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     تدریــس بخــش اصلــی رســالت دانشــگاه ها و دانشکده هاســت و بخــش عمــده ای از 
ــد  ــه خــود اختصــاص می دهــد. در برخــی کشــورها مانن فعالیــت اعضــای هیئــت علمــی را ب
بریتانیــا و اســترالیا معلمیــن بایــد بــرای تدریــس آمــوزش ببیننــد اگرچــه ایــن امــر درکلیــه 
ــا در  ــته، تقریب ــال های گذش ــه در س ــت ک ــده  اس ــون آم ــد. در مت ــاق نمی افت ــورها اتف کش
ــه  ــی ب ــد. )1( نگاه ــناخته نمی ش ــیپ ش ــی از اسکالرش ــوان نوع ــس به عن ــان، تدری کل جه
تاریــخ اسکالرشــیپ یاددهی-یادگیــری یــا آموزشــی در جهــان دالیــل اهمیــت موضوع را نشــان 

می دهــد. 
ــوزه  ــز در ح ــا نی ــور م ــی در کش ــا آموزش ــری ی ــیپ یاددهی-یادگی ــاوه، اسکالرش ــه ع      ب
علــوم پزشــکی مــورد توجــه قــرار گرفتــه و روز بــه روز اهمیــت آن افزایــش می یابــد. بنابرایــن 
هــدف از ایــن نــگارش، آشــنایی خواننــدگان بــا اسکالرشــیپ یاددهــی یادگیــری یــا آموزشــی  
ــارت به جــای  ــن دو عب ــه دلیــل اشــتراک معنــی، ای ــن متــن ب ــون اســت )در ای ــان مت ــه بی ب
ــه ارائــه ســوابق پرداختــه شــده  ــا ایــن هــدف، ب یکدیگــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد( و ب

اســت.
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تاریخچه
آغازگر

     تاریــخ اسکالرشــیپ تدریــس بــا ارنســت بویــر1 رییــس بنیــاد کارنگــی در ســال 1990 و هــم 
زمــان بــا تاریــخ ایــن بنیــاد شــروع می شــود. انــدرو کارنگــی2 در ســال 1905 و تحــت نظــارت 
ــرای ایــن بنیــاد به عنــوان ســومین بنیــاد قدیمــی رســالتی  ــکا در ســال 1906 ب کنگــره امری
بــا عنــوان "تشــویق، حمایــت و شــان بخشــیدن بــه حرفــه معلمــی"را در نظــر می گیــرد. ایــن 
ــدازی شــد  ــا تخصیــص بودجــه حمایتــی راه ان ــرد معلمــی ب ــرای پیش ب بنیــاد کــه در ابتــدا ب
ــا تعریــف  بافاصلــه مجبــور شــد تــا بــه مســئله کیفیــت در آمــوزش عالــی توجــه نمایــد و ب

تعالــی بــه ارزشــیابی کیفــی موسســات بپــردازد )4،3،2،(.
     ایــن تــاش بــرای تعریــف تعالــی، باعــث شــد بنیــاد کارنگــی تــا 100 ســال بــه پژوهــش 
ــوان  ــود به عن ــی خ ــد و کنون ــای جدی ــه نقش ه ــردازد و ب ــی بپ ــوزش عال ــت آم ــاره کیفی درب
ــا گــزارش فلکســنر3 کــه  ــد. در ســال 1910 و ب مرکــز پژوهــش و سیاســت گذاری دســت یاب
بــه بررســی وضعیــت آمــوزش پزشــکی در آمریــکا و کانــادا پرداخــت، بنیــاد کارنگــی تاثیــری 
به ســزا بــر اســتانداردهای تربیــت پزشــک داشــت و بــه تثبیــت اســتانداردها در تمــام ســطوح 
آمــوزش پرداخــت. ایــن امــر هــم چنیــن منجــر بــه طبقه بنــدی کیفیــت موسســات آمــوزش 
ــی توســط بنیــاد کارنگــی شــد. انتشــار ایــن طبقه بنــدی در ســال 1973 نشــان داد کــه  عال
برخــی از انــواع اسکالرشــیپ بیــش از ســایر انــواع آن مــورد ارزش گــذاری قــرار می گیرنــد. بــه 
هرحــال عملکــرد بنیــاد کارنگــی ســبب شــد فشــارهایی بــر سیســتم های آموزشــی وارد شــود 
تــا کیفیــت خــود را ارتقــا دهنــد. بــا ایــن اقــدام موسســات، پژوهشــی دیگــر در بــاالی لیســت 
ــه  ــورت گرفت ــه 1990ص ــر در ده ــوی بوی ــه از س ــی ک ــا تاش های ــد. )2( ب ــرار نمی گرفتن ق
ــس از  ــال 1997، تدری ــکاران در س ــیک4 و هم ــای گاس ــال آن، فعالیت ه ــه دنب ــت و ب اس
حاشــیه بیــرون آمــد و محوریــت بیشــتری یافــت و در ارزشــیابی اعضــای هیئــت علمــی مــورد 
ــرای  ــز گاســیک ب ــر و چارل توجــه و اهمیــت قــرار گرفــت. )7،6،5( فعالیت هــای ارنســت بوی
بازتعریــف اسکالرشــیپ بســیار بــا اهمیــت بــوده اســت. اسکالرشــیپ دیســکاوری بــرای دهه هــا 
ــای  ــه اعض ــت اگرچ ــوده اس ــکی ب ــکده های پزش ــا در دانش ــای ارتق ــی کمیته ه ــد اصل تاکی
   )CAS( 5مجمــع انجمن هــای آکادمیــک .)هیئــت علمــی فعالیت هــای دیگــری نیــز داشــتند )2
ــه  ــدت ب ــی م ــه ای طوالن ــکیAAMC( 6( عاق ــای پزش ــی کالج ه ــن آمریکای ــه انجم وابســته ب
ــن انجمــن،  ــه نمــوده اســت. ای ــن زمین ــای چشــمگیری در ای اسکالرشــیپ داشــته و تاش ه
ــه ی ســنتی اسکالرشــیپ می شناســد  ــه خدمــات را به عنــوان ســه پای تحقیــق، آمــوزش و ارائ

