جهت گيري و نوآوري برنامه درسي در نظام آموزش عالي ايران

چكيده

ﻻدن سليمي ،١فاطمه ابراهيمي مرمتي

*٢

برنامه درسي و مباني آن از جايگاه ويژه اي در آموزش عالي برخوردار است .برنامه ريزي درسي دانشگاهي در دنياي

امروز مي تواند فرصت هاي زيادي را براي رشد آموزش عالي فراهم نمايد .در اين راستا مراكز آموزش عالي و دانشگاه هاي
متعددي در دنيا به دليل تغييرات گسترده در محيط پيرامون خود ،نيازمند به برنامه ريزي و پياده سازي نوآوري هستند .هدف

مقاله حاضر بررسي جهت گيريها و نوآوريهاي برنامهدرسي در نظام آموزش عالي ايران است و روش گردآوري اطﻼعات

به صورت مطالعه مروري است .نتايج حاصل از بررسي مباني تجربي و نظري اين تحقيق نشان داده است كه  :در نظر گرفتن

دو بعد نظري و عملي از تدوين اهداف و محتوا ،تا ارزشيابي و تدوين بازخورد و ارائه راهكارهاي متناسب با تغييرات جهاني
و تﻼش براي ايجاد نوآوري از ضرورت هاي اجتناب ناپذير در جهت گيري و نوآوري برنامه درسي در نظام آموزش عالي

ايران است.

واژگان كليدي  :جهت گيري ،نوآوري ،برنامه درسي ،آموزش عالي

 -١عضو هيات علمي و استاديار دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد ساري.

S.ladan@ yahoo.com
*

 -٢دانشجوي دكتري برنامه ريزي درسي دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد ساري .نويسنده مسئول :

72.f.ebrahimi@ gmail.com
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مقدمه :

)بينش و همكاران  .(١٣٩٥،مفهوم جهتگيري

آموزش عالي يكي از زيرساختهاي نظام

برنامه درسي ،موضعگيريهايي است كه نسبت

و ارايه خدمات تخصصي در حوزههاي متنوع

اتخاذ ميشود) .پوراسماعيل و همكاران.(١٣٩٧،

آموزشي هر كشور است كه وظيفه آن تربيت

نيروي متخصص در حوزههاي مختلف ،پژوهش

علم و فناوري جامع است .برنامه درسي در

آموزش عالي يكي از زيرنظامهايي است كه نقش
اساسي در متحول شدن آموزش عالي و جامعه
دارد) .كيايي جمالي و همكاران .(١٣٩٧،آموزش
عالي به عنوان يك حوزه تخصصي شامل
زيرسيستمها و قلمروهاي متعدد از جمله

پژوهش ،آموزش ،مشاوره ،ارزيابي ،برنامههاي

درسي و غيره است كه ارتقاي آن نيازمند به يك
جهتگيري راهبردي و اتخاذ سياست هايي مبتني

بر رشد و ارزشيابي متناسب با تحوﻻت محيطي
موجود و بهرهگيري از آنها است) .تيچلر

١

 .(٢٠١٥،برنامههاي درسي كه قلب مراكز

دانشگاهي به شمار ميآيند ،آيينه تمام نماي

كاركردها و اهداف آموزش عالي هستند كه بسيار
حائز اهميت و شايان توجه دقيق هستند) .رينولدز

و هانكوك .(٢٠١٠، ٢برنامهريزي درسي در نظام

آموزش عالي ايران تا سال  ١٣٥٧عمدتا
الگوبرداري از برنامههاي آموزشي و درسي

دانشگاهي به سبك دانشگاههاي فرانسوي بود.در
نظام دانشگاهي پيش از انقﻼب اسﻼمي گرچه

دانشگاهها در زمينه برنامه ريزيهاي آموزشي و

درسي از استقﻼل نسبي برخوردار بودند ،اما هيچ-

گاه برنامهريزي درسي به صورت دانش سازمان

يافته مورد توجه مديران دانشگاهي نبوده است
. Teichler.
. Reynolds & Hancock.

1
2

به برنامه درسي ،اهداف تربيتي ،يادگيرنده ،فرآيند

يادگيري و آموزش ،محيط يادگيري و نقش معلم

يكي از جهتگيريها و تاكيدات عمده در
سياستگذاريهاي بخش آموزش عالي ايران
توجه به رشد كيفي با تاكيد بر پژوهش و جبران
عقب ماندگي در علوم مختلف از جمله علوم

انساني است .مطالعه و بررسي چالشها و جهت-

گيريهاي بخش آموزش عالي در برنامه هاي اول

و دوم و سوم و چهارم و پنجم توسعه اقتصادي و

اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسﻼمي ايران مي-

تواند سير جهت گيريها وتاكيدات عمده و به
عبارت ديگر انتظارات كلي از بخش آموزش عالي
ايران را نشان دهد ) .عارفي.(١٣٨٤،

نظام آموزش عالي ايران براي حركت به

سمت توسعه پايدار و كمك به تحقق اهداف
عالي نظام مقدس جمهوري اسﻼمي در افق چشم
انداز  ١٤٠٤به شكل كﻼن و براي رسيدن به
اهداف نظام آموزش عالي نيازمند به برنامه ريزي

و اجراي نوآوري هاي مناسب است) .خسروي
 .(١٣٩٦،در اين دوران فراصنعتي ،نوآوري نه تنها

يك ضرورت ،بلكه شرط بقاست و بايد هر چه

سريع تر درصدد شناخت و ايجاد آن برآمد .علي
رغم ماهيت مهم و فراگير نوآوري ،محققان تعليم

وتربيت به ندرت آن را مورد توجه قرارداده اند.

در بسياري از مجامع آموزشي كشورهاي پيشرفته،
غالباً وقتي از تدوين و پياده سازي برنامه هايي به

منظور كاربرد خﻼقيت سخن به ميان ميآيد ،در

٤٧

عملي نمودن و كاربست آنها ،كمتر مقاومت جدي

 -خسروي ) (١٣٩٦تحقيقي با عنوان

درسي و نوآوري آن در نظام آموزش عالي را

با استفاده از روش كيو« انجام داده است كه يافته

نشان ميدهند )موسوي و همكاران  .(١٣٩٢،از

اين رو محقق در اين پژوهش جهت گيري برنامه
مورد بررسي قرار مي دهد.

