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 عملکرد از یمهم سطح و یابند یم توسعه افراد یانم در که ییها شبکه
 نـه  یـل تحل ینا کنند؛ یم یلتحل یجمع یا يفرد صورت به چه را اعضا
 روابـط  بلکـه  گیرد، یم انجام آنها يها استعداد و ها یژگیو درمورد تنها

 .گیرد یم دربر یزن را آنها ینب
  

  مدرسان هاي صالحیت و ها ویژگی
مدرسان هر نظام آموزشی یکی از عناصر اصلی آن هستند که      

اي آنها   هاي حرفه  ها و قابلیت    مهارت ها، یعدم توجه به ویژگ   
. شـود  منجر به بروز اختالل در تحقـق اهـداف آن نظـام مـی             

اي در   هـاي حرفـه    هـا و قابلیـت     دیگر، وجود توانـایی     ازطرف
 کارآمـد   ر،آموختگان ماه   تربیت دانش  يتواند، برا  مدرسان می 

 و يحجــاز(و موفــق در عرصــۀ اشــتغال مفیــد واقــع شــود 
 پژوهشی مدرسـان دانـشگاه و       يها فعالیت). 1398همکاران،  

ها و تجربیات خود به دانـشجویان و         انتشار آنها و انتقال یافته    
وسـعۀ   و خدماتی، به رونـد ت      يسایر مؤسسات و مراکز تولید    

قالونــدي و (کننــد   در جوامــع کمــک مــیيا فنّــی و حرفــه
  ).1394همکاران، 

هر نظام آموزشـی داراي شـش مؤلفـۀ اصـلی مدرسـان،               
هاي آموزشی، محتواي آموزشی، سـازماندهی   فراگیران، روش 

و تشکیالت و اصول، اهداف و فلسفۀ نظام آموزشـی اسـت            
. ر دارنـد  بـا یکـدیگ  يا که ارتباط درونی تنگاتنگ و دوجانبـه  

 هـستند کـه     یگروه« که جامعۀ مدرسان     یف تعر ینبراساس ا 
هـا و    باشـند، در بحـث      به هـم وابـسته مـی       ماعیازلحاظ اجت 

 یـت  و دانـش را بـا هو       کنند ی با هم شرکت م    ها گیري یمتصم
 و حـوزه، اهـداف، و       گذارند ی و به اشتراك م    سازند یگروه م 

به تعامل   گروه اشاره    یت، هو » مشترك دارند  یمجموعۀ تعامل 
 نهـاد   یـک  دارد کـه اعـضا را در         اي شـده   یـین تع  متقابل ازقبل 

حوزة مـشترك برابـر     . دهد ی قرار م  یکدیگر در کنار    یاجتماع
 مـشترك، اشـاره بـه    یاست با اقدام مشترك و مجموعه تعامل      

  ). Vangrieken et al., 2015(باورها و اعمال مشترك دارد 
گسترده تصور صورت   طور که به    همان يا  حرفه یتصالح  

 از دانـش و ادراك،      یکپارچـه  يا  مثابـه مجموعـه      بـه  شـود  یم

 ی اخالق يها  اعتقادات مدرس و ارزش    ها، ییها و توانا   مهارت
 يا  حرفـه  یف انجام وظـا   يمدرسان برا . شود یدرنظر گرفته م  

 خـود نـسبت بـه       یدگاه معتبر و شکل دادن د     هاي یتدر موقع 
 به  یاز جامعه، ن  یازهاين آن با    ییر و رابطۀ در حال تغ     شان  حرفه

 در سـطح    یستگی و شا  یت مختلف از صالح   يها توسعۀ جنبه 
 حوزه به درك    ینکار محققان ا  .  دارند تر يا تر و حرفه   گسترده

 یالتدرك تـشک  : کنـد  ی کمک م  یستگی شا ینما از دو جنبۀ ا    
 ي بـرا  نمدرسـا . يا  روابـط حرفـه    یریت و مد  یمراکز آموزش 

 و  ی ازنظـر اجتمـاع    یـد ند با  شو یالتی تشک ی آمادة زندگ  ینکها
 پاسخگو باشند و ساختار روابـط     يا  در روابط حرفه   یاحساس

 از  ینـدي صـورت فرا     آن را بـه    یگـاه  و جا  یدر مراکز آموزشـ   
 و ی شـناخت یـت  حما ي بـرا  ی اجتمـاع  یۀ ساختار سرما  یبررس
 یگــر ارتبــاط بــا رؤســاي مراکــز و دي از راه برقــراریعــاطف

  ). Tang et al., 2016( کنند یترازها بررس مدرسان و هم
 توسـعۀ   ینـد  بـه فرا   یابی دسـت  ي، بـرا  )1(مطابق با شـکل       
 یـک  عامـل در    یـک  فـرد،    یـک  مـدرس در قامـت       ي،ا حرفه

 ي دارایــد باین، جامعــۀ معــیـک  و عــضو یمؤسـسۀ آموزشــ 
 آگاهانۀ  ي اجرا ي برا سو  یک  باشد که از   ها یت صالح سري  یک

ـ  تواننـد  ی مـ  یگرسو و ازد  یازند موردن یاهداف آموزش  مثابـه    ه ب
 یـن ا.  اسـتفاده شـوند    ی آموزشـ  يهـا   در برنامـه   ي نوآور یک

عد تدر   ها یتصالح ارتبـاط   ي برقرار یی خوب، توانا  یس سه ب 
 پـنج حـوزة دانـش،    ي دارنـد کـه خـود دارا   یو شبکۀ ارتباط  

هــا و اخــالق و عمــل   تفکــر، احــساسات، ارزشيهــا نظــام
 بـا    کـه  کنـد  ی مـ  یان را ب  ییها  پنج حوزه مهارت   ینا. باشند یم

  ).Bertschy et al., 2013(ابعاد فوق مطابقت دارند 
آموزش دانشجویان در دانشگاه از انتقال صرف دانـش و            

مدرســان . تجربـه فراتــر رفتــه و کــارکرد پرورشــی نیــز دارد 
 رفتار و منش خـود،      یزدانشگاه با انتقال دانش و تجربیات و ن       
  دانـشجویان بـه    ي رو يدر طول دوران تحصیل با تأثیرگـذار      

