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 3جمیله علم الهدیدکتر ، 2للهی نیافاطمه نصرا
رشته علوم  درسی پژوهش حاضر با هدف بازنگری برنامه چکیده:

ناسی عالی( در دوره کارش آموزش ریزیبرنامه و مدیریت تربیتی، )گرایش

وش رست؛ ارشد و ارائه برنامه درسی پیشنهادی برای این دوره، انجام شده ا

ی هاست؛ بدین منظور، حوز لیلیتح – توصیفی نوع از این پژوهش کیفی و

ی این پژوهش، شامل اعضای هیأت علمی رشته مدیریت و مورد مطالعه

اعی ر انتفهای شهید بهشتی، دانشگاه غیریزی آموزش عالی در دانشگاهبرنامه

-ریزی آموزش عالی و دانشعلم و فرهنگ و مؤسسه پژوهش و برنامه

است؛ همچنین در این  آموختگان این رشته در دانشگاه شهید بهشتی

 حلیلها، از تپژوهش، جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده از مصاحبه

 ه دستبندی استفاده شده است. با توجه به نتایج بکیفی مبتنی بر مقوله

رایش های برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی)گآمده از پژوهش، آسیب

 وهای رویکردی گروه آسیبریزی آموزش عالی( در سه مدیریت و برنامه

های برنامه درسی موجود در نسبت اصولی برنامه درسی موجود، آسیب

ی هاهای واحدها و سرفصلواحدهای درسی ضروری، اما غفلت شده و آسیب

امل شبرنامه درسی موجود، تقسیم شده اند که هر کدام از این سه گروه، 

شناسی وضعیت سیبباشند.  همچنین از طریق آهای متعددی میمقوله

-احبصآموختگان و های اساتید، دانشموجود برنامه درسی و بررسی دیدگاه

صلی اریزی عالی در خصوص عناصر چهارگانه نظران حوزه مدیریت و برنامه

های ادگیری و روشی-های یاددهیبرنامه درسی)هدف، محتوا، فعالیت

ه ر دوردآموزش عالی  ریزیدرسی گرایش مدیریت و برنامهارزشیابی(، برنامه

 کارشناسی ارشد، ارائه و پیشنهاد داده شده است.

یت بازنگری، آسیب شناسی، برنامه درسی پیشنهادی، مدیر: کلمات کلیدی

 ..ریزی آموزش عالی، دوره کارشناسی ارشدو برنامه
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Alamolhoda 
Abstract: The present study is conducted with the aim of 

reviewing the curriculum of the field of educational 
sciences (management and planning of higher education) 

in the master's degree course and presenting the proposed 

curriculum for this course. The method of this research is 

qualitative and descriptive-analytical; For this purpose, 

the study area of this research includes faculty members 

in the field of management and planning of higher 

education in Shahid Beheshti University, non-profit 

University of Science and Culture and the Institute of 
Research and Planning of Higher Education and Science. 

The graduates of this field are in Shahid Beheshti 

University. In addition, the qualitative analysis based on 

categorization has been used in order to analyze the 

information obtained from the interviews. According to 

the results of the study, the existing curriculum 

drawbacks in the field of educational sciences could be 

categorized in three groups including drawbacks of 
present curriculum approach and principles; present 

curriculum drawbacks in proportion to necessary but 

neglected courses; and drawbacks of divisions and topics 

in the present curriculum. Also management-orientation 

curriculum and higher education planning in the master's 

degree course are presented and proposed based on the 

pathology of the current situation of the curriculum and 
reviewing the views of professors, graduates and experts 

in the field of excellent management and planning 

regarding the four main elements of the curriculum 

(purpose, content, teaching-learning activities and 

assessment methods). 
Keywords: review, pathology, proposed curriculum, 

management, planning, higher education, master's degree. 
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 مقدمه

دانشگاه به مثابه نهاد علم و توسعه در بستر رویدادها و تحوالت مختلف، تغییرات جدی 

های دانشگاهی در پی ر سطح جهان موجب ظهور نسلپیدا کرده است؛ تحوالت پرشتابی که د

های بعدی در هر زمان، به عنوان یک نوع دانشگاه نسل"یکدیگر شده است؛ به طوری که 

های اجتماعی، فرهنگی و با ماهیت خود دانشگاه، ایجاد ها و گرایشمخالفت با برخی از پدیده

.)الپتوا و "باشدشناسی میاعی و انسانشود، و به دنبال نوعی نوآوری و اقدامات جدید اجتممی

های دانشگاهی به این واقعیت اشاره دارد که گیری نسل(. در واقع، شکل2687: 1،2016افیموو

های مدرن، با رقابت جهانی مواجه هستند و قادر به تأثیر فعاالنه بر روند امروزه دانشگاه"

)لوکوویس و  "باشندر دارند، میای که در آن قرافرایندهای اجتماعی، اقتصادی و منطقه

(؛ ردپای  تغییرات و تحوالت جهانی به طور واضحی در نظام آموزش عالی ایران 2،2015:41زوتی

هایی در نظام هم قابل مشاهده است و روند این تغییرات و تحوالت موجب ایجاد مسائل و چالش

ی بازار کار و عدم تربیت آموزش عالی کشور شده است؛ پاسخگو نبودن آموزش عالی به نیازها

ها، گسترش بی رویه ای عمل کردن دانشگاهدانش آموختگان متناسب با نیازهای بازار کار، جزیره

های آمایش سرزمین، نحوه اعتال و ارتقای اعضای هیأت علمی و ها بدون توجه به سیاستدانشگاه

لمی، رشد سریع آموزش عالی، ها از طریق تولید محصوالتی به نام مقاالت عارزیابی عملکرد آن

عدم رشد کافی اقتصاد و بیکاری نیروهای تحصیل کرده در پی آن و همچنین، گسستگی ارتباط 

های نظام آموزشی عالی های محل تحصیل، بخشی از مسائل و چالشدانش آموختگان با دانشگاه

نکنند منجر به  ها، اقدامیکشور است که اگر سیاستگذاران و مدیران آموزش عالی در حل آن

عدم نقش آفرینی نظام آموزش عالی در تولید علمی کشور و تربیت و مهارت آموزی خبرگان و 

 ریزی آموزش عالی خواهند شد.متخصصان در زمینه مدیریت و برنامه

این در حالی است که در اسناد باالدستی به توسعه آموزشی و علمی نظام آموزش عالی 

افزایی و ه است؛ بر فرض مثال در برنامه دوم توسعه به مهارتکشور، اهمیت خاصی داده شد

ها با رویکرد کاربردی و روز نمایی برنامهارتقای اشتغال پذیری دانشجویان از طریق اصالح و به

ها به تناسب جایگاه در نظام میدانی؛ در برنامه سوم توسعه به ارتقاء سطح اختیارات دانشگاه

م توسعه به افزایش سطح اثرگذاری بخش خصوصی در توسعه آموزش بندی؛ در برنامه چهارسطح

سازی تولید علوم و فناوری بر مبنای اصالح و طراحی نظام عالی و در برنامه پنجم توسعه به بومی

آموزشی و کارآمد کردن آن برای تربیت و نگهداری نیروی انسانی مورد نیاز آموزش با توجه به 

                                                 
1 Lapteva& Efimov 
2 Lukovics & Zuti 
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جه شده است؛ از سوی دیگر در نقشه جامع علمی کشور و به های پیشرو، تأکید و توچالش

)تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اعم از آموزش و پرورش و آموزش  6خصوص راهبرد کالن 

عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اسالمی و تحقق اهداف کالن نقشه( و همچنین 

های آموزشی و پژوهشی نظام آموزش عالی به سوی اقدامات ملی آن، بر هدایت منابع و بودجه

بخشی فرایندهای جذب دانشجویان و اساتید، المللی و انسجامهای ملی و بیننیازها و مأموریت

های آموزشی و پژوهشی به منظور تعمیق تربیت اسالمی و بازنگری و باز تولید محتوا و روش

 بومی دانشگاهیان، تأکید شده است.

 اب ه بایدانشگائولیت نظام آموزش عالی فراتر از یک مسئولیت سازمانی است و دبنابراین، مس

را که امروزه اش در تعامل باشد؛ چو محیط پیرامونی جامعه با و خود داخلی و خارجی نفعان ذی

وری طد؛ به روهای چندگانه انتظار میپذیریاز نظام آموزش عالی کشور، پاسخگویی و مسئولیت

ت خود طالعاها و مپژوهیموزشی از یک سو باید با توسعه مرزهای دانش و سیاستکه این نظام آ

ی و جتماعاها و نهادها در ابعاد مختلف فرهنگی، برای نیازها و مسائل جامعه و سایر نظام

ها و اهانشگاقتصادی تدابیری و راهکارهایی بیاندیشد و از سوی دیگر باید مسائل و امورات د

 ئولیتخود را حل کرده و سامان ببخشد. در واقع، نظام آموزش عالی مسمؤسسات تحت پوشش 

نگی و ی، فرههای گوناگون اجتماعی، اقتصادریزان و متخصصان در زمینهتربیت مدیران، برنامه

 سیاسی کشور را پذیرفته است.

تواند مدیران و سیاستگذاران آموزش عالی کشور را هایی که میدر عین حال، یکی از عرصه

های پیش روی آموزش عالی، های مطلوب در راستای مواجهه با مسائل و چالشدر اتخاذ سیاست

های اسناد باالدستی در خصوص روندهای آینده آموزش عالی را تحقق گیرییاری نماید و جهت

بخشد، تربیت تحلیلگران و کارشناسان تخصصی در سطح آموزش عالی کشور است؛ این اهمیت 

های آموزشی جامعه از جمله نظام آموزش عالی آید که نظامدیشه به عمل در میدر صورتی از ان

های درسی خود که یک عنصر مهم در توسعه آموزشی و علمی کشور با ارتقای کیفیت برنامه

شود، بتواند در ارتقای دانش، نگرش و مهارت فراگیران تأثیر چشمگیری داشته کشور محسوب می

های درسی با توجه به تحوالت و نوآوری های گری و به روز نمودن برنامهباشد؛ در این میان بازن

تواند گامی موثر برای گوناگون در عرصه تحوالت فرهنگی اجتماعی اقتصادی و تبادل اطالعات می

بنابراین،  های درسی و در نتیجه رشد و توسعه هرچه بیشتر آن باشد؛تر ساختن برنامهمطلوب

ش عالی، ابزار علمی و اجتماعی نیرومندی است که ضمن ترسیم چگونگی برنامه درسی در آموز"

-ها، یک تجربه وسیع علمی برای دانشجویان محسوب میانتقال دانش و مهارت

(، تحت تأثیر تغییر و تحوالت مفهومی، ساختاری و کارکردی در نظام 1388:38)یزدانی،"شود

-ع علم و تکنولوژی، گسترش محتوا و برنامهآموزش عالی قرار گرفته است؛ در واقع، پیشرفت سری
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های درسی با توجه به این تغییرات و نیاز به پرورش کسانی های جدید و لزوم انعطاف در برنامه

-ی برنامههای درسی رشتهکه بتوانند چنین گسترشی را هدایت کنند، بررسی و ارزیابی برنامه

(، چرا که در غیر این صورت پدیده ای 1384نماید )عبدی، ریزی درسی را الزم و ضروری می

افتد، پدیده نابهنگامی که به تدریج اتفاق می« رو به زوال رفتن برنامه درسی»تحت عنوان 

دهد.)حسینی لرگانی و ای از ابهام قرار میهای دانشگاهی را در هالهها و رشتهاثربخشی دوره

 (3:1397فتحی واجارگاه،

درسی یک بخش مهم از توسعه برنامه درسی در حال اجرا بازنگری برنامه "در این میان، 

های درسی هدف بررسی کیفیت برنامه"( که با 458: 1،2017)کاستریتز و همکاران"است

ای، روزآمد سازی برنامه دانشگاهی از لحاظ میزان توجه به اصول و مبانی اسالمی و اخالق حرفه

یی حرفه ای در دانشجویان برای ورود به های درسی در جهت ایجاد قابلیت مهارت ها و توانا

جامعه و بازار کار، افزایش نگرش میان رشته ای نوآورانه و کارآفرین در برنامه درسی و ایجاد 

 "گیردهای دانشگاهی صورت مییادگیری در دوره -تغییرات ضروری برای ارتقای فرایند تدریس

ت نیاز، جایگاه و اهداف هر یک از طلبد که در صور(. لذا، این تحوالت می15:1396)تایت،

های تحصیلی مورد بازتعریف قرار گیرد و به اقتضا نیز در برنامه و سرفصل دروس مربوطه گرایش

وزارت علوم، تحقیقات و  1379بازنگری صورت پذیرد؛ در کشور ما نیز، آیین نامه مصوب دهه  

یت آموزش عالی و تسهیل فرایند فناوری، اختیار بازنگری برنامه درسی را در جهت ارتقای کیف

-ها نسبت به تدوین برنامهتغییر برنامه درسی به دانشگاه ها واگذار نمود تا از این طریق دانشگاه

های علمی های درسی جدید و بازنگری برنامه های درسی خود متناسب با رعایت اصول و روش

های پژوهشی مربوطه و همفکری تههای کارشناسی و یافگیری از بررسیریزی درسی و بهرهبرنامه

های انجام شده در ها اقدام نمایند؛ با این وجود، بررسیو مشارکت و صاحبنظران سایر دانشگاه

ریزی درسی در آموزش عالی کشور، نشان دهنده غیر سیستمی و متمرکز بودن زمینه نظام برنامه

ر کاربردی بودن بسیاری از هایی همچون غیرمفید، تکراری و غیاین نظام و همچنین کاستی

های درسی تصویب شده برای دانشجویان، سوق دادن دانشجویان به حافظه پروری و نمره برنامه

محوری بدون توجه به تحقیق و ابتکار، عدم برقراری ارتباط معنی دار میان صاحبنظران و 

و عمل در رشته کارشناسان به علت فقدان فصل مشترک روش ها، فقدان ارتباط موثر میان نظر 

یکی از "های تحصیلی و...  در برخی از برنامه های درسی نظام آموزش عالی است. همچنین، 

موضوعات و مسائلی که آموزش عالی با آنها دست به گریبان است، ناشناخته بودن مخاطبان 

ییر حوزه تدوین و تغ"(؛ 19:1396احتمالی اثر و ساختار انتخاب محتواها بر طبق آن است)تایت،

                                                 
1 Root Kustritz et al 
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برنامه های درسی در آموزش عالی قلمرویی جوان، پویا و در حال رشد است که به طرز عجیبی 

)فتحی  "توسط حیطه های مطالعات برنامه درسی و آموزش عالی مورد غفلت قرار گرفته است

ریزی توان نوعی از برنامههای کشور، میبا بررسی شرایط کنونی دانشگاه"(.در واقع، 61:1392،

ای خاص و گیری پیرامون اهداف و محتوا توسط عدهآموزش عالی را دید که در آن تصمیم درسی

شود؛ در این نظام، هدف کلی انتقال معلومات و دانش خاص به به صورت کامالً بسته انجام می

( و به 13:1384)عارفی، "باشدخاصی از افراد جامعه آن هم به شکل تزریقی و تحلیلی می عده

گیری در جامعه دانشگاهی توجه چندانی زی یادگیرندگان جهت مشارکت و تصمیمآمومهارت

ها باید اقدامات تشویقی و قانونی الزم را فراهم سازند تا موضوع بازنگری شود. از اینرو دانشگاهنمی

های درسی به عنوان یکی از وظایف اعضای هیأت علمی و گروههای آموزشی محسوب شود برنامه

های موجود را مورد ارزیابی قرار دهند و اصالحات و تغییرات الزم را در آن اعمال نامهو همواره بر

ای کاربردی بوده و در حل مسائل واقعی مترتب بر رشته"کنند؛ در این میان، رشته علوم تربیتی، 

(؛ در واقع، رشته علوم تربیتی، 93:1394)عباسپور و همکاران،"زندگی واقعی مستقیماً نقش دارد

ای است؛ هرچند مطالعات متعددی در ایران و سایر جوامع ستر و بافتار آموزش آکادمیک و حرفهب

های درسی در آموزش عالی های خاصی به بررسی برنامهانجام شده که هر کدام از جنبه

اند، با این حال به دلیل حساس و مهم اند و عواملی را در این رابطه مد نظر قرار دادهپرداخته

