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چکیده :امروزه ،در آموزش عالی کشور ما ،بعد از یک دوره رشد ّکمی موضوع ارتقای کیفیت آموزش به یک
هدف و مطالبه عمومی بهویژه در آموزش مهندسی تبدیل شده است .در مسیر ارتقای کیفیت آموزش
مهندسی عوامل مختلفی مؤثرند که یکی از مهمترین آنها اعضای هیئت علمی است .این پژوهش با
هدف ارائه الگویی برای توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی بهمنظور ارتقای کیفیت در آموزش مهندسی
انجام شده است .رویکرد پژوهش کیفی و ا کتشافی بود که به روش تحلیل تفسیری انجام شد .برای
این منظور محتوای مقاالت و اسناد مکتوب موجود در قلمرو توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی طی
ده سال گذشته تحلیل شد .ابتدا پیشینه موضوع و الگوهای ارائه شده توسط محققان در پایگاههای
علمی داخلی و خارجی شناسایی و پس از انتخاب مرتبطترین منابع ،در خصوص تحلیل آنها و استخراج
مفاهیم مرتبط اقدام شد .دادهها با استفاده از روش کدگذاری و در دو مرحله کدگذاری باز و محوری تحلیل
شدند .پس از تحلیل اسناد پژوهشی شناسایی شده و استخراج مفاهیم مرتبط (تعداد  120مفهوم از 25
سند) ،الگوی توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی طراحی شد .در مرحله بعد ،بهمنظور اطمینان از اعتبار
یافتهها ،الگوی طراحی شده به پنج نفر از صاحبنظران حوزه آموزش عالی و آموزش مهندسی عرضه شد
و همچنین با آنها مصاحبه نیمهساختاریافتهای بهمنظور تکمیل الگو صورت گرفت .الگوی ارائه شده در
این مقاله یک الگوی فرایندی و محتوایی است .بر مبنای این الگو ،نقطه آغاز برنامههای توسعه هیئت
علمی ،مأموریت و اهداف دانشگاه است و برنامههای توسعه حرفهای مبتنی بر نیازهای اعضای هیئت
علمی طراحی میشود .همچنین راهبردهای مختلفی برای اجرای برنامههای توسعه حرفهای ارائه شده
است و برخورداری از سازوکار ارزشیابی و بازخورد از دیگر ویژگیهای این الگوست که آن را از سایر الگوهای
مشابه متمایز میسازد.
واژ گان کلیدی :توسعه حرفهای ،اعضای هیئت علمی ،ارتقای کیفیت ،آموزش مهندسی
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1.مقدمه
اعضای هیئت علمی دانشگاهها یکی از مهمترین ارکان فرایند ارتقا و تضمین کیفیت آموزش عالی هستند.
آنهـا بیـش از پیـش بـه درک عمیقتـری از تحـوالت علمـی و فنـاوری ،رشـد روزافـزون تقاضـای اجتماعـی بـرای
آمـوزش عالـی و تصویـری نویـن از فعالیتهـای علمـی ،آموزشـی ،پژوهشـی و فرهنگـی خـود در دانشـگاه نیـاز
دارنـد .پاسـخگویی بـه ایـن نیازهـای جدیـد و رو به رشـد نیازمنـد برنامهریزی و مدیریت فعالیتهای توسـعه
اعضـای هیئت علمی اسـت.
الزمه ایفای نقشهای متنوع ،پیچیده و بینرشتهای اعضای هیئت علمی نگاهها و رویکردهای تازهای
اسـت کـه بـدون آمـوزش مـداوم و اثربخش آنها انجامشـدنی نیسـت .تربیت فرهنگی و اجتماعی دانشـجویان،
غنیسـازی محیـط یادگیـری دانشـگاه و مدیریـت ارتبـاط مؤثـر دانشـگاه بـا جامعـه از جملـه نقشهـای دیگری
اسـت کـه الزم اسـت بـرای ایفـای اثربخـش آنهـا برنامههـای پـرورش حرفـهای شـامل آمـوزش ،دانـش و مهـارت
بـرای اعضـای هیئـت علمـی در دانشـگاه ترویـج شـود ( .)Boyer, 1990توسـعه حرفـهای اعضـای هیئت علمی

1

بهعنوان یکی از راهکارهای مناسـب توصیه شـده اسـت تا از طریق آموزشهای مناسـب و تغییر در شیوههای
آمـوزش و مشـاوره ،بتـوان اسـتدالل علمـی و حـل مسـئله مـورد نیـاز جامعـه دانشـگاهی را بهبـود بخشـید
( .)Sithole et al., 2017برنامههـای توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی شـامل فرایندهایـی اسـت کـه از
توسـعه دانـش ،مهارتهـا ،ارزشهـا و نگرشهـای حرفـهای حمایـت میکننـد (.)Kahraman & Kuzu, 2016
در واقـع ،توسـعه هیئـت علمـی بـه مجموعـهای از فعالیتهایـی اطلاق میشـود کـه بـه دانشـگاهیان کمـک
میکنـد تـا مهارتهـای حرفـهای خـود را ،کـه بـرای انجـام دادن فعالیتهـای آموزشـی ،پژوهشـی یـا مدیریتـی
در آمـوزش مـورد نیـاز اسـت ،بهبـود بخشـند (.)Kwan et al., 2009
امـروزه ،ضـرورت توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمی در همـه حوزهها و از جمله در آموزش مهندسـی
بـه امـری بدیهـی تبدیـل شـده اسـت .توسـعه هیئـت علمـی در آمـوزش مهندسـی یکـی از جنبههـای مهـم
در ارتقـای کیفیـت نظـام آمـوزش مهندسـی اسـت .موضـوع توسـعه اعضـای هیئـت علمـی خـود بخشـی از
مدیریـت منابـع انسـانی 2اسـت و از لحـاظ نظـری یکـی از شـاخههای تخصصـی مربـوط بـه مباحـث پایـهای
توسـعه سـازمانی 3و تغییـر سـازمانی 4بـه حسـاب میآیـد .توسـعه حرفـهای نظـام آمـوزش مهندسـی از اولویـت
برخـوردار اسـت و بهمنظـور توسـعه حرفـه مهندسـی بایـد توسـعه هیئـت علمـی در آمـوزش مهندسـی مـد نظـر
قـرار گیـرد .برنامههـای توسـعه اعضـای هیئـت علمـی بـه بهبـود مهارتهـای تدریـس در آمـوزش عالـی کمـک
میکنـد و درنتیجـه ،کیفیـت آمـوزش را ارتقـا میدهـد و بـر عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان اثـر مثبتـی دارد
(.)Kamel, 2016

