی در رشتهدانشجویان در  نام و ثبت جذب

(Alshynbayevaa et al., 2016 ؛ Chang et al., 2012؛hall et al., 2011)  ها پژوهشبررسی این 

 ,Kuh and  Huدرک و تجربه دانشجویان ) چگونگیمهمی در  ثیراتتأ که استادان دهد مینشان 

2001; Newman, 2011 ) آنان دارند جذب و(and Tai, 2011; Watkins and  Mazur, 2013 

Maltese). 

نیز مثتثنی از  STEM محیط آموزشی و است خود روش آموزشینیازمند  یمحیط هراز سویی     

 Singer and Smith) محوردانشجو ،چندگانهیادگیری  یمحیطهای چنین  ویژگی این قاعده نیست.

2013; Pelch and McConnell,2016) ،فردیو  یادگیری تجربی های سبک (Coates, Kellyand 

Naylor, 2016) یادگیری به بهبود منجر  محیطی چنینسازی آموزش با  تناسبنتیجه  .است

(Freeman, 2014; Handelsman et al., 2004; Kober 2015; Singer and Smith, 2013 ) و

یکی از الزامات آموزشی تمرکز  .گردد می دانشجویان (Eddy and Hogan, 2014) ای حرفه توسعه
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اجتماعی فرهنگی و  (، پیشینه علمی، عواملKeys and Bryan 2001) درک محیط یادگیری

(Bikbulatova and et al., 2016 ) م این شواهد هنوز بسیاری از غر علی استاساتید از سوی

موانع از منظر  ترین مهماز  .هستند میل بی آموزشیات رفتار تغییرات و اصالح در ایجادمدرسان 

 بالینی های نظارت، زمان ناکافی و ای حرفهتوسعه  رد محدود های آموزش عدم انگیزه کافی، مدرسان

 Henderson and Dancy 2007; Barak and Shakhmanباشد ) میدر محیط دانشگاه  ناکافی

2008; Dancy and Henderson 2010; Fairweather2010; Henderson and Dancy 2007; 

Wieman et al., 2010).  برای این  راهکار مناسب عنوان بهعلمی  تهیأ اعضای ای حرفهتوسعه

 و یآموزش های شیوهمناسب و تغییر در  های آموزشتا از طریق  ؛است شده  توصیه سازنده تغییرات

معنایی و ارتباطات له مبتنی بر شواهد، أسهای حل م ، روشاستدالل علمیسنتی موجود، پژوهشی 

 (.Sitholeand et al., 2017)ند نپیوند ز برای دانشجویان را دراین بافت ها رشتهمحتوایی 

توسعه دانش،  شامل فرایندهایی است که ازعلمی  هیأتاعضای  ای حرفهتوسعه  های برنامه    

هدف و  (Kuzu, 2016 Kahraman and)کنند  میحمایت  ای حرفه های نگرشو  ها ارزش، ها مهارت

 Pelch and) دتغییر رفتار مدرس باش تواند می ای حرفهتوسعه درسی  های برنامهاصلی از 

McConnell, 2016). در حوزههایی  چنین برنامه ( ی یادگیری تجربیbukalia, 2012 و یا موقعیتی )

محور و  های موقعیت برنامهتدوین چنین  ( است.salerni, 2014و نوعی الگوی تفکر درکنش )

ها و  ای اساتید از قبیل دانش، عقاید، انگیزه را برای توسعه حرفه هایی تواند زمینه کاربردی می

با توجه به  (.Richter et al., 2011بازتعریف نماید ) (self-regulatoryهای خودتنظیمی ) مهارت

 اساتید ای حرفهتوسعه موزشی در برنامه آ های برنامهقلب تپنده  عنوان بهدرسی  های برنامه ماهیت

 زمینه تواند میها  این رشتهدر نزد اساتید  یادگیری متنوع های موقعیتتدارک  چارچوبی برای تدوین

 .آوردفراهم العمر و مادامبرای تعمیق یادگیری پایدار  را

 ;Eash,1991اند ) هایی را برای حیطه طراحی پیشنهاد کرده های درسی مؤلفه اندیشمندان برنامه    

Eisner,1985 and  Klein,1991است.  در فرآیند تدریس های یادگیری ( یکی از این مؤلفه فعالیت

گردد که  شده در موقعیت یادگیری اطالق می های یادگیری به مجموع تجارب کسب فعالیت

عالیق خود  ساس سالیق وهایی به اهداف آموزشی بر ا یادگیرنده تالش دارد با انجام چنین فعالیت

تدوین تجارب یادگیری یا موقعیت آموزشی متناسب با یادگیرندگان )اساتید( در فرآیند  دست یابد.

د در یک برنامه منسجم و موقعیت محور بتوانند به اهداف ساز را قادر میعلمی  هیأتآموزشی اعضای 

تبیین علوم استفاده نماید بینی و  سازی، پیش برای مدل مناسباز ابزارهای  بند ویا مورد انتظار دست

(Travis and Stains, 2015.) 

از  ای شدهصریح جهانی که هیچ توافق  دهد میدستاورد تجارب جهانی در این زمینه نشان     

ید در حفظ مداوم برای بقای نقش ماندگار اسات ای حرفهبرای توسعه  ای حرفهاستانداردهای اخالقی و 

 عنوان بهاغلب روندهایی را  مجریان برنامه ( وJames et al., 2015ندارد )وجود  آموزشیعمل 
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 تری دقیق های بررسیلذا باید (. Ross et al., 2016) کنند میانتخاب و اجرا  وخطا آزمون های روش

 بتوان چارچوب مناسبی را مدون نمود تا زمینه مساعدی را برای شرکت اساتید در صورت پذیرد تا

 های مختلف که در دانشگاههایی  با توجه به برنامه .آوردفراهم  ای  هحرفدرسی توسعه  های برنامه

دلیل فهم ناقص از  هب، رسد همان مشکالت گذشته شوند به نظر می سازی می اجرا و پیاده درایران

این عرصه ضرورت چنین  ها در و از سویی کمبود پژوهشاست  باقیماندههای کشورهای پیشرو  برنامه

های متعددی که  پژوهشبتواند حلقه مفقوده  تالش دارداین پژوهش کند.  میپژوهش را دوچندان 

را با تدوین چارچوبی، راهنمای عمل آموزشی گرفته است  نجاماای  های توسعه حرفه برنامهدر زمینه 

 و از این منظر نوآوری دارد. مجریان برنامه قرار دهد

را  پیشرو های دانشگاهاز  شده ارائهمختلف  یها برنامهلذا این پژوهش درصدد است در گام نخست     

برای  پیشنهاد عنوان بهدارد را  STEM ای رشتهحوزه  که تناسب بیشتری با هایی برنامهو  استخراج

 محور پژوهش خواهد بود: سؤاالتاین  بنابراین؛ ارائه دهد علمی های یادگیری اعضای هیئت فعالیت

اعضای  ای توسعه حرفههای توسعه  را برای برنامهادگیری های ی فعالیت چه پیشرو های دانشگاه    

 ؟بینند می تدارک STEM های رشته  در حوزه علمی هیئت

 های دانشگاهدر علمی  هیأتاعضای  ای حرفهدرسی توسعه  های در برنامهیادگیری  های فعالیتکدام  

 دارد؟ STEM های رشتهحوزه با  بیشتری پیشرو تناسب

 

 پژوهش شناسی روش

هدفمند  صورت به گیری نمونه است. و رویکرد مطالعات تطبیقی ن پژوهش با توجه به ماهیت کیفیای

 های دانشگاهمعیاری خواهد بود. در این بخش محققین با توجه به مراکز یادگیری و تدریس در 

مراکز،  از میان انبوهرا استخراج نمودند.  موردنیاز های داده ها دانشگاه های سایت وبپیشرو از طریق 

که در  با توجه به ایناز سویی اند انتخاب گردید.  مرکز که تناسب بیشتری با این پژوهش داشتهپنج 

 بودیم آموزشی روندهایدنبال چگونگی انجام این  و بهنخواهد بود  مدنظراین بخش توصیفات 

 های مهبرنا با نگاهی تجمیع جواری هم های بخشحذف و  توصیف های بخشاساس رویکرد بردی بر