.)8(

  1Earnest Boyer

  2Andrew Carnegie

  3Flexner

  4Glassick

  5Council for Academic Societies (CAS)

  6Association of American Medical Colleges (AAMC)
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غلبه "ارائه خدمت در آموزش" و "ارائه خدمت بر آموزش"

     تــا نیمــه قــرن 19، تدریــس نکتــه اصلــی مــورد توجــه دراسکالرشــیپ درآمــوزش عالــی 
بــود. بــه گفتــه بویــر )1990( از ایــن زمــان واژه "پژوهــش" بــه واژگان اسکالرشــیپ راه یافــت 
و پــس از آکســفورد و کمبریــج بــه آمــوزش عالــی در آمریــکا نیــز تســری یافــت. )2( اولیــن 
دانشــگاه ها و کالج هــای آمریکایــی تــا حــد زیــادی بــه تدریــس توجــه داشــتند و دانش جویــان 

خــود را بــرای آینــده ی کشــور و رهبــری مذهبــی تربیــت می کردنــد.
     هــدف ایــن دانشــگاه ها بــه وضــوح، پیش بــرد یادگیــری بــود. ایــن تاکیــد در قــرن 19 و بــا 
متحــد شــدن ایــاالت ضعیف تــر و تبدیــل آن هــا بــه یــک کشــور واحــد تغییــر کــرد. تاکیــد در 
ــر آموزش هــای فنــی وکشــاورزی تمرکــز یافــت و اهمیــت  ــی  به طــور فزاینــده ب آمــوزش عال

ایــن مــوارد بــا قانــون 1982مریــل1 تقویــت شــد.
     طبــق ایــن قانــون زمین هــای فــدرال اهدایــی بــه هــر ایالــت بــرای حمایــت از آموزش هــای 
آزاد و عملــی بــرای انقاب هــای صنعتــی و کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. )8( ایــن 
تغییــر رویکــرد در دانشــگاه های آمریکایــی بــا تربیــت دانشــجویانی کــه نــه تنهــا بــه جامعــه 
ــه  ــری، ب ــر یادگی ــز ب ــدند، از تمرک ــکل آن می ش ــر ش ــث تغیی ــه باع ــد بلک ــت می کردن خدم

ارائــه خدمــات تــا قــرن 20 ادامــه یافــت. 

غلبه پژوهش بر آموزش

ــیاری  ــرن 19، بس ــگاه ها در ق ــی دانش ــش اصل ــوان نق ــات به عن ــر خدم ــد ب ــم تاکی      علیرغ
ــد.  ــی بودن ــگاه های آلمان ــرد دانش ــر رویک ــت تاثی ــا تح ــرده در اروپ ــکالرهای تحصیل ک از اس
ــتری     ــت بیش ــه از اهمی ــات پای ــتیژ، تحقیق ــا پرس ــگاه های ب ــیاری از دانش ــه در بس در نتیج

ــد. )8(  ــدرن ش ــگاه های م ــدل دانش ــی، م ــوزش تکمیل ــق و آم ــد و تحقی ــوردار ش برخ
     در میانــه قــرن 20، نــزول اقتصــادی و به دنبــال آن جنــگ جهانــی دوم منجــر بــه تغییــرات 
اساســی در زندگــی آکادمیــک شــد کــه بخشــی از آن ناشــی از فشــار عمومــی بــرای همــکاری  

در پژوهش هــای توســعه ای ازجملــه تولیــد بمــب اتــم بــود. 

  1Morrill
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ــه پروژه هــای مشــارکتی در جامعــه علمــی  ــی و ارائ      نقــش دولــت فــدرال در حمایــت مال
در دوران جنــگ و ســال های اولیــه پــس از جنــگ بــود کــه در نهایــت منجــر بــه راه انــدازی 
دفتــر تحقیــق و توســعه علمــی در دولــت فــدرال شــد. افــراد آکادمیــک بــرای کســب گرنــت 
حمایتــی، بــه واشــنگتن و دولــت فــدرال تکیــه داشــتند. در اواخــر دهــه ی 1950 و تــا دهــه ی 
ــه  ــت ک ــش یاف ــارز افزای ــوزش دانشــگاهی  به طــور ب ــات علمــی و آم ــر تحقیق ــد ب 1960 تاکی
ــا  ــود. ب ــا ب ــف فض ــابقه ی کش ــابق در مس ــوروی س ــاد ش ــه ی اتح ــای اولی ــی از موفقیت ه ناش
ــاش  ــی، اســکالرها ت ــی در دانشــگاه های آمریکای ــر تحقیــق و آمــوزش تکمیل ــد ب ــه تاکی ادام
کردنــد تــا تدریــس و تحقیــق خــود را بیش تــر بــا دیســیپلین خــود مطابقــت دهنــد و تعریــف 

"اســکالر" متــرادف تعریــف اســتاد دانشــگاه شــد. 
     تاکیــد بــر تحقیــق افزایــش یافــت تــا جایــی کــه اعضــای هیئــت علمــی جــوان کــه بــرای 
تدریــس اســتخدام شــده بودنــد ندرتــا از نظــر توانایــی تدریــس مــورد ارزشــیابی کمیته هــای 
ــای  ــار یافته ه ــاس انتش ــر اس ــا ب ــا اساس ــن کمیته ه ــم ای ــد و تصمی ــرار می گرفتن ــاء ق ارتق
ــش و  ــر پژوه ــود را ب ــه خ ــوان توج ــتادیاران ج ــن اس ــت. بنابرای ــورت می گرف ــی ص پژوهش

ــد. ــوف کردن ــی معط ــای کارشناس ــوزش دوره ه ــانی در آم خدمت رس
ــدن  ــه ای ش ــگاه ها، حرف ــب در دانش ــز غال ــوان تمرک ــش به عن ــل پژوه ــا تبدی ــان ب      هم زم
ــگاهی  ــات دانش ــد. تحصی ــل ش ــدف تبدی ــک ه ــه ی ــز ب ــمالی نی ــکای ش ــا در آمری فعالیت ه
بــه روی تمــام اقشــار  و آمــوزش کاســیک بــرای همــه ی دروس حرفــه ای بــاز شــد؛ کــه بــر 
تنــش موجــود بیــن نقــش عضــو هیئــت علمــی و مفهــوم اسکالرشــیپ افــزود. نقــش دانشــگاه 
ــه ایــن منجــر شــد کــه اسکالرشــیپ پژوهــش و تدریــس بــه  در جســتجوی دانــش جدیــد ب
فعالیتــی مشــتق از آن مبــدل شــود. بــه عبارتــی، رســالت پژوهــش کــه بــرای بعضی موسســات 

