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 ارائه و پایداري آموزش براي علمی هیئت اعضاي صالحیتهاي ارتقاي عدم مسئله بررسی منظور به حاضر تحقیق :چکیده

 بر .شد استفاده سیستم پویاییهاي تحلیل روش از مسئله ماهیت به توجه با .است گرفته صورت آن دبهبو براي راهکارهایی
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 تحلیل از پویا فرضیات تدوین و تحقیق مسئله تشریح منظور به .شد انجام مصاحبه و پرسشنامه طریق از کمتر و سال 20 کار

 پایداري آموزش براي علمی هیئت اعضاي صالحیتهاي پویاي الگوي مسئله، شناخت مبناي بر .شد استفاده علّتها اي الیه الیه

  بینی پیش آینده سال 20 زمانی افق در آن رفتار سازي، شبیه از استفاده با و توصیف تحقیق مسئله آن با که شد تدوین

 اعتبار از اطمینان از پس .است کننده متعادل باخوردي حلقه چهار و کننده تقویت بازخوردي حلقه هشت داراي الگو .شودمی

 بر آنها ثارآ بررسی منظوربه و شد استخراج الگو بطن از علمی هیئت اعضاي صالحیتهاي ارتقاي براي سازکار شش الگو،

 تازه دانشجویان براي اجباري درسی واحد دو گرفتن نظر در شامل سازکارها این .شدند مونآز و سازي شبیه محیط در مسئله،

 راهبردهاي خصوص در مهارتی ـ آموزشی هاي دوره برگزاري ،پایداري صالحیتهاي پایه مفاهیم با آشنایی خصوص در وارد

 آموزشی، مختلف هاي رشته الزامی یتخصص دروس محتواي در بازنگري علمی، هیئت اعضاي ویژه پایداري آموزش مناسب

 براي ویژه امتیازهاي گرفتن نظر در طریق از علمی هیئت اعضاي ارتقاي نظام تغییر راهبردي، گويوگفت جلسات برگزاري

  .هستند آموزشی فرایندهاي بر مبتنی ارتقا نظام تغییر و پایداري بر مبتنی تحقیقات
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 مقدمه .۱

 از و یافته گسترش گیرمچش طور به پایدار توسعه براي آموزش /اريپاید آموزش مفهوم گذشته دهه در

 اعالم اخیر المللی بین اقدام مشهورترین و ترین مهم .است شده برخوردار محکمی المللی بین حمایت

 این .است متحد ملل سازمان در پایدار، توسعه براي آموزش دهه نام به میالدي 2005 تا 2014 سالهاي

 توسعه اصطالح بار نخستین يابر که زمانی ،1980 سال از المللی بین سطح در که است اقداماتی اوج دهه

 براي افراد دنکر درگیر ،آن از هدف و است هشد انجام ،پایداري توسعه خصوص در شد معرفی پایدار

  يپایدار آموزش .]22[است آموزش طریق از پایداري ارتقاي منظوربه جدید اقدامات و رفتارها پذیرش

 اگرچه .شد سازي مفهوم جهانی محتواي در آموزش باره در تفکر چگونگی مجدد یريگشکل منظوربه

 قبیل از مختلف بخشهاي میان همکاري مشوق اما شد، آغاز محیطی زیست جنبشهاي از آموزش این

 خصوص در آموزش که است بشر حقوق و اجتماعی توسعه اقتصادي، توسعه زیست، محیط از حفاظت

  .]7[کنند می ووججست را پایداري موضوعات

 داخلی آژانس کمیته یونسکو، براي اقیانوسیه یفرهنگ مرکز قبیل از المللی بین نفع ذي هاي شبکه

 توسعه براي صالحیتها آموزش انجمن و تغییر براي جوانان اقدام پایدار، سعهتو براي آموزش دهه براي

 آموزش این مشترك، هاي زمینه به توجه با و دارند يپایدار آموزش از متفاوتی دیدگاه کدام هر پایدار،

 و ارزشها تلفیق که است اندیشمندانه و دگرگونی فرایند يپایدار آموزش :شود تعریف گونه این تواند می

 فرد هر روزمره اي حرفه و شخصی زندگی در بلکه آموزشی، نظامهاي در فقط نه را پایداري ادراکات

 حل به کمک براي جدید مهارتهاي و دانش با افراد کردن توانمند ابزار آموزش این همچنین، .طلبد می

 نوع این .کشد می چالش به را آینده و حال جهانی اجتماع جمعی زندگی که است مشترکی موضوعات

 براي ابزاري نیز و زندگی به احترام و اقتصادي و اجتماعی عدالت کسب براي فراگیر رهیافتی آموزش

 پایداري آموزش .]23[رود می شمار به موجود آموزشی هاي برنامه گرایش تغییر و آموزش کیفیت بهبود

 هماهنگ حقیقت این با یمهندس آموزش جدید پارادایم زیرا کند، می درگیر بسیار را مهندسی آموزش

 و انسان رفتار و نگرشها ارزشها، با که گیرد می بر در را لیئمسا حل آینده و حال تقاضاهاي که است

 زمینه یک در اقتصادي و محیطی سیاسی، اجتماعی، يمها نظا پویاییهاي و متقابل روابط همچنین،

  .]5[دارند سروکار جهانی

 صالحیتهاي کسب امر این الزمه کند، دایپ گرایش پایداري يسو به باید آموزش اگر اساس، این بر

 که جهانی درك براي فراگیران کردن توانمند براي ویژه یصالحیتهای ،است آموزشگران براي نیاز مورد

 هاي جنبه میان درونی ارتباطات و پیچیدگی به توجه و درك این اساس بر عمل و کنیم می زندگی آن در

 ارجاع يپایدار آموزش صالحیتهاي عنوان به اغلب صالحیتها این .محیطی یستز و اجتماعی اقتصادي،

 که دارد باالیی تقاضاي آموزشگران آموزش يبرا سازي ظرفیت کشورها از يبسیار در .]18[شوند می داده
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 محتواي تلفیق و درسی برنامه گرایش تغییر فرایندهاي یادگیري، و تدریس فرایندهاي آموزش شامل

 حرکت براي  چالش ترین مهم که یافته توسعه کمتر کشورهاي در ویژه به ،است آن در داريپای آموزش

 آموزش براي آموزشگران سازي ظرفیت بنابراین، و است انسانی نیروي نبود پایداري، آموزش سوي به

   .]23[است نیاز مورد بسیار يپایدار

 آمـوزش  سوي به عالیآموزش نظام یشگرا هايلفهؤم از یکی پایداري آموزش به مربوط تحقیقات در

 بـه  نیـز  تحقیقـات  از بـسیاري  در .]25 و 18 ،16[است شده ذکر علمی  تئهی اعضاي صالحیت ،پایداري

 و 20[است شده اشاره پایداري آموزش خصوص در علمی  تئهی اعضاي محدود تواناییهاي و آگاهی سطح

 کـسب  صالحیت شامل پایداري آموزش ايبر آموزشگران صالحیتهاي به خود الگوي در ]16[سلرز .]23

 با مرتبط  صالحیت سیستمی، تفکر با مرتبط  صالحیت پایداري، اخالق و ارزش صالحیت ،يپایدار دانش

 شـده  اسـتفاده  الگـو  این از حاضر تحقیق از بخشی در که کرده اشاره اقدام با مرتبط صالحیت و احساس

   .است

 براي علمی تئهی اعضاي صالحیتهاي زمینه در یتحقیقات که داد نشان موضوع سوابق بررسی

 سعی محققان بنابراین، .است نگرفته صورت ،سیستم پویاییهاي رویکرد با خصوصبه ،پایداري آموزش

 استفاده الگو دهنده تشکیل فرضیات اکتشاف سرنخهاي عنوان به تحقیق نظري ادبیات از که اند کرده

 شده بیان ،اندکرده ایفا تحقیق این رد را هدایتگر نقش نحوي به که تحقیقاتی از برخی ادامه در .کنند

   .است

 همچنین، .]10[کنند می تأکید وي تدریس عملیات بر آموزشگر باورهاي تأثیر بر محققان از برخی

 خصوص در که اند تهخپردا موضوع این به ]6[میچل و کاریو .]15[ستپویا عمل، و باورها میان ارتباط

 پی در و کنندمی تالش پایدار توسعه /پایداري مفهوم درك رايب علمی تئهی عضايا ،پایداري آموزش

 زمان که اند کرده تأکید اي العهمط در ]25[ همکاران و والزکوئز .هستند يپایدار دانش به دستیابی

 استفاده و درسی برنامه درون پایداري موضوعات تلفیق منظوربه علمی تئهی اعضاي براي را محدودیتی

 آموزش براي خود تواناییهاي از توانند نمی آنها که کندمی ایجاد علمی تئهی اعضاي تدریس روشهاي زا

 اعضاي از برخی ،خصوص این در .داشت نخواهند آن کسب براي اي انگیزه یا دننک استفاده پایداري

 تخصصی مینهز در پایداري دانش هئارا براي مانعی پرحجم درسی برنامه که معتقدند نیز علمی تئهی

 و ندارند را پایداري محتواي و خود درسی محتواي میان ارتباط برقراري توانایی نیز برخی و است

 باورها که کند می بیان ]9[فین .]20[دانند می خود درسی محتواي از مجزایی بخش را پایداري محتواي

 اهداف بر و درسی مهبرنا طرح بر شده، انتخاب تدریس راهبردهاي با همراه آموزشگر نگرشهاي و

 نتایج افزایش براي آموزشگران که اند کرده تأکید محققان از بسیاري .است تأثیرگذار دانشجویان اکتسابی

