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 یهادر دهه یریگبه طور چشم یانداز آموزش عال چشم :چکیده
 یبرنامه درس یو استانداردها و به موازات آن محتوا افتهی رییتغ ریاخ

 یهایابیو ارز یاست. برنامه درس دهیگرد یراتییدستخوش تغ زین
در سراسر جهان به  یآموزش یهامرتبط با آن به عنوان قلب نظام

به  یبرنامه درس تیفیک یابیارز عهمطال نیروند. هدف ایشمار م
نوع این پژوهش از  باشد. روش تحقیق دریم یقیصورت مطالعه تطب

تحلیلی بوده و برای این منظور دیدگاههای صاحبنظران، کتب، 
 یابیارز وهیش رامونیپیشینه مطالعاتی و تحقیقات انجام شده پ

 ی در کشورهای افریقای جنوبی،دانشگاه یدرس یهابرنامه تیفیک
 )دانمارک، انگلستان و کشورهای اروپای شمالی فنالند، استرالیا،
مورد مطالعه و بررسی و تحلیل قرار  ایراننروژ و سوئد( و  ایسلند،

آموزش  یبرنامه درس یهادهد هدفینشان م جیگرفته است. نتا
 یمورد مطالعه دارا یاهکشور یبا برنامه درس رانیا در یعال

متخصص و  یروین تیباشد از جمله: از نظر تربیم یاریتشابهات بس
خالق و  انیوپرورش دانشج ،یجذب بازار کار، نخبه پرور یماهر برا

 تیفیک نیتضم ،یمسائل، داشتن تفکر انتقاد لیتحل یینوآور و توانا
 کی یآموزش عال یدرس یهاهمه برنامه یباشد به طور کل یو... م

کردن جوانان به عنصر ارزشمند در  لیدارند و آن تبد یهدف کل
 یهدف کل کیتمام کشورها بدنبال  یبرنامه درس .باشدیجامعه م

کردن جوانان به عنوان عضو ارزشمند  لیرت از تبداست و آن عبا
مطرح  یهادهیو ا اتیتوان تجربیمنظور م نیباشد. به همیجامعه م

و درباره آنها به بحث  دهیرا به چالش کش نهیزم نیشده در ا
 تیفیمربوط به ک دیمف یهاواسطه آنها بتوان آموزهه تا ب رداختپ

تخراج نموده و در پرتو آن را اس یدر آموزش عال یدرس یهابرنامه
 . دیرا بهبود بخش یدرس یهابرنامه

ت، یفی، کیآموزش عال، یابی، ارزیقیتطب ی: بررسکلمات کلیدی
  .یبرنامه درس

Somayeh Ghorbani, Dr.Mohammad Reza 

Nili, Samira Delbari 

Abstract: The higher education’s perspective 

has changed dramatically in recent decades as 

well as its content and curriculum standards 

have also been changed. Curriculum and 

assessment associated with it are considered as 

the heart of educational systems around the 

world. The aim of this study was to evaluate the 

quality of the curriculum in a comparative 

study. In this study, the analytical method and 

for this purpose the views of experts, books, 

records, studies and research on how to assess 

the quality of the academic curriculum have 

been studied and analyzed in South Africa, 

Australia, Finland, the UK and the Nordic 

countries (Denmark, Iceland, Norway and 

Sweden) and Iran. The results show that the 

objectives of the curriculum of Iran have many 

similarities to those of the countries studied, 

including the training of skilled workers for the 

job market, elite, creative and innovative 

student development and the ability to analyze 

issues, critical thinking, quality assurance and 

so on. Generally all higher education curricula 

have an overall goal of becoming young people 

to a valuable element in society. Therefore, 

experiences and ideas have been challenged 

discussed in this field through useful teachings 

related to the quality of higher education 

curricula have been extracted and in light of it 

curriculum will be improved. 
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 مقدمه 

ی متوسطه و ابتدایی و دو کارکرد اصلی آن، هاآموزش عالی، نهادی مدرن و مکمل آموزش

، هاپژوهش و آموزش است. این نهاد، فرایندهای فهم و درک سازمان یافته افراد، نهادها، گروه

را در جامعه ی نوین شکل می دهد و سرمایه ی معرفتی و علمی این  هاطبقات، قشرها و سازمان

امعه را به عنوان دست مایه ای برای ادامه حیات و پیشرفت زندگی فردی و اجتماعی، ایجاد ج

یی دارد که باید با هاها، ساختار، کارکردها، فرایندها و رویه. نهاد آموزش عالی، ویژگیکندمی

 یی الزمهاو امکانات و قابلیت هافراهم شدن لوازم آن محقق شود. اینکه این تحقق چه ظرفیت

 (. 3195دارد، در درجه ی اول اهمیت است )قدیمی، 

ی اخیر، نظام آموزش عالی به علت مواجهه با رشد فرایند فناوری، تغییرات وسیع هادر دهه 

اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و تأمین نیازهای جامعه با موضوعات اساسی روبرو شده است، لذا 

ی هاوی انسانی کارآمد برای اشتغال در بخشاز وظایف مهم مجموعه آموزش عالی، پرورش نیر

تولید دانش، تأمین نیازهای  هاگوناگون و مورد نیاز جامعه است و هدف اصلی و نهایی دانشکده

ست )شریف هاجامعه، تربیت متخصصان و ارائه راهکار برای حل معضالت اجتماعی در همه زمینه

 (. 3190زاده، 

 که استبه این  وابسته، شان در بلند مدتیکه بقااند که  برده یپ یمؤسسات آموزش عال

 امروزه(. 3999، 5و همکاران ی؛ کانج5003، 3یو آکپو یآلی با کیفیت ارائه دهند )خدمات

باشند، که  یم لیسراسر جهان مشغول به تحص یهادر دانشگاهها و دانشکده یادیز انیدانشجو

جامعه کمک کنند.  شتریرشد و توسعه ب توانند به یالزم را کسب کنند م یهامهارت هااگر آن

فارغ  و روند خواهد داشت نیبه ا یجهت ده یبرا یدیکل ارینقش بس نیعالوه برا یآموزش عال

 یهاعادتدارای  با مهارت، باسابقه، دانش آموخته و یها را افراددانشکده دانشگاهها و النیالتحص

