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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 mixedexploratorysequence 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 nonfinancial 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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، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشجوی دکتری برنامهریزی درسی.1
 دانشکدة، استادیار گروه روشها و برنامههای آموزشی.2 دانشگاه تهران؛
 دانشیار گروه روشها و.3  دانشگاه تهران؛،روانشناسی و علوم تربیتی
.4  دانشگاه تهران؛، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی،برنامههای آموزشی
.5 دانشیار گروه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد؛
 دانشکدة روانشناسی و علوم،استادیار گروه روشها و برنامههای آموزشی
 دانشگاه تهران،تربیتی

چکیده
- این پژوهش با رویکردی کیفی و پژوهشی تطبیقی و تحلیلی:هدف
تبیینی در پی تدوین چارچوبی برای فعالیتهای یادگیری اعضای
هیأتعلمی در برنامههای درسی توسعه حرفهای در رشتههای علمی
 برای رسیدن به این. مهندسی و ریاضیات است، تکنولوژی،علوم پایه
 نخست آنکه دانشگاههای پیشرو چه.هدف دو سؤال اصلی مطرح شد
برنامههایی را برای فعالیتهای یادگیری اعضای هیأتعلمی تدارک
می بینند؟ و سپس اینکه کدام برنامههای توسعه حرفهای هم خوانی
. داردSTEM بیشتری با حوزه رشتههای علمی
 سؤال اول از طریق پژوهش تطبیقی و روش بردی با کمی:روش
 در بخش دوم پژوهش با استفاده از رویکرد.تغییرات استفاده شد
تحلیلی تببینی مشخصات برنامههای توسعه حرفهای در حوزه
 استخراج و همخوانی برنامههایSTEM رشتههای علمی
دانشگاههای پیشرو بررسی شد نمونهگیری از نوع هدفمند معیاری
 معیار انتخاب داشتن مرکز یادگیری و تدریس در دانشگاههای.بود
.پیشرو بود
 دانشگاهها در مجموع چهار حیطه برنامههای توسعه حرفهای:یافتهها
 الف) برنامههایی مبتنی بر تعامالت ب) برنامههایی:را دنبال میکنند
در راستای پشتیبانی های مالی و غیرمالی ج) برنامههایی مبتنی بر
 در بخش دوم پژوهش یافتهها.خدمات انالین و د) خودکاوی روایتی
نشان داد که تدریس و یادگیری اعضای هیأتعلمی در حوزه
 در دانشگاه برکلی و آموزش مبتنی بر یادگیریهایSTEM
 هنگ کنگ و ژاپن،) در دانشگاههای مالزیMOOCS( الکترونیکی
 در پایان مدلی.همخوانی بیشتری با این حوزه رشتههای علمی دارد
.مفهومی استخراج و توصیه شد
 برنامههای توسعه حرفهای اعضای، برنامه درسی:کلید واژهها
. فعالیتهای یادگیری، دانشگاههای پیشرو،STEM ،هیأتعلمی
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این مقاله استخراج شده از رساله دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه تهران با عنوان طراحی و اعتباریابی الگوی مطلوب برنامه درسی توسعه حرفهای
اعضای هیئتعلمی دانشکدههای علوم ،فنی –مهندسی و ریاضیات ( )STEMدر دانشگاه فردوسی مشهد میباشد.