پيشينه تحقيق :

 -كيايي جمالي و همكاران ) (١٣٩٦تحقيقي

با عنوان »بررسي جهت گيري هاي برنامه درسي

در دوره تمركزگرايي در نظام آموزش عالي ايران«
انجام داده اند كه يافتههاي آنان نشان داد كه :دوره
تمركزگرايي از سال  ١٣٦٣با شكل گيري شوراي

عالي برنامه ريزي در بدنه وزارت علوم شروع و

تا سال  ١٣٧٩ادامه يافت .در اين دوره براي تحقق
بخشيدن به اهداف انقﻼب اسﻼمي برنامه هاي

دوره هاي تحصيلي به صورت متمركز و به وسيله

شوراي عالي برنامهريزي مورد بازبيني قرار گرفت

و دانشگاه ها ملزم به اجراي مصوبات آن شورا
شدند .بدين ترتيب ،نظام برنامهيزي درسي
متمركز ،سايه خود را بر آموزش عالي كشور نيز

افكند.

 -سليمي و شهبازي ) (١٣٩٦تحقيقي با

عنوان »سنجش جهتگيري برنامه درسي اساتيد،
مطالعه موردي اساتيد دانشگاه كردستان انجام

دادهاند .يافتههاي تحقيق آنها نشان داد كه :دو

جهت گيري غالب در بين اساتيد ،يكي جهت

گيري برنامه درسي فرآيند هاي شناختي و ديگري

جهتگيري برنامه درسي عقل-گرايي دانشگاهي
است.

»شناسايي ديدگاه متخصصان برنامه درسي درباره

چالشهاي نوآوري در برنامه درسي آموزش عالي

هاي تحقيق او نشان داد كه :متخصصان برنامه

درسي با دو نگرش كامﻼً متفاوت يعني نگرش
كﻼن ،و نگرش خرد به چالشهاي نوآوري هاي

برنامه درسي نگاه ميكنند .متخصصان داراي

نگرش كﻼن بر اين باورند كه عمده چالشهاي

پيش روي نوآوريهاي برنامه درسي آموزش
عالي ناشي از متغيرها و عوامل محيطي،
زيرساختي و اجرايي نظام آموزش عالي است كه

ارتباط زيادي با ذينفعان و ماهيت برنامه درسي

ندارد .اما متخصصان برنامه درسي با نگاه خرد بر
اين باورند كه عمده چالش هاي پيش روي

نوآوريهاي برنامه درسي آموزش عالي به دليل
عوامل فردي ،فني و تخصصي مربوط به رشته و

ذينفعان و كاربران برنامه درسي است.

 -بينش و همكاران ) (١٣٩٥تحقيقي با

عنوان »بررسي برنامه درسي دانشگاهي ،تصميم

گيرندگان و عوامل موثر بر آن« انجام دادهاند كه

يافته هاي تحقيق آنان نشان داد كه  :براي افزايش
بازدهي آموزش بايد از برنامههاي درسي فعال

استفاده كرد و روشهاي يادگيري فعال را

گسترش داد.

 -خسروي و آرمان ) (١٣٩٤تحقيقي با

عنوان »الگويي براي پياده سازي نوآوري در برنامة

درسي نظام آموزش عالي« انجام دادهاند كه يافته-
هاي تحقيق آنان نشان داد كه :شش دسته از

عوامل كه بر اجراي نوآوريهاي آموزشي در نظام

٤٨

آموزش عالي ايران تأثير مستقيم دارند كه شامل:

مجازي« مطالعه تركيبي انجام داده كه يافته هاي

كﻼن ،عوامل تسهيل كننده و عوامل محدود كننده،

دانشجويان رابطه وجود دارد .استاداني كه داراي

فرهنگ برنامة درسي ،ويژگي هاي پذيرندگان

نوآوري ،ويژگي نوآوري ،سياست هاي محيط
هستند.

 -حسيني لرگاني و همكاران) (١٣٩٣تحقيقي

با عنوان »طراحي الگوي سنجش برنامه درسي
زايد در نظام آموزش عالي ايران« انجام دادهاند كه

يافتههاي تحقيق آنان نشان داد كه :نه سازه اثر
گذار بر شكل گيري برنامهدرسي از ديدگاه

استادان و دانشجويان عبارتند از محتوا ،دانشگاه

تحقيق او نشان داد كه :بين جهت گيري هاي
برنامه درسي استادان و احساس حضور
جهت گيري برنامه درسي انسان گرايي و

بازسازي گرايي اجتماعي و تلفيقي شوآب

هستند ،در مقايسه با استاداني كه داراي ساير

جهت گيري ها هستند ،دانشجويانشان احساس
حضور بارزتري دارند .بنابراين توجه به باورها و

نگرش هاي آموزشي استادان جهت افزايش
احساس حضور دانشجويان بسيار اهميت دارد.

بازنگري ،نيازسنجي و ارزشيابي ،استاد ،سياست-

 -موسوي و همكاران ) (١٣٩٢تحقيقي با

 -سليمي و همكاران ) (١٣٩٣تحقيقي با

كه يافته هاي تحقيق آنها نشان داد كه :بين ابعاد

هاي كﻼن آموزشي ،طراحان ،دانشجو ،و در

نهايت ضعف پويايي بازار.

عنوان »تبيين سير تحول و اصﻼح نظام برنامه

درسي آموزش عالي بعد از انقﻼب اسﻼمي در

ايران« انجام داده اند كه يافته هاي تحقيق آنها
نشان داد كه :برنامه درسي در نظام آموزش عالي
تاكنون جهت گيري هاي متفاوتي را پشت سر

گذاشته است .تجربه اي كه از دورههاي برنامهريز
درسي دانشگاهي قبل و بعد از انقﻼب اسﻼمي

حاصل مي شود .گذار از يك نظام برنامهريزي

نسبتا مستقل به نظام متمركز افراطي و واگذاري

اختيارات نسبي براي برنامه ريزي دانشگاهي به

سمت واگذاري اختيارات كامل براي برنامه ريزي

درسي به دانشگاه هاي داراي هيات مميزه است.

