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3واجارگاه
 

ن سیر تحول واصالح نظام هدف از انجام این پژوهش، تبییچکیده: 

برنامه درسی آموزش عالی بعد از انقالب اسالمی در ایران بود. روش 

پژوهش کیفی از نوع تاریخی است که تالش نموده با بهره گیرر  از  

هرا  درسری   برنامره  منابع و مستندات در دسرتر  سریر برازن ر    

بررا  انحررالل، تعویررگ و گسررترشآمرروزش عررالی را سررمن سرره دوره 

ها  تحلیلی نشان دهد. حوزه پژوهش کلیه متون، پژوهشدیدگاهی 

  درسی آموزش عالی بود کره  هاهانجام شده و اسناد مربوط به برنام

، بانر  االالعراتی،   هرا هاز منابع چاپی و دیجیتالی موجود در کتابخان

مجالت و کتاب ها  الکترونیکی در دستر  و به صورت کل شرمار  

تفاده بررا  جمرع آور  االالعرات و    استفاده گردید و ابزار مورد اسر 

استخراج بند ها  مرتبط با موسروع پرژوهش، شریش هرا  تحقیرگ      

دهد که مینتایج نشان  .بودند که هم ی توسط محقگ ساخته شدند

هرا   برنامه درسری در نظرام آمروزش عرالی تراکنون جهرت گیرر        

  برنامه هاهمتفاوتی را پشت سر گذاشته است. تجربه ایی که از دور

شود میدرسی دانش اهی قبل و بعد از انقالب اسالمی حاصل  ریز 

گذر از ی  نظام برنامه ریز  درسری نسربتا مسرتقل ردوره قبرل از     

انحرالل و  انقالب( به نظام متمرکز اشراالی ربعد از انقالب و در دوران 

( و سر انجام به سمت واگذار  اختیارات نسربی بررا  برنامره    تعویگ

امرره دوم توسررعه اقت،رراد ، اجتمرراعی و  ریررز  دانشرر اهی راز برن

شرهن ی( به سمت واگذار  اختیارات کامل برا  برنامه ریز  درسی 

   دارا  هیات ممیزه است.هاهبه دانش ا
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Abstract: The aim of this study is to explain the 

evolution and reform in the curriculum system 

of higher education after the Islamic Revolution 

in Iran. The considered survey is historical that 

has tried to take advantage of the resources and 

documents available, and present full review of 

higher education curricula The method used in 

this research is qualitative. The research areas 

of all texts were research and documents 

relating to the higher education curriculum of 

print and digital resources in libraries, 

databases, magazines, and e-book available to 

use and tools used to gather information related 

to the topic of survey were short papers, that all 

were made by the researchers. The results show 

that after the Islamic Revolution reveals that the 

curriculum in higher education system has gone 

through different orientations. An experience of 

academic curricula periods before and after the 

Islamic Revolution caused the transition from a 

relatively independent system of curricula (pre-

revolution) to the extreme focus (after the 

revolution) and eventually, the relative authority 

for academic programs (the latter program's 

economic, social and cultural) to the transfer of 

full authority to the curricula of the universities 

audit board        
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 مقدمه

ا  که برر  آموزش عالی مفهوم نوینی در جامعه بشر  نیست اما به دلیل تاثیر عمیگ و همه جانبه

  درسری از  هرا هرشد و توسعه جوامع بشر  داشته است مورد توجه بسیار قرار گرشته است. برنام

رونرد کره   ربیت و به ویژه در آمروزش عرالی بره شرمار مری     جمله عناصر اساسی در نظام تعلیم وت

در اجتماع مفید و مثمر ثمر باشند. حقیقرت   توانند در بهبود و پیشرشت نظام آموزشی و تحولمی

برنامره   "قابل توجه در متون آموزش عالی آن است که علی رغم سابقه نره چنردان الرو نی وا ه    

با مولفه الراحی برنامه درسی گره خورده اسرت   هاهحیات وتداوم دانش ا "درسی در آموزش عالی

موزشی بره میزانری   آ  تح،یلی در نظام هاهآموزش عالی به عنوان یکی از دور .(5007ر 3هیکس

ها  تح،یلی ماقبل دانش اه توجه متخ،،ان برنامه ریز  درسی در سطح جهران را بره   که دوره

می قررار ن رشتره اسرت. شراید یکری از      پرداز  و پژوهشی علخود جلب کرده است، موسوع نظریه

  تح،یلی ماقبل دانش اه در مقایسه برا  هاهها  درسی دورد یل این توجه غیر متوازن به برنامه

برنامه درسی در سطح آموزش عالی را بتوان در زمینه و خاست اه تراریخی رشرته برنامره درسری     

ایش رشرته برنامره درسری اسرت،       آغازین قرن بیستم که م،ادف با پیدهاهجستجو کرد. در ده

رشه ا  تقریبرا بره شرکل انح،رار  معطروف بره آمروزش و        حنظریه پرداز  ها و اقدامات عملی و

سابقه رویکرد ها  تمرکز گرایانه یا تمرکز زدایری در قلمررو تخ،،ری     پرورش عمومی بوده است.

کرز متعردد  بررا     مریالد  مرا  3950گردد. از دهه میبرنامه درسی به نیمه دوم قرن بیستم بر 

  درسی و آموزشی عمومرا  هاهبرنام ،  درسی و آموزشی شکل گرشت در این مراکزهاهتولید برنام

  درسی تهیره شرده   هاهشد. برناممیتوسط صاحب نظران با تیم ها  کارشناسی حرشه ا  تولید 

ن تنها به در این مراکز عمدتا منطبگ بر موقعیت ها  واقعی کال  در  نبوده و آموزش دهندگا

  هرا ه(. در شاصله دهر 3567،ص 5،3991عنوان م،رف کننده برنامه درسی تهیه شده بودندرسابار

نا کارآمد  برنامه درسی متمرکز مشخص گردید و در نتیجه شرصت ها   ،میالد 3910و 3970

و ممکن برا  برنامه ریز  غیر متمرکز و با محوریت مراکز آموزشی در شرآیند برنامه ریز  درسی 

(. 3997ر سرابار،     گوناگون در ت،میم گیر  برنامه درسی صورت گرشرت هاهمشارکت اشراد گرو

  دانشر اهی همرواره   هاهگرایی در تدوین عناوین و سرش،ل ها  درو  رشتبه الور  که تمرکز

 ،کنرد ( اظهار می3997ر 1الور  که استارکه نظران بوده است. بمورد انتقاد کارشناسان و صاحب

  پیشررشته جهران مطرابگ تحرو ت     هاهها و دانش ا  درسی در کشورهاهاصالح در برنام تغییر و

کند تا نیازها  مبتال به جامعره را  گیرد. چنین تغییر  به نظام آموزش عالی کم  میصورت می

                                                 
1- Hicks  
2- Sabar  

3- Stark  
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برآورده سازد. تغییرات برنامه درسی بایرد در خردمت اصرالح برنامره ریرز  درسری دانشر اهی و        

اصالح یرا   ،شودمیآنها شود. یکی از مفاهیمی که در تغییر برنامه درسی مطرح  موجب اثر بخشی

بازن ر  است. مفهوم اصالح به تغییرات خاص اما جامع تر و بنیاد  ترر در تغییرر برنامره درسری     

برازن ر  عمرده    ،شود. اصالحات شامل تجدید نظر در سازمان و ساختار نظام آموزشری مربوط می

هایی کره در جریران برازن ر  برنامره درسری اتخرا        شود. ت،میممیامثال آن در برنامه درسی و 

ارزیرابی و نظیرر آن    ،شعالیرت هرا  آموزشری    ،مواد آموزشی ،شود، به هدف ها  برنامه درسیمی

برر عهرده    (. در بسیار  از کشورها برازن ر  و بهبرود در  معمرو     3،3915شودرشولنمربوط می

یی اسرت کره   هاه  درسی بر عهده کمیتهاهالراحی مجدد برناماما مسئولیت  ،مدر  در  است

دهرد. مشرارکت اعیرا  هیرات علمری      گروه آموزشی به الور ویژه برا  انجام این کار تشکیل می

  درسری برازن ر  شرده مطلروب و     هرا هبرنام ،تواند منجر به پیدایش در  ها  جدید، جالبمی

اثر بخش خواهرد برود. امرا تجربره نشران داده       نوآور  ها در تدریس شود که به نوع خود جالب و

گروه آموزشی و مردیریت برخروردار نبروده     ،یی که از حمایت همکاران هیات علمیهاهاست، پرو 