مقدمه و بیان مسأله
آموزش عالی با تغییرات بسیار زیادی در زمینه اقتصاد ،سیاست و اجتماع روبهروست .افزایش
رقابتهای بینالمللی ،دانشجویان متنوع ،افزایش تقاضای جوامع صنعتی ،کاهش بودجه و
پیشرفتهای فنّاورانه سریع از عوامل اصلی تغییر در این محیط هستند ( .)Lisa and et al,2016این
تغییرات نشان میدهد که بهطور فزایندهای آموزش عالی در عصر جامعه اطالعات محور از نظامهای
متمرکز بهسوی نظامهایی جهان شمول تغییر وضعیت داده است ( Department of Education and
 .)Training 2015, p.4یکی از حوزههایی که در دههای اخیر وضعیت آموزشی نامناسبی را تجربه
میکند ،حوزه رشتههای علمی فناوری ،ریاضیات و علوم مهندسی است که بنام استیم ()STEM
نامیده میشود.
 )Scince, Teachnalogy, Engenring and Mathemathics( STEMمفهومی است که در
دهههای اخیر وارد ادبیات تلفیق در برنامههای درسی شده است .در حوزههای علمی STEM
شیوههای آموزش سنتی و رشته محور کنار زده میشود و روندی تلفیقی به خود میگیرد و از طریق
تبادلی میانرشتهای ،متصل ( )interconnectedو یکپارچه (Siekmann and ( )integrative
 )Korbel,2016ارتباطات معنایی میان رشتههای گوناگون آشکار میگردد .با توجه به شکلگیری
چنین ساختارهایی دهههای اخیر ( 1990به بعد) ،تحقیقات نشان میدهد ثبتنام پایین دانشجویان
و نرخ افت تحصیلی باال در رشتههای علوم ،فناوری ،مهندسی و ریاضیات چالش عمده آموزش عالی
است ( .)Rask, 2010; Sitholeand et al., 2017در این میان تحقیقات مختلفی عوامل مؤثر در
جذب و ثبتنام دانشجویان در مقاطع تحصیلی آموزش عالی در رشتههای STEMرا بررسی کردهاند
( Alshynbayevaa et al., 2016؛ Chang et al., 2012؛ )hall et al., 2011بررسی این پژوهشها
نشان میدهد که استادان تأثیرات مهمی در چگونگی درک و تجربه دانشجویان ( Kuh and Hu,
 )2001; Newman, 2011و جذب آنان دارند (and Tai, 2011; Watkins and Mazur, 2013
.)Maltese
از سویی هر محیطی نیازمند روش آموزشی خود است و محیط آموزشی  STEMنیز مثتثنی از
این قاعده نیست .ویژگیهای چنین محیطی یادگیری چندگانه ،دانشجومحور ( Singer and Smith
 ،)2013; Pelch and McConnell,2016سبکهای یادگیری تجربی و فردی ( Coates, Kellyand
 )Naylor, 2016است .نتیجه تناسبسازی آموزش با چنین محیطی منجر به بهبود یادگیری
( )Freeman, 2014; Handelsman et al., 2004; Kober 2015; Singer and Smith, 2013و
توسعه حرفهای ( )Eddy and Hogan, 2014دانشجویان میگردد .یکی از الزامات آموزشی تمرکز
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درک محیط یادگیری ( ،)Keys and Bryan 2001پیشینه علمی ،عوامل فرهنگی و اجتماعی
( )Bikbulatova and et al., 2016از سوی اساتید است علیرغم این شواهد هنوز بسیاری از
مدرسان در ایجاد تغییرات و اصالحات رفتار آموزشی بیمیل هستند .از مهمترین موانع از منظر
مدرسان عدم انگیزه کافی ،آموزشهای محدود در توسعه حرفهای ،زمان ناکافی و نظارتهای بالینی
ناکافی در محیط دانشگاه میباشد ( Henderson and Dancy 2007; Barak and Shakhman
;2008; Dancy and Henderson 2010; Fairweather2010; Henderson and Dancy 2007
 .)Wieman et al., 2010توسعه حرفهای اعضای هیأتعلمی بهعنوان راهکار مناسب برای این
تغییرات سازنده توصیه شده است؛ تا از طریق آموزشهای مناسب و تغییر در شیوههای آموزشی و
پژوهشی سنتی موجود ،استدالل علمی ،روشهای حل مسأله مبتنی بر شواهد ،ارتباطات معنایی و
محتوایی رشتهها را دراین بافت برای دانشجویان پیوند زنند (.)Sitholeand et al., 2017
برنامههای توسعه حرفهای اعضای هیأتعلمی شامل فرایندهایی است که از توسعه دانش،
مهارتها ،ارزشها و نگرشهای حرفهای حمایت میکنند ( )Kahraman and Kuzu, 2016و هدف
اصلی از برنامههای درسی توسعه حرفهای میتواند تغییر رفتار مدرس باشد ( Pelch and
 .)McConnell, 2016چنین برنامههایی در حوزهی یادگیری تجربی ( )bukalia, 2012و یا موقعیتی
و نوعی الگوی تفکر درکنش ( )salerni, 2014است .تدوین چنین برنامههای موقعیتمحور و
کاربردی میتواند زمینههایی را برای توسعه حرفهای اساتید از قبیل دانش ،عقاید ،انگیزهها و
مهارتهای خودتنظیمی ( )self-regulatoryبازتعریف نماید ( .)Richter et al., 2011با توجه به
ماهیت برنامههای درسی بهعنوان قلب تپنده برنامههای آموزشی در برنامه توسعه حرفهای اساتید
تدوین چارچوبی برای تدارک موقعیتهای یادگیری متنوع در نزد اساتید این رشتهها میتواند زمینه
را برای تعمیق یادگیری پایدار و مادامالعمرفراهم آورد.
اندیشمندان برنامههای درسی مؤلفههایی را برای حیطه طراحی پیشنهاد کردهاند ( ;Eash,1991
 )Eisner,1985 and Klein,1991یکی از این مؤلفه فعالیتهای یادگیری در فرآیند تدریس است.
فعالیتهای یادگیری به مجموع تجارب کسبشده در موقعیت یادگیری اطالق میگردد که
یادگیرنده تالش دارد با انجام چنین فعالیتهایی به اهداف آموزشی بر اساس سالیق و عالیق خود
دست یابد .تدوین تجارب یادگیری یا موقعیت آموزشی متناسب با یادگیرندگان (اساتید) در فرآیند
آموزشی اعضای هیأتعلمی را قادر میسازد در یک برنامه منسجم و موقعیت محور بتوانند به اهداف
مورد انتظار دستیابند و از ابزارهای مناسب برای مدلسازی ،پیشبینی و تبیین علوم استفاده نماید
(.)Travis and Stains, 2015
دستاورد تجارب جهانی در این زمینه نشان میدهد که هیچ توافق جهانی صریح شدهای از
استانداردهای اخالقی و حرفهای برای توسعه حرفهای مداوم برای بقای نقش ماندگار اساتید در حفظ
عمل آموزشی وجود ندارد ( )James et al., 2015و مجریان برنامه اغلب روندهایی را بهعنوان
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روشهای آزمونوخطا انتخاب و اجرا میکنند ( .)Ross et al., 2016لذا باید بررسیهای دقیقتری
صورت پذیرد تا بتوان چارچوب مناسبی را مدون نمود تا زمینه مساعدی را برای شرکت اساتید در
برنامههای درسی توسعه حرفهای فراهم آورد .با توجه به برنامههایی که در دانشگاههای مختلف
درایران اجرا و پیادهسازی میشوند به نظر میرسد همان مشکالت گذشته ،بهدلیل فهم ناقص از
برنامههای کشورهای پیشرو باقیمانده است و از سویی کمبود پژوهشها در این عرصه ضرورت چنین
پژوهش را دوچندان میکند .این پژوهش تالش دارد بتواند حلقه مفقوده پژوهشهای متعددی که
در زمینه برنامههای توسعه حرفهای انجام گرفته است را با تدوین چارچوبی ،راهنمای عمل آموزشی
مجریان برنامه قرار دهد و از این منظر نوآوری دارد.
لذا این پژوهش درصدد است در گام نخست برنامههای مختلف ارائهشده از دانشگاههای پیشرو را
استخراج و برنامههایی که تناسب بیشتری با حوزه رشتهای  STEMدارد را بهعنوان پیشنهاد برای
فعالیتهای یادگیری اعضای هیئتعلمی ارائه دهد؛ بنابراین این سؤاالت محور پژوهش خواهد بود:
دانشگاههای پیشرو چه فعالیتهای یادگیری را برای برنامههای توسعه توسعه حرفهای اعضای
هیئتعلمی در حوزه رشتههای  STEMتدارک میبینند؟
کدام فعالیتهای یادگیری در برنامههای درسی توسعه حرفهای اعضای هیأتعلمی در دانشگاههای
پیشرو تناسب بیشتری با حوزه رشتههای  STEMدارد؟
روششناسی پژوهش
این پژوهش با توجه به ماهیت کیفی و رویکرد مطالعات تطبیقی است .نمونهگیری بهصورت هدفمند
معیاری خواهد بود .در این بخش محققین با توجه به مراکز یادگیری و تدریس در دانشگاههای
پیشرو از طریق وبسایتهای دانشگاهها دادههای موردنیاز را استخراج نمودند .از میان انبوه مراکز،
پنج مرکز که تناسب بیشتری با این پژوهش داشتهاند انتخاب گردید .از سویی با توجه به اینکه در
این بخش توصیفات مدنظر نخواهد بود و بهدنبال چگونگی انجام این روندهای آموزشی بودیم
براساس رویکرد بردی بخشهای توصیف حذف و بخشهای همجواری با نگاهی تجمیع برنامههای
توسعه حرفهای در قالب جدولی ارائه شد .برای پاسخ به سؤال دوم از روندی تحلیلی-تبیینی
( )explanatoryاستفاده شد .مهمترین هدف روش تبیینی افزایش درک خواننده از موضوع و مسئله
تحقیق است .در این پژوهشها بهدنبال پرسش در مورد سؤاالت چرایی و چگونگی است ( Shields
 .)and Rangarjan,2013تبیین و علت کاوی به این شکل انجام میشود که زمینههای اجتماعی -
تاریخی تأثیرگذار بر متن یا واقعه مطالعه و با هدایت تئوری تحلیل میشود و واقعه در قالب قانونی
کلی ،تبیین میشود .در این سطح از قاعده تبیین قیاسی  -قانونی استفاده میشود (ساعی:1387،
.)141
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یافتههای پژوهش
سؤال اول :دانشگاههای پیشرو چه فعالیتهای یادگیری را برای برنامههای توسعه توسعه حرفهای
اعضای هیئتعلمی حوزه رشتههای  STEMتدارک میبینند؟

همانطور که اشاره شد برنامهها جهت تدارک و تسهیل اهداف خود ،فعالیتهایی را پیشبینی
میکنند تا یادگیرندگان بتوانند در این برنامههای متنوع به رشد و توسعه حرفهای خود نائل شوند.
یکی از مهمترین ویژگی فرآیندهای توسعه آموزش حرفهای اساتید ،فرآیندهای است که از یکسو،
تغییرات ساختاری فردی را با فرایندهای تعاملی میان آموزش حرفهای و صنعت ادغام نماید
(.)Alshynbayeva et al., 2016
در بسیاری از دانشگاهها مراکز یادگیری و تدریسی وجود دارد که به اعضای هیأتعلمی و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی به ارائه خدمت مشغولاند .در نخستین گام ،مأموریتها و رسالتهای
دانشگاه های مورد توجه قرار گرفت .این بخش نشاندهنده هدفهای اصلی وکالن دانشگاههاست.
سپس با توجه به این رسالت دانشگاهها اقدام به تدوین برنامههای توسعه حرفهای متناسب با
موقعیت میکنند .همانطور که مشاهده میگردد بعضی از این برنامهها در قالب مفاهیمی دیگر در
دانشگاههای دیگر مورد توجه قرار گرفته است .برای همین مفاهیمی که همپوشانی داشته است به
عنوان اشتراکات در نظر گرفته شده و سپس سطوح افتراق بر اساس حیطه برنامه درسی توسعه
حرفهای جدید نامگذاری شده است .علت نامگذاری این حیطهها نیز تمرکز بر بخشی بوده است که
برنامه موردنظر ارائه شده است .در هر حیطه نیز زیرمضامنی استخراج شد .جدول  1چارچوب
استخراج دادهشده واکاوی داده های مورد نیاز این پژوهش را در قالب چارچوبی نشان میدهد .با
توجه به ماهیت برنامهها و خدمات متنوعی که مراکز یادگیری و تدریس اجرا مینمایند چهار طبقه
کلی شناسایی شد :الف) برنامههایی مبتنی بر تعامالت و گفتگو؛ ب) برنامههایی مبتنی بر جوایز و
حمایتهای مالی؛ ج) برنامههایی مبتنی بر خدمات برخط ( )On-Lineو د) برنامههایی برای توسعه و
خودارزیابی فردی.
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زیرمضمون

مضامین

مؤسسه یادگیری و
آموزش
درک بوک ( Derek
 )Bokدانشگاه هاروارد

تقویت مهارتهای اعضای آموزش ویادگیری
تمرکز بر نیازهای فنّاورانه و آموزشیدانشجو
تقویت علم یادگیریایجاد یک شبکه نوآوری در آموزش ویادگیری