 -بورنگ ) (١٣٩٢تحقيقي با عنوان

»بررسي نقش جهت گيري هاي برنامه درسي

استادان بر احساس حضور دانشجويان در محيط

عنوان »بررسي ارتباط بين ابعاد جو سازماني و

ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي« انجام دادهاند
جو سازماني و ميزان پذيرش نوآوري برنامه

درسي ،رابطه مثبت و معناداري وجود دارد .بين
ابعاد جو سازماني ،تصوير سازماني ،مردم ساﻻري،

نظم و قانون ،تحقق اهداف كلي سازمان ،عوامل
فرهنگي و اجتماعي و ميزان پذيرش نوآوري در

اهداف برنامه درسي در محتواي برنامه درسي،
فعاليتهاي ياددهي يادگيري ،روشهاي ارزشيابي

برنامه درسي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 -تانوردي و اپاك (٢٠١٤)١در پژوهشي

نشان دادند كه :مربيان ،جهتگيري برنامه درسي
انسان گرايي و فرآيندهاي شناختي بيشتر از ساير

جهتگيريها ارزش گذاري كردند.

 -فيليمو ويكز و تزانكوبا (٢٠١٤) ٢نشان

دادند كه :مهمترين شاخص هاي نوآوري عبارتند
Tannverdi & Apak
2
. Filimowicz & Tzankova
1.

از :رويكرد موردي به تدريس و يادگيري ،مدل

بازخوردي چندگانه ،محيط تجربي و يادگيري
فعال.

 -رجب (٢٠١٣) ١نشان داد كه :علي رغم

تﻼشهاي رسمي در راستاي نوآوري در برنامه

هاي درسي ،همچنان در متون درسي و كﻼسهاي

 -ماهليوس

٤

٤٩

و ديگران ) (٢٠٠٨در

پژوهشي نشان داد :كه همبستگي دروني

نزديكي ميان جهت گيري هاي مختلف
برنامه درسي وجود دارد.

آموزشي به جاي رويه هاي فراگير محور و
پرورندة درك شناختي معلمان و دانش آموزان ،بر

يادگيري طوطي وار و مكانيكي و معلم محور
تأكيد مي شود.

تاتيﻼ  (٢٠١٠)٢در تحقيقي دريافت كه:

مهارتهاي نوآورانه از طريق پروژههاي توسعه
زندگي واقعي و عملي يادگرفته ميشود و چرخه

يادگيري نو آورانه ،صﻼحيتهاي نو آورانه را
تقويت و حمايت ميكند.

كرك گوز (٢٠٠٩) ٣پژوهشي با عنوان

»چالش توليد و حفظ نوآوري در برنامه درسي

در آموزش عالي« انجام داد .يافته هاي تحقيق او

نشان داد كه :فرايند تجديد برنامه درسي  ،در اين
تحقيق به اين دليل موثر و پويا تشخيص داده شده

كه بر مبناي نيازهاي دانشجويي و هيأت علمي

است؛ تحليل نيازهاي دانشجويي و هيات علمي
است و به تحليل نيازهاي چند بعدي متعهد است

و در پرتو تحقيقات جاري مربوط به طراحي
برنامه درسي ،ارزيابي نظاممند برنامه ،شركت

كاركنان تدريس در تصميمگيري و مكانيزم
بازخورد مداوم تلفيق شده با اين سيستم توليد

شده است.

. Rajab
. Taatila,
3
. Kirkgoz
1
2

4 .Mahlios
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محقق
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جدول  -١جهت گيريهاي برنامه درسي آموزش عالي:
موضوع

كيايي جمالي و همكاران

١٣٩٦

جهت گيري هاي
برنامه درسي

حسيني لرگاني و همكاران

١٣٩٣

سنجش برنامه درسي

سليمي و همكاران

١٣٩٣

تانوردي و اپاك

٢٠١٤

سليمي و شهبازي

بورنگ

ماهليوس و ديگران

١٣٩٦

١٣٩٢
٢٠٠٨

جهت گيري هاي
برنامه درسي

روند برنامه درسي
آموزش عالي

جهت گيري هاي
برنامه درسي
جهت گيري برنامه
درسي
جهت گيري برنامه
درسي

موسوي و همكاران

١٣٩٢

بينش و همكاران

١٣٩٥

نوآوري در برنامه درسي

فيليمو ويكز و تزانكوبا

٢٠١٤

نوآوري برنامه درسي

تاتيﻼ

٢٠١٠

نو آوري برنامه درسي

خسروي

رجب

كرك گوز

٢٠١٣
٢٠٠٩

در فرآيند زماني شروع تا انقﻼب اسﻼمي نظام برنامه ريـزي درسـي متمركـز در
آموزش عالي كشور شكل گرفت .

انواع جهت گيري برنامه درسي شـامل :فراينـد هـاي شـناختي و عقـل گرايـي
دانشگاهي است
سازههاي اثر گـذار بـر شـكل گيـري برنامـه درسـي شـامل :محتـوا  ،دانـشگاه
بازنگري،نيازسنجي و ارزشيابي  ،استاد  ،سياست هاي كﻼن آموزشي  ،طراحان ،
دانشجو  ،و در نهايت ضعف پويايي بازار است.
گذار از يك نظام برنامه ريزي نسبتا مستقل به نظام متمركز افراطي و سرانجام بـه
سمت واگذاري اختيارات نسبي براي برنامه ريزي دانشگاهي به سمت واگـذاري
اختيارات كامل براي برنامه ريزي درسي به دانشگاه ها داراي هيات مميزه .
توجه به باورها و نگرش هاي آموزشي استادان جهت افزايش احـساس حـضور
دانشجويان بسيار اهميت دارد.
جهت گيري برنامه درسي انسان گرايي و فرآيند هـاي شـناختي بيـشتر از سـاير
جهت گيري ها ارزش گذاريهاي هستند.
همبستگي دروني نزديكي ميان جهت گيري هاي مختلف برنامـه درسـي وجـود
دارد.

جدول  -٢نو آوري هاي برنامه درسي آموزش عالي
نوآوري برنامه درسي

١٣٩٦

نتيجه

نوآوري در برنامه ي درسي

نو آوري برنامه درسي

نو آوري برنامه درسي

بين ابعاد جو سازماني و ميزان پذيرش نوآوري برنامه درسي رابطـه مثبـت و
معناداري وجود دارد.
متخصصان برنامه ي درسي با دو نگـرش نگـرش كـﻼن و نگـرش خـرد بـه
چالش هاي نوآوري هاي برنامه ي درسي نگاه مي كنند.
شش دسته از عوامل نوآوريهاي آموزشي در نظام آموزش عالي ايران شامل:
فرهنگ برنامة درسي ،ويژگي هـاي پذيرنـدگان نـوآوري ،ويژگـي نـوآوري،
سياست هاي محيط كﻼن ،عوامل تسهيل كننده و عوامل محدود كننده است.
مهمترين شاخصهاي نـوآوري عبارتنـد از :رويكـرد مـوردي بـه تـدريس و
يادگيري ،مدل بازخوردي چندگانه ،محيط تجربي و يادگيري فعال.
تﻼش هاي رسمي در راستاي نوآوري در برنامـه هـاي درسـي ،همچنـان در
متون درسي و كﻼس هاي آموزشي صورت گيرد.
مهارت هاي نو آورانه از طريق پروژه هاي توسـعه زنـدگي واقعـي و عملـي
يادگرفته مي شود .
فرآيند تجديد برنامه درسي ،به اين دليل موثر و پويا تشخيص داده شد كه بـر
مبناي نيازهاي دانشجويي و هيأت علمي است.