و  های درسی در تحقق اهداف آموزش عالی و ضرورت مداومت در امر بازنگرینقش برنامهبودن 

باشد؛ ها در هنگام عمل ضروری میهای بیشتر و استفاده از نتایج آنها، انجام پژوهشبهبود برنامه

به استناد شواهد پژوهشی موجود، محتوای برنامه درسی رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی 

؛ 1390دار و شریف،؛ شادفر،لیاقت1396در گرایش مدیریت آمورشی )قلی زاده و همکاران،  ارشد

؛ رسته مقدم، عباسی پور و جاللی 1385؛ یار محمدیان و سلمانی زاه،1384عارفی،

؛ کرمی و 1390؛ ولی پور،1379ریزی آمورشی)مالمحمدی،(، گرایش برنامه1395دیزجی،

(، گرایش آموزش و 1382آموزش بزرگساالن )شفیعی، (، گرایش1394؛ بناگر،1391فتاحی،

؛ 1388؛ یزدانی،1384ریزی درسی )عبدی،(، گرایش برنامه1398بهسازی منابع انسانی)جهانیان،

؛ جواهری دانشمند 1394؛ بناگر،1394؛ شبیری و شمسی پاپکیاده،1392؛ بیرامی،1390فتاحی،

-و رحمان1390ی آموزشی)قهرمانزاده،( و گرایش تکنولوژ1387و اسفندیاری، 1394و همکاران،

(، توسط پژوهشگران مختلف مورد ارزیابی و بازنگری قرار گرفته است. با 1397پور و همکاران،

این وجود، بررسی مطالعات صورت گرفته، نشان دهنده این است که هنوز پژوهشی که به طور 

ریزی گرایش مدیریت و برنامهمستقیم به بررسی، ارزیابی و بازنگری محتوای رشته علوم تربیتی، 

آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد، پرداخته باشد، انجام نشده است.همچنین،الزم به ذکر 

است که از زمان اولین تدوین و تصویب برنامه درسی دوره، تاکنون اقدامی برای بازنگری دروس و 
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و شناسایی تحوالت صورت ها صورت نگرفته است؛ بنابراین، نیاز مبرمی جهت بررسی سرفصل آن

گرفته در حوزه آموزش عالی و رصد مباحث جدید برای انعکاس در برنامه درسی دوره مدیریت و 

های احتمالی ریزی آموزش عالی و تغییر و بهبود دروس فعلی و افزودن دروس یا سرفصلبرنامه

مدیریت و برنامه شود. لذا در پژوهش حاضر، بررسی لزوم تغییر برنامه درسی رشته احساس می

ریزی آموزش عالی در اولویت قرار گرفته است؛ چرا که با توجه به گستردگی کمی دوره های 

های کشور، ضرورت بررسی محتوای رشته مدیریت و برنامه ریزی مختلف تحصیلی در دانشگاه

آموزش عالی به صورت تخصصی جهت توانمندسازی دانشجویان این رشته برای تجزیه و تحلیل 

ریزی آموزش عالی، انجام های توسعه دانشگاهی، ارزشیابی فرایندهای مدیریتی و برنامهرنامهب

ریزی آموزش عالی و همچنین توانایی در جهت های پژوهشی مرتبط با مدیریت و برنامهطرح

های کشور و آموزش عالی ضروری و با اهمیت می تشخیص نقاط قوت و ضعف سیستم دانشگاه

ریزی آموزش که چنانچه عناصر برنامه درسی موجود در رشته مدیریت و برنامهباشد؛ به طوری 

عالی از کیفیت مطلوب برخوردار باشد، دانش آموختگان این دوره با کسب شناخت بهتر و 

تر شرایط فعلی و آینده نظام آموزش عالی برای مواجهه با تحوالت و ایجاد تغییرات الزم در دقیق

 ند. شواین نظام آماده می

 های پژوهشپرسش

ر کشور ریزی آموزش عالی دی مدیریت و برنامههای درسی رشته.مشخصات کلی برنامه1

 های برتر دنیا چیست؟ایران و دانشگاه

 رشناسیی کاریزی آموزش عالی در دوره. برنامه درسی موجود رشته مدیریت و برنامه2

 هایی مواجه شده است؟ارشد با چه آسیب

زی ریامهی مدیریت و برنرنامه درسی پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد رشته. مشخصات ب3

 آموزش عالی چیست؟

 چهارچوب نظری پژوهش

ترین کارکردهای های آموزشی و درسی،  یکی مهمها و برنامهبدون شک امروزه، ارایه دوره

از جمله نظام  آید.در این میان، یکی از مشکالتی که هر نظام آموزشیآموزش عالی به شمار می

های درسی آن حاکم ای است که میان حفظ و تغییر برنامهآموزش عالی با آن مواجه است، ستیزه

شود، بلکه فراگردی است که باید مداومت ریزی به نوشتن برنامه ختم نمیبرنامه "است؛ در واقع، 

های جدید، یافته های انجام شده، اطالعات وداشته باشد و با توجه به بازتاب نتایج فعالیت

ها و تغییرات فن و تکنولوژی، پیشرفت دانش و معرفت، دگدگونی منابع و امکانات و تحول اولویت

هیچ برنامه درسی ثابت نیست و "(؛ چراکه 17:1390مقاصد، دائم ارزیابی و تکمیل شود.)فیوضات،



...در یتیرشته علوم ترب یشنهادیپ یو ارائه برنامه درس یبازنگر  

 103 

برای بهبود  هر برنامه درسی جدیدی یک سکوی پرشی برای دور بعدی بازنگری و تجدید نظر

های (؛ بنابراین، بازنگری برنامه467: 2017و همکاران، 1مستمر برنامه درسی است )کاستریتز

درسی،  فرایند عملی تدوین برنامه درسی جدید و ایجاد رشته/گرایش متناسب با نیاز جامعه، 

تعداد  تحوالت علمی و بازار کار است که طی آن دروس دانشگاهی اعم از عناوین دروس، اهداف،

گیرند. لذا ها و منابع درسی در ابعاد مختلف مورد بازخوانی و اصالح قرار میواحدها، سرفصل

شود، به توجه به مبانی برنامه درسی که از آن تحت عوامل تعیین کننده برنامه درسی یاد می

زنگری و عنوان عوامل بنیادی و اساسی تأثیرگذار بر اهداف و محتوای برنامه درسی از یکسو و با

باشد؛ بدین ترتیب، فرایند برنامه اصالح اهداف و محتوای برنامه درسی از سوی دیگر، ضروری می

ریزی ریزی درسی دانشگاهی فرایندی بسیار حساس، ظریف و پیچیده است و پرداختن به برنامه

ست درسی دانشگاهی مستلزم آن است که فرد یا افراد درگیر نسبت به مجموعه علمی که قرار ا

های ها، عالیق و اولویتپروژه در آن اجرا شود بسیار حساس باشند، از ظرفیتها، توانمندی

شود مطلع باشند و از دانش و  تحوالت روز رشته دانشجویانی که برنامه برای آنان طراحی می

انش مورد نظر آگاهی داشته باشد و منابع امکاناتی را که در اختیار آنان است بشناسند و توان و د

عملی در زمینه نحوه پژوهش در تدریس یادگیری و سنجش را داشته باشند؛)قدیمی و محمدی 

سازی بیشتر امور (؛ تمامی این عوامل در بازنگری و تدوین برنامه درسی و هماهنگ1390:9نژاد،

 ریزی آموزش عالی باید رعایت شوند؛ریزی درسی با فعالیت های شورای برنامههای برنامهفعالیت

(، مفهوم برنامه دانشگاهی را شامل عوامل مؤثر درونی و 2009)2از طرف دیگر، استارک و التوکا

دانند. عواملی همچون )هدف، محتوا، توالی، یادگیردنده، منابع بیرونی بر محیط دانشگاهی می

آموزشی، فرایند آموزشی، ارزشیابی، اصالح و یا تغییر برنامه درسی بر اساس نتایج حاصل از 

گیرند و منجر به اریابی برنامه دانشگاهی(، تحت تأثیر تعامل با محیط درونی و بیرونی قرار می

(، به الگوی برنامه درسی 1شوند؛ در ادامه و در شکل )اتخاذ تصمیمات برنامه درسی می

(، که منطبق با هدف و سؤاالت اصلی پژوهش حاضر است، 2009دانشگاهی استارک و التوکا)

 .شد اشاره خواهد
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Kustritz 
2 Stark & Lattuca 
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 (2009(: الگوی برنامه درسی دانشگاهی استارک و التوکا)1شکل )

 
 

 پیشینه پژوهش

ن در آهبود ببا توجه به جایگاه برنامه درسی در آموزش عالی و اهمیت تغییر، بازنگری و 

مه ابی برناارزی های گوناگونی به بررسی وتوسعه علمی، پژوهشگران کشور، هرکدام از منظر دیدگاه

رت ضرو ورسی دانشگاهی پرداخته و هرکدام نکات و ابعاد ویژهای را موردتوجه قرار داده د

-ین یافتهارخی از باند که در ادامه به های درسی را متذکر شده بازنگری  و نوسازی مداوم برنامه

 های پژوهشی اشاره خواهد شد؛

 هایچالش (،1398ران)آمده از پژوهش وقاری زمهریر و همکادستبه هاییافتهبر اساس 

مربوط به فرایند بازنگری برنامه درسی  هایچالشدرسی در دو مقوله کلی  تغییر و اجرای برنامه

فرایند بازنگری،  هایچالش. در مقوله گیردمیاجرای تغییرات قرار  مربوط به فرایند هایچالشو 

ات جزئی و متوسط در برنامه امکان ایجاد تغییر بینیپیش آموزشی، عدم هایگروهاختیار محدود 

و مشخص  علمیهیئتبرنامه درسی اعضای  درسی، انجام دادن مطالعات پشتیبان، نبود سواد

در برابر تغییر و نداشتن انگیزه کافی  فرایند اجرا، مقاومت هایچالشنبودن انتظارات و در مقوله 

 ناتبرای مشارکت در اجرا، نحوه ارائه دروس، کمبود فضا، زمان و امکا
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آموزشی، کمبود نیروی انسانی، نبود سازوکار نظارت بر حسن اجرا و حمایت از تغییرات و اجرای 

 شناسایی شدند هاچالش ترینمهم عنوانبهآن 

نامه آیین»( با عنوان بررسی چگونگی اجرای 1382های پژوهش ایمانی طالب آزاد)یافته

ا نشان داد که عدم توجه به نیازسنجی از هریزی درسی به دانشگاهواگذاری اختیارات برنامه

کار،  های دانشگاهی با بازارهای جامعه در تهیه و تدوین برنامه درسی، عدم تطابق رشتهبخش

های تحصیلی موجود، عدم مشارکت اساتید در برنامه درسی و عدم کاربردی نبودن محتوای رشته

-ها از مهمهای آموزشی در طرح برنامهتوجه به نظارت کارفرمایان و صاحبان صنایع برای گروه

پژوهش غربا و  های حاصل ازباشد؛ یافتههای نظام برنامه درسی موجود میترین چالش

تدوین برنامه درسی، کمبود منابع )انسانی،  (، نشان داد که عدم تخصص افراد در1396همکاران)

ها نسبت به نقش برنامه علمی دانشگاهفنی، مادی(، عدم اعتقاد تربیتی راسخ اعضای هیئت

درسی، عدم آشنایی با کاربردهای برنامه درسی در محیط زندگی و کاری، عدم وضوح و شفافیت 

ارزشیابی استاندارد از سوی مدیران  اهداف و برانگیزانندگی محتوای برنامه درسی، نبود نظارت و

 آموزش وعدم شور و های مدیریتی مربوط به حوزهدانشگاهی، انتصاب افراد غیرمتخصص در پست

ترین دالیل شکاف بین رغبت دانشجویان جهت کسب برنامه درسی قصد شده از مهم شوق و

(، 1397های پژوهش خسروی)باشد؛ طبق یافتهشده میبرنامه درسی قصد شده و کسب

های های نوآوری، ویژگیهای محیط کالن، ویژگیمتغیرهای فرهنگ برنامه درسی، سیاست

درصد از تغییرات نوآوری در برنامه درسی را پوشش دهند و  84.5انستند تا حدود پذیرندگان، تو

(، حاکی از آن است که توجه به 1396بر آن تأثیر بگذارند؛ نتایج پژوهش عبدی و همکاران)

ترین موضوع در تدوین اهداف و محتوای برنامه درسی آموزش عالی در عنوان مهمجامعه باید به

بندی اهداف و محتوای برنامه درسی توسط اعضای وه بر این، اولویتنظر گرفته شود. عال

و در « آموزش حقوق شهروندی» علمی و دانشجویان دکتری نشان داد که در مؤلفه هدف هیئت

های دارای اولویت نخست عنوان عاملبه« توجه به نیازهای فرهنگی جامعه» محتوا 

توان گفت که رویکرد و دغدغه ی این پژوهش، میهااند. درمجموع بر اساس یافتهشدهشناخته

محوری است؛ نتایج پژوهش کرمی و اصلی برنامه درسی آینده آموزش عالی ایران، جامعه

(، بیانگر آن بود که از دیدگاه اساتید و دانشجویان مؤلفه اهـداف دروس از وضعیت 1391فتاحی)

لفـه محتـوای برنامه درسی بودند. در مؤلفه مطلوبی برخوردار نبوده و خواسـتار تغییـر در ایـن مؤ

نامه اساتید و دانشجویان بر این باورند که تغییر در استثناء درس پایانسرفصل دروس نیز به

نامه غیراز درس پایانتمامی دروس ضروری اسـت. در مورد عنصر ارزشیابی از دیدگاه اساتید به

که دیـدگاه دانـشجویان در ایـن عنـصر همه الیبقیـه دروس نیازمند بازنگری و تغییر بود؛ درح

دهد که (، نشان می1392های پژوهش خسروی و همکاران)دروس نیازمند تغییر بودند؛ یافته
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نامـه بازنگری برنامه درسی در حد نامطلوبی های محیط کالن در آئینمیزان توجه به سیاست

های نگری برنامه درسی هیچ توجهی به سیاستبازنامـه قرار دارد و علت ایـن اسـت کـه در آئـین

-ای برای شناخت رویهنامهمحیطی نشده است و در اجرا نیز متولیان هـیچ دستورالعمل یا آئین

های پژوهش عطاران و های تأثیرگذاری و تأثیرپذیری از محیط پیرامـون در اختیار ندارند؛ یافته

بازنگری برنامه درسی تربیت معلم در »لگوی طراحی و اعتباربخشی ا"( با عنوان1398همکاران)

تواند در ، حاکی از آن است که الگوی بازنگری برنامه درسی تربیت معلم در ایران، می"«ایران

ای و ریزی، پذیرش اصل تغییر، عملی کردن تربیت حرفهچهار وجه هویتی)تبعیت از دانش برنامه

)سطح اجرای برنامه درسی(، کالن)کلیت گیری خرداهمیت سلسله مراتب( و در سه سطح تصمیم

های برنامه درسی(، مطرح شود؛ همچنین عمل بازنگری برنامه درسی( و فراکالن)سیاستگذاری

ها در مشارکت دانشگاه وضعیت سهم"( با عنوان1385زاده و همکاران) نتایج پژوهش نوروز

های نشان داد که نبود زیرساخت "بازنگری برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی

ریزی درسی، عدم رعایت اصول علمی مناسب، کمبود نیروهای متخصص و کارآمد در حوزه برنامه

ای عملی برای ریزی درسی، کمبود منابع مالی، نبود الگو یا راهنمدر مراحل مختلف برنامه

های ریزی درسی دانشگاهی و نبود الگوی فرایند نظارت و ارزیابی، قرائت حداقلی از برنامهبرنامه

علمی در مقابل تغییر برنامه درسی، عدم سازگاری روح درسی، مقاومت برخی از اعضای هیئت

اعضای ارشد و نداشتن انگیزه  های کارشناسیواگذاری اختیارات با آزمون متمرکز دوره

ها در خصوص فرایند بازنگری و تدوین علمی برای مشارکت ازجمله مشکالت دانشگاههیئت

( حاکی از آن است 1393های درسی دانشگاهی است؛ نتایج پژوهش نورآبادی و همکاران)برنامه

ای علوم انسانی در نظام دانشگاهی ایران ، )شامل رشتههای برنامه درسی میانکه تمامی مؤلفه

های بازآموزی( نیاز به های تدریس و ارزشیابی، و نیز دورهها، روشاف، محتوا و سرفصلاهد

 بازنگری و تحول بنیادی دارد.