مناســب بــود ســایه ای بــر کل یادگیــری در آمــوزش عالــی افکنــد.
     فعالیت هــای موسســه ای ماننــد تدریــس در دوره هــای کارشناســی و فعالیــت در کمیته هــا 
تــا زمانــی پذیرفتــه شــده بــود کــه افــراد بــرای انجــام فعالیــت پژوهشــی فــردی خــود زمــان 
ــس در  ــن تدری ــرار گرفت ــا ق ــی، ب ــرد. به عبارت ــرار گی ــت ق ــورد حمای ــر م ــن ام ــد و ای بگذارن
ســایه ی پژوهــش، تاکیــد بــر آمــوزش در دوره کارشناســی بیــش از آنکــه دانشــجو محــور باشــد 

حرفــه محــور شــد. )1(

احیا مجدد آموزش با ارائه مثال هایی از استراتژی های احیا 

     ایــن دو دســتگی بیــن پژوهــش و تدریــس تــا اواخــر دهــه ی 1980 و اوایــل دهــه ی 1990 
ادامــه یافــت. در آن زمــان گروه هــای مختلــف منجملــه قانون گــذاران، والدیــن دانشــجویان و 

افــراد آکادمیــک کــه بــا تدریــس ســر و کار داشــتند تاکیــد بــر پژوهــش در دانشــگاه را
مورد سوال قرار دادند و بر اهمیت نقش اعضای هیئت علمی به عنوان معلم 

4تاکید نمودند. )7، 8، 9 ، 10، 11، 12 ، 13، 14، 15(



ــری  ــوان "بازنگ ــا عن ــود ب ــاب خ ــی در کت ــاد کارنگ ــس بنی ــوان ریی ــر )1990( به عن      بوی
ــط  ــال 1990 توس ــه در س ــی1 "ک ــت علم ــه هیئ ــای جامع ــی: اولویت ه ــش پژوه ــوم دان مفه
بنیــاد کارنگــی انتشــار یافــت عبــارت" اسکالرشــیپ تدریــس" را معرفــی کــرد )8(. نکتــه مــورد 
ــی ارزش گــذاری  ــه خوب ــس در محیط هــای آکادمیــک ب ــی تدری ــه تعال ــود ک ــر آن ب نظــر بوی

ــد.  ــت نمی کن ــود و پــاداش الزم را دریاف نمی ش
ــان نمــود: "کار  ــد یعنــی بی ــه نمای ــف از اسکالرشــیپ ارائ ــک بازتعری ــا ی ــاش کــرد ت      او ت
اســکالر" یــک قــدم از کار خــود عقــب ایســتادن، بررســی ارتباطــات، ســاختن پلــی 
بیــن تئــوری و عمــل و تبــادل موثــر دانــش بــا فراگیــران" اســت. شــولمن2 )2000( 
بــا توجــه بــه تعریــف بویــر از اسکالرشــیپ منطــق نیــاز بــه اسکالرشــیپ یاددهــی یادگیــری را 
ــه  ــای دانشــگاهی را ب ــی فعالیت ه ــاد کارنگ ــکاران وی در بنی ــر و هم مطــرح ســاخت )2( بوی
ــه اسکالرشــیپ  ــت ک ــت نتیجــه گرف ــر در نهای ــد. )3( بوی ــوع اسکالرشــیپ تقســیم کردن 4 ن
ــواع  ــایر ان ــا س ــه ب ــت و اگرچ ــی اس ــت علم ــای عضــو هیئ ــی از نقش ه ــی اصل ــس جزئ تدری
اسکالرشــیپ )کشــف، کاربــرد، و تلفیــق( متفــاوت اســت امــا هم پوشــانی هایی بــا آن هــا دارد. 
ــت.  ــد داش ــش تاکی ــس و پژوه ــق تدری ــوارد و تلفی ــن م ــی ای ــر تمام ــر ب )14، 16، 17( بوی
ــواع  ــر ان ــاوه ب ــود ع ــای خ ــد در تصمیم گیری ه ــا بای ــای ارتق ــه کمیته ه ــود ک ــد ب او معتق
ــیپ  ــه اسکالرش ــد ب ــه می ش ــر گرفت ــا در نظ ــرای ارتق ــول ب ــور معم ــه  به ط ــیپ ک اسکالرش

تدریــس نیــز توجــه کننــد.
ــار  ــاس معی ــر اس ــا ب ــیابی فعالیت ه ــازی و ارزش ــر مستندس ــن ب ــر هــم چنی      بوی
مشــخص تاکیــد داشــت )2 ،7، 1418، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25( در کانــادا و آمریــکا، 
ــان  ــاء کارکن ــزم ارتق ــه مکانی ــری ب ــی یادگی ــیپ یادده ــورها، اسکالرش ــایر کش ــترالیا و س اس
ــا اسکالرشــیپ  ــد ت ــت علمــی فرصــت یافتن ــه ی 1990 اعضــای هیئ ــل شــد )5(. از ده تبدی
ــر  ــای بوی ــد. تاش ه ــال کنن ــه ارس ــای مربوط ــه کمیته ه ــاء ب ــرای ارتق ــود را ب ــس خ تدری
)1990( و گاســیک و همــکاران )1997( منجــر بــه جابجایــی تدریــس از حاشــیه بــه مرکــز 

شــد.
     پــس از اظهــارات بویــر تغییــرات قابــل ماحظــه در افزایــش اهمیت دهــی بــه تدریــس، بــه 
وقــوع پیوســت. یکــی از ایــن مــوارد، افزایــش نقش هــای اعضــای هیئــت علمــی بــود و بنیــاد 
کارنگــی در ســال 2005 بــر اســاس پژوهش هــای مشــخص، ترتیبــی داد تــا اندیکاتورهــای 
جدیــدی بــا تاکیــد بــر تدریــس و ارائــه خدمــت مشــخص گــردد تــا جایگزین سیســتم 

مــورد اســتفاده از ســال 1973 شــود )2(.