میزگردهای یادگیریسمینارهای اکتشافیکارگاههای آموزشی برای اعضای جدیدجهتگیری برای اعضای جدیدسمینار و میزگردهای ورودیهای جدیداساتید بینالمللی-تئاتر ابتکاری و کاربردی

مرکز یادگیری و
تدریس در دانشگاه
برکلی
()CTLB

 صداقت باالترین سطح تدریس و یادگیریدرک تمامی تالشهای درونی و درونیخود
حفظ حرمت همه افرادعدم تبعیض و تحقیر و تنفرتضمین آزادی در بیان و گفتگوخواهان احترام و اکرام در تعامالت شخصی.مشارکت فعال و رهبری جهانی مأموریتآموزشی
تأکید بر دسترسی عادالنه در یادگیری وتوسعه

بخش اول :اجتماعات یادگیری
گفتگوتدریس شبکهایآموزش وبالگحلقههای کیفیت برای آموزشمشارکت همکاران علمیخدمات مشاورهایکارگاههاسخنرانیهای تدریس مشارکتیبخش دوم :برنامههای کاربردی
حمایتهای مالی در بهبود آموزشیحمایتهای مالی درو بهبود برنامههایمشارکتی و درسی
کنفرانسهای تدریس بینظیرپیشنهاد درخواست پشتیبانی ارزیابیتبدیل برنامههای تدریس یادگیریاعضای هیأتعلمی در حوزه STEM
-مشارکتهای پداگوژیکی دیجیتال

 .1برنامههایی مبتنی بر
گفتگو و تعامالت
 میزگردها و گفتگوهاییدر مورد یادگیری و تدریس
تئاتر ابتکاری و کاربردی تدریس شبکهای تدریس خردتدریس
کنفرانسهایبینظیر
 کارگاههای گروه آموزشی(اعضای جدید و باسابقه)
سمینارهای اکتشافی تبدیل برنامههای تدریساعضای
یادگیری
هیأتعلمی در حوزه STEM
 برنامههایی برای اساتیدبینالمللی

نام دانشگاه

 به اشتراکگذاری استراتژیهای مبتنی بربرنامههای درسی.
 آموزش دیگران در مورد آموزشهایدانشجو محور
 مشارکت برای به اشتراک گذاشتنفرصتها
 ارزیابی نوآوریهای آموزشی پژوهشهای مداوم در حوزههایی آموزشمداوم

 بخش اول :خدمات مشاوره کارگاهها و سمینارها کارگاههای گروه آموزشیتدریس خردبخش دوم :نوآوری آموزشی

(

Center of teaching

at
of

and Learninig
University

)California,Berkeley

آزمایشگاه یادگیری و
تدریس در دانشگاه ام
آی تی ()TLL

مأموریت/رسالت

 .2برنامههایی مبتنی بر
حمایتهای مالی
 جوایزی در راستای بهبودآموزشی
 حمایتهای مالی دربهبود برنامههای درسی
 .3برنامههایی مبتنی بر
خدمات آنالین
چندگانه
برنامههایمشاورهای برخط
 مشارکتهای پداگوژیکیدیجیتال
 آموزش وبالگتدریس شبکهایآموزش مبتنی بر موک .4برنامههایی برای توسعه
فردی و خودارزیابی
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فصلنامه تدریس پژوهی
دانشگاه نوآوری و
فناوری هنگکنگ
( Centre for the

دستیابی به اهداف آموزشی با ایجاد چهارراهبرد و اصالحات آموزشی
 .1برنامههای موردنیاز برای کارکنان جدید
دانشگاهی در HKU؛
 .2یادگیری حرفهای ازجمله کارگاهها و
سمینارها؛
 .3خدمات مشاورهای برای اعضای
هیئتعلمی؛
 .4میزبانی رویدادهای علمی

 جهتگیریهای علمی توسعه حرفهای اساتید حمایتهای مالی از برنامههای بهبودکیفیت
 کارگاه آموزشی یادگیری الکترونیکیمبتنی بر موک ( Massive Open Online
))Courses (MOOCs
-کارگاهها و سمینارها

مرکزی برای توسعه
یادگیری و تدریس
در دانشگاه ملی
سنگاپور ()CDTL
Center
for
(

محیطی را برای بررسی و انتقاد از عمل
تدریس شرکتکنندگان باهدف بهبود
کیفیت یادگیری دانشجویان فراهم میکند.
 انتقاد از آموزش و یادگیری دانشجویان شناسایی و پیادهسازی مناسبترینروشها و فنهای یادگیری
 پرورش محیط یادگیری فعال. پیادهسازی روشهای معنادار برایارزیابی نتایج یادگیری
 از طریق مشارکت انتقادی با شواهدیبرای تدریس.

برنامه آموزش حرفهای تدریس)(PDP-T
که برنامهای راهبردی متشکل از سه بخش
و با تمرکز بر دانش و مهارت تدریس است.
 برنامههای تخصصی و شامل یادگیریترکیبی ،حمایتهای مالی در نوشتن و
آموزش مبتنی بر شواهد
کارگاهها برای تازهکاران و افراد باسابقهدر آموزش
خدمات مشاورهای چهره به چهره و یامبتنی بر وب
 حمایتهای مالی آموزشی و تربیتی درتدریس
مدرسان جهانی :تشویق در اشتراکاتدانشی در سطح جهانی

of
and

Enhancement
Teaching

)Learning

development
and

))learninig

teaching

دانشگاهی
 خود روایتی از نتایج واقدامات آموزشی

تشریح فعالیتهای توسعه حرفهای اعضای هیأتعلمی در دانشگاههای پیشرو
الف) حیطه برنامههای مبتنی بر گفتگو و تعامالت سازنده

هدف از اجرای این برنامهها در برنامههای درسی توسعه حرفهای این است که اعضای هیأتعلمی
بتوانند به خلق ،تولید و اشتراک تجارب جدیدی در حیطه آموزشی دست بزنند و بتوانند
رهیافتهای مطرح شده را جذب و متناسب با موقعیت تدریس خود بکار گیرند .مسائل مطرحشده در
این برنامهها راهبردها و تجارب بسیار نوآورانه شخص اساتید و یا ممکن است دغدغههایی باشد که
بسیاری از اساتید با آن درگیر هستند .انواع چنین برنامههای در ادامه آمده است:
 .1میزگردها و گفتگوهایی در مورد یادگیری و تدریس

در مراکز یادگیری و تدریس یکی از دغدغههای چنین مراکزی بهبود ،فرآیندهای یادگیری و تدریس
مدرسان است .تمرکز ویژه در این جلسات بر یادگیری فعال در کالس است .برنامههای تدوینشده
در این بخش اساتید را قادر می سازد که فرصت تبادل ایده با دیگران را در یکرشته آموزشی و در
مورد جنبههای یادگیری طرح نمایند .هر جلسه توسط یک یا چند همکار دانشکده ،مدیریتشده تا
تجربیات خود را در کالس درس به اشتراک بگذارند و منجر به بحث در مورد روشهای بهکار
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گرفتهشده و فرصتهای سازگارانه تری بشوند .بهعنوان مثال در مرکز توسعه یادگیری و تدریس در
سنگاپور برنامهای خاص برای تدریس در نظر گرفته شده است .در این برنامه اعضای هیأتعلمی در
برنامهای با ابعاد مشخص حضور دارند .این برنامه دارای سه جزء است:
بخش اول یک پودمان هسته  24ساعته در  3روز که برنامههای آن با تأکیدی بر ترکیب و
ارزیابی نتایج مورد عالقه ،طراحی فعالیتهای تدریس و یادگیری و طراحی روش ارزشیابی مورد
انتظار در تدریس است .در این بخش افراد با تعامل با یکدیگر در مورد عناصر مشروحه به بحث و
تبادلنظر خواهند پرداخت.
بخش دوم .کارگاههای انتخابی در دو روز و  16ساعته :در این بخش بر رشتههای خاص افراد تمرکز
میشود .در این بخش با توصیف و ارزشیابی استراتژیهای مشروحه و متناسب با رشته تدریس به
بحث و ارتباط دهی پرداخته میشود.
و بخش سوم :تمرین عملی :یک رهیافت مناسب در ابعاد طراحی  /اصالح برنامهدرسی ،برنامهریزی
آموزشی ،استراتژی و فعالیتهای خارج از کالس و فنآوری آموزشی بهصورت عملی مورد استفاده
قرار میگیرد.
 .2دورههای کیفیتبخشی تدریس ()Quality Circles for Teaching