همچنين پژوهشهاي ديگري در داخل و

گردآوري اطﻼعات آنها تفاوتهايي به چشم مي-

آموزش عالي انجام شده است كه نتايج كم و بيش

اساس مطالعات انجام شده ،روشن شده است كه

خارج از كشور در زمينه اهميت و نقش قابل
مﻼحظه جهتگيري و نوآوري برنامهدرسي در

يكساني را ارائه دادهاند .اما در روش پژوهش و

خورد .بهطوريكه برخي مقاﻻت كمي ،و برخي
كيفي و مروري هستند .نكته حائز اهميت كه بر

پژوهش كامل و جامعي كه به طور مشترك به هر

٥١

دو مقولهي جهت گيري و نوآوري برنامه درسي

مؤلفه برنامه درسي يعني هدف آموزش ،تدريس،

قوت و ضرورتهاي اجراي پژوهش حاضر

انواع جهت گيري برنامه درسي

در نظام آموزش عالي ايران پرداخته باشد ،بهطور

منسجم انجام نگرفته است كه اين امر از نقاط
است.

جهت گيري برنامه درسي :

يادگيري ،ماهيت دانش ،ماهيت فراگير و ارزشيابي
ميباشند )اسكايرو .(٢٠٠٨،

جهت گيري برنامه درسي شامل دو بخش

نظري و عملي است .درباره وجه تمايز ميان

جهت گيري هاي برنامه درسي يكي از شيوه

جهت گيري نظري و عملي برنامه درسي با الهام

هاي برنامه درسي را مجموعه اي از باورها درباره

درسي ،مجموعه اقدامات و فعاليت هايي است كه

هاي تفكر فرد درباره محتوا ،مقاصد و شكل
برنامه درسي است .آيزنر (١٩٩٢) ١جهت گيري

اين كه چه بايد ياد داد؟ هدف يادگيري چيست؟

و به چه دليل و چگونه بايد ياد دهيم؟ تعريف

كرده است.هر جهت گيري برنامه درسي داراي

ايدئولوژي و هدف متفاوتي است) .اكبري
بورنگ.(١٣٩٢،

در واقع ميتوان گفت كه جهتگيريهاي

برنامه درسي ،مفهوم مهمي در درك تفكر معلم

درباره موضوع درسي و كﻼس درس است .به

عبارت ديگر مجموعه اي از باورها درباره عناصر
برنامه درسي همانند ،اهداف ،محتوا ،استراتژي

هاي تدريس و ارزيابي آموزشي است) .اكبري
بورنگ و همكاران.(١٣٩١،

اسكايرو ٢از جمله افراد معاصر درحوزه

برنامه درسي ،از جهتگيريهاي برنامه درسي با

عنوان »ايدئولوژي هاي برنامه درسي« نام مي برد
او معتقد است كه اين ايدئولوژي ها ،ديدگاه ها،

فلسفه ها ،عقايد ،چهارچوبهاي مفهومي و
سيستم هاي فكري معلمان در رابطه با شش
. Eisner
.Schiro
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از مفاهيم برنامه درسي قصد شده و اجرا شده مي

توان گفت كه مقصود از جهت گيري عملي برنامه

بر اساس نظام ارزشي معلمان در محيط واقعي
مدرسه و كﻼس هاي درس به اجرا درمي آيد .در

واقع جهت گيري هاي عملي برنامه درسي ،تفسير
و برداشتي از برنامه درسي قصد شده به وسيله
معلمان است كه با توجه به تجربه و اعتقاد آنها در

كﻼس به اجرا در مي آيد .جهت گيري هاي

عملي برنامه درسي ،مفهوم مهمي در درك تفكر
معلم درباره موضوع درسي و كﻼس درس است

و به عنوان يك نظام ارزشي در زمينه عناصر
برنامه درسي مانند :اهداف ،محتوا ،استراتژيهاي

تدريس و ارزيابي آموزشي در نظر گرفته ميشود.
)پور اسماعيل و همكاران.(١٣٩٧،

اقسام ديدگاههاي جهت گيري برنامه درسي
جهتگيريهاي برنامه درسي داراي ديدگاه

هاي متفاوتي است كه عبارتند از:

 -١عقل گرايي آكادميك :اين ديدگاه،

كاركرد و نقش اصلي نظام آموزشي را تقويت
رشد قواي ذهني دانشجويان از طريق موضوعات

درسي كه از ارزش باﻻي يادگيري برخوردار
هستند ،مي داند.

٥٢

-٢

برنامهدرسي

بهعنوان

فناوري

رفتارگرايي :اين رويكرد ،كاركرد برنامه درسي را
بهعنوان يكي از ابزارهاي اساساً اثر بخش بر
مجموعهاي از اهداف از پيش تعيين شده و غير

دشوار مفهوم سازي ميكند .جهتگيري فناورانه
به مثابه رويكردي فرآيندي با فرآيندهاي شناختي

در ميزان توجهشان متفاوت است .اين جهتگيري
به فرايندهاي دانستن يا يادگرفتن نميپردازد ،بلكه
به تكنولوژي ميپردازد كه دانش از طريق آن

منتقل و يادگيري آسان ميگردد.

 -٣ديدگاه رشد و توسعه فرايندهاي ذهني

و عقلي :اين ديدگاه به برنامه درسي به عنوان
پديدهاي در خدمت رشد و توسعه فرايندهاي

ذهني مينگرد و مهمترين نقش يا كاركرد مدارس
را كمك به دانش آموزان ميداند تا بياموزند كه

چگونه ياد بگيرند .اين ديدگاه با انتقال دانش و
اطﻼعات به دانش آموزان به شدت مخالف است

و به بر فرآيندها توجه ميكند و آنها را محور

آموزش و تعليم و تربيت مي داند.