  1Boyer’s Scholarship Reconsidered: Priorities of Professoriate

  2Schulman
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ــک،  ــگ آکادمی ــا فرهن ــق آن ب ــس و تلفی ــیپ تدری ــه اسکالرش ــبت ب ــی نس ــاد کارنگ      بنی
 Pew charitable trusts تعهــدی مســتمر داشــته اســت و در ســال 1998 بــا همــکاری
جوایــزی را تعییــن کــرد کــه هــدف آن پیش بــرد اسکالرشــیپ یاددهــی و یادگیــری بــا ارتقــاء 
ــه معلمــی و  ــد حرف ــه بتوان ــا این ک ــود ت ــران ب ــدگار در فراگی ــل ماحظــه و مان ــری قاب یادگی
ــای  ــایر فعالیت ه ــد س ــس، همانن ــرای تدری ــرد و ب فعالیت هــای تدریــس را به پیــش بب
اسکالرشــیپ، احتــرام قایــل شــود. )9-12( و بــرای آن جوایــز خــاص در نظــر بگیــرد. 
ــواع       بــه گفتــه  هاچینگــز)2000( اسکالرشــیپ تدریــس از نظــام و دقتــی مشــابه ســایر ان
اسکالرشــیپ برخــوردار اســت و بایــد بــر اســاس محیــط و روش هــای مــورد اســتفاده، توازنــی 
ــه در  ــار یافت ــای انتش ــد.  )2( در مونوگراف ه ــرار نمای ــری برق ــت و انعطاف پذی ــن دق بی
ســده ی 1900، بویــر و گاســیک خاطــر نشــان ســاختند کــه دورنمــای جدیــد اسکالرشــیپ 
بــرای واضح ســازی رســالت آکادمیــک دانشــگاه های آمریکایــی و ایجــاد سیســتم پاداش دهــی 
بــه اعضــای هیئــت علمــی کــه حقایــق زندگــی آکادمیــک معاصــر را منعکــس کنــد، ضــروری 

اســت. )8(
     ســایر اســتراتژی ها بــرای پیش بــرد اسکالرشــیپ تدریــس عبارتســت از وســعت بخشــیدن 
بــه مطالــب مــورد پذیــرش مجــات و در نظــر گرفتــن جایگاهــی رفیع تــر بــرای اسکالرشــیپ 
ــواع  ــایر ان ــا س ــراه ب ــس هم ــیپ تدری ــه اسکالرش ــیدن ب ــت بخش ــه اهمی ــه ب ــس و توج تدری
اسکالرشــیپ. ایــن اســتراتژی هــم منجــر بــه تغییــرات قابــل ماحظــه در موسســات شــد و بــر 
اعضــای آکادمــی تاثیــر گذاشــت. بــرای مثــال بنیــاد ملــی علــوم، بــر ارتبــاط پژوهــش و آموزش 
ــای  ــرای گرنت ه ــر ب ــته تقدی ــمند شایس ــت ارزش ــار2 فعالی ــب معی ــا تصوی ــرد و ب ــد ک تاکی
پژوهشــی، از محققیــن خواســت تــا در زمــان پژوهــش و ارتقــاء، بــه ارتقــاء تدریــس، تعلیــم و 

یادگیــری نیــز بپردازنــد. )2(
ــت  ــرای اهمی ــی ب ــاد کارنگ ــت بنی ــتمین سرپرس ــوان هش ــولمن به عن ــی ش ــای ل   تاش ه
ــهیل گر )کاتالیســت(  ــوان تس ــس به عن ــرور تدری ــان و م ــرور همتای ــه م بخشــیدن ب
ــن  ــال ای ــه دنب ــود. ب ــر ب ــس موث ــیپ تدری ــه در اسکالرش ــد ک ــی ش ــه فعالیت های ــر ب منج
ــدازی  ــی را در چنــد کمــپ راه ان ــی یــک برنامــه مل ــی آمــوزش عال موضــوع، انجمــن آمریکای
کــرد تــا اعضــای هیئــت علمــی بــا مــرور فعالیت هــای همتایــان، همانگونــه کــه در پژوهــش 
ــا  ــد ت ــث ش ــر باع ــن ام ــد و ای ــرور نماین ــان را م ــس همتای ــای تدری ــود، فعالیت ه ــوم ب مرس

ــود.  ــی ش ــدی معرف ــتراتژی های جدی اس
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     پــروژه مــرور تدریــس، پورتفولیــوی تدریــس را به عنــوان یکــی ازایــن اســتراتژی ها معرفــی 
ــت )6،  ــرار گرف ــورد توجــه بســیاری ق ــی م ــور کل ــس به ط ــوی تدری ــرد )2( و پورتفولی ک

.)24 ،19 ،18 ، 17،13
     بــا شــروع قــرن SoT ،21 بــه SoTL تبدیــل شــد و تغییــری پارادایمــی در آمــوزش عالــی 
ایجــاد کــرد. تعهــد بــه اسکالرشــیپ تدریــس در بیــن ارزش هــای اصلــی موسســات یاددهــی 
یادگیــری در انگلســتان قــرار گرفــت. )5( و بــه دلیــل تمرکــز بــر عمــق یادگیــری فراگیــران، 
بنیــاد کارنگــی بــرای شناســایی آن نــام اسکالرشــیپ یاددهــی یادگیــری را برگزیــد. )2، 

.)27 ، 26،17،15 ،14 ،10

چالش های پیشرفت اسکالرشیپ یاددهی یادگیری

     پیشــرفت اسکالرشــیپ در آمــوزش عالــی آمریــکا در ســه مرحلــه ی همپوشــان بــه حاشــیه 
بــرده شــده و منجــر بــه تمرکــز بــر پژوهــش شــده اســت. تمامــی ایــن مراحــل  مشــتمل اســت 