)2- Human resources development (HRD
4- Organizational change

)1- Faculty development (FD
)3- Organizational development (OD
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همچنین سنجش میزان اثربخشی برنامههای توسعه اعضای هیئت علمی و ارزشیابی میزان موفقیت
آموزشهـای مهندسـی بـه یکـی از موضوعـات مهـم در حـوزه آمـوزش مهندسـی تبدیـل شـده اسـت .اهمیـت
تحقیـق در سـنجش کیفیـت آموزشهـای مهندسـی سـرآغاز دو دهـه کوشـشهای بینالمللـی در توسـعه و
طر حریـزی سـازوکارهای سـنجش درونـی و بیرونـی مرغوبیـت آموزشهـای مهندسـی و تأسـیس انجمنهـای
مرتبـط و حتـی رشـته نوظهـور دانشـگاهی بـا عنـوان آمـوزش مهندسـی بـوده اسـت کـه نشـاندهنده ضـرورت
ایـن مهـم در جوامـع پیچیـده امـروزی اسـت (.)Memarian, 2017 ; Bologna, 2016
در آمـوزش عالـی ایـران جمعیـت دانشـجویی از  150هـزار نفـر در سـال  1355خورشـیدی بـه  4/5میلیون
نفـر در سـال  1398افزایـش یافتـه اسـت؛ بهعبـارت دیگـر ،جمعیـت دانشـجویی ایـران در مـدت  40سـال،
 30برابـر شـده کـه سـهم ایـن افزایـش در آمـوزش مهندسـی چشـمگیر اسـت .در حـال حاضـر ،حـدود 25
درصـد از جمعیـت دانشـجویی ایـران دانشـجویان رشـتههای مهندسـی هسـتند ،امـا اعضـای هیئـت علمـی
آموزشدهنـده رشـتههای مهندسـی  25درصـد از هیئـت علمـی آموزش عالی کشـور را تشـکیل نمیدهند و از
نظـر ترکیـب و هـرم مرتبـه علمـی جـای بـرای بهبـود بسـیار دارد.
بـا توجـه بـه مطالـب بیـان شـده ،توسـعه مسـتمر اعضـای هیئـت علمـی در آمـوزش عالـی بهطـور عـام
( )Ghorooneh et al., 2014; Zahedi & Bazargan, 2013و توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی در
آمـوزش مهندسـی بهطـور خـاص ضـرورت دارد .امـروزه ،برنامههـای متنوعـی بـرای توسـعه اعضـای هیئـت
ً
علمـی در دانشـگاههای مختلـف ارائـه میشـود .در عیـن حـال ،این برنامههـا غالبا بی اثر باقـی میمانند ،زیرا
ً
شـرکتکنندگان از آنچـه در سـخنرانیها  ،کالسهـا و سـمینارهای خـود آموختهانـد ،کامال اسـتفاده نمیکنند
( .)Lesley et al., 2013نیـاز اسـت کـه چارچوبـی بهمنظـور هدایـت و راهبـری برنامههـای توسـعه اعضـای
هیئت علمی در آموزش مهندسـی وجود داشـته باشـد .در این خصوص ،در این پژوهش تالش شـده اسـت
تـا بـا اسـتفاده از روش پژوهـش کیفـی و بـا بهرهگیـری از ادبیـات و پیشـینه موضـوع و نظرهـای صاحبنظـران،
چارچوبـی بـرای مدیریـت توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی در آمـوزش مهندسـی ارائـه شـود.
2.پیشینه پژوهش
ً
توسـعه حرفهای اعضای هیئت علمی در کشـورهای پیشـرو بیش از نیمقرن سـابقه دارد .این سـابقه نسـبتا
طوالنـی تحوالتـی را نیـز پشـت سـر گذاشـته و در دورههـای مختلـف بـر محورهای متفاوتی تأ کید شـده اسـت.
سـابقه ایـن موضـوع بـه تالشهـای نظـام آمـوزش عالـی آمریـکا در پاسـخگویی بـه تغییـرات محیـط بیرونـی و
درونـی دانشـگاهی مربـوط میشـود .دهههـای  1950و  1960در تاریـخ توسـعه حرفـهای اعضـای هیئت علمی
آمریـکا بـا عنـوان «دوره دانشـمندان» ،نیمـه دوم دهـه  1960و دهـه  1970بـا عنـوان «دوره معلـم» ،دهـه 1980
بـا عنـوان «دوره توسـعهگران» ،دهـه  1990بـا عنـوان «دوره یادگیرنـده» و دوره بعـدی بـا عنـوان «دوره شـبکه»
نامگذاری شده است ( .)Gosling, 2008توسعه و بالندگی اعضای هیئت علمی از دهه  1970میالدی بهطور
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جـدی در دسـتور کار مباحـث آمـوزش عالـی قـرار گرفـت و در دهـه  1990بـه اوج رسـید (.)Oromaner, 2001
امـروزه ،فعالیتهـای توسـعه اعضـای هیئـت علمـی از تنـوع و گسـتردگی زیادی برخـوردار و تعاریف ارائه شـده
از توسـعه اعضـای هیئـت علمـی بسـیار متنـوع اسـت کـه ایـن امـر مبیـن گسـتردگی فعالیتهـای آمـوزش عالی
اسـت .همچنین این تعاریف نشـاندهنده مجموعه وسـیعی از فعالیتهاسـت که میتوان آنها را با عناوین
«بهبـود و ارتقـای مهارتهـای آموزشـی»« ،بهبـود و ارتقـای حرفـهای» ”،توسـعه مهارتهـای سـازمانی» و
نلیسـنِ ،هبرن و وات
«توسـعه آموزشـی» گروهبنـدی کـرد ( .)Guerra, 2011پژوهشگرانـی چـون کـپ ،هیلیِ ،
در دهـه  1990عواملـی را بررسـی کـرده کـه در اهمیـت یافتـن موضـوع بهسـازی کارکنـان دانشـگاهی و هیئـت
علمـی تأثیـر داشـتهاند کـه عبارتانـد از (:)Farasatkhah, 2009
1 .افزایـش جمعیـت دانشـجویی و تنـوع رو بـه افزایـش آن در آمـوزش عالـی موجـب شـد کـه اعضـای هیئـت
علمـی بـرای رویارویـی بـا جمعیـت متنـوع دانشـجویی از قابلیتهـای بههنـگام و از پیچیدگـی بیشـتری
برخـوردار شـوند .لـذا ،بهنـگام سـاختن شایسـتگیها ،دانـش ،آ گاهـی و مهارتهـا ضـرورت یافتـه بـود؛
2 .تغییـرات اوضـاع اجتماعـی و اقتصـادی و افزایـش شـرایط رقابتـی کـه بیـش از پیـش پاسـخگویی دانشـگاه
را ایجـاب میکـرد و ایـن امـر بـه سـطح باالتـری از یادگیـری و تغییـر در کارکنـان دانشـگاهی و هیئـت علمـی
احتیاج داشـت؛
3.بـاال رفتـن هزینـه منابـع انسـانی کـه مسـتلزم بـازده معقولـی بـود و بـدون توسـعه منابـع انسـانی ایـن بـازده
ً
بهدسـت نمیآمد ،بهویژه آنکه تقریبا از دهه  1980به این سـو ،بیشـتر دانشـگاهها در شـرایط محدودیت
منابـع و ریاضـت مالـی 1قرار داشـتند؛
4 .ضرورت استخدام تعداد بیشتر هیئت علمی واجد شرایط با توجه به افزایش جمیت دانشجویی؛
5 .تحوالت ساختاری ناشی از ظهور پرشتاب فناوری اطالعات و ارتباطات و...
اینگونـه عوامـل سـبب شـدند کـه توسـعه کارکنـان و اعضـای هیئـت علمـی در کانـون توجـه مدیریـت
دانشـگاهی قـرار بگیـرد .ایـن امـر ،بهویـژه در کشـورهایی ماننـد ایـاالت متحـده امریـکا ،مـد نظـر قـرار گرفـت و
نهادهایی برای توسـعه حرفهای هیئت علمی دانشـگاهی در سـطح ملی و نیز در آموزش مهندسـی تأسـیس
شـدند ( )Prados et al., 2005و همچنیـن نشـریات تخصصـی بـرای ایـن منظـور شـکل گرفتنـد کـه از آن
جملـه میتـوان بـه شـبکه توسـعه حرفـهای و سـازمانی ،2شـورای ملـی توسـعه هیئـت علمـی ،3مجلـه توسـعه
هیئـت علمـی 4و ...اشـاره کـرد ( .)Farasatkhah, 2009در سـه دهـه آخـر قـرن بیسـتم تحقیقـات مربـوط بـه
ایـن موضـوع گسـترش یافتـه اسـت .بارنسـتاد ( )Burnstad, 1994فعالیتهـای سـه دهـه یادشـده را بررسـی
کـرده و نتیجـه گرفتـه اسـت کـه توسـعه کارکنـان و اعضـای هیئـت علمـی تعیینکننـده وضعیـت آینـده کیفیت
پردیسهـای دانشـگاهی اسـت.
)2- Professional and organizational development (POD
4- Journal of faculty development

1- Fiscal austerity
3- NCSPOD
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در آسـیا نیـز کشـورهایی همچـون چیـن ،مالـزی و ویتنـام در تعاملـی سـازنده و فشـرده بـا دانشـگاههای
ژاپـن برنامههـای متنوعـی را بـرای پـرورش حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی خـود طراحـی و اجـرا میکننـد .در
آفریقـا ،دانشـگاههای آفریقـای جنوبـی و در آمریـکای التیـن ،کشـورهای مکزیـک و برزیل در تعاملـی دوجانبه
بـا دانشـگاههای اروپـا و آمریـکا سـرمایهگذاریهای زیـادی بـرای طراحـی و اجـرای برنامههـای توانمندسـازی
حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاهها انجـام میدهنـد (.)Sarkar Arani, 2009
تحـوالت اخیـر آمـوزش عالـی در حوزههـای نظـری و عملـی بـه ترویج فرهنـگ آموزش اعضـای هیئت علمی
و نهادسـازی بـرای سـازماندهی مـداوم و مؤثـر برنامههـای بالندگـی حرفـهای آنهـا کمـک کـرده اسـت .ضـرورت
طراحـی برنامههـای درسـی غنـی و گسـترش آمـوزش اثربخـش با توجه بـه نیازهای متنوع و متغیر زمـان ،نیاز به
مهارتهـای اعضـای هیئـت علمـی را در غنیسـازی برنامههای درسـی و آموزش دانشـگاهی بیشـتر کرده اسـت
و اینهمـه بهعنـوان مهمتریـن عناصـر نهادسـازی برنامههـای بالندگـی اعضـای هیئـت عملی در دانشـگاهها به
حسـاب میآیـد ( .)Moses, 2008میـزان اثربخشـی فراینـد و برنامههـای توسـعه حرفـهای اعضـای هیئت علمی
بـه مدیریـت آمـوزش عالـی بسـتگی دارد .بهعلاوه ،نـوع و کیفیـت تصویـری کـه اعضـای هیئـت علمـی از نقـش
اجتماعـی خـود دارنـد ،بـر میـزان آمادگـی آنهـا برای توسـعه (نوسـازی) تواناییهای خویـش و پـرورش حرفهای و
اسـتقبال از برنامههـای آموزشـی از ایـن دسـت تأثیـر دارد (.)Sarkar Arani, 2009
3.توسعه اعضای هیئت علمی در آموزش مهندسی
در دهههـای اخیـر ،پیشـینه پژوهـش مربـوط بـه توسـعه و توانمندسـازی اعضـای هیئـت علمـی در همـه
حوزههـا و از جملـه در آمـوزش مهندسـی گسـترش یافتـه اسـت .پژوهشهـای نظـری و تجربـی زیـادی در
دسـترس اسـت کـه نشـان میدهـد تجربـه جهانـی در طراحـی و اجـرای برنامههـای توانمندسـازی اعضـای
هیئـت علمـی در دهـه گذشـته گسـترش پیـدا