  در تدریس راهبردهاي خصوص در اهآن دانش و نندک توجه خود تدریس روشهاي به باید یادگیري
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 ]17[توماس و استرلینگ و ]19[ارانهمک و سوانسبورگ .]21 و 13 ،11 ،9[دارد اهمیت آنها ارگیريکهب

 ]12[مکاران و کومبی یپسل .اندکرده تأکید علمی تئهی اعضاي میان در اي رشته میان همکاري توسعه بر

 اشاره پایداري آموزش موضوعات به ورود براي علمی تئهی اعضاي اي حرفه توسعه به خود تحقیق در نیز

 اعضاي میان در اي چندرشته مهارتهاي و اندك عمل ديآزا به ]8[ همکاران و باالس فرر .اند هکرد

 سیاستهاي در پایداري آموزش موضوع ننبود به محققان از برخی همچنین، .اند هکرد اشاره علمی تئهی

 کسب براي تالش و علمی تئهی اعضاي براي را پایداري آموزش اهمیت تواند می که ،دانشگاه

  .]24 و 14[ اندکرده اشاره ،دنک آشکار ار آن به اقدام منظوربه الزم صالحیتهاي

 به راجع تحقیقات که است موضوعی پایداري آموزش براي آموزشگران صالحیت ارتقاي که  آنجایی از

 صالحیتهاي پویاي الگوي تدوین هدف با حاضر تحقیق است، مانده مغفول المللیبین و ملی سطح در آن

 انجـام  صـالحیتها  ایـن  ارتقاي براي مناسب سازکارهاي هئارا و پایداري آموزش براي علمی  هیئت اعضاي

   .است شده

  

  سازي  الگو فرایند و تحقیق روش .۲

 اعضاي و عالیآموزش ریزان برنامه براي آن نتایج زیرا ،بود کاربردي هدف رظن از حاضر تحقیق

 کلیه زیرا ،بود غیرآزمایشی متغیرها کنترل درجه و نظارت یزانم نظر از و است استفاده قابل علمی تئهی

 نوع از ها داده گردآوري نحوه نظر از ،همچنین د؛ش می مطالعه طبیعی وضعیتی در نظر مورد متغیرهاي

   .است گرفته صورت جامعه پیمایش و پدیده پیمایش تحقیق این در .بود پیمایشی

سیستم پویاییهاي" شناسی روش از حاضر تحقیق در
1

 که تاس ذکر ایانش .است شده گرفته بهره "

 اي لهئمس باره در اصوالً که شودمی محسوب کاوي مورد روش از تعمیمی واقع، در سیستم پویاییهاي

 مورد ،است نیاز کاوي مورد به تحقیق این شناسی روش در که آنجایی از .]1[کند می بحث مشخص

 تهران اهدانشگ زیرا شد، گرفته نظر در "تهران دانشگاه طبیعی منابع و زيکشاور پردیس" مطالعه

 تحقیق، موضوع به توجه با ؛است شده معرفی 1404 انداز چشم سند در ایران عالیآموزش نماد عنوان به

 طبیعی منابع و کشاورزي پردیس براي يپایدار آموزش روند در تسریع براي تغییرات هرگونه شروع

 هاي دانشکده سایر وجهت مورد زمینه این در الگویی عنوان به بتواند تا بود مناسب تهران دانشگاه

  براي را اي مرحله پنج فرایند سیستم پویاییهاي شناسی روش .گیرد قرار طبیعی منابع و کشاورزي

   .کند می پیشنهاد سازي  الگو

  

____________________________________________________________________ 
 

1. System Dynamics (SD) 
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  اجرایی  گام پنج به توجه با .است شده ایجاد زیر فرایند طی مقاله این در شده هئارا الگوي

 تحلیل و تخراجاس کسب، روشهاي و تحقیق اجرایی مراحل امگ هر در سیستم، پویاییهاي اسیشنروش

  .است شده داده توضیح گام آن در ها داده

  

   )لهئمس مرز انتخاب( لهئمس دقیق تعریف :اول گام .٣

  چیست؟ لهئمس :موضوع انتخاب  .الف

 همراه ثابتی تقریباً و کند روند با پایداري آموزش براي علمی  تئهی اعضاي صالحیت کسب چرا

  ست؟ا

  است؟  کدام بگیریم، نظر در باید که کلیدي هايمتغیر :کلیدي متغیرهاي .ب

 يپایدار آموزش براي علمی تئهی اعضاي صالحیتهاي

 بتوانیم تا برگردیم عقب به چقدر بگیریم؟ نظر در باید آینده در را زمانی مدت چه :زمانی افق .پ

  کنیم؟ شناسایی را مشکل هاي ریشه

 بـراي  کـه  زمانی مدت و سال 20 است، شده گرفته نظر در آینده در که زمانی تمد حاضر تحقیق در

 گرفته نظر در 1370 سال أمبد عبارتی،  به ؛است اخیر سال 20 است، شده گرفته نظر در مشکل شناسایی

 المللـی   بـین  مجـامع  را عـالی آموزش در يپایدار آموزش که شد گرفته نظر در زمانی واقع، در .است شده

 ).1990 سال( دبستن کار به را آن جهان در مختلف دانشگاههاي عمل در و ردندک مطرح

 چیست؟ کلیدي متغیرهاي و مفاهیم تاریخی رفتار ):مرجع رفتارهاي( لهئمس از پویا تعریف .ت

  باشد؟ چگونه است ممکن آنها رفتار آینده در

 طول در را مشکل رفع رفتپیش که است تشریحی هاي داده و نمودارها از اي مجموعه مرجع رفتار

 منظوربه سیاستها طراحی و لهئمس فهم براي که کلیدي متغیر سنجش چگونگی .دهد می نشان زمان

 بخش در کلیدي متغیر رفتاري الگوي و نتایج .است شده داده توضیح ادامه در است، مهم لهئمس حل

  .است هشد هئارا نتایج

 آمـوزش  بـراي  علمـی   تئهی اعضاي یتهايصالح رفتاري الگوي( مرجع رفتار بررسی نحوه 

  )پایداري

 که است يپایدار آموزش براي علمی تئهی اعضاي صالحیتهاي تحقیق این در هشد بررسی کلیدي تغیرم

CSCT الگوي اساس بر
1

 صالحیت ،يپایدار دانش کسب صالحیت شامل صالحیت این هاي لفهؤم ]16[

____________________________________________________________________ 
 

1. Curriculum, Sustainable Development, Competences, Training (CSCT) 
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 صالحیت و احساس با مرتبط  صالحیت یستمی،س تفکر با مرتبط  صالحیت ،يپایدار اخالق و ارزش

   .است شده یدهسنج پرسشنامه ابزار با اقدام، با مرتبط

 ياهنظر از  علمی تئهی اعضاي هاي پرسشنامه ظاهري و محتوایی اعتبار تعیین براي تحقیق این در

 سنجش مورد هاي سازه اعتماد قابلیت سنجش خصوص در .شد گرفته بهره علمی تئهی اعضاي اصالحی

 عاملی تحلیل از گیري بهره امکان نمونه، حجم بودن پایین دلیل به علمی، تئهی اعضاي پرسشنامه در

  محاسبه به پرسشنامه پاپایی سنجش براي رو، این از و نبود فراهم لیزرل افزار نرم از استفاده با تأییدي

 پایایی از بررسی مورد ايه سازه که دهد می نشان 1 جدول نتایج .شد بسنده کرونباخ آلفاي ضریب

  .اند بوده برخوردار مناسبی

  

  علمی تئهی اعضاي  پرسشنامه در سنجش مورد هاي سازه کرونباخ آلفاي میزان :1 جدول

  کرونباخ آلفاي  گویه تعداد  امتیاز  مقیاس  سازه نام

  82/0  5  0-10  اي فاصله   يپایدار دانش کسب صالحیت

  92/0  14  0-10  اي صلهفا    يپایدار اخالق و ارزش صالحیتهاي

  96/0  15  0-10  اي فاصله  سیستمی تفکر با مرتبط  صالحیت

  96/0  9  0-10  اي فاصله  احساس با مرتبط صالحیت

  92/0  11  0-10  اي فاصله  اقدام با مرتبط  صالحیت

 

 مرجع رفتار بررسی براي مطالعه مورد نمونه و آماري جامعه   

  يپایـدار  آمـوزش  منظـور به علمی  تئهی اعضاي صالحیتهاي" کلیدي متغیر رفتاري الگوي بررسی براي

 نظـر  در اخیر سال 20 لهئمس هاي  ریشه شناسایی براي که   آنجایی از .است نیاز زمانی مقطع هاي  داده به"

 دوره چهـار  بـه  گذشـته  سـال  20 پردیس، در علمی  تئهی اعضاي جذب سال اساس بر است، شده گرفته

 نظـر  در پیـشفرض  ایـن  همچنـین،  .شد تقسیم 1385-90 و 1380-85 ،1375-80 ،1370-75 زمانی

 زمـان  تـا  جـذب  زمـان  از علمی  تئهی اعضاي در يپایدار آموزش صالحیتهاي خصوص در که شد گرفته

 وجـود  پیـشفرض  ایـن  بـراي  کـه  شواهدي .است نگرفته صورت آنها در چندانی تغییر تحقیق این اجراي

 گرفتـه  نظـر  در آنهـا  بـراي  يپایـدار  آموزش موضوعات خصوص در آموزشی هايدوره که است آن دارد،

   .است نشده

 با .است زمانبر آن در تغییر عبارتی، به ؛است تأخیردار سرشتی داراي تحقیق لهئمس دیگر، سوي از