بــر اسکالرشــیپ بــا تمرکــز بــر فراگیــر، خدمــات و پژوهــش: 
ــی  ــش اصل ــد و نق ــا بودن ــه فعالیت ه ــز توج ــگاه، مرک ــجویان دانش ــه اول، دانش      درمرحل
ــی  ــا اخاق ــوزش و ارتق ــگاه، آم ــش دانش ــود. نق ــی ب ــور آموزش ــی منت ــت علم ــو هیئ عض
نســل های آینــده بــود و فراگیــران بــه اســاتید به عنــوان مســئولین »تکامــل عقانــی، اخاقــی 
و روحــی خــود« متکــی بودنــد. معلمــی نوعــی ایثــار بــود و ایــن دیــدگاه اغراق آمیــز در تمــام 
قــرن 19 رایــج بــود. )1( در مرحلــه دوم، کــه در قــرن 19 آغــاز شــد و تــا قــرن 20 ادامــه 
ــرد.  ــه پیشــرفت ک ــل ماحظ ــور قاب ــی  به ط ــوزش عال ــی آم ــا خدمات ــی ی ــت، بخــش عمل یاف
ــزار  ــه اب ــه ب ــود بلک ــن ب ــت ذه ــه شــخصیت و کیفی ــا مســئول شــکل دادن ب دانشــگاه نه تنه
خدمت رســانی مســتقیم بــه ملــت نیــز تبدیــل شــد. ایــن ایــده کــه اســاتید می تواننــد دانــش 
را انتشــار دهنــد بعدهــا بــه پژوهش هــای کاربــردی تبدیــل شــد. در ارائــه، خدمــات در رســالت 

ــت. )1( ــرار گرف ــی ق ــی و دولت ــگاه های خصوص دانش
ــگاه های  ــل از دانش ــازه فارغ التحصی ــوان و ت ــاتید ج ــت اس ــا بازگش ــوم، ب ــه س      درمرحل
ــا تاکیــد بــر پژوهــش  تاثیرگــذار آلمــان ماننــد گوتــه و  هایدلبــرگ بــه آمریــکای شــمالی و ب
ــد  ــش تاکی ــرد دان ــر پیش ب ــد و ب ــور بودن ــش مح ــیار پژوه ــگاه ها بس ــن دانش ــد. ای آغازش
ــر اســکالر هایی کــه می خواســتند مــدل پژوهــش  ــه پژوهــش، عمیقــا ب ــگاه ب داشــتند. ایــن ن
و آمــوزش عالــی دانشــگاه های محــل تحصیــل خــود را پیــاده کننــد تاثیــر گذاشــت. رویکــرد 
نویــن بــه فعالیت هــای اســکالرلی، بــه شــواهد ناشــی از پژوهــش و تجربــه اولویــت داد. اگرچــه 
در بعضــی از موسســات آموزشــی رهبرانــی بودنــد کــه بــه مقابلــه بــا ایــن رویکــرد پرداختنــد، 
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راه کارهای تحقق اسکالرشیپ تدریس یا یاددهی یادگیری براساس برخی دیدگاه ها

     حداقل سه دیدگاه درباره اسکالرشیپ تدریس وجود دارد:
1( اسکالرشــیپ تدریــس همــان نــوع ســنتی "کشــف" اســت و نشــانگرهای آن همــان 
محصــوالت اسکالرشــیپ اکتشــاف اســت. ایــن دیــدگاه تصویــری از تحقیــق مرســوم، مقــاالت 
ــیپ  ــف از اسکالرش ــن تعری ــد و در ای ــت می ده ــا به دس ــه در کنفرانس ه ــده و ارائ ــاپ ش چ

ــذار نیســت. )2( ــم تاثیرگ ــا معل ــکالر الزام ــا اس ــگر ی ــس، آموزش تدری
2( اسکالرشــیپ همــان تدریــس ارزشــمند اســت و محصــول قابل مشــاهده ی آن ارزشــیابی های 
فراگیــران اســت. در ایــن دیــدگاه، معلــم تاثیرگــذار بســیار مراقــب تدریــس خــود اســت امــا 
ــی  ــات نم ــتجوگری و ارتباط ــا جس ــط ب ــات مرتب ــوان موضوع ــری به عن ــی و یادگی ــه یادده ب

پــردازد. )2(
3( اسکالرشــیپ تدریــس مشــتمل اســت بــر کاربــرد نظریــه در تدریــس و انجــام پژوهــش بــر 
تدریــس خــود و بــه خصــوص مــوارد مرتبــط بــا یادگیــری فراگیــر کــه فراینــد محــور اســت.

)2( اگــر چــه، هیــچ یــک از ایــن تعاریــف کامــل نیســت و بــه گفتــه وایزمــر)2001( تاکیــد بــر 
پژوهــش بــا هــدف وســعت بخشــیدن بــه معنــای اسکالرشــیپ مغایــر اســت و تشــابه تدریــس 

بــا تحقیــق در آن اســت کــه هــر دو بایــد مطابــق اســتانداردهای فعالیــت عالمانــه باشــد. )2(
ــرای تعهــدات  ــه مشــترک ب ــق زمین ــوان خل ــس را به عن ــر )1990( اسکالرشــیپ تدری      بوی
عقانــی، بــه عبارتــی، تحریــک یادگیــری فعــال، تشــویق دانشــجویان بــه متفکریــن خــاق و 
ــن شــکل خــود عبارتســت از  ــه در بهتری ــری؛ ک ــت پیشــرفت براســاس یادگی ــا ظرفی ــاد ب نق
انتقــال، تغییــر شــکل و انتشــار دانــش مطــرح می کنــد. هرچنــد ایــن نــگاه بــه اسکالرشــیپ از 
طــرف بســیاری از افــراد به عنــوان جنبــه ای محــدود و شــامل یکــی از جنبه هــای اسکالرشــیپ 