(. ی  نکته اساسی در شرایند تغییرر و برازن ر  برنامره    3116اندرن،ر،چندان قریب موشقیت نبوده

باشد. در واقرع  رانی آنان در مورد مناشع خود میغلبه بر مقاومت اساتید در برابر تغییر و ن  ،درسی

ها  اعیرا  هیرات علمری در    بازن ر  و تغییر در برنامه درسی بدون هموار کردن عالئگ و ارزش

 "( با مطالعه مرورد  3995ر 1(. لونبرگ3991 ، 1و رودز 5باشدردیویسمیراستا  بازن ر  میسر ن

برا بیران جهرت گیرر  کلری       "ظر برنامه درسری  ال ویی برا  برنامه ریز  درسی موثر و تجدید ن

هرا  تردریس در     درسری و اصرالح روش  هرا هنیاز روز اشزون به بازساز  برنامر  ،صنعت و تجارت

  پژوهشی خود را در زمینره  هاه( یاشت5000ر 5کید قرار داده است. مازولیأآموزش عالی را مورد ت

ر برنامه ریز  درسی را بدین ترتیرب گرزارش   و تاثیر آنها ب هاهت علمی دانش اأادراکات اعیا  هی

ت علمی تاثیر زیاد  بر برنامه ریز  ها  درسی و محتوا  درسی در آمروزش  أکند: اعیا  هیمی

  بیرونی بر برنامه ریز  درسی آمروزش عرالی در حرد متوسرط اسرت و      هاهثیر گروأعالی دارند. ت

شقرت برا تراثیرات و تفراوت هرا  دی رر،       ت علمی دارند. علی رغم مواأثیر را اعیا  هیأبیشترین ت

برر   (3911ر 6ت علمی همچنان بیشترین تاثیر را بر برنامه ریز  درسی دارنرد.  وترن  أاعیا  هی

این عقیده است که برنامه درسی باید بر پایه شرهنر  هرر کشرور  شرکل گیررد. همچنرین و        

 ،زم اسرت نظرام اجتمراعی   گوید که در اقدامات مربوط به بازن ر  برنامه درسری دانشر اهی    می

                                                 
1- Fullan  
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اعتقاد  و زیبایی شناختی در نظر گرشته شود. با وجود این  ،اخالقی ،شنآور  ،ارتباالات ،اقت،اد 

 هرا ه( بر خالف دیدگاه  وتن عوامل دی ر  را در شکل گیر  برنامه درسی دانش ا5005سعید ر

 راه اسرتادان در محریط    شامل رسالت ها  دانش اه، استادان دانش اه، عالئگ و تخ،ص آنهرا، جای 

داند. در بررسی ماهیت تغییرر برنامره   مسائل اجتماعی را اثر گذار می دانشکده، یادگیر  تجربی و

اقت،راد  و ساسری تاکیرد     –درسی بر رابطه بین روند اصالحات برنامه درسی و باشرت اجتمراعی   

توجهی را در رابطه با  به این معنا که برنامه درسی دانش اهی در سراسر جهان ششار قابل ،شودمی

هرا  جامعره   ه به شکلی کره بیشرتر پاسرخ و  نیاز   منزو  و دور از جامع ،تغییر از حالت انتزاعی

کند. در واقع اصالحات برنامه درسی نتیجه شعل و انفعال تعدا  از عوامل داخلی و میباشد تجربه 

 (.3،5009دهد رآدامخارجی است که در شرایط بسیار خاص رخ می

 ول آموزش عالی ایرانسیر تح

شمسی تا کنرون( سرابقه دارد و نسربت بره سرایر       3597سال راز  95آموزش عالی بیش از 

دستخوش بیشترین تعییرات و تحو ت و بازن ر  مستمر شرده اسرت. مجلرس     ،مقاالع تح،یلی

ش،ل نوینی در توسرعه   1/5/3131سیس دانش اه تهران در أشورا  ملی با ت،ویب  یحه قانونی ت

 سپس   ( و3131دانشر اه جنر ر   ،سیس دانشر اه تهرران  أزش عالی ایران آغاز کرد. پس از تآمو

هرا   ( بره لحراض سررورت   3139دانشکده نفت آبادان و موسسه آموز ش عالی آموزش ارتباالراتر 

الری دو برنامره    ،(. در دهه چهرل شمسری  3111سیس شدندرآقازاده، أشنی و اقت،اد  ت ،شرهن ی

( موسسات و مراکز آموزش عرالی  3117-3153( و چهارم ر3115-3116پنج ساله عمرانی سوم ر

بره ت،رویب رسرید. ایرن      هرا ه، قانون شورا  مرکز  دانش ا3111ا  به وجود آمدند. در سال تازه

و وزارت شرهن  و آموزش عرالی   هاهشورا به صورت ی  نهاد هماهن  کننده و واسط بین دانش ا

ه ریرز  و تردوین مقرررات و نظرارت برر اجررا  آن       برنامر  ،در آمد که بره امرر سیاسرت گرذار     

و تشرکیل هیرات امنرا      3116سریس وزارت علروم و آمروزش عرالی در بهمرن      أپرداخت. با تمی

دانش اهی و اقت،اد  کشور به عنوان عیو  ،و حیور تعداد  از شخ،یت ها  شرهن ی هاهدانش ا

آموزشری و   ،ذار  علمری شعال آن تا حدود  زمینه مساعد  بررا  هم رایری میران سیاسرت گر     

صنعتی و خدماتی کشور شراهم شرد. مرکرز    ،اقت،اد  ،پژوهشی بر اسا  نیاز ها  ادار ، اجرایی

شرهر گسرترش یاشرت بره الرور  کره در سرال         51استان و  50آموزش عالی، عالوه بر تهران در 

یر درصرد آنران در سرا    5/51درصددانشجویان در استان تهران و  15/15قریب به  3157 -3151

درصرد   1/36کردند. ناگفته نماند که الی سال تح،یلی مذکور شقط میها  کشور تح،یل استان

و موسسرات   هرا هتوانستند از الریگ موشقیت در آزمون سراسرر رکنکور( بره دانشر ا   میداواللبان 

                                                 
1- Adam  
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آموزش عالی راه یابند. به سخن دی ر از هر ده نفر داواللب کمتر از دو نفر از امکان دسترسری بره   

آموزش عرالی بره    ،(. پس از انقالب اسالمی91،ص 3111،یالت عالی برخوردار بودندرآقازاده، تح

هرا و بره لحراض سررورتی اجتنراب      رغم مشکالت ناشی از تن ناها  مالی و سعف سرمایه گرذار  

ها ادامه داد و پس ها و کاستیناپذیر در روند توسعه کشور به سیر توسعه خویش، با همه دشوار 

از دهره دوم انقرالب بررا  دوام و توسرعه کشرور برا        "کمی و کیفی در دهره اول، مجرددا  از اشت 

ها  نوینی در رشد اقت،اد  و شنی مواجه شد، به الور  که الی دو برنامه پرنج سراله اول   چالش

 -3171(و ر3161-3175اجتماعی و شرهن ری جمهرور  اسرالمی ایرران ر     ،ودوم توسعه اقت،اد 

سسره آمروزش عرالی در    ؤدانشر اه و م  305و موسسات آموزش عرالی از   هاه( تعداد دانش ا3171

اشزایش یاشت ر نوروززاده،  3177-3171واحد دانش اهی و مراکز آموز ش عالی در  570به  3167

 (.  3117شتحی واجارگاه، 

 روش انجام پژوهش

دات در گیر  از منابع و مستناست که تالش نموده با بهرهپژوهش مورد نظر از نوع تاریخی 

دستر  سیر بازن ر  برنامه درسی آموزش عالی بعد از انقالب اسالمی ایران را با دیدگاه تحلیلی 

پرردازد و  مری  پژوهش تاریخی به بررسی موسوعات معین در مقطرع زمرانی مشرخص    نشان دهد.

محقگ با ارزشیابی صحت و سقم مطالب به تفسیر و تحلیل االالعات بدست آمده اقدام میکند. در 

دست اندرکاران تعلیم وتربیت کم  میکند تا سمن درک شرایط ه مین راستا پژوهش تاریخی به

اگرر  (. 3116همکاران،  و 3  مناسبی را برا  آینده پیش بینی نمایند رگالهاهکنونی بتوانند برنام

چه هیچ نظریه یا رویکرد شخ،ی در خ،وص مطالعات و پژوهش ها  تاریخی که مورد اسرتفاده  

ایی کلی از مراحلی که باید در آن الی شوند به شرح زیر شته باشد وجود ندارد، اما مجموعهقرار گر

، 5باشد.  زم به  کر است که برخی از مراحل زیر برا یکردی ر همشوشرانی نیرز دارندرجانسرون     می

5035 .) 