 -٤ديدگاه انسان گرايي :در اين ديدگاه،

فرد محور ،و منبع اطﻼعات و تصميم هاي برنامه
درسي است .بر اساس اين ديدگاه معلمان بايد
برنامه درسي خود را با هماهنگي و همفكري

دانش آموزان تهيه كنند .اين مؤلفه به اجراي

برنامههاي از پيش تعيين شده اعتقادي ندارند.
چرا كه در اين گونه برنامهها ،عﻼيق و نيازهاي

دانش آموزان ناديده گرفته مينشود.

 -٥ديدگاه بازسازي اجتماعي -تطابق

اجتماعي :اين ديدگاه بر تقدم نيازهاي جامعه بر

نيازهاي فردي تأكيد دارد و داراي دو نظريه كلي

حال نگر و آينده نگر است .وجه اشتراك اين دو

نظريه ،اين است كه هر دو به اجتماع به عنوان
منبع اطﻼعات براي برنامه درسي مي نگرند.

 -٦ديدگاه به گزيني شوآب  :اين رويكرد

داراي اساس نظري و فلسفي نيست بلكه
رويكردي است كه در حل عملي مشكﻼت يك
بوم خاص ريشه دارد )اكبري بورنگ و
همكاران.(١٣٩١،

اقسام جهت گيري هاي اساسي برنامه

درسي در آموزش عالي

در جهــتگيــريهــاي اساســي برنامــه درســي در
آموزش عالي بايد به چهار حيطه توجـه كـرد كـه

عبارتند از :

الف -حيطه تخصصي :منظور ويژگـيهـاي

اساسي مخـتص حيطـه خاصـي از دانـش بـشري

هـستند كــه بعـد تخصــصي برنامـه هــاي درســي
آموزش عالي راتشكيل مي دهند .اين حيطه تحت
عنوان تربيت يا پرورش نيروي انساني متخـصص

و مورد نياز بخش هاي مختلف جامعـه بيـان مـي

شود.

ب( حيطه پژوهش و توسعه دانش بشري :

مربوط به ويژگـي هـايي اسـت كـه بـراي انجـام

پژوهش و توسعه دانش بـشري ضـروري اسـت .

بنابراين يكي از جهت گيـريهـاي عمـده برنامـه

درسي در آمـوزش عـالي در تمـامي سـطوح آن،
توجه به اين حيطه و سازماندهي عناصـر در ايـن
راســتا و پــرورش پژوهــشگران شايــسته در همــه

تخصص ها است.

ج( حيطه پـرورش معلمـان و مربيـان :از

ديدگاه عدهاي اين حيطه بسيار وسيع و تخصصي
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است و در واقع جزئي ازحيطـه اول بـه شـمارمي

بخش از اهـداف و رسـالت هـا و وظـايف كلـي

دليل اهميت نقش آن و در نتيجه مشخص نمـودن

شهروندان متعهد و مسئول و پرورش قابليت هاي

د( حيطه آموزش عمومي :اين حيطه شـامل

در كنار حيطه هاي مطرح شده از اهميت بـسزايي

آيد كه نمي توان آن را بـه طـور جداگانـه مطـرح
نمود .ولي عده اي ديگر ضمن قبول اين مطلب به
جايگاه آن در برنامه درسي آموزش عالي آن را به
عنوان يك بعد مجزا مطرح مي سازند.

ويژگيهايي اسـت كـه مخـتص يـك موضـوع از
دانش بشري در رشته هاي علمي و مربوط بـه آن

آموزش عالي مي شوند .اين حيطه با عناويني هـم
چــون تربيــت و يــا آمــوزش عمــومي ،پــرورش

شخصي هم چون خﻼقيت و توانايي ها و انتقـال

ميراث فرهنگي و ارزش ها مطرح مي گردنـد كـه

برخوردار هستند.

رابطه حيطه ها و جهت گيري هاي عمده برنامه هاي درسي آموزش عالي با وظايف و رسالت هاي كلي آن

آموزش عالي

عمده برنامه درسي در

حيطه ها و جهت گيري هاي

دانــش و مهــارت مربــوط بــه شــهروندي  ،خﻼقيــت و تفكرانتقــادي  آمــوزش عمــومي

دانش و مهارت مربوط به انجام وظيفه پرورشي  پرورش مربيان )مربي در معناي عام(

آموزش عالي

دانش و مهارت مربوط به پژوهش و توسعه دانش  پرورش محققان

وظايف و رسالت هاي كلي

دانش ومهارت مربوط به يك رشته تخصصي  پرورش متخصصان

اقتباس از عارفي ).(١٣٨٤

توجه به چهار حيطه مطرح شده مي تواند يك

طور كلي مي توان در ايـن مرحلـه جهـت گيـري

برنامه درسي دانشگاهي جامع ،بايستي به گونه اي

شناختي :مانند توجه به حل مسئله تفكر منطقـي ،

راهنماي كلي بـراي شـكل دادن بـه برنامـه هـاي
درسي آموزش عالي باشد .به عبارت ديگـر ،يـك
سازماندهي شود كه انواع حيطه هاي مطرح شـده

در آن ،از جايگــاه مناســبي بهــره منــد گردنــد)
عارفي.(١٣٨٤،

هاي جزئي را به چند دسته تقسيم نمود :

-١جهتگيريهاي شـناختي – ذهنـي ،فرآينـد

تفكر خﻼق.

 -٢جهتگيريهاي اجتماعي ،اخﻼقي:

الف -توجه بـه پـرورش مهـارت هـاي ارتبـاطي

جهت گيري جزئي برنامه هـاي درسـي در

كﻼمي  ،غيركﻼمي يا مراوده موثر

عالي را مي توان در سه مقوله با توجه به پرورش

ج -توجه به مسائل جامعه محلي ،ناحيهاي ،ملـي،

آموزش عالي:

اهم جهت گيري هاي برنامه درسـي آمـوزش

نوآوري ،انعطاف پذيري و تجربه و عمـل ضـمن

تحصيل نتيجه گيري نمود .با تبيين ايـن نكتـه بـه

ب -محافظت از ارزش هاي فرهنگي ،توجـه بـه
كثرت گرايي فرهنگي  ،حقوق بشر و دموكراسي

جهاني هم چون فقر ،عدم عدالت و نابرابري رشد
جمعيت

٥٤

 -٣توجه به مقوله جهانيشـدن و بـينالمللـي
شدن يا آموزش عالي بينالمللي را ميتـوان در
دو بعد مطرح كرد:

الف-پرداختن به موضوع جهاني شـدن در قالـب
يك موضوع در بين موضوعات موجود در برنامـه

درسي آموزش عـالي .ايـن بعـد را مـي تـوان در
حيطه آموزش عمومي و حتي واحد هـاي درسـي

اختياري دانشجويان قرار داد .