 جذب سابقه کمتر و سال 20 که اعضایی علمی تئهی اعضاي انتخاب در له،ئمس از ماهیتی چنین وجود

 گرفتن نظر در با .شد شامل را نفر 159 که شدند انتخاب آماري جامعه نوانع به دارند، را پردیس در

 معیار انحراف تعیین براي سنجش مورد متغیر عنوان به پردیس، در علمی تئهی اعضاي جذب سال متغیر



                                                                                                   

                                                                                    ام فهام و میثم رجبی نهوجی           ه   ال  
                                                                                                          

 

95

 و شده گرفته نظر در زمانی بازه چهار به توجه با .شدند انتخاب نمونه عنوان به نفر 40 کوکران، فرمول در

 این بر که شد استفاده متناسب تصادفی اي طبقه گیري نمونه از زمانی، بازه هر در آماري جامعه جمح

 عضو 7 ،1375-80 زمانی بازه براي علمی، تئهی عضو 10 ،1370-75 زمانی بازه براي اساس،

 عضو 14 ،1385- 90 زمانی بازه براي و علمی تئهی عضو 9 ،1380-85 زمانی بازه براي علمی، تئهی

 با کوکران فرمول از آمده دست به نمونه تعداد آنکه به توجه با .شدند انتخاب نمونه عنوان به علمی تئهی

 داشته مطابقت بررسی مورد نمونه تعداد خصوص در سیستم پویاییهاي شناسی روش متخصصان نظر

  .شد فتهپذیر کوکران فرمول از آمده دست به نمونه تعداد همان بنابراین، است،
  

   پویا فرضیه ایجاد :مود گام .٤

  لهئمس تشریح اساس بر اولیه فرضیه ایجاد .الف

 فرضیات شناسایی در گام اولین واقع، در و اند  شده گرفته کار  به تحقیق این در که لهئمس تشریح روشهاي

  :است زیر قرار به ،ستپویا

 لهئمس نظري ادبیات .1

 تـا  را لهئمـس  مرزهـاي  تواننـد   مـی  کـه  اتیموضوع به راجع له،ئمس علمی ادبیات مطالعه با محققان

  .کردند پیدا شناخت ند،کن تشریح حدودي

علّتها اي الیه الیه تحلیل .2
1

 

لیتانی :است سطح چهار شامل تحلیل این
2
 /اسطوره و بینی جهان /گفتمان ،اجتماعی علل ،

 علّتهاي سطح دوم سطح .است واقعیت از پرسش بدون دیدگاه لیتانی یعنی ؛نخست سطح .استعاره

 پرسش و داده شرح دوم سطح در لیتانی اطالعات و داده .است مند نظام دورنماي و اجتماعی

 مشخص ناخودآگاه ایدئولوژیک و بینی جهان استداللی، تر، عمیق هايفرض سوم سطح در .دشو می

 و لیتانی مختلف ذینفعان چگونه که پرداخت امر این اکتشاف به توان می سطح این در .شوند می

 ؛دارد می بیان را ناخودآگاه احساسی ابعاد که است استعاره /اسطوره چهارم سطح .سازندمی را نظام

 بدیل هاي آینده خلق براي گذشته و حال فضاي گشودن به بیشتر سطح این عبارتی، به

  .]2[پردازد می

 
 
  

____________________________________________________________________ 
 

1. Causal Layered Analysis (CLA) 
2  . Litany 
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  )بازیگر و بازي زمینه، چارچوب( شاکله مطالعه الیه سه الگوي  .3

 الیه سه الگوي است، شده گرفته بهره آن از تحقیق این در که لهئمس تشریح شهايرو دیگر از

  .است بازي و بازیگران زمینه، شامل مؤلفه سه داراي الگو این .است ]3[شاکله مطالعه

 "روایت ثبت و مصاحبه" ابزار از شاکله مطالعه اي الیه سه الگوي و علّتها اي الیه الیه تحلیل در

 آموختگان دانش و علمی تئهی اعضاي له،ئمس در درگیر افراد با که نحو این به ،تاس شده استفاده

 در پژوهشگران ذهنی فرایند به کمک براي شده ذکر روش سه .است گرفته صورت  مصاحبه

  .اندشده استفاده پویا فرضیات اکتشاف

 

   پویا فرضیات تدوین .ب

 و مرجع رفتارهاي کلیدي، متغیرهاي اولیه، هاي فرضیه اساس بر علّی ساختار هاي نقشه مرحله این در

 ایجاد موجب معلولی و علت روابط در بازخورد وجود .شوند می تدوین دسترس در هاي داده دیگر

 بندي تقسیم یک در که دارند متفاوتی رفتاري الگوهاي ها حلقه این .شود می علّی )هاي فرضیه( يها حلقه

 بازخورد معادل کننده تقویت هاي حلقه .شوند می تقسیم کننده ادلمتع و کننده تقویت هاي حلقه به کلی

   .]4[هستند منفی بازخورد معادل کننده متعادل هاي حلقه و مثبت

  

   سازي شبیه الگوي کردن فرموله :سوم گام .٥

 افزار نرم .است نیاز رایانه در آنها روابط و متغیرها سازي شبیه به زمان طول در سیستم رفتار بررسی براي

1مونسی
 پیچیده هاي سیستم حساسیت تحلیل و الگو آزمون سازي،  الگو براي يقدرتمند سازي شبیه بزارا 

جریان ـ حالت نمودارهاي است الزم سازي شبیه مرحله در .پویاست
2

 )SFD(، در پویا، الگوي بر منطبق 

 نمودارها این .دشو اضافه مختلف سناریوهاي در اريذسیاستگ اهرمهاي و داده بسط افزار نرم محیط

 را معادالت مند نظام نگارش براي الزم یاتئجز تمام تقریباً و هستند سازي شبیه در علّی هاي حلقه معادل

  :شوند می تقسیم زیر گروه سه به سیستم پویاییهاي در جریان نمودارهاي متغیرهاي .نددار

 انباشت یا سطح یا حالت غیرهايمت
3
 که ندشومی مربوط مسیست در عناصري به متغیرها این :

 شامل الگو در حالت متغیرهاي از برخی .گیردمی شکل زمانی دوره یک جریان در آنها مقدار

 علمی هیئت اعضاي آشکار و پنهان دانش ،پایداري آموزش براي علمی هیئت اعضاي صالحیتهاي

 و ریستد فرایند پویاییهاي ،پایداري محتواي حجم یادگیري، و تدریس راهبردهاي خصوص در

____________________________________________________________________ 
 

1. Ventana Simulation Environment (Vensim) 

2. Stock Flow Diagram (SFD)   

3. Stock or Level Variables 
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 همکاریهاي حجم و آموزشی اهداف تعداد دانشجویان، پایداري صالحیتهاي کالس، در یادگیري

 .است اي رشته میان

 نرخ غیرهايمت
1

 .کند می تغییر نرخ متغیرهاي از اي مجموعه یلهسوبه حالت متغیر هر :جریان یا 

 در نرخ متغیرهاي از برخی .است زمان واحد در متغیر یک تغییر میزان دهندهنشان نرخ متغیر

 ،پایداري آموزش به علمی هیئت اعضاي اعتقاد افزایش ،پایداري محتواي حجم افزایش شامل الگو

 دانشجویان پایداري صالحیتهاي افزایش و مقاالت تولید علمی، هیئت اعضاي آموزش تقاضاي

 .است

 کمکی تغیرهايم
2
 ارتباطات ایجاد براي .هستند الگو در اصلی متغیرهاي بین واسط متغیرها این :

 در کمکی متغیرهاي از برخی .باشد رسان کمک تواند می کمکی متغیرهاي تعریف شفافیت، و

 از علمی هیئت اعضاي استفاده ،پایداري آموزش خصوص در پردیس آموزشی سیاست شامل الگو

 امکانات دروس، محتواي در بازنگري ،پایداري آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي

  .است پایداري آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي از استفاده انگیزه و آموزشی

 یابی درون روش از جریان ـ حالت نمودارهاي نکرد فرموله براي جریان ـ حالت نمودار ترسیم از پس

   .شد گرفته بهره دهی وزن و

  

   )اعتبارسنجی /آزمودن( سازي شبیه الگوي آزمون :چهارم گام .٦

 ارزیابی مشخصی روشهاي به توجه با علمی نظر از الگو اعتبار مرحله این در سازي، شبیه فرایند از پس

 فرضیات اصالح آمده، دست به الگوي و پویا فرضیات ساختاري اعتبارسنجی براي تحقیق این در .شود می

 مصاحبه جلسه چندین از تحقیق لهئمس از دیگري ابعاد شدن آشکار و جدید فرضیات به دستیابی و

 شهید دانشگاه در سیستم مدیریت متخصصان مشارکت با جلسه که شد گرفته بهره کانونی گروههاي

 همچنین، .است بوده آنها ترین مهم طبیعی منابع و کشاورزي پردیس علمی تئهی اعضاي و بهشتی

 در که نیز بعاديا سازگاري آزمون .آید می شمار به الگو اعتبارسنجی از بخشی عنوان به نیز موضوع ادبیات

 اعتبارسنجی .است شده انجام الگو کردن فرموله زمان در ند،شومی بررسی معادالت در متغیرها ابعاد آن

 و بررسی پارامتري حساسیت آزمون و رفتار تولید باز آزمون شامل رفتاري آزمونهاي اساس بر نیز رفتاري

  .است  شده هئارا نتایج بخش در

 