 QCTشامل گروهی از اعضای هیأتعلمی است که در مورد منافع یا تمرینات آموزشی تعاملی
مشترک تشکیل میشود .هر  QCTیک انتخاب متمرکز برای گفتگو در مورد یادگیری فعال ،طراحی
برنامهدرسی ،طراحی آموزشی ،کاربرد مفاهیم درس است .هدف از چنین برنامهای تشویق بیشتر
گفتگوها در مورد آموزش و یادگیری از طریق شکلگیری حلقههای کیفیت برای آموزش )(QCT
است .بخش بزرگی از عناصر کلیدی  QCTدر مورد همکاری و به اشتراکگذاری است .این
چارچوبهای استخراجشده ،برای ارزیابی در ارتقاء و مشاوره اساتید مورداستفاده قرار خواهد گرفت.
 .3مشارکت همکاران علمی ()The Mash-up of Academic Partners:MUAP

مشارکت همکاران علمی شبکه ارتباطی و همکاری در میان اعضای واحد یادگیری در محیط دانشگاه
است که برای غنیسازی تدریس و یادگیری برای اساتید است .در پایان هر ترم یک انجمن توسعه
حرفهای برای یادگیری در مورد موضوعات موردعالقه تشکیل میشود .این انجمنها فرصتهایی
برای کشف زمینههای بالقوه برای همکاری و کانالهایی برای تبلیغ کار این بخش فراهم میکند .این
بخش کمیته فرعی و متمرکز بر مسائل مرتبط با توسعه منابع مختلف برای انسجام تحصیلی
دانشجویان در سراسر محیط دانشگاه فراهم میآورد.
 .4کنفرانسهای تدریس بینظیر ()Teaching Excellence Colloquium

کنفرانسهای تدریس بی نظیر برای بیان نمونه و تجارب عینی است که اساتید در دانشگاه بکار
میگیرند و مورد تأکید و تائید از سوی حلقههای کیفیت برای آموزش قرار میگیرند .این برنامه
اساتید را در ایجاد ابزارهای پویا و منابع مناسب برای غنیسازی و  /یا نوآوری شیوههای تدریس در
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محیط دانشگاه توانا میسازد .سخنرانان کمک قابلتوجهی در افزایش کیفیت تدریس و بهترین روش
را در تعامالت نشان میدهد .کنفرانسهای تدریس بینظیر مخصوصاً برای استادان جدید در دانشگاه
برکلی فراهم شده است که در آن شرکتکنندگان را برای دستیابی به انتظارات آموزش متعالی آماده
میکند.
 .5سمینارهای اکتشافی

سمینارهای اکتشافی به ارائه نیازهای مشترک برای تشخیص مسائل فوری و فرصتهای بالقوه تحول
در آموزش عالی است و هدف اصلی روندی مدیریتی است که دوره آموزشی مبتنی بر آینده و
آموزش آینده را در دانشگاه هاروارد ترسیم خواهد کرد .هر سمینار به رهبری یک کمیته هیأتعلمی
تشکیل میشود که متشکل از ذینفعان موضوعات بالقوه است .شرکتکنندگان در این همایش با
همکاری این ذینفعان 1 ،تا  2روز طول می کشد تا به موضوعات عمیق نفوذ کرده و به طراحی یا باز
طراحی برنامههای آموزشی بپردازند.
 .6تدریس خرد ()Microteaching

کارگاههای تدریس خرد به مربیان تازهکار اجازه میدهد تا مهارتهای آموزشی خود را در یک
محیط منعطف تمرین کنند .شرکتکنندگان در این بخش مهارتهای خود را به سایر اعضای کارگاه
که در نقش یادگیرندگان هستند ،ارائه میدهند .اعضای مخاطب ،ازجمله اعضای هیئأتعلمی،
بازخورد را به معلم تدریس خرد ( )microteacherارائه میدهند .هر نمایش بر روی دیویدی و
دیسک ضبط میشود (هیچ کس دیگری به این ضبط دسترسی ندارد) .یک معلم خرد میتواند ضبط
را با یک عضو هیأت علمی ،یک همکار دانشکده تحصیالت تکمیلی یا یک مشاور از آزمایشگاه آموزش
و یادگیری بررسی کند.
 .7تئاتر ابتکاری و کاربردی

روش تئاتر کاربردی یک زمینه تکاملی است که شرایط آشنا و پیچیدهای را برای زندگی به ارمغان
میآورد تا آنها را بهطور کامل موردبررسی قرار دهد .همانند تئاتر معمولی ،تماشاچیان میتوانند
شخصیت ها و شرایطی را بررسی نمایند .این روند تماشاچیان را قادر به پردازش و تفکر در مورد
محتوای نمایش در شرایط مختلف کرده و بهصورت آزادانه ازآنچه را میبینند ،نقد نمایند .بااینحال،
برخالف بعضی از تئاترهای معمولی ،تئاتر کاربردی اغلب نیاز به مشارکت برخی از تماشاچیان
رادارند .این موارد برای ایجاد تئاتر تعاملی اجتماعی مورداستفاده قرار میگیرند که بهنوبه خود
بهعنوان وسیله ای برای ایجاد گفتگو میان استادان ،دانشجویان و مدیران در مورد موضوعات مختلف
مورداستفاده قرار میگیرد .موضوعات ممکن است عبارتاند از :تنوع در کالس ،آموزش جامع ،عدالت
نژادی ،عدالت جنسیتی و هویتی ،امتیازات دانشگاهها ،روشهای پویایی دانشگاه و کالس درس و...
باشد.
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 .8کارگاههای گروه آموزشی (اعضای جدید و باسابقه)

مرکز یادگیری و تدریس در دانشگاه ام آی تی تعدادی از کارگاههای آموزشی برای اساتید مرتبط با
آموزش و یادگیری را طراحی کرده است .این کارگاهها میتوانند بهمنظور رفع نیازهای رشتههای
خاص و متناسب با انواع نیازهای خاص فردی طراحی شوند .یک کتابچه حاوی مقاالت ،جزوات و
تمرینات همراه با هر کارگاه تدوین میگردد .کارگاههای آموزشی عبارتاند از :مبانی تدریس؛ آنچه
ما درباره یادگیری دانشجویان میدانیم؛ مشکالت ،سوءتفاهمات ،سفرهای بیهدف و تدریس جذاب؛
یادگیری فعال؛ دستورالعمل برای تدریسهای موردی؛ کالسهای فریبنده ()Captivating Classes؛
جلسه چالش سخنرانی؛ مهارتهای ارائه برای دانشگاهیان؛ چگونه برای کمک به دانشجویان برای
نویسندگان بهترشان؛ بهبود مهارتهای ارائه خود را چگونه کار گروهی در کالس درس؛ ارزیابی
یادگیری دانشجویان؛ ارزیابی عمل آموزشی؛ تفسیرهای پیشرو از دانشجویان تحصیالت تکمیلی.
 .9سمینار و میزگردهای تازهکاران ()Leading Recitations
این برنامه یک تا دوروزه شامل مروری بر منابع هاروارد ،کارگاه های آموزشی در مورد تدریس و
توسعه دوره و اطالعاتی در مورد موضوعاتی از برنامهدرسی کارشناسی و مشاوره و توسعه کارآموزان
است .همچنین زمینه را برای هیأتعلمی جدید برای دیدار با یکدیگر فراهم میکند و از اعضای
جامعه هاروارد باسابقهها و مدیران مختلف دعوت بهعمل میآورند .هر دوره میزبان میزگردی برای
اعضای هیأتعلمی است تا در مورد راهکارها و فنهای مختلف طراحی و تدریس توضیح داده شود.
بهطور معمول ،هر میزگرد شامل یک سخنرانی کوتاه از افراد کمسابقه است و بهدنبال آنیک بحث
در میان همکاران در مورد راههای مؤثر درگیر شدن با دانشجویان ،طراحی یک دوره جذاب و در
مجموع استراتژیهای نوین آموزشی جالب است.
 .10اساتید بینالمللی
مشاوره و منابع الزم برای استادان بینالمللی که میخواهند مهارتهای تدریس ،سخنوری و
ارائههای خود را در مجامع بینالمللی بهبود بخشند ( Teaching in America: A Guide for
 .)International Facultyدر اختیار آنان قرار میدهد.
 .11برنامههای تدریس یادگیری اعضای هیأتعلمی در حوزه