 پژوهش روش

 رشته علوم تربیتی، گرایش درسی پیشنهادی حاضر باهدف بازنگری  و ارائه برنامه پژوهش

شناسی برنامه درسی این سیبعالی در مقطع کارشناسی ارشد و آ آموزش ریزیبرنامه و مدیریت

بوده است؛ بدین  تحلیلی – توصیفی نوع از شده است؛ روش این پژوهش کیفی ودوره انجام

های شهید بهشتی، علمی این رشته در دانشگاههیئتمنظور، جامعه آماری این پژوهش را اعضای 

-لی و دانشریزی آموزش عادانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ و مؤسسه پژوهش و برنامه

گیری هدفمند آموختگان این رشته در دانشگاه شهید بهشتی تشکیل داده است که به روش نمونه

آموختگانی که در علمی و دانشنفر از اعضای هیئت 18و انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، تعداد 

http://journal.irphe.ir/browse.php?a_id=50&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
http://journal.irphe.ir/browse.php?a_id=50&sid=1&slc_lang=fa&ftxt=0
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این کار تا حد و  عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردیدنداین رشته تجربه و اطالعات غنی داشتند، به

 اشباع نظری ادامه یافت؛ 

ها، از تحلیل کیفی مبتنی بر آمده از مصاحبهدستوتحلیل اطالعات بهمنظور تجزیهبه

و  سازی گردیدهها پیادهصورت که ابتدا، فایل مصاحبهشده است. بدینبندی استفادهمقوله

عدی بتخراج و در مرحله ها( که حاوی یک پیام مشخص بودند، اسواحدهای تبیینی )عبارت

یک  ، درکدگذاری گردیدند و سپس در ادامه، کدهایی که حاوی محتوا و مضامین مشترک بودند

د یت اعتماقابل های تحقیق وها و یافتهمقوله قرار گرفتند. برای حصول اطمینان از روایی تحلیل

وهش کنندگان پژتارکنوشت اولیه گزارش در اختیار ناظر طرح، همکاران طرح و مش ها، پیشآن

هایی نزارش گها دریافت و بازبینی و اصالحات الزم در قرار گرفت و سعی شد نکته و نظرات آن

 انجام گیرد.

ای از شرح شونده و  نمونه(، مشخصات افراد مصاحبه2( و )1در ادامه و در جدول شماره )

، «برنامه درسی دوره اختاری درسازحد به مباحث توجه بیش»استخراج یک مقوله با عنوان

 آورده شده است؛
 شونده(: مشخصات افراد مصاحبه1جدول )

ف
دی

ر
 

 دانشگاه رتبه علمی

 شهید بهشتی دانشیار 1

 شهید بهشتی دانشیار 2

 شهید بهشتی دانشیار 3

 شهید بهشتی دانشیار 4

 ریزی آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه دانشیار 5

 ریزی آموزش عالیرنامهمؤسسه پژوهش و ب دانشیار 6

 ریزی آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه استادیار 7

 ریزی آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه استادیار 8

 ریزی آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه استادیار 9

 علم و فرهنگ استادیار 10

 شهید بهشتی آموخته کارشناسی ارشددانش 11

 شهید بهشتی اسی ارشدآموخته کارشندانش 12

 شهید بهشتی آموخته کارشناسی ارشددانش 13
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ف
دی

ر
 

 دانشگاه رتبه علمی

 علم و فرهنگ آموخته کارشناسی ارشددانش 14

 علم و فرهنگ آموخته کارشناسی ارشددانش 15

آموخته کارشناسی ارشد و دانش 16

 دانشجوی دکتری

 شهید بهشتی

آموخته کارشناسی ارشد و دانش 17

 دانشجوی دکتری

 تیشهید بهش

آموخته کارشناسی ارشد و دانش 18

 دانشجوی دکتری 

 شهید بهشتی

 
برنامه  به مباحث ساختاری در ازحدبیشتوجه »و تبیین مقوله   نمونه شرح استخراج (:2جدول )

 «درسی دوره

ف
دی

ر
 

 مقوله کدگذاری واحد تبیینی

1 

ی به نظر من تأسیس این رشته بر اساس نیازها»
 رتبه نام وزا یی سازمانسازمانی بوده است. یعن

 علوم اومده بر اساس نیاز خودش این رشته رو
ایجاد کرده و بر اساس اون طراحی درس و 

 «.آموزش انجام شده است

طراحی رشته بر اساس نیاز 

سازمانی وزارت علوم و 

 عدم توجه به سایر نیازها
توجه بیش از 

حد به 

مباحث 

ساختاری 

دانشگاه در 

 2 برنامه درسی

ها رشته را ا صرفاً بر اساس نیاز سازماناگر م»
اندازی بکنیم و مثالً نیاز یادگیرنده را مدنظر راه

قرار ندهیم که اون دانشجو به چه چیز نیاز دارد و 
که تحوالت آینده را مدنظر قرار ندهیم، یا این

تونیم اتفاقات و تحوالت و تغییرات آینده را نمی
باشه و چه بینی بکنیم چه تحوالت جهانی پیش

تحوالت ملی. باید بر اساس اینکه در چند سال 
دهد، طرح درس بکنیم آینده چه تحوالتی رخ می

که جامعه علمی به چه چیزهایی نیاز دارد و یا این

توجهی برنامه درسی کم

دوره به نیازهای دانشجو و 

محیط دانشگاه و تأکید 

ر نیازهای ازحد ببیش

 سازمانی
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 های پژوهشیافته

ده سعی ش ها آورده شده ودر این قسمت، به تفکیک هرکدام از سؤاالت پژوهشی، پاسخ آن

 ، اشاره شود.های پژوهشاست تا در حد الزم به یافته

ر ریزی آموزش عالی دی مدیریت و برنامههای درسی رشته.مشخصات کلی برنامه1

 های برتر دنیا چیست؟کشور ایران و دانشگاه

ر دبدین ترتیب، با توجه به موارد ذکرشده در خصوص اهمیت بازنگری و تجدیدنظر 

مه برنا بنی بر بازنگریهای درسی دانشگاهی از یکسو و هدف پژوهش حاضر، ممحتوای برنامه

شته فی ردرسی رشته آموزش عالی)در مقطع کارشناسی ارشد(، از سوی دیگر، در ادامه به معر

 شود:آموزش عالی در کشور ایران  و چند کشور دنیا، پرداخته می

 ریزی آموزش عالی در کشور ایرانالف( برنامه درسی رشته مدیریت و برنامه

ریزی آموزش عالی، در اوایل ارشد رشته مدیریت و برنامهبرنامه درسی دوره کارشناسی 

-توسط گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی با همکاری موسسه پژوهش و برنامه 80دهه 

ریزی وزارت علوم، تحقیقات و ریزی آموزش عالی تدوین شد و به تصویب شورای عالی برنامه

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه در  1382فناوری رسید و برای اولین بار در سال 

، صرفاً از میان کارکنان و کارشناسان وزارت 1385شهید بهشتی برگزار شد. این دوره تا سال 

ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، علوم، سازمان سنجش و دانشگاه

-ازاین مقطع، ورود به این دوره از رشتهکرد. بعدتحقیقات و فناوری اقدام به پذیرش دانشجو می

های دیگر بعد از گذراندن دوره کارشناسی مجاز شناخته شد. در حال حاضر، دانشگاه شهید 

 «.ها به چه چیزهایی نیاز دارنددانشگاه

3 

 گراما در برنامه درسی این رشته بسیار ساختار»
که بر کارکردها توجه جای اینکنیم، بهعمل می

جای که بهکنیم، بر ساختارها تأکیدداریم. درحالی
 «.یمها ما باید روی کارکرد توجه داشته باشاین

ریزی مبتنی بودن برنامه

درسی رشته بر نیازهای 

وزش عالی و ساختاری آم

 عدم توجه به کارکردها

4 

شی دانشگاه هم کارکرد آموزشی دارد، هم پژوه» 
یت ها باید مدیرو هم خدماتی و هرکدام از این

 خاص خودشون را داشته باشند. و بعد برای هر
کدام از این کارکردها بیاییم نیازهایش را 
مشخص بکنیم. ساختار زدگی باعث شده که در 

و  ره بر اساس ساختار عمل کنیمبرنامه درسی دو
  «.به ساختار ورود کنیم

وجود ساختار زدگی در 

واحدهای درسی رشته و 

توجهی به کارکردهای کم

 دانشگاه
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ریزی آموزش عالی، دانشگاه بهشتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، مؤسسه پژوهش و برنامه

-)تهران( این دوره را برگزار میغیرانتفاعی خاتم )تهران( و دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ 

تربیت »ریزی وزارت علوم، کنند. درواقع، مطابق سند برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه

-ریزی آموزش عالی و دانشگاهی، مهارتکارشناسانی که بتوانند درزمینه مسائل مدیریت و برنامه

هت تشخیص نقاط قوت و ضعف ایجاد توانایی ج»، «های آموزشی و پژوهشی الزم را دارا باشند

ها و توانایی تجزیه های مدیریتی در دانشگاهآشنایی با انواع مدل» ، «یک سیستم آموزش عالی

های های بخش آموزش عالی در چهارچوب برنامهو تحلیل برنامهتوانایی تجزیه » و« هاوتحلیل آن

ریزی رنامه رشته مدیریت و برنامه، اهداف تفضیلی ب«هـاها و برنامهکالن توسعه و ارائه خط مشی

   آموزش عالی می باشد:

  :التحصیالن  این رشته به شرح زیر استهمچنین نقش و توانایی فارغ

الن ریزی آموزش عالی در سطح کیت و برنامهدار شدن مسئولیت مدیرالف( شایستگی عهده

 و در سطح دانشگاهی

یت ت مدیرالمللی در رابطه با مسئولیب( شناخت عوامل فرهنگی، اجتماعی و شناختی بین

  ریزی آموزش عالیو برنامه

  یق در حیطه آموزش عالیهای مختلف تحقج( توانایی کاربرد روش

  ریزی آموزش عالید(مهارت در کاربرد اصول و فنون مدیریت و برنامه

ها و هانشگاهـ( آمادگی برای ادامه تحصیالت در دوره باالتر در جهت تأمین کادر علمی د

لی، صات کهای دکتری آموزش عالی است.)مشخمؤسسات آموزش عالی بـا توجـه بـه ایجـاد دوره

الی، ریزی آموزش عبرنامه درسی و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه

 ( است.1395دانشگاه شهید بهشتی،

 ب( برنامه درسی رشته آموزش عالی در چند دانشگاه برتر دنیا

، افراد را برای ایفای 1آموزش عالی در دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه هاروارد. برنامه1

های غیرانتفاعی و غیردولتی که های آمریکا و سازمانها و دانشگاهنقش رهبری و مدیریت در کالج

برنامه سازد. درواقع، این برنامه یک دهی به سیاست آموزش عالی مؤثر هستند، آماده میدر شکل

گذاری و آموزشی جامع در این کشور است که افراد را در هر جنبه از مدیریت عالی و سیاست

کار آکادمیک در   آموزش عالی، دانشجویان برنامه سازد؛ از طریقتحقیقات و پژوهش آماده می

زمانی، تحصیلی دانشگاه ایالتی پنسلوانیا، ازجمله؛ تحلیل سیاست، بازاریابی، رفتار سا هایزمینه

                                                 
 برای دستیابی به اطالعات کامل در خصوص برنامه آموزش عالی در دانشگاه هاروارد به سایت  1

https://www.gse.harvard.edu/masters/highered، مراجعه نمایید 

https://www.gse.harvard.edu/masters/highered
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شناسی آموزشی، سیاست و نظریه آموزشی، شناسی، علوم سیاسی، تاریخ، فلسفه، روانجامعه

 شوند؛سخنرانی ارتباطات، مطالعات زنان و زبان انگلیسی تشویق می

-شامل امور دانشجویی و برنامه آموزش بین 1. در دانشگاه مریلند، برنامه آموزش عالی2

شده برای عنوان یک بخش ملی شناختهت. همچنین به(  و آموزش عالی اسHESIالمللی)

های التحصیالن و آموزش عالی در مریلند است که دانشجویان را برای کسب مقامانبوهی از فارغ

های سیاسی و اشتغال در تحقیق و پژوهش آماده رهبری در مؤسسات آموزش عالی و سازمان

گذاران های میانی دانشگاه، سیاستان ارشد ردهعنوان مدیرالتحصیالن این رشته، بهکند. فارغمی

 شوند؛ علمی دانشگاه مشغول به کار میآموزش عالی و تحلیلگران و همچنین اعضای هیئت

شامل دو سال و چهار ترم و  2.برنامه کارشناسی ارشد آموزش عالی در دانشگاه اسلو نروژ 3

 ی است که برای دانشجویان در نظرهایواحد است و ساختاری از مجموعه برنامه 120درمجموع 

های اصلی، شده است. درترم اول دانشجویان با مقدمه تاریخ و فلسفه آموزش عالی، نظریهگرفته

شوند. های مختلف و مرتبط برای مطالعه آموزش عالی آشنا میمفاهیم، و طیف وسیعی از جنبه

دهند و و آمارها و ارقام ادامه میها درترم دوم و سوم دانشجویان به مطالعات خود در مورد روش

کنند. کار بر ها تمرکز میهمچنین بر عمق تغییرات در آموزش عالی با طیف وسیعی از دیدگاه

 نامه از ترم سوم آغاز و اتمام آن کار اصلی دانشجویان  چهارم خواهد بود؛روی پایان

ن تعامل دانشجویان را ، امکا3آموزش عالی در دانشگاه آکسفوردکارشناسی ارشد برنامه  .4

ها و دانشگاه بااهمیت ای از موضوعات محرک وبا مسائل مشخص، بلکه با طیف گسترده تنهانه

دانشگاهیان،  گیری این دوره برای رهبران آینده،کند. شکلهای اطراف آن فراهم میکالج

استفاده از برای: این دوره یک بنیان قوی است درواقع. است، پژوهشگران و مدیران گذارانسیاست

تحقیقات برای تجزیه و تحلیل و ارزیابی ساختارهای فعلی و اصالحات آینده آموزش عالی در 

زمینه آموزش عالی، برنامه درسی و آموزشی  توسعه تدارکات در ؛المللیهای مختلف بینزمینه

ادی آموزش اقتص تأثیراتدرک  ؛المللیبرای پاسخگویی به طیف وسیعی از نیازهای محلی و بین

آموزش عالی به  التحصیالنفارغتجزیه و تحلیل انتقال  گذاری؛سیاستعالی و پیامدهای آن برای 

 .ایانجام تحقیقات دکترا، فوق دکترا و تحقیقات حرفه ؛بازار کار و مطالعات بیشتر در این زمینه

                                                 
 academiccatalog.umd.edu/graduate/courses/hesihttps//:/ در دسترسقابل  1
education-dies/programmes/higherhttps://www.uio.no/english/stu- در دسترسقابل  2

/master/structure 
higher-education-https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc  در دسترسقابل  3

education 

https://academiccatalog.umd.edu/graduate/courses/hesi/
https://www.uio.no/english/studies/programmes/higher-education-master/structure/
https://www.uio.no/english/studies/programmes/higher-education-master/structure/
https://www.uio.no/english/studies/programmes/higher-education-master/structure/
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-education-higher
https://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/courses/msc-education-higher
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الی کشور و بدین ترتیب، بازنگری و  ارزیابی محتوای برنامه درسی، چه در نظام آموزش ع

ها اشاره شد، ای از آنچه در تجربیات نظام آموزش عالی کشورهای مختلف دنیا که به نمونه

نامه تدوین و طور که در شیوهطورکلی و همانباشند. اما بهدارای اصول و مبانی خاصی می

ها و صشده است، شاخکشور به آن اشاره1بازنگری برنامه درسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

 مداری است.سازی و ارزشسازی، بومیهای آموزشی شامل غنیهای تحول در برنامهسنجه

-با چه آسیب عالی، آموزش ریزیبرنامه و مدیریت رشته موجود درسی برنامه. 2

 هایی مواجه شده است؟

 

 

 

 

 

 

 

 
 الی(عریزی آموزش مههای برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی)گرایش مدیریت و برنا(: آسیب2شکل )