____________________________________________________________________ 
 

1. Rate Variables 

2. Auxiliary Variables 
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   سیاست ابیارزی و تدوین :پنجم گام .٧

 در الگو که اییهسیاست همچنین، و گرفته شکل پژوهشگر ذهن در مختلف مراحل طی که سیاستهایی

 را لهئمس متغیرها روابط در تغییر یا متغیرها چه طریق از که شود مشخص است الزم است، گنجانده خود

 افزار نرم محیط در باید سیاستها این .است چگونه لهئمس بر سیاست اثر الگوي و داده قرار تأثیر تحت

  .شود ارزیابی آمده دست به نتایج و سازي شبیه ونسیم

  

  هایافته .۸

  زمانی بازه در يپایدار آموزش براي علمی تئهی اعضاي  صالحیت رفتاري الگوي .الف

90 -1370 

 پنج وزن پایداري، آموزش براي علمی تئهی اعضاي  صالحیت کلی وضعیت کردن مشخص منظور به 

 میانگین میزان بنابراین، ؛است شده گرفته نظر در یکسان پیشین بخشهاي در بررسی وردم صالحیت

 گرفته نظر در پایداري آموزش براي علمی تئهی اعضاي  صالحیت کلی وضعیت عنوان به صالحیت پنج

 )1385-90 و 1380-85 ،1375-80 ،1370- 75( شده گرفته نظر در زمانی بازه چهار در .است شده

 کلی میانگین و است بوده ،98/5 و 75/6 ،42/6 ،28/6 ترتیب به علمی تئهی اعضاي  الحیتص میانگین

 .است امتیاز 10 از 36/6 ،1370-90 زمانی بازه در پایداري آموزش براي علمی تئهی اعضاي صالحیتهاي

 مرجع ررفتا عنوان به 1370-90 زمانی بازه در علمی تئهی اعضاي  صالحیت تغییرات روند که جاییآن از

 الگوي بیانگر 1 نمودار است، شده گرفته نظر در الگو سازي شبیه براي مذکور زمانی بازه طول در سیستم

  .است مذکور متغیر رفتاري

  
  1370-90 زمانی بازه در پایداري آموزش براي علمی تئهی اعضاي  صالحیت تغییرات روند :1 نمودار
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 پویا فرضیات . ب

 فرضیه چهار و کننده تقویت بازخوردي فرضیه هشت دوم، گام در هشد داده توضیح روشهاي اساس بر

 به که است روایتی از برگرفته ها  فرضیه از یک هر گیري شکل .شد تدوین کننده متعادل بازخوردي

 مناسبی عنوان فرضیات، از یک هر در مستتر روایت اساس بر .است شده اشاره آن به ادامه در اختصار

 کلیت یا تحقیق پویاي فرضیات از برخی در موجود روابط همچنین، .است شده انتخاب آنها براي

 ذکر هاي حلقه .است هشد اشاره نیز آنها به که دهش تأیید پیشین مطالعات از برخی در فرضیات مفهومی

  .اند شده هئارا 2 نمودار در شده

  )1R( پداگوژیکی توانمندسازي بازخوردي حلقه

 را پایداري آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي خصوص در دانش ندقادر علمی تئهی اعضاي

 دانش آنها که زمانی .کنند کسب ،آشکار دانش صورت به چه و پنهان دانش صورت به چه مختلف، منابع از

 و دشو می آنها تجربه افزایش سبب امر این که ندکنمی استفاده راهبردها این از باشند، داشته را الزم

  .]21 و 13 ،11 ،9[باشد همراه دانش افزایش با آنها براي تواند می نیز تجربه افزایش

 )2R( يپایدار آموزش براي علمی تئهی اعضاي صالحیتهاي کسب افزایش بازخوردي حلقه

 یابد می تغییر نیز ارتقا سیستم باشد، مبتنی يپایدار آموزش بر پردیس در آموزشی سیاستهاي که یزمان

 سبب امر این و یابند می گرایش خود آموزشی فرایندهاي در تغییر به علمی تئهی اعضاي بنابراین، و

 بازنگري و تعریف علمی تئهی ضاياع را آموزشی سیاستهاي دیگر، سوي از .شوند توانمند آنها تا دشو می

 سیاستهاي باشند، شتهدا را يپایدار آموزش صالحیتهاي علمی تئهی اعضاي که زمانی پس د،کنن می

  .]12[شد خواهند مبتنی يپایدار آموزش بر قبل از بیش آموزشی

 )3R( يپایدار آموزش خصوص در آموزشی هاي دوره برگزاري افزایش بازخوردي حلقه

 بنابراین، نشود، رؤیت يپایدار آموزش به مربوط موضوعات پردیس آموزشی سیاستهاي در که زمانی

 آموزش بر آموزشی هاي رشته مصوب صلهايسرف در موجود آموزشی اهداف که داشت انتظار توان نمی

 يپایدار آموزش موضوعات و اهداف با نیز علمی تئهی اعضاي هنگام، این در .باشند مبتنی ريپایدا

 اعضاي توجه جلب هاي شیوه از یکی رشته مصوب سرفصل در اهدافی چنین وجود زیرا شوند، نمی درگیر

 هاي دوره برگزاري براي را تقاضایی موضوعاتی چنین اب نشدن درگیر .بود خواهد امر این به علمی تئهی

 .شد نخواهد تشکیل اي دوره نباشد، دوره ارائه براي تقاضایی که زمانی .دکر نخواهد ایجاد مربوط آموزشی

 زمینه این در دیده آموزش علمی تئهی اعضاي تعداد کاهش يپایدار آموزش هاي دوره برگزاري کاهش

 يپایدار آموزش خصوص در علمی تئهی اعضاي پاپین صالحیتهاي شاهد ین،بنابرا .دارد همراه به را

 افزایش ،هستند پردیس ارانگذسیاست و گیران تصمیم علمی تئهی اعضاي که آنجایی از .بود خواهیم
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 خواهد سوق يپایدار آموزش سوي به را پردیس سیاستهاي گرایش آنها در يپایدار آموزش صالحیتهاي

 .]25 و 20 ،8[داد

 )4R( آموزشی گروههاي اي رشته میان همکاري افزایش بازخوردي قهحل

 همکاري که داشت انتظار توان  نمی ،ستندنی مطلع یکدیگر اهمیت و ارزش از آموزشی گروههاي که  زمانی

 آموزشـی  سیاسـتهاي  کـه   زمـانی  .یابـد  افـزایش  یا گیرد شکل علمی  تئهی اعضاي میان در اي  رشته  میان

 از کـه  اي  رشـته   میـان  همکـاري  بـه  رسـیدن  براي صورت آن در باشد، يپایدار شآموز بر مبتنی پردیس

 را خـود  يوگوگفت قابلیت باید آموزشی گروههاي ،رود می شمار به نیز علمی  هیئت اعضاي صالحیتهاي

 جایگـاه  از آنهـا  متقابـل  درك یابـد،  افـزایش  آموزشـی  گروههـاي  میان يوگوگفت چه هر .دهند توسعه

  .]19 و 17 ،8[دشو می آشکار یکدیگر با همکاري براي مشترك هايحیطه و بدایمی افزایش یکدیگر

 )5R( تحقیقات کیفیت تغییر طریق از علمی تئهی اعضاي ارتقاي بازخوردي حلقه

 با و گیرد صورت شده چاپ يها مقاله تعداد مبناي بر علمی تئهی اعضاي علمی مرتبه ارتقاي که زمانی

 به دارد، وجود ها مقاله نوع خصوص در علمی مرتبه يارتقا سیاستهاي در که سریعی تغییرات به توجه

  گرایش مقاله چاپ هدف با صرفاً تحقیقات جرايا به ناخواسته، یا خواسته علمی، تئهی اعضاي نوعی

 پس، .کنندمی پیدا مهارت افزوده ارزش بدون علم تولید در علمی تئهی اعضاي بنابراین، و یابندمی

 ارتقا سیستم در که آنجایی از .گیرد می قرار توجه مورد کمتر تحقیقات کیفیت ت،کمی رب تمرکز دلیل به

 علمی تئهی اعضاي مرتبه ارتقاي و است امتیاز داراي اقدامی چنین ،است مالك شده چاپ مقاالت تعداد

   .یابد می تداوم روند بدین

 )6R( دروس محتواي در بازنگري افزایش بازخوردي حلقه

 محتواي تلفیق انگیزه یابد، می افزایش دروس محتواي در بازنگري افزایش با تدریس کل زمان که امیهنگ

 را علمی هیئت اعضاي دروس، سرفصلهاي در پایداري محتواي حجم افزایش که شود می افزوده پایداري

 که آنجایی از .ندک می ترغیب پایداري آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي از استفاده به

  .]20[طلبد می بیشتر را دروس محتواي در بازنگري ،است زمانبر مذکور راهبردهاي کارگیري به

 آمـوزش  مناسـب  یـادگیري  و تدریس راهبردهاي از استفاده انگیزه افزایش بازخوردي حلقه

 )7R( يپایدار

 بهبود دنبال به آنها تا دشو می سبب میانسال و جوان علمی تئهی اعضاي در عملکرد کیفیت بهبود انگیزه

 کارگیري به که اییجآن از .باشند جدید یادگیري و تدریس راهبردهاي از استفاده طریق از کیفیت

 همراه به را کالسی دینامیکهاي و پویایی افزایش يپایدار آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي

 اعضاي در کیفیت بهبود انگیزه افزایش سبب خود راهبردها این کارگیري به نتایج شدن محسوس ،دارد

