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Abstract: Creating a culture of participation in

developing university curriculum is a major concern
for professionals in the Iran higher education.
Encouraging the culture of curriculum development
improves the efficiency and effectiveness of higher
education. The present study aims to explain the
strategies for promoting the curriculum culture in
universities and higher education institutions. This
study is conducted through depth interviews with 29
experts in the field of higher education, and the results
are analyzed by qualitative data methods. The
findings show that the most important strategies for
promoting the culture of curriculum development
include: education and awareness, getting involved
individuals in curriculum development, establishing
counseling centers for curriculum development in
universities, observing and adhering to the basic
principles of effective curriculum development,
increasing participation, devoting more budget and
sufficient resources to higher education. The results of
this research can be used as guidelines for higher
education planners for reviewing and improving the
curriculum structure, identifying strengths and
weaknesses of curriculum development culture in the
higher education system and planning attempts.
Keywords: higher education, curriculum culture,
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مقدمه
گسترش ذینفعان و عالئق متعدد آنها در دانشگاهها و لزوم مشارکت اعضای هیات علمیی در
فرآیند تصمیمگیری و تصمیم سازی ،موجب شده است که دانشگاهها و مراکیز آمیوزش عیالی بیه
سازمان هایی بسیار پیچیده تبدیل شوند .از این رو مفهوم مشارکت بیه عنیوان ییر ارزش بسییار
مهم تلقی می شود .از طرفی عمدتاً استادان پی از کسیب میدرح تحصییلی دکتیری و براسیا
دستاوردهای پژوهشی خود ،وارد عرصه تدری در آموزش عالی می شوند و ترجیحاً توجیه کمیی
به وضعیت تواناییهای برنامهریزی درسی آنان صورت میگیرد و انتظار خوشبینانه این اسیت کیه
در طول سالیان متما دی تجربه کافی و آن هم در حین درگیر شدن با فرایند آموزشی این ضیعف
بالقوه جبران شود (براگت .)9003 ،6در واقع دانش تدری آنها ضمنی است و بیه تبیع موضیو
مشارکت برنامه ریزی درسی متاثر از فرهنگ و باور آنها به فرایند برنامهرییزی درسیی ،بیه وقیو
میپیوندد .
9
برنامه درسی به تنهایی یر سند انتزاعی و پیچیدهای اسیت کیه از پیارادایم حیاکم بیر ییر نظیام
منشعب میشود و حوزه مطالعاتی آن شامل قلمروهای متعددی است ،ولی نتایج و پیامدهایش قطعاً
نظام پویای دیگری را میطلبد که بتوان فرآیند عملی شدن آن را تضمین نمود که در طبقهبنیدی و
قلمرو برنامه درسی نظریه پردازانی چون زای  9و شوبرت 4به آن برنامیهرییزی درسیی 8مییگوینید
(فتحی واجارگاه.)6983 ،
از دیییدگاه فییو ن )6333(1برنامییهریییزی درسییی درواقییع برنامییه درسییی نوشییته شییده را بییه
فعالیتهای منسجم و متعامل کالسی تبدیل مییکنید .برنامیهرییزی درسیی معییاری اسیت کیه
جو نگاه آن ،همه درون دادهها ،فرآیندها و حتی پیامدهای اجرای یر برنامه را شیامل مییشیود.
علیرغم جایگاه برنامه ریزی درسی در مباحث آمیوزش و پیرورش عمیومی ،موضیو برنامیهرییزی
درسی در دانشگاه ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و به نظر میرسد اساتید آنطیور کیه بایید،
عالقه و رغبت به درگیر شدن در فعالیتهای برنامیهرییزی درسیی از خیود نشیان نمییدهنید .از
مدرسان انتظار میرود که صالحیتهای علمی و فنی زم را برای تعیین محتوای دوره و کاربست
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مناسب روشها و فنون آموزش را داشته باشند( سبزیان ،اسماعیل ،اسماعیل و فتحییواجارگیاه،6
 .)9069به عبارت دیگر ،عالوه بر دانش تدری  ،از دانش برنامهریزی درسی نیز برخوردارباشند.
محمود و برتاگ )9069(9در پژوهش خود نشان دادند که افزایش آگاهی و درح دانشیجویان
و اساتید در مورد فعالیتهای پژوهشی زمینهسیاز ارتقیای مهیارتهیای عملیی آنیان مییباشید و
بالعک وهمچنین افزایش مهارتهای پژوهشی دانشیجویان و اسیاتید مییتواننید باعیث ارتقیای
مهارتهای ادراکی آن ها در حوزه پژوهش گردد .این رشد آگاهی با خود مشارکت دانشیگاهیان را
به همراه دارد .درراستای مشارکت دانشگاهیان در برنامهریزی درسی آموزش عالی ،آبیودا()9068
در پژوهش خود نشان داده است که فقدان سواد تخصصی برنامههای درسی ،کمبود بودجه ،حجم
کاری سنگین به مثابه مهمترین موانع مشارکت در برنامهریزی درسی هستند.
با توجه به گونه های نظری مشارکت و کاربرد عملی آن در ارتقاء فرهنگ برنامهرییزی درسیی
در دانشگاهها و سطوح مشارکت افراد در فرایند برنامهریزی درسیی ،چگونیه بایید انگییزه اعضیای
هیات علمی ،مدیران و کارشناسان آموزش عالی را برای درگیر شدن در فرایند برنامهریزی درسی
افزایش داد .بنابراین با بیان اجمالی از اهمیت و جایگاه برنامیهرییزی درسیی در آمیوزش عیالی و
همچنین اهمیت داشتن روحیه مشارکت دانشگاهیان (اعضای هیات علمی ،مدیران ،کارشناسان و
حتی دانشجویان) در فرایند تصمیمگیری و تصمیمسازی در برنامه ریزی درسی ،ضروری است که
در کنار آموزشهای تخصصی افراد که موجب کسب دانش و مهارت و تواناییهیای میورد نییاز در
انجام یر شغل میشود به موضو مهم بالندگی و آمادهسازی منابع انسیانی آمیوزش عیالی بیرای
مشارکت در فعالیتهای یاددهی-یادگیری نیز توجه خاصی شود (بلیتینگ و بلیتینگ.)9066 ،9
اساتید در کنار ارتقاء مهارتهای تخصصی باید دانش برنامه درسی خود را ارتقاء دهنید زییرا غنیای
فرهنگ برنامهریزی درسی در رشد حرفیهای آنیان بسییار اثرگی ار اسیت .چیون فرهنیگ میا متیزثر از