Transforming STEM (STEM

)Teaching Faculty Learning Program

برنامههای تدریس یادگیری اعضای هیأتعلمی  STEMبرنامهای جامع برای یادگیریهای
بینرشته ای با پشتیبانی مداوم در این حوزه است .این برنامه کارگاهی دومرحلهای با  14پودمان
عملی است .در این برنامه اساتید مهارتهای آموزشی  STEMخود را توسعه میدهند و تجربههای
الزم در استفاده از فنآوریهای آنالین را بهدست خواهند آورد .همچنین روشهای نوینی را برای
تدریس عملی طراحی خواهند نمود.
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قسمت اول :توسعه حرفهای

تمرکز اصلی بر فهم اساتید در مورد چگونگی یادگیری و تدریس است .هدف این کارگاه این است
که شرکتکنندگان در پژوهشهای یادگیری غوطه ورشوند .آنها انواع مختلفی از طرحهای یادگیری
فعال و استراتژیک را تجربه میکنند .آنها درباره مشکالت و محدودیتهای طرحها و استراتژیها
وچگونی استفاده از از این طرحها در کالسهای خود بحث میکنند .شرکتکنندگان از مدل طراحی
معکوس بهعنوان چا رچوب سازمانی برای نزدیک شدن به نحوه طراحی کالسهای خود و همچنین
استفاده از فنآوریها در کالسهای معکوس ( )flipping classroomsاستفاده خواهند نمود.
پودمان  ، 1اهمیت :هدف این جلسه ،بحث درباره نقش اساسی گفتگو برای اساتید برای درک مطالب،
توسعه مدلهای ذهنی غنیشده و پیچیده است .شرکتکنندگان از طریق یک "نقشه گفتگو "
بهعنوان ابزاری برای هدایت در بحثهای فعال کالسی و سایر راهکارهای ایجاد یک کالس درس
استداللی ،استفاده خواهند نمود.
پودمان  ،2الگوها و سؤاالت :هدف این جلسه این است که الگوهایی را در بحثهای کالس بررسی
کنند و چگونگی تطبیق اهداف آموزشی با تصمیمات آموزشی را بررسی نمایند .شرکتکنندگان در
مورد سؤاالت طراحیشده برای تدریس بحث مینمایند.
پودمان  ،3اعضا تفکر خود را توضیح می دهند :هدف این جلسه این است درباره چگونگی توضیحات
دانشجویان ،تصورات غلط آموزشی و چگونگی تغییر نظرات غلط بحث میکنند.
پودمان  ، 4ارزیابی و بازخورد :هدف این جلسه بحث در مورد ارزشیابی و دادن بازخوردهایی در مورد
نتایج فکری اساتید است .در این پودمان اعضاء در مورد نحوه و نتایج یادگیریها در این حوزه به
بحث میپردازند.
پودمان  ،5عوامل انگیزشی در یادگی ری :هدف پودمان این است که در مورد نقش انگیزه دانشجویان
برای رسیدن به خودکارآمدی و اهداف مورد انتظار /آموزشی آنان تبادلنظر میگردد.
پودمان  ،6ذهنیت ،راهنما و کلیشه .در این پودمان بحث در مورد فرآیندهای یادگیری خودتنظیم
شده ازجمله راهبردهای شناختی برای یادگیری عمیق است.
پودمان  ،7ترکیب و اشتراکگذاری :شرکتکنندگان برنامههای خود را برای کاربرد دانش کسبشده
به اشتراک میگذارند.
جلسات ناهمزمان ( :)Asynchronous Sessionsدر هر جلسه ،شرکتکنندگان دو کاردارند :آنها
یک مقاله پژوهشی را خوانده و درباره اینکه چگونه روشهای آموزشی خود ،بحث میکنند .آنها
همچنین روش تدریسی را که در جلسه قبلی موردبحث قرارگرفته است را ارزشیابی کرده و نحوه
انجام را به اشتراک میگذارند( :شکل)1-
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شکل ( :)1مراحل مقدماتی توسعه حرفهای

بخش دوم :توسعه حرفهای

در این بخش تمرکز بر مشاهدات همکار برای ارائه و دریافت بازخورد در مورد آموزش آنها است.
پودمانیهای  8-10آنالین برگزار خواهد شد .سه جلسه همزمان همگانی بر یادگیری و تمرین
پروتکل مشاهده با استفاده از ویدیوهای همتایان متمرکزشده است .نظارت همتا ،پودمانهای -14
 .11هر هیأتعلمی فرصتی را بحث در مورد دو ویدئوی ضبط شده از آموزش خود را خواهند داشت.
این جلسات به همان شیوه جلسه تمرین تسهیل میشود ،هرچند که میتوانند بهصورت فردی یا
آنالین رخ دهند .فیلمها از دو استاد متفاوت در هر جلسه استفاده خواهند شد( :شکل )2

شکل ( :)2مراحل تکمیلی توسعه حرفهای

ب) حیطه برنامههای مبتنی بر خدمات و پشتیبانی مالی
 .1حمایتهای مالی در بهبود آموزشی ()Instructional Improvement Grants:lIG

کمکهای بهبود آموزشی ) (IIGکمکهای مالی هستند که از پروژههایی در مقیاس کوچک برای
بهبود دورههای موجود ،ایجاد دورههای جدید ،ارزیابی آموزش و ارزیابی نیازهای برنامهدرسی
حمایت میکنند .کمکهای مالی نیز از پروژههای نوآورانهای که مستقیماً و بهطور قابلتوجهی بر
تدریس و یادگیری تأثیر میگذارند ،نظیر توسعه مواد برای دورههای جدید و فعلی و ایجاد روشهای
جدید آموزش ،حمایت میکنند .برنامه  IIGبهویژه از پروژههای تدریس چند رشتهای ،پروژههایی که
شامل کالسهای سخنرانی بزرگ ،کالسهایی با بخشهای مختلف و  /یا کالسهایی هستند که
اشتراکات زیادی دارند حمایت میکند .عالوهبر این ،برنامه  IIGپروژههایی را که به تغییر در آموزش
پاسخ میدهند را تشویق میکند :مثالً پروژههایی که شامل یادگیری خدمات و مشارکت مدنی که
باعث افزایش مشارکت و یا بهبود آموزش و تعامل فعال در کالس درس است .اطالعات ضروری برای
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برنامهریزی و شکلگیری یک پیشنهاد تشویقی از سوی کارکنان مرکز آموزش و یادگیری بهطور
آنالین در اختیار قرار دارد.
 .2برنامههای اهدای تشویق و جوایزی در بهبود برنامههای درسی (

Presidential Chair Fellows-

)Curriculum Enrichment Grant

در این برنامهها از اساتیدی که از منظر دانشجویان تدریس باکیفیتی داشتهاند مورد تقدیر قرار
میگیرند .همهساله در سطح دانشگاه برکلی از اساتید برجسته که تواناییها و عملکرد مطلوبی داشته
بودند موردتقدیر قرارگرفته و متناسب با مرتبه دانشگاهی جوایزی مالی پرداخت خواهد شد و در
میزگردهای تدریس بینظیر این اعضاء مهارت خود را در اختیار سایرین قرار میدهند.
ج) حیطه برنامههایی مبتنی بر خدمات آنالین

پیشرفتهایی در فناوریهای مبتنی بر شبکه و اینترنت فرصتهایی را در محیط دانشگاه خلق
میکند که میتواند زمینههایی را برای دسترسی آسانتر به منابع و خدمات فراهم آورد .انفجار
اطالعات توجه به آموزشهای آنالین را در توسعه حرفهای ضروری میسازد ( Reilly, Gallaghe and
 .)Berg. 2012در بسیاری از دانشگاهها برنامه های متنوعی را برای استفاده از این ظرفیت به وجود
آمده است .مهمترین این برنامهها شامل موارد زیر است:
 .1تدریس شبکهای ()Teach-Net

تدریس شبکه ای یک پست الکترونیکی معتبر برای تبادل اطالعات ،مشاوره ،راهنمایی و بحث کلی
درباره آموزش و اشتراکاتی محدود به استادان و کارکنان است .این لیست پستی نکاتی موردنیاز در
آموزش را توسط مرکز آموزش و یادگیری هاروارد ساماندهی میکنند .امکان دارد که اساتید در
مورد برخی از جنبههای تدریس سؤال داشته باشند .این اشتراکات میتواند یک مشکل خاص از نظر
همکاران ،اشتراک گذاری یک مقاله در مورد تدریس و ...باشد .این موارد فقط برخی از کاربردهای
این انجمن آنالین است.
 .2مشارکتهای پداگوژیکی دیجیتال ()Digital Pedagogy Fellows: DPF