   .شود می مذکور راهبردهاي از استفاده انگیزه افزایش و علمی تئهی
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 )8R( يپایدار آموزش به علمی تئهی اعضاي اعتقاد افزایش بازخوردي حلقه

 نشان نیز عمل در را خود اعتقادات آنان تا شود می سبب يپایدار آموزش به علمی تئهی اعضاي اعتقاد

 .است يپایدار آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي از استفاده موارد این از یکی که ندده

 با چندساله، تأخیري با .دشو می دانشجویان يپایدار صالحیتهاي افزایش سبب راهبردها این از استفاده

 دیروز، نشجویاندا که هایی تصمیم با جامعه در که مثبتی پیامدهاي با علمی تئهی اعضاي شدن رو به رو

 مذکور تأخیر .یابد می افزایش عمل به آنها اعتقاد گیرند، می زمینه هر در امروز، فعاالن و مدیران عنوان به

 پیامدهاي تا آموختگان، دانش اي حرفه گیري تصمیم از بعد زیرا ،شود فرض ساله 10 تأخیري تواند می

 داشت بیان توان می دیگر تفسیري در .داشت دخواه دنبال به را طوالنی زمان مدت ،دشو مشخص تصمیم

 تکمیلی تحصیالت دوران اتمام تا بنابراین، .بود خواهند فردا علمی تئهی اعضاي امروز دانشجویان که

 .است نیاز زمان سال 7 حداقل علمی، تئهی عضو عنوان به دانشگاه در جذب و کارشناسی آموخته دانش

 نظر در سال 9 تأخیر زمانی بازه و داده قرار نظر مد را مذکور سیرتف دو تأخیر میانگین تفاسیر، این با

   .]8[است شده گرفته

 )1B( پایداري محتواي تلفیق کننده متعادل بازخوردي حلقه

 علمی تئهی اعضاي در يپایدار آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي از استفاده انگیزه که زمانی

 در راهبردها این اجراي که آنجایی از .ندشومی ترغیب راهبردها این از استفاده  به آنها یابد، می افزایش

 تدریس زمان در علمیهیئت اعضاي دارند، نیاز متعارف راهبردهاي به نسبت بیشتري زمان به کالس

 جويوجست براي آنها انگیزه ات دشو می سبب امر این و نندک می منتقل را کمتري محتواي خود متعارف

 تدریس سرفصلهاي هئارا براي بنابراین، و یابد کاهش پایداري محتواي با خود تدریس محتواي ارتباط

 سرفصلهاي حجم کاهش .دهندمی کاهش را پایداري محتواي حجم متعارف تدریس زمان در خود

 در پایداري آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي از استفاده انگیزه کاهش به پایداري با مرتبط

  .]25 و 20[شد خواهد منجر علمی تئهی اعضاي

 )2B( پداگوژیکی دانش کسب کننده متعادل بازخوردي حلقه

 سـبب  امر این کنند،  می تجربه را يپایدار آموزش مناسب جدید راهبردهاي علمی  تئهی اعضاي که  زمانی

 ایـن  .شـود   مـی  يپایـدار  آمـوزش  مناسـب  یادگیري و تدریس راهبردهاي خصوص در آنها دانش افزایش

 عـضو  کـه   هنگـامی  .نـد ک احـساس  خـود  در را دانش کسب به نیاز فرد که یابد  می تداوم زمانی تا افزایش

 يپایـدار  آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي زمینه در دانش نظر از کند احساس علمی  تئهی

 دانـش  کـسب  بـه  نیاز دیگر زیرا یابد،  می کاهش وي در دجدی راهبردهاي دنکر تجربه ،است شده اشباع

  .دکننمی احساس خود در را پداگوژیکی
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  )3B( دانشجو انتظارات با سیاستها همسویی بازخوردي حلقه

 روشهاي با منحصراً ،)دانشگاه از قبل دوران( خود عمومی آموزش زمان در دانشجویان که آنجایی از

 در تحصیل حین در آنها بنابراین، و کنند می عادت روشها این به بینند، می آموزش یکسویه آموزش

 نظر در یادگیري و تدریس روشهاي در تغییر صورت در حتی ،هستند تر راحت روشها این با نیز دانشگاه

 .است پایدارنا انتظاري آموزش از آنها انتظار این .شوندمی رو به رو سردرگمی و بحران نوعی با خود

 رضایت .دارند رضایت ند،کنمی استفاده آموزشی روشهاي این از که علمی تئهی اعضاي از بنابراین،

 روشهاي همان با که علمی تئهی اعضاي علمی مرتبه ارتقاي تا شود می سبب علمی تئهی عضو از دانشجو

 سوي از تمایلی هم علمی تئهی اعضاي که زمانی .گیرد صورت خوبی به ند،کن می فعالیت سنتی آموزش

 ارزشیابی فعلی وضعیت تداوم با هم و کنند نمی دریافت خود آموزشی راهبردهاي تغییر براي انشجویاند

 آموزشی مؤثر فرایندهاي بر آنها تمرکز بنابراین، گیرد،می صورت مناسبی روند با دانشجویان سوي از آنها

 کاهش نهانپ درسی برنامه یا يپایدار آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي از استفاده قبیل از

 در پردیس آموزشی سیاستهاي گرایش ،است مطرح گیرندگان تصمیم گروهی منافع که آنجایی از .یابد می

 اعضاي سوي از يپایدار آموزش فرایندهاي بر تمرکز در کاهش واسطه به نیز پایداري آموزش خصوص

   .]24 و 20 ،14[یابد می کاهش علمی تئهی

  )4B( کالس در یادگیري و تدریس فرایند يیهاپویای کننده لمتعاد بازخوردي حلقه

 دیگر، سوي از یابد،می افزایش کالس در یادگیري و تدریس فرایند پویاییهاي آموزشی امکانات افزایش با

 پویاییهاي بر آموزشی امکانات محدودیت بنابراین، و هستند رو به رو محدودیت با آموزشی امکانات

  .است تأثیرگذار دگیريیا و ستدری فرایند

  

   )معلولی ـ علّت نمودار( پویا الگوي تدوین .پ

 علمی هیئت اعضاي صالحیتهاي پویاي الگوي بسته حلقه نمودار شده، تدوین پویاي فرضیات به توجه با

 طریق از پویا فرضیات الگو، کلی ساختار تدوین براي .است 2 نمودار صورت به پایداري آموزش براي

  .اند داده تشکیل را الگو بسته حلقه و خورده پیوند یکدیگر به خود تركمش متغیرهاي
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R1

دانش پنهان و آشکار اعضاي 
هیات علمی در خصوص راهبردهاي

تدریس و یادگیري

استفاده اعضاي هیات علمی از راهبردهاي

تدریس و یادگیري مناسب آموزش پایداري 

تجربه راهبردهاي
جدید

+

+

انتقال محتوا در زمان

تدریس متعارف

انگیزه استفاده از راهبردهاي تدریس و

یادگیري مناسب آموزش پایداري 

B1

+

تقاضاي برگزاري

دوره هاي آموزش پایداري 

تعداد اعضاي هیات علمی آموزش دیده

در زمینه آموزش پایداري 

کسب صالحیت هاي اعضاي

هیات علمی براي آموزش پایداري  

سیاست آموزشی پردیس در 

خصوص آموزش پایداري  

+

+

R3

+

ارتقاء متعارف اعضاي

هیات علمی

نسبت مقاالت بی کیفیت

به کل مقاالت

مهارت در تولید علم فاقد

ارزش افزوده 

R5

+

+

حجم محتواي پایداري

انگیزه تلفیق محتواي پایداري 
-+

+

همکاري میان رشته اي

درك متقابل از ارزش گروه

آموزشی دیگر

قابلیت گفتگوي گروه هاي 

آموزشی 

+

+

+

+

R4

+

-

+

R2

+

-

تمرکز هیات علمی بر

آموزش پایداري 

+

شکاف انتظار 

غیرپایدار-واقعیت دانشجو 
+

رضایت دانشجو از
هیات علمی 

-

سرعت ارتقاء هیات علمی   
مبتنی بر ارزشیابی دانشجو

ــدار سیاست ارزیابی ناپای

اعضاي هیات علمی  

+

-

-

B3

اشباع دانش

B2

+

-

ـاي > استفاده اعضاي هیات علمی از راهبرده

تدریس و یادگیري مناسب آموزش پایداري   <
بازنگري در محتواي دروس

+

+R6

+
+

پویایی هاي فرایند تدریس و  

یادگیري در کالس

+

+

R7

امکانات آموزشی 

-

+
B4

اعتقاد اعضاي هیات علمی به

آموزش پایداري 

کسب صالحیت هاي پایداري 

دانشجویان

+

+

+

+

کسب صالحیت هاي پایداري 
دانشجو در بدو ورود به

پردیس

+

کسب صالحیت هاي پایداري >

دانشجو در بدو ورود به پردیس<

-

R8

  
  پایداري آموزش براي علمی هیئت اعضاي صالحیتهاي پویاي الگوي :2 نمودار

  

  جریان ـ حالت نمودار ترسیم . ت

 رسیبر منظور به نمودارها این اما ،کنند می هئارا الگو ساختار از تصویري درکی معلولی ـ علّت نمودارهاي

 متغیرهاي بین روابط است الزم سیستم رفتار بهتر درك براي .نیستند کافی مانز طول در سیستم رفتار

 عبارتی، به ؛شود سازي شبیه زمان طول در متغیرها مقادیر افزار، نرم از استفاده با و شود تدوین سیستم

 بخش در مندرج توضیحات اساس بر .دشو ترسیم جریان ـ حالت نمودار باید الگو کردن فرموله براي