 ا ت و مسائل تحقیگؤشناسایی عنوان تحقیگ و تدوین س 

 تحقیگو بررسی ادبیات  هاهآور  دادجمع 

  ارزیابی و بررسی مورد تحقیگ 

 هاهترکیب داد   

  آماده ساز  گزارش 

 

                                                 
1 - Gall  
2-Johnson  
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منرابع دسرت اول و منرابع دسرت      آور  داده و بررسی ادبیات تحقیگ ازدر این تحقیگ برا  جمع

دوم استفاده گردید. منابع دست اول مورد استفاده در این مطالعره عبرارت بودنرد از : مسرتندات،     

  بازن ر  شده مدون به دست هاهو برنام هاهگزارش کمیت ،صورت جلسات ها،هنامآیین ها،هم،وب

شورا  عالی انقالب شرهن ی و شورا  عالی برنامه ریرز    ،تحقیات و شناور  ،آمده از وزارت علوم

  درسی از آن بهرره  هاهکه به منظور یاشتن روند بازن ر  و مقررات موجود در مورد بازن ر  برنام

راستا  پرداختن به تاریخچه آموزش عالی و هم چنین برخری از تجرارب برازن ر     گیر  شد. در 

از منابع دست دوم استفاده شد که عبارت بودند از : موتور جسرتجو    ،در داخل و خارج از کشور

عالوه برر ایرن هرا از     .ISIو 1بل  ول ،1، الزویر5و سایت ها  معتبر از قبیل اری  3گوگل اسکو ر

  تاریخی و مجالت منتشر شده دانش اها برا  یاشتن منابع مرورد نظرر اسرتفاده    متون و کتاب ها

توجه شده است. نقراد  بیرونری    6و نقاد  درونی 5شد. در ارزیابی به دست آمده به نقاد  بیرونی

با به دست آوردن آیین  ،(3116باشد ر گال و همکاران، که شامل معلوم ساختن اصالت منشاء می

و سایت ها   هاهوزارت خان ها،هات و سایر مستندات از منابع معتبر از قبیل دانش او م،وب هاهنا م

مورد توجه قرار گرشته است. به نقاد  درونی نیز که به معنا صحت و ارزش مطالب مندرج  ،معتبر

  درسری توجره   هاهدر منابع به دست آمده بر اسا  تجارب صاحب نظران در مورد بازن ر  برنام

 شده است. 

 ي دنیا:هاهي درسی آموزش عالی در برخی از دانشگاهاهتجربه بازنگري برنام

در  ،  دنیا اهمیت برازن ر  برنامره درسری در آمروزش عرالی     هاهدر دانش ا ،رسدمیبه نظر 

  درسری در  هرا هبازن ر  برنام ،مقایسه با ایران بیشتر مورد توجه بوده است. با توجه به ابن نکته

  هرا هگیرد. امروزه در کشور ها  پیشرشته برازن ر  برنامر  میعت بیشتر  انجام با سر هاهدانش ا

گیرد. در برنامره ریرز هرا     میدرسی به دو صورت متمرکز و مقطعی و نامتمرکز و دائمی صورت 

شرود. بررا  مثرال در دهره گذشرته      کیرد مری  أهرا  کرالن ت  گیرر  متمرکز اغلب بر تعیین سمت

مهمری در آمروزش مهندسری صرورت گرشتره اسرت. از آن میران        ها  متمرکز و مقطعی بازن ر 

کید بر ارزشریابی دسرتاورد   أ  آموزش مهندسی با تهاهها  ارزشیابی برنامتوان بازن ر  مالکمی

  آموزش هاهسسه ارزشیابی برا  برنامؤتوسط م EC2000محور را نام برد که به ارائه سند مهم 

(. این ن رش تازه را به سرعت مراکز آموزشری دی رر   0503( منجر شدرابت،7مهندسی آمریکا رابت

                                                 
1- Google Scholar  

2- Eric  
3- Elsevier 

4- Blackwell  

5- External Criticism 
6- Internal Criticism  

7- ABET  
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کشور ها نیز به کار گرشتند. نمونه دی ر بازن ر  و هم را کردن شرآینرد آمروزش در کشرور هرا      

(. بازن ر  مقطعی مهم دی رر  5001 ،3اروپایی است که به شرایند بولونیامعروف شده استر بولونیا

 ،و گروهی از دانش اها انجرام شرده اسرت    MITش اه در سال ها  ابندایی قرن حاسر از سو  دان

با هدف تربیت دانش آموخت انی متناسب برا نیراز    ،معروف شده است CDIOاین بازن ر  که به 

حالیکره برنامره ریرز  هرا و     (. در 5007، 5امرروز و شرردا  صرنعت صرورت گرشتره اسرترکراولی      

، برنامه ریز  هرا  نرا متمرکرز    ها  متمرکز و ممقطعی معطوف به بررسیها  کالن استبازن ر 

گیرد، شرآیند دائمی اسرت و برازن ر  و ارتقرا     میسسات آموزشی صورت ؤکه معمو  در خود م

   آموزشی و درسی را مدنظر دارد.هاهمداوم کیفیت برنام

در برابرر تغییرر و برازن ر     به منظور غلبه بر مقاومرت اسراتید    ،1در دانش اه آ باما  جنوبی

استفاده شد. در این تکنیر  کره    " 1  اسمیهاهتکنی  گرو"درسی از تکنیکی به نام ها  برنامه

در  ،گرردد میشود، از اشراد گروه در مورد موسوعی خاص نظر خواهی به صورت میزگرد برگزار می

هر دوره هر شرد اجازه ابراز ی  ایده را دارد و مانند بارش اشکار هیچ کس حگ انتقاد از دی رر  را  

یابد و تمام نظررات برررو  چرارت برگرردان     می  نظر خواهی تا اتمام نظرات ادامه هاهدور ندارد.

شود. در مرحله بعد  این تکنی  به تمام نظرات توسط اشراد شررکت کننرده نمرره داده    میثبت 

اولویت اول مشخص شود. بر اسا  نمرات داده شده توسط اشراد گروه، تمرامی   5شود تا اینکه می

گردد. با بهره گیر  میشود و موارد مهم تر انتخاب و در گروه بزرگ ارائه میلویت بند  نظرات او

یی از برنامه درسی را که نیاز بره تغییرر داشرت مشرخص نمروده و      هاهاساتید حوز ،از این تکنی 

 ،راهکارها   زم را ارائه نمودند. هدف اساسی از شرآیند بازن ر  برنامه درسری توسرط ایرن روش   

د ان یزه و انرز  در اساتید، برقرار  ارتباط بین آنها و شراهم کردن محیطی برا  تفکر خرال   ایجا

ا  برا  رسیدن به بهترین سطح عملکرد موسسه 5(. در دانش اه شفیلد3991بودردیویس و رودز، 

   درسی در دو مرحله انجام گرشت. در مرحله اول، الی ی هاهبازن ر  برنام ،المللیدر سطح بین

اصالح موقت در برنامه درسی اعمال شرد و سرشس در مرحلره دوم یر       ،برنامه ریز  کوتاه مدت

بازن ر  دراز مدت با هدف ایجاد ی  اصالح جامع تر در نقایص موجرود در برنامره درسری انجرام     

ا  که در این شرآیند مشخص شدند عبارت بودن از: شقدان تلفیگ اشقری  ها  عمدهگرشت. نارسایی

ها    درسی و همچنین بار بیش از حد مطالب علمی که در بازن ر  برنامههاهدر برنام و عمود 

درسی تالش نمودند این نقایص عمده را بر الرف کنند. در بر الرف کرردن ایرن مروراد سره گرام      

                                                 
1- Bologna  
2- Crawley  
3- University of South Alabama  
4-Nominal Group Technique  
5- Sheffield  
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اصلی برداشته شد که به ترتیب عبارت بودند از : تعیین چشم انداز روشن برا  برنامره، پرذیرشتن   

و واسرح بررا  بررون دادهرا  مرورد       ،صرریح  ،مبتنی بر پیامد و تدوین عبارات روشنی  رویکرد 

 (. 5005و همکاران،  3انتظار یادگیر  بودندر نیوبل

 ي درسی آموزش عالی در ایران بعد از انقالب اسالمی :هاهبازنگري برنام

پرس از انقرالب    هرا ه  درسی آموزش عالی و وسعیت دانش اهاهبه منظور شرح تغییروتحول برنام