کـرده اسـت (Center for the Promotion of Excellence

 .)in Higher Education,2007اغلـب ایـن پژوهشهـا بـر ایـن مهـم تأ کیـد دارنـد کـه برنامههـای خـود-
نوسـازی حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی بایـد بـه نحـوی طراحـی شـود کـه کارکردهـای آنهـا را در خصـوص
مسـئولیتهای حرفـه آمـوزش و پژوهـش در آمـوزش عالـی بهبـود بخشـد که از جملـه مهمترین ایـن کارکردها
میتـوان بـه روشـنفکری ،پژوهشـگری ،آمـوزگاری ،راهنمایـی ،رهبـری علمـی و مشـارکت در تصمیمسـازی و
اداره دانشـگاه اشـاره کـرد .بهعلاوه ،افزایـش آ گاهـی و مسـئولیتهای اجتماعـی  ،بهسـازی روابـط انسـانی،
ترویج مناسـبات اجتماعی بین دانشـگاهی و مؤسسـهای ،بهسـازی برنامههای درسـی ،پرورش قابلیتهای
بیـن فرهنگـی 1بـرای همکاریهـای علمـی بینالمللـی ،کمـک بـه بینالمللـی شـدن آموزش عالی ،غنیسـازی
برنامههـای درسـی دانشـگاهی مبتنـی بـر پژوهـش و گسـترش ظرفیتهـای علمـی از جملـه پیامدهـای مؤثـر
اجـرای برنامههـای توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی اسـت (.)Camblin & Steger, 2000
1- Building cross- cultural competence
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در آمـوزش مهندسـی توسـعه مهارتهـای حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی نوعـی حمایـت سـازمانیافته
بـرای کمـک بـه ارتقـای عملکـرد آنـان اسـت .هـدف ایـن برنامهها ،کـه مرا کز آموزش مهندسـی یـا انجمنهای
حرفـهای مهندسـی آن را ارائـه میدهنـد ،بهبـود مهارتهـای آموزشـی ،پژوهشـی و اجرایـی اعضـای
هیئـت علمـی بهمنظـور کمـک بـه ارتقـای فراینـد یاددهـی_ یادگیـری در

مهندسـی اسـت (Felder et al.,

 .)2011توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی در آمـوزش مهندسـی اهمیـت بیشـتری دارد ،چـرا کـه در
دانشـکدههای مهندسـی تمرکـز بـر موضوعـات تخصصـی رشـته اسـت و دانشآموختـگان مهندسـی کمتـر
بـا مهارتهـای تدریـس و آمـوزش آن رشـته آشـنا میشـوند ( .)Behar-Horenstein et al., 2016درنتیجـه،
دانشآموختـگان تحصیلات تکمیلـی یـا اسـتادیاران جـوان از آمادگـی کمـی بـرای شـروع تدریـس مهندسـی
ً
برخـوردار هسـتند ( .)Brent, 2000معمـوال مهندسـان بـا چالشهـای فنـی مواجـه میشـوند و بایـد بـرای
مواجهـه بـا آن آمـاده باشـند ،ولـی مـدرس مهندسـی بـا مسـائل و چالشهـای آموزشـی نیـز مواجـه میشـود و
لـذا ،بایـد توانمندیهـای حـل آن را کسـب کـرده باشـد ).(Fink et al., 2005
امـروزه ،در حرفههـای مهندسـی بـه مهندسـانی نیـاز اسـت کـه دانـش خـود را در زندگـی حرفـهای بـه
شـیوهایپیوسـتهتوسـعه دهنـدو آن رابهروزرسـانی کننـد ،چـراکـه فنـاوریبهسـرعتدر حـال تغییـراسـت
وپیچیدهتـرمیشـود .متأسـفانه ،بهدلیـل نبـود دانـش و آمـوزش ،در بیشـتر برنامههـا توسـط کارکنـان فنـی
تـازه دانشآموختـه شـده روش آزمایـش و خطـا بهطـور گسـترده اسـتفاده میشـود .در صورتـی کـهایـنروش
میتوانـدموجـب بـروزضررهـایاقتصـادیبـزرگباشـدوایمنیشـغلیوسلامتشـغلیدرکاررا تضعیف کند
(.)Sonmez, 2014
انـرژی و سـرزندگیاعضـای هیئـت علمی ،مواد تشـکیل دهنده اصلی بهمنظـور افزایش کیفیت آموزش و
ارتقـای شایسـتگی حرفـهای اسـت .بـا غنیسـازی انـرژیاعضـای هیئت علمـیدرحوزههایکلیـدیآموزش،
ارزیابـی،تحقیـق،حرفهایگـریومدیریـت،مشـاهده میشـودکـهمحیـطآموزشـیبهطـور چشـمگیربهبـود
وعملکـردتحصیلـیدانشـجویان افزایـش مییابـد.برنامـهتوسـعهاعضـایهیئتعلمـی بهعنـوانیـکروش
آموزشـیمسـتقلدرپـرورشمهارتهـایشـغلیوحرفـهای اعضـای هیئـت علمـیدر نظـر گرفتهشـده اسـت
(.)Bilal & Chen, 2019
برنامههـای توسـعه و پـرورش حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی اهـداف مختلفـی را دنبـال میکننـد کـه
مهمتریـن آنهـا بـه شـرح زیـر اسـت:
1 .توسـعه مهارتهای آموزش شـامل پرورش مهارتهای الزم برای بهسـازی آموزش ،طراحی و سـازماندهی
محتـوای آموزشـی ،طراحـی برنامههـای درسـی ،گسـترش فرصتهـای یادگیـری ،روشهـای غنیسـازی
یادگیـری بـا اسـتفاده از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و روشهـای پیشـرفته ارزشـیابی آموزشـی اسـت؛
2 .پـرورش حرفـهای شـامل گسـترش تواناییهـای فـردی اعـم از شـناختی ،بینشـی و مهارتـی ،روشهـای
مؤثـر ایفـای نقشهـای شـغلی ،فـردی و اجتماعی ،روشهـای بازبینی الگوهای ذهنی و بازاندیشـی عمل
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و تمریـن مهارتهـای مربـوط بـه ایفـای نقـش حرفـهای اسـت؛
3.توسـعه سـازمانی شـامل یـاری رسـاندن بـه درک پیچیدگیهـا ،چالشهـا و فرصتهـای دانشـگاه بهمثابـه
سـازمان اجتماعـی و نحـوه بهسـازی تعاملات درونسـازمانی بـرای کارایـی بیشـتر و ارتقـای مناسـبات
سـازمانی دانشـگاه بهمثابـه سـازمان یادگیرنـده اسـت؛
4 .توسـعه شـغلی شـامل فراهـم سـاختن شـرایط یادگیـری بـرای ارتقـای شـغلی ،نحـوه بازسـازی تجربههـا و
سهیمشـدن در تجربههـای دیگـران بـرای ارتقـای موقعیتهـای شـغلی و حرفـهای اسـت؛
5 .توسـعه فـردی شـامل مهارتهـای برنامهریـزی بـرای زندگـی فـردی و حرفـهای ،مهارتهـای ارتباطـات
بینفـردی و بهسـازی کیفیـت زندگـی کاری اسـت (.)Sarkar Arani, 2009
از طـرف دیگـر ،بـه موضـوع توسـعه حرفـهای کارکنـان دانشـگاهی و اعضـای هیئت علمـی از ابعاد مختلف
پرداختـه شـده اسـت .گاهـی بـه موضـوع در چارچـوب نظریـات یادگیـری و بهویـژه یادگیـری بزرگسـاالن

1

نکـه دیدیـم ،مسـئله از بعـد مدیریـت تحـول،
( )Lawler & King, 2002نگریسـته شـده اسـت .گاهـی ،چنا 
تغییـر سـازمان و یادگیـری سـازمانی موضـوع بررسـی شـده اسـت (.)Oromaner, 2001
برنـت و فلـدر ( )Brent & Felder, 2003مدلـی را بـرای توسـعه اعضـای هیئـت علمـی در دانشـگاهها
و دانشـکدههای مهندسـی ارائـه دادهانـد .در ایـن الگـو کـه بـه بعـد آموزشـی محـدود میشـود ،بـه برخـی از
برنامههـا و روشهـای توسـعه اعضـای هیئـت علمـی تمرکـز شـده اسـت .در ایـن مـدل توسـعه حرفـهای
اعضـای هیئـت علمـی در دو بعـد اصلـی و طـی شـش سـازوکار طراحـی شـده اسـت .سـه بخـش اول مربـوط
بـه حمایتهـا و توسـعه سـازمانی اسـت کـه عبارتانـد از .1 :برنامههـای عمومـی بـرای همـه اعضـای هیئـت
علمـی؛  .2برنامههـای خـاص بـرای اعضـای تـازهوارد؛  .3برنامههایـی بـرای دانشـجویان تحصیلات تکمیلی.
سـه بعـد دیگـر مربـوط بـه زیرسـاختها و ّ
جـو دانشـگاه عبارتانـد از .1 :تعییـن یـک نفـر عضـو هیئـت علمـی یـا
کارمنـد بـرای هماهنـگ کـردن تالشهـای توسـعه دانشـگاه؛  .2مرتبـط سـاختن برنامههـای توسـعه هیئـت
علمـی در سـطح دانشـگاه؛  .3تـدارک نظـام پـاداش و تشـویق بـرای حمایـت از ارتقـای قابلیتهـای علمـی
و آموزشـی .همچنیـن در ایـن الگـو روشهایـی بـرای توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی معرفـی شـده
اسـت کـه مهمتریـن آنهـا عبارتانـد از :کارگاههـای آموزشـی ،اجتماعات یادگیـری ،مربیگیـری ،جهتگیری در
خصـوص تدریـس و آمـوزش روش تدریـس.
درپنـجسـالاجـرای ایـن برنامـه ،درصـدزیـادیازاعضـایهیئـت علمـیدرفعالیتهـایتوسـعههیئـت
علمیشـرکتکردهاندو روشهایتدریسغیرسـنتیدر آموزش مهندسـی بهکار گرفته شـده اسـت .هر یک
از دانشـگاههای شـرکتکننده در ایـن برنامـه هـم ا کنـون برنامه پایدار توسـعه اعضای هیئت علمی مهندسـی
مخصـوص بـه خـود را دارنـد .در شـکل  1ایـن الگـوی توسـعه اعضـای هیئـت علمـی بـرای اسـتادان دانشـکده
مهندسـی نشـان داده شـده است.
1- Adult learning
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ارتباط با برنامههای توسعه
هیئت علمی دانشگاه