 معلولی ـ علّت الگوي اساس بر که دارد وجود متغیر نوع سه جریان ـ حالت نمودار ترسیم در تحقیق، روش

 .هستند تشخیص قابل )3 نمودار( جریان ـ حالت نمودار در آنها ترسیم شکل اساس بر متغیرها حاضر،

 بهتر درك براي فقط و است انگلیسی يساز شبیه براي ونسیم افزار نرم زبان که است کرذ شایان

   .است شده ترسیم فارسی صورت به مخاطبان
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انگیزه استفاده از راهبردهاي
تدریس و یادگیري مناسب آموزش

پایداري

انتقال محتوا در زمان

تدریس متعارف

انگیزه تلفیق محتواي پایداري

حجم محتواي پایداري

+

نرخ کاهش حجمنرخ افزایش حجم

+

لستفاده اعضاي هیأت علمی از راهبردهاي تدریس

و یادگیري مناسب آموزش پایداري

-

+

انقضاي محتوا

+

+

پویایی هاي فرایند
تدریس و یادگیري در

کالس
نرخ افزایش پویایی نرخ کاهش پویایی

+

کل زمان تدریس

+

بازنگري در

محتواي دروس
+

صالحیت هاي پایداري
دانشجویان در آموزش

نرخ افزایش صالحیت هايعالی

پایداري دانشجویان در

آموزش عالی

تأخیر تبدیل دانش آموخته به عضو هیأت علمی

معتقد به آموزش پایداري

اعضاي هیأت علمی
معتقد به آموزش

نرخ افزایش اعضاي هیأت علمیپایداري

معتقد به آموزش پایداري

نرخ کاهش اعضاي هیأت علمی

معتقد به آموزش پایداري

اعضاي هیأت علمی

داراي اعتقاد اندك به

آموزش پایداري
نرخ استخدام نرخ بازنشستگی

نرخ افزایش اعتقاد
نسبت اعضاي داراي اعتقاد به

آموزش پایداري به اعضاي داراي

اعتقاد اندك

+

+

+

+

+

+

نرخ دانش آموختگی

+

شاخص دانش آموختگی

صالحیت هاي پایداري

دانش آموزان در مدارس

نرخ افزایش صالحیت هاي پایداري

دانش آموزان در مدارس

+

صالحیت هاي پایداري>

دانشجویان در آموزش عالی<

+

+

لستفاده اعضاي هیأت علمی از راهبردهاي>

تدریس و یادگیري مناسب آموزش پایداري<

+

امکانات آموزشی

-
منابع آموزشی +

صالحیت هاي اعضاي
هیأت علمی براي
آموزش پایداري

نرخ افزایش صالحیت ها

سیاست آموزشی پردیس در

خصوص آموزش پایداري

+

تعداد اهداف آموزشی
در خصوص آموزش

پایداري
نرخ افزایش اهداف نرخ کاهش اهداف

+

اعضاي هیأت علمی
آموزش دیده براي
نرخ تقاضاي برگزاريآموزش پایداري

دوره هاي آموزشی

درگیري اعضاي هیأت علمی با

موضوعات آموزش پایداري

+

+

+

+

نرخ خروج از دانشگاه

+

نرخ خروج هیأت علمی از

دانشگاه

+

+

شاخص آموزش

+

ارتقاي متعارف اعضاي

هیأت علمی

سیاست آموزشی پردیس در>

خصوص آموزش پایداري<

-

-

تجربه راهبردهاي

جدید

نرخ افزایش تجربه

دانش اعضاي هیأت علمی
در خصوص راهبردهاي

تدریس و یادگیري مناسب
آموزش پایداري نرخ فرسایش دانشنرخ کسب دانش

اشباع دانش

نرخ فراموشی تجربه

+

+
+

-

+

+

سرعت ارتقاي اعضاي هیأت علمی بر

اساس تعداد مقاالت

مهارت در تولید علم فاقد

ارزش افزوده

مقاالت با کیفیت

نرخ تولید مقاالت با کیفیت

مقاالت بی کیفیت

نرخ تولید مقاالت بی کیفیت

نسبت مقاالت بی کیفیت به

کل مقاالت

+

+

-

+

کل مقاالت

+

+

+
+

+

+

+

+

+

قابلیت گفتگوي گروه هاي آموزشی

درك متقابل از ارزش گروه آموزشی دیگر

تعداد همکاري هاي

میان رشته اي

نرخ افزایش همکاري

نرخ کاهش همکاري

+

+

+

اثر تعداد همکاري ها
بر سیاست هاي

آموزشی
+

+

تمرکز هیأت علمی بر آموزش

پایداري

شکاف انتظار غیرپایدار واقعیت

دانشجو

رضایت دانشجو از

هیأت علمی

سرعت ارتقاي هیأت علمی مبتنی بر

ارزشیابی دانشجو

+

-

+

سیاست ارزیابی ناپایدار اعضاي

هیأت علمی

-

+

-

صالحیت هاي پایداري>

دانش آموزان در مدارس<

-

  
  جریان حالت نمودار :3 نمودار

  

  الگو اعتبارسنجی .ث

 نمودارهـاي  بـسط  کـانونی،  ايهـ هگـرو  ايهمصاحبه برگزاري ذهنی، الگوهاي اساس بر الگو گیريشکل

 .ننـد کمـی  تأییـد  را آن سـاختاري  اعتبـار  الگـو  نشـد  فرمولـه  و علّی هايحلقه اساس بر جریان ـ حالت

 شـده  اشـاره  آنهـا  تـرین   مهـم  به ادامه در و استفاده روش چندین از الگو رفتاري اعتبار سنجش منظور  به

  .است
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  مرجع رفتار بازتولید آزمون .1 .ث

 مـشاهده  واقعـی  سیـستم  از کـه  رفتاري با حد چه تا الگو رفتار که دهد  می پاسخ سؤال این به آزمون این

 .کنـد  تولیـد  دوباره را کلیدي متغیر رفتار باید شده تدوین الگوي تحقیق این در دارد؟ همخوانی شود،  می

 آمـوزش  بـراي  علمی  تئهی اعضاي صالحیتهاي متغیر ونسیم، افزار  نرم محیط در الگو سازي  شبیه از پس

 کـه  داد نـشان  را محقق بینی  پیش همشاب رفتاري بود، شده انتخاب الگو مرجع رفتار عنوان  به که ،يپایدار

 پایـداري  آمـوزش  براي علمی  هیئت اعضاي صالحیتهاي رفتار بازتولید .است الگو صحت بر دلیلی امر این

  ).4 نمودار(است مشابه آن مرجع رفتار با متغیر این سازي شبیه رفتار که است آن از حاکی

Science member competencies

8

7

6

5

4

1370 1372 1374 1376 1378 1380 1382 1384 1386 1388 1390
Time (Year)

Science member competencies : current  
  فعلی شرایط اساس بر يپایدار آموزش براي علمی تئهی اعضاي صالحیتهاي سازي شبیه :4 نمودار

 
  پارامتري حساسیت آزمون  .2 .ث

 در بینی پیش قابل و کوچک تغییرات آزمون این اساس بر .کرد تأیید را الگو صحت نیز آزمون این نتایج

 براي .کند ایجاد الگو رفتار در بینی پیش غیرقابل و شدید تغییرات نباید عادي حالت در الگو، پارامترهاي

 اعمال با و شد گرفته نظر در الگو در علمی هیئت اعضاي اي حرفه آموزش بیرونی متغیر منظور، ینا

 اعضاي ايحرفه آموزش شاخص چنانچه .گرفت صورت پارامتري حساسیت آزمون آنها در تغییرات

 بهبود و اندك افزایش  مرجع متغیر رفتار که شود می بینی پیش یابد، افزایش درصد 30 علمی هیئت

 سازي شبیه رفتار .گذاشت صحه بینی پیش این بر الگو  خروجی سازي، شبیه از پس که باشد داشته نسبی

 اعضاي اي حرفه آموزش شاخص در افزایش اساس بر علمی هیئت اعضاي صالحیت مرجع متغیر

CURRENT وضعیت( بیرونی متغیر یک عنوان به علمی هیئت
2

  .است شده داده اننش 5 نمودار در )
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Science member competencies

10

8.75

7.5

6.25

5

2 2 2 2 2 2

2

2
2

2
2 2

2
2

1 1 1
1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1370 1374 1378 1382 1386 1390 1394 1398 1402 1406 1410
Time (Year)

Science member competencies : current2 1 1 1 1 1 1 1 1

Science member competencies : current 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
 در درصدي 30 افزایش اساس بر يپایدار آموزش براي علمی تئهی اعضاي صالحیتهاي سازي شبیه  :5 مودارن

  پایداري آموزش خصوص در علمی تئهی اعضاي اي حرفه آموزش شاخص

  

  سازکارها آزمون و شناسایی .ج

 اسـت  فراینـدي  و عوامل دهنده  نشان معلولی ـ علّی هاي  حلقه از یک هر گرفته، صورت بررسی به توجه با

 منظوربه اساسی سازکارهاي شده، تدوین الگوي اساس بر .گیرند قرار توجه مورد لهئمس حل براي باید که

 از پس که است دهش استخراج الگو بطن از پایداري آموزش براي علمی  هیئت اعضاي صالحیتهاي ارتقاي

 مشخص تا است گرفته صورت الگو در اريساخت یا پارامتري تغییرات اساس بر آنها آزمون سازکارها، هئارا