 آنرا به سه دوره تقسیم نمودیم که به ترتیب عبارتند از : ،اسالمی

     ( :1631 -1631دوره انحالل )

هرا  شردید سیاسری    دانش اه عرصه شعالیرت  ،57پس از به ثمر رسیدن انقالب اسالمی در بهمن 

این در حالی برود  شد. به صورت شورایی اداره می هاهدانش ا 51و در الول سال  57شد. از اسفند 

شرد. در همرین   که شیا  ملتهب سیاسی جامعه به شکل حاد  در آنجا منعکس و پی یرر  مری  

 "انقرالب شرهن ری  " 59و به الور مشخص در بهار  51-59انجام در نیمسال دوم راستا بود که سر

هرا   تعطیل و ستاد انقالب شرهن ری تشرکیل شرد و بردین وسریله انجمرن       هاهرو  داد و دانش ا

  مذهبی وشادار به دولت دینی در دانشر اه غلبره و اسرتمرار    هاهسالمی دانشجویی مرتبط با گروا

به الور کامل تعطیرل بودنرد و تنهرا در     هاهدانش ا 60-63و  59-60یاشتند. الی سالها  تح،یلی 

 (.3111 ،باز گشایی شدندرشراستخواه 65-61و سشس از سال تح،یلی  63-65بخشی از سال 

  درسی هاهعمدتا ال و بردار  از برنام 57  درسی در نظام آموزش عالی ایران تا سال برنامه ریز

(. پس از انقالب اسرالمی تغییررات   3115دانش اهی به سب  شرانسو  بود ر نوروززاده وهمکاران، 

  درسی بوجود آمد و ستاد انقالب شرهن ی و هاهگسترده ایی در سیستم آموزشی، از جمله برناه

ورا  عالی انقالب شرهن ی در این زمینه نقش هدایت کننده ایی داشتند. بعرد از انقرالب   بعدها ش

  درسی آغاز شد. هاهآموزش متمرکز در اولویت قرار گرشت و همراه با آن بازن ر  برنام ،شرهن ی

یی متشکل از استادان دانش اه و در موارد  نماینردگانی از صرنعت در سرتاد    هاهبدین منظور گرو

الی جلسات متعدد بره صرورت کلری       آموزشی و درسیهاهب شرهن ی شکل گرشت و برنامانقال

 بازبینی شدند.

یعنی بالشاصله پس  59واحد برنامه ریز  آموزش عالی در ستاد انقالب شرهن ی از تابستان  

  درسری و  هرا هتهیه وتدوین برنام ،از تعطیلی انقالب شرهن ی دایر شد. هدف از تشکیل این واحد

  دانشر اهی و اعیرا    هرا هنه در خود گررو  ،موزشی بود. در اینجا مرکز ثقل برنامه ریز  درسیآ

هیات علمی و متن زندگی دانش اه بلکه در ستاد  متمرکز و بیرون از دانش اه و در درون دولرت  

انرداخت. همچنرین   ریز  درسی سرایه مری  ا  در برنامهبود و رویکرد ایدئولو ی  بر رویکرد حرشه

                                                 
1- Newble  
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کرد ردشترر  گرایی تبعیت میجا  ال و  تقاساگرایی، بیشتر از ال و  عرسهه امه ریز  درسی ببرن

 (. 3165برنامه ریز  آموزشی،

سرال وانرد     5یعنری در مردت    3163بهمن  55تا  3159تابستان  ستاد انقالب شرهن ی از

ه بازگشرایی  اینکره برنامر   برنامه آموزشی و درسری را بره ت،رویب رساندند.خ،وصرا      350بیش از 

(. در ایرن دوران  3165بودرسرتاد انقرالب شرهن ری،     هرا همنوط به آماده شدن این برنام هاهدانش ا

  درسی تنظیم شده در ستاد انقالب شرهن ی با اصرول علمری برنامره ریرز  آموزشری و      هاهبرنام

ت سرابطه مشخ،ری بررا  عیروی     ،درسی کامال منطبگ نبود.زیرا در ساختار واحرد برنامره ریرز    

متخ،،ین علم برنامه ریز  آموزشی و درسی مقرر نشده بود و بدلیل کم برودن شرصرت و انجرام    

ت،میم گیر  ها اغلب حاصل تجربه و پیشنهاد ها  صاحب  ،نشدن بررسی ها  پژوهشی مناسب

نظران حاسر در جلسات بوده است. گرچه محتوا  در  هرا  م،روب بره الرور معمرول مشرابه       

  شنری( برا ایرن    هرا هشدر بخ،وص در رشتمیر کشورها  پیشرشته عرسه یی بودند که دهاهنمون

ها  آموزشی برنامه وجود نداشرته اسرت.   ها  مختلف و با هدفحال رابطه ا  منسجم بین در 

  تهیه شده توجه زیاد  به دانرش اشزایری شرده و کوشرش بره نسربت       هاهاز الرف دی ر در برنام

هرا  اینکه در بازن ر  ده است ونهایتا انشجویان معطوف شها  دکمتر  به تقویت مهارتها و ن رش

آموزش کمتر توجره   ها تمرکز شده و به وجوه دی ر شرآیندبه الور بر برنامه درسی و تهیه سرش،ل

 شده است. 

 (1631-1631دوره تعویق )

دهد. در میالول کشید، بخش اعظم دهه اول انقالب را شکل  63تا  67این دوره که از سال 

برنامره ریرز     ،سرال  5/1وره تا پایان دوره ستاد انقالب شرهن ری یعنری در الرول بریش از     این د

برنامه آموزشی تدوین کرد و به ت،ویب رسانید. عالوه بر ایرن دهرا    555آموزش عالی ستاد حدود 

سابطه، اساسنامه و آیین نامه را تهیه و ت،ویب کرد. به دنبال تشکیل شورا  عرالی انقرالب    ،الرح

 571، 67ترا پایران سرال     65شورا  عالی برنامه ریز  شکل گرشت که از ابتردا  سرال    ،شرهن ی

برنامره نیرز در دسرت بررسری      19 ،ابالغ کرد و در همان سرال  هاهبرنامه درسی تهیه و به دانش ا

 (.  3( ر جدول3165بودرستاد انقالب شرهن ی،
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 31تا پایان سال  33از سال ي تصویب شده شوراي عالی برنامه ریزي هاهبرنام -1جدول
 مقطع تح،یلی

 گروه

کارشناسی  کارشناسی کاردانی

 ارشد

 جمع دکتر  ا دکتر  حرشه

 57 5 1 6 7 3 پزشکی

 61 1 - 55 57 33 علوم انسانی

 11 3 - 39 50 1 علوم پایه

 15 - - 31 31 - کشاورز 

 71 - - 53 11 51 شنی مهندسی

 36 - - 3 35 - هنر

 30 - - - 30 - تربیت معلم

 571 31 1 17 356 19 جمع

 

 در دروه تعویق: هاهوضعیت دانشگا

در بعرد از   هاهباره وسعیت آموزش عالی در این دوران باید گفت که الرح استقالل دانش ادر

مردیریت آمروزش عرالی و سرازماندهی مجتمرع هرا        "در دسرتور کرار کمیتره     ،انقالب شرهن ی

 ی قرار گرشت اما چون نظر اعیا  کمیتره بره ال رو  متمرکرز و     ستاد انقالب شرهن "دانش اهی 

 ،ر از پایین( مایل برود میاز سو  دولت ر از با ( و نیروها  انقالب اسال هاهسرورت کنترل دانش ا

با استقبال مواجه نشد و مبنایی برا  تنظیم نظرام مردیریت دانشر اهی     هاهالرح استقالل دانش ا

د نظر کمیته مدیریت ستاد قرار گرشت این بود که سیسرتم حکرومتی   آنچه بیشتر مور تلقی نشد.