برنامه آموزش دیجیتال آموزش برای کمک به همه مربیان که برنامه آموزشی خود را ضبط میکنند
برای افزایش اثربخشی و کارایی طراحی شده است .این برنامه یک تجربهی یادگیری دیجیتال آنالین
است که بهراحتی در اختیار اساتید قرار میگیرد .در نتیجه مشارکت برنامه ،اساتید قادر به ساخت
یک برنامه و بازطراحی و اجرای آن خواهند بود؛ و میتواند موضوعات زیر را در برگیرد:
 یادگیری در قرن 21طراحی یک تجربه یادگیری دیجیتال توجه ،حافظه ،تفکر و انگیزه در یادگیری -انتخاب محیط یادگیری متناسب با ابزارهای فناوری
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 .3دانشکده الکترونیکی

درسال  ،1999دانشگاه  MITیک دوره نوآورانه آموزشهای علمی برای افزایش بالقوه تجربیات
اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  MITطراحی نمود .این برنامه تحت حمایت شرکت
مایکروسافت بود .این برنامه باهدف دستیابی به تأثیرات گسترده ،قابلتوجه و پایدار در آموزش عالی
از طریق فناوری اطالعات " بهصورت  " MIT iCampusاز سال  1999تا  2006اجرا شد .در این
دوره نیازهای آموزشی اساتید مقاطع کارشناسی ارشد بهصورت الکترونیکی در محیط دانشگاه در
دسترس قرار داشت و بهصورت آنالین و آفالین مدیریت میشد.
 .4آموزش از طریق وبالگ

برای تقویت گفتگو در محیط دانشگاه برکلی ،وبالگ آموزشی یک محتوای اصلی از گروه بزرگی از
اساتید ،دانشجویان و کارکنان در سراسر دانشکده است .این محتوا گفتگوهای غنی از طریق
پستهای اولیه در مورد آموزش ،عمل و فرصت آموزشی است که پس از تأیید هیأت نظارت هر
موضوع وبالگ قابل جستجو خواهد شد.
 .5خدمات مشاورهای ( )Consulting Serviceو پیشنهاد درخواست پشتیبانی ارزیابی ( Assessment

)Support Request Proposal

برای مشاوره آموزشی با اعضای هیأتعلمی رسمی و غیررسمی ،کارکنان مرکز آموزش و تدریس در
داخل و یا خارج از کالس ،بهصورت آنالین در دسترس هستند .مشاوره میتواند در مورد راههای
تقویت مهارتهای آموزشهای سنتی مانند سخنرانی و یا استفاده از روشهای مختلف آموزش،
ازجمله یادگیری فعال ،یادگیری مشارکتی و یادگیری گروهی باشد .موضوعات دیگر میتوانند شامل
چالشهای کالس درس ،ارزشیابی پیشرفت دانشجویان باشند .در این بخش اساتید دادههایی را
مبتنی بر صفحات وب بارگزاری کرده و دریکی از ابعاد زیر تقاضای مشاور میکند:
فیلمبرداری از کالس
مشاوره فردی
کارگاههای آموزشی گروهی
کارگاههای تدریس خرد
ارزیابیهای گروههای همتا ()Instructor-to-instructor mentoring
سنجش و ارزشیابی
برنامه ضبط ویدئوئی کالس درس و برنامه مشاوره
 .6تدریس مبتنی بر یادگیریهای الکترونیکی (موکها)

دورههای باز گستردهای در اینترنت ( )MOOCsبهعنوان تغییرات زلزلهای در آموزش عالی است.
درواقع ،برخی از افراد بهطور کامل  MOOCها را بهعنوان شکل نهایی یادگیری الکترونیکی یا حتی
برنامه واقعی اینترنت در نظر میگیرند .این دوره بهمنظور کمک به شرکتکنندگان در درک آنچه در
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آموزش عالی رقم میخورد از طریق سایتهایی چون کورسارا ( )Courseraو ادایکس ( )EdXو...
مدیریت میشود .در طول دوره ،اساتید باتجربه ،نظرات و تجربیات خود را به اشتراک میگذارید و
مشارکتکنندگان شاهد مثالهای بسیاری از تمرین خوب در عمل خواهند بود .در این دورهها که
بهصوت الکترونیکی ارائه میشود تمامی مراحل مبتنی بر یکروند روبهجلو چندمرحلهای است که
شرکتکننده درصورتی که در هر مرحله موفق شد پس از آزمون وارد آموزش مرحله بعدی خواهد
شد .در این میان شرکت و آزمون تماماً بهصورت الکترونیکی ارائه خواهد شد .مرحله اول این پروژه
شامل تعهد از سوی تمام واحدهای دانشگاهی است تا حداقل یک دوره برای توسعه حرفهای حداقل
 20جلسه را در برداشته باشد .منابع دانشگاهی معتبر و تولیدات چندرسانهای برای برای حمایت از
طراحی ،تولید و اجرای این دورهها فراهم شده است .این برنامهها در دانشگاههای هاروارد به عنوان
پیشگامان برنامه های مبتنی بر موک طراحی و اجرا شده است و پس از بازخورد مناسب آن از سال
 2013به بعد نیز سایر دانشگاه ها ،از سایتهای آنان استفاده نموده اند.
 .7آموزش معکوس

یکی از برنامههایی که در دانشگاه برکلی بر حوزه  STEMاجرا میگردد .مرحله آموزشهای یا
تدریس معکوس است .این شیوه بهدنبال پیش آموزش مفاهیم از طریق بارگذاری محتوای
موردمطالعه در قبل از زمان آموزش است .در این فرایند اساتید ابتدا مفاهیم و موضوعات بارگذاری
شده را مطالعه نموده و سپس در فضای آموزشی واقعی به نقد و انتقادگری میپردازند.
د) حیطه آموزشهای مبتنی بر توسعه فردی و خود روایتی

در دانشگاه هنگگنگ این بخش بهدنبال این موضوع است تا اساتید براساس بازخوردهای ارزشیابی
و یا گروههای همکار به روایت آن چه بر آنان گذشته است بپردازند .در این شیوه که مبتنی بر خود
روایتگری اعضای هیأتعلمی است با نگاهی انتقادی فرآیند توسعه حرفهای خود را مورد کاوش قرار
داده و با توجه به بررسی پیشینه و آنچه در زمان گذشته و حال اتفاق افتاده است ،روایتهای خود
را مطرح میسازند .به نظر میرسد مشاهدات تأملی و یافتههای تجربی حاصل از واکاوی روایتها
میتواند زمینههای مساعدی را برای توسعه فردی فراهم سازد.
سؤال  :2کدام فعالیتهای یادگیری در برنامههای درسی توسعه حرفهای اعضای هیأتعلمی در
دانشگاههای پیشرو تناسب بیشتری با حوزه رشتههای  STEMدارد؟

با توجه به ماهیت متغیر در حوزه  STEMباید بر رویکردهای نوآورانهای که منجر بر بهبود یادگیری
و آموزش میشود تأکید داشت .آموزش و کارآموزی در حوزههای علمی  STEMتأکید زیادی بر
تفکر انتقادی و خالق و درک روابط میان چهار رشته بهوسیله حمایتهای فنی و علمی -آموزشی
دارد ( .)Siekmann and Korbel, 2016برنامههای توسعه حرفهای شامل فرایندهایی است که از
توسعه دانش ،مهارتها ،ارزشها و نگرشهای حرفهای حمایت میکنند (Kahraman Kuzu, 2016
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 .)andچنین برنامههایی در حوزه  STEMمیبایست بلندمدت و پیگیرانه
) ،)2016فرصتهایی برای بازخورد و نظارت همتایان ( ،)Penuel et al., 2007توجه به اشتراکات
زمینهای و فعالمحور ( ،)D’Avanzo, 2013مبتنی بر نوآوریهای آموزشی ( Travis and Stains,
 ،)2015ترویج یادگیریهای مسألهمحور ،تفکر منطقی و انتقادی ( )Zanj, 2013باشد؛ بنابراین این
چارچوب با فعالیتهای یادگیری برنامههای توسعه حرفهای مورد تطابق قرار خواهد گرفت .جدول 2
نتیجه این بررسیها را نشان میدهد:
همانطور که مشخص میشود از میان انبوه فعالیتهای یادگیری که در دانشگاههای پیشرو
اشاعه و ترویج میشود میتوان بهترتیب همخوانترین برنامههای را با برنامههای توسعه حرفهای در
حوزه رشتههای  STEMنام برد:
 تدریس یادگیری اعضای هیأتعلمی در حوزه  ،STEMآموزش مبتنی بر یادگیریهایالکترونیکی (موکها) ،آموزش معکوس و خودهدایتگری.
 تئاتر ابتکاری و کاربردی ،کنفرانسهای تدریس بینظیر و سمینارهای اکتشافی. حلقههای کیفیت برای آموزش ،میزگردهای در مورد یادگیری و تدریس و مشارکتهایپداگوژیکی دیجیتال.
 تدریس خرد ،کارگاههای گروه آموزشی ،آموزش از طریق وبالگ ،تدریس شبکهای ،خدماتمشاورهای.
 جوایز و حمایتهای مالی و برنامههایی برای اساتید بینالمللی.Pelch and McConnell,
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جدول ( :)2همخوانی برنامههای توسعه حرفهای اعضای هیأتعلمی در دانشگاههای پیشرو با حوزه رشتههای STEM
میزان همخوانی با برنامههای توسعه حرفهای در حوزه رشتههای
حیطه