جهانبینی ما و جهانبینی ما متزثر از ارزشها ،نگرشها و ادارکات به آنچه از اتفاقات پیرامون ما هسیت
میباشد؛ بنابراین به طور اخص هر گونه موضعگیری اساسی دربارۀ فرایند یاددهی ییادگیری نییز متیزثر
از فرهنگ برنامهریزی درسی است که این موضعگیری خواه ناخواه شامل ،آرمانهیای پژوهشیی -طیرز
تلقی به یادگیرنده – طرز تلقی به فرآیند یادگیری – طرز تلقی به فرآیند آموزشی – طرز تلقی نسیبت
به محیط یادگیری – نقش استاد – طرز تلقی نسبت به ارزشیابی آموختهها و نحیوه تغیییر و بیازنگری
اسییت (مهرمحمییدی .)6913 ،همچنییین بییا توجییه بییه مفییاهیم حییوزه درح سیاسییی برنامییه درسییی
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(ایدئولوژی) ،فرهنگسازی هر مقولهای مثل برنامهریزی درسی ،در واقع ایجاد نیوعی اییدئولوژی دربیاره
آن است(مر رن.)6383 ،6
اهمیت طراحی و بهبود دقیق یر برنامه علمی دانشگاهی ،بسیار واضح است .اما تا زمانی کیه
اساتید دانشگاهها درح و باور عمیقی از مشارکت در تدوین برنامیه درسیی ،نقیش و جایگیاه آن و
نحوه طراحی علمی برنامه درسی نداشته باشند ،نمیتوان انتظار داشت تا این برنامهها به درسیتی
و در چارچوب انتظارات و توقعات به اجرا درآیند.
آنچه که در کارآمدی و اثربخشی برنامه درسی دانشیگاهی از نقیش حییاتی برخیوردار اسیت،
مشارکت ذینفعان و بهویژه اعضای هیات علمی در تدوین آن میباشد .اعضیای هییات علمیی بیه
علت آشنایی با مسائل و نیازهای دانشجویان و دانشگاه و تجربیات ارزشمندی که در سایه تعامیل
با یادگیرندگان به دست میآورند ،مهیم تیرین عنصیر در موفقییت برنامیه درسیی مییباشیند .در
حقیقت می توان گفت آموزشگران آموزش عالی ،توسعه دهندگان فرهنگ عالی جامعیه هسیتند و
این امر را با آموزش خود انجام می دهند ل ا آموزش ،روشی برای مخابره فرهنگ جامعه به اعضای
مختلف آن است  .مشارکت و استقبال در پ یرش وظایف در زمینه برنامهریزی درسی دانشگاهی،
مالزم با ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی است که این امر سبب پویایی و کارآمدی نظام آموزش
عالی میگردد.
مشارکت ،گفتگوها و مطالبه علمی دو طرفیه اسیاتید و متخصصیان برنامیه رییزی درسیی در
دانشگاه ها ،پویایی مهمی را نوید میدهد .فولی و یالدیریم )9006(9بیان میدارند کیه بسییاری از
تحقیقات ،مشارکت اعضای هیات علمی را در برنامه ریزی درسی امر مهمی میی داننید ،چیرا کیه
آنها نزدیکترین افراد به دانشجویان هستند و همچنین معلومات جامع دربارۀ تیدری و ییادگیری
دانشجویان دارند (مومنی مهموئی )6984 ،که یکی از دستاوردهای آن بازنگری صحیح و روزآمید
برنامه های درسی است که جز ینفیر وظیایف حرفیه ای اسیاتید خواهید بیود .تنهیا در چنیین
شرایطی است که می توان مطمئن بود برنامه درسی دانشیگاهی بهنگیام و روزآمید خواهید بیود و
کاربست آن چه در توسعه مرز دانش و چه در ارتباط با جامعه و صنعت مفید فایده خواهد بود.
ضعف آموزه های برنامه ریزی درسی برای عضو هیات علمی ،پیامیدهای منفیی را در پیی خواهید
داشت .اما درمقابل ،چنانچه این آموزه ها به صورت یر فرهنگ وجود داشیته باشید شیاهد ییر
نظام آموزش عالی پویا و بالنده خواهیم بود .گاف ( )6318آموزش هیات علمی را در سیه حیطیه؛
1- McLaren
2
. Foley and Yildirim
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توسعه مهارتهای آموزش ،طراحی بهتر برنامههای درسی و تقویت فرهنگ سازمانی معنا میکند.
استبرت )9000( 6معتقد است همگام با پیشرفتهای تئوریهای یادگیری ،تعاریف جدییدتری از
این مفهوم ارائه شده که بکارگیری این روشها و تئوریهای یادگیری در آموزش و تدری نیازمند
مشارکت و همکاریهای دانشگاهیان بویژه اعضای هیات علمی است.
ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی آموزش عالی ،پیامدهای مثبتی را به همراه خواهید داشیت
که کارآمدی نظام آموزش عالی را تضمین مینماید .مشارکت در تدوین برنامه درسیی دانشیگاهی
سبب میگردد که دیدگاهها و نقطه نظرات افراد به یکدیگر نزدیرتر شده و بیه واسیطه ایین امیر
نوعی تعهد در جهت تحقق اهداف برنامه درسی و اجرای اثربخش آن در نیزد متولییان و دسیت-
اندرکارن و ذی نفعان آموزش عالی شکل گیرد .این امر از بسیاری از اختالف نظرهای سیلیقهای و
موانع تدوین و اجرای برنامه درسی که در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بروز و نمیود میی-
یابد جلوگیری به عمل میآورد.
پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج ایران نشان میدهد که عوامل متعددی در مشارکت
و درگیر شدن ذینفعان از قبیل اساتید ،دانشجویان ،مدیران و کارفرمایان در برنامهرییزی درسیی
آموزش عالی نقش دارند .پژوهشها همچنین حکایت از آن دارد که نحوه و میزان درگییری ذی-
نفعان در فرایند برنامه ریزی درسی دانشگاهی متفاوت است .با توجه به اهمیتیی کیه مشیارکت و
ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در پویایی و کارآمدی آمیوزش عیالی ایفیا میینمایید ،پیژوهش
حاضر به بررسی راهبردهای موثر در ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی از دییدگاه صیاحبنظیران
برنامه درسی ،سیاستگ اران ،متولیان و دست اندرکاران آموزش عالی پرداخته است تا دیدی جامع
و دقیق در این زمینه حاصل آید .در این راستا پاسخ به سوال کلی ذیل در دستور کار قرار گرفتیه
است :راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اییران
چیست؟
متدلوژی
پژوهش حاضر ،کیفی و داده بنیاد است .نظریه داده بنیاد ،ارائه یر چارچوب تحلیلی انتزاعیی از ییر
فرایند است .مشارکتکنندگان این مطالعه باید همگی فرایند مدنظر را تجربه کرده باشیند و تیدوین ایین
نظریه میتواند در توضیح شیوه عمل آنها مفید باشید و ییا چیارچوبی بیرای پیژوهشهیای آتیی فیراهم
آورد(کرسول .)6934 ،در پژوهش حاضر ،با توجه به موضو پژوهش و به دلیل جنبه نیو بیودن آن
در ایران ،از نظریه داده بنیاد به منظور ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی در آموزش عالی ایران و