توانرد باشرد و نظرام    میجمهر  اسالمی ایران متمرکز است و در نتیجه دانش اه جدا از حکومت ن

الرح هایی دی رر  از   "هاهالرح استقالل دانش ا"اداره آن باید متمرکز باشد. این بود که به جا  

کیم وحدت و دی ر اعیا  کمیته تهیه و ارائه شدرکمیته مدیریت دشتر تح ،سو  جهاد دانش اهی

 (.3160ستاد انقالب شرهن ی،  ،دانش اه

مسائل آموزش عالی یکی پس از دی رر    ،65-61در سال  هاهدر این دوران و با بازگشایی دانش ا

حتری در گرزارش    ،ساخت و به حد  بود که بخشی از این مسرائل و مشرکالت  میخود را آشکار 

شد. بنرا برر مررور  کره بررا       میها  هیات ارزیابی و نظارت ستاد انقالب شرهن ی نیز منعکس 

به صورت انتخاب ت،رادشی در   65-61و دانش اهیان در سال تح،یلی  هاهبررسی وسعیت دانش ا

 ،هیات ها  یاد شده اعزامی به مجتمع دانشر اهی ادبیرات علروم انسرانی     19تا  56صورت جلسه 

بروعلی همردان، راز  کرمانشراه، پلری تکنیر  و تبریرز انجرام گرشرت،          ،را، اصرفهان دانش اه الزه

هرا   ابهامرات بوجرود آمرده در برنامره     ،از شقدان اختیار چاپ کتاب درسی بررا  خرود   هاهدانش ا

ها اسب سرش،ل ها  درسی ستاد با نیاز، عدم تنهاهعدم مشارکت خود در تدوین آیین نام ،درسی
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انشجویان در نحوه تطبیگ درو  در مراحل انتقال و .... گله کردهاندرشورا  و الویت ها، مشکل د

 (.  3-73، ص 3165-3161عالی ارزیابی و نظارت، 

در  %5/65مرورد یعنری    511مورد مسئله عنوان شده که از میان آنهرا   171در این گزارش جمعا 

 511د، نمونره ایری از ایرن    آیر مری ارتباط با برنامه ریز  آموزشی ودرسی بوده است. آنچه در زیر 

 باشد.  میمورد 

تعداد واحدها  درسی خ،وصا واحد ها  درو  عمومی بررا  یر  دوره تح،ریلی بسریار      -

 زیاد است.

 و سرش،ل ها  درسی پیش نیاز به درستی ملحوض نشده است. هاهدر برنام -

   مطابقت ندارد. هاهسرش،ل ها  تعیین شده با نیاز ها و اولویت ها  تح،یلی رشت -

 منابع اعالم شده در برگیرنده همه مطالب سر ش،ل درسی نیست. -

در نظر گرشته نشرده   هاهدر برنامه ریز  درسی نظریات تخ،،ی اعیا  هیات علمی دانش ا -

 است.

 جزوات درسی تهیه شده از حداقل کیفیت مطلوب برخوردار نیستند.  -

 .(3-73ص  ،3165-3161و ....... رشورا  عالی ارزیابی و نظارت  -

  شرهر تهرران در براره کیفیرت     هرا هاز مسئولین و استادان دانش ا ،در بررسی دی ر  65در بهار 

معتقرد بودنرد،    %1/67 ،آموزش عالی در بعد از بازگشایی نظر سنجی شده است که برر اسرا  آن  

 %1/51پس از بازگشایی نسبت به قبرل از انقرالب شرهن ری بردتر شرده و       هاهسطح علمی دانش ا

اشتند که وسعیت تح،یلی دانشجویان پس از بازگشایی در مقایسره برا پریش از انقرالب     اعتقاد د

(. امرا صررف نظرر از    3165 ،شرهن ی بدتر شده اسرت ر موسسره مطالعرات و تحقیقرات شرهن ری     

انتقاد  که در سطور اخیر  کر شده، عملکرد آموزش عالی در دهه اول انقالب در جهت گسترش 

  درسی خاصی نیز برا  این مقطع تهیه شد. بطور کلری  هاهو برنامتح،یالت تکمیلی بوده است 

گردید زیررا رویکررد غالرب    می  درسی ب،ورت متمرکز ارائه هاهتوان گفت در این دوران برناممی

 در دهه اول انقالب تمرکز و بزرگ گرایی بود.

 توان به موراد زیر اشاره نمود:میاز اتفاقات مهم دوره تعویگ 

 ش پزشکی از آموزش عالی :تفکی  آموز    

و  هاهگروه پزشکی ستاد انقالب شرهن ی و سشس شورا  عالی انقالب شرهن ی و کمیت 60در دهه 

  یکسرانی را  هرا هو مقاالع مختلرف گرروه پزشرکی، برنامر     هاه  وابسته به آن، برا  رشتهاهشاخ

ارت بهردار  و تشرکیل   به بعد و با ادغرام آمروزش پزشرکی و وز    3161الراحی کردند. اما از سال 

  گروه پزشکی ستاد انقالب شرهن ی توسط گروه هاهوزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، برنام

پزشکی شورا  عالی برنامه ریز  مورد تجدید نظر قرار گرشت. اعیرا  گرروه پزشرکی در جهرت     
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نهاد و   گرروه پزشرکی پیشر   هرا هجامعه ن ر کردن آموش پزشکی، تغییرات عمده ایی را در برنام

ایجاد کردند که عمده آنها عبارتند از :تشریح هدشها  برنامه، بیان نقش و توانرایی پزشر ، شررح    

کامل هر در ، توصیه به مجریان آموزش پزشکی برا  تعلیم در مراکرز سررپایی و درمان راهی و    

 (.  3115اشزایش درو  بهداشتی، کار آموز  و کارورز  بهداشترعزیز ، 

 زش كشاورزي:  تغییر در نظام آمو 

نمونه دی ر از سیاست و برنامه ریز  آموزش عالی به صورت متمرکز دولتی و برا رویکررد ت،رمیم    

گیر  سیاسی، از سو  گروه کشاورز  ستاد در برنامه ریز  آموزشی رشته کشاورز  دنبال شرد.  

شرت  در اثر تغییرات کالن در آموزش کشاورز  رانح،ار به مرردان، حرذف کارشناسری پیوسرته، ا    

توانست به اخذ کارشناسی مهندسی کشاورز  نائرل آیرد.   میسال  1کیفیت و... ( ی  شرد پس از 

کاهش یاشرت ردایرر     1/35  کشاورز  به هاهدر این زمینه، میان ین معدل پذیرشته شدگان رشت

 (.3111المعارف آموزش عالی، 

 ي درسی مهندسی:هاهبازنگري برنام  

برنامه آموزشی جدیرد و یکنرواختی بررا  دوره کارشناسیرلیسرانس(      هاهپس از بازگشایی دانش ا

به چهار بخش عمومی، پایره،   هاه  مختلف ارائه شد. درو  این برنامهاهچهار ساله مهندسی رشت

شرورا  عرالی برنامره ریرز  در وزارت علروم       3165شدند. در سرال  میاصلی و تخ،،ی تقسیم 

  درسری م،روب دهره    هرا هقبلی بازن ر  شرد. برنامر     م،وبهاهوآموزش عالی تاسیس و برنام

  آموزشی و درسری متنروع وجدیرد  در    هاهش،ت با گذشت زمان تغییر کرد و درکنار آن برنام

 (.  3195  مختلف مهندسی الراحی و اجراشدرمعماریان، هاهزمین

    برنامه ریزي درسی علوم انسانی و اختالفات مربوط به آن )موضوع اسپالمی شپدن

 م( :این علو

  درسری ایرن   هرا هبرنامر  این رویکرد بر اسالمی شدن علوم انسانی و لزوم ایجاد تحول اسالمی در

و ایجاد در  ها  جدید اسالمی تاکید داشت و  هاهو حذف بخشی از درو  و حتی رشت هاهرشت

دانست و در نتیجه معتقد بود که با هر مقردار صررف   میبیشترین هدف انقالب شرهن ی را همین 

و هر هزینه دی ر  هم کره شرده، بایرد هردف اسرالمی کرردن        هاهمان و تمدید تعطیلی دانش از

درو  علوم انسانی تحقگ بشذیرد. در همین راستا برا  هر ی  از پنج رشته جامعه شناسی، روان 

شناسی، حقو روعلوم سیاسی(، اقت،اد و تاریخ، گروهی گمارده شد که ی  کمیته مرکز  بر کار 

کرد و هدف این بود که برا  اینها مبانی اسالمی تعیرین بشرود و مطرابگ آن، سرر     میت آنها نظار

 ش،ل ها و کتب متناسب تنظیم بشود.