نام برنامه

تداوم

بازخورد

تفکر انتقادی

مبتنی بر تعامل و گفتگو

حلقههای کیفیت برای آموزش

****

****

****

****

میزگردهای در مورد یادگیری و تدریس

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

تئاتر ابتکاری و کاربردی
تدریس خرد
کنفرانسهای تدریس بینظیر

****

****

کارگاههای گروه آموزشی

****

****

سمینارهای اکتشافی
تدریس یادگیری اعضای هیأتعلمی در حوزه

STEM

****

برنامههایی برای اساتید بینالمللی
حمایتی

****
****

تفکر خالق
****

****

****
****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

****

جوایز

****

حمایتهای مالی

****

****

****
****

****
****
****

****

****
****
****

****

****

مبتنی بر خدمات آنالین

****

****

****

****

وبالگ آموزشی

****

****

****

****

****

تدریس شبکهای

****

****

****

****

****

خدمات مشاورهای

****

****

****

****

****

دانشکده الکترونیکی

****

****

****

آموزش معکوس
آموزش مبتنی بر موک

****
****

****
****

****
****

****
****

****
****

****

****

آموزشهای مبتنی بر توسعه فردی و خود روایتی

****

****

****

****

****

ترویج تفکر منطقی

****

****

****

مشارکتهای پداگوژیکی دیجیتال

توسعه
فردی

فعال محور

نظرات
همتایان

یادگیری مسئله
محور

STEM

نوآوری
آموزشی

****

****

****

****

****

****
****

****
****

****
****

****
****

****

****

****

****
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بحث و نتیجهگیری
در قلب برنامههای توسعه حرفهای ،برنامه درسیای وجود دارد که زمینهها و فرصتهایی را برای نیل
به اهداف و دستاوردهای آموزشی را تسریع مینمایند .این برنامهها میتواند برای اساتید در آموزش
عالی فرصتهای تأثیرگذاری ( )Rodríguez, 2017را همراه با خلق و کاربرد نوآوریهای جدید
آموزشی در فرآیندهای واقعی تدریس و یادگیری ( )Greener and Wakefield, 2015و انتخابهای
متناسب و سازگار با رشته آموزشی ( )Ragupathi and Hubball, 2015فراهم آورد.
محیط  STEMمخلوطی از ابعاد مختلف دانشی ،مهارتی و نگرشی است که الزمه درک چنین
محیطی پیچیده و متمایز سیر و توجه میانرشتهای است .این مهم زمانی میتواند اتفاق افتاد که با
کارشناسان و متخصصان این حوزه که در انجمنهای مشترک شکل میگیرد موضوعات مختلف و
ردپاهای آن را در رشتههای تفکیکی مشخص نمود و سپس از طریق وحدت بخشی و انسجام به
تمرین تجربه پرداخت.
نکته اینجاست که دیگر دانشگاههای جهان برای گذر از این انجماد چه برنامههایی را برای بهبود
روندها در نظر گرفتهاند و چگونه توانستهاند وحدت میان علوم مختلف را ایجاد و بر بهبود شرایطی
اجتماعی جامعه بیفزایند؟ یافتههای پژوهشی در این بخش نشان داد که میتوان این برنامهها را در
چهارحیطه وابسته به هم جای دارد .حیطه برنامههای مبتنی بر گفتگو و تعامالت که از
پرکاربردترین بخشهای مراکز یادگیری و تدریس در دانشگاهها محسوب میشود .هدف از تدارک
چنین برنامههایی گفتگو و تعامل در موضوعات عمومی و اختصاصی است .منظور از موضوعات
عمومی مواردی است که شامل تمام اعضای هیأتعلمی میگردد و موضوعات خاص که مسألهمحور
بوده و مبتنی بر نیازهای گروههای مختلف آموزشی تشکیل میگردد .یافتههای پژوهش در این
بخش نشان داد که اکثر این مراکز یادگیری برنامههای متنوعی را تدارک میبینند .البته باید در نظر
داشت که عمده برنامههایی که در آموزش عالی ایران نیز اجرا و پیادهسازی میشود بر همین نگاه
استوار است و کارگاههای تدارک دیدهشده نیز همین برنامهها را دنبال میکنند .البته در آموزش
عالی ایران این گفتگو و تعامالت روندی یکجانبه و باال به پایینی را دارد و زمینه مشارکت در
تدوین و اجرای برنامهها بسیار ناقص و یا عقیم هستند؛ و یا اگر هم کارگاهی تدارک دیده شود از
سبکهای آموزش سنتی و استاد محوری در این برنامهها بکار برده میشود .درصورتیکه در
دانشگاههای پیشرو فعالیتهای یادگیری و تجارب متنوعی را برای برنامههای توسعه حرفهای در نظر
میگیرند که میتوان به برنامههای تئاتر ابتکاری و کاربردی ،تدریس خرد ،کنفرانسهای تدریس
بینظیر ،کارگاههای گروه آموزشی ،سمینارهای اکتشافی ،برنامههای خاص تدریس یادگیری اعضای
هیأتعلمی در حوزه  STEMو برنامههایی برای اساتید بینالمللی اشاره داشت .در این برنامهها نقش
اصلی را ارزیابان آموزشی بر عهده دارند و برنامههای موردنیاز را از طریق گفتگو و یا بازخوردهای
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اساتید تدارک میبینند و برای همین هدف است که سمینارهای اکتشافی و یا تئاترهای کاربردی
حول مسائل و مشکالت آموزشی برنامهریزی میشوند.
تجربه دانشگاه برکلی هم برای اساتید حوزه  STEMنیز میتواند راهگشا باشد .در این برنامه که
متشکل از دو فرآیند مشخص است آنان در ابتدا در کارگاههای تعاملی آنالین و کنفرانس برای به
چالش کشیدن اساتید برای استراتژی خاص در دورههای خود و سپس بازتاب و به اشتراک گذاشتن
موفقیتها ،مشکالت و واکنش اساتید به استراتژیها میشوند و رویکردهایی را تدوین مینمایند در
بخش دوم جلسات تمرکز بر مشاهدات همتایان از برنامههای واقعی ضبط شده برای توسعه
مهارتهای اساتید و ارائه بازخورد در عمل آموزشی آنان است .مشاهدات همتایان اعضای
هیأتعلمی ؛ امکان استفاده از شواهد برای نشان دادن عمل خود با یک همکار؛ ایجاد دانش و مهارت
کاربردی بازخورد عملی؛ و یک روش کاربردی برای بازبینی درک آنها از یادگیری و تدریس فراهم
میآورد .این همان تمرکز بر تفکر انتقادی در برنامههای این حوزه است؛ زیرا تفکر انتقادی بخش
ارزشمندی در عمل رشتهها و اعضای هیأتعلمی دارد و آنان را قادر میسازد تا به توسعه فردی خود
در ابعاد انتقادی واکنشی شایسته داشته باشند ( Cassum and Raisa, 2017; Reilly, Gallaghe
 .)and Berg,2012یافتههای این پژوهش نیز نشان داد که این دسته برنامه همخوانی بیشتری با این
حوزه از رشتههای علمی دارد؛ و دلیل آن ترویج اندیشههای مداومت ،تفکر انتقادی ،بازخورد
همکاران ،جستجوی تفکر منطقی و خالق و توجه به رویکردهای یادگیری مسألهمحوری است.
حیطه دیگر به تدوین برنامههایی مبتنی بر حمایتهای مالی شامل پژوهانهها و جوایزی در
راستای بهبود عمل آموزشی و بهبود اجرای برنامههای درسی اشاره دارد .همانطورکه وانسون