Stebert

1.
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نیز شناسایی و فهم عوامل دخیل در این فرایند و همچنین شرحی انتزاعی از هر یر از مولفههیا
و روابط بین آنها بهره گرفته شده است.
در پژوهش حاضر ،افرادی که دارای سمت های مدیریتی واجراییی در حیوزه آمیوزش عیالی
بودهاند ،تخصص آنها در زمینه برنامهریزی توسعه آموزش عیالی بیوده اسیت ،سیوابق فعالییت در
زمینه سیاستگ اری آموزش عالی داشته اند ،تخصص آنها برنامه ریزی درسی آموزش عالی بوده و
از آثار و تالیفات برجسته در زمینه برنامه ریزی درسی آموزش عالی برخوردار بودهاند ،به عنیوان
شرکتکننده مورد توجه قرار گرفتند  .به طیور خیا  ،شیرکت کننیدگان در پیژوهش از چهیار گیروه
تشکیل میشدند :گروه اول ،متخصصانی هستند که رشته و حیوزه کیاری آنهیا آمیوزش عیالی بیوده و در
حوزه برنامه درسی آموزش عالی نیز درگیر بودند ( 8نفیر) .گیروه دوم ،متخصصیانی هسیتند کیه رشیته و
تخصص آنها برنامه درسی و آموزش عالی نبوده ولی در این حوزهها تجربه اجرایی داشتند ( 1نفر) ..گیروه
سوم ،متخصصانی هستند که رشته آنها برنامه درسی بوده و در آموزش عالی نیز درگییر بودنید ( 8نفیر)..
در نهایت گروه چهارم ،متخصصانی بودند که رشته و تخصص آنها برنامه درسی آموزش عالی بیوده اسیت.
( 69نفر) .ازاینرو  93نفر بهعنوان شرکت کننده در پژوهش مشارکت داشتند.
در تحقیق حاضر ،از روش تحلیل داده های کیفی (کدگی اری بیاز و محیوری) اسیتفاده شیده
است .در این راستا ،نخست در کدگ اری باز ،شواهد گفتاری ،مفاهیم اولیه و مقولیههیا اسیتخراج
گردیدند که این مقولهها در مراحل بعدی کدگ اری در پژوهش ،بیه عنیوان یافتیه مبنیایی میورد
توجه قرار گرفتند .به منظور اعتبار داده های کیفی از روش بازبینی توسط اعضیاء 6و پاییایی بیین
کدگ اران( پایایی ارزیابها )9استفاده شده است .پایایی بین کدگ اران( دو کدگی ار) در پیژوهش
حاضر  0/16حاصل شد((Miles & Huberman, 1994
یافتهها
به منظور پاسخگویی به سوال تحقیق ،ابتدا هر یر از مقولهها مطرح ،سپ به طرح چنید نمونیه
از مهمترین شواهد گفتاری در ارتباط با هر یر از مقولهها پرداخته شده است.
جدول  .1مقولهها و شواهد گفتاری در ارتباط با راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی
شواهد گفتاری
مقوله ها
مطالعه و یادگیری مداوم اساتید
یادگیری و آگاهی بخشی به ذی نفعان
آموزش و آگاهی بخشی
ارتقای سواد برنامهریزی درسی
درگیر نمودن افراد در برنامهریزی درسی اختصا بخشی از ساعات موظفی هر فرد برای درگیر شیدن
. Member Checking
. Inter-rater reliability

04

دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی ،سال  ،8شماره  ،61پاییز و زمستان 6931

1
2

شناسایی راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی در ...
در امر برنامهریزی درسی
تفویض اختیارات و مسئولیتها در زمینه برنامهریزی درسی
انگیزه بخشی و اعطای پاداش به منظور فعالیت در برنامهریزی
درسی
تقویت دپارتمان برنامه های درسی و الگوگیری سایر دپارتمان
ایجیییاد مراکیییزی در زمینیییه مشیییاوره
ها
برنامهریزی درسی در دانشگاهها
تشکیل قطبهای علمی
نیازسنجی
تدوین اهداف کاربردی و مبتنی بر مبانی اجتماعی
مالحظییه و رعایییت اصییول اساسییی در
بررسی و ارزیابی برنامههای درسی مقاطع و رشتههای مختلف
تدوین برنامه درسی
شاخصسازی نمودهای موفق و برتر بررسی تطبیقی
ترویج و تقویت سیستم ارزشیابی آموزش عالی
مشارکت و تسهیم دانش
رشد مشارکت در آموزش عالی
بسط ارتباطات و تعامالت سازنده بین استاد و دانشجو
حمایت دولت ها
شرکتها و بنگاههای خصوصی
بودجه و منابع کافی
حمایت مالی دانشگاهها از پروژههای برنامهریزی درسی
درآمدها و عواید حاصل از اجرای پروژههای برنامه درسیی در
ارتباط با سازمانهای بیرون از دانشگاه

 -1-4آموزش و آگاهی بخشی
از دیدگاه خبرگان ،آموزش و آگاهی بخشی بیه عنیوان یکیی از راهبردهیای میوثر در ارتقیای
فرهنگ برنامهریزی درسی در آموزش عالی به شمار مییرود .در ایین راسیتا ،مطالعیه و ییادگیری
مداوم اساتید به عنوان یکی از موضوعات از دیدگاه خبرگان مطرح گردید که در ذیل به ذکر چند
نمونه از شواهد گفتاری آن پرداخته میشود.
یادگیری مادام العمر و مطالعه مداوم اساتید ،باعث میشیود بیه جیای تمرکیز روی ییادگیری
یکنواخت در یر برهه از زندگی و استفاده از آن در بقیهی عمر ،ناگزیر از پراکنیدهسیازی تمیامی
حوا و امکانات یادگیری در سرتاسر عمر است تا بتوانند ،متناسب و در خور با تغییرات روزمره-
ی زندگی و همراه با آنها ،امکانات معیشتی خویش را در ایین تطیابق ییابی جدیید بهتیر میسیر
سازند .بنابراین در جریان یادگیری مادام العمر اساتید ،این اساتید هسیتند کیه بیا درح موقعییت
یکدیگر در شرایط زندگی روزانه ی خود ،دانیش و آگیاهی میبهم و تقریبیی خیود را کیه از حی
بودنشان در یر شرایط خا به دست میآید ،به تعامل در میآورند(مصاحبه شونده شماره .)90
در این راستا مصاحبه شونده شماره  61که از متخصصان برنامه درسی کشور مییباشید ،بیاور
داشت:
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« اقتضای معلمی مطالعه مستمر است و دانشافزایی مستمر است کیه میدام بایید خیودش را
بازسازی کند و مدام مطالعه کند و هیچ وقت هم از مطالعه نباید کنار برود».
همچنین مصاحبه شونده شیماره  66کیه از متخصصیان اعتبارسینجی آمیوزش عیالی کشیور
میباشد در این زمینه از یادگیری ارتقاء آگاهی به عنوان راهبرد اساسی یاد نمود:

«اگر بخواهیم دربارهی موضو فرهنگ در حوزهی برنامهی درسی بحث بکنیم ،برداشیت مین
از برنامه ی درسی ،این است که یر بستر برای یادگیری است .یعنی ما در نظام آموزشی شرایطی
را فراهم میکنیم که آدمها بتوانند یاد بگیرند .اگر عنصر یادگیری را نادیده بگیریم ،شاید برنامهی
درسی اصال وجههای نداشته باشد.
از نظر مصاحبه شونده شماره  68نیز ،رشد سواد برنامه درسی بیه عنیوان راهبیرد اساسیی در
ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی آموزش عالی به حساب میآید.

 -2-4درگیر نمودن افراد در برنامهریزی درسی
از دیدگاه خبرگان ،به منظور ارتقای فرهنگ برنامه ریزی درسی آموزش عالی ،زم اسیت کیه
به عنوان یر راهبرد ،افراد را در برنامهریزی درسی درگیر نمود و آنها را نسبت به برنامه درسیی
دل مشغول داشت .به عنوان نمونه ،مصاحبه شونده شماره  60کیه از متخصصیان برنامیه درسیی
کشور میباشد در این زمینه معتقد بود که باید بخشی از ساعات موظفی هر فیرد را بیرای درگییر
شدن در امر برنامهریزی درسی اختصا داد.
همچنین مصاحبه شونده شماره  9از تفویض اختیارات و مسئولیتها در زمینیه برنامیهرییزی
درسی به عنوان راهبرد اساسی در زمینه ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی آموزش عالی یاد نمود
و از نظییر مصییاحبه شییونده شییماره  64انگیییزه بخشییی و اعطییای پییاداش بییه منظییور فعالیییت در
برنامهریزی درسی به عنوان راهبرد مهم در این زمینه مطرح است.