 به بعد( :  1631دوره گسترش ) 



تر کوروش فتحي واجارگاهدک -دکتر نرگس کشتي آراي -الدن سلیمي  

3191، پاییز و زمستان 9، شماره 5دوش،لنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال   

 

61 

در اواخر دهه اول، پس از چندین سال یکشارچ ی نسبی، عواملی سربب شرد کره تغییراتری     

دهه اول مشکالت ناشی از ت،د  گر  دولتری،  تدریجی از درون آغاز شود. واقع این است که در 

کارشناسی در اداره کشور و جن  تحمیلی به مرحلره بحرانری   گی، ن رش غیرعلمی و غیرهبرنامبی

رسیده بود. به همین علت از آغاز دهه دوم، احسا  نیاز به پذیرش تدریجی عقالنیرت و احسرا    

ه از حاکمیرت و پیرامرون آن ربر   هرایی  هرا  دهره اول در بخرش   سرورت تعدیل اوساع و سیاست

مقردار  گررایش بره     ،خ،وص در آموزش عالی( کم و بیش بوجود آمد که یکی از نمود هرا  آن 

برنامه ریز  علمی کشور بود. در واقع با م،لحت اندیشی که در پایان دهره اول و آغراز دهره دوم    

و تخ،،ری نیرز    بوجود آمد سبب شد که تا حدود  برا  اداره کشور بره ال رو هرا  کارشناسری    

 (. 3111اندکی بها داده شود . تفکر مدیریت علمی شرصتی برا  بروز پیدا کندرشراستخواه،

  اول تا پنجم توسعه اقت،اد ، اجتماعی و شرهن ی به اجرا درآمد. در هاهدر این دوره برنام

جره بروده   ها  نظام علمی کشور همواره مرورد تو این برنامه انسجام امور اجرایی و سیاست گذار 

هرا  مردون پژوهشری و پژوهشر ران     است چرا که تحقگ اهداف توسعه، به وجود نظام و سیاست

توانرد  ها  جامعه نیازمند است و آموزش عالی مری ها در جهت اولویتمتخ،ص و هدایت پژوهش

هرا  اساسری بخرش آمروزش عرالی در      گیرر  ثر  را ایفا نماید. جهتؤدر چنین شرایطی نقش م

 آورده شده است. 1و 5سعه اقت،اد ، اجتماعی و شرهن ی در جداول ول تا پنجم تو  اهاهبرنام
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 ي اول تا سوم توسعههاه(جهت گیري هاي اساسی بخش آموزش عالی در برنام2جدول)
جهت گیري هاي اساسی در برنامه 

اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و 

 فرهنگی

(12-1631) 

جهت گیري هاي اساسی در 

توسعه اقتصادي،  رنامه دومب

-11اجتماعی و فرهنگی)

1216) 

جهت گیري هاي اساسی در برنامه 

توسعه اقتصادي، اجتماعی و  سوم

 (1611-16فرهنگی)

بهبود شاخص ها  کیفی آموزش  -

 عالی 

توام ساختن آموزش با پژوهش  -

                                                                   درکلیه

 سطوح آموزش عالی و تامین نیاز ها  

 بنیاد  پژوهش

  توسعه و ارتقا  علوم و معارف  -

 کشور 

   زم برا  هاهشراهم آوردن زمین -

توسعه، تحقیقات و نوآور  و انتقال 

 جذب تکنولوز  

 برقرا  و گسترش ارتباط متقابل  -

مؤسسات آموزش عالی و سایر بخش 

 ها  شرهن ی و صنعتی 

ر زمینه امکانات و ایجاد تعادل د  -

شرصتها  آموزشی در سطوح کشور، 

 منطقه و استان 

  تامین و تربیت نیرو  انسانی  -

 متخ،ص مورد نیاز 

انطبرررا  محتررروا  درسررری    -

  مختلف آموزشی با نیراز  هاهرشت

 ها  جامعه 

توام ساختن آموزش با پژوهش  -

 در کلیه سطوح آموزش عالی 

بهبررود شرراخص هررا  کمرری و  -

به ویژه آمروزش  کیفی آموز شعالی 

 ها  کارسناسی ارشد

نوسررعه وظررایف و اختیررارات    -

هیآتهرررا  امنرررا در داشررر اهها و 

 مؤسسات آموزش عالی 

توجه  زم بره علروم و شنرون و     -

 تکنولو   مورد نیاز 

اشررزایش مشررارکت مررردم در    -

 توسعه آموزش عالی 

  شرهن رری هرراهتقویررت جنبرر -

دانشجویان و تحقگ معرشت دینری  

 ر آنان و ارزشها  اسالمی د

  هرراهروز آمررد نمررودن رشررت    -

تح،یلی با توجه به نیاز ها  متنروع و  

در حرررال تحرررول جامعررره و اعطرررا  

اختیررارات برنامرره ریررز  درسرری برره   

 و مؤسسات آموزش عالی  هاهدانش ا

  هرراهو شرریو هرراهاصررالح برنامرر  -

سنتی آموزش متکی بر درو  نظر  و 

محفوظات و آماده نمودن دانشرجویان  

با مسائل و شرایط دنیا   برا  مواجهه

 حاسر

و  هررراهشرررراهم نمرررودن زمینررر  -

تسررهیالت جهررت تحررول روش هررا و  

  آموزشی در سرطح آمروزش   هاهبرنام

عمررومی و متوسررط بررا هرردف تقویررت 

 روحیه پژوهش ر  

  درسری  هرا هبازن ر  در برنامر   -

گروهها  علوم انسانی با توجه به نیراز  

 ها  روز جامعه 

نروین  استفاده از شن آور  هرا     -

 در آموزش و پژوهش 

  هرراهعرردم توسررعه کمرری دور   -

کارشناسی و تاکید بر ارتقا  کیفیت و 

 خالقیت و کار آشرینی دانشجویان 

تدوین برنامره جرامع وصرول بره       -

 دانش اه اسالمی 
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 ي هاه( جهت گیري هاي اساسی بخش آموزش عالی در برنام6جدول)

 سوم تا پنجم توسعه
ی در جهت گیري هاي اساس

توسعه اقتصادي،  برنامه سوم

-16اجتماعی و فرهنگی)

1611) 

جهت گیري هاي اساسی در برنامه 

 چهارم

توسعه اقتصادي، اجتماعی و 

 فرهنگی

(11-1611) 

جهت گیري هاي اساسی در 

توسعه اقتصادي،  برنامه پنجم

 (1611 -11اجتماعی و فرهنگی)

  تح،یلی هاهروز آمد نمودن رشت  -

ز هرا  متنروع و در   با توجه بره نیرا  

حرررال تحرررول جامعررره و اعطرررا  

اختیارات برنامره ریرز  درسری بره     

 و مؤسسات آموزش عالی  هاهدانش ا

  سرنتی  هاهو شیو هاهاصالح برنام  -

آموزش متکری برر درو  نظرر  و    

محفوظررررات و آمرررراده نمررررودن  

دانشجویان برا  مواجهه با مسائل و 

 شرایط دنیا  حاسر

تسرهیالت  و  هاهشراهم نمودن زمین  -

  هرا هجهت تحول روش ها و برنامر 

آموزشی در سطح آموزش عمومی و 

متوسررط بررا هرردف تقویررت روحیرره 

 پژوهش ر  

  درسرری هرراهبررازن ر  در برنامرر  -

گروهها  علوم انسانی با توجره بره   

 نیاز ها  روز جامعه 

استفاده از شن آور  ها  نروین در    -

 آموزش و پژوهش 

  هررراهعرردم توسرررعه کمرری دور    -

سرری و تاکیررد بررر ارتقررا     کارشنا

کیفیررت و خالقیررت و کررار آشرینرری 

 دانشجویان 

ترردوین برنامرره جررامع وصررول برره    -

 دانش اه اسالمی 

  دانش اهی برر  هاهبازن ر  در رشت -

مبنا  نیاز ها  اجتماعی، برازار کرار و   

تحو ت علمی در راستا  توسعه علروم  

 میان رشته ا  باتکید بر علوم انسانی 

نی روز آمررد در تربیررت نیرررو  انسررا -

شرآیند پژوهش و شنراور  توسرعه مررز    

 ها  دانش 

تبدیل ایرده بره مح،رو ت و روش     -

 ها  جدید

، نرانو و  ITانتقال و جذب شناور  نو  -

 بیو  

انجررام پررژوهش هررا  کرراربرد  در   -

 خ،وص حل مشکالت کشور  

تدوین و تولید دانرش شنری و انجرام     -

 تحقیقات نیمه صنعتی 

و مراکرز  ارزیابی مستمر دانش ا ههرا   -

 آموزش عالی 

  

  هرا هبازن ر  متون، محتروا و برنامر   -

آموزشی و درسی دانشر اهی مبتنری   

   و ارزش ها  دینی هاهبر آموز

  تح،ریالت تکمیلری   هاهتقویت دور -

با بهره گیر  از آخرین دستاورد ها  

 دانش بشر  با الویت نیاز بازار کار 

تحول و ارتقاء علوم انسانی برا تقویرت    -

 منزلت این علوم   جای اه و

دستیابی به جای اه علمی وشناور  در  -

 منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم 

و مراکرز   هرا هارتباط مؤثر بین دانشر ا  -

پژوهشرری بررا صررنعت و بخررش هررا   

 مربوط جامعه 

گسترش ارتباالات علمی برا مراکرز و    -

نهادها  آموزشی و تحقیقاتی معتبرر  

بررین المللرری از الریررگ راه انررداز     

  مشررترک، برگررزار   هرراهدانشرر ا

  مشترک و اجررا  مشرترک   هاهدور

 الر ح ها  پؤوهشی 

تکمیل و اجرا  نقشره جرامع علمری     -

 کشور 

 