مشوقها و پاداشهای
هیئت علمی

هماهنگ کننده توسعه
هیئت علمی دانشکده

الگوی توسعه هیئت علمی
مهندسی

برنامههایی برای
دانشجویان تحصیالت
تکمیلی

فرصتهای یادگیری اعضای
هیئت علمی

برنامههایی برای اعضای
هیئت علمی تازه وارد

مربیگری

کارگاههای آموزشی

اجتماعات یادگیری

آموزشهایی در مورد تدریس

جهتگیری نسبت به تدریس

شکل  .1الگوی توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی مهندسی ()Brent & Felder, 2003

لیبرمـن و ویلکینـز ( )Lieberman & Wilkins, 2006بـا انتقـاد از آنکـه دورههـای بالندگی که برای اعضای
هیئـت علمـی در نظـر گرفتـه میشـود غیرکاربـردی و نامرتبـط بـا نیازهـای حرفـهای آنهاسـت ،الگـوی خـود را
بـا عنـوان «الگـوی مسـیرهای توسـعه حرفـهای طبـق شـکل »2ارائـه کردهانـد .بـر مبنـای ایـن الگـو برنامههـا
و فعالیتهـای توسـعه حرفـهای در خصـوص نیازهـای حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی و مبتنـی بـر کارراهـه
اعضـای هیئـت علمـی در مسـیر برنامـه تعالـی دانشـگاه اسـت.
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نظریه
آموزش
بزرگساالن

برنامه
ارتقای
دانشگاه

انجام نیازسنجی

سطح توسعه
هیئت علمی

نتایج نیازسنجی
گواهی و تایید الزم
مسیرهای توسعه حرفهای

توسعه فردی

توسعه گروه حوزه یا محتوا

توسعه در سطح کل دانشگاه

فعالیتهای راهنمایی فردی:
مثل اقدام پژوهی ،کارگاه تحلیل
کار دانشجویان

فعالیتهای پژوهشی:
مربیگری شناختی ،گروههای
دوستی انتقادی

فعالیتهای کارآموزی:
مثل فناوری ،فرآیندهای ضروری،
مداخله

بازخورد

شکل  .2الگوی مسیرهای توسعه حرفهای ()Lieberman & Wilkins, 2006

لگورتـا ،کلـی و سابلینسـکی و همـکاران ( )Legorreta et al., 2006معتقدنـد کـه برنامههـای توسـعه
حرفـهای معمـول کـه در دانشـگاهها اجـرا میشـوند ،پرا کنـده و نامنسـجم هسـتند .آنهـا بـر ایـن عقیدهانـد
کـه برنامههـا و فعالیتهـای بالندگـی هیئـت علمـی بایـد در جهـت اهـداف ،مأموریـت و برنامـه اسـتراتژیک
دانشـگاه باشـد .بـرای ایـن منظـور ،آنهـا الگویـی طبـق شـکل  3بـرای ارتبـاط توسـعه اعضـای هیئـت علمـی بـا
مأموریـت دانشـگاه طراحـی کردهانـد.
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برنامه
استراتژیک
دانشگاه
مأموریت دانشگاه
استانداردهای
افراد

اهداف دانشگاه

استانداردهای
یادگیری

مشارکت معنوی

توسعه هیأت علمی

نتایج یادگیری

صالحیتها

خدمات

ارزشیابی

بهبود مستمر
شکل .3ارتباط بالندگی هیئت علمی با مأموریت دانشگاه و استانداردهای یادگیری ()Legorreta, Kelley& Sablynski, 2006

دانشـگاههای مختلـف نیـز برنامههـای توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی خـود را بـه شـیوههای
متعـدد تعریـف و اجـرا میکننـد .در دانشـگاه ویسکانسـین ( )Wisconsin University, 2011رئـوس برنامـه
بهسـازی کارکنـان و هیئـت علمـی بـه قـرار زیـر اسـت:
1 .حمایت از کوششهای اعضای هیئت علمی و کارکنان در جهت توسعه حرفهای و تشویق آنها؛
2 .پیگیری تسهیالت و تأمین مالی از طریق منابع دانشگاهی برای حمایت از توسعه حرفهای؛
3.نظام پاداش و تسهیالت از طریق فرایندی رقابتی 1و بر مبنای شایستگیها.2
دانشـگاه ممفیـس ( )Memphis University, 2012ایـاالت متحـده ،بهسـازی هیئـت علمـی را به معنای
ً
بهبـود مـداوم شایسـتگیها و توسـعه حرفـهای آنهـا دانسـته اسـت کـه ایـن کار را لزومـا بایـد خـود آنـان و
بهصـورت درونـزا صـورت دهنـد و مدیریـت و برنامهریـزی دانشـگاهی نقـش حمایتـی و ایجـاد سـازوکارهای
تسـهیلگر را دارد.
در کشـور دانمـارک شـبکه ملـی پدا گـوژی در آمـوزش مهندسـی با هـدف ارتقای فرایند تـدرس_ یادگیری
3

و بهبـود کیفیـت برنامـه درسـی در مؤسسـات آمـوزش مهندسـی دانمـارک تأسـیس شـده اسـت .ایـن شـبکه
ارتقـای کیفیـت مهارتهـای حرفـهای را از طریـق روشهـای زیـر دنبـال میکنـد:
_ایجاد ،تقویت و هماهنگی فعالیتهای توسعه پدا گوژی در آموزش مهندسی؛
_فراهم کردن امکان آموزشهای پاره وقت برای دانشجویان دکتری و اعضای هیئت علمی؛
1- Competitive
2- Merits
)3- The National Pedagogical Network for Engineering Education (IPN
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_فراهم کردن و توزیع دانش در خصوص پدا گوژی؛
_توسعه برنامههای درسی در سطح مؤسسه؛
_ایجاد محیط گفتوگو برای انتقال ایدهها و تجربهها در سطح سازمانی ،ملی و جهانی.
ایـن شـبکه نامتمرکـز اسـت و در هـر مؤسسـه یـک نفـر بهصـورت پارهوقـت حـدود  %20از زمـان خـود را بـه
ایـن کار اختصـاص میدهـد (.)Vinther & Kolmos, 2005
فینـک و همـکاران ( )Fink et al., 2005یـک الگـوی سـه مرحلـهای از فراینـد حرفـهای شـدن در آمـوزش
مهندسـی را ارائـه داده کـه عبارتانـد از :الـف .ارتقـای روشهـای عمومـی تدریـس؛ ب .فهـم علـم و اصـول
یاددهـی_ یادگیـری؛ ج .کشـف جنبههـای انسـانی آمـوزش.
معماریـان ( )Memarian, 2017نیـز در پژوهـش خـود سـازوکاری را بـرای ارتقای کیفیـت برنامههای آموزش
مهندسـی کشـور از طریـق توسـعه مهارتهـای آموزشـی اعضـای هیئت علمی ارائـه و نتایجی را کـه از بهکارگیری
آن در چنـد دانشـگاه کشـور بهدسـت آمـده ،مطـرح کـرده اسـت .طـرح جامـع ارتقـای مهارتهـای حرفـهای
استادان ،دستیاران آموزشی و مسئوالن آموزش شامل طراحی و اجرای  16کارگاه آموزشی و یک دوره آموزشی
یکهفتـهای ،طراحـی و تصویـب درس دکتـری «آمـوزش مهندسـی» و نـگارش و چـاپ کتاب درسـی آن اسـت.
همانگونـه کـه گفتـه شـد ،تـا کنـون در آمـوزش مهندسـی بـرای توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی
مدلهـا و نظامهایـی طراحـی شـده اسـت .کو ِلـت ( )Colet, 2002در مطالعـهای ایـن الگوهـا را بـه سـه دسـته
اصلـی تقسـیم و جمعبنـدی مناسـبی از الگوهـای ارائـه شـده بـرای توسـعه اعضـای هیئـت علمـی در آمـوزش
مهندسـی ارائـه کـرده اسـت (جـدول .)1
جدول  .1انواع الگوهای توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی مهندسی ()Colet, 2002