 در مقطع کارشناسی ارشد

آموختگان و شود، طبق نظرات اساتید، دانش( مشاهده می2طور که در شکل شماره )همان

های  برنامه درسی موجود رشته علوم ریزی عالی، آسیبنظران حوزه مدیریت و برنامهصاحب

های ارشناسی ارشد، شامل آسیبریزی آموزش عالی( در مقطع کتربیتی)گرایش مدیریت و برنامه

های برنامه درسی موجود در نسبت واحدهای درسی ضروری؛ اما غفلت رویکردی و اصولی، آسیب

باشند که هرکدام از این سه های برنامه درسی موجود، میهای واحدها و سرفصلشده و آسیب

های یک، هرکدام از آسیبباشند؛ لذا در ادامه  و به تفکهای مربوط به خود میآسیب شامل مقوله

 شده توضیح و شرح داده خواهند شد:شناسایی

 های رویکردی و اصولی برنامه درسی موجود: آسیب1مضمون 

ریزی عالی،  نظران حوزه مدیریت و برنامهآموختگان و صاحبطبق نظرات اساتید، دانش

ریزی آموزش ت و برنامههای  برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی)گرایش مدیرییکی از آسیب

                                                 
ریزی و پشتیبانی آموزش ، دفتر برنامه«نامه تدوین و بازنگری برنامه درسیشیوه»(، 1390نژاد)محمدیسعید قدیمی و بهزاد  1

 37-40عالی، صص
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های رویکردی و اصولی برنامه درسی موجود است که عالی( در مقطع کارشناسی ارشد(، آسیب

های درسی به های درسی موجود این رشته)تمامی برنامههای مربوط به کلیت برنامهشامل آسیب

 شان( است؛های درسیها و سرفصلهمراه واحدها و دوره

نظران حوزه مدیریت و آموختگان و صاحبهای اساتید، دانشدیدگاه درواقع، طبق نظرات و

ریزی های رویکردی و اصولی برنامه درسی موجود رشته مدیریت و برنامهریزی عالی، آسیببرنامه

مقوله استخراج و شناسایی شدند که  8آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد، در قالب 

رنگ بودن جنبه عملی، کاربردی گرایانه بودن اهداف دوره؛ کمو کلگرایانه اند از : غیر واقععبارت

ازحد به مباحث ساختاری دانشگاه در برنامه درسی؛ و مهارتی در برنامه درسی دروه؛ توجه بیش

-ارتباط ضعیف میان برنامه درسی قصد شده و اجرا شده؛ عدم تمایز جدی بین ماهیت و سرفصل

-جای رویکرد نظاممحوری بر دوره بهمحوری و علوم انسان ه رشتهها؛ غلبهای رشته با سایر رشته

بوم آموزش عالی ایران در برنامه درسی دوره و  در نظر نگرفتن توجهی به زیستمحوری؛ کم

دروسی تحت عنوان دروس انتخابی و اختیاری در برنامه درسی دوره و تعریف همه دروس تحت 

دامه به توضیحات الزم برای تبیین هر مقوله عنوان دروس پایه، اصلی و تخصصی؛ در ا

 شده اشاره خواهد شد؛ شناسایی
 های رویکردی و اصولی برنامه درسی موجود(: آسیب3جدول )

 مضمون هامقوله کدهای باز

ی ، کلهای موجودآرمانی بودن اهداف دوره و فاصله زیاد با واقعیت

-لر شکامه دوره دها، ناتوانی برنبودن اهداف دوره و عدم تحقق آن

ا بگرایانه دهی نگرش عمیق نسبت به آموزش عالی، برخورد تقلیل

-علی ها به دوره و برنامه درسی آناهداف دوره، عدم تغییر نگرش

-کم رغم تغییر و تحوالت در نظام آموزش عالی کشور و مسائل آن،

 ها و عوامل مختلف در تعیین اهداف دورهتوجهی به مالک

نه و گرایاغیر واقع

گرایانه بودن کل

-آسیب اهداف دوره

های 

رویکردی 

و اصولی 

برنامه 

درسی 

 موجود

با  وجود خأل مهارتی و کاربردی در دروس دوره، ارتباط کم دروس

ی نیازهای محیط کار، خالی بودن جای واحدهای عملی و کارآموز

وس در برنامه دوره، تعادل ناکافی میان تعداد دروس نظری و در

توجهی ازحد دوره، کمرنامه درسی دوره، نظری بودن بیشعملی در ب

زی ارآموهای کاربردی در دوره، استفاده نکردن از فرصت کبه برنامه

بودن ریزی هر دانشگاه، کاربردی و مهارتی ندر مدیریت و برنامه

واحدهای درسی رشته، ضعف در کاربردی و عملی نمودن برنامه 

 درسی دوره

رنگ بودن جنبه کم

ی، کاربردی و عمل

مهارتی در برنامه 

 درسی دوره

ازحد به توجه بیشطراحی رشته بر اساس نیاز سازمانی وزارت علوم و عدم توجه به 
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 مضمون هامقوله کدهای باز

توجهی برنامه درسی دوره به نیازهای دانشجو و سایر نیازها، کم

ازحد بر نیازهای سازمانی، مبتنی بودن محیط دانشگاه و تأکید بیش

اری آموزش عالی و عدم ریزی درسی رشته بر نیازهای ساختبرنامه

توجه به کارکردها، وجود ساختار زدگی در واحدهای درسی رشته و 

 توجهی به کارکردهای دانشگاهکم

مباحث ساختاری 

دانشگاه در برنامه 

 درسی

ن، بی آتناسب پایین بین اهداف دوره با محتوای تدریس شده و ارزیا

 ره، نگرش اساتید و واقعیتتطابق ضعیف میان محتوای مصوب دو

م توجهی به برنامه درسی مصوب در اجرا و تدریس، عدکالس، کم

 های دورهارائه جامع سرفصل

ارتباط ضعیف میان 

برنامه درسی قصد 

 شده و اجراشده

نند هایی ماها و محتوای دوره با محتوای رشتهعدم تفاوت سرفصل

 فاوتو ...، عدم ت مدیریت آموزشی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی

وپرورش، ها ازجمله آموزشو تمایز بین آموزش عالی و سایر رشته

ویژه با مدیریت ها بهعدم تفاوت بین ماهیت رشته با سایر رشته

 آموزشی

عدم تمایز جدی 

بین ماهیت و 

های رشته سرفصل

 هابا سایر رشته

دم ای و علوم انسانی محور به رشته آموزش عالی و عنگاه رشته

وم و عل ایها و علوم، نگاه رشتهتوجه به مباحث و مسائل سایر رشته

 وها تربیتی محور به رشته آموزش عالی و عدم توجه به سایر کالج

وجه ای بودن رشته آموزش عالی، عدم تعلوم، لزوم تأکید بر فرارشته

-شتهها، علوم و رواحدهای درسی دوره به مباحث و مسائل دانشکده

حور انی مای و علوم انسمهندسی و پایه و ...، نگاه رشته های فنی و

-واحدهای درسی دوره به مسائل و مباحث آموزش عالی، عدم شکل

 های مختلفگیری تفکر بین بخشی و سیستمی به رشته

محوری غلبه رشته

-و علوم انسانی

محوری بر دوره 

جای رویکرد به

 محورینظام

سی نشگاهی کشور در برنامه درعدم مالحظه شرایط و اقتضائات دا

شور، های فرهنگی و ارزشی کتوجهی دروس دوره به تفاوتدوره، کم

 ها وها و محتوا دروس با نیازهای ویژگیارتباط ضعیف سرفصل

 های بومی آموزش عالیخصلت

توجهی به کم

بوم آموزش زیست

عالی ایران در 

 برنامه درسی دوره

 دمری در برنامه درسی دوره، ععدم وجود دروس انتخابی و اختیا

 دوره، ضرورت طراحی دروس انتخابی و در انتخابی دروس تعریف

سی ه دراختیاری در دوره،لزوم اضافه نمودن دروس انتخابی در برنام

 دوره 

در نظر نگرفتن 

دروسی تحت عنوان 

دروس انتخابی و 

اختیاری در برنامه 

درسی دوره و تعریف 
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 مضمون هامقوله کدهای باز
همه دروس تحت 

ایه، عنوان دروس پ

 اصلی و تخصصی

 گرایانه بودن اهداف دورهگرایانه و کل. غیر واقع1مقوله 

 ودیریت مشوندگان، برنامه درسی فعلی کارشناسی ارشد بر اساس نظرات برخی از مصاحبه

ی آن زه شغلهای حوهای موجود آموزش عالی، مسائل و چالشریزی آموزش عالی با واقعیتبرنامه

دستی، ی باالهاگذاری این دوره، کلی و آرمانی بوده و متکی به سیاستهدففاصله زیادی دارد. 

نین، ت؛همچنگری نبوده اسنیاز جامعه و دانشجویان، خصوصیات دانشگاه بومی ایرانی و آینده

تیجه، ن. در گرفته در طی زمان روزآمد نشده استاهداف دوره بر اساس تغییرات و تحوالت صورت

شجویان دان ن برنامه درسی و واقعیت آموزش عالی، بینش و درک کافی دردر اثر فاصله زیاد بی

 کنند.شود و توان تحلیل مسائل و رویدادهای آن را کسب نمیایجاد نمی

ها شمسائل آموزش عالی ما دگرگون شده، وضعیت آموزش عالی دگرگون شده، ولی نگر»
 .«ه استکه در ابتدا تعریف شدریزی درسی و سرفصل معین همان چیزی است بر مبنای برنامه

 فاقاتنگرشی که به عنوان یه متخصص آموزش عالی که افراد را نسبت به مسائل و ات»
تفاق اسی ما گذره، این اتفاق در برنامه درکنه و ببینه که چی داره میآموزش عالی حساس می

 «.افتد و جاش خیلی خالی است در نظام آموزش عالی مانمی

 بودن جنبه عملی، کاربردی و مهارتی در برنامه درسی دوره رنگ. کم2مقوله 

سطح  ی کاربردی و عملی وهاشوندگان بر پایین بودن توجه به جنبهاتفاق مصاحبهقریب به

ه بردند. کریزی آموزش عالی تأکید آفرینی طی دوره کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه مهارت

ا محور بوده و ارتباطی ب هصورت نظری و حافظهگرفته ب های صورتنظر ایشان، غالب آموزش

ازنظر  همچنین شود؛ها برقرار نمیها و سایر سازمانهای شغلی در دانشگاهموقعیت واقعی زمینه

ی عملی هاصورت نظری بوده و رشته فاقد زمینهشده در دوره بهدهندگان،تمامی دروس ارائهپاسخ

و  وهشگریهای پژموختگان این رشته، دارای مهارتآرود که دانشو کاربردی است. انتظار می

مل(، عظر و نهای مختلف آموزش عالی باشند، اما خأل موجود )پیوند بین توان مدیریتی در بخش

های نمندیگیری تواهای شغلی بوده و منجر به شکلمانع مواجهه دانشجویان با شرایط و چالش

-یلف نمهای شغلی مختایفای نقش در موقعیتبینشی و مهارتی الزم در دانشجویان و آمادگی 

-رگزار میبره را هایی که این دوریزی در دانشگاهشود. حتی باوجوداینکه، عرصه مدیریت و برنامه

ورد، در اهم آتواند فرصت تجربه عملی و کارآموزی را برای دانشجویان این دوره فرنمایند، می

 شودای نمیعمل از این فرصت نیز استفاده
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 ازحد به مباحث ساختاری دانشگاه در برنامه درسی. توجه بیش3له مقو

یزی ررنامهشوندگان، طراحی برنامه درسی رشته مدیریت و ببنابه نظرات برخی از مصاحبه

ندکی با اهنگی محور؛ بنابراین، ارتباط و هماآموزش عالی، ساختارمحور بوده است و نه دانشگاه

لوم، ارت عهای کشور دارد. بر این اساس که وزائل دانشگاهنیازهای واقعی آموزش عالی و مس

ین تعی تحقیقات و فناوری به صورت متمرکز و بر اساس نیازهای سازمانی خود، به تأسیس و

د، هستن های آموزشی این رشته اقدام کرده است. مالحظه نیازهای سازمانی که ایستاسرفصل

، ژوهشیپها )آموزشی، یده و پویای دانشگاهمانع توجه و تمرکز بر کارکردهای متنوع، پیچ

عمل  ختارخدماتی و غیره( شده است. این امر باعث شده است که در برنامه درسی بر اساس سا

-ا میها که هر کدام شناخت و مدیریت خاص خود رشده و مسائل و مشکالت مختلف دانشگاه

 طلبد، مورد غفلت قرار گیرد.

 امه درسی قصد شده و اجرا شده. ارتباط ضعیف میان برن4مقوله 

صوب شوندگان، اگر کیفیت آموزش عالی را دارای سه ضلع محتوای مبه گفته مصاحبه

 یار باهملع بسریزی آموزش عالی، استاد و واقعیت کالس در نظر بگیریم، این سه ضشورای برنامه

ه بربوط مسرفصل کند که در سرفصل نیست، فاصله و واگرایی دارند؛ استاد چیزی را تدریس می

یند فرا چیزی است که در واقعیت و عمل ظهوری ندارد. در این رابطه، ممکن است اساتید در

 اختیار کالس اوست و معلوم نیستتدوین برنامه درسی مشارکت نداشته باشند، ولی صاحب

شده، استاد همان را در کالس تدریس نماید. شده و کتابی که تعیینسرفصلی که مشخص

 ختلف، یکی از مشکالت موجود این است که برخی از دروس، ترکیبی از چند حوزه مهمچنین

، شاید ابراینکند؛ بننظر نیستند و کیفیت کالس افت پیدا میها صاحباست و اساتید در همه آن

 صورت تیمی برای ارائه هر درس بهره گرفته شود.الزم باشد از اساتید مختلف یا به

 هاهای رشته با سایر رشتهی بین ماهیت و سرفصل. عدم تمایز جد5مقوله 

وزش یزی آمرشوندگان، ماهیت و سرفصل دوره مدیریت و برنامهبه عقیده  برخی از مصاحبه

یریت و مد هایی مثل مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانیعالی، تفاوت و تمایز محسوسی با رشته

رفته است. همچنین ازنظر آموزشی ندارد و تاکنون هویت مستقلی برای آن شکل نگ

وپرورش با ی انسانی برای آموزشهای علوم تربیتی، بین تربیت نیرودهندگان،در دانشکدهپاسخ

سان ًا یکشده تقریبشود و متون دروسی و محتوای ارائهبخش آموزش عالی تفاوتی گذاشته نمی

سبت به نها نشگاهآموزش عالی و دا ها و خصوصیاتی که محیطاست. بر این اساس، آن ویژگی

 شوند.های دولتی و صنعتی دارد، شناخته نمیخصوص سازمانمحیط مدارس و به
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-اممحوری بر دوره به جای رویکرد نظمحوری و علوم انسانی . غلبه رشته6مقوله 

 محوری

الی در ریزی آموزش عشوندگان، دوره مدیریت و برنامهای از مصاحبهطبق نظرات عده 

وری که ت؛ به طای خود فاصله گرفته اسای بوده و از ماهیت فرارشتهنگاه رشتهگذشته متأثر از 

ایه، لوم پهای مختلف علوم انسانی، فنی و مهندسی، عنظام آموزش عالی با در برداشتن حوزه

 ها است.مه آنهای و توجه به خصوصیات و الزامات کشاورزی و ... نیازمند نگاه کالن و فرارشته

د اشته باشندها هها و دانشگااین دوره باید آشنایی کافی نسبت به همه انواع رشته آموختگاندانش

 در حالی . اینریزی متناسب با هر سیستم را به منصه ظهور برسانندو بتوانند مدیریت و برنامه

وره و دبخشی در میان اساتید و دانشجویان این گیری تفکر بیناست که به دلیل عدم شکل

ناخت مالً شعهای علوم انسانی به ویژه علوم تربیتی، ها به رشتهباحث و دیدگاهمحدود شدن م

ی علم و سازریهای نوع دیگر به حاشیه رفته و مسائلی از قبیل فناوری، تجاها و دانشگاهرشته

-پایان بررسی عالقگی موضوع بحث کالسی ومهری و بیارتباط دانشگاه با صنعت و ... در اثر بی

وریت ی با محبعدگیری عینک و نگرش تکگیرد. آسیب دیگر در این رابطه، شکلرار نمیها قنامه

زش ای آموهگذاری برای همه زیر نظامآموختگان برای مدیریت و قانونعلوم انسانی در دانش

 عالی است.