( )Swanson, 2106عنوان میدارند که مؤسسات آموزشی برای تقویت انگیزه اعضای هیأتعلمی در
تالشاند تا با پرداختهایی مالی آنان را با روشهای نوآورانه و فناورانه تشویق نمایند .در این بخش
هم برنامههای توسعه حرفهای با پشتیبانی مالی متمرکز بر جوایزی است که اساتید را در نقشهای
محوری خود هدایت کرده و از این روندها پشتیبانی نمایند .برای پذیرش و گسترش نوآوریهای
آموزشی در برنامههای توسعه حرفهای توجه به مشوقهای مالی بسیار مهم است ( Raina et al.,
 .)2017این روندها میتواند برای طراحیها و یا بهکارگیریهای روشهای نوین آموزشی مناسب
باشد .البته بایستی در نظر داشت که این برنامهها چنانچه اصل مداومت را رعایت ننمایند و نتوانند
بازخوردهایی مناسب در فرآیندها به دیگر همکاران همتا بدهند میتواند نتایج مثبتی را به نخواهند
داشت .تجربه نگارندگان در این حیطه از برنامهها در برنامههای توسعه حرفهای در آموزش عالی
نشان میدهد که برنامهها اکثر بودجهمحور بوده و کمتر امکان تغییر در آن به چشم میخورد .لذا
تشویقهایی متناسب با مرتبه و سنوات صورت نمیپذیرد و با اعالم منتخبین برنامهها توسعه
حرفهای ،جریان معرفی و استفاده از آن برای سایر همتایان آموزشی رقم نمیخورد.
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یافتههای دیگر پژوهش نشان داد که امروز فناوری بهعنوان یکی از ابزارهای پیشرو در بهبود
برنامههای آموزشی متنوع در توسعه حرفهای اعضای هیأتعلمی دانشگاهها است و دانشگاهها
میتوانند موقعیتهای متنوعی را مبتنی بر وب تدارک ببینند .حیطه برنامههایی مبتنی بر خدمات
آنالین براساس همین طرز تفکر شکلگرفته است .همانطور که راگوپاتی و هابال ( Ragupathi and
 )Hubball, 2015عنوان داشتهاند که اعضای هیأتعلمی بهدنبال برنامههای نوآورانه خاص
رشتههای خودشان هستند .اضافه کردن محیطهای یادگیری پیچیده (چهرهبهچهره ،آموزش از راه
دور ،ترکیبی و آنالین) و معرفی مداوم فناوریهای نوین ضرورت توجه به نیازهای فزاینده رو به رشد
اساتید را در عرصه علمی و برنامههای درسی دوچندان نموده است .امروزه دانشجویان بومیان
دیجیتالی ( )digital nativesهستند که مهاجران ( )immigrants Digitalاین فضا استادانی هستند
که اغلب برای تطبیق دادن تدریس خود با این منابع نوآورانه در تالش هستند (.)Swanso, 2016
یکی از برنامههای جذاب در دانشگاه ام آی تی است که توانسته با برنامههای مبتنی بر سیستمهای
عامل و حمایتهای شرکت مایک روسافت محیط دیجیتالی را در دانشگاه فراهم آورد .در این محیط
هدف تعمیق یادگیریهای برخط و تقویت تعامالت دیجیتالی است .رایانش ابری و استفاده از خلق
محیطهای تعاملی چند حسی در فضای مجازی (موکها) نیز در این میان بهعنوان یک راهکار
مناسب میتواند سودمندیهای مفیدی را برای اعضای هیأتعلمی فراهم آورد .شواهد محکمی وجود
دارند که در کمتر از یکسال ،بیش از هفتاد داتشگاه باال در رتبهبندی جهانی از بیست کشور ،به
حمایتکنندگان از این دورهها پیوستهاند ( .)Welsh and Dragusin, 2013یوداسیتی ،کورس ارا و
ای دی ایکس ،سه پایگاه بزرگ دوره های برخط آزاد انبوه )موک) در حال حاضرهستند ( Chen,
 )2013و کنشگران برنامههای توسعه حرفهای میتوانند با تدوین راهکارهایی مناسب زمینه استفاده
از این دورهها را تدارک ببینند.
از زمینههای مؤثر براری بهبود عمل آموزشی اعضای هیأتعلمی دانشگاهیان ،عمل فکورانه است.
مفهوم توسعهحرفهای نشان ازفکور شدن برای عمل حرفهای است و نه صرفاً یادگیریهایی برای
عملی حرفهای ( .)Coles, 1996این امر منجر به کسب و اتقاء توانمندی در لحظه تصمیمگیری
خواهدشد .این بدان معنی است که اعضای هیئتعلمی دالیل موجهی برای برنامههای خود داشته
باشند؛ بنابراین توسعه حرفهای ناظر به آموزشهای حرفهای در راستای عملکردی مطلوب است.
نتیجه چنین اقدامی عمل فکورانه خواهد بود .در عمل فکورانه که مبتنی بر توجه به ارزشها و
نظریات کاربردی در حیطه شغلی و عملی است این تفکر مورد بازاندیشی مداوم قرار میگیرد .در
این شکل از رفتارها ،تجارب ،احساسات ،رفتارها و بازخوردهای دانشی برگرفته از نظریات و
پژوهشهای علمی را بازاندیشی نموده و با زدن پلی میا ن دانش نظری و تجربی عملی ،اعضای
هیأتعلمی عملکرد حرفهای خود را توسعه میبخشند .لذا نتیجه توسعه حرفهای در اعضای
هیأتعلمی کارگزاری فکورانه (تأمل حرفهای) آنان خواهد بود .بیشک چنین مهمی در سایه
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اقدامات و برنامههایی مشخص و معین میتواند راهبردهایی را برای شکلگیری چنین هستهای را در
اعضای هیأتعلمی تدارک ببینند.
در مجموع فعالیتهای یادگیری متناسب با حوزه رشتههای علوم ،فناوری و مهندسی را میتوان
اینگونه دانست که در قلب برنامههای آموزشی بر محیطهای یادگیری چندگانه تأکید داشته باشد.

شکل  :3فعالیتهای یادگیری متناسب با برنامههای درسی توسعه حرفهای اعضای هیأتعلمی در حوزه
رشتههای ( STEMمنبع :مطالعات پژوهشگران)

بیشک گذر از این مراحل دشوار نیازمند توجهات جدی و ضروری دانشکدهها است تا از نگاه
تکبعدی خارجشده و بتوانند زمینههای مساعدی را برای بهبود نگرشهای خود فراهم آورند .امروزه
تأکید بر اجرای پروژههایی است که مبتنی بر نیازهای جامعه است و ضروری است تا دانشگاههای از
این انجماد روبهزوال خارج و وارد نقش محوری و حیاتی خود شوند .دانشکدههایی که همچون
جزیرههای منفک و دورافتاده از جامعه در حال تالشهایی کمسو و کماثر هستند .آنچه همگان
اذعان دارند این است که دانشگاهها در ایران درگذشته خود غرقشدهاند و تأثیرات کمی توانستهاند
بر جامعه پیرامونی خود گذارند .بیشک یکی از دالیل عمده برای شکلگیری چنین نگرشی ،عدم
خروج از پیلههای آموزشی سنتی و راهبردهای توسعه حرفهای است .برای نیل به این هدف میتوان
برنامههای زیر را در برنامههای توسعه حرفهای دنبال نمود:
 ترویج فرهنگ خردجمعی در تدارک برنامههای آموزشی برای اعضای هیأتعلمی با تأکیدیبر دستاوردهای دانشگاههای پیشرو در زمینه رشتههای علمی .STEM
 تدوین برنامهها و کارگاه های متنوع با متناسب با مرتبه و سنوات آموزشی مبتنی بررویکردهای نوین آموزشی جهت تسهیل فرآیند یادگیری اعضای هیأتعلمی.
 تدارک سازوکار مناسب جهت ترویج فرصتهای آموزشی مبتنی بر خدمات دیجیتال و آنالین. -حمایتها و مشاورههای آنالین مبتنی بر یک برنامه جامع یادگیری برای اعضای هیأتعلمی.
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