 یتیموقع راتییتغ لهیبه وس افتهی ظهور یهابا چالش ییارویرو یبرا هک ی ای می کندذهن

 (. 5002، 1الزم را داشته باشند )اسوارزو وسترهدجن یآمادگ

و به موازات آن  افتهی رییتغ ریاخ ی در دهه یریبه طور چشم گ یچشم انداز آموزش عال

و  یاست. برنامه درس دهیگرد یراتییدستخوش تغ زین یبرنامه درس یمحتوا و استاندارها

. روند یدر سراسر جهان به شمار م یآموزش یهارتبط با آن به عنوان قلب نظامم یهایابیارز

و  یآمد س، کاریمؤثر تدر یهاروش بیترک باجوهره هر نوع آموزش است که  یبرنامه درس

 یزینظام برنامه ر نهیساختار به نییرو، تع نیکند. از ا یم نیرا تضم ینظام آموزش یاثربخش

                                                 
1 -Alay & Akpoy 

2- Kanji & et all  

3 - Schwarz & Westerheijden 
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 یهاامظگذاران ن استیس یهایمحتوا، از جمله دل مشغول یهو انتخاب و سازماند یدرس

در  یبرنامه درس رایابد، زی یمضاعف م تیاهم یدر آموزش عال مهم نیبوده است. ا یآموزش

و حدود انتقال  یچگونگ میاست که ضمن ترس یرومندین یو اجتماع یابزار علم یآموزش عال

، یریسرمد و وز) شود یمحسوب م انینشجودا یبرا یعلم عیتجربه وس کی، هاو مهارت دانش

برنامه درسی در آموزش عالی به عنوان انتقال دهنده اطالعات و فراهم کننده زمینه برای (. 3122

از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا کیفیت در همه اجزای  هاتولید دانش و کسب مهارت

 ی آن باید عینیت یابد. هافعالیت

 

  کیفیت در آموزش عالی

و  یجهان یهارقابت دیاست. تشد یجهان امروز یهاعامل در رقابت نیمهمتر تیفیک

سسات ؤباعث شده است که می، آموزش یهااز طرف نظام، بهتر تیفیک یتقاضا برا شیافزا

 تیفیمناسب و با ک یو ارائه خدمات آموزش تیفیشوند به مسئله ک از قبل مجبور شیب یآموزش

 نکهیبخاطر ا. دشوار هستندی آن، ریجهت ناملموس بودن اندازه گ به یوزشآم یهابپردازند. بازده

متفاوت، به  یهاتیدر افراد مختلف به جهت شخص ها، نگرشهااز جمله دانش یآموزش یامدهایپ

 (. 3999، 3یشود )کانج یمتفاوت منعکس م یگونه ا

پردازند  یم تیفیک منتشر شده و مقاالت مجالت به بحث یهااز کتاب یادیتعداد ز اگرچه

از  یاریدر بس تیفیاما مفهوم ک. تاکنون ادامه داشته است 3990مباحث از قبل از دهه  نیو ا

  .(5009، 5)دهرتی شده است دهیغلط فهم ایدانشگاهها غلط جلوه داده شده 

 وجود ندارد یو کاربرد آن در آموزش عال تیفیدرباره ک یکسانیواحد و  فیتعر نیبنابرا

ممکن است به  و. ستین یاساده چندانمفهوم  یدر آموزش عال تیفیک (.(.3999، 1)میشل

 سسات وابسته باشد.ؤو چشم انداز م مربوطه یو کل یجزئ ژه، اهدافیوب نفعانیذدیدگاههای 

 یریکه انعطاف پذ یمفهوم کیبه صورت  ی رادر آموزش عال تیفیک می توانرو  نیا از

 نیبنابراار داد. و مورد استفاده قر فیتعر است رییحال تغدر طیدارد و مناسب با شرا ییباال

باال،  ینظر یاستانداردها شامل کیفیت کارکرد یک دانشگاه رامشخص می کنند که یعناصر

)دریافت  انیمشتر تی( و رضایزندگ یهاکار و مهارت تیاز نظر دانش، قابل) انویدانشج رییتغ

 یدرباره معن یجالب اریبس یها( بحث5009دهرتی، باشد. ) یمکنندگان خدمات آموزشی( 

از  یادی. در واقع تعداد زدارد سال گذشته 10موضوع در  نیدر آموزش و انعکاس ا تیفیک

                                                 
1 -Kanji 

2 -Doherty 

3-Micheal  
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برآورده شدن  زانیشدت و مت، یفیدارد که ک یسازگار دهیا نیبا ا تیفیمعاصر از ک یهافیتعر

اساس  نی(. بر هم3999، و همکاران3)پارسرمن  است انینشجوو دا یانتظارات نظام آموزش

در  یمتعدد فیمرتبط است. تعار یاحتمال انیمشتر تیبه شدت با موضوع رضا تیفیک یبررس

باشد، شامل  یمختلف م یهادگاهیوجود دارد، که براساس د یدر آموزش عال تیفیارتباط با ک

 یزانیشتن، مدا یو نقص و مناسب با هدف بودن، ارزش پول بیع یو فوق العاده بودن، ب ییاستثنا

 تیفی). ک 3995، 1نیاستا نی؛ ورج53991نیو گر یهارو) که مجموعه اهداف برآورده شده است

 یمکه  (.39954نک، یس) است ازهایبا ن هایژگیانطباق و تناسب و یبه معنا تیفیک، یآموزش

ر قالب د رانیفراگ یلیتحص شرفتیپ، یآموزش یاز برون دادها ییهایژگیدر رابطه با و آن را توان

آنچه  سبتنا زانیبه اهداف و م یابیدر دست ینظام آموزش تیموفق زانیم، یضوابط برنامه درس

خاص آنان و  طیبا توجه به شراران، یفراگ ندهیحال و آ یازهایشود با ن یآموخته م سیکه در تدر

 (. 5033، 5گتنهاکرد )مورگان و فیتوص ندهیچشم انداز آ

 

 ارزیابی کیفیت برنامه درسی

 یدهد که در پ یکشورها نشان م یدر نظام آموزش عال یدرس یزیبرنامه ر ریبر س یمرور

 یحال ضرور نیمستمر و در ع یا دهیدانشگاهها پد یدر برنامه درس ریی، تغیاجتماع راتییتغ