الگوهای سنتی

الگوهای تعاملی

الگوهای توزیعشده

اهداف

آموزش انفرادی مدرسان

بهبود سیستمها برای افزایش
یادگیری اثربخش

جامعه یادگیری

تمرکز

بهبود تدریس از طریق مدلهای
تدریس موجود

پروژههای اقدامپژوهی و پروژههای
ارتقای اثربخشی تدریس استادان
توسعه برنامه درسی

فعالیتها

دورههای تدریس و برنامههای
فرا گیر رسمی

مشاوره و توسعه برنامه درسی

تحقیق و توسعه در حوزه تدریس
و یادگیری

نوع مرا کز
سازمانی

1

مرا کز تربیت مدرس غیر علمی

مرا کز تربیت مدرس غیر علمی

مرا کز علمی برای تدریس و یادگیری
2
دانشگاهی

سازماندهی

بخشی از مدیریت

بخشی از مدیریت و گروههای
پژوهشی

بخشی از گروههای پژوهشی

نوع
توسعهدهندگان

مدرسان حرفهای در پدا گوژی و
آموزش بزرگساالن

افراد حرفهای در توسعه کارکنان ،تمرکز توسعهدهندگان بر خلق عمل
متفکرانه
مشاوره و ارزشیابی رسمی

2- Academic center for university teaching and learning

1- Non-academic teacher training centers
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4.روش پژوهش
بـا توجـه بـه هـدف اصلـی پژوهـش کـه دسـتیابی بـه الگویـی بـرای توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی
بهمنظـور ارتقـای کیفیـت آمـوزش مهندسـی بـود ،ایـن پژوهـش بـه شـیوه کیفـی و بـا اسـتفاده از روش تحلیـل
تفسـیری طراحی و اجرا شـد .در مرحله اول با جسـتوجوی مقاالت مرتبط موجود در پایگاههای اطالعاتی
داخـل و خـارج از کشـور ،محتـوای تفسـیری ایـن مقـاالت بـا هـدف شناسـایی مهمتریـن مؤلفههـای ارائـه
شـده در ایـن مقـاالت و نیـز شناسـایی عناصـر موجـود در الگوهـای ارائـه شـده توسـط سـایر صاحبنظـران
تحلیـل شـد .روش اجـرای کار در ایـن بخـش مـرور روشـمند 1بـود کـه بـرای ایـن منظـور ابتدا واژههـای کلیدی
شناسـایی و سـپس ،ایـن واژههـا و اصطالحـات مرتبـط در مهمتریـن پایگاههـای اطالعاتـی مقـاالت فارسـی و
انگلیسـی در بـازه زمانـی 2019-2000جسـتوجو شـد .سـپس ،مرتبطتریـن مقـاالت (تعداد  25سـند) انتخاب
و محتـوای تفسـیری ایـن مقـاالت بـا اسـتفاده از روش کدگـذاری تحلیـل شـد (در جـدول  2نتایـج بهدسـت
آمـده از تحلیـل محتـوای اسـناد شناسـایی شـده ارائـه شـده اسـت) .در مرحلـه دوم مفاهیـم شناسـایی شـده
دسـتهبندی و مقولههـای اصلـی اسـتخراج شـد .پـس از شناسـایی مهمتریـن مؤلفههـای توسـعه حرفـهای
اعضای هیئت عملی در خصوص توسـعه کیفیت آموزش مهندسـی ،ارتباط این مؤلفهها مشـخص و الگوی
مفهومـی بهصـورت شـماتیک ترسـیم شـد .در مرحلـه بعـد ،بهمنظـور اطمینـان از اعتبـار نتایج کسـب شـده و
نیـز تکمیـل و اصلاح الگـوی ارائـه شـده ،بـا پنـج نفـر از صاحبنظـران در حوزه آموزش مهندسـی و آمـوزش عالی
کـه بهصـورت هدفمنـد و بـه شـیوه گلولـه برفـی انتخـاب شـده بودنـد ،مصاحبـه نیمـه سـاختاریافته صـورت
گرفـت .محتـوای مقـاالت و اسـناد شناسـایی شـده و نیـز متـن مصاحبههـا بـه روش کدگـذاری در دو مرحلـه
کدگـذاری بـاز و محـوری تحلیـل شـد .در جـدول  2مشـخصات مصاحبهشـوندگان پژوهـش ارائـه شـده اسـت.
جدول  .2مشخصات کلی مشارکتکنندگان در مصاحبه کیفی

ردیف

رشته تخصصی

درجه علمی

پست سازمانی

1

مهندسی برق و کامپیوتر

استاد

عضو هیئت علمی و رئیس پردیس دانشکدههای فنی

2

مهندسی شیمی

استاد

عضو هیئت علمی و رئیس انجمن

3

مدیریت آموزش عالی

دانشیار

عضو هیئت علمی

4

مدیریت منابع انسانی

استاد

عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده

5

بیوتکنولوژی

استاد

عضو هیئت علمی و معاون دانشگاه

5.نتایج پژوهش
همانگونـه کـه در بخـش مـرور پیشـینه پژوهـش بیـان شـد ،بـرای توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی در
آمـوزش مهندسـی الگوهایـی ارائـه شـده اسـت کـه میتـوان آنهـا را بـه دو دسـته کلـی الگوهـای محتوایـی و
1- Systematic review
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فراینـدی دسـتهبندی کـرد .الگوهـای محتوایـی بـه تبییـن محتـوا ،روشهـا و راهبردهـای توسـعه حرفـهای
میپردازنـد .در مقابـل ،در الگوهـای فراینـدی جریـان توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی توضیـح داده
میشـود .از طریـق مـرور روشـمند مقـاالت و منابعـی کـه در ایـن زمینـه در دسـترس قـرار داشـت ،مهمتریـن
مؤلفههـا و ابعـاد توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی شناسـایی شـد .در جـدول  3مؤلفههـای شناسـایی
شـده از سـایر پژوهشهـا همـراه بـا مشـخصاتی از ایـن پژوهشهـا ارائـه شـده اسـت.
جدول  .3مؤلفههای اصلی توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی در پژوهشهای پیشین

ابعاد الگوی ارائه شده

ردیف

نام پژوهشگر(ان)

سال

1

Caffarella & Zin

2000

الزامات توسعه هیئت علمی :تعهدات و مالحظات فردی ،خصوصیات
روانشناختی-اجتماعی ،افراد و ارتباطات بینفردی و ساختار نهادی
ابعاد توسعه هیئت علمی :فردی ،حرفهای (آموزشی ،پژوهشی و
خدماتی) و سازمانی
نتیجه توسعه هیئت علمی :بهبود عملکرد اعضای هیئت علمی

2

Lawler & King

2000

پیشبرنامهریزی (درک فرهنگ سازمانی ،تعیین نقش ،نیازسنجی و
ارزیابی منابع)
برنامهریزی (انتخاب موضوع ،تعیین نماینده ،زمانبندی برنامه و آغاز
برنامه)
اجرا (آمادهسازی ،ارتقای برنامه و کاربرد اصول یادگیری بزرگساالن)
پیگیری (ارزشیابی ،تداوم یادگیری و ارزیابی نقش برنامهریز)

3

Stanley

2001

توسعه فردی ،توسعه آموزشی ،توسعه حرفهای و توسعه سازمانی

4

Brent & Felder

2003

الف) ویژگیهای برنامه توسعه حرفهای :ارتباط با برنامههای دانشگاه،
وجود مشوقها و پاداشها ،برنامههای ویژه استادان تازهوارد،
برنامههای ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،فرصتهای یادگیری و
وجود داشتن هماهنگکننده توسعه هیئت علمی
ب) راهبردهای توسعه حرفهای :کارگاههای آموزشی ،اجتماعات یادگیری،
مربیگری ،جهتگیری در خصوص تدریس و آموزش درباره تدریس

5

Fink, Ambrose & Wheeler

2005

مراحل فرایند حرفهای شدن در آموزش مهندسی :الف) ارتقای
روشهای عمومی تدریس؛ ب) فهم علم و اصول یاددهی-یادگیری؛ ج)
کشف جنبههای انسانی آموزش

6

Lieberman & Wilkins

2006

الف) ویژگیها :ارتباط با برنامه دانشگاه ،انجام دادن نیازسنجی ،انتخاب
مسیر توسعه (فردی ،گروهی و دانشگاهی)
ب) راهبردهای توسعه :فعالیتهای فردی (اقدامپژوهی ،کارگاه و
تحلیل فعالیت) ،فعالیتهای پژوهشی (مربیگری شناختی و گروههای
دوستی انتقادی) و فعالیتهای کارآموزی (یادگیری فناوری ،مداخله و
فرایندهای ضروری)

2006

ارتباط با برنامه استراتژیک دانشگاه ،همسویی با مأموریت دانشگاه،
همسویی با اهداف دانشگاه ،تعیین استانداردهای هیئت علمی،
تعیین استانداردهای یادگیری ،ابعاد توسعه هیئت علمی ،صالحیتها،
ارزشیابی و بهبود مستمر

7

& Legorreta, Kelley
Sablynski
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8

Sorcinelli et al

2006

عناصر الگو :پشتیانی مدیریت ارشد از برنامههای توسعه ،وجود داشتن یک
برنامه رسمی هدفمند ،تملک هیئت علمی ( )Faculty ownershipبر برنامه
توسعه و یک پشتیبانی از طرف دانشکده برای سرمایهگذاری در تدریس
روشهای توسعه :کارگاههای آموزشی ،سمینارها ،تلهکنفرانسها،
رسانههای الکترونیکی ،دورههای کوتاهمدت ،برنامههای نظارت،
فرصت مطالعاتی و جزوات آموزشی