تدریــس در نظــر گرفتــه شــده اســت. )1(
ــه  ــت ک ــده اس ــخص ش ــون مش ــته های گوناگ ــای رش ــش پیچیدگی ه ــا افزای ــروزه ب      ام
ــوب در  ــش مکت ــب  دان ــئله و کس ــل مس ــای ح ــتجوگری و مهارت ه ــر جس ــد ب ــوزش، بای آم
کتاب هــا تاکیــد کنــد و بــه نقــش اعضــای هیئــت علمــی توجــه جــدی داشــته باشــد. تعالــی 
در تدریــس نــه تنهــا مــورد انتظــار اســت، بلکــه دیــده می شــود، مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد 
و به عنــوان یکــی از فعالیت هــای اصلــی اعضــای هیئــت علمــی جایــزه می گیــرد. ایــن امــر در 
ــت اســکالرلی  ــوان فعالی ــه به عن ــاره آن چــه ک ــه مفهوم ســازی درب ــف ب دیســیپلین های مختل
ــز  ــیپ در مرک ــرو )2001( اسکالرش ــه ی ب ــه گفت ــت. )1( ب ــده  اس ــر ش ــده، منج ــناخته ش ش
ــی  ــی یادده ــش پژوه ــا، دان ــا و دپارتمان ه ــی فیلده ــرار دارد. در بعض ــک ق ــی آکادمی زندگ
یادگیــری نســبتا جدیــد اســت و هنــوز یــک پــروژه ی حاشــیه ای اســت. )10( دیســیپلین  های 

ــر اســت ــد و بهت ــه اسکالرشــیپ دارن ــی نســبت ب مختلــف دیدگاه هــای متفاوت
 اسکالرشیپ را در حوزه ی تخصصی خود تعریف کنند )8(. 
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ــوارد ناشــی  ــایر م ــا نظــری  و در س ــان اســکالرلی کام ــدل گفتم ــر1، م ــه ی  هاب ــه گفت      ب
ــس  ــات، تدری ــم ارتباط ــال، دانشــمندان عل ــرای مث ــی اســت ب ــی تجرب ــای تحقیقات از طرح ه
ــوان  ــت، کاس درس را به عن ــمندان مدیری ــد، دانش ــی می دانن ــردی ارتباط ــوان عملک را به عن
ســازمان می بیننــد و روانشناســان، تدریــس را به عنــوان جســتجوگری در یادگیــری می داننــد. 
)10( اسکالرشــیپ تدریــس بــه جــای تمرکــز بــر معلــم، بــر کاراکتــر و عمــق یادگیــری فراگیــر 
در نتیجــه ی تدریــس تاکیــد دارد و بــه همیــن دلیــل بنیــاد کارنگــی بــرای شناســایی آن نــام 

اسکالرشــیپ یاددهــی یادگیــری را برگزیــد. )2(
     اسکالرشــیپ تدریــس بــا تعالــی تدریــس همــراه اســت و برخــی از ویژگی هــای آن را دارد. 
ــه  ــل ب ــودن، کنجــکاوی شــدید داشــتن، تمای ــو ب ــای مشــترک عبارتســت از رفلکتی ویژگی ه
ارتقــاء وضعیــت موجــود، دیــدگاه خــاص داشــتن و در معــرض نقــد همــکاران بــودن. هــر چنــد 
الزمــه ی بــرآورده ســاختن ضروریــات تعریــف و روح اسکالرشــیپ آن اســت کــه ایــن فعالیــت 
حرفــه را ارتقــا دهــد و حیطه هــای جدیــد جســتجوگری را بگشــاید. در حقیقــت تمــام انــواع 
اسکالرشــیپ ناقــص اســت مگــر آن کــه در دســترس ســایر افــراد بجــز فراگیــران، مخاطبیــن 
ــه  ــت ک ــود آن اس ــش موج ــد. چال ــرار کن ــاط برق ــان ارتب ــا همتای ــرد و ب ــرار بگی ــه ق و عام
رویکــردی بــرای بررســی یاددهــی یادگیــری پیشــنهاد شــود کــه بــرای اســکالر و همــکاران او 
جالــب و منطقــی باشــد. از نظــر  هاچینگــز2  )2000( هــدف اسکالرشــیپ تدریــس، یادگیــری 
مانــدگار و قابــل ماحظــه بــرای تمــام فراگیــران اســت و موفقیــت آن بــه تاثیــر کار بــر تفکــر و 
عملکــرد بســتگی دارد. از دیــد او تنهــا ضــرورت الزم آن اســت کــه دانــش کســب شــده مفیــد 
ــز  ــر  هاچینگ ــد. از نظ ــتفاده باش ــل اس ــام کار در دیســیپلین و دانشــگاه قاب ــد و روش انج باش
و بجــورک3 جســتجوگری ناشــی از ایــن اسکالرشــیپ بایــد حــول محــور مــواردی باشــد کــه 
ــگران  ــه آموزش ــه ب ــواهدی ک ــناد و ش ــود و اس ــر ش ــدگار در فراگی ــری مان ــه یادگی ــر ب منج
کمــک کنــد تــا ایــن نــوع یادگیــری را ایجــاد کننــد. تحقیقــات بســیار زیــاد موجــود دربــاره 
ــم  ــای معل ــر ویژگی ه ــز ب ــن پیشــرفت، تمرک ــه در ای ــد ک ــران نشــان می ده ــری فراگی یادگی
ــم، کاس درس خــود  ــه تعامــل یاددهــی یادگیــری بدهــد. یعنــی معل ــد جــای خــود را ب بای
ــه بررســی  ــه آزمایشــگاهی مبــدل ســازد کــه در آن مطالعــات یادگیــری انجــام شــود و ب را ب
ــد  ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــور ک ــد. همان ط ــران بپردازن ــری فراگی ــود و یادگی ــس خ ــوه تدری نح
آخریــن حیطــه ی اسکالرشــیپ کــه توســط بویــر تعریــف شــد اسکالرشــیپ تدریــس بــود و آن 
را مشــتمل بــر انتشــار موثــر دانــش خــود بــه فراگیــران دانســت. او معتقــد بــود، دانــش کســب 
شــده از تحقیقــات بنیادیــن، بــا تلفیــق اطاعــات از دیســیپلین های مختلــف یــا بــا بکارگیــری 
تکنیک هــای جدیــد، هنگامــی معنــی دار اســت کــه بــا دیگــران بــه مشــارکت گذاشــته شــود و 
توســط آن هــا درک شــود. )2( بــرای معلــم موثــر شــدن، فــرد بایــد یادگیرنــده ی فعــال باشــد 

و دائمــا از دیســیپلین خــود و تلفیــق ایــن دانــش بــه یــک کل بهــم پیوســته دفــاع و 
برای آن اقدام کند. 