و دانش  یبرنامه درس یابی(. به طور گسترده اذعان شده که ارز3190نصر و همکاران، است ) بوده

ر توسعه نظام د (. از عوامل مؤثر5034، 1مزیج) را دارند یبررس تیقابل (،HE) یلدر آموزش عا

 . است یبرنامه درس تیفیک یابیآن، ارز تیفیو بهبود ک یعال یآموزش

و  یالملل نبی صرمعا یاسیس یهادر بحث یدیاز موضوعات کل یکی تیفیک نییموضوع تع

 یهاتیو محور همه فعال هاتمام برنامه یهسته اصلی، زیبرنامه ر. باشد یدر سطوح مؤسسات م

در  یکرد، نقش برنامه درس ادی یتیتوان از آن به عنوان قلب تپنده نظام تربی است و م یآموزش

الزم در  یهاو مهارت هاتیاست جهت توسعه صالح یاتیفراهم کردن تجرب یآموزش عال

)علیاری و همکاران،  کنند دایحل پ آنها راه یداده و برا صیتا بتوانند مسائل را تشخ انیدانشجو

 نیتضم یرا در آموزش عال هااست که اصالح مدام روش یسازوکار یبرنامه درس یابیارز(. 3193

خاص برنامه  یهاو جنبه عناصر یستگیو مطالعه ارزش و شا یشامل بررس ندیفرا نیکند. ایم

                                                 
1 -Parsarman & et all 

2 -Harvey & Geren 

3 - Vroeijenstijn 

4 -Singh 

5 - Morgan & Houghtoun 

6 -James 
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 زانیم نییمنظور تع هب برنامه درسی یابیشود. ارز یم یو هم شامل کل برنامه درس یدرس

 زانیاطالعات با هدف متفاوت درباره م یو گردآور هی، تهنییتع ندیعبارت است از فرات، یفیک

 ندیدر جهت بهبود فرا یریگ میتصم ی، که برابرنامه درسیموجود در  و عناصر عملکرد عوامل

 ( 3199مؤثر واقع می شوند )مهدی زاده و شفعیعی،  یاددهیو  یریادگی

مورد را در  نی، چندی درسیهاو برنامه یریادگی یامدهایدر بحث از پ( 5004) 3 لیپ

 یهابرنامه همتراز با چهارچوب -3: مطرح کرده است یبرنامه درس تیفیک ارزیابی ارتباط با

به طور  یریادگیبازده  -1باشد.  محوررندهیادگی یهابراساس بازده برنامه -5باشد.  شده استاندارد

 -4. باشد نظر گرفته شده در انیدانشجو یریادگی یازهایو ن هاو سبک شده نیتدو یسبمنا

ی ها؛ حیطهرا لحاظ نموده باشد از جمله ی الزم برای یادگیریهاو جنبه هاطهیبرنامه همه ح

آموزش توسط  یهاو انتخاب روش محتوا یابیبرنامه از ارز -5... . شناختی، اجتماعی، عاطفی و

 ( 5001، 5یوها) کنند تیحما، انیدانشجو

 

 روش تحقیق 

تحلیلی می باشد. به همین  –روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش از نوع توصیفی 

منظور اطالعات از طریق موتورهای جستجوگر گوگل اسکوالر، فایندآرتیکل، منابع چاپی کتابخانه 

ی درسی هایفیت برنامهای، بررسی کتب و پیشینه مطالعاتی و تحقیقات انجام شده پیرامون ک

آموزش عالی به لحاظ عنصر هدف درکشورهای اروپای شمالی )دانمارک، نروژ، سوند، فنالند، 

ایسلند( و کشورهای )انگلستان، استرالیا، آفریقای جنوبی( گردآوری شد و در ادامه به بررسی و 

ی کشورهای ذکر مقایسه اطالعات بدست آمده درباره اهداف و کیفیت برنامه درسی آموزش عال

 شده پرداخته شد. 

 

 : برنامه درسی آموزش عالی ایران

در جهان امروز همراه با تحوالت شگرف صورت گرفته در  یعلم یهاشرفتیرشد روزافزون پ

موجود و سند چشم  یهاتیو منطبق با واقع یاساسق، یدق یزیآن، ضرورت توجه به برنامه ر

 نیروشن ساخته است. در افق بلند ا شیاز پ شیرا ب رانیا یاسالم یساله جمهور ستیانداز ب

وزارت  استیاز آن، در قلمرو س یاست که بخش مهم ییهایژگیو یدارا یرانیچشم انداز، جامعه ا

 یبرا یامور آموزش دانشگاه مینامه، تنظ نییآ نیهدف از تدو. قرار دارد یو فناور قاتیعلوم، تحق
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در  یهماهنگ جادیجامعه و ا یازهایتناسب با نمتعهد، متخصص و م یانسان یروین تیترب

 یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به، کشور یدانشگاهها و مؤسسات آموزش عال یآموزش یهاتیفعال

 )سند پنجم برنامه توسعه کشور(.  است انیوآموزش دانشج یفیسطح ک یموجود در جهت ارتقا

بر اساس  یلیتحص تیهدااز: از جمله اهداف سند برنامه درسی ملی آموزش عالی عبارتند 

و  یبسترساز، کشور ازیمورد ن یانسان هیسرما و یا، توسعه حرفهی دانشجویانهایژگیو و قیعال

 یبرا یزیربرنامهی، علوم انسان یهارشتهمستعد به  دانشجویانورود  یالزم برا زهیانگ جادیا

جامعه به  یازهایمتناسب با ن یلیمختلف تحص یهادر رشته شجویانتعداد دان نیتوازن ب یبرقرار

کسب حداقل  یمناسب برا یبسترساز، برنامه انیتوازن تا پا یو در طول برنامه و برقرار جیتدر

 نیاستقرار نظام تضمتحصیلی،  دوره انیکار تا پا ارباز ازیو مهارت با توجه به ن یستگیشا کی

 یاحرفه یهاتیارتقاء صالحسنجش و ی، وربهره شیاصالح و افزا، یابیارزشش، یجهت پا تیفیک

ی، و پرورش یآموزش یهاآموزش و پرورش بر اساس شاخص ازیموجود و مورد ن یانسان یروین

 لیو تسه یآموزش التجهت تحقق عد ندهایفرآ هیارتباطات و اطالعات در کل یفناور یریکارگبه

ی، کیصورت الکترون به یلیتحص یهاو دروس دوره یآموزش یهاموجود و ارائه برنامه یندهایفرآ

 وکیونیو  سسکویآونسکو، یمانند  یالمللنیو مراکز ب رهاکشو گریسازنده با د یتعامل آموزش جادیا

 )سند برنامه درسی ملی(. 