 يا  شخصیت و هویت اجتماعی، علمـی و حرفـه         يگیر شکل
 از کـارکرد    يا رو، بخـش عمـده     ازایـن . کننـد   مـی  کمـک آنها  

 هیئت علمی آن اسـت      يفرهنگی دانشگاه نیز بر دوش اعضا     
  ).1394قالوندي و همکاران، (

 مؤسـسات   یر همانند سـا   یز ن يکاربرد-ی علم يها مؤسسه  
ــال ــوزش ع ــایی ي ورودیآم ــ.  دارده ــابع ان ــه یسانمن  ازجمل

ــم ــر مه ــاي ي ورودینت ــ ه ــام علم ــاربرد-ی نظ ــتيک .  اس
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 و آموزش در مؤسسه مـشغول       یل تحص ي که برا  یانیدانشجو
 نظـام را برعهـده      یـن  در ا  یس تدر یفۀهستند، مدرسان که وظ   

پردازنـد   ی مؤسـسه مـ   ي که به مـسائل ادار     یدارند و کارمندان  
 .باشـند  مـی  کـاربردي -علمـی  هـاي  مؤسسه هاي ورودي جزو
 و معیارهـا  انـسانی،  نیـروي  از بخـش  هـر  که است وريضر

 و سـودمندي  فنّـی،  شایـستگی  و کیفیـت ( چهارگانـه  ضوابط
 و بـسندگی  و اهـداف  بـر   مبتنی و مربوط هاي فعالیت کارایی،
 ارزیـابی  مهـم  محورهـاي  از یکـی  .باشـند  داشـته  را )کفایت
 اداري کارمنـدان  و مدرسـان  سـطح  ارزیابی نظام این ورودي
 بـه  مـستقیم  طـور   بـه  آمـوزش  کیفیت و یادگیري چون .است

 .دارد بــستگی مــدرس صــالحیت و توانــایی کیفیــت میــزان
 بـراي  مدرسـانی  آنکه مگر شود، نمی محقق نظام این اهداف

 و علمـی  توانـایی  کـه  شوند تعیین ها مؤسسه این در تدریس
 باشند داشته تجربی و تحصیلی مدارج لحاظ  به را الزم عملی

   ).1385 پاشا، و رضایی(
ــا راســتا، همــین در   ــه توجــه ب  اجرایــی ســاختار اینکــه ب

 ماهیــت گــرفتن درنظــر بــا کــاربردي-علمــی هــاي دانــشگاه
 و بـوده  محـوري   شـغل  و تقاضـامحوري  کاربردي، هاي دوره

 متخـصص  نیروهـاي  تربیـت  موجبـات  آوردن فراهم مسئول
 اجتمــاعی، اقتــصادي، مختلــف هــاي بخــش بــراي موردنیــاز
 و هـا  صـالحیت  بـه  توجـه  لذا است، ودهب فرهنگی و صنعتی
 ایـن  تحقـق  براي کاربردي-علمی مراکز مدرسان هاي ویژگی

 هـاي  جنبـه  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  همچنین .است ضروري امر
 در علمـی  هـاي  یافتـه  و نظـري  دانـش  کارگیري  به و مهارتی

w 
 فرایندهاي یادگیري

 تفکر سیستمی

 اقدام ارزش ها و اخالق

 دانش هیجانات

ابعاد شبکه 

 معلم در ساختار آموزشی                    معلم به عنوان یک فرد

صالحیت ها 

  
  

 )Bertschy et al., 2013(  آموزشگرهاي یت صالحي برایا پوالگوي. 1شکل 
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 مراکـز  کامیـابی  و دگرگـونی  سـاز   زمینـه  عمـل،  و کار عرصۀ
 کـافی  اندازة به باید مدرسان ید،آ می شمار به کاربردي-علمی

 خالقیـــت پیـــشرفته، هـــاي مهـــارت شـــناختی، دانـــش از
 دانـش  هاي بازدارنده و ها چالش با رویارویی در خودانگیخته

  .باشند برخوردار دانایی و
  

  آن کارهايوساز و اي حرفه شبکۀ
 بـا  متناسـب  اجتمـاعی  هـاي  گـروه  و افـراد  اي جامعـه  هر در

ــاعی ســرمایۀ ــب در خــود، اجتم ــا، ارزش قال ــا ه  و هنجاره
 وجود   به اجتماعی تعامالت جریان در که اجتماعی پیوندهاي

 دست  به درعین و دهند می افزایش را خود هاي قابلیت آید می
 و محیطـی  هـاي  حمایت از خود، زندگی کنترل امکان آوردن

 آنها ارتباطی هاي شبکه در که شوند می برخوردار اي  اجتماعی
  ).1388 ارشادي، و کامران( است آمده وجود به

 روابـط  و هـا  عامـل  از اي مجموعـه  اساساً اجتماعی شبکۀ  
 هـا  عامـل  .دارد می نگه هم با را ها عامل این که است آنها بین
 هـا،  گـروه  ماننـد  شـده   ادغـام  هاي بخش یا اشخاص توانند می

 بـا  منـابع  زیاد مبادلۀ با ها عامل .باشند ها خانواده یا ها سازمان
 منابعی چنین .دهند می شکل را اجتماعی هاي بکهش همدیگر،

 یـا  اجتمـاعی  هـاي  حمایـت  خدمات، کاالها، اطالعات، شاید
 شـبکۀ  روابـط  منزلـۀ   بـه  منـابع  تبـادل  از نوع این .باشند مالی

 برقـرار  رابطه افراد که جایی .شوند می گرفته درنظر اجتماعی
ــی ــد م ــی کنن ــد م ــه گوین ــدي ک ــاد پیون ــده ایج ــت ش  اس

  ).1394 همکاران، و ويموس سادات(
ــته   ــدي دس ــاي بن ــی ه ــاظر از مختلف ــاگون من ــراي گون  ب

 رایـج  معیارهاي از یکی .است شده ارائه همکاري هاي شبکه
 غیررسـمی  یـا  و بودن رسمی میزان ها، شبکه بندي دسته براي
 یـا  پایـداري  بـر  تمرکـز  بـا  پاول و گرابهر .است شبکه بودن
 دسـته  چهـار  بـه  را اآنهـ  هـا،  شبکه ادارة شکل و بودن موقت
  :اند کرده تقسیم