 بوم آموزش عالی ایران در برنامه درسی دورهتوجهی به زیست. کم7مقوله 

 نشجویاننظران، اساتید و دای زیادی تحت این مقوله توسط صاحبهامشکالت و نارسایی

ا و هرفصلسشوندگان، ریزی آموزش عالی مطرح شده است. به زعم مصاحبهدوره مدیریت و برنامه

زش عالی بوم، شرایط و اقتضائات خاص آموشوند، ارتباطی با زیستمباحثی که در کالس ارائه می

-ویژگی ایط وگی و ارزشی و ...( ندارد. این در حالی است که شرهای فرهنکشور )ازجمله تفاوت

ایر ساز  های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی آموزشی و پژوهشی هر کشوری متفاوت و متمایز

بوم تا زیسدهد و کاربرد دارد، ممکن است بکشورهاست و لزومًا آنچه در سایر کشورها رخ می

، اریخیهای بومی، تباشد. لذا، ضرورت توجه به ویژگیآموزش عالی کشور ما تناسب نداشته 

 سازد:فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... را در طراحی همه دروس این دوره برجسته می

مه . در نظر نگرفتن دروسی تحت عنوان دروس انتخابی و اختیاری در برنا8مقوله 

 درسی دوره و تعریف همه دروس تحت عنوان دروس پایه، اصلی و تخصصی

ریزی آموزش عالی وجود دارد، این اشکال بزرگی که در برنامه درسی دوره مدیریت و برنامه

واحد آن با دروس پایه، دروس اصلی و  32است که فاقد دروس انتخابی و اختیاری بوده و همه 

شده است و جای انتخاب و اختیاری برای دانشجویان جهت پیگیری دروس تخصصی بسته
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شده است. این اقدام در راستای یک شان در موضوعات جانبی مختلف گرفتهها و عالیقانگیزه

واحد  32گرفته است که تصور شده همه مباحث و مسائل آموزش عالی در ذهنیت اشتباه شکل

شده است. بنابراین، بایستی با اتخاذ تدبیری از تعداد واحدهای دروس اصلی و شده دیدهتعیین

 ن، دروس انتخابی و اختیاری تعریف گردد.جای آتخصصی کاسته شده و به

 جود دورههای برنامه درسی موشناسی واحدها و سرفصل: آسیب2مضمون 

-مهران حوزه مدیریت و برنانظآموختگان و صاحبهای اساتید، دانشطبق نظرات و دیدگاه

ایش های رویکردی و اصولی برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی)گرریزی عالی، آسیب

                   مقوله      7ریزی آموزش عالی( در مقطع کارشناسی ارشد، شامل مدیریت و برنامه

 زش عالیاصول مدیریت آمو»شده با اهداف خاص درس ها و محتوای ارائهارتباط ضعیف سرفصل

باحث ما و ؛ جامع نبودن محتو«و لزوم تغییر عنوان آن به درس سازمان و مدیریت آموزش عالی

درس  ریزی آموزش عالی و لزوم تغییر عنوان آن بهدرس بررسی تطبیقی مدیریت و برنامه

ده در شرائهبودن محتوای ا؛ عمومی «شناخت و تحلیل تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و جهان»

؛ جامعیت نداشتن محتوا و مباحث درس «مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی»درس 

و  آمایش»و لزوم تغییر عنوان آن به درس « شناخت و تحلیل فضاهای آموزشی در آموزش عالی»

به « هااهمدیریت امور مالی واداری در دانشگ»؛ محدود شدن درس «تحلیل فضاهای آموزش عالی

الی ریت ماقتصاد و مدی»غفلت از مباحث دیگر و لزوم تغییر عنوان آن به درس  امور مالی و

 و« عالی شناسی تغییر و نوآوری در آموزشجامعه»نگر بودن عنوان درس ؛ جزئی«آموزش عالی

-کم و« شناسی آموزش عالیجامعه»شده و لزوم تغییر عنوان آن به ارتباط پایین مطالب ارائه

و « الیعریزی توسعه آموزش برنامه»گذاری و تحلیل سیاست در درس تتوجهی به مباحث سیاس

ه باست. در ادامه « الیعریزی آموزش گذاری و برنامهسیاست»لزوم تغییر عنوان آن به درس 

 اشاره خواهد شد. شدهتوضیحات الزم برای تبیین هر مقوله شناسایی
 ی موجود دورههای برنامه درسشناسی واحدها و سرفصل(: آسیب4جدول )

 مضمون هامقوله کدهای باز

 ها و محتوای دوره با اهدافتطابق کم میان سرفصل

دوره در درس اصول مدیریت آموزش عالی، ورود 

سطحی برنامه درسی دوره به محتوای تخصصی در 

درس اصول مدیریت آموزش عالی و تناسب  پایین 

بین محتوای درس اصول مدیریت آموزش عالی با 

 های خاص آموزش عالیویژگی

ها ارتباط ضعیف سرفصل

شده با و محتوای ارائه

اهداف خاص درس 

اصول مدیریت آموزش »

عالی و لزوم تغییر عنوان 

آن به درس سازمان و 

 مدیریت آموزش عالی

شناسی آسیب

واحدها و 

های سرفصل

برنامه درسی 

 موجود دوره
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 مضمون هامقوله کدهای باز

محدود شدن سرفصل درس بررسی تطبیقی به 

وپرورش شناسی، تمرکز بر آموزشمباحث روش

جای آموزش عالی در بررسی تطبیقی، لزوم به

های آموزش عالی پرداختن به بررسی تطبیقی نظام

جهان در دروس دوره، در نظر نگرفتن درسی برای 

های آموزش عالی، عدم توجه به معرفی سیستم

زش ها و نهادهای آمومباحث مربوط به نظام، زیرنظام

ر دوره، نبود درسی برای پرداختن به عالی کشور د

 الیهای آموزش عاسناد باالدستی، فرایندها و زیرنظام

و نبود واحد درسی برای آشنایی با انواع مؤسسات 

 آموزش عالی کشور و دنیا

جامع نبودن محتوا و 

مباحث درس بررسی 

تطبیقی مدیریت و 

ریزی آموزش عالی برنامه

و لزوم تغییر عنوان آن 

ناخت و به درس ش

تحلیل تطبیقی نظام 

آموزش عالی ایران و 

 جهان

عدم ورود اساتید به مباحث تخصصی مدیریت منابع 

ه ی بانسانی دانشگاه و غلبه مباحث منابع انسانی عموم

مباحث تخصصی رشته در درس مدیریت منابع 

 انسانی

بودن محتوای عمومی 

شده در درس ارائه

 مدیریت منابع انسانی

درس تحلیل فضای آموزشی به  محدود شدن

ساختمان و کالس و عدم توجه به سایر فضای 

ها و ..، لزوم پرداخت به آموزشی نظیر زیرساخت

آمایش سرزمین در درس تحلیل فضاهای آموزشی، 

ی لزوم بازنگری در عنوان واحد تحلیل فضاهای آموزش

ا هگاهای فعالیت دانشهای زمینهو لزوم توجه به تفاوت

 گری دورهدر بازن

جامعیت نداشتن محتوا 

و مباحث درس شناخت 

و تحلیل فضاهای 

آموزشی در آموزش 

عالی و لزوم تغییر عنوان 

آن به درس آمایش و 

تحلیل فضاهای آموزش 

 عالی

ورود نکردن اساتید به مباحث تخصصی و مستقیم در 

ها، ارتباط درس مدیریت مالی و اداری در دانشگاه

س شده در درس مدیریت خیلی کم محتوای تدری

ها با اهداف اصلی درس، عدم مالی و اداری در دانشگاه

پرداختن به مدیریت اداری در درس مدیریت مالی و 

ها، ابهام در انتظارات از درس اداری در دانشگاه

مدیریت امور مالی و اداری، لزوم تفکیک مباحث 

اداری و اصالح متناسب با آن در عنوان درس مدیریت 

محدود شدن درس 

مدیریت امور مالی و 

ها به اداری در دانشگاه

امور مالی و غفلت از 

لزوم  مباحث دیگر و

تغییر عنوان آن به درس 

اقتصاد و مدیریت منابع 

 مالی آموزش عالی
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 مضمون هامقوله کدهای باز

و مالی، تفکیک نمودن مدیریت اداری و  اداری

ها و کم توجهی به آکادمیک از مدیریت مالی دانشگاه

مباحث کالن اقتصادی و مالیه آموزش عالی در درس 

 هامدیریت امور مالی و اداری در دانشگاه

ارتباط خیلی کم مباحث تدریس شده در درس 

شناسی تغییر و نوآوری در آموزش عالی با جامعه

دهی ضعیف عنوان اهداف درس، تناسب و پوشش

شناسی تغییر و نوآوری در آموزش عالی به جامعه

دهی ناقص درس شمباحث کامل این درس، پوش

شناسی تغییر و نوآوری در آموزش عالی به جامعه

شناسی مباحث آن و عدم توجه به واحد جامعه

 آموزش عالی

نگر بودن عنوان جزئی

شناسی جامعه»درس 

تغییر و نوآوری در 

و ارتباط « آموزش عالی

شده و پایین مطالب ارائه

لزوم تغییر عنوان آن به 

شناسی آموزش جامعه»

 «عالی

گذاری، اسناد کالن و قوانین توجهی به سیاستکم

آموزش عالی کشور، غفلت از پرداختن به مباحث 

نظری و عملی در خصوص اسناد باالدستی آموزش 

ت های تحلیل سیاستوجهی به ابعاد و شیوهعالی، کم

های پژوهشی در آموزش عالی و لزوم توجه به روش

 ی و تحلیلپژوهخاص آموزش عالی؛ ازجمله سیاست

 سیاست در دروس دوره

توجهی به مباحث کم

گذاری و تحلیل سیاست

سیاست در درس 

ریزی توسعه برنامه»

و لزوم « آموزش عالی

تغییر عنوان آن به درس 

گذاری و سیاست»

ریزی آموزش برنامه

 «عالی

 

اصول »شده با اهداف خاص درس ها و محتوای ارائه. ارتباط ضعیف سرفصل1مقوله 

 «یریت آموزش عالی و لزوم تغییر عنوان آن به درس سازمان و مدیریت آموزش عالیمد

ریزی آموختگان رشته مدیریت و برنامهنظران، اساتید و دانشبه گفته برخی از صاحب

اصول مدیریت آموزش »طورکلی و در درس شده در این دوره بهآموزش عالی، محتوای ارائه

شده در راستای تربیت متخصص و مدیر برای دانشگاه و تدوینطور خاص، با اهداف به« عالی

سطح کالن آموزش عالی فاصله جدی دارد. آنچه، این فاصله را به وجود آورده است، پرداختن به 

ها برای بخش نکردن آنصورت کلی و اختصاصی ها بهمحتوای دانشی، الگوها و فنون و مهارت

مناسب، تسلط ناکافی اساتید و عدم ترجمه و شکستن  آموزش عالی است. نبود محتوا و منابع
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ها، این مشکل را شدت بخشیده است. همچنین بنا بر نظر اهداف کالن به اهداف خرد و سرفصل

های باید مبانی و مدل« اصول مدیریت آموزش عالی»طور ویژه درباره درس دهندگان، بهپاسخ

ی بر اساس شناخت دقیق اختصاصات آموزش مدیریتی، سازمان دانشگاه و فنون تجزیه و تحلیل

 شده و به دانشجویان ارائه گردد.عالی و دانشگاهی، چه در بعد آموزشی، پژوهشی و اجرایی تهیه

ریزی . جامع نبودن محتوا و مباحث درس بررسی تطبیقی مدیریت و برنامه2مقوله 

نظام آموزش  شناخت و تحلیل تطبیقی»آموزش عالی و لزوم تغییر عنوان آن به درس 

 «عالی ایران و جهان

ی ش عالریزی آموزدر برنامه درسی موجود، سرفصل درس بررسی تطبیقی مدیریت و برنامه

شده وینزه تدهای تحقیق، تاریخچه، مراحل، قلمرو و طبیعت مقایسه در این حوبا تأکید بر روش

اص داده است. به این مورد سرفصل را به خود اختص 8د، بقیه که به جز یک مورنحویاست به

الب و شناختی محدودشده و از ورود به مطهای کالسی بر مباحث روشترتیب، تمرکز آموزش

ره به ، اشاشود؛مسئله دیگر مربوط به این درسمحتوای حاصل از این نوع مطالعات خودداری می

سمت  گیری اساتید بهر سرفصل آن است که منجر به جهتد« وپرورش تطبیقیآموزش»عبارت 

ین زمینه شده است. در کشور ما، های موجود در اوپرورش تطبیقی و تدریس کتابآموزش

-میمؤسسات آموزش عالی مختلف دولتی )وزارت علوم، آموزش پزشکی، پیام نور، جامع عل

 ی.( و غیردولتهای اجرایی و ..ای، فرهنگیان، مؤسسات وابسته به دستگاهکاربردی، فنی و حرفه

ن ها و خصوصیات متمایز درگذر زمااد و مؤسسات غیرانتفاعی( با رسالت)دانشگاه آز

نشجویان با ای که داای مواجه هستند و زمینهها و مسائل ویژها چالشاند که هرکدام بگرفتهشکل

لی های آموزش عاصورت تطبیقی و تحلیلی با فضای آموزش عالی، نظامگذارندن این درس، به

شجو و ها، پذیرش داننظام گذاری، زیرهای حکمرانی و سیاستها و شیوهمختلف، ساختارها، نهاد

نند، یدا کپهای پژوهشی و ... ایران و جهان آشنایی و شناخت عمیق یاددهی و یادگیری و روش

تحلیل  وناخت ش»وجود ندارد. بنابراین، ضرورت دارد عنوان درس نیز متناسب با این مباحث، به 

 تغییر یابد.« ی ایران و جهانتطبیقی نظام آموزش عال

ش مدیریت منابع انسانی در آموز»شده در درس بودن محتوای ارائه. عمومی 3مقوله 

 «عالی

به مباحث عمومی این حوزه که اغلب « مدیریت منابع انسانی در آموزش عالی»در درس 

هی و شود و فرهنگ خاص دانشگاهای تجاری و صنعتی است، پرداخته میمربوط به سازمان

علمی، دانشجویان و کارکنان موردتوجه قرار های متمایز اعضای آن، یعنی اعضای هیئتویژگی
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دهنده این درس، تخصص کافی در زمینه منابع انسانی دانشگاه ندارند و گیرد. هم اساتید ارائهنمی

 هم منابع مناسبی مورد تألیف و ترجمه قرار نگرفته است.