9

Garavan

2007

سطوح توسعه حرفهای :محلی ،ملی و بینالمللی
راهبردهای توسعه حرفهای :آموزش مهارتها ،تحلیل شغل ،مدیریت
عملکرد ،توسعه مدیریت و رهبری ،یادگیری سازمانی ،جامعهپذیری
سازمانی ،یادگیری مبتنی بر عمل ،سیستمهای بازخورد ،مدیریت
استعداد و مدیریت کارراهه

10

Pourkarimi

2008

ابعاد توسعه هیئت علمی :بالندگی حرفهای ،بالندگی سازمانی ،بالندگی
فردی
روشهای توسعه هیئت علمی :کارگاههای آموزشی ،سمینارهای
آموزشی ،فرصتهای مطالعاتی ،استاد مدعو ،مشاوره ،اعتبار پژوهشی،
تسهیل دسترسی به منابع و جوایز آموزشی و پژوهشی

11

Power

2008

 .1بالندگی آموزشی (برنامهریزی ،تدریس و ارزشیابی دانشجویان).2 ،
بالندگی سازمانی و  .3بالندگی حرفهای

12

Trowbrigde & Bates

2008

شناسایی نیازهای خاص هیئت علمی ،فراهم کردن زمینه مشارکت
باالی اعضای هیئت علمی در تهیه و تدوین برنامه توسعه هیئت علمی و
جا انداختن برنامه بهصورت یک فرایند مشارکتگرا (Participant-Driven
)Process

13

Sadeghi et al

2009

عوامل مؤثر بر توسعه هیئت علمی :عوامل روانشناختی ،عوامل
مدیریتی ،عوامل فرهنگی -اجتماعی ،عوامل سازمانی و عوامل مربوط
به نظام حمایتی

14

Drummond-Young et al

2010

ابعاد توسعه :توسعه آموزشی (تدریس) ،توسعه حرفهای ،توسعه سازمانی
و توسعه رهبری
روشهای توسعه :بازدید افراد حرفهای از کالس درس ،مشاورههای
فردی ،حضور در کارگاه و سمینار آموزشی ،طراحی و تدوین برنامه
درسی ،ارزشیابی آموزشی ،استفاده از فناوری آموزشی و تحلیل
روشهای تدریس

15

Smith & Hardinger

2012

عوامل مؤثر :عوامل فردی (شخصی) و عوامل محیطی (سازمانی)
عناصر الگو :باورها و نگرشهای عضو هیئت علمی ،سیاستها و ّ
جو
سازمانی دانشگاه و نیاز و اقدام به توسعه حرفهای

16

Dittmar & McCracken

2012

الزامات توسعه هیئت علمی :ساختار سازمانی ،شکل دادن یک اجتماع
حرفهای برای خودانتقادی و توسعه مداوم ،1ایجاد شبکه ارتباطی برای
اطالعرسانی سیاستهای و فعالیتهای اثربخش

1- Community of practice for self-reflective practice
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17

Herman

2012

روشهای توسعه هیئت علمی :نظارت همکار ،طراحی درس مشترک،
کارگاهها ،آموزش برخط ،برنامههای ارزیابی و تضمین کیفیت

18

POD Network

2013

بالندگی آموزشی (سازماندهی کالس ،ارزشیابی دانشجویان ،مهارتهای
ارائه درس ،روابط استاد/دانشجو ،مشاوره آموزشی و مدیریت کالس)
بالندگی حرفهای (برنامهریزی کارراهه شغلی ،مهارتهای پژوهش مانند
نوشتن طرح ،انتشارت ،کار تیمی ،مشاوره تخصصی وکار مدیریتی)
بالندگی فردی (مدیریت سالمت ،حسن مدیریت ،مهارت بینفردی،
مدیریت استرس ،مدیریت زمان ،جرئتورزی و بهزیستی فردی)

19

Ejtehadi et al

2011

فلسفه و اهداف توسعه هیئت علمی
روشهای توسعه هیئت علمی
ابعاد توسعه هیئت علمی (پژوهشی ،آموزشی ،سازمانی ،فردی و اخالقی)
فرایند اجرایی و تسهیلکنندههای توسعه هیئت علمی
برونداد الگو :خودبهسازی اعضای هیئت علمی

20

Shafizadeh

2011

ابعاد الگو :فلسفه و اهداف ،مؤلفههای توسعه ،روشهای توسعه ،فرایند
اجرایی ،تسهیلکنندهها و بروندادها

21

Mohebzadegan

2013

ّ
شرایط علی توسعه حرفهای :وجود داشتن برنامههای توسعه ،قوانین و
مقررات و عوامل مالی
شرایط زمینهای توسعه :مدیریت نظام آموزش عالی ،رهبری دانشگاهی
و پشتیبانی
شرایط مداخلهگر :ویژگیهای فردی اعضای هیئت علمی و پایگاه
اجتماعی اعضای هیئت علمی
پدیده محوری :مشارکت اعضای هیئت علمی در تصمیمگیریهای مرتبط
راهبردهای توسعه هیئت علمی :نرمافزاری و سختافزاری
پیامدهای توسعه هیئت علمی :پیامدهای دروندانشگاهی و
پیامدهای بروندانشگاهی

22

Ghorooneh et al

2014

ابعاد توسعه هیئت علمی :آموزشی ،پژوهشی ،ارائه خدمات تخصصی،
فردی و سازمانی
روشهای توسعه هیئت علمی :کارگاه آموزشی ،فرصت مطالعاتی،
یادگیری خودراهبر ،سمینار آموزشی و اجتماعات حرفهای

23

Zahedi

2014

ابعاد توسعه هیئت علمی :ارتباطی ،مدیریتی ،آموزشی و پژوهشی

24

Lancaster

2014

محتوای دورههای توسعه حرفهای با تمرکز بر فرایند یاددهی_ یادگیری:
طراحی درس ،نوشتن اهداف یادگیری ،ارزیابی سازنده ،انگیزش
دانشجویان ،مدیریت ناتوانیهای یادگیری ،مدیریت کالس ،یادگیری
فعال ،مهارتهای ارائه و ارتباط ،خودانتقادی ،جستوجو و ارزیابی
شواهد

25

Behar-Horenstein et al

2016

روشهای توسعه هیئت علمی :پژوهش مبتنی بر کالس ،1نظارت همکار،
درگیری در فعالیتهای یاددهی و یادگیری در دانشگاه و عضویت در
کمیتههای برنامهریزی درسی

1- Classroom-based research
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بـا توجـه بـه جـدول  ،3نتایـج بهدسـت آمـده از بررسـی پژوهشهـای انجـام شـده در زمینـه توسـعه
ً
حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی نشـان میدهـد کـه مجموعـهای از عناصـر و مؤلفههـای نسـبتا مشـترک بـرای
توسـعه هیئـت علمـی قابـل شناسـایی اسـت کـه از جملـه مهمتریـن آنهـا میتـوان بـه توسـعه در ابعـاد فـردی،
آموزشـی ،پژوهشـی ،مدیریتـی و سـازمانی اشـاره کـرد .همچنیـن مهمتریـن مراحلـی که در الگوهـای فرایندی
بـرای توسـعه اعضـای هیئـت علمـی مطـرح شـده ،شـامل مراحـل نیازسـنجی و امکانسـنجی ،برنامهریـزی،
اجـرا ،ارزیابـی و بازخـورد اسـت .موضـوع دیگـری کـه در پیشـینه پژوهـش مطالعـه شـد ،روشهـای معرفـی
و بهکارگرفتـه شـده بـرای توسـعه اعضـای هیئـت علمـی اسـت .عمدهتریـن روشهـا و راهبردهـای توسـعه
حرفـهای اعضـای هیئـت عملـی در پژوهشهـای بررسـی شـده عبارتانـد از :کارگاه آموزشـی ،اجتماعـات
یادگیـری ،مربیگـری ،سـمینار آموزشـی ،فرصـت مطالعاتـی ،اعتبـار آموزشـی و پژوهشـی ،جوایـز آموزشـی و
پژوهشـی ،اقدامپژوهـی ،گروههـای انتقـادی ،تلهکنفرانـس ،جـزوات آموزشـی و مشـاوره فـردی.
پـس از مطالعـه و تحلیـل پژوهشهـای انجـام شـده در زمینـه توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی،
سـعی شـد تـا بـا اسـتفاده از تلفیـق الگوهـای موجـود و نیـز بـا بهرهگیـری از ادبیـات و پیشـینه موضـوع ،الگویـی
بـرای توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی در آمـوزش مهندسـی ارائـه شـود .در مرحلـه بعـد ،بهمنظـور
اطمینـان از صحـت و اعتبـار تحلیلهـای انجـام شـده و نیـز تکمیـل مقولههـای شناسـایی شـده ،بـا پنـج نفـر
از اسـتادان و صاحبنظـران در حـوزه آمـوزش مهندسـی و صاحبنظـران آمـوزش عالـی ،کـه در موضـوع توسـعه
حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی صاحبنظـر یـا صاحـب اثـر علمـی بودنـد ،مصاحبـه نیمـه سـاختاریافته انجـام
شـد .رونـد مصاحبـه بدیـن صـورت بـود کـه ابتـدا تحلیلهـای انجـام شـده مبتنـی بـر پیشـینه پژوهـش و نیـز
الگـوی اسـتخراج شـده از پیشـینه بـه هـر یـک از متخصصـان عرضـه شـد و ضمـن پرسـیدن نظـر آنهـا راجـع
بـه الگـوی ارائـه شـده ،از آنهـا دربـاره دیگـر ابعـاد الگـوی توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی در آمـوزش
مهندسـی سـؤال شـد .پس از احصای نظرهای متخصصان ،در خصوص تکمیل و اصالح الگوی اولیه اقدام
و متـن مصاحبههـا نیـز بـا روش کدگـذاری و در دو مرحلـه کدگـذاری بـاز و محـوری تحلیـل شـد .درنتیجـه ،بـا
اطمینـان بیشـتری مؤلفههـای اصلـی الگـوی توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی تکمیـل شـد.
پـس از اجـرای ایـن دو مرحلـه از پژوهـش ،مؤلفههـای شناسـایی شـده در پنـج دسـته مقولـه اصلـی
طبقهبنـدی شـد .ایـن مقولههـا کـه ابعـاد اصلـی الگـوی مفهومـی توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی را
تشـکیل میدهنـد ،عبارتانـد از :فلسـفه و مأموریـت دانشـگاه ،اهـداف دانشـگاه در حـوزه آموزش مهندسـی،
نیازسـنجی توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی ،انتخـاب راهبردهـای مناسـب بـرای توسـعه اعضـای
هیئـت علمـی ،ارزشـیابی و بازخـورد .در شـکل  4الگـوی مفهومـی ارائـه شـده بـرای توسـعه حرفـهای اعضـای
هیئـت علمـی مهندسـی برآمـده از نتایـج پژوهـش نشـان داده شـده اسـت.
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شکل  .4الگوی مفهومی توسعه حرفهای اعضای هیئت علمی در آموزش مهندسی