  ؛)تجارب گذاري اشتراك به برپایۀ( غیررسمی هاي شبکه -
 رسیدن براي مدت کوتاه هاي همکاري( اي پروژه هاي شبکه -

  ؛)خاص هدف یک به
 یـک  پایداري به مکانی نزدیکی به که( اي منطقه هاي شبکه -

  ؛)کند می کمک مشترك جامعه
 اتحــاد ماننــد دار هــدف هــاي شــبکه( تجــاري هــاي شــبکه -

ــردي ــین راهب  ,Grabher and Powell( ،)طــرف دو ب
2004.(   

 سه در را شبکه خصوصیات حوزه این در محققان برخی  
عد اند کرده بندي طبقه ب:  

  ترکیب؛ تراکم، اندازه، :ساختی خصوصیات -
ــصوصیات - ــاملی خ ــیوة :تع ــاس، ش ــی تم ــاس، فراوان  تم

  رابطه؛ دوام صمیمیت،
 همکاران، و باستانی( حمایت انواع :کارکردي تخصوصیا -

1386.(  
 توصـیف  را افـراد  شخـصی  هـاي  شبکه محققان که  زمانی  
 مثابـه   بـه  کند می برقرار ارتباط آنها با فرد که گروهی کنند، می
 Fox( شـود  مـی  شـناخته  رابطه مثابه به آنها بین ارتباط و گره

and Wilson, 2015.( 
 آنهـا  در که هستند متصلی هاي گراف شبکه کلی  درحالت  
 .شــوند مــی متــصل هــم بــه یــال یــک بــا حــداکثر هــا رأس
 دهنـدة   نـشان  هـا  یـال  و افراد دهندة  نشان ها رأس حالت  دراین
  .باشند می افراد بین کنش برهم
 بـراي ( ها شبکه اندازة به توجه با توان می را شبکه ترکیب  
 ها بکهش تنوع و )شده  حفظ روابط یا جدید روابط تعداد مثال،

 Van Waes( کرد بررسی )تخصص و تجربه در مثال، براي(

et al., 2017.( که اند داده نشان بزرگ هاي شبکه براین، افزون 
 Baer et( شوند می متنوع افراد ترکیب احتمال افزایش باعث

al., 2015.(  
 کرد تعریف روابط از اي مجموعه توان  می را شبکه تراکم  
 گـسیختگی  از را شبکه و کرده متصل یکدیگر به را ها گره که
 و ها گره تعداد با که( شبکه اندازة با شبکه تراکم .دارند می باز

 .دارد معکوسـی  رابطـۀ  )شـود  مـی  محاسـبه  آنهـا  بـین  روابط
 هـاي  پیونـد  تعـداد  اینکه بر  افزون شبکه هاي گره دیگر،  بیان  به

 هـم  شـبکه  کـم  تـراکم  موجـب  دهند، می افزایش را احتمالی
 شـبکه  انـدازة  .)1394 همکاران، و موسوي سادات( شوند می

 اسـت  ارتبـاط  در آنهـا  بـا  فـرد  کـه  اسـت  افـرادي  کل تعداد
  ).1392 همکاران، و سفیري(

همکاري، اشتراك و انتقال اطالعات و دانش به ارتباطات           
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هر شخص با افراد دیگر و عالقۀ اشـخاص بـراي همکـاري             
  ).1389سپهري و ریاحی، (بستگی دارد 

 از افـراد وابـسته      ی گروه یر از روابط شبکۀ اجتماع    منظو  
.  مـشترك دارنـد    یژگـی  و یـک  است کـه معمـوالً       یکدیگربه  

اي بـراي    مثابه اسـتعاره    دانشمندان مفهوم شبکۀ اجتماعی را به     
. برنـد  کـار مـی    توصیف مجموعه پیچیدة روابط بین افـراد بـه        

ــد      ــت؛ واح ــط اس ــبکه، رواب ــدگاه ش ــلی در دی ــسئلۀ اص م
هاي تعـاملی هـستند و        ساخت جامعه نیز شبکه    دهندة  تشکیل

کامران (جامعه چیزي بیشتر از افراد و روابط اجتماعی نیست          
  ). 1388و ارشادي، 

جـاي توجـه و       نقطه تمرکز دیدگاه شبکه این است که به         
عنـوان واحـد      هاي فردي آنها بـه     تأکید بر کنشگران و ویژگی    

شـود و   جه مـی تحلیل، به ساختار روابط بین این کنشگران تو   
بر این باور است که فراینـدهاي اجتمـاعی و پیامـدهاي       مبتنی

هاي فردي ثابتی مثـل جنـسیت،        فردي، حتی با وجود ویژگی    
هــاي  اساســاً از راه الگــوي روابــط بــین کنــشگران در شــبکه

  ).همان(شوند  اجتماعی تعریف و مشخص می
منزلـۀ فـضایی بـراي تعامـل و           محققان به محـل کـار بـه         

در سراسـر جهـان، دانـشمندان    . ي توجه زیادي دارنـد   یادگیر
ــرایــتارزش آمــوزش مدرســان از راه تعامــل و اهم  ي آن ب

این نوع آموزش منجر بـه توسـعۀ        . اند مدرسان را اذعان کرده   
 یک حال،  ینباا. شود  فراگیران می  یت مدرسان و موفق   يا حرفه

 از روابـط قـرار گرفتـه اسـت کـه            يا  اغلب در شبکه   رسمد
دهد و شامل افراد در داخـل        زیرگروه را پوشش می   سري    یک

 محققان اسـتدالل  ترتیب، ینهم به. شود و خارج محیط کار می  
اند که رفتار در جامعه با توجه به تجارب فرد در ارتباط             کرده

 Van(گیرد اي آنها در اجتماع شکل می وانفعاالت حرفه با فعل

Waes et al., 2015.(  
وم جدیــد مدرســان را ماهیــت پیچیــده و تخصــصی علــ  

 هـاي  یـت تـر فعال   بخـش  سازد براي انجام هرچه اثر     ناگزیر می 
همکـاري  . خود با یکدیگر همکاري و تعامـل داشـته باشـند          

علمی نوعی از تعامل است که در آن ارتباط مؤثر و تـشریک             
 ياین تعامـل در بـستر     . شود  پذیر می  ها و منابع امکان    توانایی