 -3-4ایجاد مراکزی در زمینه مشاوره برنامهریزی درسی در دانشگاهها
ایجاد مراکز و نهادهایی در زمینه مشاوره برنامه ریزی درسی در دانشگاهها بیه عنیوان راهبیرد
دیگری در زمینه ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی از دیدگاه خبرگان مطرح میباشد.
گروه آموزشی هر رشته آموزشی جایگاه و مرجعیت علمی آن دیسییلین را در جامعیه علمیی
تعیین میکند و در این راستا زمانی که گروه آموزشی از لحاظ ساختاری و اجرای تقوییت شیود و
روندهای آن مورد بازنگری و اصالح مداوم قیرار بگییرد ،موجیب میی شیود کیه اسیاتید آن گیروه
آموزشی نیز احسا رضایت شغلی بیشتر پیدا نمایند و هویت تخصصی شان پررنگتیر شیده و در
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شناسایی راهبردهای ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی در ...

نتیجه تعهد حرفه ای بیشتر نشان داده شود و برنامههای درسی غنیتری را ارائه نمایند (مصیاحبه
شونده شماره .)6
در این راستا مصاحبه شونده شماره  3که از متخصصان برنامه درسی کشیور مییباشید ،بییان
داشت:

« اگر ما بخواهیم فرهنگ برنامهی درسی را در دانشیگاه اشیاعه بیدهیم ،اول خودمیان خیوب
عمل کنیم ،یعنی جامعهی برنامهی درسی انسجام داشته باشد .هم انسجام سازمانی و هم انسجام
ساختاری و هم انسجام فکری داشته باشد .اگر میا بخیواهیم فرهنیگ توجیه برنامیه درسیی را در
دانشگاه فراگیر بکنیم ،برآورد من این است که خود دپارتمانهای برنامهی درسی ،بایستی مصداق
ضرب المثل " کوزه گر از کوزه شکسته آب میخیورد" نباشیند .یعنیی خودشیان ییر برنامیهی
درسی درستی داشته باشند که ما این را نداریم».
قطبهای علمی یکی از مولفههای اساسی دانش افزایی در آموزش عالی فعلی است و آموزش
عالی به منظور توانمندسازی و تسهیم دانش به صورت مثبت و سازنده نیازمند تشکیل قطبهیای
علمی است تا اساتید با تقویت مشارکت و همیاری به دانش افزایی و ارزییابی عملکیرد خیود نییز
بپردازند(مصاحبه شونده شماره .)3
در این راستا مصاحبه شونده شماره  63که از متخصصان حوزه برنامه درسی کشور میباشید،
اعتقاد دارد که:

«ببینید انجمن ها ،کمیسیونهایی که فعالیت خودشان را در هر نهاد داشته باشند ،بد نیست.
مثال یه کمیسیون برنامهریزی درسی تربیت مدر  .اون هم امکیان داره کیه بیرای هیر دانشیکده
ایجاد بشه»« .من فکر میکنم کمیته هایی که در آموزش عالی ،برای تدوین برنامهی درسی داریم
باید از متخصصین و صاحب نظیران نخبیه و خیالق صینعت و جامعیه کیاربردی اسیتفاده کننید و
دولتمردان به جای این که به آدمها رجو کنند ،به دانشگاههیای تیراز بیا مراجعیه کننید .میثال
می خواهیم زیر دریایی بسازیم ،به دانشگاه تهران ،یا دانشگاه خا دیگر مراجعیه کنییم کیه روی
این موضو کار کرده اند».
همچنین مصاحبه شونده شماره  90که از مدیران ارشد و سیاستگزار در حوزه آمیوزش عیالی
کشور میباشد ،بیان داشت:
« دانشگاه تربیت مدر یر مرکز پویایی اعضای هیات علمی تاسی کرده است EPT .کیه

این را به عنوان راهبردیترین محور این طرح مطرح کرده بود ،جزء روالهیای پاییداری دانشیگاه
هم است ،میگفت دانشگاه اگر میخواهید در خیلیی از روالهیای راهبیردی موفیق باشید و آن را
اجرایی کند باید حتماً این مرکز را اول تاسی کند ،این مرکز جیزء روالهیای پاییداری دانشیگاه
است .یعنی میگوید به پایداری دانشگاه در شرایط امروزی خیلی کمر میکند».
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 -4-4مالحظه و رعایت اصول اساسی در تدوین برنامه درسی کارآمد
رعایت و توجه به اصول اساسی و زم جهت تدوین برنامه درسی کارآمد ،راهبرد دیگری است
که در راستای ارتقای فرهنگ برنامهریزی درسی در دانشگاه ها ،از سوی خبرگان مطرح گردید.
هر آموزش عالی برای انجام ماموریت خیود نیاز به برنامه درسی غنیی و مبتنیی بیر نیازهیای
جامعه دارد .با توجه به پیشرفت فن آوری و یافتههای علمی جییدید ،علیوم در تمیامی زمینیههیا
پیشیییرفت کییرده اسییت و دانشییگاههییا نیییز جهییت پیشییبرد اهییداف و توسییعه فعالیییت هایشییان،
دستاوردهای علمی و فن آوری را به خدمت گرفته اند؛ در نتیجه سبر انجام دادن وظایف شیغلی
نیز تغییر یافته است و اساتید و متخصصان برنامههای درسی ملزم به فیراگیری آخرین یافتههیای
علمی در زمینه برنامهریزی درسی می باشند .با این وجود نقش محوری برنامیه درسیی از جایگیاه
ویژه ای برخوردار است و آموزش عالی موفق است که آموزش را به عنوان سرمایه گی اری مینگرد
نه هزینه .چنانچه دورههای آموزشی بر اسا نیازهای آموزشی طراحی شیده باشید ،از برگیزاری
برنامههای درسی بدون هدف و هدر رفتن سرمایه آموزش عالی جلیوگیری خواهید شید و اجیرای
برنامه های درسی زمیانی اثیربخش تر است که بر مبنای نیازسنجی علمیی و دقییق برنامیهرییزی
شده باشد(مصاحبه شونده شماره .)68
مصاحبه شونده شماره  99که از متخصصان برنامه درسی آموزش عالی کشور بود ،بیان نمود:

«به منظور ارتقای فرهنگ برنامه درسی ،می بایست به نیازهای گوناگون توجیه نمیود .بعید از
این که نیازسنجی کردید ،هیدف گی اری کنیید .بعید برنامیهرییزی کنیید ،اجیرا کنیید و کنتیرل
کنید.رسالت معطوف به این است که میآید ضرورتها را بررسی کند و آنهیا را بیه نییاز تبیدیل
کندو براسا آن کیفیت تولید کند.
استاد بنا به نگرش خود نیسبت بیه میاهیت روابیط فیرد و جیامعه و جایگاهی که برای نقیش
فرد در تربیت خود و دیگران قائل است ،موضع تربیتی اتخاذ میکند.بنابراین ،ضروری است کیه از
طریق برنامههای آموزشی و دورههای توانمندسازی ،اساتید را با ایین بییخش از مبیانی اجتمیاعی
تعلیم و تربیت آشنا ساخت.اگر استادجامعه و اولویتهای اجتمیاعی را بشناسید ،برخیورد تیربیتش
سازندهتر و اصولیتری با فراگیران و مسائل آنان خواهد داشت (مصاحبه شونده شماره .)64
مصاحبه شونده شماره  63که از متخصصان در حوزه آموزش عالی کشیور مییباشید ،در ایین
زمینه اعتقاد داشت:
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« به طور مثال :در رشته خیود مین؛ باسیتان شناسیی در هییچ مقطعیی ،نیه کارشناسیی ،نیه
کارشناسی ارشد و نه دکترا در متادولوژی دیده نشده است .ارتقا فرهنگ برنامه درسی موجیب
خواهد شد که کمیسیون های آموزشی به این موضو به طور جیدی بپردازنید .از اسیتاد خواسیته
می شود آن چه را که در تجربه زیستی خود بدست آورده اسیت را در آزمیون قیرار دادن و میورد
آزمایش قرار دادن برنامهها در حین عمل و در طی ترمهای متوالیِ سنوات تحصیلی میورد نقید و
بررسی قرار دهد»
فرایند برنامه ریزی درسی با کیفیت و کارآمید مسیتلزم تیدوین و ارائیه شیاخصهیای نیوین و
کارآمد و متناسب برنامه ریزی درسی است که اساتید و محققان و متخصصان آموزشی مییتواننید
در پرتو تحقیقات و پژوهشهای ملی و بین المللی شاخصهایی را تدوین کنند و آنهیا را میالح
تدوین ،اجرا و ارزیابی برنامهریزی درسی قرار دهند(مصاحبه شونده شماره .)66