 

 کیفیت برنامه درسی آموزش عالی در سایر کشورها

 ی، جهانیتکنولوژ ریتحت تأث ریاخ یکشورها در سالها شتریدر ب یآموزش عال یهانظام

دهند بلکه  یرا شکل م ینه تنها اقدامات آموزش عال راتییتغ نیو رقابت قرار گرفته اند. ا یزسا

 دهند.  یم رییرا شکل، جهت و تغ یاهداف آموزش عال

: در آفریقای جنوبی دانشگاهها مستقل بوده و می توانند قوانین داخلی و آفریقای جنوبی

دانشگاه اتخاذ نمایند )کریم پور و تاجیک،  ارتباطات خود را براساس تصمیمات شورای مدیریت

، کرده است یآفریقا را ضرور یتحول در نظام آموزش عال یجنوب یآفریقا یدموکراس(. 3125

و  میطلبد که اساس مفاه یم یجنوب یدر آفریقا یآموزش عال ستمیتحول س یچشم انداز فعل

را  ینظام آموزش ندهیکه آ یدگاهید کیو با  شوند یمجددا کشف و بررس یاصول برنامه درس

 یواضحات است که م حیتوض نیپرداخته شود. ا یکند به تفکر در حوزه برنامه درس نیتضم

آموزش و پرورش در دهه گذشته تجربه کرده  نهیدر زم یادیز راتییتغ یجنوب یآفریقا: ندیگو

وجود آمده و ب راتییمواجه با تغ اند به منظور افتهیدر یآموزش انیاست، جهان گسترده و مرب

است که  یگونه ا به یکردن برنامه درس یطراح ازمندیتفکر مستمر و اثربخش درباره آنها ن
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در  یو نوآور تیبه پرورش خالق و را درک کرده یو نوآور تیخالق یبتوانند راهها انیدانشجو

 ینگرباز، در حال ظهور یآموزش یازهایدر پرتو ن یبرنامه درس یآنها پرداخته شود. اصول اساس

توجه  یجنوب یآفریقا یدر کشورها یآموزش عال یکه در برنامه درس یاساس میشوند. مفاه یم

 یم تیفیک نیتضمو  شدن یجهان، ییسازنده گرا یبرنامه درساست؛  به آنها شده یا ژهیو

شود به  یآن در نظر گرفته م یابیو ارزش ، اجرایبرنامه درس نیتدو یکه برا ییارهایمع. باشد

در بخش  انیدانشجو یبرا یروح تفکر خالق و نوآور، زهیانگ جادیاست که، باعث ا یگونه ا

برنامه ملی آموزش عالی در آفریقای جنوبی  (.5002، 3شود )مک دوناد و ونهارست یآموزش عال

و چشم  هایی را برای بازسازی نظام آموزشی برای رسیدن به هدفهاچارچوب و مکانیزم

(. هدف اولیه برنامه درسی 3992تدارک می بیند )گروه علوم تربیتی،  اندازهایش در آموزش عالی

باید پاسخگوی نیازهای اجتماعی، عالئق و تأمین منابعی  هاآموزش عالی آفریقا عبارتند از: هدف

که برای کارآیی و اثربخشی بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند باشند. همچنین کیفیت بخشیدن به 

شامل: آموزش، پژوهش، بهبود نظام آموزشی )وزارت آموزش و پرورش،  ی دانشگاهیهابرنامه

ی سیستم هابازده را به عنوان هدف 31(. برنامه درسی آموزرش عالی در آفریقای جنوبی 5003

بر افزایش مشارکت در آموزش عالی، افزایش  هاگسترده نظام آموزشی اعالم کرده است. آن بازده

ن و وسعت بخشیدن به مبانی اجتماعی دانشجویان، تغییر نرخ تعداد فارغ التحصیالن کاردا

ی مطالعاتی مورد با توجه به نیازهای ملی، افزایش هاپذیرش و ثبت نام دانشجویان در رشته

 مهارتهای شناختی فارغ التحصیالن تأکید دارد. 

ادی بخش دوم برنامه ملی مرتبط است با بازده فارغ التحصیالن برای اجتماع و رشد اقتص

 هاو شایستگی هاکشور. هدف استراتژی بخش دوم برنامه درسی ایجاد فارغ التحصیالن با مهارت

(. بنابراین 5003به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز کشور )وزارت آموزش و پرورش، 

در نظام آموزشی و برنامه درسی آفریقای جنوبی عبارتند از: افزایش نرخ مشارکت در  هااولویت

ی باال از طریق ایجاد تعادل بین فارغ هاآموزش عالی به منظور تأمین تقاضا برای افراد با مهارت

از  های مختلف و بازار نیروی کار و بهبود کارآیی نظام آموزش عالی. بازدههاالتحصیالن رشته

 یفریقاآ یدر آموزش عال هاینگران نیاز بزرگتر یکیی هدایت می شوند. یهاطریق چنین مکانیزم

کارکنان دانشگاه و هم  یاستانداردها هم برا تیفیتحول و حفظ ک یندهایمربوط به فرا یجنوب

 کیرشد و تنوع از  نیب یادیکشمکش ز یباشد. اغلب مؤسسات آموزش یم انیدانشجو یبرا

در  ی(. هدف آموزش عال5003، 5د )نوریسان را تجربه کرده گریاز طرف د تیفیطرف و حفظ ک
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کند  لیارزشمند و فعال و آگاه تبد یاست که جوانان را به عنصر نیا یجنوب یریقاآف یکشورها

مصرف کننده  ایو  یاقتصاد یهاتیدر خدمت فعال یکه اجازه ندهند به عنوان ابزار یبه گونه ا

 ادی انیباشد که دانشجو یبه گونه ا دیبا یباشند. برنامه درس یشده جهان دیتول یهاصرف فرهنگ

 شدن چگونه بتوانند مسئول سرنوشت خود باشند  یجهان طیدر شراکه  رندیبگ

 

  ایدر استرال یآموزش عال و یبرنامه درس

ی کلی نظام آموزش عالی در کشور استرالیا: آشنایی جوانان با مزایای هااهداف و سیاست

ی اهی مواجه با چالشهاارزشمند استفاده از علم و مهارت آموزشی، همچنین آشنایی با فرصت

 پیش روی جوانان. 