شناخت و تحلیل فضاهای آموزشی »وا و مباحث درس . جامعیت نداشتن محت4مقوله 

آمایش و تحلیل فضاهای آموزش »و لزوم تغییر عنوان آن به درس « در آموزش عالی

 «عالی

ری محدودنگ« شناخت و تحلیل فضاهای آموزشی در آموزش عالی»درباره محتوای درس 

کالس مراد شده است و ضاهایی مانند ساختمان و فکه صرفاً از آن طوریصورت گرفته است به

لت ورد غفمهای دیگر ها و زیرساختها، کتابخانهفضاهای آموزشی زیادی، از قبیل آزمایشگاه

که باید ؛ بلقرارگرفته است؛ عالوه بر این، این درس نباید فقط به فضاهای آموزشی محدود شود

ا بر هستاناهرها و ها را در شهای فضایی دانشگاهها و توانمندیوضعیت موجود فضاها، ظرفیت

 اساس آمایش آموزش عالی و در مقیاس جامعه و ملی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد؛

الی و به امور م« هامدیریت امور مالی و اداری در دانشگاه». محدود شدن درس 5مقوله 

زش اقتصاد و مدیریت مالی آمو»غفلت از مباحث دیگر و لزوم تغییر عنوان آن به درس 

 «عالی

س، یک در شوندگان، تلفیق مباحث مدیریت مالی و مدیریت اداری در قالبنظر مصاحبه به

کی از یاره اشکاالتی را به همراه داشته است؛ در ارائه این درس، بسته به تخصص استاد، همو

 اتیدی کهگیرد. مشکل دیگر آن است که چون اغلب استوجهی قرار میذکرشده مورد کممباحث 

حث کلی د، مباهای غیر از علوم تربیتی هستنپردازند، متعلق به دانشکدهرس میبه تدریس این د

لگوها، اشده و به موضوعات اقتصاد و تأمین مالی آموزش عالی، حسابداری و مدیریت مالی مطرح

کل هبجرایی شود و ممکن است موضوعات اداری و اریزی و غیره پرداخته نمیسازوکارهای بودجه

ش ی پوشها، عنوان جامعی براچنین، عنوان مدیریت امور مالی در دانشگاهفراموش شوند؛هم

ع مالی مناب اقتصاد و مدیریت»مباحث کالن اقتصادی و مالیه آموزش عالی نیست و بهتر است به 

 ر درسدتغییر داده شود و امور اداری آن از عنوان حذف شود و این بخش « در آموزش عالی

 ث شود.اصول مدیریت آموزش عالی بح

« شناسی تغییر و نوآوری در آموزش عالیجامعه»نگر بودن عنوان درس . جزئی6مقوله 

شناسی آموزش جامعه»شده و لزوم تغییر عنوان آن به و ارتباط پایین مطالب ارائه

 «عالی

نیز غالباً تلفیقی کاملی میان « شناسی تغییر و نوآوری در آموزش عالیجامعه»در درس 

گیرد و این سه موضوع سی، مباحث آموزش عالی و تغییر و نوآوری صورت نمیشنابحث جامعه
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شوندگان، بهتر است عنوان گیرند. به نظر مصاحبهصورت کاماًل مستقل موردبررسی قرار میبه

عنوان یکی از فصول و مباحث درسی با به« تغییر و نوآوری»تر باشد و موضوع درس قدری کلی

شود که مطرح باشد؛گفته می« شناسی دانشگاهجامعه»یا « زش عالیشناسی آموجامعه»عنوان 

شناسی است و افتد، مسائل صرف جامعههای این درس اتفاق میآنچه در عمل در کالس

ای؛ مانند اخالق علم و فناوری، ترویج علم و نوآوری در جامعه، تأثیرات رشتهموضوعات میان

 گیرد.توجهی قرار میسی معرفت مورد بیشنامتقابل آموزش عالی و جامعه و جامعه

ریزی برنامه»گذاری و تحلیل سیاست در درس توجهی به مباحث سیاست. کم7مقوله 

ریزی گذاری و برنامهسیاست»و لزوم تغییر عنوان آن به درس « توسعه آموزش عالی

 « آموزش عالی

های انباالدستی و سازمعنوان یک نظام که با چندین وزارتخانه، نهادهای آموزش عالی به

اهًا گعدد و های متنامهها، قوانین و آییندولتی مرتبط است، دارای اسناد باالدستی، سیاست

-ستسیا متعارض، برای مدیریت و اداره خود است. بخش عمده حکمرانی این بخش از طریق این

ار است که قر ش عالیریزی آموزآموختگان دوره مدیریت و برنامهشود. دانشها و اسناد محقق می

ین اصویب تهای مختلف نظام فعالیت نمایند، الزم است با فرایندهای موجود تدوین و در بخش

خوبی هپژوهی( بهای جدید )سیاستهای تحلیل و تدوین سیاستها و روشاسناد، محتوای آن

ربوط الی، مریزی توسعه آموزش عهای درس برنامهآشنا شوند؛ همچنین، بااینکه یکی از سرفصل

ه بیشتر ریزی آموزش عالی است، اما در عمل مباحث یادشده ببه ساختار و نهادهای برنامه

شود و مباحث مربوط به مباحث نظری سیستمی و پیچیدگی آموزش عالی پرداخته می

گذاری و تحلیل سیاست جایگاهی در آن نداشته است؛ بنابراین، ضرورت بازنگری سیاست

ه تواند بیم« ریزی آموزش عالیگذاری و برنامهسیاست»عنوان این درس به ها و تغییر سرفصل

 کاربردی کردن دوره کمک کند.

درسی دوره در نسبت واحدهای درسی ضروری؛ اما  شناسی برنامهآسیب: 3مضمون 

 غفلت شده  

-نظران حوزه مدیریت و برنامهآموختگان و صاحبهای اساتید، دانشطبق نظرات و دیدگاه

ریزی های برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی)گرایش مدیریت و برنامهریزی عالی، آسیب

-مقوله  کم 4آموزش عالی( در مقطع کارشناسی ارشد در نسبت واحدهای درسی ضروری شامل 

توجهی به مبانی فلسفی آموزش عالی در برنامه درسی دوره؛ نادیده گرفته شدن مباحث و 

توجهی به تاریخ تحوالت آموزش عالی عالی در برنامه درسی دوره؛ کم موضوعات ویژه آموزش
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پژوهی آموزش عالی در ایران و جهان در برنامه درسی دوره  و خالی بودن جای مباحث آینده

 شده تبیین و شرح داده خواهد شد؛ برنامه درسی دوره است. در ادامه هر مقوله شناسایی
 

 درسی دوره در نسبت واحدهای درسی ضروری؛ اما غفلت شده شناسی برنامهآسیب(: 5جدول )

 مضمون هامقوله کدهای باز

ضرورت پرداختن به مبانی فلسفی آموزش عالی، نبود واحد 

ی هادرسی مبانی فلسفی آموزش عالی، توجه به فلسفه و رسالت

ی دانشگاه و آموزش عالی در بازنگری رشته و لزوم واحد درس

 عالیمبانی فلسفی آموزش 

توجهی به مبانی فلسفی کم

آموزش عالی در برنامه 

 درسی دوره

-آسیب

شناسی 

 برنامه

درسی دوره 

در نسبت 

واحدهای 

درسی 

ضروری؛ اما 

 غفلت شده  

 لزوم پرداختن به مباحث و موضوعات ویژه و جدید در آموزش

ی عالی، عدم توجه به مباحث و مسائل جاری و روز آموزش عال

ها و دوره، عدم پاسخگویی رشته به بحراندر برنامه درسی 

مسائل دانشگاه، عدم توجه به مباحث ویژه آموزش عالی در 

رزی بازنگری برنامه درسی دوره، متفاوت بودن واحد درسی کارو

و سمینار با واحد درسی موضوعات و مباحث ویژه در آموزش 

عالی، تعریف درس مباحث و موضوعات ویژه آموزش عالی در 

ز نگری در برنامه درسی دوره و غفلت اتخابی، کالندروس ان

 های نوعمباحث و مسائل جاری، عدم توجه  به مباحث و چالش

زوم لها و مؤسسات آموزش عالی در برنامه درسی دوره، دانشگاه

وم های آموزش عالی و لزآشنایی دانشجویان با مباحث و چالش

 ش عالیطراحی واحد درسی با عنوان مباحث ویژه در آموز

نادیده گرفته شدن مباحث 

و موضوعات ویژه آموزش 

 عالی در برنامه درسی دوره

نادیده گرفته شدن تحوالت آموزش عالی در کشور، منطقه و 

ی درس جهان، در نظر نگرفتن تاریخ آموزش عالی ایران در برنامه

سعه دوره، آگاه نبودن دانشجویان از تاریخ و شرایط رشد و تو

ر های اتفاقات آموزش عالی دهی سطحی از ریشهدانشگاه، آگا

 هرشت بافت بومی کشور و توجه به تاریخ آموزش عالی در بازنگری

توجهی به تاریخ کم

تحوالت آموزش عالی ایران 

 و جهان

پژوهی در آموزش در نظر نگرفتن جایگاهی برای درس آینده

وم زتوجهی به روندها و تحوالت آتی آموزش عالی و لعالی، کم

 روندهای موجود در حوزه آموزش عالیتوجه به کالن

خالی بودن جای مباحث 

پژوهی آموزش عالی آینده

 در برنامه درسی دوره 

 

 توجهی به مبانی فلسفی آموزش عالی در برنامه درسی دوره. کم1مقوله 
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ریزی همدیریت و برنام»شوندگان، در برنامه درسی دوره طبق نظرات برخی از مصاحبه

قاد درواقع، به اعت توجهی شده است؛نسبت به مبانی فلسفی این حوزه کم« آموزش عالی

 حوزه قرار ریزی و توسعه در اینموزش عالی باید مبنای هرگونه برنامهشوندگان، فلسفه آمصاحبه

 ر دهد.انداز و بینش کلی در اختیار دانشجویان قراتواند چشمبگیرد. وجود این درس می

دیده گرفته شدن مباحث و موضوعات ویژه آموزش عالی در برنامه درسی . نا2مقوله 

 دوره
شخیص منظور از مباحث و موضوعات ویژه، مسائل جاری و روز رشته است که بر اساس ت

س د. درگیرالمللی و شرایط محلی موردبررسی قرار میاستاد و دانشجویان از روندهای بین

ا را در هالهدهد که آخرین مباحث و مقویان و استاد میمباحث ویژه، این اختیار را به دانشج

روز به مکانزمینه آموزش عالی مطالعه کرده و رویدادهای حوزه را دنبال نمایند. این درس، ا

 المللیینبای، بدون اساتید و دانشجویان و ورود به مسائل خاص و جزئی؛ مانند بهداشت حرفه

وزش وزه آمهای مختلف را در حای برای موقعیتی حرفهشدن و اشتغال دانشجویی و تربیت نیرو

 آورد.عالی فراهم می

 ورهدتوجهی به تاریخ تحوالت آموزش عالی ایران و جهان در برنامه درسی . کم3مقوله 

عنوان هبپرداختن به تاریخ و وضعیت گذشته و تحوالت آموزش عالی در کشورهای مختلف، 

-ه زمینههای مسائل موجود مطرح است. مشکالت هموارشهنیاز شناخت وضعیت موجود و ریپیش

لوغ بشد و افتند و با گذشت زمان به رمند بوده و هر کدام در بستر تاریخی خاصی اتفاق می

ته ائل گذشهای جهان، دانشجویان را با مسکنند؛ توجه به سرگذشت دانشگاهها کمک میسیستم

مه ر برنادکند. شان را هدفمند میهای علمییتو جدید این حوزه آشنا کرده و عالیق و فعال

زش متحده به موضوع تاریخ آمودرسی دوره آموزش عالی در کشورهای دیگر، مخصوصاً ایاالت

ن درس ی ایعالی این کشور توجه ویژه شده و جزو دروس اصلی آن قرارگرفته است؛ اما جای خال

 تاریخ»ن ا عنوااین راستا، افزودن درسی بشود. در در برنامه درسی این دوره در کشور احساس می

 .رسدبرای جبران این کمبود ضروری به نظر می« و تحوالت آموزش عالی ایران و جهان

 پژوهی آموزش عالی در برنامه درسی دوره. خالی بودن جای مباحث آینده4مقوله 

مطرح است و  عنوان یکی از موضوعات راهبردی در فضای علمی دنیاپژوهی بهامروزه، آینده

کند. آموزش عالی، در حال در حوزه آموزش عالی با تغییرات سریع، اهمیت مضاعف پیدا می

تجربه روندهای جهانی، مانند گسترش فناوری اطالعات، دانشگاه آنالین، آموزش مجازی، 

های ها و کاکردهای دانشگاهشدن و ... است. این روندها، ماهیت و ویژگی شدن، رقابتی المللیبین

ریزی در این حوزه را به شدت تحت تأثیر قرار آن را در آینده شکل خواهد داد و مدیریت و برنامه
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-پژوهی نمییک از دروس دوره، حاوی مباحثی درباره آیندهکه هیچخواهد داد. با توجه به این

بینشی و  تواند به غنای بیشترمی« پژوهی در آموزش عالیآینده»باشد، گنجاندن درسی با عنوان 

 آموختگان این دوره کمک کند.دانشی دانش

.مشخصات برنامه درسی پیشنهادی برای دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت و 3

 ریزی آموزش عالی، چیست؟برنامه

وم ارشد رشته عل کارشناسی شناسی وضعیت موجود برنامه درسی دورهاز طریق آسیب

ن آموختگاانشهای اساتید، دعالی و بررسی دیدگاه آموزش ریزیبرنامه و مدیریت تربیتی گرایش

رنامه ریزی عالی در خصوص عناصر چهارگانه اصلی بنظران حوزه مدیریت و برنامهو صاحب

ره درسی دوهای ارزشیابی(، برنامهدگیری و روشیا-های یاددهیدرسی)هدف، محتوا، فعالیت

 ؛شده استی ارائه و پیشنهاد دادهریزی آموزش عالکارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه

ریزی آموزش درسی پیشنهادی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت و برنامه(: برنامه6جدول )

 عالی

 عنوان درس نوع درس
منبع پیشنهاد 

 درس

 -نوع درس و  واحد

 عملی نظری توضیحات

 14اصلی ) 

 واحد(

 (واحد درسی جدیدآموزش عالی ) فلسفه -1

طبیقی و مطالعه ت
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
 تدریس تیمی - 2

رسی موجود با داصالح واحد آموزش عالی ) یشناسجامعه -2
« + الیعتغییر و نوآوری در آموزش  یشناسجامعه»عنوان 

 فعلی ( سرفصللزوم اصالح در 

مطالعه تطبیقی و 
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
2 * - 

احد درسی و)زش عالی ایران و جهان تاریخ تحوالت آمو -3
 (جدید

مطالعه تطبیقی و 
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
2 - - 

هان یل تطبیقی نظام آموزش عالی ایران و جشناخت و تحل -4
ی زیربرنامهمدیریت و »اصالح واحد درسی موجود با عنوان )

 (تطبیقی در آموزش عالی + لزوم اصالح در سرفصل

و مطالعه تطبیقی 
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
 تدریس تیمی * 2

 - 1 2 برنامه درسی موجود (درسی موجود واحدهای تحقیق در آموزش عالی )روش -5

واحد درسی ی در آموزش عالی )های آمارکاربرد روش -6
 (موجود

 - 1 2 برنامه درسی موجود

انتخابی 

متمرکز بر 

 یهاتیفعال

)  یاحرفه

 یتمدیر

ح سازمان و مدیریت آموزش عالی )اصال -7
اصول »واحد درسی موجود با عنوان 

لزوم اصالح در « + مدیریت آموزش عالی
 (سرفصل فعلی

مطالعه تطبیقی و 
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
2 * 

برحسب نیاز  -انتخابی 
ای و با و عالقه حرفه

 تأیید استاد مشاور گروه

 * 2برنامه  شناسیآسیبنی در آموزش عالی مدیریت منابع انسا -8 
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 عنوان درس نوع درس
منبع پیشنهاد 

 درس

 -نوع درس و  واحد

 عملی نظری توضیحات

 واحد( 8

 

 درسی موجود (لزوم اصالح در سرفصل فعلی)

 )تصاد و مدیریت مالی آموزش عالی اق -9
اصالح واحد درسی موجود با عنوان 

+  های در دانشگاهوادارمدیریت امور مالی »
 (لزوم اصالح در سرفصل فعلی

مطالعه تطبیقی و 
برنامه  شناسیآسیب

 وجوددرسی م
2 * 

هبری و رموضوعات و مباحث ویژه در  -10 
 (مدیریت آموزش عالی )واحد درسی جدید

مطالعه تطبیقی و 
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
2 * 

 گذاریسیاست

مایش و تحلیل فضاهای آموزش عالی آ -7
اصالح واحد درسی موجود با عنوان )
و تحلیل فضاهای آموزشی در  شناخت»

 سرفصللزوم اصالح در «+ لیآموزش عا
 فعلی(

برنامه  شناسیآسیب
 درسی موجود

2 * 

رسی دواحد آموزش عالی ) یپژوهندهیآ -8
 (جدید

مطالعه تطبیقی و 
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
2 * 

آموزش  یزیربرنامهو  یگذاراستیس -9
اصالح واحد درسی موجود با عنوان عالی )

 موزش عالی + لزومآ ی توسعهزیربرنامه»
 اصالح در سرفصل فعلی(

مطالعه تطبیقی و 
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
2 * 

موضوعات و مباحث ویژه در  -10
واحد درسی ) ی آموزش عالیگذاراستیس

 (جدید

مطالعه تطبیقی و 
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
2 * 

امور آموزشی 
 و درسی

زش عالی ر آمودریزی درسی برنامه -7
 )واحد درسی موجود(

 * 2 برنامه درسی موجود

دور  های آموزش از راهمبانی و روش -8
 )واحد درسی موجود(

 * 2 برنامه درسی موجود

شیابی آموزش عالی )واحد نظارت و ارز - 9
 درسی موجود(

 * 2 برنامه درسی موجود

باحث ویژه امور آموزشی موضوعات و م -10
 (واحد درسی جدیدش عالی )و درسی آموز

مطالعه تطبیقی و 
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
2 * 
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 عنوان درس نوع درس
منبع پیشنهاد 