 در .دهـد   می رخ تغییراتی چه واقعیت، از شده سازي  شبیه الگوي در سازکارها از یک هر اعمال با که دشو

 شـود می مربوط وضعیتی هب ،است شده درج آن روي بر یک شماره که روندي بخش این نمودارهاي تمام

CURRENT( است شده اعمال راهکار که
2

 وضـعیت  به ،است شده درج آن روي بر دو شماره که ديرون و )

   :است زیر شرح به سازکارها ترین مهم ).CURRENT( شودمی مربوط راهکار اعمال از قبل سیستم متعارف

 مفاهیم با آنها آشنایی منظور به واردتازه دانشجویان براي اجباري درسی واحد دو گرفتن نظر در 

  پایداري صالحیتهاي پایه

 واحد" بیرونی متغیر دنکر اضافه با مذکور سازکار .است R4 حلقه از مستخرج مذکور ارسازک

 دانشجو واقعیت پایدارينا انتظار شکاف متغیر بر اثرگذاري صورت به الگو در "اجباري درسی

 آشنا طریق از سازکار این .است شده هئارا 6 نمودار در الگو متغیرهاي از یکی رفتار که شد آزمون

 واقعیت ـ پایدارينا انتظار شکاف کاهش سبب پایداري صالحیتهاي مفاهیم با دانشجویان دنکر

 علمی هیئت اعضاي متعارف روشهاي هئارا پذیراي دیگر دانشجو بنابراین، د،شو می دانشجو

 و تدریس راهبردهاي کارگیري به و علمی هیئت عضو از دانشجو رضایت بر امر این که بود نخواهد

 تغییر طریق از سازکار این همچنین، .است تأثیرگذار پایداري آموزش بمناس یادگیري

  .گذارد می اثر نیز علمی هیئت اعضاي متعارف ارتقاي نظام تغییر بر آموزشی سیاستهاي
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Applying appropriate teaching and learning strategies for sustainability education

6

5.25

4.5

3.75

3

2 2 2 2 2

2
2

2

2
2 2 2 2

2 2
2

2
2

1 1 1 1 1
1

1
1

1
1 1 1

1
1

1
1

1
1

1370 1374 1378 1382 1386 1390 1394 1398 1402 1406 1410
Time (Year)

Applying appropriate teaching and learning strategies for sustainability education : current2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Applying appropriate teaching and learning strategies for sustainability education : current 2 2 2 2 2 2 2 2  

  اول سازکار اساس بر يپایدار آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي تغییر :6 ودارنم

  

 ویژه پایداري آموزش مناسب راهبردهاي خصوص در تیمهار ـ آموزشی هاي دوره برگزاري 

  علمی هیئت اعضاي

 صورت بدین مذکور سازکار آزمون .است شده استخراج R3 و R1 هايحلقه از مذکور سازکار

 نشان نتایج .شد افزوده درصد 50 علمی هیئت اعضاي ايحرفه آموزش شاخص به که گرفت انجام

 در والگ متغیرهاي رفتار علمی، هیئت اعضاي ویژه موزشیآ هاي دوره افزایش صورت در که داد

 براي علمی هیئت اعضاي ).7 نمودار( دکر خواهند تجربه را بهبود آینده سال 20 زمانی افق طول

 از و نندک تقویت خود در را پایداري آموزش صالحیتهاي تا دارند نیاز راهبردها کارگیري به

 با آنها دنکر آشنا با بنابراین، شود، می تقویت محور خود صورت به صالحیتها این که آنجایی

 این توانمی مذکور، مهارتی ـ آموزشی هاي دوره در پایداري آموزش براي الزم صالحیتهاي

  .داد افزایش نیز را صالحیتها

Science member competencies

8

7.25

6.5

5.75

5

2 2 2
2

2 2

2

2

2

2

2
2

2
2

1 1 1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1370 1374 1378 1382 1386 1390 1394 1398 1402 1406 1410
Time (Year)

Science member competencies : current2 1 1 1 1 1 1 1 1

Science member competencies : current 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
  دوم سازکار اساس بر يپایدار آموزش براي علمی تئهی اعضاي صالحیتهاي تغییر :7 نمودار
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  آموزشی مختلف هاي رشته الزامی تخصصی دروس توايمح در بازنگري  

 متغیـر  نکـرد  اضافه طریق از مذکور سازکار آزمون .گیردمی تئنش R6 و B1 حلقه از سازکار این

 رفتـار  بهبود دهنده نشان سازکار سازيشبیه که است شده انجام الگو به "بازنگري زمان" بیرونی

ـ ارا 8 نمودار در متغیرها از یکی فتارر نمونه، رايب که است بوده الگو متغیرهاي  بـا  .اسـت  شـده  هئ

 اجـراي  و محتـوا  نظـر  زا[ پایـداري  آمـوزش  بـراي  بیـشتري  زمـانی  سهم بازنگري، فرایند ياراج

 مناسـب  یـادگیري  و ستـدری  راهبردهـاي  کـارگیري بـه  دیگر، سوي از .دشو می فراهم ]راهبردها

 تغییـر  براي که عملی آزادي به توجه با علمی هیئت اعضاي در را بازنگري انگیزه پایداري آموزش

  .دهد می افرایش ،دارند تدریس زمان در دروس سرفصلهاي

Applying appropriate teaching and learning strategies for sustainability education

6

5.25

4.5

3.75

3

2 2 2 2 2

2

2

2

2
2 2 2 2 2

2
2

2
2

1 1 1 1 1
1

1 1

1

1 1 1
1

1
1

1
1

1

1370 1374 1378 1382 1386 1390 1394 1398 1402 1406 1410
Time (Year)

Applying appropriate teaching and learning strategies for sustainability education : current2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Applying appropriate teaching and learning strategies for sustainability education : current 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

  

  سوم سازکار اساس بر يپایدار آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي تغییر :8 نمودار

  

  راهبردي گويوگفت جلسات برگزاري  

 متغیر دنکر وارد طریق از مذکور ارسازک آزمون .است گرفته تئنش R4 حلقه از سازکار این

 قابلیت رب اثر با "راهبردي گويوگفت جلسات در علمی تئهی اعضاي کردن شرکت" بیرونی

 میان راهبردي هاي محاوره ).9 نمودار( است گرفته صورت الگو در آموزشی گروههاي گويوگفت

 موجب مختلف يگروهها دانشجویان میان همچنین، و مختلف گروههاي علمی تئهی اعضاي

 در و مشترك زبان پیدایش سبب مشترك ذهنی الگوي .دشو می مشترك ذهنی الگوي پیدایش

 انتظار توان می بنابراین، .دشو می پردیس بدنه درون در اطالعات چسبندگی شدن کمتر ،نهایت

 بر مبتنی آموزشی سیاستهاي مشترك، ذهنی الگوي دلیل به سیاستها، تدوین زمان در که داشت

  .یابد افزایش يپایدار موزشآ
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Conservation capability of disciplines
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Time (Year)

Conservation capability of disciplines : current2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conservation capability of disciplines : current 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
  

  چهارم سازکار اساس بر آموزشی گروههاي وگويگفت قابلیت تغییر :9 نمودار

  

  تحقیقات براي ویژه امتیازهاي گرفتن نظر در طریق از علمی تئهی اعضاي ارتقاي نظام تغییر 

  پایداري اصول بر مبتنی

 متغیـر  کـردن  اضافه با مذکور سازکار ونآزم براي .آید  میبر R5 و R2 هاي  حلقه از مذکور سازکار

 در رفتـاري  تغییـرات  درصـد،  30 میـزان  بـه  تغییـر  ایجـاد  و "تحقیقات امتیاز در تغییر" بیرونی

 اعـضاي  متعـارف  ارتقـاي  نظـام  در تغییـر  بـا  سـازکار  این ).10 نمودار( دشو می مشاهده متغیرها

 در مهـارت  و شد خواهد شده پچا مقاالت تعداد بر مبتنی ارتقا سرعت کاهش سبب علمی  هیئت

 مقـاالت  نـسبت  بنـابراین،  .دهد می کاهش علمی  هیئت اعضاي در را افزوده ارزش بدون علم تولید

   .زد خواهد دامن ارتقا نظام تغییر به نیاز بر امر این که یابد می کاهش مقاالت کل به کیفیت بی
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Science member competencies : current2 1 1 1 1 1 1 1 1

Science member competencies : current 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
  

  پنجم سازکار اساس بر يپایدار آموزش براي علمی تئهی اعضاي صالحیتهاي تغییر :10 نمودار
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  آموزشی فرایندهاي بر مبتنی علمی تئهی اعضاي مرتبه ارتقاي نظام تغییر 

 تغییرات" متغیر دنکر اضافه با زکارسا آزمون .است B3 و R2 هاي حلقه از برگرفته سازکار این

 و الگو در "علمی هیئت اعضاي مرتبه ارتقاي نظام در آموزشی فرایندهاي با مرتبط هاي گویه در

 اگر .است گرفته صورت علمی هیئت اعضاي مرتبه متعارف ارتقاي نظام متغیر بر آن کردن وارد

 نظام در را پایداري آموزش بر مبتنی آموزشی اقدامات و ندک تغییر درصد 30 مذکور هاي گویه

 الگو غیرهايمت رفتار در تغییراتی صورت این در ند،کن بررسی علمی تئهی اعضاي مرتبه ارتقاي

 ارتقاي نظام در تغییر .بود خواهد 11 نمودار صورت به آن ترین مهم از یکی که گیرد می صورت

 از برخی که دشو می سبب ،هستند مبتنی آموزشی هاي فرایند بر که علمی هیئت اعضاي متعارف