اهداف آموزش عالی و برنامه درسی در استرالیا به طور کلی پیگیری این موارد می باشد: 

یادگیرندگانی موفق: برخوردار از ظرفیت باالی یادگیری، کاربرد خالق فناوری، توانا درتفکر  -الف

رخوردار از انگیزه برای و ارزیابی در سطوح مختلف، مبتکر و حالل مسأله، توانا در کارگروهی و ب

افراد خالق و با اعتماد به نفس: برخوردار بودن از حس ارزش گذاری به خود،  -کسب مهارت. ب

ی فردی، اعتماد به نفس، برقراری هااحساس خوشایند به زندگی و آینده خویش، توسعه ارزش

و با اطالع:  شهروندان فعال -ی مناسب در زندگی. جهاارتباط خوب با دیگران و کشف فرصت

ی بومی و هابرخوردار از رفتارهای اخالقی، احترام به تنوع فرهنگی، زبان، مذهب، شناخت ارزش

ی ملی، توانا در ارتباط و مکالمه بین فرهنگی و شهروند مسئولیت هافرهنگی، متعهد به ارزش

 پذیر. 

گونه ای پرورش  برنامه درسی ملی در استرالیا مبتنی بر قابلیت است. دانشجویان باید به

یابند که خود را درقبال عدالت اجتماعی، برابری در تحصیل و رفاه اقتصادی، مسؤل بدانند و به 

یشان را مورد توجه قرار دهند )موسسه هاجای توجه به رشد اقتصادی، توسعه کیفیت زندگی

 (. 5009آموزشی استرالیا، 

ی؛ کاردانش محور، نوآوری و هابلیتی برنامه درسی در استرالیا مبتنی است بر قاهاویژگی

طراحی، روابط اجتماعی بهره ور، مشارکت فعال، فهم بیان فرهنگی، استقالل و پایداری، خود 

فهمی، اخالق مدار، ارزش مدار و چند سوادی. دیدگاه گسترده و فراگیر از برنامه درسی، توجه 

و فراگیران، انعطاف پذیری و  ی محوری، شمولیت و فراگیری تمام دانشجویانهاویژه به ارزش

تناسب با نیازهای جامعه و فراگیران، جامعیت، تعادل، وسعت، رویکرد توسعه ای و مشارکتی 

 .(5034)برنامه درسی استرالیا، 

بنابراین اهداف برنامه درسی ملی کشور استرالیا، مجموعه ی نظامدار از آنچه که فراگیران 

و قادر به اجرای آن باشند، است. اطمینان از نیل تمام  باید بدانند، بفهمند، ارزش بگذارند
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دانشجویان به نتایج مورد انتظار، تهیه و تدوین پیامدهای یادگیری مورد انتظاربرنامه درسی، 

(. برنامه درسی توجه 3199تغییر رویکرد از تمرکز بر درونداد به تمرکز بر برونداد )قاسم پور، 

 هاای و اجتماعی دارد که فراگیران باید برای یادگیری آنی ملی، منطقه هاخاصی به اولویت

ی تخصصی و تبدیل شدن به هاتالش کنند. یکی از اهداف برنامه درسی استرالیا کسب صالحیت

یادگیرندگانی مادام العمر می باشد. نیاز آمادگی و درک زندگی پایدار و توانایی و مهارت تفکر، 

 جاد یک آینده پایدارتر ضروری است. ارزش گذاری و انجام رفتار برای ای

 

 کشور فنالندبرنامه درسی 

 رییتغ تیفیبه بهبود ک ساخت ریز جادیاز ا یآموزش استیفنالند تمرکز س یدر نظام آموزش 

برآوردن تقاضا،  یآن برا تیظرف شی، افزاینظام آموزش ییمرحله ارتقاء کارآ نیدر ا. است افتهی

در خصوص  یریگ میقدرت تصم ضینوآوران و تفو یبراموجود  یهانهیتعداد گز شیافزا

 قیتشوی آموزش مؤسسات. مد نظر است یآن به خود مؤسسات آموزش یو اجرا یدرس یهابرنامه

ساده،  یساختارآموزش جادیهدف ا. کنند یخود همکار رامونیو با جامعه پ گریکدیشوند با  یم

 یهاخواست یاست که پاسخگو یآموزش یطیمح جادیو ا یالملل نیب نیشفاف و سازگار با مواز

توسعه نظام  یبرا یمیدولت تصم أتیه( 3991جامعه باشد. درژوئن ) یازهایو ن رانیفراگ یفرد

 یوهش علمژبر نقش آموزش و پ میتصم نیاتخاذ کرد. مطابق با ا 3990دهه  یفنالند ط یآموزش

در حوزه  ژهیو ، بهیتیسشده است. گسترش مساوات جن یتأکید فراوان یدر راهبرد توسعه مل

کشور  یآموزش نیکشور فنالند بوده که در قوان یآموزش استیس یز جمله اصول اساس، اآموزش

دانش آموزان دختر و پسر از  ی، برخورداریاستیس نیاست. هدف از اتخاذ چن هلحاظ شد زین

 است. کار و جامعه  طی، محیلیتحص ، دورانیشخص یو برابر در زندگ کسانی فیحقوق و وظا

آموزش چند  یهادر کشور فنالند: توسعه دوره( 3990دهه ) یآموزش یهااستیو س اهداف

دولت، آموزش علوم و  انیم یبزرگساالن، گسترش هماهنگ تیو ترب میگانه، توسعه روند تعل

اهداف برنامه درسی آموزش در حوزه آموزش.  ینژاد ضیتبع یالگوها یرف سازطفرهنگ. بر

ند، در طی سالهای اخیر تمرکز بر روی نخبه پروری )تربیت نخبگان(، تربیت عالی در کشور فنال