 تبیینی-روندی تحلیلی دوم از سؤالبرای پاسخ به  در قالب جدولی ارائه شد. ای حرفهتوسعه 

(explanatoryاستفاده )  .و مسئله   از موضوعهدف روش تبیینی افزایش درک خواننده  ترین مهمشد

 Shields)است چرایی و چگونگی  سؤاالتدنبال پرسش در مورد  ها به تحقیق است. در این پژوهش

and Rangarjan,2013) . های اجتماعی  شود که زمینه به این شکل انجام می علت کاویتبیین و- 

شود و واقعه در قالب قانونی  تاریخی تأثیرگذار بر متن یا واقعه مطالعه و با هدایت تئوری تحلیل می

: 1387ساعی،د )شو قانونی استفاده می - شود. در این سطح از قاعده تبیین قیاسی کلی، تبیین می

141.) 
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 ی پژوهشها یافته
 ای توسعه حرفههای توسعه  را برای برنامههای یادگیری  فعالیت چه های پیشرو دانشگاه اول: سؤال

 ؟بینند تدارک می STEM های رشته  حوزهعلمی  اعضای هیئت

 بینی پیشرا  هایی فعالیتجهت تدارک و تسهیل اهداف خود،  ها برنامهکه اشاره شد  طور همان

نائل شوند.  خود ای حرفهمتنوع به رشد و توسعه  های برنامهتا یادگیرندگان بتوانند در این  کنند می

، سو یکاساتید، فرآیندهای است که از  ای حرفهویژگی فرآیندهای توسعه آموزش  ترین مهمیکی از 

 نماید عت ادغام و صن ای حرفهآموزش  ی میانفرایندهای تعامل را با فردیتغییرات ساختاری 

(Alshynbayeva et al., 2016.) 

و علمی  هیأتمراکز یادگیری و تدریسی وجود دارد که به اعضای  ها دانشگاهدر بسیاری از    

های  ها و رسالت موریتدر نخستین گام، مأ. اند مشغولدانشجویان تحصیالت تکمیلی به ارائه خدمت 

هاست.  های اصلی وکالن دانشگاه هدف دهنده ش نشاندانشگاه های مورد توجه قرار گرفت. این بخ

ای متناسب با  های توسعه حرفه ها اقدام به تدوین برنامه سپس با توجه به این رسالت دانشگاه

ها در قالب مفاهیمی دیگر در  گردد بعضی از این برنامه طور که مشاهده می کنند. همان موقعیت می

همین مفاهیمی که همپوشانی داشته است به ته است. برای های دیگر مورد توجه قرار گرف دانشگاه

عنوان اشتراکات در نظر گرفته شده و سپس سطوح افتراق بر اساس حیطه برنامه درسی توسعه 

بر بخشی بوده است که ها نیز تمرکز  گذاری این حیطه علت نامگذاری شده است.  ای جدید نام حرفه

چارچوب  1جدول  .شداستخراج  حیطه نیز زیرمضامنیهر  در نظر ارائه شده است.برنامه مورد

با  دهد. های مورد نیاز این پژوهش را در قالب چارچوبی نشان می واکاوی داده شده استخراج داده

طبقه  نمایند چهار ها و خدمات متنوعی که مراکز یادگیری و تدریس اجرا می توجه به ماهیت برنامه

هایی مبتنی بر جوایز و  بتنی بر تعامالت و گفتگو؛ ب( برنامههایی م کلی شناسایی شد: الف( برنامه

هایی برای توسعه و  ( و د( برنامهOn-Line) هایی مبتنی بر خدمات برخط های مالی؛ ج( برنامه حمایت

 .خودارزیابی فردی
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 مضامین زیرمضمون /رسالتمأموریت نام دانشگاه

سسه یادگیری و ؤم

 آموزش

 Derekدرک بوک ) 

Bok) دانشگاه هاروارد 

های اعضای آموزش و  تقویت مهارت-

 یادگیری

تمرکز بر نیازهای فنّاورانه و آموزشی -

 دانشجو

 تقویت علم یادگیری- 

ایجاد یک شبکه نوآوری در آموزش و -

 یادگیری

 میزگردهای یادگیری-

 سمینارهای اکتشافی-

 های آموزشی برای اعضای جدید کارگاه-

 ی جدیدگیری برای اعضا جهت-

 های جدید سمینار و میزگردهای ورودی-

 المللی اساتید بین-

 تئاتر ابتکاری و کاربردی-

هایی مبتنی بر  . برنامه1

 گفتگو و تعامالت

میزگردها و گفتگوهایی  -

 در مورد یادگیری و تدریس

 تر ابتکاری و کاربردیتئا-

 ای تدریس شبکه -

 تدریس خرد -

های تدریس  کنفرانس-

 نظیر بی

های گروه آموزشی  ارگاهک -

 )اعضای جدید و باسابقه(

 سمینارهای اکتشافی-

های تدریس  تبدیل برنامه -

یادگیری اعضای 

 STEMدر حوزه علمی  هیأت

هایی برای اساتید  برنامه -

 المللی بین

 

هایی مبتنی بر  . برنامه2

 های مالی حمایت

جوایزی در راستای بهبود  -

 آموزشی

های مالی در  حمایت -

 های درسی هبود برنامهب

 

هایی مبتنی بر  . برنامه3

 خدمات آنالین

های چندگانه  برنامه-

 ای برخط مشاوره

های پداگوژیکی  مشارکت -

 دیجیتال

 آموزش وبالگ -

 ای تدریس شبکه-

 آموزش مبتنی بر موک-

هایی برای توسعه  . برنامه4

فردی و خودارزیابی 

مرکز یادگیری و 

تدریس در دانشگاه 

 برکلی

 (CTLB) 

 

 (Center of teaching 

and Learninig at 

University of 

California,Berkeley) 

 صداقت باالترین سطح تدریس و یادگیری -

های درونی و درونی  درک تمامی تالش-

 خود

 حفظ حرمت همه افراد-

 عدم تبعیض و تحقیر و تنفر-

 مین آزادی در بیان و گفتگوتض-

 خواهان احترام و اکرام در تعامالت شخصی.-

مشارکت فعال و رهبری جهانی مأموریت -

 آموزشی

تأکید بر دسترسی عادالنه در یادگیری و -

 توسعه

 بخش اول: اجتماعات یادگیری

 گفتگو-

 ای تدریس شبکه-

 آموزش وبالگ-

 های کیفیت برای آموزش حلقه-

 علمیمشارکت همکاران -

 ای خدمات مشاوره-

 ها کارگاه-

 های تدریس مشارکتی سخنرانی-

 های کاربردی بخش دوم: برنامه

 های مالی در بهبود آموزشی حمایت-

های  های مالی درو بهبود برنامه حمایت-

 مشارکتی و درسی

 نظیر های تدریس بی کنفرانس-

 پیشنهاد درخواست پشتیبانی ارزیابی-

یادگیری  های تدریس تبدیل برنامه-

 STEMدر حوزه علمی  هیأتاعضای 

 های پداگوژیکی دیجیتال مشارکت-

آزمایشگاه یادگیری و 

تدریس در دانشگاه ام 

 (TLLآی تی )

های مبتنی بر  گذاری استراتژی به اشتراک - 

 های درسی. برنامه

های  آموزش دیگران در مورد آموزش -

 دانشجو محور

مشارکت برای به اشتراک گذاشتن  -

 ها  فرصت

 های آموزشی ارزیابی نوآوری - 

هایی آموزش  های مداوم در حوزه پژوهش  -

 مداوم

 بخش اول: خدمات -

 مشاوره -

 ها و سمینارها کارگاه -

 های گروه آموزشی کارگاه -

 تدریس خرد-

 بخش دوم: نوآوری آموزشی
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دانشگاه نوآوری و 

 کنگ فناوری هنگ

 (Centre for the 

Enhancement of 

Teaching and 

Learning) 
 