 -5-4رشد مشارکت در آموزش عالی
یکی دیگر از راهبردهایی که از سوی خبرگان در راستای تحقق ارتقای فرهنیگ برنامیهرییزی
درسی آموزش عالی مورد توجه قرار گرفت ،رشد مشارکت در آموزش عالی بوده است.
تسهیم دانش ،فرایند به اشتراحگ اری اطالعات ،اییده هیا ،پیشنهادها و تجربههیا بیا دیگیری
است به طور اساسی تسهیم دانش ،فعالیت اعطای دانیش در دسیتر قیراردادن بیه دیگیران در
درون سازمان است .به اعتقاد برخی از صاحبنظران حییوزه مطالعیاتی تسیهیم دانیش در فراینید
تیسهیم دانیش ،افیراد به تبادل دانش خویش (عینی و ذهنیی) بیا یکیدیگر مییپردازنید و دانیش
جدیدی تولید میکنند .تسهیم دانش ،منجر به اثربخشی سازمانی مییشیود .بییه عییبارت دیگیر
برآیند تسهیم دانش ،خلق دانیش جدیید و نیوآوری و در نتیجیه بهبیود عملکیرد آمیوزش عیالی
است(مصاحبه شونده شماره .)9
در این راستا مصاحبه شونده شماره  60که از متخصصان حوزه برنامه درسی کشور میباشید،
اعتقاد داشت:
« ما نمی گوییم که برنامه درسی را کسانی بدهند که افراد خبره هستند .ما میگوییم حیداقل

در ها را بدهد .حتی کسانی که تازه وارد هسیتند ،طیرح در هیای دیگیران را بردارنید و اجیرا
کنند.چه اشکالی دارد .فالن استاد در فالن دانشگاه هست که طرح در خوبی نوشته است .و بیه
نظر من طرح در خوبی است ».
همچنین مصاحبه شونده شماره  8که از متخصصان برنامه درسی کشور میباشد ،بیان داشت:
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«ما باید فضای گفتگو را در دانشگاه بیشتر کنیم ،فضای یادگیری را توسعه بیدهیم ،میدام دور
هم جمع شویم و صحبت کنیم و حرف بزنیم ،هر چند تکیراری ولیی ایین تکیرار مکیررات باعیث
میشود که یر چیزهایی با خره جا بیفتد».
در هر کال درسی ارتباط مطلوب زمانی تحقق مییابد که اثر بخش باشد .ارتباط ،زمانی اثیر
بخش می شود که فراگیران و به خصو استاداندرانجاموظایفشان مؤثر و موفق باشند و ارتبیاط را
فرایندی بدانند که به وسیله آن همه تالش میکنند احساسات و ایدههایشیان را بییان نمیوده و
متقابالً آن ها را درح نمایند برای تحقق ارتباط مؤثر باید موانع و عواملی چیون احسیا برتیری،
عقده ،حقارت ،تر  ،اضطراب و سلطه جویی را ح ف و بیر وجیود عیواملی چیون صیداقت ،رضیا
مندی ،لحاظ ارزش ها و اهداف مشترح ،پ یرش وجود تنو عقایید و احساسیات بیا ارزش تاکیید
نمود .اگر ارتباطات مؤثر باشند توافقها درح میشوند و درح توافقها موجب نزدیکی بیشتر آنان
می شود و در نتیجه محیط یادگیری صمیمی تری ایجاد میشود که هم به فراگیرو هم به استادان
انگیزه داده و باعث تسهیم مثبت دانش میشود(مصاحبه شونده شماره .)99
در این راستا مصاحبه شونده شماره  3که از متخصصان برنامه درسی کشور بود ،بیان داشت:

«شما فقط با دانشجو ارتباط برقرار کنید .با ایجاد ارتباط ،شما مسیایل متعیارف جامعیه را بیه
گونه ای که ایجاد شبهه نکند مطرح کنید و وارد بحث علمی شوید .این خیود خیلیی بیین شیما و
دانشجو تفاهم ذهنی ایجاد میکند».
 -6-4بودجه و منابع کافی
اختصا بودجه و منابع کافی به موسسات آموزش عیالی در راسیتای شیکل دهیی و ارتقیای
فرهنگ برنامه ریزی درسی ،از جمله راهبردهای مهمی بود که از سیوی خبرگیان مطیرح گردیید.
حمایتهای دولتیی (مصیاحبه شیونده شیماره  ،)9حماییتهیای میالی شیرکتهیا و بنگیاههیای
خصوصی(مصاحبه شونده شماره  ،)68حمایت مالی دانشگاهها از پروژههای برنامهرییزی درسیی و
ایجاد رشته ها(مصاحبه شونده شماره  )9و درآمدها و عواید حاصل از اجیرای پیروژههیای برنامیه
درسی در ارتباط با سازمانهای بیرون از دانشگاه (مصاحبه شونده شیماره  )63از جملیه میواردی
بود که در این زمینه مطرح گردید.
بحث و نتیجهگیری
بررسی پاسخهای مصاحبه شوندگان بیانگر این موضو میباشد که یکی از راهبردهیای میؤثر
در زمینه ارتقاء فرهنگ برنامه ریزی درسی ،آموزش و آگیاهی بخشیی اسیاتید بیه منزلیه یکیی از
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ارکان اساسی آموزش و برنامه های در سیاست .ارائه آمیوزش بیه کارکنیان و اسیاتید دانشیگاه بیه
میزان زیادی در بهره وری آن ها مؤثر است .و هر چقدر آموزش بعد تخصصیتر بیه لحیاظ علمیی
وحرفهای تر به لحاظ روش تدری وحتی به لحیاظ فین آوری داشیته باشید بیا بهیرهوری رابطیه
بیشتری دارد .بنابراین اینگونه استنباط میشود که دوره های آموزشیی و آگیاه بخشیی تجربیهای
است مبتنی بر یادگیری تا با تغییرات نسبتاً پایداری که در اسیتادان ایجیاد مییکنید آنهیا را در
انجام کار و بهبود توانایی ها ،تغییر مهارت ها ،دانش ،نگرش و رفتار اجتماعی کمر کند .بنابراین
آموزش مداوم و دانش افزایی اساتید به مفهوم تغییر دانش ،نگرش و تعامل بیا همکیاران اسیت .و
همه این مؤلفهها اصل و پایه کیفیت برنامههای درسی را شیکل میدهنید و فرهنیگ برنامیههیای
درسی نیز از یر بُعدی ،همان نگرشها و برداشتهاست.اگر دانشگاهی داشته باشیم که بیه طیور
مدام استادان را مورد آموزش قرار دهد و همه استادان بیتوجه به مرتبه علمی را به طیور میداوم
آموزش دهد ،آگاهی و یادگیری استادان در زمینههای تخصصی و روشهای تدری بهبود مییابد
وکلیت برنامههای درسی به طور عام و فرهنگ برنامههای درسی به طور خیا متحیول و ارتقیاء
می یابد .بر طبق نظیر فتحیی واجارگیاه و خشینودفر(  )9069بیا اسیتفاده از فنیاوری اطالعیات و
ارتباطات( )ICTدر راستای بینالمللی نمودن برنامه درسی ،میتیوان آمیوزش عیالی خیود را بیه
کشورهای دیگر معرفی نمود و تجربیات خود را در زمینه آموزش عالی و برنامه درسی به اشتراح
گ اشت که این امر میتواند آگاهی و یادگیری از تجارب و فعالیتهای کشورهای دیگر در ارتبیاط
با برنامه درسی آنها و رشد سواد برنامه درسی در اعضای هیات علمی را به همراه داشته باشد.
یافتییههییای پییژوهش در اییین زمینییه بییا یافتییههییای شییایان جهرمییی و همکییاران ( )6938و
ابراهیمی( )6930همسو است .نتایج پژوهش شایان جهرمی و همکیاران ( )6938نشیان میدهنید
که از بین مولفههای آموزش ضمن خدمت ،ابعاد یادگیری و مهارت ورزی ،توانایی پیشبینی قیوی
تری برای توانمند سازی و ابعاد ذهنیت مثبت؛ دانش افزایی و مهارت ورزی ،توانایی پیشبینی قوی
تری برای بهره وری را دارند .روی هم رفته ،نتایج پژوهش نشان میدهند آموزش ضمن خدمت بر
توانمندسازی و بهره وری جمعیت مورد مطالعه موثر بوده است.
از جمله راهبردهای دیگر به منظور ارتقاء فرهنگ برنامههای درسی درگیر نمودن ومشیارکت
اساتید و متخصصان در فرایند برنامههای درسی است.یافتههای پژوهش در این زمینه با یافتههای
برگ ،)9009(6زمانی و همکاران( )6983همسو است .زم به ذکر است گاهی برنامههیای درسیی
در آموزش عالی به دلیل سیستم متمرکز ،کمبود نیرو و بیتوجهی به نظیرات و آرای متخصصیان
مختلف و به خصو اساتید در فرایند برنامهریزی درسی توجه چندانی نمیکنند ،در صورتی کیه
1- Berge
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اگر همه افراد تاثیر گ ار و تاثیر پ یر بر برنامههای درسی به خصو دو رکن مهم آموزش یعنیی
استاد و دانشجو در زمینه تدوین و اصالح و اجرای برنامیههیای درسیی نظراتیی بدهنید ،کیفییت
برنامههای درسی بهبود مییابد و فرهنگ بر نامههای درسی به منزله مبانی ،ارزشها و نمودهیای
عملی ارتقاء خواهد یافت.
مشکل اساتید در ارتباط با چگونگی درح نوآوری و برقراری تعامل و مشارکت در برنامهریزی
درسی ،حتی نسبت به مشکالت مرتبط با الزامات زیر ساختی فناوری نیز مانع مهمتیری در برابیر
پ یرش نوآوریهای برنامههای درسی محسوب میشود(برگ.)9009 ،
در این راستا ،نتایج پژوهش زمانی و همکاران()6983نشان داد :الف .بازدارندههیای زمینیهای
(با میانگین وزنی معادل )9/9بیشترین و باز دارندههای نگرشی (با میانگین وزنی  )9/09وشخصی
(با میانگین وزنی )9/16کمترین میزان باز دارندگی را در ارتباط بیا مشیارکت اسیتادان در برنامیه
های درسی یادگیری الکترونیکی دارند .ب .متغیرهای جمعیت شناختی تدری با کمر رایانیه و
نیز مرتبه علمی بر باز دارندگی موانع شخصی ،متغییر میدرح تحصییلی بیر بیاز دارنیدگی موانیع
نگرشی و متغیرجنسیت بر باز دارندگی موانع زمینهای تاثیر گ ار است.
ازدیگر یافتههای مصاحبه شوندگان در زمینه ارتقاء فرهنگ برنامههای درسی ،ایجیاد مرکیزی
در زمینه مشاوره برنامهریزی درسی در دانشگاهها است که تشیکیل ایین مراکیز مسیتلزم تقوییت
گروههای آموزشی ،الگوگیری از گروه های آموزشی موفیق وتشیکیل قطیبهیای علمیی میباشید.
یافته های پژوهش در این زمینه بیا یافتیههیای هیاکر و راو ،)9001(6کیارتر و همکیاران)9066(9
همسو است.
در واقع این گونه استنباط میشود که برنامههای درسی ،مهمترین مؤلفه نظام آمیوزش عیالی
هر کشوری محسوب می شوند .توجه به لزوم برنامه ریزی درسی ودقت در اجزای تشیکیل دهنیده
آن ب عنوان یر سیستم و مجموعه ،نشانگر احساسی از سازمان فکری و رونید آموزشیی اسیاتید
میباشد .تدوین و اجرای موثر و کار آمدتر برنامههای درسی مستلزم مشارکت همه جانبه سیرمایه
انسانی به خصو اساتید در برنامههای درسی است و یکی از عیواملی کیه مییتوانید زمینیهسیاز
تدوین و اجرای تخصصی و کار آمد برنامه ریزی درسیی و مشیارکت اسیاتید شیود تیدوین مراکیز
مشاوره برنامه ریزی درسی در دانشگاههای مختلف است .هدف اصلی این کمیتهها و مراکز کمیر
به بهبود و ارتقای کیفیت برنامههای درسی در گروهای آموزشی دانشیکده اسیت .ایین مراکیز بیه
بهبود و بازنگری برنامههای آموزشی ،انطباق برنامه های درسی با وظایف آینده دانشجویان ،تدوین
1- Hacker & Rowe
2- Carter, Draugalis, Bruce&Gonyeau
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برنامه های آموزشی در سطوح مختلف در کلیه درو عملی ،نظری و بالینی و در تمام گروههیای
آموزشی ،تدوین راهنمای مطالعاتی برای دانشجویان ،ارزشیابی طیرح دوره ،طیرح در اسیاتید و
ارائه باز خورد برنامهریزى شده در کارگاههاى آموزشى ویژه مدرسین و مشارکت و پیگیری اجرای
برنامهها توسط مدیران گروهها یاری میرساند.
یکی از راهبردهای اساسی به منظور ارتقیاء فرهنیگ برنامیههیای درسیی ،مالحظیه و رعاییت
اصولی است که در تدوین برنامه درسی باید مورد توجه قرار گییرد .یافتیههیای پیژوهش در ایین
زمینه با یافتههای آنالویی ،)6338(6شیلتون و دارلینیگ ،)9006(9تصیدقی و اعتضیادی(،)6930
بینش و همکاران( )6938همسو است.
یکی از مهمترین اصول برنامههای درسی که کیفیت و ماهییت برنامیههیای درسیی را تعییین
میکند و بر فرهنگ برنامههای درسی تاثیر گ ار است ،نیاز سنجی مییباشید .آمیوزش عیالی اثیر
بخش باید بر نیاز سنجی استوار باشد .دراصل ،تشیخیص نیازهیای آموزشیی فراینید جمیع آوری
اطالعات و تحلیل در مورد شیکاف بیین عملکیرد مطلیوب و عملکیرد فعلیی اسیت .ارزییابی نییاز
آموزشی ،گام بسیار مهمی در بهبود مدیریت آموزشی و مدیریت کال در محسوب مییشیود
که دریافتههای پژوهشی اندیشمندان ،این نیاز در قالب مهارتهای مدیریتی بازتیاب یافتیه اسیت
(آنالویی6338 ،؛ شلتون و دارلینگ.)9006 ،
معمو ً هر برنامه آموزشی و درسی برای ایجاد تحول و تغییر در وضیعیت موجیود ،طراحیی و
اجرا گ اشته می شود .از این رو گام آغازین در فرایند برنامهرییزی ،شناسیایی هیدفهیا ییا نقیاط
مطلوب است .هدفها عموماً ریشه در نیازها دارند .از این رو برای طراحیی و اجیرای برنامیههیای
واقع بینانه و اثر بخش ،ضرورت دارد تا نیازها دقیقاً سنجیده و بر اسا نیازها ،اهداف ویژه برنامه
تدوین شوند و سپ مجموعه اقدامات و وسایلی که به بهترین وجه نیازها را محقیق مییسیازند،
پیشبینی شوند .شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی ،پیش نیاز ییر برنامیههیای درسیی
موفق است.یافتههای پژوهش تصدقی و اعتضادی( )6930نشان میدهند که در شناسایی نیازهای
فراگیران ،نیاز سنجی آموزشی یکی از مراحلی است که برای تعیین اهداف ،شناسایی فاصلة بیین
وضع موجود و اهداف و در نهایت تعیین اولویتها برای عمل استفاده میشود .بیه عبیارت دیگیر،
نیاز سنجی عبارت است از فرآیند تعیین آن چه که باید آموزش داده شود .بنابراین قلمیرو اصیلی
نیاز سنجی ،تعیین آن چیزی است که باید به فراگییران آموختیه شیود .فتحییواجارگیاه()9060