ب -پرداختن به جهاني شدن و پرورش شـهروند
جهاني در قالب آموزش عالي يا بين المللي نمودن

آموزش عالي

 -٤توجه به كاربرد تكنولوژي روز  :به كارگيري
تكنولوژي اطﻼعات در فرآيند آموزش و تـدريس
طيف وسيعي دارد و از جمله دسترسي به ژورنـال

هاي الكترونيكي ،ارائه سخنراني توسط كامپيوتر –
انتــشارات الكترونيكــي نوشــته هــا  ،اســتفاده در

پژوهش ها – برقـراري مباحـث الكترونيكـي بـه
صورت گروهي و انجـام ويـدئو – كنفـرانس هـا

)عارفي.(١٣٨٤،

نوآوري برنامه درسي:

امروزه توجه به نوآوري براي بقا در هر

حوزه اي امري ضروري قلمداد مي شود .اين
موضوع به دليل ماهيت پوياي نظام هاي آموزشي

به شكل عميقتري در حوزه ي آموزش و برنامه

درسي مطرح است .نكته مهمي كه در فرآيند
نوآوري در برنامه درسي وجود دارد ،چگونگي

پذيرش نوآوري از سوي ذينفعان كليدي آموزش
عالي يعني دانشجويان و اعضاي هيأت علمي
است .امروزه به دليل ماهيت بسيار پوياي محيط،

مراكز آموزش عالي و دانشگاه هاي متعددي در

دنيا به دليل تغييرات گسترده در محيط پيرامون
خود ،شروع به معرفي و اجراي نوآوري در برنامه

درسي خود كردهاند )خسروي .(١٣٩٦،

يكي از مهمترين اركان نظام هاي آموزش

عالي براي ايجاد چنين ظرفيت هايي ،حوزه برنامه

درسي به عنوان »قﻼب نظام آموزشي« خواهد بود
كه مي تواند به خوبي نظام هاي آموزشي را با اين

تغييرات و نوآوري هاي روز افزون همراه سازد.
اگرچه تدوين برنامهها و الگوهاي نوآوري در
برنامه درسي نظام هاي آموزش عالي براي پيش

بردن اهداف نظام هاي آموزش عالي ،ضروري

است ،اما آنچه كه مهمتر به نظر ميرسد ،وجود

هماهنگي بين عناصر مختلف درگير در اين

نوآوري است)خسروي و آرمان .(١٣٩٤،

عوامل موثر در پذيرش نوآوري در برنامه
درسي:

براساس نتايج پژوهش انجام شده ،در نظام

آموزش عالي ايران ،چهار دسته از عوامل بر

پذيرش نوآوري در برنامه درسي آموزش عالي

تاثير مستقيم دارند .اين چهار دسته عبارتند از:

الف( فرهنگ برنامه درسي :منظور از فرهنگ
برنامه درسي به طرز تلقي ،ارز ش ها و

هنجارهاي تخصصي حاكم بر رفتار تدوين

كنندگان و مجريان برنامه درسي اطﻼق مي شود.
وندل معتقد است كه تغيير در برنامه درسي
١

نيازمند تغييرات فرهنگي عمده است .بكارگيري
نوآوري بهوسيله معلمان ،با فرهنگ موجود

امكانپذير نخواهد بود .آرچر ) ( ٢٠١١مطرح
٢

. Wendell
. Archer
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كرده است كه فرهنگ برنامه درسي شامل ابعاد

٥٥

نوآوري در عناصر برنامه درسي نه تنها

برداشت مشترك از برنامه درسي ،ارزشهاي

جاي خود را در درس هاي دانشگاهي و رشته

راجرز تغيير و نوآوري ،موجي است كه از درون

هدف اوليه از نوآوري برنامه درسي همانا تربيت

برنامه درسي ،هويت رشته تحصيلي مي باشد.

ب( ويژگيهاي پذيرندگان نوآوري :به عقيده
اجتماع ميگذرد و گروههاي متعددي را تحت

تاثير قرار ميدهد و ماهيت انكارناپذير نوآوري،

ايجاد تغيير وتحول در ساختار هنجار اجتماعي
است .اين نوآوريها براساس ويژگيهاي
پذيرندگان تعديل ميشوند و پذيرندگان را به

چند دسته تقسيم ميكند :نوآوران ،پذيرندگان
اوليه ،اكثريت اوليه ،اكثريت ثانويه و شكاكان.

ج( ويژگيهاي نوآوري :تحقيقات متعدد نشان
مي دهد كه ويژگي هاي خود نوآوري براحتمال
پذيرش يا رد نو آوري تاثير مي گذارد .اين

ويژگي ها به پنج دسته تقسيم مي شوند.١ .
مزيت نسبي  .٢آزمون پذيري  .٣مشاهده پذيري

 .٤سادگي استفاده وقابل فهم بودن  .٥سازگاري.

د( سياست هاي محيط كﻼن پيرامون :اكثر

پژوهشها در حوزه تغييرات آموزشي در طول
چندين دهه اخير براساس سه رويكرد فناورانه،

سياسي و فرهنگي انجام شده است .برخي از اين
تغييرات عمدتا خارج از كنترل عوامل درون

سازماني است .بهطوركلي ميتوان گفت سياست-
هاي محيط كﻼن در  ٥حوزه زير شناسايي شده-
اند .١ :سياستهاي نظام آموزشي  .٢محيط
اجتماعي  .٣محيط اقتصادي  .٤محيط سياسي .٥

محيط فناوري )خسروي و همكاران .(١٣٩٢،
نوآوري برنامه درسي در دانشگاه ها :

هاي مختلف باز كرده ،بلكه در دورههاي مختلف

آموزش عالي نيز مورد توجه قرار گرفته است.
افراد نوآور و خﻼق و آگاه به فرصت ها است.