دستیابی به اهداف آموزشی با ایجاد چهار -

 راهبرد و اصالحات آموزشی

های موردنیاز برای کارکنان جدید  . برنامه1

 ؛HKU دانشگاهی در

ها و  ای ازجمله کارگاه یادگیری حرفه .2 

 سمینارها؛

ای برای اعضای  خدمات مشاوره .3

 علمی؛ هیئت

 علمی. میزبانی رویدادهای 4

 های علمی گیری جهت -

 ای اساتید توسعه حرفه -

های بهبود  های مالی از برنامه حمایت -

 کیفیت 

یادگیری الکترونیکی  کارگاه آموزشی -

 Massive Open Onlineمبتنی بر موک )

Courses (MOOCs)) 

 ها و سمینارها کارگاه-

 دانشگاهی

خود روایتی از نتایج و  -

 ات آموزشیاقدام
 

مرکزی برای توسعه 

یادگیری و تدریس 

در دانشگاه ملی 

 (CDTLر )سنگاپو

(Center for 

development 

teaching and 

learninig)) 

محیطی را برای بررسی و انتقاد از عمل 

کنندگان باهدف بهبود  تدریس شرکت

 کند. کیفیت یادگیری دانشجویان فراهم می

 انتقاد از آموزش و یادگیری دانشجویان    -

ترین  سازی مناسب شناسایی و پیاده    -

 یادگیری های ها و فن روش

 .پرورش محیط یادگیری فعال   -

دار برای  اهای معن سازی روش پیاده   - 

 ارزیابی نتایج یادگیری 

از طریق مشارکت انتقادی با شواهدی    -

 .برای تدریس

 (PDP-T) ای تدریس برنامه آموزش حرفه

ای راهبردی متشکل از سه بخش  که برنامه

 .و با تمرکز بر دانش و مهارت تدریس است

های تخصصی و شامل یادگیری  برنامه -

های مالی در نوشتن و  ترکیبی، حمایت

 آموزش مبتنی بر شواهد

کاران و افراد باسابقه  ها برای تازه کارگاه-

 در آموزش

ای چهره به چهره و یا  خدمات مشاوره-

 مبتنی بر وب

های مالی آموزشی و تربیتی در  حمایت -

 تدریس

اشتراکات مدرسان جهانی: تشویق در -

 دانشی در سطح جهانی

 

 

 رو های پیش علمی در دانشگاه تاعضای هیأای  توسعه حرفه های فعالیتتشریح 
 های مبتنی بر گفتگو و تعامالت سازنده الف( حیطه برنامه

علمی  هیأتای این است که اعضای  های درسی توسعه حرفه ها در برنامه هدف از اجرای این برنامه

تولید و اشتراک تجارب جدیدی در حیطه آموزشی دست بزنند و بتوانند  بتوانند به خلق،

شده در  شده را جذب و متناسب با موقعیت تدریس خود بکار گیرند. مسائل مطرح های مطرح رهیافت

هایی باشد که  ها راهبردها و تجارب بسیار نوآورانه شخص اساتید و یا ممکن است دغدغه این برنامه

 های در ادامه آمده است: با آن درگیر هستند. انواع چنین برنامهبسیاری از اساتید 

 میزگردها و گفتگوهایی در مورد یادگیری و تدریس. 1

های چنین مراکزی بهبود، فرآیندهای یادگیری و تدریس  در مراکز یادگیری و تدریس یکی از دغدغه

شده  های تدوین ست. برنامهمدرسان است. تمرکز ویژه در این جلسات بر یادگیری فعال در کالس ا

رشته آموزشی و در  سازد که فرصت تبادل ایده با دیگران را در یک در این بخش اساتید را قادر می

شده تا  های یادگیری طرح نمایند. هر جلسه توسط یک یا چند همکار دانشکده، مدیریت مورد جنبه

کار  ههای ب حث در مورد روشتجربیات خود را در کالس درس به اشتراک بگذارند و منجر به ب
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مثال در مرکز توسعه یادگیری و تدریس در   عنوان های سازگارانه تری بشوند. به شده و فرصت گرفته

در علمی  هیأتشده است. در این برنامه اعضای   ای خاص برای تدریس در نظر گرفته سنگاپور برنامه

 ی سه جزء است:ای با ابعاد مشخص حضور دارند. این برنامه دارا برنامه

های آن با تأکیدی بر ترکیب و  روز که برنامه 3ساعته در  24بخش اول یک پودمان هسته     

های تدریس و یادگیری و طراحی روش ارزشیابی مورد  عالقه، طراحی فعالیت ارزیابی نتایج مورد

وحه به بحث و در این بخش افراد با تعامل با یکدیگر در مورد عناصر مشر انتظار در تدریس است.

 نظر خواهند پرداخت. تبادل

های خاص افراد تمرکز  ساعته: در این بخش بر رشته 16های انتخابی در دو روز و  بخش دوم. کارگاه

های مشروحه و متناسب با رشته تدریس به  شود. در این بخش با توصیف و ارزشیابی استراتژی می

 شود. بحث و ارتباط دهی پرداخته می

ریزی  درسی، برنامه یک رهیافت مناسب در ابعاد طراحی / اصالح برنامه: یعمل تمرینو بخش سوم: 

استفاده  صورت عملی مورد آوری آموزشی به های خارج از کالس و فن استراتژی و فعالیت آموزشی،

 گیرد. قرار می

 (Quality Circles for Teaching) یستدربخشی  های کیفیت دوره .2

QCT است که در مورد منافع یا تمرینات آموزشی تعاملی علمی  هیأتضای شامل گروهی از اع

یک انتخاب متمرکز برای گفتگو در مورد یادگیری فعال، طراحی  QCT هر شود. مشترک تشکیل می

ای تشویق بیشتر  درسی، طراحی آموزشی، کاربرد مفاهیم درس است. هدف از چنین برنامه برنامه

 (QCT) های کیفیت برای آموزش گیری حلقه ری از طریق شکلگفتگوها در مورد آموزش و یادگی

گذاری است. این  در مورد همکاری و به اشتراک QCT است. بخش بزرگی از عناصر کلیدی

 شده، برای ارزیابی در ارتقاء و مشاوره اساتید مورداستفاده قرار خواهد گرفت. های استخراج چارچوب

 (The Mash-up of Academic Partners:MUAP) یعلممشارکت همکاران . 3

شبکه ارتباطی و همکاری در میان اعضای واحد یادگیری در محیط دانشگاه  مشارکت همکاران علمی

در پایان هر ترم یک انجمن توسعه  سازی تدریس و یادگیری برای اساتید است. است که برای غنی

هایی  ها فرصت . این انجمنشود ای برای یادگیری در مورد موضوعات موردعالقه تشکیل می حرفه

این  کند. هایی برای تبلیغ کار این بخش فراهم می های بالقوه برای همکاری و کانال برای کشف زمینه

بخش کمیته فرعی و متمرکز بر مسائل مرتبط با توسعه منابع مختلف برای انسجام تحصیلی 

 آورد. دانشجویان در سراسر محیط دانشگاه فراهم می

 (Teaching Excellence Colloquium) یرنظ ی تدریس بیها کنفرانس. 4

نظیر برای بیان نمونه و تجارب عینی است که اساتید در دانشگاه بکار  های تدریس بی کنفرانس

گیرند. این برنامه  های کیفیت برای آموزش قرار می گیرند و مورد تأکید و تائید از سوی حلقه می

های تدریس در  سازی و / یا نوآوری شیوه و منابع مناسب برای غنیاساتید را در ایجاد ابزارهای پویا 
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توجهی در افزایش کیفیت تدریس و بهترین روش  سازد. سخنرانان کمک قابل محیط دانشگاه توانا می

نظیر مخصوصاً برای استادان جدید در دانشگاه  های تدریس بی دهد. کنفرانس را در تعامالت نشان می

کنندگان را برای دستیابی به انتظارات آموزش متعالی آماده  ت که در آن شرکتشده اس  برکلی فراهم

 کند. می

 سمینارهای اکتشافی. 5

های بالقوه تحول  سمینارهای اکتشافی به ارائه نیازهای مشترک برای تشخیص مسائل فوری و فرصت

آینده و  در آموزش عالی است و هدف اصلی روندی مدیریتی است که دوره آموزشی مبتنی بر

علمی  هیأتهاروارد ترسیم خواهد کرد. هر سمینار به رهبری یک کمیته  آموزش آینده را در دانشگاه

کنندگان در این همایش با  شود که متشکل از ذینفعان موضوعات بالقوه است. شرکت تشکیل می

 طراحی یا بازکشد تا به موضوعات عمیق نفوذ کرده و به  روز طول می 2تا  1همکاری این ذینفعان، 

 های آموزشی بپردازند. طراحی برنامه

 (Microteachingخرد )تدریس . 6

های آموزشی خود را در یک  دهد تا مهارت کار اجازه می به مربیان تازه تدریس خرد های کارگاه

های خود را به سایر اعضای کارگاه  کنندگان در این بخش مهارت محیط منعطف تمرین کنند. شرکت

علمی،  تأاعضای مخاطب، ازجمله اعضای هیئ دهند. یادگیرندگان هستند، ارائه می که در نقش

دی و  وی دهند. هر نمایش بر روی دی ارائه می (microteacherخرد )بازخورد را به معلم تدریس 

تواند ضبط  کس دیگری به این ضبط دسترسی ندارد(. یک معلم خرد می شود )هیچ دیسک ضبط می

علمی، یک همکار دانشکده تحصیالت تکمیلی یا یک مشاور از آزمایشگاه آموزش  تأرا با یک عضو هی

 و یادگیری بررسی کند.