1- Analoui
2- Sheton &.Darling
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معتقد است که نیازسنجی پژوهشی 6به منظور تضمین اینکه منابع پژوهشی در روشی مناسیب و
سازگار با اهداف ملی و نیازهای معین اختصا یابند بسیار ضروری است.
توجه به تدوین اهداف کاربردی و مبتنی بر مبانی اجتماعی از دیگر عوامل میرتبط بیا رعاییت
اصول تدوین برنامههای در سیاست ،ارنشتاین وهانکینز )6331(9معتقدند مبانی برنامههای درسی
حدود و ثغور مرزهای برنامههای درسی را تعیین می کند و توجه به مبانی اجتمیاعی برنامیههیای
درسی در تعیین ماهیت و کیفیت برنامههای درسی تاثیر گ ار اسیت .بنیابراین ،توجیه بیه مبیانی
اجتماعی شرایطی فراهم میکندکه برنامههای درسی فرهنگ و شرایط اجتماعی را منعک کنند.
اگر برنامه ریزان درسی و اساتید در تدوین و اجرای برنامههای درسی به شیرایط اجتمیاعی توجیه
کنند ،برنامه های درسی واقع بینانه تر و عمل گراتر خواهد شد و در نتیجیه فرهنیگ برنامیههیای
درسی را عملی تر و واقع بینانه ترمی نماید و آنرا ارتقاء میدهند.
از جمله اصول دیگری که به عنوان راهکار در ارتقاء فرهنگ برنامیههیای درسیی تیاثیر گی ار
است ،ارزیابی و بررسی برنامههای درسی مختلفاست .بینش و همکاران( )6938در بررسی ارزیابی
برنامه های درسی و ارزشیابی کیفیت آنها ،نشان دادند بهترین افراد برای این نو ارزشیابی کسانی
هستند که به موضو ارزشیابی آشنا هستند و از نزدیر بیا آن ارتبیاط دارنید و از موضیو میورد
ارزشیابی آگاهی دارند .الگوی الگوی هدفمحور ،هیدف آزاد ،الگیوی ارزشییابی سییخ و خبرگیی
آموزشی و نقادی تربیتی از جمله مهم ترین و مشیهورترین الگوهیای ارزشییابی از برنامیه درسیی
میباشند.
درواقع ،برنامهریزی درسی نیازمند بررسی و کنترل کیفیت میباشد .قبل از اقیدام بیه تیدوین
هدفها ،محتوا و روش ها ،مقدمتاً باید نیازهای آموزشی را مورد بررسی قرار داد .بررسیی نیازهیای
آموزشی و حتی بازبینی این فرایند در قلمرو ارزشیابی آموزشی میباشد .عالوه بر این هنگامی که
نیازها مشخص گردید ،باید هدف ها ،محتوا ،روشهیا و مکیانیزم اجراییی برنامیه را تعییین نمیود.
برنامه ریزی درسی از ابتدا تا پایان دربستر ارزشیابی صورت میپ یرد .به همین دلییل بایید بیرای
ارزشیابی نقش محوری قایل شود (فتحی و اجارگاه.)966 ،6930 ،
باتوجه به مطالب یاد شده ،زم است کیه دانشیگاههیا و مؤسسیات آمیوزش عیالی بیه عنیوان
مصییادیقی از نظییامهییای اجتمییاعی همییواره از طریییق ارزیییابی برنامییههییای درسییی خییود و ارائییه
بازخوردهای زم زمینه و امکان اصالح و ارتقای کارکردهای خیود را فیراهم کننید تیا در جهیان
پرشتاب و سرشار از تغییر و تحول امروزی دوام و استمرار داشته باشند .رکود و کیم تیوجهی بیه
)1- Research Needs Assessment(RNA
2- Ornestein &Hunkins
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کیفیت برنامه های درسی با گ شت زمان میل به بی نظمی و فروپاشی دارند .بایید مجموعیهای از
روشها وساز وکارهایی را بکارگیریم تا ضمن مقابله با پدیده م کور ،امکان رشد و بهبود سیازمانی
مداوم دانشگاهها ایجاد شود .بنابراین انجام دادن فعالیتها و اقدامات زم برای ارزیابی برنامههیای
درسی و سنجش میزان کیفیت برنامههای درسی ارائه شده توسط آنها ضیرورتی تیام دارد ،زییرا
ارزیابی برنامه های درسی یکی از مهم ترین ابزارها برای توسیعه و ارتقیاء فرهنیگ برنامیههیای در
سیاست.
بنابراین ایجاد یر سیستم ارزشیابی برای برنامه های درسی و آموزش عالی ضرورتی بسیار در
ارتقاء فرهنگ برنامههای درسی دارد ،چنان چه دانشگاهها بخواهند مزموریتهای خیود را بیه طیور
مطلوب انجام دهند ،زم است اطمینان ذینفعان خود را دربیاره ایین موضیو کیه کوشیشهیای
دانشگاهی از کیفیت مطلوبی برخوردار است ،جلیب کننید و از سیاز و کارهیای زم بیرای بهبیود
کیفیت استفاده کنند .طبعاً در این مسیر ،ارزیابی کیفیت درونی برنامههای درسی و آموزشی ارائه
شده در دانشگاهها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
برای سنجش وضعیت و کیفیت برنامه های درسی ،استانداردها نقش مهمی دارند .استانداردها
اهمیت بسیار زیادی در برنامه های درسی دارند ،چرا که بر اسیا آنهیا مییتیوان محصیو ت و
خدماتی که از طرف سازمانها یا سیستمهای دیگر اراییه مییشیود را بیا یکیدیگر تلفییق و بیرای
استفاده دانشجویان در اختیار آنها قرار داد .میتوان اینگونه استنباط کرد که یکی از د یل افیت
کیفی برنامه های درسی در تبیین استانداردها و همچنین نبود نظارت بر اجرای آنها است .و این
ابهام در زمینه شاخص ها و نمودهای اجرایی و تدوین برنامههای درسی به بررسی و پژوهشهیای
ناکافی به خصو در حیطه تطبیقی بر میگردد.
یکی دیگر از راهکارهای بسط و ارتقا فرهنگ برنامههای درسی به رشد مشیارکت در آمیوزش
عالی برمی گردد که توسط تسهیم دانش و مشارکت بین اساتید و دانشجویان محقیق مییشیود و
با بسط ارتباط مثبت و سازنده هم دانش و آگاهیهای افیراد بیه طیور متقابیل افیزایش میییابید و
کیفیت برنامههای درسی بهبود مییابد و هم نو و ماهیت برنامههای درسی منعطف تر و انسیانی
تر خواهدشد و در نتیجه فرهنگ برنامههای درسی نیز غنی ترخواهدشد .یافتیههیای پیژوهش در
اییین زمینییه بییا یافتییههییای اسییتارح( ،)6331مییازولی( ،)9000هیلتییون( ،)9000مسییمرو