افتـد   شتري از مدرسان اتفاق مـی اجتماعی میان دو یا تعداد بی    
و اشتراك معنا و انجام کارها را با توجه به اهـداف مـشترك               

  ).1392کار و برهمند،  نیک(کند  تسهیل می
 یادگیري مدرسان افراد بزرگسال هستند و       یگر،د  عبارت  به  

 یازهــاياکثــر ن. دهــد ی رخ مــی اجتمــاعینــۀ زمیــکآنهــا در 
 مثـال،   ي برا ی اجتماع يها   در گروه  یتسبب عضو    به یادگیري

 از  یـادي مقـدار ز  . شود ی م یجاد بودن ا  ي گروه کار  یکعضو  
 ادي افـر ی و نه در انـزوا؛ حتـ  افتد ی در گروه اتفاق م یادگیري

دنبال   معموالً بهکنند ی شروع م يصورت فرد    را به  یادگیريکه  
 خـود را بـا آنهـا        یـشرفت  تـا پ   گردند ی م یگر د هاي  یادگیرنده

.  خود را با آنها بـه اشـتراك بگذارنـد           کنند و تجارب   یسهمقا
 انجـام کارهـا بـا مـشکل مواجـه      ي بـرا  ی کـه گـاه    یمدرسان

وند شـ  ی موفـق مـ    یگـر  اغلب بـا کمـک مدرسـان د        شوند یم
)Ndlalane, 2006 .(نوبه خـود عـدم مـشارکت،     گرایی به فرد

جـاي همکـاري    گیري اجتماع علمی و رقابت را به    عدم شکل 
قدان اجتماع علمی به همراه خـود      ترتیب ف   بدین. دنبال دارد   به

رفتارهـاي   اي و بروز و افزایش سوء عدم رعایت اخالق حرفه  
دیگـر، احـساس    ازسـوي . اخالقی را به همراه خواهد داشـت    

ضعف در اجتماع علمی، کاهش اعتمـاد متقابـل و در نتیجـه             
. آورد دنبـال مـی    کاهش آزادي علمـی و امنیـت شـغلی را بـه           

بخـش   اي، غیراثر  ل اخالق حرفه  گرایی و نزو   همچنین، کمیت 
نورشـاهی و  (شدن ارزیابی عملکرد را در پی خواهد داشـت       

  ).1391فراستخواه، 
 يهـا   به انجام رساندن کار به شبکه      ي مؤسسه برا  ياعضا  

هـا بـه      در شبکه  یتدر واقع افراد با عضو    . کنند ی م یهخود تک 
 Daly et ( کنند ی میدا پیابی دستید جدهاي یدهدانش، منابع و ا

al., 2010 .(توســط مدرســان يا  حرفــهيهــا داشــتن شــبکه 
 بـا   باطـات ارت.  آنها منجـر شـود     يا  حرفه یادگیري به   تواند یم
 کارکنان  یهاي اصل   از ابزار  یکی توان یها را م    شبکه یا یگراند

هـــا دانـــست   فرصـــتیصدر اســـتفاده از منـــابع و تـــشخ
  ).1394موسوي و همکاران،  سادات(

 یـادگیري  آمـوزش و     المللـی   ین ب یقحق برگرفته از ت   یجنتا  
 داشـتند   ی مـشارکت  یـري  که خود فراگ   ینشان داده که مدرسان   

 يهـا  مثالً کار در گروه   ( خالقانه   ی آموزش يها  از روش  یشترب
 ي و خودکارآمـد   ی شـغل  یتاستفاده کردنـد و رضـا     ) کوچک

 بـا عملکـرد بـاال در آمـوزش،          يدر کشورها .  داشتند یشتريب
 و  دهنـد  ی انجـام مـ    یادي ز یکار گروه  فنالند، مدرسان    نندما
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  ).Vangrieken et al., 2015( است ی عالیجنتا
 یتها و موفق    در نوآوري  ی نقش اساس  یهاي ارتباط  شبکه  

هـاي   کـه هرچقـدر افـراد مهـارت         طـوري   مدرسان دارنـد بـه    
 هـاي  یـت  داشـته باشـند، موفق     یـشتري  ب ی و ارتبـاط   یاجتماع

  ).1394بانی، حدادیان و قر (آورند یدست م  بهیشتريب
 در دانش مدرسـان، دانـش مدرسـان در          ی، درس يمحتوا  

 یر تـأث  یـران  فراگ یـت  و موفق  یـادگیري آموزش و آمـوزش در      
امروزه ثابـت شـده اسـت    ). Tchoshanov et al., 2017(دارد
 اعتماد  یم تحک يها  از راه  یکی مدرسان   یان تعامالت م  یشافزا

 دانـش   يرگـذا   فرهنگ به اشتراك   یت تقو یجهو تعهد و در نت    
بـدون اشـتراك دانـش،      ). 1392فـرد،      و نوشین  انارکی(است  

 ینـد  فرا ینا.  نخواهد شد  یل به دانش مؤسسه تبد    يدانش فرد 
 یـاتی  امـري ح   یانبن  دانش يها ویژه مؤسسه   ها به   مؤسسه يبرا

 هـا،  یـستگی هـا و شا     توسـعۀ مهـارت    ي آنها را برا   یرااست، ز 
). همـان  (سـازد  ی توانا م  ی رقابت هاي یتها، و تداوم مز    ارزش

طـور متقابـل      تسهیم دانش فرایندي است که در آن افـراد بـه          
دانش و تجربیات خود را با یکدیگر مبادله کرده و در نهایت            

آورنـد    مـی   وجـود   صورت مـشترك دانـش جدیـدي را بـه           به
)Ndlalane, 2006 .(  

 ي نوع دانـش بـرا     ی بررس ي برا یدي جد يا   شبکه یکردرو  
 را  یس تـدر  يهـا   شـبکه روش   نیـ ا.  اسـت  یاز موردن یستدر
 شبکه  اند، یوستهپ  هم   ازآنجاکه مباحث دانش به    کند، ی م یبررس

 یـز  ن ینـده  دانـش مـدرس در ذهـن مدرسـان آ          شود یسبب م 
  ).Koponen et al., 2019(یابدساختار 