 تئاتر ابتکاری و کاربردی. 7

ای را برای زندگی به ارمغان  روش تئاتر کاربردی یک زمینه تکاملی است که شرایط آشنا و پیچیده

توانند  د. همانند تئاتر معمولی، تماشاچیان میطور کامل موردبررسی قرار ده ها را به آورد تا آن می

ها و شرایطی را بررسی نمایند. این روند تماشاچیان را قادر به پردازش و تفکر در مورد  شخصیت

حال،  بینند، نقد نمایند. بااین صورت آزادانه ازآنچه را می محتوای نمایش در شرایط مختلف کرده و به

تئاتر کاربردی اغلب نیاز به مشارکت برخی از تماشاچیان  برخالف بعضی از تئاترهای معمولی،

نوبه خود  گیرند که به این موارد برای ایجاد تئاتر تعاملی اجتماعی مورداستفاده قرار می. رادارند

ای برای ایجاد گفتگو میان استادان، دانشجویان و مدیران در مورد موضوعات مختلف  عنوان وسیله به

اند از: تنوع در کالس، آموزش جامع، عدالت  موضوعات ممکن است عبارت یرد.گ مورداستفاده قرار می

های پویایی دانشگاه و کالس درس و...  ها، روش نژادی، عدالت جنسیتی و هویتی، امتیازات دانشگاه

 باشد.
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 های گروه آموزشی )اعضای جدید و باسابقه( کارگاه. 8

های آموزشی برای اساتید مرتبط با  دادی از کارگاهتع مرکز یادگیری و تدریس در دانشگاه ام آی تی

های  منظور رفع نیازهای رشته توانند به ها می آموزش و یادگیری را طراحی کرده است. این کارگاه

خاص و متناسب با انواع نیازهای خاص فردی طراحی شوند. یک کتابچه حاوی مقاالت، جزوات و 

اند از: مبانی تدریس؛ آنچه  های آموزشی عبارت دد. کارگاهگر تمرینات همراه با هر کارگاه تدوین می

هدف و تدریس جذاب؛  ت، سفرهای بیادانیم؛ مشکالت، سوءتفاهم ما درباره یادگیری دانشجویان می

 (؛Captivating Classes) یبندهفرهای  های موردی؛ کالس یادگیری فعال؛ دستورالعمل برای تدریس

ارائه برای دانشگاهیان؛ چگونه برای کمک به دانشجویان برای های  جلسه چالش سخنرانی؛ مهارت

های ارائه خود را چگونه کار گروهی در کالس درس؛ ارزیابی  نویسندگان بهترشان؛ بهبود مهارت

 یادگیری دانشجویان؛ ارزیابی عمل آموزشی؛ تفسیرهای پیشرو از دانشجویان تحصیالت تکمیلی.

 (Leading Recitations) کاران سمینار و میزگردهای تازه. 9

های آموزشی در مورد تدریس و  این برنامه یک تا دوروزه شامل مروری بر منابع هاروارد، کارگاه

درسی کارشناسی و مشاوره و توسعه کارآموزان  توسعه دوره و اطالعاتی در مورد موضوعاتی از برنامه

کند و از اعضای  کدیگر فراهم میجدید برای دیدار با یعلمی  هیأتاست. همچنین زمینه را برای 

آورند. هر دوره میزبان میزگردی برای  عمل می ها و مدیران مختلف دعوت به جامعه هاروارد باسابقه

های مختلف طراحی و تدریس توضیح داده شود.  است تا در مورد راهکارها و فنعلمی  هیأتاعضای 

یک بحث  دنبال آن سابقه است و به راد کممعمول، هر میزگرد شامل یک سخنرانی کوتاه از اف طور به

 های مؤثر درگیر شدن با دانشجویان، طراحی یک دوره جذاب و در در میان همکاران در مورد راه

 های نوین آموزشی جالب است. مجموع استراتژی

 المللی اساتید بین. 10

یس، سخنوری و های تدر خواهند مهارت المللی که می مشاوره و منابع الزم برای استادان بین

 Teaching in America: A Guide forبخشند )المللی بهبود  های خود را در مجامع بین ارائه

International Faculty.) دهد. در اختیار آنان قرار می 

 STEM(Transforming STEMدر حوزه علمی  هیأتای تدریس یادگیری اعضای ه برنامه. 11

Teaching Faculty Learning Program) 

های  ای جامع برای یادگیری برنامه STEMعلمی  هیأتهای تدریس یادگیری اعضای  برنامه

پودمان  14ای با  ای با پشتیبانی مداوم در این حوزه است. این برنامه کارگاهی دومرحله رشته بین

 های د و تجربهنده خود را توسعه می STEM های آموزشی عملی است. در این برنامه اساتید مهارت

های نوینی را برای  دست خواهند آورد. همچنین روش به را های آنالین آوری الزم در استفاده از فن

 تدریس عملی طراحی خواهند نمود.
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 ای توسعه حرفه :قسمت اول

تدریس است. هدف این کارگاه این است  و اساتید در مورد چگونگی یادگیری فهمبر  اصلی تمرکز

های یادگیری  ها انواع مختلفی از طرح آن ای یادگیری غوطه ورشوند.ه کنندگان در پژوهش که شرکت

ها  ها و استراتژی های طرح ها درباره مشکالت و محدودیت آن کنند. فعال و استراتژیک را تجربه می

 کنندگان از مدل طراحی . شرکتکنند بحث میهای خود  ها در کالس از این طرح وچگونی استفاده از

های خود و همچنین  رچوب سازمانی برای نزدیک شدن به نحوه طراحی کالسعنوان چا معکوس به

 .نمودخواهند استفاده  (flipping classroomsهای معکوس ) ها در کالس آوری از فن استفاده

، اهمیت: هدف این جلسه، بحث درباره نقش اساسی گفتگو برای اساتید برای درک مطالب، 1پودمان 

 " نقشه گفتگو"کنندگان از طریق یک  شرکت شده و پیچیده است. های ذهنی غنی توسعه مدل

های فعال کالسی و سایر راهکارهای ایجاد یک کالس درس  عنوان ابزاری برای هدایت در بحث به

 ، استفاده خواهند نمود.استداللی

های کالس بررسی  ی را در بحثی، الگوها و سؤاالت: هدف این جلسه این است که الگوها2پودمان 

کنندگان در  شرکت کنند و چگونگی تطبیق اهداف آموزشی با تصمیمات آموزشی را بررسی نمایند.