 درس

 -نوع درس و  واحد

 عملی نظری توضیحات

 8محور: آموزشاختیاری )

 4: پژوهش محور -واحد 

 واحد(

(، 2ازی در آموزش)سفقه و نظام  -11
(، فلسفه علم و 2فرهنگ و تربیت)

(، 2آموزش)(، مبانی حقوقی 2فناوری)
(، 2آموزش)اجتماعی و نظام  هایسیاست

(، مبانی 2تعلیم و تربیت تطبیقی)
یت (، ترب2آموزشی) هایآوریفن

(، 2(، سیاست و تعلیم و تربیت)2اسالمی)
(، تحلیل 2در آموزش) ایحرفهاخالق 

آموزشی  گذاریسیاستآماری،  افزارهاینرم
 واحد( 2واحد(، متون تخصصی ) 2)

مطالعه تطبیقی و 
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
4 - 8 * 

مشترک  -اری اختی
های بین تمامی گرایش

گروه علوم تربیتی بوده 
و گروه اختیار تعریف و 
اضافه کردن دروس را 
خواهد داشت. همچنین 

امکان انتخاب این 
دروس از سایر 

ها ها و دانشکدهدانشگاه
 . وجود خواهد داشت

ی بر مبنای احرفه – تخصصیسمینار  -12
ا کارورزی )اصالح واحد درسی موجود ب

-سمینار بر مبنای کارورزی برنامه»عنوان 

 و اصالح رویکرد« ریزی در آموزش عالی
 آن(

مطالعه تطبیقی و 
برنامه  شناسیآسیب

 درسی موجود
- 2 

انتخاب بر  -الزامی
 مبنای دروس انتخابی

 4 - برنامه درسی موجود (وجودمواحد درسی ) نامهپایان -13

الزامی برای دوره 
 -پژوهش محور

ب بر مبنای انتخا
 دروس انتخابی

 

های دهد، ازآنجاکه به مبانی نظری، الگوها و روشنشان می 4طور که جدول شماره همان

توجهی شده کم« اصول مدیریت آموزش عالی»تجزیه و تحلیل خاص آموزش عالی در درس 
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-هایی تحت عناوین نظریات آموزش عالی، مدلشود ذیل این درس، سرفصلاست، پیشنهاد می

های مدیریت و رهبری و غیره گنجانده شوند و عنوان درس به مانند های دانشگاهی، مدل

تغییر یابد. از طرفی، محتوا و « سازمان و مدیریت آموزش عالی»بریتیش کلمبیا به  دانشگاه

از جامعیت الزم برخوردار « ریزی آموزش عالیبررسی تطبیقی مدیریت و برنامه»مباحث درس 

شناسی دهد که تأکید و تمرکز آن، بیشتر بر روشسرفصل این درس نشان می نیست. مالحظه

ها و های مختلف است و جنبه شناختی این نوع بررسیمطالعه تطبیقی و مقایسه میان نظام

که های آموزش عالی مختلف مدنظر نبوده است؛ درحالیهای نظامهای و شباهتآشنایی با تفاوت

های درس، دانشجویان با فضای آموزش عالی کشورهای دیگر، سیستمالزم است با گذراندن این 

-گذاری، پذیرش دانشجو و یاددهی و یادگیری و روشهای سیاستآموزش عالی مختلف، شیوه

مدیریت و »های پژوهشی مربوطه آشنایی پیدا کنند. جالب توجه است که در عنوان این درس 

های ذکرشده، حول موضوع آموزش و سرفصلقید شده است ولی « ریزی آموزش عالیبرنامه

شناسی پژوهش متمرکز شده است. همچنین، یکی از نقاط ضعف پرورش تطبیقی و روش

این است که نسبت به « ریزی آموزش عالیمدیریت و برنامه»آموختگان دوره دانشجویان و دانش

و ... کشور و جهان و  ریزی، انواع مؤسسات آموزش عالیساختارها و نهادها، مدیریت و برنامه

های آموزش عالی )گسترش کمی آموزش عالی، آمایش آموزش عالی، بیکاری مسائل و چالش

ها عاجز آموختگان و ...( اطالع و شناخت کافی ندارند و از تحلیل مستقل و تطبیقی آندانش

ش عالی شناخت و تحلیل تطبیقی آموز»شود عنوان این درس به هستند. بنابراین، پیشنهاد می

تغییر پیدا کرده و سرفصل آن متناسب با این عنوان اصالح شود تا صرفاً به « ایران و جهان

؛ الزم به  های دیگر پرهیز شود.شناختی محدود نشده و از پرداختن به مطالب حوزهمباحث روش

خصوص در درس ها، بههای درسی و تهیه محتوا برای آنذکر است که در طراحی سرفصل

، عامالن و عناصر مخصوص آموزش عالی، شامل مدیران، «ت منابع انسانی در آموزش عالیمدیری»

علمی و دانشجویان و فرهنگی سازمانی مؤسسات علمی موردتوجه قرار گیرد؛ این اعضای هیئت

های ریزی آموزش عالی از رشتهدر حالی است که بسیاری از واحدهای دوره مدیریت و برنامه

شده است و ها وام گرفتهریت دولتی و بازرگانی، مدیریت آموزشی و سایر رشتهدیگری، مانند مدی

اند. لذا، بازنگری و اصالح اهداف و هنوز حالت بومی و اختصاصی برای این دوره پیدا نکرده

بوم و ماهیت رشته ضروری است. از سوی دیگر،در های این دروس متناسب با زیستسرفصل

با نگاه « یدر آموزش عال یآموزش یو شناخت فضاها لیتحل»درس  برنامه درسی موجود، سرفصل

فضاهای طبیعی و »شده است. در این برنامه، منظور از فضاهای آموزشی به گرایانه تدوینتقلیل

و غیره تفسیر ...« اندازه، نور و »های فضاهای فیزیکی مانند ، ویژگی«فضای کالبدی»، «مصنوعی

های یاددهی و یادگیری در سطح وزشی، دامنه وسیعی از محیطکه فضای آمشده است. درحالی
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ها، تاالر سخنرانی، مرکز دانشجویی، غذاخوری، فضای های درس، کتابخانهپردیس، مانند کالس

ها و باز دانشگاه، خوابگاه دانشجوی و فضاهای اداری و از طرف دیگر در سطح کالن، شامل اقلیم

های کشور و الزامات زیستی خاص در هرکدام را ها و استانهای جغرافیایی مختلف در شهرمحیط

ای توسعه بخشید که عالوه بر گونهتوان تحلیل فضاهای آموزشی را بهگیرد. حتی میبرمی در

فضاهای فیزیکی و طبیعی، فضاهای علمی و فکری، اجتماعات یادگیری و فضای گفتمان علمی را 

آمایش و » ود متناسب با این مباحث عنوان این درس به شنیز دربربگیرد. بنابراین، پیشنهاد می

های این درس اصالح تغییر یابد و متناسب با آن، اهداف و سرفصل« تحلیل فضاهای آموزش عالی

که امور به خاطر این« هامدیریت امور مالی واداری در دانشگاه»و تکمیل گردد؛ در رابطه با درس 

شود مباحث مربوط به امور گیرد، توصیه میجهی قرار میتواداری همواره  موضوعات مورد بی

های درس سازمان و مدیریت آموزش عالی انتقال یابد و عنوان این درس نیز به اداری به سرفصل

تغییر یابد و متناسب با آن اهداف و انتظارات از این « اقتصاد و مدیریت مالی در آموزش عالی»

جزئی بیان شوند. تفاوت این درس با مدیریت مالی در  صورت دقیق وهای آن بهدرس و سرفصل

 های غیرهای آن به مباحث کلی سازمانهای حسابداری روشن شود و در سرفصلدانشکده

های موردمطالعه )دانشگاه مانند دانشگاهدانشگاهی بسنده نشده و بهآکادمیک یا صرفاً درون

های اقتصادی کالن و خرد و ها، نظریهلی دانشگاههاروارد، تورنتو، پنسلوانیا و ...(  به مباحث ما

سازی منابع های مالی، متنوعمالیه آموزش عالی، الگوهای جذب، تأمین و تخصیص مالی، کمک

گذاری در آموزش و اقتصاد کالن، و بودجه ها، سرمایهبندی، توابع هزینهها، بودجهدانشگاه

-جامعه»رار گیرد؛ همچنین در رابطه با درس آموزشی و کیفیت، بازار کار و غیره موردتوجه ق

، معطوف کردن سرفصل این درس تنها به مباحث تغییر «شناسی تغییر و نوآوری در آموزش عالی

شناسی علم و نبردن از سایر مسائل مهم مانند جامعه و نوآوری، منجر به محدود کردن آن و بهره

ر مورد مسائل آموزش عالی و غیره در این شناختی دمعرفت، اخالق علم، نظریه و پژوهش جامعه

تغییر یابد و « شناسی آموزش عالیجامعه»عنوان شود. بهتر است عنوان این درس بهحوزه می

شناسی تغییر و نوآوری در آموزش عالی نیز صرفًا های آن، جامعهعالوه بر بازنگری در سرفصل

بایستی تدبیری اندیشیده شود تا از های آن نگریسته شود. همچنین، عنوان یکی از سرفصلبه

شناسی صرف جلوگیری وپرورش یا مباحث جامعهشناسی آموزشسوی جامعهانحراف این درس به

، نشان «ریزی توسعه آموزش عالیبرنامه»های پژوهش در رابطه با درس شود. از سوی دیگر یافته

ده و دانشجویان زمینه رنگ بوگذاری آموزش عالی کمدهد که مباحث مربوط به سیاستمی

شناسی و  های مسئلهگذاری آموزش عالی و همچنین تسلط الزم بر روشآشنایی با سیاست

های کنند، این در حالی است که یافتههای جدید را پیدا نمیپژوهشی جهت تدوین سیاست
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دهد که  بخش مهمی از حوزه کاری نظام آموزش عالی، مباحث حاصل از پژوهش نشان می

ها و پژوهی در خصوص سیاستها و ...(، سیاستگذاری )مبانی و اصول، رویکردها، روشتسیاس

-های اجرایی، تحلیل اثر و نتایج سیاستنامههای کالن و مقررات و آییناسناد باالدستی، سیاست

نفعان و تدوین های اجتماعی، اقتصادی دولت بر حوزه آموزش عالی، تحلیل بازیگران و ذی

گردد عنوان این درس به ریزی راهبردی این حوزه است. لذا، پیشنهاد میو برنامه هایسیاست

های این درس تغییریافته و متناسب با آن سرفصل« عالی ریزی آموزشگذاری و برنامهسیاست»

 نیز بازنگری، اصالح و تکمیل گردد.

 گیری بحث و نتیجه

 و دررهای پیش چالش و مسائل وپرسرعت علم و فناوری  و مستمر تغییرات به توجه با

 مرور به ار های تحصیلیرشته درسی، برنامه بازنگری و روزسانیبه عدم عالی، آموزش یعرصه

 بازنگری بدون ایبرنامه چنین اجرای است بدیهی و کندمی تبدیل  منسوخ برنامه یک به زمان

 زشآمو یزمینه در کارآمد متخصصینی تربیت اهدافی همچون منجر به عدم تحقق آن عمیق

ثربخش رسی ادریزی در این میان، در شرایط کنونی الزم است در راستای برنامه خواهد شد؛ عالی

 ایی درههای متعددی ازجمله پژوهشهای درسی فعالیتو بازنگری و بهبود و اصالح برنامه

ی جربهتیانگر ش بهای این پژوهطور مجزا انجام گیرند؛ در این میان، یافتههای مختلف بهرشته

مقطع  ی( درریزی آموزش عالبازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی)گرایش مدیریت و برنامه

 کارشناسی ارشد بوده است؛ 

های این پژوهش که باهدف بازنگری برنامه درسی رشته علوم بدین ترتیب، بر اساس یافته

شناسی طع کارشناسی ارشد و آسیبریزی آموزش عالی( در مقتربیتی)گرایش مدیریت و برنامه

شده است، در برنامه درسی موجود دوره ها انجامها و سرفصلرویکردی و اصولی، محتوای برنامه

ریزی آموزش عالی، ساختارگرایی حاکم است و کارکردهای آموزش عالی و مدیریت و برنامه

تری مانند دها و مسائل اساسیها، کارکررنگ هستند؛ این در حالی است که دانشگاهها کمدانشگاه

فرهنگی، نوآوری و خالقیت،  تربیت نیروی انسانی، تولید علم، برابری و توسعه، تنوع و چند

آموختگان ای، زندگی دانشجویی و... دارند که باید دانشمحیط و فرهنگ یادگیری و توسعه حرفه

 درسی برنامه از سوی دیگر، دراین دوره، به فهم عمیقی نسبت به این کارکردها دست پیدا کنند. 

 و بازرگانی و دولتی مدیریت بر حاکم نگرش عالی، آموزش ریزیبرنامه و مدیریت دوره فعلی

 دیگر، هایبخش از هادانشگاه و عالی آموزش بخش هایتفاوت لذا دارد؛ غلبه آموزشی مدیریت

 محتوای و درسی دهایواح در آن بازتاب و خصوصی و دولتی هایسازمان و وپرورشآموزش مثل

 هاحوزه این متخصصان و کارشناسان دست به که دلیل این به شاید است؛ نشده لحاظ دوره این

 هایرشته سایر از متمایز و آن مستقل هویت با متناسب دوره بازنگری لذا،. است شدهطراحی
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موجود، شده در برنامه درسی ذکر است که اهداف تعییناست؛ همچنین قابل ضروری نزدیک

ریزی مبتنی بوده و از بیشتر بر نگرش صرف آکادمیک و گستره نظری دانش مدیریت و برنامه

رود که دانش موجود در این حوزه را فرابگیرند. این رویکرد، با سبک دانشجویان انتظار می

های تحصیالت تکمیلی سازگار های پیشرو برای طرح برنامه درسی دورهشده در دانشگاهپذیرفته

های باالدستی نظام آموزش عالی، نیازهای جامعه نیست. در بازنگری اهداف دوره، بایستی سیاست

عنوان نگری آموزش عالی بهبوم دانشگاه ایرانی و آیندهو بازار کار، نیازها و عالیق متقاضیان، زیست

در دوره علمی های تدریس غالب اعضای هیئتاصول موضوعه موردتوجه قرار گیرد. درواقع، روش

ریزی آموزش عالی در کشور، بیشتر روش تدریس سنتی سخنرانی و ارائه برخی مدیریت و برنامه

-که تنها استفاده از روش تدریس سخنرانی برای درساز مباحث توسط دانشجویان است؛ درحالی

آورد؛ بلکه های یادگیری مطلوب و جذابی را برای دانشجویان فراهم نمیهای مختلف، فرصت

کنند از یک یا چند روش یستی اساتید بر اساس هدف، محتوایی و موقعیتی که تدریس میبا

های تدریس بسیار متنوعی وجود دارد؛ از قبیل تدریس به صورت تلفیقی کمک بگیرند. روش

روش تدریس فرایندی، مبتنی بر خالقیت، رویدادی، مبتنی بر تفکر انتقادی، بحث گروهی، 

-زمایشگاهی، کاوشگری و ... که متأسفانه کمتر موردتوجه اساتید قرار میمبتنی بر ایفای نقش، آ

های منتخب همچون هاروارد، مریلند، های تدریس مورداستفاده در دانشگاهگیرد. مطالعه روش

دهد که برخی از های متنوع و مفیدی را در اختیار قرار میپنسیلوانیا، تورنتوی کانادا نیز، روش

-ز: یادگیری به روش موردی، استفاده از سخنرانان مهمان، یادگیری و بحث دواند اها عبارتآن

محور، بحث گروهی، یادگیری آنالین و تلفیقی، یادگیری محور، پروژه زمینهنفری، یادگیری پروژه