نیروهای متخصص و حرفه ای، تأمین نیروی انسانی آموزش دیده، تخصیص سهمیه برای نیازهای 

ی انعطاف پذیر نسبت به تقاضا هاآموزش بازارکار، آموزش علوم به عنوان عاملی برای تولید، پاسخ

تمرکز بر بهره وری، آموزش دانشجویان برای موقعیت یابی در جامعه خصوصاَ  برای منابع مختلف،

برای شهروندی با خدمات مفید برای جامعه بودن، بهره وری کامل از استعدادهای بالقوه مورد 

ی آموزشی برابر، آموزش به منظور تسریع توسعه جامعه به منظور هانیاز برای دستیابی به فرصت

 (. 5004ی نابرابر )یونسکو، هاتبرون رفت از موقعی
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 انگلستان یمل یبرنامه درس

 یهایژگیبرجسته کردن و نیهستند بنابرا رییدرحال تغ مرتباَ ینظام آموزش یپارامترها

و دشوار به نظر رسد.  دهیچیدر انگلستان ممکن است پ یآموزش ستمیس یابیارز یبرا یدیکل

هستند  ادآوردنیاساس انتقال اطالعات و به آموزش و امتحان گرفتن که بر یمیقد یهاروش

( یریادگینحوه  یریادگ)ی ادگرفتنیچگونه  دیبا انیآموزان و دانشجو انشد ستندیمناسب ن گرید

 یطراح دیجد یبرنامه درس که در ییهارند، هدفیادبگیرا  تیو خالق ینوآور یاقدام برا ییتوانا

از  دیاهداف با نیا و... یمسئله، تفکرانتقاد ، حلیو نوآور تیبر خالق یشده شامل: پژوهش مبتن

 رینظ ییتهایدر موقع هاتیانجام دادن آن فعال ییو توانا هامعتبر آن مهارت یهایابیارز قیطر

و  طیامتحانات که درشرا قیو دنبال شوند نه از ظر یریگیشگاهها، پیو آزما ها، کتابخانههاکالس

 (.5001، 3انس)تور ردیپذ یصورت م یساختگ یهاتیموقع

 یهاتیتوان در فعال یرا م یدر آموزش عال یدر برنامه درس هانیتدو نیتر شرفتهیاز پ یکی

توسط تعدادی از  طرح نی( ا5002) یلیتخ ینمود، پروژه برنامه درس افتی یآموزش عال یآکادم

 تاس خالق ندیفرآ کی یبرنامه آموزش کی یکه معتقدند طراحطراحی و تدوین شده، کارگزاران 

دروب  هاآن ". شودآوری میموضوع، گرد کی یبرا اقیو اشت لیکه در آن دانش، مهارت، تخ

کردن  ریبه دنبال درگ یدرس یهادر برنامه میعالقه دار ی: ما به طور خاصندیگو یخود م تیسا

را  انیجو، که دانشمیباش یلیتخ یدرس یهافعال و برنامه ندیبر فرا یمبتن یریادگیدر  انیدانشجو

 کند.  یم شانیهاتیبه کاربردن خالق قادر به گسترش و

 : رندهیدر برگ "یبرنامه آموزش"نظر آنان  به

 محتوا  -آموخته شود  دیآنچه که با •

 ییبنا ریمنطق و فلسفه ز -آموخته شود  دیچرا با •

 ندیفرا -آموخته شود  دیچگونه با •

  یریگادی ندیساختار فرا -گرفته شود  ادی یچه هنگام •

 (. 5001، 5کارسه) خواهد شد یابیچگونه ارز شرفتیو پ انگریچگونه نما یریادگی نکهیو ا •
 

 و سوئد(  سلند، نروژی)دانمارک، فنالند، ا یشمال یاروپا یکشورهابرنامه درسی 

و  یی، شناسایاعتبارجهان ت، داشتنیفیک نیتضم، ریسال اخ 35در ی مذکور هاکشور

 یآموزش عال یمعتبر را در برنامه درس یو داشتن استانداردها ییایپو، یمطالعات خارج یبررس

                                                 
1 -Torrans 
2 - Karseth 
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 یانسان یروین تیتربها؛ کشوراین در یآموزش عال یمورد توجه قرار داده اند. اهداف برنامه درس

مساعد  نهیو فراهم نمودن زم قیدانش، گسترش عم یو ارتقا جیجامعه، ترو ازیمتخصص مورد ن

فرهنگ جامعه به  یحفظ و ارتقا یو هنجارها و به طور کل هاارزشتوسعه کشور و انتقال  یبرا

 یروین تینه تنها جهت ترب یو مؤسسات آموزش عال انشگاههانسل جوان جامعه است. د

و  ی، ملیرشد شخص دگاهیدانش و از د یبه جهت گسترش مرزها ، بلکهیانسان یرویمتخصص ن

 مورد توجه هستند.  یالملل نیب

و در  یدر گسترش آموزش عال یادیز اریبس یهاکدام از کشورها شباهتهر  نکهیا رغمیعل

و  هاوهیو ش هادرخواست کیدارند، هر  یآموزش عال یبرا یاهداف برنامه درس نییتع

برند. پس تفاوت هم اگر باشد در  یبه کار م شانیهابه هدف دنیرس یبرا یمتفاوت یهایاستراتژ

 . یر اهداف کلباشد نه د یم ییاجرا یهایاستراتژ

مشترکات  یسوئد، فنالند( دارا و سلند، نروژیدانمارک، فنالند، ای )شمالیااروپیکشورها

 یبازار کار مشترک و همکار هاآن. هستند یو زبانشناس ی، فرهنگیخیاز نظر تار یادیز اریبس

 یهاامهو برن یآموزش عال یهاداشته اند. مدل ریاخ یهادر سال هاطهیاز ح یاریدر بس یقو

به  هافرصت یو برابر یبه منظور مناسب کردن زندگ یکشورها براساس حقوق فرد نیدر ا یدرس

 یکنند. آموزش عال یم دایتحقق پ یآموزش و نظام آموزش قیاز طر ، اغلبیمنظور رشد اجتماع