  1Huber 

  2Hutchings

  3Bjork
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     هنگامــی کــه تدریــس بــه ســطح باالتــر ارتقــاء می یابــد و بــه اسکالرشــیپ تدریــس تبدیــل 
می شــود منافــع آن بــه تعلیــم دانشــجویان و تهییــج ســایر اســکالرها معطــوف می شــود. )8(

هاچینگــز )1996( نقــش اعضــای هیئــت علمــی را در تضمیــن و ارتقــاء فعالیت هــای 
اســکالرلی تدریــس، یــک نقــش مهــم و اصلــی می دانــد. آکادمــی در گذشــته تــا حــد زیــادی 
نقــش معلــم را نادیــده انگاشــته و محیطــی بــه وجــود آورده اســت کــه در آن اعضــای هیئــت 
ــس را در  ــزوا، تدری ــن ان ــد. ای ــام می دادن ــزوی انج ــی من ــود را در محیط ــس خ ــی تدری علم
ــز  ــه گفته هاچین ــاخت. ب ــدل س ــک مب ــی آکادمی ــی در زندگ ــل نارضایت ــن عل ــن عمیق تری بی
ــه دقــت  و بجــورک )1999(، هــدف بنیــاد کارنگــی آن اســت کــه اعضــای هیئــت علمــی  ب
عملکــرد خــود و یادگیــری از آن را مــورد بررســی قــرار دهنــد و ســپس آنچــه آموخته انــد را 
بــا همتایــان خــود بــه اشــتراک گذارنــد و ایــن امــر باعــث مــی شــود تدریــس آن هــا رفلکتیــو 

ــام بگیــرد. )2( ــه باشــد و اسکالرشــیپ ن و آگاهان

پیشنهاداتی برای سنجش اسکالرشیپ

     AAMC معتقــد اســت، صــرف نظــر از نــوع فعالیتــی کــه محــور تمرکــز عضــو هیئــت علمــی 
ــوان  ــد و به عن ــد او باش ــای جدی ــی فعالیت ه ــزو اصل ــد ج ــیپ بای ــرد، اسکالرش ــرار می گی ق
ــای  ــی کالج ه ــن آمریکای ــر انجم ــکار رود. )8( از نظ ــی ب ــت علم ــو هیئ ــیابی عض ــزار ارزش اب
ــث  ــد باع ــور نظام من ــه  به ط ــی ک ــت از »فعالیت های ــیپ عبارتس ــتاری )1999( اسکالرش پرس
ــر اســاس جســتجوگری دقیــق« می شــود. 5 معیــار  ــرد تدریــس، تحقیــق و عملکــرد ب پیش ب
ــه  ــرای حرف ــاره فعالیت هــای اسکالرشــیپ عبارتســت از 1( ب ــن انجمــن درب اعــام شــده ی ای
مهــم باشــد 2( خاقانــه باشــد 3( قابــل مستندســازی باشــد 4( قابــل تکــرار و پیش بــرد باشــد 
ــف، تفســیر، اجــرا و ســنجش  ــان باشــد. )2( تعری ــرور همتای ــل م ــف قاب ــای مختل 5( از راه ه
ــا از  ــازی آن تنه ــازی و واضح س ــود و عملیاتی س ــر نب ــی میس ــس به راحت ــیپ تدری اسکالرش
طریــق بحــث و گفتگــو میســر می شــد؛ لــذا نکتــه برجســته ی دیگــری در تاریــخ اسکالرشــیپ 
یاددهی-یادگیــری شــکل گرفــت و آن، گــزارش اسکالرشــیپ بررســی شــده ی گاســیک،  هابــر 
و میــروف1 1997 بــود کــه از اهمیتــی مشــابه کتــاب بویــر بــا عنــوان »بازنگــری مفهــوم دانــش 
پژوهــی: اولویت هــای جامعــه هیئــت علمی«کــه در ســال 1990 توســط بنیــاد کارنگــی انتشــار 
ــرای ارزشــیابی فعالیت هــای گســترده ی اعضــای  ــی کلــی ب یافــت. )8( ایــن گــزارش چارچوب
ــردی و تدریــس به دســت می دهــد.  ــن، فعالیــت کارب هیئــت علمــی از قبیــل پژوهــش بنیادی
ــرد و  ــس می نگ ــی تدری ــش از تعال ــس بی ــیپ تدری ــه اسکالرش ــده ب ــی ش ــیپ بررس اسکالرش
مفهــوم واژه را بهتــر بیــان کــرده اســت )2(. بــه گفتــه ی بارنــت2 هیــچ چهارچوبــی )معیــاری( 

ایــده آل نیســت! هرچنــد بــه هرحــال رعایــت اســتانداردهایی بــرای کیفیــت، بــه ارتقــای
آن می انجامد )10(.

  1Glassick, Huber and Maerof

  2Barnett
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ــا تلفیــق اطاعــات قبلــی و ســنتز مطالــب جدیــد، اسکالرشــیپ       کشــف دانــش جدیــد ی
ــه  ــور ک ــرد. )4( همان ط ــرار بگی ــران ق ــترس دیگ ــه در دس ــر آن ک ــود مگ ــوب نمی ش محس
ــار  ــاس معی ــر اس ــا ب ــیابی فعالیت ه ــازی و ارزش ــر مستندس ــر ب ــد بوی ــه ش گفت
مشــخص تاکیــد داشــت )2(. انــواع گوناگونــی از مستندســازی اسکالرشــیپ پیشــنهاد شــده 
اســت. هرچنــد اسکالرشــیپ تدریــس هنگامــی پیشــرفت می کنــد کــه هــر دیســیپلین بــرای 