 داده بزرگ شامل دانش مدرسان که از دروس         یگاه پا یک  
 ینه از ا   استفاد شود، ی مختلف گرفته م   يها مختلف و دانشگاه  

 ي شبکه برا  یلوتحل یه تجز يها روش. کند ی م یلدانش را تسه  
 مـشترك و  يهـا   جنبـه یی موضوعات خـاص، شناسـا    یبررس

هـا و     درك شـباهت   یـد خاص دانش مدرس ممکن اسـت کل      
 موضوعات مختلـف    یادگیري در آموزش و     ی ذات يها تفاوت
  ).Ibid(شود
 یـت ب تر ي بـرا  یطـی منزلۀ مح    به یز ن يکاربرد-یمراکز علم   

 بـه   یـاز  روز جامعـه ن    یازهايافراد خالق، ماهر و متناسب با ن      
در واقـع بـا     .  مدرسان خود دارنـد    ین ب يا  شبکۀ حرفه  یلتشک

 مراکز آموزش يتوجه به موارد ذکرشده و با وجود حجم باال      
 مراکز چه   ین در ا  ها یتها و فعال    و تنوع رشته   يکاربرد-یعلم

 حجــم یفــ و ازطریفــی و چــه بــه لحــاظ کیبــه لحــاظ کمــ
 اعتبـار   یز و ن  شوند یمند م  ها بهره   آموزش ین که از ا   یمخاطبان

 اصـالح،   ي بـرا  بایست یشده، م    ارائه يها  به آموزش  یدنبخش
 يکارو ارائۀ سـاز   ین،بنابرا.  گام برداشت    آن یبهبود و اثربخش  

 مراکـز براسـاس   ین ایفیت ک ین و تضم  یابی ارزش يمناسب برا 
 کـه بتوانـد عناصـر       ابی،ی ارزشـ  يهـا   متناسب با نظـام    ییالگو

نظـر     بـه  ي کنـد، ضـرور    ی را بررسـ   یموجود در نظام آموزش   
 مراکـز   یابیبـا ارزشـ   ). 1394 و همکـاران،     يمحمد (رسد یم

  اي معلم یادگیري حرفه

 کشف عالیق تدریس به اشتراك گذارده شود

 اشتراك تجارب                        

 ها و بازخورها دریافت ایده

 باط برقرار کردن با دیگراني نحوه ارت یادگیري درباره

 ي آموزشی توام گیري براي برگزاري دوره تصمیم

 

  شبکهسازوکارهاي

 اي هاي حرفه قصدمندي مشارکت در شبکه

 اي فرهنگ حاکم بر شبکه حرفه

 اي اعتماد و دوستی حاکم بر شبکه حرفه

 اي صرف زمان در شبکه حرفه

 هاي فیزیکی و دسترسی به اعضاي شبکه شباهت

 اي سطح تجربه یا خبرگی در بین اعضاي شبکه حرفه
 

  شود  آموزشی منجر میاي آموزشگران در سراسر برنامۀ توسعۀ رفهکارهاي شبکه که به یادگیري حچارچوب مربوط به ساز .2شکل 
)Van Waes et al., 2015.(  
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 يا  شـبکۀ حرفـه    یل که تشک  شویم ی متوجه م  يکاربرد-یعلم
 مختلـف   هـاي   مراکز، به تعامل آنها در رشته      ین مدرسان ا  ینب

 بــا یرانــیفراگ یــت امــر منجــر بــه تربیــنکمــک کــرده کــه ا
شـبکۀ  . شـود  ی ورود بـه بـازار کـار مـ         ي بهتر برا  هاي یتقابل

 دانـش   یم تسه یند فرا يکاربرد-ی مدرسان مراکز علم   يا حرفه
 شـود  ی مدرسـان مـ    يا  حرفه یادگیري کرده و سبب     یلرا تسه 

 ی شـغل هاي یت توسعۀ صالح ي هدفمند در راستا   یادگیريکه  
 هـا،  یـده  ایـق، ال بتوانـد ع یـادگیري  نوع ین ا که  يطور  است به 

 مدرسان به   ین را ب  یادگیري و   یس تدر هاي  يتجارب و نوآور  
  . اشتراك گذارد

 یــادگیري و يا  شــبکۀ حرفــهيســازکارها) 2(در شــکل   
  . شده استيبند  مدرسان طبقهيا حرفه

 
-علمی هاي آموزش در آن اهمیت و اي حرفه شبکۀ

 کاربردي
 هـر  ینـسان ا منابع ۀتوسع وندر در آموزش یتاهم به توجه با

 نباشـد،  مطلـوب  یآموزشـ  مراکز یفیتک که یدرصورت کشور،
 .بـود  نخواهـد  بخـش  ینـان اطم کشور یپژوهش و یعلم ةآیند

 یط کشور آموزش نظام تحوالت روند به ینگاه این،باوجود
 يهـا  شـاخص  یبرخـ  ینزول یرس از یحاک گذشته، سال چند

 دیگـر  يازسـو  و سـو  ازیک لهئمس این .باشد یم آموزش یفیک
 یروين یتترب ضرورت به توجه ینهمچن ،آموزش یکم رشد
 آن، کار بازار و یاطالعات ۀجامع به ورود يبرا شایسته یانسان
 يامـر  را یآموزشـ  نظـام  ییاکـار  و یاثربخـش  به توجه لزوم

  ).1392 همکاران، و موحدي( دهد یم جلوه ناپذیر اجتناب
 هـاي  مؤسـسه  بخـشی   کیفیـت  در مهـم  هاي عامل از یکی  
 اي حرفـه  رفتارهـاي  و هـا  قابلیت ویژه  به و مدرسان زشی،آمو
 آمـوزش  مراکـز  ازجملـه  و آموزشـی  هـاي  نظـام  .اسـت   آنان

 مـستمر  بهبـود  به پیشرفت، و بقا حفظ براي کاربردي-علمی
 بنیـادي  هـاي  سـرمایه  انسانی منابع و دارند نیاز خود عملکرد

 نـوآوري  و تحـول  هرگونـه  منشأ و آموزشی هاي سازمان این
  ).1395 نامی، نیک و صدیق( شوند می تلقی آنها رد