در  یاو منظقه یمل یهااستیاست که در آن س یعموم یهااز آموزش بزرگ اریبخش بس کی

کند. با یم فایدر آن ا یمهم ارینقش بس یآموزش یهافرصت یو موضوع برابر شود یفته منظر گر

مسئله  کیبه  لی، تبدیرشد اقتصاد یو چگونگ یماریمسئله ب ریاخ یهادر دهه نکهیتوجه به ا

 نیدر ا یدرس یزیو برنامه ر ینظام آموزش عالاست،  شده ییاروپا یدر کشورها یمهم اریبس

فارغ  یکاریرفع مشکالت ب وی کاریصرف مسئله ب شتریو توجه خود را بکشورها تأکید 

مسئله وجود دارد که دانش و  نیدر باب ا یاریبس دهیکرده اند. عق یو رشد اقتصاد النیالتحص

 قیاست. از طر یماندگ باز عق یرفع مشکالت ناش یمناسب برا اریابزار بس ک، یشناخت

باعث  را کاهش داده و یکاریتوان مشکالت ب یم یه درسهر رشت یالزم و مناسب برا یهاآموزش

 نیتأم یبرا یخاص یهاو روش یاتمطالع یهابه رشته ازین نیکشور شد، بنابرا یرشد اقتصاد

 (. 5004)یونسکو،  شود یاحساس م یموفق اقتصاد ی ندهیآ

 ی درسیها(: خالصه ای از اهداف و کیفیت برنامه1جدول شماره )

 العهکشورهای مورد مط 
 ی برنامه درسی آموزش عالیهاهدف کشور

 آفریقای جنوبی
روح زه، یانگ جادیا، تیفیک نیضمشدن و ت ی، جهانییسازنده گرا یبرنامه درس

 نیتأم، ، عالئقیاجتماع یازهاین ییپاسخگوی در دانشجویان، تفکر خالق و نوآور
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شامل:  ینشگاهدا یهابه برنامه دنیبخش تیفیکیی و اثربخشی. کارآ یبرا یمنابع

 یآموزش، پژوهش، بهبود نظام آموزش

 یانسان یروین نیبه منظور تأم هایستگیو شا هابا مهارت النیفارغ التحص جادیا

تقاضا  نیبه منظور تأم ینرخ مشارکت در آموزش عال شیافزا. کشور ازیمورد ن

ردن ی. تبدیل کنظام آموزش عال ییبهبود کارآ باال و یهاافراد با مهارت یبرا

 . شدن یجهان طیدر شرابرای زندگی ارزشمند و فعال  یجوانان به عنصر

 استرالیا

با  ییآشنای وارزشمند استفاده از علم و مهارت آموزش یایجوانان با مزا کردنآشنا

 جوانان.  یرو شیپ یهامواجه با چالش یهافرصت

 . وندان فعالشهر و افراد خالق و با اعتماد به نفس، موفق یادگبرندگانتربیت ی

و تناسب با  یریپذ انعطافمسئولیت پذیر کردن دانشجویان، بر ی بودن مبتن

و  یتوسعه ا کردیروو  وسعتت، تعادل، یران، جامعیجامعه و فراگ یازهاین

 . یمشارکت

 یهاتیکسب صالحی، و اجتماع یا ، منطقهیمل یهاتیبه اولوی توجه خاص

 یبرا ازیو درک ن یدام العمر. آمادگما یرندگانیادگیشدن به  لیو تبد یتخصص

 داریپا ندهیآ کی جادیو ا یمهارت تفکر، ارزش گذار ییتوانا. ایجاد دارتریپا یزندگ

 . یو ضرور

 ی درسیها(: خالصه ای از اهداف و کیفیت برنامه1ادامه جدول شماره )

 کشورهای مورد مطالعه 
 ی برنامه درسی آموزش عالیهاهدف کشور

 فنالند

 

نوآوران و  یموجود برا یهانهیتعداد گز شیبرآوردن تقاضا، افزا تیظرف شیافزا

آن به خود  یو اجرا یدرس یهادر خصوص برنامه یریگ میقدرت تصم ضیتفو

 نیب نیساده، شفاف و سازگار با مواز یساختارآموزشجادیای، مؤسسات آموزش

 یازهایو ن انریفراگ یفرد یهاخواست یپاسخگو یآموزش یطیمح جادیای، الملل

 یهاتوسعه دوره، در حوزه آموزش ژهیو ، بهیتیجامعه، گسترش مساوات جنس

 یبزرگساالن، گسترش هماهنگ تیو ترب میآموزش چند گانه، توسعه روند تعل

 دولت، آموزش علوم و فرهنگ.  انیم

نخبه  یتمرکز بر رو، در حوزه آموزش ینژاد ضیتبع یالگوها یبرطرف ساز

 یروین نی، تأمیمتخصص و حرفه ا یروهاین تیبگان(، تربنخ تی)ترب یپرور

آموزش بازار کار، آموزش  یازهاین یبرا هیسهم صیده، تخصیآموزش د یانسان

 ینسبت به تقاضا برا ریانعطاف پذ یهاد، پاسخیتول یبرا یعلوم به عنوان عامل

 در یابی تیموقع یبرا انیدانشجو ، آموزشیمنابع مختلف، تمرکز بر بهره ور

 یجامعه بودن، بهره ور یبرا دیبا خدمات مف یشهروند یجامعه خصوصا برا
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برابر،  یآموزش یهابه فرصت یابیدست یبرا ازیبالقوه مورد ن یکامل از استعدادها

 یهاتیبه منظور برون رفت از موقع عهتوسعه جام عیآموزش به منظور تسر

 نابرابر. 