 نمایند. شده برای تدریس بحث می سؤاالت طراحیمورد 

دهند: هدف این جلسه این است درباره چگونگی توضیحات  ، اعضا تفکر خود را توضیح می3پودمان 

 کنند. غییر نظرات غلط بحث میدانشجویان، تصورات غلط آموزشی و چگونگی ت

، ارزیابی و بازخورد: هدف این جلسه بحث در مورد ارزشیابی و دادن بازخوردهایی در مورد 4پودمان 

ها در این حوزه به  در مورد نحوه و نتایج یادگیری ءنتایج فکری اساتید است. در این پودمان اعضا

 پردازند. بحث می

ری: هدف پودمان این است که در مورد نقش انگیزه دانشجویان ، عوامل انگیزشی در یادگی5پودمان 

 گردد. نظر می آنان تبادل برای رسیدن به خودکارآمدی و اهداف مورد انتظار /آموزشی

در این پودمان بحث در مورد فرآیندهای یادگیری خودتنظیم  ذهنیت، راهنما و کلیشه.، 6پودمان 

 ری عمیق است.شده ازجمله راهبردهای شناختی برای یادگی

شده  های خود را برای کاربرد دانش کسب کنندگان برنامه شرکت گذاری: ، ترکیب و اشتراک7پودمان 

 گذارند. به اشتراک می

ها  آن کنندگان دو کاردارند: در هر جلسه، شرکت :(Asynchronous Sessionsزمان ) جلسات ناهم

ها  آن کنند. ، بحث میی خودآموزش های وشرکه چگونه  یک مقاله پژوهشی را خوانده و درباره این

نحوه و کرده ارزشیابی  را قبلی موردبحث قرارگرفته استمچنین روش تدریسی را که در جلسه ه

 (1-)شکل گذارند: میاشتراک  را به انجام
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 ای توسعه حرفهمقدماتی  مراحل (:1) شکل

 

 ای توسعه حرفه :بخش دوم

ها است.  برای ارائه و دریافت بازخورد در مورد آموزش آندر این بخش تمرکز بر مشاهدات همکار 

زمان همگانی بر یادگیری و تمرین  آنالین برگزار خواهد شد. سه جلسه هم 8-10های  پودمانی

-14های  نظارت همتا، پودمان متمرکزشده است. پروتکل مشاهده با استفاده از ویدیوهای همتایان

 د داشت.نخواه خود را ورد دو ویدئوی ضبط شده از آموزشدر م بحث را فرصتی علمی تأهیهر  .11

صورت فردی یا  توانند به شود، هرچند که می این جلسات به همان شیوه جلسه تمرین تسهیل می

 (2)شکل استفاده خواهند شد:  ها از دو استاد متفاوت در هر جلسه فیلم آنالین رخ دهند.

 
 ای مراحل تکمیلی توسعه حرفه (:2) شکل

 

 های مبتنی بر خدمات و پشتیبانی مالی حیطه برنامه ب(

 (Instructional Improvement Grants:lIG) یآموزشهای مالی در بهبود  یتحما .1

هایی در مقیاس کوچک برای  پروژه از های مالی هستند که کمک (IIG) های بهبود آموزشی کمک

درسی  وزش و ارزیابی نیازهای برنامههای جدید، ارزیابی آم های موجود، ایجاد دوره بهبود دوره

توجهی بر  طور قابل ای که مستقیماً و به های نوآورانه های مالی نیز از پروژه کمک .کنند حمایت می

های  های جدید و فعلی و ایجاد روش گذارند، نظیر توسعه مواد برای دوره تدریس و یادگیری تأثیر می

هایی که  ای، پروژه های تدریس چند رشته ویژه از پروژه هب IIG برنامه کنند. جدید آموزش، حمایت می

هایی هستند که  های مختلف و / یا کالس هایی با بخش های سخنرانی بزرگ، کالس شامل کالس

هایی را که به تغییر در آموزش  پروژه IIG بر این، برنامه کند. عالوه اشتراکات زیادی دارند حمایت می

که مل یادگیری خدمات و مشارکت مدنی هایی که شا پروژه د: مثالًکن تشویق می را دهند پاسخ می

ضروری برای کالس درس است. اطالعات بهبود آموزش و تعامل فعال در  و یا باعث افزایش مشارکت
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طور  هبکارکنان مرکز آموزش و یادگیری سوی از  تشویقییک پیشنهاد گیری  شکلریزی و  برنامه

 آنالین در اختیار قرار دارد.

 -Presidential Chair Fellows) یدرسهای  های اهدای تشویق و جوایزی در بهبود برنامه برنامه .2

Curriculum Enrichment Grant) 

مورد تقدیر قرار اند  ها از اساتیدی که از منظر دانشجویان تدریس باکیفیتی داشته در این برنامه

ها و عملکرد مطلوبی داشته  د برجسته که تواناییساله در سطح دانشگاه برکلی از اساتی همه گیرند. می

ت خواهد شد و در بودند موردتقدیر قرارگرفته و متناسب با مرتبه دانشگاهی جوایزی مالی پرداخ

 دهند. مهارت خود را در اختیار سایرین قرار می ءنظیر این اعضا میزگردهای تدریس بی

 هایی مبتنی بر خدمات آنالین برنامه یطه( حج

هایی را در محیط دانشگاه خلق  های مبتنی بر شبکه و اینترنت فرصت هایی در فناوری تپیشرف

تر به منابع و خدمات فراهم آورد. انفجار  هایی را برای دسترسی آسان تواند زمینه کند که می می

 Reilly, Gallaghe andسازد ) ای ضروری می های آنالین را در توسعه حرفه اطالعات توجه به آموزش

Berg. 2012). های متنوعی را برای استفاده از این ظرفیت به وجود  ها برنامه در بسیاری از دانشگاه

 ها شامل موارد زیر است: ترین این برنامه . مهماستآمده 
 (Teach-Net) ای شبکه یستدر .1

لی ای یک پست الکترونیکی معتبر برای تبادل اطالعات، مشاوره، راهنمایی و بحث ک تدریس شبکه

اشتراکاتی محدود به استادان و کارکنان است. این لیست پستی نکاتی موردنیاز در  درباره آموزش و

د. امکان دارد که اساتید در نکن ساماندهی میهاروارد آموزش را توسط مرکز آموزش و یادگیری 

نظر  تواند یک مشکل خاص از این اشتراکات می های تدریس سؤال داشته باشند. مورد برخی از جنبه

گذاری یک مقاله در مورد تدریس و... باشد. این موارد فقط برخی از کاربردهای  همکاران، اشتراک

 است. آنالین این انجمن

 (Digital Pedagogy Fellows: DPF) های پداگوژیکی دیجیتال مشارکت .2

کنند  می  ضبطکه برنامه آموزشی خود را ه مربیان برای کمک به هم برنامه آموزش دیجیتال آموزش

ی یادگیری دیجیتال آنالین  . این برنامه یک تجربهطراحی شده استافزایش اثربخشی و کارایی برای 

نتیجه مشارکت برنامه، اساتید قادر به ساخت  گیرد. در راحتی در اختیار اساتید قرار می است که به

 تواند موضوعات زیر را در برگیرد: ن خواهند بود؛ و مییک برنامه و بازطراحی و اجرای آ

 21یادگیری در قرن  -

 طراحی یک تجربه یادگیری دیجیتال-

 توجه، حافظه، تفکر و انگیزه در یادگیری -

 تناسب با ابزارهای فناوریمانتخاب محیط یادگیری  -
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 دانشکده الکترونیکی .3

های علمی برای افزایش بالقوه تجربیات  موزشیک دوره نوآورانه آ  MITدانشگاه ،1999سال در

این برنامه تحت حمایت شرکت  طراحی نمود. MIT و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشداساتید 

توجه و پایدار در آموزش عالی  مایکروسافت بود. این برنامه باهدف دستیابی به تأثیرات گسترده، قابل

اجرا شد. در این  2006تا  1999از سال  " MIT iCampusصورت  به "از طریق فناوری اطالعات 

صورت الکترونیکی در محیط دانشگاه در  کارشناسی ارشد به مقاطعدوره نیازهای آموزشی اساتید 

 شد. صورت آنالین و آفالین مدیریت می دسترس قرار داشت و به

 از طریق وبالگ آموزش .4

گروه بزرگی از ی یک محتوای اصلی از وبالگ آموزش ،برای تقویت گفتگو در محیط دانشگاه برکلی

است. این محتوا گفتگوهای غنی از طریق  دانشکدهاساتید، دانشجویان و کارکنان در سراسر 

ت نظارت هر أیید هیتأ آموزشی است که پس از و فرصت آموزش، عملمورد های اولیه در  پست

 .شدخواهد موضوع وبالگ قابل جستجو 
 Assessment) یابیارزپیشنهاد درخواست پشتیبانی  ( وConsulting Service) ای مشاوره خدمات .5

Support Request Proposal) 

در  آموزش و تدریس مرکز کارکنانرسمی و غیررسمی، علمی  هیأتبا اعضای  آموزشی مشاوره برای

های  د راهتواند در مور صورت آنالین در دسترس هستند. مشاوره می داخل و یا خارج از کالس، به

های مختلف آموزش،  روشسنتی مانند سخنرانی و یا استفاده از  های های آموزش تقویت مهارت

توانند شامل  موضوعات دیگر می ازجمله یادگیری فعال، یادگیری مشارکتی و یادگیری گروهی باشد.