 در دوره گسترش:  هاهوضعیت دانشگا

و موسسات آموزش عالی پس از اشتی که در دوره انحالل و تعویرگ الری دو دهره     هاهتعداد دانش ا

الری   ،هرا در دهره دوم انقرالب   ر دوره تعدیل نسبی سیاستاول انقالب پیدا کرده بودند، مجددا د
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 10واحد بود که  353، مجموع آنها 75-71عملکرد و برنامه توسعه رو به اشزایش نهادند. در سال 

مورد آنها دانش اه بود. متوسط نرخ رشد سا نه تعدد و تکثر مراکز آمروز ش عرالی در برنامره اول    

از تعرداد   %1/71د دوره انحالل و تعویگ بود که مجموعرا  بوده است و این درست عکس رون 6/9%

و موسسات آموزش عالی براز   هاهتعداد دانش ا 3177-71مراکز کاسته شده بود. در سال تح،یلی 

موسسه( بالغ شد. بره الرور متوسرط هرر      367دانش اه و  301مرکز ر 570هم اشزایش یاشت و به 

ده است. متوسرط نررخ رشرد سرا نه تعردد و      موسسه جدید تاسیس ش 5/39دانش اه و  6/1سال 

آن حالت تعدد  بوده است . بدین ترتیب مجددا  %76/35موزش عالی در این دوره نیز آتکثر مراکز 

سسرات آمروزش عرالی وجرود داشرت برر قررار        ؤتکثر  که در آستانه انقالب اسالمی ایران در م و

 (. 3171و 3171شدرگروه پژوهش ها  آمار  و انفورماتی ،

در مردیریت   هرا هاین دوره به منظور حرکت در جهت نهادینره کرردن مشرارکت دانشر ا     در

اختیارات برنامه ریز  درسی برا   ،تمرکز زدایی و ارتقا  سطح کیفیت آموز ش عالی ،آموزش عالی

شناور  واگرذار شرده    تحقیقات و ،  واجد شرایط و وابسته به وزارت علومهاهاهداف زیر به دانش ا

 (.  3،ص 3179 ،الی برنامه ریز استرشورا  ع

   درسی با نیاز ها  جامعه هاهانطبا  هر چه بیشتر برنام -

   هاهنهادینه کردن برنامه ریز  درسی در دانش ا -

 با توجه به تحو ت دانش بشر   هاهروز آمد شدن برنام -

 تناسب بیشتر برنامه درسی با امکانات و توانایی ها  دانش اه   -

دارا  هیات ممیزه مجاز خواهنرد برود در دوره کارشناسری     هاهدانش ا ،بر اسا  این م،وبه

واحد و همه درو  دوره دکتر  را راسا برنامه ریرز    56تا  31کارشناسی ارشد  ،واحد 51تا  50

 ،کنند و پیش از اجرا به ت،ویب شورا  عالی برنامه ریزبرسرانندر آیرین نامره واگرذار  اختیرارات     

  م،وب شورا  هاهتوانند برناممیات آموزش عالی شاقد هیات ممیزه و موسس هاه(. دانش ا3179

  دارا  هیات ممیزه را اجررا کننرد. مسرئولیت    هاه  م،وب دانش اهاهعالی برنامه ریز  با برنام

نظارت بر حسن اجرا  آیین نامه واگذار  اختیارات به دانش اه به عهده معاونرت آموزشری وزارت   

توانسرتند از   هرا ه(. اینکه دانشر ا 3179 ،استرشورا  عالی برنامه ریز  علوم، تحقیقات و شناور 

( پاسرخ آنررا منفری دانسرته     3171سوالی است که اجتهاد ر ،این اختیارات استفاده کنند یا خیر

هرا  مسرتقل   زمینه برا  اتخرا  ت،رمیم   ،از بعد کمی و کیفی هاهاست. هر چند با توسعه دانش ا

از ظرشیرت  زم بررا  اسرتفاده از ایرن اختیرارات       هرا همجموع دانشر ا  تر شده است، اما درشراهم

ریرز   نبرود ال رو  برنامره    ،کمبرود منرابع   ،اند. دلیل اصلی این امر نبود متخ،صبرخوردار نبوده

گرایش مدیران دانشر اهی بره سیسرتم متمرکرز و در اولویرت       ،مقاومت در برابر تغییر ،دانش اهی

 ،؛ اجتهراد  3115بروده اسرترنوروززاده و همکراران،     هاهامور دانش ا نبودن این امر در کنار سایر
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در خ،روص برازن ر  برنامره درسری      3111تا پایان سال  3179(. از سال 3171؛ وزیر ، 3171

سسات آموزش عالی اقداماتی بره شررح زیرر صرورت پدیرشتره      ؤو م هاه  تح،یلی دانش اهاهرشت

 است:

  مختلرف آموزشری بررا     هرا ه  تح،ریلی در گررو  اهر هبرنامه درسی رشت 111در مجموع 

برنامره   51، 3179برنامه درسی درسال  19واگذار شده است . از این تعداد  هاهبازن ر  به دانش ا

 51، و 3115برنامه درسی در سرال   59، 3113برنامه درسی در سال  351، 311درسی در سال 

  هرا هواگرذار شرده اسرت. از نظرر گررو      هرا هبرا  بازن ر  به دانش ا 3111برنامه درسی در سال 

کشراورز    ،56، علروم پایره   330گروه شنی ومهندسی ،311آموزشی به ترتیب گروه علوم انسانی 

گیرندر نروروززاده،    شو  را در بر میهاه  تح،یلی گروهاهبرنامه درسی رشت 57و گروه هنر  55

ریز  با دشتر گسترش آموزش عرالی  شورا  عالی برنامه  3113(. در سال 3117شتحی واجارگاه، 

 شود.  ادغام گردید و نظام برنامه ریز  درسی از این الریگ هدایت می

 از اتفاقات مهم دوره گسترش می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

 تح،یل آموز ش عالی نیز کاسته شده بود که در هاهدر دوره انحالل و تعویگ از تنوع رشت  

برقرار شد و  هاه  جدید، تنوعی مجدد در تعداد رشتهاهبا اشزایش رشت دا پایان دوره تعدیل، مجد

کاهش یاشته بود، در  3163-65در سال  115به  3151-59در سال  555که  هاهتعداد انواع رشت

 نوع رشته رسید. 556بار دی ر به سقف آستانه انقالب و تعداد  77-71سال 

 پس از جن  و نیاز ها  مبررم حرشره ا  و مهرارتی    ساز  ز سو  دی ر با توجه به شرایط بازا

  شرورا  عرالی   هرا هکراربرد  بره گررو    –  سازندگی و توسعه، گروه هشت علمی هاهبرا  برنام

کاربرد  بوجرود آمدرمجموعره    –ها  علمی ریز  اشزوده شد و سشس شورا  عالی آموزشبرنامه

 (.33/30/69م،وبات شورا  عالی انقالب شرهن ی، بی تا، م،وبه 

 ها  آموزش عالی ایران در این گذار  بخشکیدات عمده در سیاستأها و تگیر یکی از جهت

ها در علوم مختلرف از جملره   دوره توجه به رشد کیفی با تاکید بر پژوهش و جبران عقب ماندگی

 علوم انسانی است.

   ن دوره در هرا  راهبررد  ایر   در واقع اصالح سازمانی در نظام آموزش عالی، یکری از سیاسرت

بره منظرور   "قرانون برنامره سروم توسرعه      99بخش آموزش عالی است. بر همین اسا ، در مراده  

با اشزوده شردن   "انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذار  نظام علمی و تحقیقاتی کشور

وظایف برنامه ریز ، حمایت و پشرتیبانی، ارزیرابی و نظرارت، بررسری و تردوین سیاسرت هرا و        "

به وظایف وزارت شرهن  و آموزش عرالی   "  تحقیقات و شناور هاهها  راهبرد  در حوزیتاولو

بینی شده است رمجلرس  وزارت علوم، تحقیقات و شناور  پیش "سابگ، تغییر نام این وزارتخانه به

 (.67، ص 3179شورا  اسالمی، 
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  گررذار ، اسررتدر ایررن دوره در سرراختار جدیررد وزارت علرروم، تحقیقررات و شنرراور ، امررور سی

هماهن ی، نظارت ارزیابی و پشتیبانی از علوم، تحقیقات و شناور  به صورت متمرکز به وزارتخانره  

  اجرایی  یرربط  هاه، مراکز تحقیقاتی و دست اهاهو امور اجرایی، به صورت غیر متمرکز به دانش ا

 واگذار شده است.