اروپای شمالی 

)دانمارک، نروژ، 

 ند( سوئد، ایسل

 ییای، پویمطالعات خارج یو بررسیی، شناسایاعتبارجهان ت، داشتنیفیکنیتضم

 یانسان یروین تی. تربیآموزش عال یمعتبردر برنامه درس یو داشتن استانداردها

و فراهم نمودن  قیدانش، گسترش عم یو ارتقا جیجامعه، ترو ازیمتخصص مورد ن

حفظ  یو هنجارها و به طور کل هاشتوسعه کشور و انتقال ارز یمساعد برا نهیزم

 فرهنگ جامعه به نسل جوان جامعه یو ارتقا

 انگلستان
، یو نوآور تیبر خالق یپژوهش مبتن هدفی، نوآور یاقدام برا ییتوانایاد گرفتن 

 یمسئله، تفکرانتقاد حل

 ایران

کشور،  یآموزش یهاتیدر فعال یهماهنگ جادیاتربیت نیروی متخصص و متعهد، 

و  قیبر اساس عال یلیتحص تیهدا، موجود یهاتیاز ظرف نهیده بهاستفا

کشور،  ازیمورد ن یانسان هیو سرما یاتوسعه حرفهان، یدانشجو یهایژگیو

علوم  یهامستعد به رشته انیورود دانشجو یالزم برا زهیانگ جادیو ا یبسترساز

 یهادر رشته انیتعداد دانشجو نیب توازن یبرقرار یبرا یزیر، برنامهیانسان

 یو در طول برنامه و برقرار جیجامعه به تدر یازهایمتناسب با ن یلیمختلف تحص

و  یستگیشا کیکسب حداقل  یمناسب برا یبرنامه، بسترساز انیتوازن تا پا

 نی، استقرار نظام تضمیلیدوره تحص انیبازار کار تا پا ازیمهارت با توجه به ن

، سنجش و ارتقاء یوربهره شیافزا اصالح و، یابیارزشش، یپا تجه تیفیک

آموزش و پرورش بر  ازیموجود و مورد ن یانسان یروین یاحرفه یهاتیصالح

ارتباطات و اطالعات  یفناور یریکارگبه، یو پرورش یآموزش یهااساس شاخص

موجود و  یندهایفرآ لیو تسه یجهت تحقق عدالت آموزش ندهایفرآ هیدر کل

 جادیا، یکیبه صورت الکترون یلیتحص یهاو دروس دوره یآموزش یهاارائه برنامه

 سسکویآونسکو، یمانند  یالمللنیکشورها و مراکز ب گریسازنده با د یتعامل آموزش

 . وکیونیو 

 نتیجه گیری

آموزش عالی و برنامه درسی در تمام کشورها، اهداف کلی و اساسی مشخص شده ی زیر را 

 دنبال می کنند: 

ی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور پیشرفت و گسترش علم و هاانجام پژوهش -الف

 ی مختلف جامعه. هادانش، تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر، محقق و کارآمد مورد نیاز بخش

 تسهیل تحقق اهداف اجتماعی و فرهنگی و اعتالی سطح فرهنگی جامعه.  -
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وطیفه اصلی در سطح بین المللی  امروزه برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پنج

طراحی و ترسیم شده است که نقش دانشگاهها را از تک نقشی و تک نهادی به چند نقشی و 

پژوهشی، خدماتی، اند. مهم ترین این وظایف عبارتند از آموزشی، چند نهادی تبیین کرده

و  یاه به مسائل اجتماعآگ ییهاانسان زیو ن ستهیشا یشهروندان تیتربانتشاراتی و رشد حرفه ای، 

 یو کاربرد آن در زندگ یو انسان یموضوعات و مسائل اجتماع لیالزم در تحل یهایتوانمند

ی و علم یهاتیانتقال انبوه واقع یبه جا هاو روش یاساس می. تأکید بر مفاهیو اجتماع یشخص

 طیروزمره و مح یبا زندگ یآموزش ی. ارتباط محتوایمطلوب انسان یهاو نگرش ارهایپرورش مع

فرد  بیفرد و جامعه، ترغ یازهایفرد به جامعه و مسائل آن، توجه به ن یستمینگرش سی، اجتماع

 یذهن یهاتی: فعالیشناخت -3؛ کردن سه قلمرو مهم تی، رعایاجتماع رییاصالح و تغ یبرا

و  هانگرشدارد و  ی: جنبه عاطفیارزش -1ی علم یهاییو توانا ها: مهارتیمهارت -5 رانیفراگ

 دهد.  یافراد را نشان م یاجتماع یتلق طرز

در دانش و انتقال اطالعات  یمهم ارینقش بس تیفیک نی، تضمیساز یالملل نیب ای یجهان

به  دیبا یآموزش عال یبرنامه درس نیدارند، تدو یاحتنمال یهادر جامعه و مواجه شدن با چالش

اثربخش صورت  یریادگیشده تا آموزش و  ییساشنا یعناصر برنامه درس هیباشد که کل یگونه ا

 . برنامه قصد شده سازگار باشند یهاباشد که با بازده یبه گونه ا یابیارزش یهایراتژاست و ردیپذ

دراین پژوهش به بررسی و ارزیابی کیفیت برنامه درسی آموزش عالی به لحاظ عنصر هدف 

ی برنامه درسی آموزش عالی ایران با هاپرداخته شد. به همین منظور سعی بر آن بود که هدف

برخی کشورها نظیر آفریقای جنوبی، انگلستان، فنالند، استرالیا وکشورهای اروپای شمالی به 

صورت کلی )دانمارک، سوئد، فنالند، ایسلند، نروژ( به صورت تطبیقی مقایسه و تشابهات و 

 مشخص و بررسی شود.  هاتفاوتهای آن

موزش عالی درایران با برنامه درسی کشورای مورد مطالعه دارای ی برنامه درسی آهاهدف

تشابهات بسیاری می باشد از جمله: از نظر تربیت نیروی متخصص و ماهر برای جذب بازار کار، 

نخبه پروری، پرورش دانشجویان خالق و نوآور و توانایی تحلیل مسائل، داشتن تفکر انتقادی، 

های درسی آموزش عالی یک هدف کلی ر کلی همه برنامهتضمین کیفیت و... می باشد به طو

باشد. اهداف برنامه درسی در دارند و آن تبدیل کردن جوانان به عنصر ارزشمند در جامعه می

های نظام آموزشی هر کشور می باشد و کیفیت برنامه همه کشورها تابع خواست و جهت گیری

ی عمومی، هاری، موضوعات، قابلیتی یادگیهادرسی در همه کشورها با توجه به حیطه

ی ضروری تدوین هاهای برنامه درسی مقطع تحصیلی به همراه تمرکز بر روی یادگیریاولویت

 ردد. 
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