 پـیش  آوري سرسام سرعت با فناوري که حاضر عصر در  
 افـرادي  نیازمنـد  دیگـر  زمـان  هـر  از بیش ما جامعۀ رود، می

 هـاي  نظـام  وظـایف  از یکـی  .است نوآور و خالق هوشمند،

 و انتقـادي  اندیـشۀ  داراي کـه  است افرادي پرورش آموزشی
 و هــا گــره گــشودن و مــسئله حــل توانــایی و باشــند خـالق 

 هـایی  دانش و اطالعات انباشت نه باشند، داشته را معضالت
 اسـت  الزم ترتیـب   بـدین  .شـد  خواهـد  منسوخ سرعت  به که

 ببرنـد  کـار   به را هایی روش تدریس، براي ها دانشگاه مدرسان
 یادگیري فرایند در متفکر و فعال صورت  به را دانشجویان که

-علمـی  هـاي  آمـوزش  نظـام  در طـورکلی،   بـه  .دهند دخالت
 که باشد می تدریس مقولۀ به تر عمیق و تر دقیق نگاه کاربردي
 ســبب بــه نظــام ایــن در تــدریس .اســت مــدرس آن معمــار
ــدف ــاي ه ــاوت ه ــستی آن متف ــوع بای ــر، متن ــق ت ــر، دقی  ت

 تـا  باشـد  تـر  عالمانه طورکلی  به و ژرفانگرتر و تر اندیشمندانه
 باشـد  کارآمـد  و مـاهر  خـالق،  هـاي  نانسا پرورش آن نتیجۀ

  ).1394 همکاران، و روحانی(
ــا کــاربردي-علمــی آمــوزش مراکــز واقــع، در    هــدف ب

 و خـالق  آموختگـان  دانـش  پـرورش  و دانش کردن کاربردي
 فنّـی  دانـش  انتقـال  و ارتقـاء  .انـد  شـده  انـدازي  راه کارآفرین
 افـزایش  منظـور   بـه  شـغلی  هـاي  مهـارت  ایجـاد  وکـار،   کسب
ــره ــاء و شناســایی ،وري به ــاغالن تجــارب و دانــش ارتق  ش
 و دانـش  بـین  همـاهنگی  ایجـاد  گونـاگون،  کـاري  هاي رشته

 .اسـت  مؤسـسه  ایـن  هـاي  هـدف  از وکـار   کسب فنّی مهارت
 محـل  آمـوزش،  تنـوع  ازنظـر  پذیري انعطاف بودن، کاربردي

 شـغل،  برمبنـاي  دوره طراحـی  پـذیرش،  شرایط و نوع اجرا،
 فراگیـران  پـذیرش  فنّـی،  دانش و عملی هاي مهارت بر تأکید

 هـاي  ویژگـی  از محتوایی پویایی بر تأکید و نیازها با متناسب
 نـامی،  نیـک  و صـدیق ( اسـت  کـاربردي -علمـی  هاي آموزش

1395.(   
 بـا  تواننـد  مـی  کـه  هـستند  موقعیتی در مدرسان که زمانی  

 و دانـش  ،کـالس  در خـود  تـدریس  بخـشیدن  بهبـود  هدف
 ملأت آن بر و بگذارند اشتراك به بسازند، را خود هاي  مهارت
 .اسـت  شـده  شـناخته  مـدرس  رشـد  مثابه  به یندافر این کنند،
 هاي  زمینه در و اشکال به مدرس رشد هاي  راهبرد و ها  روش

 در هـا   راهبرد این .گیرد می شکل مختلفی یادگیري و آموزش
 مدرســان راه بــر دانــش ســاخت و مــدرس یــادگیري مــورد

 وقتـی  .)Ndlalane, 2006( ردگـذا  مـی  ثیرأت پیشرفت سوي به
 رفتارهـاي  در آنهـا  قطـاران  هـم  که دریابند دانشکده مدرسان
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 جمعـی  خودکارآمـدي  دهند، می نشان انگیزه خود از گروهی
 ۀزمینـ  در افـراد  مشترك باورهاي و یابد می افزایش دانشکده
 شـکل  مطلـوب  اهـداف  به دستیابی براي جمعی هاي توانایی
 بـراي  آنهـا  توانـایی  بـه  جمعی باورهاي این .گرفت خواهند

 اثربخـشی،  کـارایی،  احتمـاالً  و شـود  مـی  تبـدیل  بـودن  ثرؤم
 حـصول  در موفقیـت  دیگـر،  عبـارت  بـه  و وري بهره عملکرد،
 داشــت خواهــد دنبــال بــه را پژوهــشی و آموزشــی اهــداف

  ).1391 همکاران، و شاوران(
 روابط مطالعه امکان تنها نه زیرا است امیدوارکننده شبکه  
 هـایی  تکنیک همچنین بلکه دارد، دنبال  به را مختلف افراد بین
 در مختلـف  افراد بین روابط انواع و قوت نقاط یافتن براي را

  ).Haneef et al., 2020( کند می فراهم شبکه
 براي کارآمد ابزارهاي از یکی مثابه  به همکاري هاي شبکه  

ــدیریت ــۀ م ــابع، بهین ــال من ــش انتق ــین دان ــل، ب ــه عوام  ب
 بـه  دسـتیابی  واقع در و وکار  کسب و ها دارایی گذاري  اشترك
 را هـایی  گروه شبکه، ساختار .اند شده شناخته اي  حرفه توسعۀ

 و کنـد  مـی  مشخص کند برقرار ارتباط آنها با تواند می فرد که
 مـشاوره،  اطالعـات،  کـسب  بـراي  توانـد  مـی  فـرد  نتیجه در

 را خـود  عملکـرد  آنهـا  از اجتمـاعی  هاي حمایت یا همکاري
 آن وســیله بــه افـراد  کــه اصــلی هـاي  راه از یکــی .کنــد تـراز 
 آنها تخصص و ها توانایی دهند می تشکیل را خود هاي شبکه
 بـا  مدرسـان  تعامـل  بـه  بـسته  هـا،  شـبکه  از برخـی  .باشد می

 یکـدیگر  تخـصص  بـه  آنها بیشتر دسترسی موجب یکدیگر،
  ).1398 همکاران، و حجازي( شود می

 شـبکه  یـک  داخـل  مـدرس  هـر  شخصی اي حرفه شبکۀ  
 .اسـت  گرفتـه  قـرار  )مدرسان با تعامل( تر گسترده دانشگاهی

 اتـصال  در تـري  مهم تغییر است ممکن »کامل« هاي شبکه این
 کل تعداد ثابت اندازة حفظ .دهند نشان ها دانشگاه سراسر در

 و دهــد مــی افــزایش را افــراد میــان روابــط شــبکه، اعــضاي
ــا را اطالعــات  .کنــد مــی منتــشر و قــلمنت بیــشتر ســرعت ب

 بـا  گروهـی  وسـیله   بـه  کـه  دارنـد  تمایل تر متراکم هاي شبکه
 صـورت  درایـن  زیـرا  شـوند  تشکیل تري اعتماد  قابل  سطوح

 ,Moolenaar( داشــت خواهنــد بهتــري ســازمانی عملکــرد

2012(.  