ــد.  )2( ــف کن ــیپ را تعری ــر، اسکالرش ــای قوی ت ــا و پداگوژی ه ــه کوریکولوم ه ــتیابی ب دس
بــه هرحــال اسکالرشــیپ تدریــس فراتــر از فراینــد ســاده ی تدریــس و یادگیــری اســت و فقــط 
تدریــس نیســت بلکــه تدریســی اســت کــه متــا شــده اســت. )10( بنابرایــن همــه ویژگی هــای 
ــر  ــوع تدریــس بایســتی در ارزشــیابی لحــاظ شــوند. اسکالرشــیپ تدریــس مشــتمل ب ــن ن ای
ــرار  ــان ق ــد همتای ــورد نق ــده و م ــی ش ــه ای عموم ــت؛ به گون ــری اس ــتجوگری در یادگی جس
ــد.  ــاء می یاب ــود و ارتق ــاده می ش ــا نه ــر آن بن ــدی ب ــات بع ــود، اطاع ــرور می ش ــرد، م می گی
رفلکشــن بــر فعالیت هــا و نتایــج آن،  مستندســازی جلســات یادگیــری و تدریــس در عمــل، بــه 
اشــتراک گذاشــته شــدن و مــورد بحــث همــکاران قــرار گرفتــن و ابداعــات به خوبــی مســتند 
شــده  از کاس درس، همــه از ویژگی هــای مهــم آن هســتند. بــه عــاوه اســکالرهای یاددهــی 
ــر جســتجوگری آن هاســت  ــه هدایت گ ــود ک ــم دیســیپلین های خ ــه مفاهی ــد ب ــری بای یادگی
ــی از  ــوند. مصادیق ــد ش ــتاقانه عاقه من ــز مش ــاند نی ــخص می رس ــش مش ــه دان ــا را ب و آن ه
ــد از  ــند، عبارتن ــور می رس ــه ظه ــا ب ــب آن ه ــا در قال ــه ویژگی ه ــیپ ک ــای اسکالرش فعالیت ه
تدویــن کوریکولــوم، انتشــار در مجــات مــرور شــده توســط همتایــان، ارائــه در کنفرانس هــا، 
ارائــه منابــع جدیــد بــرای یادگیــری فراگیــران، فعالیت هــای مبتنــی بــر وب، برگــزاری کارگاه 

ــا ســایر همــکاران. )10( ــرای همــکاران، مشــارکت در پروژه هــای ملــی و  همــکاری ب ب
     الزمــه ی تدریــس به عنــوان یــک فعالیــت اســکالرلی آن اســت کــه عضــو هیئــت علمــی 
اهــداف مشــخص داشــته باشــد، روش هــای مناســب را انتخــاب کنــد و تدریــس خــود را  به طــور 
ــر  ــار دیگ ــه معی ــزودن س ــت اف ــه اهمی ــیک )2000( ب ــد. )28( گاس ــیابی کن ــو ارزش رفلکتی
ــردازد کــه عبارتســت از این کــه 1( فعالیــت عمومــی )پابلیــک(  ــرای اسکالرشــیپ نیــز می پ ب
شــود و بــر اســاس معیارهــای تعیین شــده بــرای نقــد در دســترس همتایــان قــرار بگیــرد 2( 
فعالیــت، قابــل تکــرار باشــد و 3( ســایر اســکالرها، فعالیــت خــود را بــر آن بنیــان نهنــد. )2(

اسکالرشیپ در ایران

ــاء  ــه ارتق ــری آیین نام ــس از بازنگ ــال 1387 و پ ــی از س ــی آموزش ــوم دانش پژوه      مفه
اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور در ســطح وزارت بهداشــت، درمــان 

ــه ــک ب ــرای پیشــرفت آکادمی ــزای الزم ب ــی از اج ــوان یک ــوزش پزشــکی، به عن و آم
11دانشگاه های علوم پزشکی اباغ شد. 



ــا عنــوان "بســط  ــا دانش پژوهــی آموزشــی ب ــاره اسکالرشــیپ ی ــه درب      ســپس، اولیــن مقال
ــکاران در  ــی و هم ــد جلیل ــر محم ــرد آن" توســط دکت ــی آموزشــی و کارب ــوم دانش پژوه مفه

ســال 1388بــه چــاپ رســید. )29(

نتیجه گیری

ــاط  ــن،  نق ــواهد آغازی ــه ش ــگاه ب ــا ن ــی ب ــیپ آموزش ــی اسکالرش ــیر تاریخ ــه س ــه ب      توج
ــی  ــای یادده ــر در ارتق ــرورت، تاثی ــت و ض ــده اهمی ــان دهن ــای آن، نش ــف و چالش ه عط
ــوری  ــت به ط ــه اس ــیپلین های زمین ــت ها و دیس ــر آن در کانتکس ــث ب ــزوم بح ــری و ل یادگی

ــود.  ــف  ش ــیپلین تعری ــار و دیس ــر بافت ــی ب ــا، مبتن ــه فعالیت ه ک

پیشنهاداتی برای پیشبرد اسکالرشیپ یاددهی-یادگیری

ــه  ــف باشــند و ب ــران واق ــوزش فراگی ــد آم ــت نقــش فعالیت هــای خــود در فراین ــه اهمی 1( ب
بینــش برســند.

ــن را  ــی در کاس درس و بالی ــکارات آموزش ــا ابت ــد ت ــک کنن ــود کم ــکاران خ ــه هم 2( ب
ــد. ــخیص بدهن تش

3( همــکاران خــود را تشــویق کننــد تــا ابتــکارات آموزشــی خــود را در مجــات، کنفرانس هــا 
و غیــره مســتند نماینــد. 

ــم  ــق کارگاه، جلســات ه ــکارات آموزشــی خــود را از طری ــد ابت 4( از همــکاران خــود بخواهن
ــد. ــتراک گذارن ــه اش ــان ب ــا ذی نفع ــره ب ــایت ها و غی ــی، وب س اندیش

ــرد  ــر پیش ب ــز ب ــی نی ــتراتژی های آموزش ــیابی اس ــر ارزش ــتر ب ــد بیش ــه تاکی ــد ک 5( بدانن
ــت. ــذار اس ــوزش تاثیرگ آم

6( همکاران خود را برای طرح سواالت ذهنی در حین فرایند آموزش تشویق کنند.
7( از همکاران خود بخواهند تا به مشکات پیش آمده در محیط آموزشی توجه کنند.

8( از مشــکات پیش آمــده در محیــط آموزشــی بــه عنــوان فرصتــی بــرای پژوهــش اســتفاده 
کننــد.

9( پاسخ گویی و مسئولیت پذیری در قبال فرایند آموزشی فراگــیران را تشویق و تکریم نمایند.
10( بستر الزم برای وقوع اسکالرشیپ را فراهم کنند.
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