هایی را  ادهداساتید  های کالس درس، ارزشیابی پیشرفت دانشجویان باشند. در این بخش چالش

 کند: گزاری کرده و دریکی از ابعاد زیر تقاضای مشاور میی بر صفحات وب بارمبتن

 کالس از برداری فیلم

 مشاوره فردی

 های آموزشی گروهی کارگاه

 تدریس خرد های کارگاه

 (Instructor-to-instructor mentoringهمتا )های  های گروه ارزیابی

 سنجش و ارزشیابی

 برنامه مشاورهضبط ویدئوئی کالس درس و  برنامه

 ها( های الکترونیکی )موک مبتنی بر یادگیری یستدر .6

ای در آموزش عالی است.  عنوان تغییرات زلزله به (MOOCs) ینترنتاای در  های باز گسترده دوره

عنوان شکل نهایی یادگیری الکترونیکی یا حتی  ها را به MOOC طور کامل درواقع، برخی از افراد به

کنندگان در درک آنچه در  منظور کمک به شرکت گیرند. این دوره به نترنت در نظر میبرنامه واقعی ای
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و...  (EdX) ادایکس و (Coursera) ارا   هایی چون کورس خورد از طریق سایت آموزش عالی رقم می

گذارید و  در طول دوره، اساتید باتجربه، نظرات و تجربیات خود را به اشتراک می شود. مدیریت می

ها که  بود. در این دوره سیاری از تمرین خوب در عمل خواهندهای ب شاهد مثالکنندگان  کتمشار

ای است که  جلو چندمرحله روند روبه شود تمامی مراحل مبتنی بر یک صوت الکترونیکی ارائه می به

که در هر مرحله موفق شد پس از آزمون وارد آموزش مرحله بعدی خواهد  کننده درصورتی شرکت

صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد. مرحله اول این پروژه  در این میان شرکت و آزمون تماماً بهشد. 

حداقل  ای حرفه شامل تعهد از سوی تمام واحدهای دانشگاهی است تا حداقل یک دوره برای توسعه

یت از برای برای حما ای معتبر و تولیدات چندرسانه جلسه را در برداشته باشد. منابع دانشگاهی 20

های هاروارد به عنوان  ها در دانشگاه شده است. این برنامه  فراهمها  طراحی، تولید و اجرای این دوره

های مبتنی بر موک طراحی و اجرا شده است و پس از بازخورد مناسب آن از سال  پیشگامان برنامه

 ه نموده اند.های آنان استفاد به بعد نیز سایر دانشگاه ها، از سایت 2013

 معکوس آموزش .7

های یا  گردد. مرحله آموزش اجرا می STEMهایی که در دانشگاه برکلی بر حوزه  یکی از برنامه

دنبال پیش آموزش مفاهیم از طریق بارگذاری محتوای  تدریس معکوس است. این شیوه به

بارگذاری  موردمطالعه در قبل از زمان آموزش است. در این فرایند اساتید ابتدا مفاهیم و موضوعات

 پردازند. نقد و انتقادگری می  به واقعی شده را مطالعه نموده و سپس در فضای آموزشی

 های مبتنی بر توسعه فردی و خود روایتی د( حیطه آموزش

دنبال این موضوع است تا اساتید براساس بازخوردهای ارزشیابی  گنگ این بخش به در دانشگاه هنگ

چه بر آنان گذشته است بپردازند. در این شیوه که مبتنی بر خود  آنهای همکار به روایت  و یا گروه

ای خود را مورد کاوش قرار  است با نگاهی انتقادی فرآیند توسعه حرفهعلمی  هیأتروایتگری اعضای 

های خود  چه در زمان گذشته و حال اتفاق افتاده است، روایت داده و با توجه به بررسی پیشینه و آن

ها  های تجربی حاصل از واکاوی روایتمشاهدات تأملی و یافتهرسد  ند. به نظر میساز را مطرح می

 سازد. فراهم های مساعدی را برای توسعه فردی تواند زمینه می

 

در  علمی تأهیاعضای  ای حرفهدرسی توسعه  های در برنامهیادگیری  های فعالیتکدام : 2 سؤال

 دارد؟ STEM های شتهربا حوزه  بیشتریپیشرو تناسب  های دانشگاه

که منجر بر بهبود یادگیری  ای نوآورانهباید بر رویکردهای  STEMبا توجه به ماهیت متغیر در حوزه 

زیادی بر  تأکید STEM علمی های در حوزه کارآموزیآموزش و  .داشت تأکید شود می آموزشو 

آموزشی  -فنی و علمی های حمایت وسیله بهتفکر انتقادی و خالق و درک روابط میان چهار رشته 

 شامل فرایندهایی است که از ای حرفهتوسعه  های برنامه .(Siekmann and Korbel, 2016دارد )

 Kuzu, 2016 Kahramanکنند ) میحمایت  ای حرفه های نگرشو  ها ارزش، ها مهارتتوسعه دانش، 
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and.) در حوزه  هایی برنامه چنینSTEM پیگیرانه و  بلندمدت بایست میPelch and McConnell, 

(، توجه به اشتراکات Penuel et al., 2007) و نظارت همتایان برای بازخورد هایی فرصت(، (2016

 ,Travis and Stains)آموزشی  های نوآوری، مبتنی بر (D’Avanzo, 2013محور ) و فعال ای زمینه

بنابراین این ؛ ( باشدZanj, 2013)محور، تفکر منطقی و انتقادی  لهأمس های یادگیریترویج  (،2015

 2مورد تطابق قرار خواهد گرفت. جدول  ای حرفهتوسعه  های برنامهیادگیری  های فعالیتچارچوب با 

 :دهد میرا نشان  ها بررسینتیجه این 

پیشرو  های دانشگاهیادگیری که در  های فعالیتاز میان انبوه  شود میکه مشخص  طور همان    

در  ای حرفهتوسعه  های برنامه بارا  های برنامه ترین همخوانترتیب  به توان یم شود می اشاعه و ترویج

 نام برد: STEM های رشتهحوزه 

 های یادگیری آموزش مبتنی بر، STEM در حوزه علمی تأهیتدریس یادگیری اعضای  -

 .گری ، آموزش معکوس و خودهدایتها( موکالکترونیکی )

 اکتشافی. سمینارهایو  نظیر بیتدریس  یها کنفرانستر ابتکاری و کاربردی، تئا -

 های مشارکتکیفیت برای آموزش، میزگردهای در مورد یادگیری و تدریس و  های حلقه -

 .پداگوژیکی دیجیتال

 ، خدماتای شبکهگروه آموزشی، آموزش از طریق وبالگ، تدریس  های کارگاهتدریس خرد،  -

 .ای مشاوره

 .المللی بینرای اساتید ب هایی برنامهمالی و  های حمایتو  جوایز -
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 STEM های رشتهپیشرو با حوزه  های دانشگاه در علمی تأهیاعضای  ای حرفهتوسعه  های برنامه خوانی هم(: 2) جدول

 

 حیطه
 

 نام برنامه

 

 