ایـن الگـو از چنـد بخـش اصلـی تشـکیل شـده اسـت .نقطـه شـروع فرایند توسـعه حرفهای اعضـای هیئت
علمـی توجـه بـه فلسـفه وجـودی و مأموریـت 1آن دانشـگاه یـا مؤسسـه آمـوزش عالـی اسـت .هـر دانشـگاه از
مجموعـهای از اهـداف باثبـات و منحصـر بهفـرد برخـوردار اسـت کـه ارزشهـا ،عقایـد و مزیـت رقابتـی سـازمان
چرایـی وجـود آن سـازمان پاسـخ میدهنـد ( .)Biloslavo & Lynn, 2007مأموریـت
را تعییـن میکننـد و بـه
ِ

هـر دانشـگاه منحصـر بهفـرد اسـت و برنامههـای توسـعه بایـد در جهـت آن اهداف باثبات باشـد .قسـمت دوم
ایـن الگـو توجـه ویـژه آن بـه نیازسـنجی 2آموزشـی اسـت .برنامههـای توسـعه حرفـهای بایـد بـا نیازهـای فعلـی
اعضـای هیئـت علمـی متناسـب باشـد ( .)Bayar, 2014یکـی از مهمتریـن دالیـل بیثمـر مانـدن تالشهـای
انجـام شـده در زمینـه توسـعه اعضـای هیئـت علمـی ،متناسـب نبـودن ایـن فعالیتهـا بـا نیازهای توسـعهای
اعضـای هیئـت علمـی اسـت .ایـن نیازهـا طـی فراینـد نظاممنـد نیازسـنجی آموزشـی اسـتخراج میشـود .ایـن
نیازهـا از منابـع مختلفـی احصـا میشـوند کـه مهمتریـن آنهـا شـامل محتـوای تخصصـی رشـته مهندسـی،
نیازهـای صنعـت ،جامعـه و مخاطبـان و علـوم مرتبط با حوزه آموزش (مثل روانشناسـی تربیتی ،روانشناسـی
2- Need assessment

1- Mission
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یادگیری و فلسـفه آموزش) اسـت ( .)Seif, 2019برای مثال ،اینکه روش تدریس یا فناوری آموزشـی مناسـب
بـرای تدریـس در رشـتههای مختلـف مهندسـی تفـاوت دارد ،واقعیـت مهمـی اسـت کـه در طراحـی دورههای
توانمندسـازی تدریـس اعضـای هیئـت علمـی مهندسـی بایـد بـه آنهـا توجه شـود.
بخـش دیگـر ایـن الگـو شـامل انتخـاب روشهـا و راهبردهـای مناسـب بـرای توسـعه حرفـهای اعضـای
هیئـت علمـی متناسـب بـا نیازهـای حرفـهای آنهـا در آمـوزش مهندسـی اسـت .امـروزه ،متخصصـان ایـن
ً
موضـوع را پذیرفتهانـد کـه همـه نیازهـای رشـد حرفـهای منابـع انسـانی لزومـا از طریـق آمـوزش (تربیـت)

1

پاسـخ داده نمیشـود ،بلکـه راهبردهـای متعـددی بـرای توسـعه حرفـهای منابـع انسـانی سـازمانها معرفـی
شـده اسـت کـه هـر یـک از آنهـا مزایـا و محدودیتهـای خـاص خـود را دارد و مـوارد کاربـرد آنهـا نیـز متفـاوت
اسـت ( .)Garavan & Carbery, 2012بهمنظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای ویـژه اعضـای هیئـت علمـی کـه
طـی فراینـد نیازسـنجی شناسـایی شـده اسـت ،بایـد مناسـبترین راهبـرد /راهبردهـا انتخـاب شـود کـه ایـن
راهبردهـا بـه اشـکال مختلفـی دسـتهبندی شـدهاند؛ برخـی از آنهـا رسـمی و برخـی دیگـر غیـر رسـمی هسـتند
و بعضـی در محیـط کار اجـرا میشـوند و بـرای اجـرای برخـی دیگـر نیـاز اسـت کـه کارکنـان سـازمان را تـرک و
در آن دوره یـا فعالیـت شـرکت کننـد .در یـک دسـتهبندی سـاده میتـوان انـواع راهبردهـای توسـعه منابـع
انسـانی را بـه راهبردهـای فـردی و گروهـی تقسـیم کـرد .از جملـه مهمتریـن راهبردهـای فـردی میتـوان بـه
مربیگـری ،2منتورینـگ ،3اقدامپژوهـی ،4آموزشپژوهـی ،5فرصـت مطالعاتـی و یادگیری خودراهبر اشـاره کرد.
برخـی دیگـر از راهبردهـای توسـعه منابـع انسـانی نیـز وجـود دارنـد کـه بهصورت گروهـی اجرا میشـوند ،مانند
اجتماعـات حرفـهای ،6کارگاه آموزشـی ،تدریسپژوهـی ،7شـبکه کیفیـت آمـوزش و تدریـس مشـترک .البتـه،
همـه راهبرهـای توسـعه منابـع انسـانی بـه ایـن مـوارد محـدود نمیشـود .آخریـن بخـش از الگـوی ارائـه شـده
بـر ارزشـیابی و بازخـورد تمرکـز دارد کـه موضـوع اصلـی آن اطمینـان از اثربخشـی فعالیتهـای توسـعه اعضـای
هیئـت علمـی اسـت.
6.نتیجهگیری
مدتهاسـت کـه اعتقـاد بـر ایـن اسـت کـه مهمتریـن منبعـی کـه هـر مؤسسـه آمـوزش عالـی در اختیـار دارد،
اعضـای هیئـت علمـی آن هسـتند

کـه دانـش و مهـارت را بـه دانشـجویان میآموزنـد (Hrnciar & Madzík,

)2013؛ بهعبارت دیگر ،قلب هر دانشـگاه اعضای هیئت علمی آن دانشـگاه اسـت .یک دانشـگاه یا دانشـکده
ً
دقیقـا بهدلیـل نـوع اعضـای هیئـت علمـی آن اسـت کـه خوب یا بـد ،اثربخش یا غیر اثربخش اسـت .از این رو،
توانمندسـازی اعضای هیئت علمی مرا کز دانشـگاهی در جهت توسـعه حرفهای و پیشـبرد اهداف دانشـگاه
3- Mentoring
6- Community of practice

2- Coaching
5- Scholarship of teaching and learning

1- Training
4- Action research
7- Lesson study
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حایـز اهمیـت اساسـی و تحقـق آن نیازمنـد برنامهریـزی هدفمنـد اسـت ( .)Cockrell, 2011در طـول پنـج
دهـهگذشـته،فعالیتهـایتوسـعههیئـت علمـی بهصورت واضح و روشـن تکامـل یافته اسـتوبهتدریج نیز
گسـترش مییابـد (.)Austin & Sorcinelli, 2013
توسـعه حرفهای اعضای هیئت علمی در رشـدحرفهایومقامدانشـگاهی اعضای هیئت علمی نقش
مهمـی دارد و بـا سـرزندگی آموزشـی آنهـا مرتبـط اسـت .ایـن مهـم میتوانـد بـا یـک برنامـه و الگـوی توسـعه
هیئـت علمـی پویـا و فعـال تحقـق یابـد کـه ایـن امـر بـه افزایـش شایسـتگیهای محـوری اعضای هیئـت علمی
منجـر میشـود ( .)Guraya et al., 2016لـذا ،برخـورداری از یـک مـدل و الگـوی پایـه بـرای طراحـی و اجـرای
برنامههـای توسـعه حرفـهای الزم و ضـروری اسـت.
پژوهشهای انجام شـده نشـان میدهد که برنامههای توسـعه حرفهای مدرسـان در آموزش مهندسـی
میتوانـد آنهـا را بـا مهارتهـای جدیـد تدریـس آشـنا کنـد کـه نسـبت بـه روش سـنتی «سـخنرانی پـای تخته»