دیچییار  ،)9003(6رحمییانزاده و نجفییی( ،)6939فتحیییواجارگییاه ومهمییویی( ،)6981شییریفیان
وهمکارن( )6939همسو است .تحقیقات نشان دادهاند که میزان تبادل دانش در سازمان با قابلیت
نوآوری وسطوح با تر از بهره وری رابطه مثبت دارد (مسمرودیچار .)9003 ،
1- Mesmer&DeChurch
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تسهیم دانش به عنوان یکی از مهمترین فرایندهای اصلی مدیریت دانش ،نقش به سیزایی در
پیشرفت علمی و ارتقاء سطح علمی دانشگاهها دارد و از اهمیت بسیار زییادی برخیوردار اسیت؛ از
این رو طراحی و اجرای فرایندهای مدیریت دانش در دانشگاهها با موانع جیدی رو بیه روسیت .بیا
تسهیم دانش مناسب ،آموزش عالی میتوانند کارایی را بهبود بخشییده وهزینیههیای آموزشیی را
کاهش دهد.
رحمانزاده ونجفی( )6939نشان دادند هر اندازه مهارتهای ارتبیاطی اسیاتید بیشیتر تقوییت
شود ،اثر بخشی گروهیای علمیی ،ایجیاد انگییزه ییادگیری در دانشیجویان و پیشیرفت تحصییلی
دانشجویان افزایش مییابد .همچنین هر اندازه مهارتهای ارتباطی کالمی و غییر کالمیی اسیاتید
بیشتر تقویت شود ،اثر بخشی گروههای علمی افزایش مییابد.
یکی دیگر از راه کارهای بسط فرهنگ برنامه های درسی به طیور مثبیت وقیوی بیه بودجیه و
حمایت مالی آموزش عالی برمی گردد .زمانی که بنگیاههیای خصوصیی در راسیتای فعالییتهیای
آموزشی شکل بگیرد و پروژهها وطرحهای درون دانشگاهی و بیرون دانشیگاهی بیه منظیور بسیط
درآمد آموزش عالی وحمایت مالی از برنامیه هیای درسیی اجیرا شیود ،بیه همیان مییزان کیفییت
برنامههای درسی رشد وغنای بیشتری مییابد .یافتههای پیژوهش در ایین زمینیه بیا یافتیههیای
ربیعی و نظریان( ،)6936بجارناسون6وهمکاران ()9003همسو است ،این محققان بر نقش حمایت
مالی دولت و بستر اقتصادی بر برنامههای آموزشی و درسی تاکید دارند.
بنابر این می توان اینگونه استنباط کرد که حمایت مالی و تدارح بودجه و منابع کیافی بیرای
آموزش عالی در ارتقای سیستم آموزش عالی ،جلب و تحریر نوآوری و دیدگاههای جدید ،ایجیاد
آگاهی بیشتر در خصو فعالیت های یادگیری ،توسعه و بسط تعامالت علمی و دوسیتانه ،بهبیود
جوآموزشی و کیفیت یادگیری و برنامههای درسی موثر است.
یکی دیگر از راهبردهای ارتقاء فرهنگ برنامههای درسیی ،آمیوزش و آگیاهی بخشیی اسیاتید
است .یافته های پژوهش در این زمینه با یافتههای نیر نشان و همکاران( ،)6983فراری(،)6339
مینیارد( ،)9004کریمن و همکاران( ،)9001کمبرلیوکوح)9008(9همسیو اسیت .آمیوزش عیالی
بیاید دائماً آماده تحو ت درونی و رویارویی با تغییرات باشند و بر پایه این نظریه کیه هیر نظیام و
سیستمی میتزثر از نیظام برین خود میباشد ،خود را با تحو ت آن هماهنگ سازند؛ زیرا جز ایین
راهی بیرای دوام و بیقاء وجیود ندارد (رئوفی .)6914 ،آمیوزش اساتید میتواند آنها را همگام بیا
تغییرات تیکنولوژی ،تیغییرات کتب درسی ،تغییرات سیستم آموزشی ،تغییرات نحوه تدری بیه
1- Bjarnason
2- Kimberly &Cook
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حرکت در آورده و در ارتقای کییفیت و کیمیت آنان کارایی میؤثر داشیته باشید .هییمچنین ایین
آموزشها در ارتیقای کیمی وکیفی عملکرد تخصصی اساتید ،افیزایش تیغییر در شیوههای کال
در اساتید و نتایج یادگیری دانش آموزان ،تحریر صیالحیتهیای حرفهیای اسیاتید ،تییوسعه
دانش و مهارتهای خود ،تغییر و تیوسعه سییستم آمیوزشی ،کسب نگرش و میهارت میؤثر است.
در تبیین این نتایج میتوان گفت که هرچه اساتید از مرتبه علمی بیا تری برخیوردار باشیند،
تسلط بیشتری بیرمیحتوای آموزشها دارند و از ایین طرییق ییادگیری اسیاتید از محتیوا بیشیتر
خواهد بود .از این رو با بودن سطح مرتبه علمی اساتید در تدری و فعالیتهای آموزشی باعیث
می شود کیه به هدایت مسائل کال و فیرضیات میتفاوت و دستیابی بیه راه حیلهیای گونیاگون
تزکید داشته باشند و بیشتر در صدد بررسی منطقی مسائل باشیند کیه در تیدری و فعالیتهیای
آموزشی آنها نمود خواهد داشت.
در مجمو میتوان نتیجهگیری کرد که باید نگرش و دیدگاه مناسبی در خصو امکان وساز
و کارهای ارتقاء فرهنگ برنامههای درسی در اختیار برنامیه رییزان درسیی ،اسیتادان و مسیئولین
آموزش عالی قرار گیرد .برخی از مهمترین کاربردهای نتیجه تحقیق حاضر ،ایجیاد الگیوی راهنمیا
برای برنامه ریزان آموزش عالی به منظور اصالح و بیازنگری در سیاختار نظیام آموزشیی ،مشیخص
کردن نقاط ضعف نظام آموزش عالی و تالش در جهت برطیرف کیردن آن و همچنیین مشیخص
کردن نقاط قوت نظام آموزش عالی در زمینه تحقق ارتقای فرهنگ برنامهرییزی درسیی در نظیام
آموزش عالی و برنامهریزی در زمینه اجرای راهبردها است.
یکی از عوامل مهم رشد و توسعه آموزش عالی ،اهمیت دادن به فکر و اندیشه نیروی انسانی و
استفاده صحیح از آن است و یکی از بهترین راههای استفاده از فکیر بشیر و ایین سیرمایه بیزرگ
خلقت ،مشارکت اساتید در برنامهریزی در سیاست .مشیارکت در برنامیهرییزی درسیی باعیث ارج
نهادن به شخصیت وجودی اساتید ،بهبود روابط کار از طریق افزایش اعتماد متقابل بین میدیریت
و اساتید ،ایجاد انگیزش در اساتید برای ترغیب آنان به مشارکت در برنامهرییزی درسیی ،افیزایش
روحیه همکاری و تعلق بین اساتید و دانشگاه خواهد شد.
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