 آگـاهی  خـود  اي حرفـه  هاي شبکه از مدرسان که  هنگامی  
 یا مشاوره راه از خود اي حرفه رشد از حمایت براي یابند، می

 بـه  نقش تخصیص .کنند می استفاده تحقیق بر  مبتنی همکاري
 کلیدهاي به شدن تبدیل براي خاص وظایفی منزلۀ  به مدرسان
 آموزشی ظرفیت از تواند می شبکه، هاي دهنده  اتصال یا مرزي

  ).Baker-Doyle and Yoon, 2020( کند پشتیبانی
ــه،   ــتۀ تجرب ــشگران، تخصــصی رش ــارتم پژوه ــاي ه  ه

 نگــرش و بیــنش پژوهــشی، و گروهــی کــار ســازي، شــبکه
 کــه هــستند هــایی متغیــر تــرین مهــم ازجملــه پژوهــشگرانه

 هماننـد  پژوهـشی  و عـالی  آموزش نظام گوناگون هاي فرایند
 تحقیــق، راهنمــایی، و مــشاوره کــالس، مــدیریت تــدریس،
 دهنـد  مـی  قـرار  تـأثیر  تحـت  را تحقیـق  نتـایج  سـازي  تجاري

   ).1391 هد،جا و شاوون(
 نظـام  متـولی  کـسوت  در کاربردي-علمی جامع دانشگاه  

 علوم، وزارت زیرنظر که است کاربردي-علمی عالی آموزش
 فـراهم  دانـشگاه  این هدف .شود می اداره اوريفن و تحقیقات

 هـاي  دسـتگاه  و ها سازمان مشارکت که است موجباتی آوردن
 انـسانی  نیـروي  آمـوزش  بـراي  را غیردولتی و دولتی اجرایی

 اجتمـاعی  اقتصادي، مختلف هاي بخش موردنیاز و متخصص
 آموختگـان  دانـش  کـه   نحـوي   به آورد فراهم کشور فرهنگی و

 و دانـش  شـود،  مـی  محـول  آنهـا  بـه  که فعالیتی براي بتوانند
 مـشغول  دانشجویان وسیع حجم .کنند کسب را الزم مهارت
 منـابع  کـادر  همـسوسازي  بـه  توجه دانشگاه، این در تحصیل
 از گیـري  بهـره  و سـازمان  راهبردي اهداف با دانشگاه انسانی
 .کنـد  مـی  دوچنـدان  را ارزشمند منابع این هاي قابلیت و توان
ــن ــشگاه ای ــضاي در دان ــی ف ــی علم ــشور آموزش  داراي ک
 از تـوان  مـی  کـه   نحـوي    بـه  اسـت  اي ویـژه  رقابتی هاي مزیت
 وکـار   کسب فضاي بین پیوند ایجاد به آن هاي مزیت ترین مهم
ــشگاه و صــنعت و ــرد، اشــاره دان ــدي ک ــه پیون  در شــاید ک

 .است شده توجه بدان کمتر دیگر هاي دانشگاه
 کاربردي-علمی هاي آموزش تبیین در که دیگري ویژگی  
 .اسـت  هـا  آمـوزش  این زایی اشتغال خاصیت است، ذکر قابل

 محتـواي  کـار،  بازار و ها دستگاه نیاز براساس ها دوره تعریف
 کـار،  محـیط  به آموزشی محیط مشابهت ها، آموزش کاربردي
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 موردنیـاز  خـصوصیات  واجـد  همگـی  که يکاربرد نامدرس
 این آموختگان دانش شود  می موجب هستند زا اشتغال آموزش

 هـاي  آمـوزش  آموختگـان  دانش از شغل یافتن در تنها نه نظام
 و کـرده  حرکـت  جلـوتر  قـدم  یک بلکه بگیرند، پیشی نظري
 نیز المللی بین مطالعات .ورزند ادرتمب اشتغال ایجاد به خود
 آموختگـان  دانـش  بـراي  کـار  نیـروي  تقاضـاي  دهد می نشان

 نظـري  آموختگان دانش از باالتر کاربردي-علمی هاي آموزش
 ).1383 رضوانی، و بینقی ( است
 بــراي عنــصر تــرین مهــم مثابــه بــه انــسانی منــابع مقولــۀ  
 از یکـی  کاربردي،-علمی هاي مؤسسه راهبردهاي سازي پیاده

 دیگر  ازسوي .است زمینه این در تأمل  قابل مسائل ترین بنیادي
 جداسـازي  راسـتاي  در بایـد  کـاربردي -علمی جامع دانشگاه

 داشـته  نیـز  مشخـصی  تجـاري  اهداف دولتی، بودجۀ از خود
 بـه  خـود  هاي هزینه پوشش بر  افزون بتواند راه این از تا باشد

 و متفـاوت  راهبردهـاي  وجـود  .یابـد  دسـت  نیـز  سودآوري
 همـسو  یکـدیگر  بـا  راهبردها این که کند می ایجاب چندگانه

 دانشگاه مجموعه به را امکان این راهبردها همسوسازي .شود
 و هزینـه  صـرف  بـا  بتواند که دهد می کاربردي-علمی جامع
 همکـاران،  و احمدي( یابد دست خود اهداف به کمتر، زمان