1

بسـیار اثربخشتـر اسـت ( .)Brentetal, 2000اسـتینرت و همـکاران ( )Steinert et al., 2009در پژوهـش خـود
ویژگیهـای کلیـدی توسـعه هیئـت علمـی مؤثـر را شـامل اسـتفاده از یادگیـری تجربـی ،بازخـورد بهموقـع و
مؤثـر،روابـطبـا همـکار ،مداخالتسـازماندهی شـده از طریـقمدلهای مبتنی بر اصولآمـوزشویادگیری و
برخـورداری ازاسـتراتژیهایآموزشـیگونا گـون مطـرح کردهانـد .مبتنی بر همین دیدگاههـا ،در این پژوهش
سـعی شـد تـا بـا مـرور پیشـینه توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی ،الگویـی بـرای توسـعه اعضـای هیئـت
علمـی در آمـوزش مهندسـی ارائـه شـود .الگـوی ارائـه شـده در ایـن پژوهـش یـک الگـوی فرایندی اسـت که در
عیـن حـال ،تـا حـدود زیـادی محتوای توسـعه حرفهای اعضای هیئت علمی را نیز مشـخص میکند .از جمله
ویژگیهـای الگـوی ارائـه شـده آن اسـت کـه شـروع فراینـد توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمی را بر فلسـفه
وجـودی و مأموریـت دانشـگاه مبتنـی کـرده اسـت .ایـن امـر موجـب میشـود تـا تالشهـای مختلـف توسـعه
حرفـهای جهتگیـری مشـترکی داشـته باشـند و از پرا کندگـی و نبـود انسـجام ،که موجب آسـیبپذیری اغلب
برنامههـای توسـعه اعضـای هیئـت علمـی اسـت ،پرهیـز شـود .لگورتـا و همـکاران ()Legorreta et al., 2006
نیـز در پژوهشـی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد که برنامههای توسـعه حرفـهای معمول که در دانشـگاهها اجرا
میشـوند ،پرا کنـده و نامنسـجم هسـتند .آنهـا پیشـنهاد کردنـد کـه برنامههـا و فعالیتهـای بالندگـی هیئـت
علمـی بایـد در جهـت اهـداف ،مأموریت و برنامه اسـتراتژیک دانشـگاه باشـد .همچنین آنهـا الگویی بهمنظور
ارتبـاط توسـعه اعضـای هیئـت علمـی بـا مأموریت دانشـگاه طراحـی کردند.
ویژگـی دیگـر ایـن الگـو اسـتفاده از نیازسـنجی آموزشـی بهمنظور طراحی برنامههای توسـعهای متناسـب
بـرای اعضـای هیئـت علمـی اسـت .در بسـیاری از مـوارد مشـاهده میشـود کـه دانشـگاهها هزینههـای زیادی
را بـرای طراحـی و اجـرای برنامههـای توسـعه حرفـهای اعضـای خـود صـرف میکننـد ،ولی چون ایـن برنامهها
1- Chalk-and-talk
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مبتنـی بـر نیـاز اعضـای هیئـت علمـی نیسـتند ،آنهـا بـه آن روی نمیآورنـد یـا این برنامههـا نمیتوانـد تغییرات
چندانـی را در آنهـا ایجـاد کنـد .نیازسـنجی آموزشـی عبـارت از شناسـایی نیازهـای آموزشـی و درجهبنـدی
آنهـا بـه ترتیـب اولویـت اسـت ( .)Emadzadeh et al, 2004نیازهـای مرتبـط بـا توسـعه حرفـهای اعضـای
هیئـت علمـی از تنـوع زیـادی برخـوردار اسـت .پژوهشهـای انجـام شـده نشـان میدهـد کـه مهمتریـن معیـار
بـرای ارزیابـی اثربخشـی برنامههـای توسـعه حرفـهای میـزان تناسـب آن برنامههـا بـا نیازهـای فعلـی اعضـای
هیئـت عملـی اسـت ( .)Bayar, 2014اصلیتریـن ایـن نیازهـا در حـوزه حرفـه آمـوزش نیـز بـه پنـج دسـته کلـی
تقسـیم میشـود :نیازهـای مرتبـط بـا زمینـه تدریـس (آمـوزش) ،ضمـن تدریـس ،ارزشـیابی آموزشـی و فنـاوری
آموزشـی .هـر کـدام از ایـن دسـتهها خـود شـامل انـواع نیازهـای آموزشـی میشـود (.)Abedi et al., 2018
الگـوی ارائـه شـده در ایـن پژوهـش بـر ایـن اصـل مهـم اسـتوار اسـت کـه انجـام دادن نیازسـنجی آموزشـی قبل
از برنامهریـزی و اجـرای برنامههـای توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی موجـب افزایـش اثربخشـی ایـن
برنامههـا خواهـد شـد.
از دیگـر ویژگیهـای منحصـر بهفـرد الگـوی ارائه شـده در این پژوهش ،تنوع راهبردهای توسـعه حرفهای
اسـت .ایـن تنـوع بـه مجریـان و نیـز اعضـای هیئـت علمـی امـکان میدهـد تـا بـا توجـه بـه شـرایط و مقتضیـات
دانشـگاه و مخاطبـان ،بهتریـن راهبـرد ممکـن را انتخـاب و اجـرا کننـد .محـدود کـردن برنامههـای توسـعه
اعضـای هیئـت علمـی بـه صـرف کارگاههای آموزشـی موجـب دلزدگی اعضا و غیرکاربردی شـدن ایـن برنامهها
میشـود .در سـالهای اخیر ،یک تغییر پارادایم اساسـی در حوزه توسـعه منابع انسـانی صورت گرفته اسـت،
بهطوری که میتوان از این تغییر با عنوان تغییر پارادایم آموزش 1به یادگیری 2نام برد (.)Owen et al., 2006
یکـی از تأ کیـدات ایـن تغییـر پارادایـم اسـتفاده از روشهـای متفـاوت و ترکیبـی در آمـوزش و بهسـازی منابـع
انسـانی اسـت .پیمایشـی در سـال  2012در  500شـرکت بزرگ اروپایی انجام و در آن از آزمونشـوندگان سـؤال
شـد کـه از نظـر شـما کـدام اقدامـات توسـعه یادگیـری اثربخـش اسـت .نتیجـه بهدسـت آمـده نشـان داد کـه
برنامـه توسـعه در خانـه ،مربیگـری ،گـردش شـغلی ،یادگیـری در عمـل ،منتورینـگ ،تسـهیم دانـش ،یادگیری
الکترونیکـی و منابـع یادگیـری چندرسـانهای مهمتریـن راهبردهـا بـرای توسـعه حرفـهای کارکنـان محسـوب
میشـود (.)Fathi Vajargah & Nori, 2019
درنهایـت ،برخـورداری ایـن الگـو از سـازوکار ارزشـیابی و بازخـورد موجـب میشـود کـه مدیـران و مجریـان
برنامههـای توسـعه اعضـای هیئـت علمـی از اثربخشـی ایـن برنامههـا اطمینـان حاصـل و در صـورت نیـاز،
اصالحـات الزم را در ایـن زمینـه اعمـال کننـد .ارزشـیابی اثربخشـی برنامههـای توسـعه حرفـهای میـزان
موفقیـت ایـن برنامههـای را نشـان میدهـد ( .)Bayar, 2014هـدف نهایـی برنامههـای توسـعه حرفـهای
در آمـوزش مهندسـی ارتقـای یادگیـری فرا گیـران اسـت ( .)Filges et al, 2019بایـد اثربخشـی ایـن برنامههـا
2- Learning

1- Training
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همـواره ارزیابـی شـود تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه اهـداف مـد نظـر محقـق شـده اسـت و ایـن برنامههـا
 نتایـج بهدسـت آمـده از ایـن.توانسـتهاند در ارتقـای کیفیـت آمـوزش مهندسـی نقـش مؤثـری داشـته باشـند
.ارزیابـی میتوانـد در طراحـی و اجـرای برنامههـای آتـی اسـتفاده شـود
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Wداود قرونـه :اسـتادیار و مدیـر گـروه مدیریـت آموزشـی و توسـعه منابـع
انسـانی دانشـگاه فردوسـی مشـهد ،دانشآموختـه دکتـری مدیریـت آمـوزش
عالـی دانشـگاه تهـران ،انتشـار بیـش از  40مقالـه پژوهشـی در نشـریات و
همایشهـای ملـی و بینالمللـی و  3کتـاب .عنـوان رسـاله دکتـری و  5مـورد از
مقـاالت ایشـان در زمینـه توسـعه حرفـهای اعضـای هیئـت علمـی بـوده اسـت.

Wفاطمـه ثنائیپـور :دانشآموختـه کارشـناس ارشـد  MBAگرایـش مدیریـت
تکنولـوژی از دانشـگاه سـمنان ،انتشـار بیـش از  12مقالـه پژوهشـی در
نشـریات و همایشهـای ملـی .از سـال  1397بـه عنـوان کارشـناس آمـوزش
در مجتمـع آموزشـی و پژوهشـی صنعـت آب و بـرق خراسـان مشـغول بـه کار
است.