 STEMهای  ای در حوزه رشته های توسعه حرفه خوانی با برنامه میزان هم

 فعال محور تفکر انتقادی بازخورد تداوم
ات نظر

 همتایان

یادگیری مسئله 

 محور
 تفکر خالق

ی آورنو

 آموزشی
 ترویج تفکر منطقی

گو
فت

 گ
ل و

عام
ر ت

ی ب
تن

مب
 

 ****  ****  ****  **** **** ****  های کیفیت برای آموزش حلقه

 ****   **** ****  **** **** ****  میزگردهای در مورد یادگیری و تدریس

 ****  **** **** **** **** **** ****   تر ابتکاری و کاربردیتئا

 ****   **** ****  **** ****   تدریس خرد

 **** **** ****  **** ****  **** ****  نظیر های تدریس بی کنفرانس

 ****   **** ****   **** ****  های گروه آموزشی کارگاه

 ****  **** **** **** **** **** ****   سمینارهای اکتشافی

 **** **** **** **** **** **** **** **** ****  STEMدر حوزه علمی  هیأتتدریس یادگیری اعضای 

 ****    ****   ****   المللی هایی برای اساتید بین برنامه

 حمایتی
 ****  ****  ****   ****   جوایز

 ****    ****   ****   های مالی حمایت

ن
الی

 آن
ت

دما
 خ

 بر
ی

تن
مب

 

 

 **** ****   ****  **** **** ****  های پداگوژیکی دیجیتال تمشارک

  ****   **** ****  **** ****  وبالگ آموزشی

  ****   **** ****  **** ****  ای تدریس شبکه

  ****   **** ****  **** ****  ای خدمات مشاوره

 **** **** **** ****   **** **** ****  دانشکده الکترونیکی

 **** **** **** **** **** **** **** **** ****  آموزش معکوس

 **** **** **** **** **** **** **** **** ****  آموزش مبتنی بر موک

توسعه 

 فردی
 **** **** **** ****   **** ****   های مبتنی بر توسعه فردی و خود روایتی آموزش
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 گیری نتیجهبحث و 

را برای نیل  هایی فرصتو  ها زمینهوجود دارد که  ای درسی، برنامه ای حرفهسعه تو های برنامهدر قلب 

برای اساتید در آموزش  تواند می ها برنامه. این دننمای میتسریع را به اهداف و دستاوردهای آموزشی 

جدید  های نوآوریخلق و کاربرد با  همراه را (Rodríguez, 2017) تأثیرگذاری های فرصت عالی

 های انتخاب( و Greener and Wakefield, 2015در فرآیندهای واقعی تدریس و یادگیری )ی آموزش

 ( فراهم آورد.Ragupathi and Hubball, 2015آموزشی ) متناسب و سازگار با رشته

، مهارتی و نگرشی است که الزمه درک چنین مخلوطی از ابعاد مختلف دانشی STEMمحیط     

افتاد که با  تواند اتفاق میاست. این مهم زمانی  ای رشته میانیر و توجه محیطی پیچیده و متمایز س

موضوعات مختلف و  گیرد میمشترک شکل  های انجمنکارشناسان و متخصصان این حوزه که در 

تفکیکی مشخص نمود و سپس از طریق وحدت بخشی و انسجام به  های رشتهرا در  آنردپاهای 

 .تمرین تجربه پرداخت

را برای بهبود  هایی برنامهجهان برای گذر از این انجماد چه  های دانشگاهجاست که دیگر  ایننکته     

شرایطی حدت میان علوم مختلف را ایجاد و بر بهبود اند و توانستهو چگونه  اند گرفتهروندها در نظر 

در  را ها نامهاین بر توان میپژوهشی در این بخش نشان داد که  های یافته؟ بیفزاینداجتماعی جامعه 

مبتنی بر گفتگو و تعامالت که از  های برنامهحیطه . دارد جایهم ه ب حیطه وابستهچهار

. هدف از تدارک شود میمحسوب  ها دانشگاهمراکز یادگیری و تدریس در  های بخشپرکاربردترین 

 گفتگو و تعامل در موضوعات عمومی و اختصاصی است. منظور از موضوعات هایی برنامهچنین 

محور  لهأو موضوعات خاص که مس گردد می علمی تأهیعمومی مواردی است که شامل تمام اعضای 

پژوهش در این  های یافته. گردد میتشکیل  آموزشیمختلف  های گروهبوده و مبتنی بر نیازهای 

 نظر در. البته باید بینند میمتنوعی را تدارک  های برنامهبخش نشان داد که اکثر این مراکز یادگیری 

بر همین نگاه  شود می سازی پیادهعالی ایران نیز اجرا و  آموزشکه در  هایی برنامهداشت که عمده 

. البته در آموزش کنند میرا دنبال  ها برنامهنیز همین  شده دیدهتدارک  های کارگاهاستوار است و 

و زمینه مشارکت در  و باال به پایینی را داردجانبه  یکعالی ایران این گفتگو و تعامالت روندی 

کارگاهی تدارک دیده شود از  یا اگر هم ؛ وبسیار ناقص و یا عقیم هستند ها برنامهتدوین و اجرای 

در  که درصورتی. شود میبکار برده  ها برنامهسنتی و استاد محوری در این  آموزش های سبک

در نظر  ای حرفهتوسعه  های هبرناممتنوعی را برای  تجاربیادگیری و  های فعالیتپیشرو  های دانشگاه

تدریس  های کنفرانسخرد،  تدریس تر ابتکاری و کاربردی،تئا های برنامهبه  توان میکه  گیرند می

تدریس یادگیری اعضای  خاص های برنامهاکتشافی،  سمینارهای، گروه آموزشی های کارگاه ،نظیر بی

نقش  ها برنامهدر این  شاره داشت.ا لمللیا بینبرای اساتید  هایی برنامهو  STEMدر حوزه  علمی تأهی

 بازخوردهایرا از طریق گفتگو و یا  موردنیاز های برنامهو  دارند  عهدهبر  آموزشیاصلی را ارزیابان 
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کاربردی  تئاترهایو برای همین هدف است که سمینارهای اکتشافی و یا  بینند می تدارکاساتید 

 .شوند می ریزی برنامه آموزشیحول مسائل و مشکالت 

گشا باشد. در این برنامه که  راه تواند می نیز STEMتجربه دانشگاه برکلی هم برای اساتید حوزه     

آنالین و کنفرانس برای به  تعاملی های کارگاهدر  در ابتدا آنانمتشکل از دو فرآیند مشخص است 

به اشتراک گذاشتن  و سپس بازتاب و خود های دورهچالش کشیدن اساتید برای استراتژی خاص در 

در  نمایند میو رویکردهایی را تدوین  شوند می ها استراتژی، مشکالت و واکنش اساتید به ها موفقیت

برای توسعه  های واقعی ضبط شده همتایان از برنامهجلسات تمرکز بر مشاهدات  بخش دوم

اعضای یان همتامشاهدات  است.آنان  یارائه بازخورد در عمل آموزشو  اساتید های مهارت

 ؛ امکان استفاده از شواهد برای نشان دادن عمل خود با یک همکار؛ ایجاد دانش و مهارتعلمی تأهی

فراهم از یادگیری و تدریس  ها آن؛ و یک روش کاربردی برای بازبینی درک یعملخورد باز کاربردی

را تفکر انتقادی بخش زی؛ این حوزه است های مرکز بر تفکر انتقادی در برنامهاین همان ت .وردآ می

تا به توسعه فردی خود  سازد میرا قادر  آناندارد و  علمی تأهیو اعضای  ها رشتهارزشمندی در عمل 

 Cassum and  Raisa, 2017; Reilly, Gallaghe) داشته باشند واکنشی شایسته در ابعاد انتقادی

and Berg,2012.) بیشتری با این  خوانی همه برنامه این پژوهش نیز نشان داد که این دست های یافته

ت، تفکر انتقادی، بازخورد ممداو های اندیشهترویج  دلیل آن ؛ وعلمی دارد های رشتهحوزه از 

 .محوری است لهأیادگیری مس رویکردهای، جستجوی تفکر منطقی و خالق و توجه به همکاران
و جوایزی در  ها امل پژوهانهش مالی های حمایتمبتنی بر  هایی برنامه تدوین حیطه دیگر به    

 طورکه وانسون اشاره دارد. همان درسی های برنامهو بهبود اجرای  آموزشیعمل  بهبود راستای

(Swanson, 2106 عنوان )در  علمی تأهیآموزشی برای تقویت انگیزه اعضای  مؤسساتکه  دارند می

و فناورانه تشویق نمایند. در این بخش رانه ونوآ های روش را با آنان مالی هایی پرداختتا با  اند تالش

 های نقشبا پشتیبانی مالی متمرکز بر جوایزی است که اساتید را در  ای حرفهتوسعه  های برنامههم 

 های نوآوریش گستر و برای پذیرش .محوری خود هدایت کرده و از این روندها پشتیبانی نمایند

 ,.Raina et alاست )بسیار مهم  های مالی قتوجه به مشو ای حرفهتوسعه  های برنامهآموزشی در 

نوین آموزشی مناسب  های روش های کارگیری بهو یا  ها طراحی برای تواند میاین روندها (. 2017

توانند ننمایند و نچنانچه اصل مداومت را رعایت  ها برنامهکه این  بایستی در نظر داشتباشد. البته 

نخواهند نتایج مثبتی را به  تواند مید نر همکاران همتا بدهبه دیگ فرآیندهامناسب در  بازخوردهایی

عالی  آموزشدر  ای حرفهتوسعه  های برنامهدر  ها برنامه حیطه از تجربه نگارندگان در این داشت.