 مراکـز  در مدرسـان  اي حرفـه  شـبکۀ  اهمیـت  امروزه ).1396
 هـاي  مؤسـسه  .اسـت  آشـکار  کـامالً  کـاربردي -علمـی  جامع

 کـار،  دانـش  انتقـال  و ارتقـاء  بـراي  کاربردي-علمی آموزش
ــاد ــارت ایج ــاي مه ــغلی، ه ــزایش ش ــره اف ــد وري، به  رش

ــارز، اســتعدادهاي ــاء ب  شــاغالن، تجــارب و معلومــات ارتق
 کـاربردي  پژوهش و آموزش میان هماهنگی و پیوند برقراري

ــب و ــاهنگی و تناس ــین هم ــش ب ــارت و دان ــاربري و مه  ک
 و آموزشــی هـاي  برنامـه  در فنــون و علـوم  جدیـد  تحـوالت 
 ،)1385 پاشـا،  و رضـایی ( انـد  شـده  ایجاد کاربردي پژوهشی
 باشـد  داشـته  وجود مدرسان بین تعاملی تا است نیاز بنابراین

 یکـدیگر  بـا  خـود  تجربیـات  و دانش گذاشتن اختیار در با تا
 روز نیازهـاي  بـا  متناسـب  و ماهر انسانی نیروي تربیت روند

 بین ارتباط علمی کیفیت افزایش بر  افزون و یابد بهبود جامعه
 مراکـز  ایـن  وظـایف  تـرین  مهـم  از یکی که صنعت، و دانش
   .شود حفظ خوبی به است،
 اي حرفـه  شبکۀ یک در گرفتن قرار براي تالش و آگاهی  

 درك در س،تـدری  راه ابتـداي  در شـبکه  ساختار بر تمرکز با
 در فـرد  احـساس  و فکـر  عمل، که ارتباطی شبکۀ فرایندهاي

 مـدرس  راه در توانـد  مـی  بخشد، می بهبود را مدرس کسوت
  ).Fox and Wilson, 2015( کند کمک آنها به شدن اي حرفه

  
  شناسی کتاب

 هـاي  اسـتراتژي  همسوسازي ).1396( .م کاتب، و .ف امین، ،.ع احمدي،
 در اسـتراتژیک  مرجـع  نقـاط  تئوري مبناي رب انسانی منابع و تجاري
 مـدیریت  پژوهشی-علمی فصلنامه .تهران کاربردي علمی جامع دانشگاه
  .117-134 ،)3(5 .دولتی هاي سازمان

 اشـتراك  پیـشنهادي  الگـوي  ارائـه  ).1392( .ف فـرد،  نوشین و .ل انارکی،
 فردي، عوامل برمبناي علمی هیئت اعضاي میان سازمانی درون دانش
  .56-70 ،)54(16 ،سالمت مدیریت .فنی و انیسازم
 اجتمـاعی  سرمایه ).1386( .م هیکویی، صالحی و .ا کمالی، ،.س باستانی،

 علـوم  و ادبیـات  دانـشکده  مجلـه  .شخـصی  بـین  متقابل اعتماد و شبکه
  .41-81 ،)61(16 ،انسانی

 آمـوزش  در کـاربردي -علمی آموزش ).1383( .م رضوانی، و .ت بینقی،
 بـزرگ  دانـشنامه  :تهـران  ).دوم جلد( یعال آموزش المعارف دایره .عالی

  .فارسی
 شــبکه نقــش تحلیــل ).1398( .ا بــین، پــیش و .ر امیــري، ،.ي حجــازي،
 هیئـت  اعـضاي  اي حرفـه  یادگیري و توسعه بر آموزشگران اي حرفه

 مجلــه .تهــران دانــشگاه طبیعــی بعمنــا و کــشاورزي پــردیس علمــی
 .397-407 ،)2(50 ،ایران کشاورزي توسعه و اقتصاد تحقیقات

 رفتـار  بـر  شخـصیت  ابعاد نقش تبیین ).1394( .م قربانی، و .ع حدادیان،
 ،)تحـول  و بهبود( مدیریت مطالعات پژوهشی-علمی فصلنامه .سازي  شبکه

24)79(، 144-119. 
 عـالی،  آمـوزش  نظـام  عملکـرد  رزیـابی ا ).1385( .ن پاشا، و .م رضایی،

 و ترمیـک ( کـاربردي -علمـی  آموزشـی  هـاي  مؤسسه موردي مطالعه
  .تهران شهر در )پودمانی

 تـدریس  روش مقایـسه  ).1394( .س نظـري،  و .ع فروغی، ،.ح روحانی،
 مرکـز ( دانـشجویان  یـادگیري  میـزان  بر سخنرانی و گروهی تفحص
 مجلـه  ).رضـوي  خراسـان  کـشاورزي  جهاد کاربردي-علمی آموزش
  .706-697 ،)4(46 دوره ،ایران کشاورزان توسعه و اقتصاد تحقیقات

 .ص محمداسـماعیل،  و .ن حریري، ،.ف فرد،  نوشین ،.ع موسوي، سادات
 در کـشورها  نویـسندگی   هم اجتماعی شبکه ساختار تحلیل ).1394(

 .کـالن  و خـرد  سـطح  هـاي   شاخص :اي  هسته فنّاوري و علوم حوزه
  .355-376 ،)3(49 ،دانشگاهی رسانی اطالع و اريکتابد تحقیقات

 بـراي  اجتمـاعی  شـبکه  تحلیل کاربست ).1389( .آ ریاحی، و .م سپهري،
 .بنیـان   دانش هاي  سازمان در دانش مدیریت سیستم نیازهاي استخراج
  .1-14 ،)2(3 ،فناوري و علم سیاست پژوهشی-علمی فصلنامه
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 رابطـه  سـنجش  ).1392( .ل ا،دامداباج قرانی و .س باستانی، ،.خ سفیري،
 در زنـان  شـغلی  رضـایت  و غیررسـمی  اجتماعی هاي  شبکه حمایت

 .274-253 ،)2(11 ،سیاست و توسعه در زن نشریه .اردبیل شهر
 تعیـین  ).1391( .ب زمـانی،  و .ا کـاظمی،  ،.س پـور،  رجایی ،.ح شاوران،

 اعـضاي  جمعـی  و فـردي  خودکارآمدي اعتماد، میان گانه چند روابط
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