 و ستدری راهبردهاي کارگیري به منظوربه تغییر، براي مقاومت وجود با علمی هیئت اعضاي

 علمی هیئت اعضاي از برخی که آنجایی از .شوند برانگیخته پایداري آموزش مناسب یادگیري

 باشند، قواعد وردنباله که کندمی پیدا معنا زمانی امور آنها براي و نددار مراتبی سلسله بینی جهان

 ایشافز و ارتقا امنظ تغییر با همچنین، .شود شکسته قوانین وسیلهبه عادتها که است نیاز بنابراین،

 پایداري آموزش براي صالحیت کسب به نیاز علمی، هیئت اعضاي در راهبردها از استفاده انگیزه

  .یابد می افزایش علمی هیئت اعضاي در

Applying appropriate teaching and learning strategies for sustainability education
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Applying appropriate teaching and learning strategies for sustainability education : current2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Applying appropriate teaching and learning strategies for sustainability education : current 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

  

  ششم کارساز اساس بر يپایدار آموزش مناسب یادگیري و تدریس راهبردهاي تغییر :11 نمودار

  

  پیشنهادها و گیرينتیجه .۹

 حوزه در سیاستها ارزیابی و اريذسیاستگ زمینه در سیستم پویاییهاي رویکرد با الگو اولین تحقیق این

 پویا دلیل به سازي شبیه و ساختار نظر از که بود پایداري آموزش براي علمی هیئت اعضاي صالحیتهاي
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 سادگی هب و ددار را آینده زمانی افق در حوزه این در مختلف تصمیمات اثر بینی پیش قابلیت الگو بودن

 را محیطی غیرقطعی پارامترهاي اثر تواند می و است دانشگاه هر اطالعات اساس بر انطباق و تغییر قابل

 تواندمی الگو این .شد مطرح سیاستها بخش در آن از هایی نمونه که دهد نشان بلندمدت در پدیده بر

 این براي .دشو انجام جدید شرایط و وینن برداشتهاي به توجه با آن در الزم تغییرات و اصالح بسادگی

 ،بنابراین .شود ایجاد الگو در ساختاري یا پارامتري تغییرات محیطی شرایط اساس بر ستا کافی منظور

 اي انگاره زمینه که ،طبیعی منابع و کشاورزي دانشگاههاي به توان می را الگو این .است منعطف کامالً الگو

 برخی و مقادیر در تغییر با سادگیهب و داد تعمیم ،است طبیعی نابعم و کشاورزي پردیس مشابه آنها

  .است پذیر امکان امر این معادالت

 پدیده از مشترك فهم ایجاد براي مبنایی عنوان به تواند می تحقیق این در آمده دست به پویاي الگوي

 اعضاي صالحیتهاي در نوسانات پنهان علل فهم سبب الگو این .گیرد قرار توجه و استفاده مورد

 و پیچیده پدیده این که است آن از حاکی پویا فرضیات .است شده پایداري آموزش براي علمی هیئت

   .است پنهان زوایاي داراي

 اعضاي صالحیتهاي پویاي الگوي که داشت بیان گونه این توان می الگو، پویاي فرضیات به توجه با

 اعضاي هايانگاره و تواناییها :است گرفته شکل سیستم زیر سه تحت پایداري آموزش براي علمی هیئت

 زمینه در آموزشی و درسی ریزي برنامه و پردیس سیاستهاي ،پایداري آموزش خصوص در علمی هیئت

   .مذکور

 الیه نام به جدیدي الیه وارد محققان علّتها، اي الیه الیه تحلیل به توجه با آمده دست به يگوال در

  :است زیر شرح به علمی هیئت اعضاي هاي انگاره از برخی .اند شده علمی ئتهی اعضاي روانشناختی

  ؛ندارد ارتباطی تخصصی محتواي به پایداري محتواي 

  ؛ندارد کاربرد واقعی موقعیتهاي در و است شعاري موضوعی پایداري 

  یشافـزا  آن قبـال  در باید و است علمی  هیئت عضو آموزشی وظیفه از بیش چیزي پایداري آموزش 

 ؛باشد داشته وجود قوقح

  و است نشده وارد علمی هیئت اعضاي مرتبه يارتقا نظام در پایداري آموزش فعالیتهاي و اقدامات 

 .شود نمی لحاظ جایی در پایداري آموزش براي تالش بنابراین،

 ظرن از .است گرایانه اثبات و پدیدارشناسی الگوهاي از ترکیبی حاضر تحقیق در آمده دست به الگوي

 یا سیستم کنشگران در تغییر بنابراین، و هستند پدیده مرکزي هسته سیستم کنشگران پدیدارشناسی،

 همچنین، .دشو می موجب را پدیده دهنده تشکیل فرضیات در تغییر آنها عملکرد و ها انگاره غییرت

 پایداري موزشآ براي علمی هیئت اعضاي صالحیت پدیده به دیگر اي زاویه از توانند می دیگر محققان

 بخش به نیز الگو گرایانهاثبات بعد .نندک اقدام الگو توسعه به پدیده از متفاوتی شناخت با و نگاه
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 جایگزین کمتر خطاي با روابط دیگر مطالعات طی توان می که است معطوف نویسی معادله و سازي شبیه

 برونزاي متغیر و ندریگب نظر در رت وسیع را الگو مرز توانند می محققان همچنین، .دشو فعلی معادالت

 که است آن الگو دیگر ویژگی .دهند توسعه را آن و نندک اضافه الگو به درونزا صورت به را حاضر تحقیق

 .ندک عملیاتی و سازي شفاف اجرایی راهکارهاي قالب در را الگو از مستخرج سازکارهاي تواند می محقق

  .است شده هئارا 2 جدول در سازکارها از یک هر اجرایی راهکارهاي

 
  پایداري آموزش براي علمی هیئت اعضاي صالحیتهاي ارتقاي کارهايساز ییاجرا راهکارهاي :2 جدول

  راهکار  سازکار  ردیف

1  

 براي اجباري درسی واحد دو گرفتن نظر در

 با آنها آشنایی منظور به رداوتازه دانشجویان

  پایداري صالحیتهاي پایه مفاهیم

 آموزشی گروههاي آموزشی برنامه به مربوط حدوا کردن وارد

  فرهنگی و دانشجویی معاونت طریق از آن اعتبارات تأمین

2  

 در مهارتی ـ آموزشی هاي دوره برگزاري

 پایداري آموزش مناسب راهبردهاي خصوص

  علمی هیئت اعضاي ویژه

 در علمی هیئت اعضاي که طوري به کاربردي هاي دوره برگزاري

 پایداري آموزش مناسب یادگیري و تدریس ايراهبرده اجراي

 .شوند توانمند

 کیفیت شبکه درگاه از حاضر حال در تواند می ها دوره اجراي

 .شود ریزي برنامه دانشگاه ستدری و یادگیري

 مناسب یادگیري و تدریس راهبرد یک به آموزشی دوره هر در

 پرداخته عملی و نظري لحاظ از جامع طور به ،پایداري آموزش

 .شود

 دو یا یک از پس باشد، داوطلبانه طور به ابتدا ها دوره در شرکت

  .شود اجباري ها دوره در شرکت سال

3  
 الزامـی  تخصصی دروس محتواي در بازنگري

  آموزشی مختلف هاي رشته

 آموزشــی دروس سرفــصلهاي در غیررســمی و رســمی بــازنگري

  هارشته

  راهبردي گويوگفت جلسات برگزاري  4

 گروههاي علمی هیئت اعضاي گردهمایی جلسات برگزاري

 در بحث منظور به پژوهشی و آموزشی معاونت طریق از مختلف

  پژوهشی هاي زمینه معرفی و پایداري آموزش اهداف باره

 و تدریس راهبردهاي خصوص در تجارب تبادل و خود هاي گروه

 .یادگیري

 سیاستهاي تدوین در علمی هیئت اعضاي ياهنظر دنکر وارد

  .پردیس پژوهشی و آموزشی

 اعضاي از دسته آن براي التدریس حق گرفتن نظر در

 را خود زمان پردیس، در سمت نداشتن وجود با که علمی هیئت

 پردیس پژوهشی و آموزشی سیاستهاي اصالح یا  تدوین صرف

  .ندکنمی
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5  

 علمی   تئهی اعضاي مرتبه ارتقاي نظام تغییر

 بـراي  ویژه ايامتیازه گرفتن نظر در طریق از

  پایداري اصول بر مبتنی تحقیقات

 پایداري تحقیقات يارجا براي خاص گرنت گرفتن نظر در

 که طوري به افزوده، شارز داراي تحقیقات به ویژه امتیاز دادن

 را بیشتري زمان تحقیقات گونه این براي که علمی تهیئ عضو

 به تنسب ارتقا، ارزیابی زمان متوسط به توجه با ند،ک می صرف

 .نشود متضرر علمی، تئهی اعضاي سایر

 زمینه در پتنتی که علمی هیئت اعضاي به ویژه امتیاز دادن

 .نندک می ثبت پایداري

  .دارند نظري جنبه فقط که مقاالتی براي سقف دادن قرار

6  
 علمی   تئهی اعضاي مرتبه ارتقاي نظام تغییر

  آموزشی فرایندهاي بر مبتنی

 دنکر اضافه و علمی هیئت اعضاي بیارزیا لیست چک در تغییر

 .آنها یادگیري و تدریس روشهاي خصوص در سؤالهایی

 و تدریس روشهاي از که ايعلمی تئهی عضو به امتیاز دادن

  .ندک می استفاده يپایدار آموزش مناسب یادگیري
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