. لذا خورد مین به چشم آمحور بوده و کمتر امکان تغییر در  اکثر بودجه ها برنامهکه  دهد مینشان 

 توسعه ها برنامهعالم منتخبین او با  پذیرد نمیمرتبه و سنوات صورت  متناسب با هایی تشویق

 .خورد رقم نمی ، جریان معرفی و استفاده از آن برای سایر همتایان آموزشیای حرفه
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یکی از ابزارهای پیشرو در بهبود  عنوان بهدیگر پژوهش نشان داد که امروز فناوری  های یافته    

ها  دانشگاهاست و  ها علمی دانشگاه تای اعضای هیأ ر توسعه حرفهد متنوع آموزشی های برنامه

 مبتنی بر خدمات هایی برنامهحیطه  متنوعی را مبتنی بر وب تدارک ببینند. های موقعیت توانند می

 Ragupathi andهابال )راگوپاتی و  که طور همان است. گرفته شکلآنالین براساس همین طرز تفکر 

Hubball, 2015) نوآورانه خاص  های برنامهدنبال  بهعلمی  هیأتکه اعضای  اند داشته عنوان

چهره، آموزش از راه  به چهرهپیچیده )یادگیری  های محیطاضافه کردن  .خودشان هستند های رشته

نوین ضرورت توجه به نیازهای فزاینده رو به رشد  های فناوری( و معرفی مداوم آنالیندور، ترکیبی و 

دانشجویان بومیان  امروزه. دوچندان نموده است درسی های برنامهعلمی و  صهدر عر اساتید را

این فضا استادانی هستند  (Digital immigrants) هستند که مهاجران( digital natives) دیجیتالی

. (Swanso, 2016هستند ) تالش رکه اغلب برای تطبیق دادن تدریس خود با این منابع نوآورانه د

 های سیستمبر  مبتنی های برنامهجذاب در دانشگاه ام آی تی است که توانسته با  های برنامهیکی از 

روسافت محیط دیجیتالی را در دانشگاه فراهم آورد. در این محیط کشرکت مای های حمایتعامل و 

ابری و استفاده از خلق رایانش  برخط و تقویت تعامالت دیجیتالی است. های یادگیریهدف تعمیق 

یک راهکار  عنوان بهنیز در این میان  ها( موک) یمجازدر فضای  تعاملی چند حسی یها محیط

 وجود محکمی شواهد .آوردفراهم  علمی تأهیاعضای ی برامفیدی را  های سودمندی تواند میمناسب 

 به کشور، بیست از جهانی بندیرتبه در باال داتشگاه هفتاد از بیش یکسال، از در کمتر که دارند

 و کورس ارا یوداسیتی، (.Welsh and Dragusin, 2013) اندپیوسته هادوره این از کنندگانحمایت

 ,Chen) حاضرهستند حال درموک(  (انبوه آزاد برخط های دوره بزرگ پایگاه سه ایکس، دی ای

توانند با تدوین راهکارهایی مناسب زمینه استفاده  ای می های توسعه حرفه و کنشگران برنامه( 2013

 ها را تدارک ببینند. دوره از این

علمی دانشگاهیان، عمل فکورانه است.  تیأثر براری بهبود عمل آموزشی اعضای هؤهای م  از زمینه    

هایی برای  است و نه صرفاً یادگیری ای  ای نشان ازفکور شدن برای عمل حرفه حرفه مفهوم توسعه

ری یگ ب و اتقاء توانمندی در لحظه تصمیم(. این امر منجر به کسColes, 1996)ای  عملی حرفه

های خود داشته  علمی دالیل موجهی برای برنامه بدان معنی است که اعضای هیئت ینا خواهدشد.

ای در راستای عملکردی مطلوب است.  حرفه یها ای ناظر به آموزش بنابراین توسعه حرفه؛ باشند

ها و  کورانه که مبتنی بر توجه به ارزشنتیجه چنین اقدامی عمل فکورانه خواهد بود. در عمل ف

. در گیرد ینظریات کاربردی در حیطه شغلی و عملی است این تفکر مورد بازاندیشی مداوم قرار م

این شکل از رفتارها، تجارب، احساسات، رفتارها و بازخوردهای دانشی برگرفته از نظریات و 

ن دانش نظری و تجربی عملی، اعضای های علمی را بازاندیشی نموده و با زدن پلی میا پژوهش

ای در اعضای  نتیجه توسعه حرفه. لذا بخشند یای خود را توسعه م علمی عملکرد حرفه تأهی

چنین مهمی در سایه  شک یای( آنان خواهد بود. ب علمی کارگزاری فکورانه )تأمل حرفه تأهی
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را در  یا چنین هسته یریگ شکل تواند راهبردهایی را برای مشخص و معین می ییها اقدامات و برنامه

 .علمی تدارک ببینند تأاعضای هی

 توان می را وم، فناوری و مهندسیعل های رشتهیادگیری متناسب با حوزه  های فعالیت مجموع در    

 .داشته باشد تأکیدیادگیری چندگانه  های محیطآموزشی بر  های برنامهدر قلب  گونه دانست که این

 
در حوزه  علمی تأهیاعضای  ای حرفهدرسی توسعه  های برنامهبا  یادگیری متناسب های فعالیت :3 شکل

 منبع: مطالعات پژوهشگران()STEM  های رشته
 

است تا از نگاه  ها دانشکدهگذر از این مراحل دشوار نیازمند توجهات جدی و ضروری  شک بی    

خود فراهم آورند. امروزه  های نگرشد مساعدی را برای بهبو های زمینهو بتوانند  شده خارج بعدی تک

از  های دانشگاهو ضروری است تا  است که مبتنی بر نیازهای جامعه است هایی پروژهبر اجرای  تأکید

که همچون  هایی دانشکدهخارج و وارد نقش محوری و حیاتی خود شوند.  زوال روبهاین انجماد 

چه همگان  اثر هستند. آن سو و کم کم هایی تالشمنفک و دورافتاده از جامعه در حال  های جزیره

 اند توانستهکمی  تأثیراتو  اند شده غرقخود  درگذشتهدر ایران  ها دانشگاهاذعان دارند این است که 

چنین نگرشی، عدم  گیری شکلیکی از دالیل عمده برای  شک بی .بر جامعه پیرامونی خود گذارند

توان  برای نیل به این هدف می است. ای توسعه حرفه سنتی و راهبردهای آموزشی های پیلهخروج از 

 ای دنبال نمود: های توسعه حرفه های زیر را در برنامه برنامه

کیدی أعلمی با ت تأهای آموزشی برای اعضای هی جمعی در تدارک برنامه ترویج فرهنگ خرد -

 .STEMهای علمی  های پیشرو در زمینه رشته بر دستاوردهای دانشگاه

های متنوع با متناسب با مرتبه و سنوات آموزشی مبتنی بر  ها و کارگاه مهتدوین برنا -

 .علمی تأرویکردهای نوین آموزشی جهت تسهیل فرآیند یادگیری اعضای هی

 .های آموزشی مبتنی بر خدمات دیجیتال و آنالین تدارک سازوکار مناسب جهت ترویج فرصت -

 .علمی تأمه جامع یادگیری برای اعضای هیهای آنالین مبتنی بر یک برنا ها و مشاوره حمایت -
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