رسانه، کارآموزی و جلسات آزمایشگاهی. توجه به  سازی/بازی نقش، متون چندتیمی، شبیه

توان ها بر اساس درس و موقعیت موردنظر، میگیری از آنوع و بهرههای متنها و روشسبک

 بخشی از مشکالت موجود در این زمینه را برطرف نماید؛ 

کل های یادگیری، بههای تدریس و فعالیتبنابراین، قسمتی از مسائل موجود درباره روش

علمی مربوط است. در ای و آموزشی اعضای هیئتهای حرفهنظام آموزش عالی و تأیید صالحیت

آموخته مقطع دکتری محض اینکه فردی دانشحال حاضر، این تصور  و ذهنیت مبنی بر اینکه به

های آموزشی و تدریس در آن رشته نیز تواند از عهده مسئولیترشته شد، میو متخصص در یک

های شگاهآموختگان دانهای جدی به کیفیت آموزش و سطح سواد دانشتواند آسیببرآید، می

های دنیا به مقوله پداگوژی، هنر کند؛ این در حالی است که امروزه در غالب دانشگاهکشور وارد 

تعلیم و تربیت، مهارت تدریس، اداره کالس، توانایی برقراری ارتباط با دانشجویان و معماری 

ژگی ذاتی و عنوان ویشود و نه بهعنوان یک تخصص و علم نگاه میمحیط یاددهی و یادگیری به
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مراکز »یا « 1مراکز یاددهی و یادگیری»های مطرح، واحدهایی با عنوان وراثتی. در تمامی دانشگاه

های تدریس اعضای ایجادشده است که افزایش سطح دانش و مهارت« 2علمیبالندگی هیئت

ی عنوان مأموریت اصلهای یادگیری برای دانشجویان را بهعلمی و بهبود محیط و فرصتهیئت

های ایران بسیار محسوس است و برای حل اند. خاًل نبود این مراکز در دانشگاهخود تعریف کرده

های یاددهی و یادگیری باید به تأسیس  چنین مراکزی ای مسائل مربوط به ضعف فعالیتریشه

-ها در دانشگاهتبع غلبه روش آموزشی نظری در برگزاری دورههمت گماشت. از سوی دیگر، به

محوری متکی است؛ ارزشیابی در اکثر موارد برگرفتن آزمون کتبی و حافظه کشور، روش های

تواند سطوح باالی یادگیری دانشجویان را های ارزشیابی متعدد میکه استفاده از روشدرحالی

های علمی ایشان را تحت تأثیر قرار دهد؛ برفرض مثال در برنامه تحریک و مطالعات و فعالیت

هایی مانند انجام مصاحبه، تدوین مطالعه آموزش عالی در دانشگاه هاروارد، مالک درسی رشته

افزار موردی، نگارش مقاله تحلیلی، تدوین یک سیاست، تهیه ارائه، تدوین نظریه عمل، کاربرد نرم

و غیره در ارزشیابی سطح فراگیری دانشجویان معمول است. همچنین، در دانشگاه مریلند، 

ند مشارکت در کالس، نوشتن اتوبیوگرافی از عالیق و سوابق خویش، انجام پروژه هایی مانمالک

ها ارائه شده، بررسی کتاب و مقالهانفرادی، پروژه تیمی، بازتاب انتقادی درباره موضوعات مطرح

کالسی، ارائه مقاالت تحلیلی و غیره موردتوجه بوده است. جالب است که استفاده از امتحان 

رود که در بازنگری برنامه درسی ی در ارزشیابی دانشجویان ندارد. انتظار میکتبی، جایگاه

های بخشی به سبکریزی آموزش عالی، با افزایش تعداد دروس عملی و تنوعمدیریت و برنامه

های ی نیز تحول یابند و گامی به سمت روشابیارزش هایروش و هامالک کردها،یروتدریس، 

ریزی آموزش شود. درواقع، مالحظه منابع کنکور رشته مدیریت و برنامهارزشیابی نوین برداشته 

شده است که کمترین عالی گواه این مطلب است که دروسی از علوم تربیتی در آن گنجانده

وپرورش و ارتباطی با آموزش عالی و نیازهای شغلی این حوزه ندارد یا حداکثر مربوط به آموزش

گیری در تعلیم و سنجش و اندازه»، «ها و فنون تدریسروش»هایی مانند مدرسه است؛ درس

«. شناسی تربیتیروان»و « تکنولوژی آموزشی»، «نظارت و راهنمایی در تعلیم و تربیت»، «تربیت

های علوم تربیتی جداشده و رسد بهتر است منابع کنکور آموزش عالی از سایر رشتهلذا به نظر می

عالی متمرکز شود. در راستای تغییر منابع کنکور دوره پیشنهاد بر مباحث موردنیاز حوزه آموزش 

که جنبه عمومی دارد به درس « گیری در تعلیم و تربیتسنجش و اندازه»شود درس می

عنوان منابع جایگزین برای همچنین، دروسی به تغییر یابد.« کیفیت و ارزشیابی در آموزش عالی»

پیشنهادشده است؛ از قبیل مبانی آموزش عالی، زبان  شوندگانآزمون ورودی دوره توسط مصاحبه

                                                 
1 Center for teaching and learning  
2 Center for faculty development 
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شناسی آموزش، مدیریت ریزی آموزشی و درسی، جامعهتخصصی، آمار و روش تحقیق، برنامه

کند که ورودی دوره صرفاً به ای به دوره ایجاب میآموزشی؛ همچنین، رعایت رویکرد فرارشته

ای های تحصیلی و عالقهنشجویانی با زمینههای علوم تربیتی محدود نشده و دادانشجویان رشته

های ها و تالشمختلف بتوانند امکان ورود به این رشته را پیدا کنند تا در آینده، نوع پژوهش

 های دیگر سوق یابد.ها در جهت رفع مسائل رشتهبعدی آن

 

 فهرست منابع
 (ارزشیابی رویکرد بومی1397اسفندیاری، یداهلل .)رشد رشته ارشناسی اسازی برنامه درسی ک

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شاهدریزی درسی بر اساس الگوی کالین، پایانبرنامه

 (بررسی چگونگی اجرای آیین1382ایمانی طالب آزاد، لیال .)رات برنامه نامه واگذاری اختیا

ت ینامه کارشناسی ارشد رشته مدیرها در ده دانشگاه شهر تهران، پایاندرسی به دانشگاه

 درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

 (میزان انطباق میان محتوای دروس رشته1394بناگر، فاطمه .)و برنامه ریزی درسیی برنامه-

ی ارشد رشناسنامه کاریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد با نیازهای آموزشی دانشجویان، پایان

 شکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراریزی درسی، دانی برنامهرشته

 سی ارشد درسی مقطع کارشنا هایبرنامهارزشیابی کیفیت محتوای  (.1392)محمد ،بیرامی

ی، وسعه اقتصادتدومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و  درسی، ریزیبرنامهرشته 

 قم، دانشگاه پیام نور

 (پژوهش در آم1396تایت، ملکوم .)له وزش عالی، ترجمه علی خورسندی طاسکوه، نعمت ا

 عزیزی و همکاران، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 (بررسی میزان آموزش مهارت1398جهانیان، سید نسا .)ر بازار کار د زای مورد نیازهای اشتغال

شد، نامه کارشناسی ارانبرنامه درسی کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی، پای

 مؤسسه آموزش عالی آمل،دانشکده علوم انسانی

 (ارزیابی کیفی1394جواهری دانشمند، محمد؛ ولی پور،محمد و حسین خانی، سعید .) ت درونی

ه ریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از دیدگابرنامه درسی رشته برنامه

 مطالعات برنامه درسی ایران دانشجویان دانشگاه خوارزمی، همایش انجمن

 (مفهوم1397حسینی لرگانی، مریم و فتحی واجارگاه، کوروش .) ائد در زسازی برنامه درسی

ی، ماره سریزی درسی، سال پانزدهم، شنظام آموزش عالی ایران، فصلنامه پژوهش در برنامه

 1-27صص 

 (عوامل مؤثر بر پذیرش نوآوری1397خسروی، محبوبه .)موزش آرسی در نظام های برنامه د

 69-75، صص 25عالی، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، دوره 
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 (و1392خسروی، محبوبه؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ ملکی، حسن و نوروزی، داریوش .) اکاوی

رنامه بزنگری نامه باهای برنامه درسی در نظام آموزش عالی)مورد مطالعه: آیینپذیرش نوآوری

 135-166، صص 9، سال 27شناسی تربیتی، شماره های ایران(، فصلنامه رواندرسی دانشگاه

 (بررسی 1397رحمان پور، محمد؛ لیاقتدار، محمد جواد؛ شریفیان، فریدون و رضایی، مهران .)

ریه ن، نشوضعیت موجود برنامه درسی کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دانشجویا

 363-370، صص 2ه ، شمار13فناوری آموزش، جلد 

 لمی ع(. تأملی بر میراث 1395پور، عباس و جاللی دیزجی، علی)رسته مقدم، آرش؛ عباس

، 9 ، دورههای آموزشیریزی در نظامجهانی رشته مدیریت آموزشی، فصلنامه مدیریت و برنامه

 51-84، صص 16شماره 

  ،1389سند نقشه جامع علمی کشور، دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی 

  ،نورآبادی، سولماز؛ موسی پور، نعمت اهلل؛ علی عسگری، مجید و حاجی حسن نژاد

نظام  ای علوم انسانی دررشتههای درسی میان(. ارزیابی کیفیت برنامه1393غالمرضا)

ص ، ص4ه های درسی، سال دوم، شماردانشگاهی ایران، دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه

84-55 

 اق برنامه (. بررسی میزان انطب1390دار، محمد جواد و شریف، مصطفی)اقتشادفر، حوریه؛ لی

-نامهش و برریزی آموزشی با نیازهای دانشجویان، فصلنامه پژوهدرسی رشته مدیریت و برنامه

 123-146، صص 62ریزی در آموزش عالی، شماره 

 (ارزشیابی کیفیت درونی برنا1394شبیری، محمد و شمسی پاپکیاده، زهرا .)سی رشته ی درمه

شگاه ی دانکارشناسی ارشد علوم تربیتی از دیدگاه استادان، دانشجویان و کارشناسان آموزش

-94ص ص، 9پیام نور، فصلنامه پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، سال سوم، شماره 
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 (ارزیابی1382شفیعی، ناهید .) االنسزرگب آموزش رشته درسی برنامه بیرونی و درونی کیفیت 

مه نابهشتی، پایان شهید دانشگاه در 1382سال تا 1373 سال از ارشد کارشناسی مقطع

شهید  ساالن، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاهکارشناسی ارشد رشته آموزش بزرگ

 بهشتی

 (ارزیابی برنامه1384عارفی، محبوبه .)ریت ریزی درسی رشته علوم تربیتی)گرایش مدی

طالعات مشریه آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان، متخصصان و کارفرمایان، ن آموزشی( در

 43-74، صص 1، شماره 1برنامه درسی، دوره 

 (برنامه1384عارفی، محبوبه .)انتشارات  ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی، تهران: مرکز

 جهاد دانشگاهی، واحد دانشگاه شهید بهشتی



یعلم الهد لهی، جم این یفاطمه نصرالله  

 1399 بهار و تابستان، 21، شماره 11دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال                      136

 

 

 (. بررسی 1394ان، حمید؛ پورکریمی، جواد و تقوی قره بالغ، حسین)پور، عباس؛ رحیمیعباس

 صلنامهای، فای دانشجویان دکتری علوم تربیتی بر اساس نظریه زمینهالگوی توسعه حرفه

 91-118انجمن آموزش عالی ایران، سال هفتم، شماره اول، صص 

  (. 1396پور، سعید)عبدی، حمید؛ میرشاه جعفری، سید ابراهیم؛ نیلی، محمدرضا و رجایی

در  ی ایرانهای آموزش عالاندازها و رسالتتبیین برنامه درسی آینده در راستای تحقق چشم

 59-88 ، صص16، شماره 8، دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال 1404افق 

 (ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته1384عبدی، علی .)قطع ریزی درسی در می برنامه

 ریزی درسی، دانشگاه عالمهامهی برننامه کارشناسی ارشد رشتهارشناسی ارشد، پایانک

 طباطبایی

 طراحی و  (.1398اله، عطاران، محمد و حسینی خواه، علی)پور، نعمتعطاران، عاطفه؛ موسی

زی ریامه، پژوهش در برن«بازنگری برنامه درسی تربیت معلم در ایران»اعتباربخشی الگوی 

 14-33، صص 34ال شانزدهم، دوره دوم، شماره درسی، س

 ( گسست آموزشی: فاصله برنام1397غربا، مبینا؛ حمید، رحیمی و دهباشی، اکرم .) ه درسی

وزش فصلنامه مطالعات برنامه درسی آم ان، دوشده در نظام آموزش عالی ایرقصد شده و کسب

 93-114عالی، سال نهم، شماره هفدهم، صص 

 (بررسی تغییر برنامه درسی آموزش عالی؛ مطالعه موردی1390فتاحی، بنت الهدی .) برنامه :

ریزی نامه کارشناسی ارشد رشته برنامهریزی درسی، پایاندرسی دوره کارشناسی ارشد برنامه

 آموزشی، دانشگاه مازندران

 (راهنمای عملی بازنگری برنامه1392فتحی واجارگاه، کوروش .)ها و گاههای درسی در دانش

 سسات آموزش عالی، تهران: انتشارات مهربانمؤ

 (مبانی برنامه1390فیوضات، یحیی .)ی نشر ویرایشریزی آموزشی، تهران: مؤسسه 

 رسی، وزارت دنامه تدوین و بازنگری برنامه (. شیوه1390نژاد، بهزاد)قدیمی، سعید و محمدی

 یریزی و پشتیبانی آموزش عالعلوم،تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه

 (1396قلی زاده، رضوان؛ آهنچیان، محمدرضا؛ کوهساری، معصومه و نوفرستی، علی.)  تجربه

ی، ش عالبازنگری برنامه درسی رشته مدیریت آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد، نامه آموز

 97-124، صص 40سال دهم، شماره 

 (ارزیابی کیفی برنامه درسی رشته تکنولوژی آ1390قهرمانزاده، فرحناز .) ،نامه ایانپموزشی

 بریزتنشگاه ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، داکارشناسی ارشد رشته برنامه

 (ه درسی (. تغییر برنامه درسی آموزش عالی)مورد: برنام1391کرمی، مرتضی و فتاحی، هدی

ل ی، ساالعفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش  ریزی آموزشی(، دوکارشناسی ارشد برنامه

 110-136چهارم، شماره هفتم، صص 
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 نامهمشخصات کلی، برنامه درسی و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت و بر-

 تی(، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهش1395ریزی آموزش عالی)

 (ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته1379مالمحمدی، آمنه.)ر مقطع دموزشی ریزی آی برنامه

 نریزی آموزشی، دانشگاه تهراته برنامهنامه کارشناسی ارشد رشکارشناسی ارشد، پایان

 (. 1385حیم)نوروز زاده، رضا؛ محمودی، رضا؛ فتحی واجارگاه، کوروش و نوه ابراهیم، عبدالر

 عالی شورای مصوب درسی هایبرنامه بازنگری در هادانشگاه مشارکت سهم وضعیت

                          ،     42ریزی در آموزش عالی، شماره زی، فصلنامه پژوهش و برنامهریبرنامه

 71-93صص 

 (چالش1398وقاری زمهریر، زهرا؛ کرمی، مرتضی و جعفری ثانی، حسین.)و  های بازنگری

وزش در آم ریزیهای درسی در دانشگاه فردوسی مشهد، فصلنامه پژوهش و برنامهاجرای برنامه

 123-147،صص 1، شماره 25الی، دوره ع

 (ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته برنامه1390ولی پور، محمد .)زشی در ریزی آمو

 نامه کارشناسیهای تهران، پایانمقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه

 اطباییالمه طبشناسی، دانشگاه عارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان

 (ارزشیابی نظر دانشجویان 1385یارمحمدیان، محمد حسین و سلمانی زاده، مریم .)و 

گاه آزاد ریزی آموزشی، دانشرنامهی مدیریت و بهای درسی رشتهی برنامهالتحصیالن دربارهفارغ

 77-86، صص 9اسالمی خوراسگان، دانش و پژوهش در علوم تربیتی، 

 (ارزیابی1388یزدانی، حمیده .) ی ریزی درسهکیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی رشته برنام

لوم ریزی درسی، دانشکده عشد رشته برنامهنامه کارشناسی اردوره کارشناسی ارشد، پایان

 تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
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