هدف هاي نوآوري برنامه درسي را مي توان

كسب دانش مربوط به نوآوري آموزشي ،تعيين و
تقويت ظرفيت ،استعداد و مهارت نوآوري ،القاي
مخاطره پذيري ،تقويت نگرشها در خصوص

پذيرش تغيير و غيره دانست.يكي از ضرورت
هاي ايجاد دانشگاه نوآور در بازنگري و طراحي

نظام مطلوب برنامه ريزي درسي مقطع آموزش
عالي آن است كه دانشگاه ها با شناخت نقاط
قوت و ضعف خود به طراحي برنامه هاي درسي

بپردازند .نوآوري از طريق تجربه و انتقال آن،

قابل آموزش و يادگيري است؛ اما ترويج آن آسان

نيست .ازاين رو ،آموزش يكي از جنبه هاي مهم

در گسترش نوآوري آموزشي است كه مورد توجه
ويژه اي واقع شده است .بنابراين توجه به
نوآوري برنامه درسي از جمله مهم ترين مﻼك
هاي ارزيابي دانشگاه ها است )اميري و
همكاران.(١٣٩٧،

نوآوري در برنامة درسي هنگامي رخ مي

دهد كه دانشكده ها و مديران آموزش عالي
اثربخشي برنامه هاي دانشگاهي را ارزيابي كنند و

اصﻼحات جزئي يا تغييرات كلي را پيشنهاد دهند
ولي اغلب نوآوري ها در برنامة درسي ريشه در
عوامل بيروني دارد نوآوري در برنامة درسي در

دانشگاه ها عمدتاً از دو دسته عامل نشات مي

٥٦

گيرند :عوامل دروني شامل ماهيت رشتة

عالي نقش بسزايي دارند) .بينش و همكاران،

تحصيلي ،هيأت علمي ،مواد آموزشي ،منابع در

.(١٣٩٥

آموزشي و ارائة بهبود برنامه حاصل مي شود و يا

 -چالشها و تحوﻻت محيط آموزش عالي

دسترس و ويژگي هاي دانشجويان هستند .عوامل
دروني عمدتاً از دو روش ارزيابي فرآيندهاي
از طريق ارزيابي خروجي هاي آموزشي حاصل

مي شود دستة دوم عوامل بيروني هستند كه شامل

فشارهاي محيطي ،انجمن هاي علمي ،تقاضاي

صنعت و سياست هاي دولت است عوامل بيروني

بيش تر براساس نتايج و خروجي هاي آموزشي

شكل مي گيرد .نوآوري هاي گسترده در برنامة

درسي نيازمند رهبري ،هماهنگي و توسعة
تخصصي مدرسان و مديران دانشگاهي است.

رهبري موفق چنين تغييراتي ،بايد مبتني بر فرهنگ

دانشگاه يعني توجه به آداب و رسوم ،هنجارها و
ارزش هاي نهادينه شده ،جريان هاي قدرت و
سياست در دانشگاه و باورها و نگرش هاي فردي

و جمعي در مورد تغيير ،روابط و فعاليت هاي
اجتماعي موجود باشد) .خسروي و آرمان

.(١٣٩٤،

جهت گيري و نو آوري برنامه درسي در

نظام آموزش عالي:

برنامه هاي درسي آموزش عالي از جمله

عوامل و عناصري هستند كه در تحقق بخشيدن

به اهداف آموزش عالي نقش بسزايي دارند .از اين
رو برنامه هاي درسي كه قلب مراكز دانشگاهي به

شمار مي آيند ،آيينه نقشها و اهداف آموزش
عالي و شايسته توجه دقيق هستند .برنامه هاي

درسي آموزش عالي از جمله عوامل و عناصري
هستند كه در تحقق بخشيدن به اهداف آموزش

عوامل موثر بر جهت گيري هاي برنامه درسي

رشته هاي مختلف در آموزش عالي عبارتند از :

 -چالشها و تحوﻻت در جهتگيريها و رسالت

هاي كلي آموزش عالي در سطح بين المللي

 -چالشها و تحوﻻت در جهتگيري و رسالت

هاي كلي آموزش عالي در سطح ملي

 -چالشها و تحوﻻت در جهتگيريهاي كلي و

ويژه برنامهدرسي در آموزش عالي بهطور عام
)عارفي(١٣٨٤ ،

برنامههاي درسي ،از مهمترين عناصر

آموزش عالي كشور هستند .كه نقش غير قابل
انكاري در تحقق رسالتهاي آموزش عالي ايفا

ميكنند .در جامعه ما اگرچه در مقام سخن در
رابطه با اهميت نو آوري صحبت هاي فراواني

وجود دارد ،اما در مقام عمل ،موسسه هاي

آموزشي ،فعاليتهاي خود را با روش هاي سنتي

اجرا مي كنند .از ضرورتهاي ايجاد دانشگاه

نوآور ،بازنگري نظام مطلوب برنامهريزي درسي

در مقطع آموزش عالي است .دانشگاه ها بايد با

شناخت نقاط قوت و ضعف خود و امكانات
موجود ،برنامههاي درسي متفاوت را طراحي

كنند.برنامههاي درسي در آموزش عالي ،ابزار
علمي و اجتماعي نيرومندي هستند كه ضمن

ترسيم حدود انتقال دانش و مهارت ،تجربه وسيع
علمي براي دانشجويان به شمار ميروند )موسوي

و همكاران.(١٣٩٥،

در حال حاضر نوآوري آموزشي به يكي

از مهمترين فعاليتهاي دانشگاهي تبديل شده

است و برنامههاي درسي ،ابزاري مهم براي تحقق
نوآوريهاي آموزشي به شمار ميروند )باس ١و

٥٧

ايفا مي كنند .همچنين به دليل ماهيت بسيار

پوياي دنيا ،ﻻزم است كه مراكز آموزش عالي و

دانشگاه هاي متعددي در دنيا به دليل تغييرات
گسترده در محيط پيرامون خود ،شروع به معرفي

همكاران .(٢٠١٣،بهطوريكه ،يكي از موضوعات

و اجراي نوآوري در برنامه درسي خود كنند.