  سرت هرا  راهبررد  اسرالمی     هایی تحت عنوان سیا، سیاست3179در مجموعه قوانین سال

شدن مراکز آموزشی، بیان و موارد  از قبیل : هدایت نظام برنامه ریز  درسی به سرمت تقویرت   

شیائل اخالقی و اجتماعی و پرورش قدرت ابداع و ابتکار و اعتماد به نفس و ایجاد باور بره مبرانی   

و معاصر و بهره گیرر  از   دینی و باز شناسی و معرشی مواریث و مفاخر علمی و شرهن ی و تاریخی

  درسی برا  تقویت خودباور  و تقویت روحیه تحقیرگ و آمروزش تفکرر    هاهآنها در تدوین برنام

، جلرد دوم، چراپ اول، قروه قیرائیه،     3179منتقدانه، مطرح شرده اسرترمجموعه قروانین سرال     

3110.) 

قرالب اسرالمی حاصرل    ریرز  درسری دانشر اهی قبرل و بعرد از ان       برنامههاها  که از دورتجربه

ریز  درسی نسبتا مستقل دانشر اهی ردوره قبرل از انقرالب( بره     گذر از ی  نظام برنامه ،شودمی

( و سرر انجرام بره سرمت واگرذار       3175ترا   3157نظام متمرکز اشراالی ربعد از انقالب از سرال  

م،روبه  ( و برر اسرا    3175ترا   3173اختیارات نسبی برا  برنامه ریرز  دانشر اهی ر از سرال    

ترا کنرون( بره     3179  درسری ر هرا هواگذار  اختیارات کامرل بررا  تردوین برنامر     30/5/3179

  دارا  هیات ممیزه است. اکنون نظام برنامه ریز  درسی در نظام آموزش عالی نیمره  هاهدانش ا

مشرارکت   هرا هشقط در بازن ر  برنام هاهمتمرکز است، اما بررسی ها حاکی از این است که دانش ا

  درسری ربرا تلقری    هرا هکنند و تغییرات اساسی کمتر مشاهده شده است. نظام تردوین برنامر  می

  درسری تقریبرا نادیرده    هرا هحداقلی( بیشتر بر تدوین سرش،ل تمرکز دارد و سایر عناصرر برنامر  

 گرشته شده است.

 بحث ونتیجه گیري  

 ،نی در ابعراد جامعه ایرران در دو سره دهره گذشرته در معررال تحرو ت و مسرائل گونراگو        

علمی و شن آور  قرار داشته و شرکل ترازه ایری بره خرود       ،سیاسی ،اجتماعی، شرهن ی ،جمعیتی

این تحو ت بر نهادها  مختلف جامعه از جمله آمروزش عرالی تاثیرگذاشرته     گرشته است. البیعتا 

سررورت   ،ت. توجه به این تحو ت در عرصه دانرش و تغییررات اقت،راد  و اجتمراعی جوامرع     سا

و مراکز آمروزش عرالی را بریش از پریش آشرکار       هاه  درسی دانش اهاهازن ر  و دگرگونی برنامب

انرد و  آیینه نقش ها و اهداف آموزش عالی به شیوه بسریار دقیرگ   ،  درسیهاهسازد. زیرا برناممی

انعطراف   ،  مختلرف از جملره آمروزش عرالی    هرا هیکی از عوامل شکست برنامه ریز  ها در حیط

ن ر از وسعیت گذشته و موجرود دانشر اه اسرت.    شقدان تحلیل عمقی و همه جانبه ،هاآن ناپذیر 
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در ایران صرورت گرشتره اسرت و     تقسیم بند  ها  متنوعی از سیر تحول آموزش عالی و دانش اه

  شکل گیر  و تحول آموزش عالی و شرایط و نقاط سعف و قروت هرر مرحلره مطررح و     هاهدور

ه در بحث جار  از اهمیت برخوردار است توجره بره جهرت گیرر  هرا       تحلیل شده اند.ولی آنچ

  هرا هآموزش عالی به عنوان یکی از مبانی مهم در شکل گیر  و جهرت دهری و برازن ر  برنامر    

درسی آموزش عالی ایران است که بر اسا  اسناد و مدارک قابل شناسایی است. بره ایرن منظرور    

  درسری آمروزش عرالی و وسرعیت     هرا هول برنامر در پژوهش حاسر به منظور شرح تغییرر و تحر  

ایرم.  تعویگ و گسترش تقسیم نموده -را به سه دوره : انحالل پس از انقالب اسالمی آن هاهدانش ا

برنامه آموزشی و درسری توسرط سرتاد انقرالب شرهن ری       350در دوران انقالب شرهن ی بیش از 

برود.   هرا هنوط به آماده شردن ایرن برنامر   م هاهت،ویب شد خ،وصا اینکه برنامه باز گشایی دانش ا

  درسی تنظیم شده در این دوران با اصول علمی برنامه ریز  آموزشری و درسری کرامال    هاهبرنام

منطبگ نبود. زیرا ت،میم گیر  ها اغلب حاصل تجربه و پیشنهاد صاحب نظران حاسر در جلسات 

ه ا  منسجم بین در  ها  مختلرف    درسی تهیه شده در این دوره رابطهاهبوده است. در برنام

و هدف ها  آموزشی برنامه وجود نداشته است و در آنها توجه زیراد  بره دانرش اشزایری شرده و      

ها  دانشجویان معطوف شده است. در باره وسرعیت  ها و ن رشکوشش کمتر  به تقویت مهارت

   درسری خ،وصرا     درسی آموزش عالی در دوره تعویگ باید گفت که تعرداد واحرد هرا   هاهبرنام

 هرا هها  درو  عمومی برا  ی  دوره تح،یلی بسیار زیاد در نظر گرشته شده بود، در برنامواحد

ها  تعیین شده با نیاز هرا  ها به درستی ملحوض نشده و سر ش،لها  درسی پیش نیازو سر ش،ل

 تمطابقرت نداشرت. همچنرین در برنامره ریرز  درسری نظریرا        هرا هو اولویت ها  تح،یلی رشت

  درسری  هاهدر نظر گرشته نشده بود. در این دوران برنام هاهتخ،،ی اعیا  هیات علمی دانش ا

گردید زیرا رویکرد غالب در دهه اول انقالب تمرکز و برزرگ گرایری برود.    ب،ورت متمرکز ارائه می

 ها  متمرکز وهدایت شرده از مدل ال و  ت،د  گر  دولتی، ششار ها و تن ناها  مالی و سیطره

مرکز و با  در رواج این رویکرد بی تاثیر نبود. در دوره گسترش پس از چندین سرال یکشرارچ ی   

نسبی عواملی سربب شرد کره تغییراتری تردریجی از درون آغراز شرود. زیررا مشرکالت ناشری از           

ن رش غیر علمی و غیر کارشناسی به مرحله بحرانی رسریده برود    ،بی برنام ی ،گر  دولتیت،د 

مودها  آن مقدار  گرایش به برنامه ریز  علمی کشور بود. در این دوران به منظرور  که یکی از ن

تمرکرز زدایری و    ،در مردیریت آمروزش عرالی    هاهحرکت در جهت نهادینه کردن مشارکت دانش ا

  واجد الشررایط و  هاهاختیارات برنامه ریز  درسی به دانش ا ،ارتقا  سطح کیفیت آموزش عالی

 هاهدانش ا ،تحقیقات و شناور  واگذار شده است. بر اسا  اختیارات مذکور ،لوموابسته به وزارت ع

  جدیرد را بره   هرا هپیشنهاد ایجاد رشرت  ،توانند بر اسا  نیاز ها  جامعه و تحو ت علمی روزمی

شورا  عالی برنامه ریز  ارائه نمایند. این امر باعث انطبا  هر چه بیشتر برنامه درسی با نیاز ها  
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با توجه به تحو ت  هاهروزآمد شدن برنام ها،هنهادینه کردن برنامه ریز  درسی در دانش ا ،هجامع

 ها  دانش اه شده است.   درسی با امکانات و تواناییهاهدانش بشر  و تناسب بیشتر برنام

 منابع
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