همراه با اصﻼح اساسي در برنامه درسي باشد به

با كشورهاي مختلف ،فرهنگها و نظامهاي

مهم ،نوسازي برنامههاي درسي است .اين درحالي

است كه در برنامههاي درسي كنوني ،بازبيني كه
ندرت انجام مي شود و در بيشتر موارد تنها

تغييرات كوچكي اعمال مي شود .بدين معني كه

برنامههاي درسي ،متناسب با تغييرات اجتماعي
موجود

تغيير

همكاران.(١٣٩٥،

نتيجه گيري:

نميكنند

)موسوي

و

بر اساس مطالعات صورت گرفته روشن شده

است كه پژوهش كامل و جامعي در زمينه جهت

گيري و نوآوري برنامه درسي در نظام آموزش
عالي ايران به طور منسجم انجام نگرفته است.
البته كه اين امر از نقاط قوت و ضرورت هاي
اجراي پژوهش حاضر است .شايان ذكر است كه

بر اساس مفاهيم ارائه شده مي توان گفت كه :

جهت گيري هاي برنامه درسي يكي از شيوه هاي

تفكر فرد درباره محتوا ،مقاصد و شكل برنامه

درسي است .جهت گيري برنامه درسي شامل دو
بخش نظري )محتوا ( و عملي)ارزشيابي( است.

يكي از مهم ترين عناصر نظام آموزش عالي و

دانشگاه ها برنامه هاي درسي هستند كه نقش
تعيين كننده و غير قابل انكاري ،در تحقق اهداف

و رسالت هاي آموزش عالي از نظر كمي و كيفي
. Buss
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نوآوري در برنامه درسي  ،حركتي به سمت ترقي

است كه هدف آن ،توسعه آموزش عالي و ارتباط
آموزشي نوين و مطلوب است .روند رو به رشد
جوامع بشري باعث شده است كه حوزه آموزش

عالي تغييرات گستردهاي را تجربه كند .براي اين-
كه اين تغييرات ،با نيازهاي روزافزون جوامع

همسو باشد ،شايسته است كه اين تغييرات ،مبتني

بر نوآوري در برنامهدرسي باشد .نوآوري در
برنامه درسي ميتواند از يك تغيير ذهني ساده

مثل برنامه مطالعاتي جديد تا تغيير گسترده را

شامل شود .تأثير نوآوري ،بستگي به سطح
پذيرش نوآوريهاي برنامه درسي و توانايي تطبيق

نوآوري با يادگيري فراگيران دارد.

پيشنهاد مي شود كـه نظـام آمـوزش عـالي

ايران براي پـذيرش نـوآوريهـاي برنامـهدرسـي
برنامه هاي مدوني را در راستاي تقويـت فرهنـگ

نوآوري و پذيرش تغيير در نظام آموزش عـالي و

تقويــت رهبــري و مــديريت صــحيح تغييــرات

آموزشي به اجرا ،بگذارد.

همچنين پيشنهاد ميشود كه براي ارتقاي

كمي و كيفي آموزش عالي ايران به موارد ذيل

توجه گردد :

ضرورت ارتباط برنامهدرسي دانشگاه با

برنامه دورههاي تحصيلي قبلي ،ايجاب ميكند كه

٥٨

دستاندركاران برنامه درسي در آموزش عالي،
برنامه هاي درسي دورههاي تحصيلي قبلي را
مطالعه كنند و براي رفع مشكﻼت آن ها رهنمود،

پيشنهاد و راهكارهاي ﻻزم را ارائه دهند و با

دست اندركاران آن نظام مشاوره و رايزني كنند.

همچنين ﻻزم است كه برنامه ريزان ،قبل از اينكه

به شيوههاي اجرايي و عملي بپردازند ،بايد در
مورد عناصر برنامه درسي و مطابقت آن با
تغييرات گسترده جهاني تصميم گيري كنند تا

بتوانند بر مبناي آن ،تعادل ميان عناصر و تناسب
آنها را با انتظارات و آنچه كه مطلوب و جديد
است ،برقرار كنند.

بهطوركلي به منظور جهتگيري مطلوب در

برنامه درسي و نوآوري آن در نظام آموزش عالي،

در نظر گرفتن دو بعد نظري و عملي از تدوين
اهداف و محتوا تا ارزشيابي و تدوين بازخورد و
ارائه راهكارها متناسب با تغييرات جهاني و تﻼش

در جهت ايجاد نو آوري اقدامات ﻻزم را بايد

انجام داد .شايان ذكر است كه يكي از الزامهاي
برنامه درسي با رويكرد يادگيري مادامالعمر،

طراحي برنامهدرسي متناسب با شرايط كشور يا
برنامهدرسي بومي است .بنابراين پيشنهاد ميشود
براي بهرهگيري از تجربيات جهاني ،گروهي ويژه
از كساني كه با فرهنگ شرق و غرب به درستي

آشنايي دارند ،برنامههاي درسي دانشگاههاي معتبر
را مطالعه و نقد كنند ،نقاط مثبت و منفي آنها را

بررسي نمايند .سپس برنامه درسي جديد و
خﻼقانهاي ،متناسب با شرايط كشور و نتايج

مطالعه اين گروه تهيه شود.

٥٩
منابع و ماخذ
 -١اكبري بورنگ ،محمد ،جعفري ثاني ،حسين،
آهنچيان ،محمد رضا ،كارشكي ،حسين.
) .(١٣٩١جهت گيريهاي برنامهدرسي

استادان :نقش جنسيت ،مرتبه علمي و
نحوه ارائه آموزش )مجازي ،حضوري(

فصلنامة

نواوري

آفريني.٦٦-٨٤:(٧)٣.

و

ارزش

 -٧خسروي،محبوبه  .(١٣٩٦).عوامل مؤثّر بر
پذيرش نوآوري هاي برنامه درسي در

نظام آموزش عالي.مجله علمي دانشگاه
علوم پزشكي بيرجند.٦٨-٧٥ :٢٥.

در دانشگاه علوم پزشكي مشهد .مجله
ايراني آموزش در علوم پزشكي:(٣)١٢.

 -٨خسروي،محبوبه ،فتحي واجاره گاه،كوروش، ،

جهت گيري هاي برنامه درسي استادان

درسي در نظام آموزش عالي )مورد

.٢١٠-٢١٩

 -٢اكبري بورنگ،محمد .(١٣٩٢).بررسي نقش
بر احساس حضور دانشجويان در محيط

-٣

برنامة درسي نظام آموزش عالي .دو

مجازي :مطالعه ي تركيبي .پژوهش هاي
برنامه ي درسي.١-١٦:(١)٣.

اميري

،مجيد،موسوي،

ستاره،رجايي

ملكي ،حسن ،نوروزي ،داريوش.(١٣٩٢).

واكاوي پذيرش نوآور ي هاي برنامه
مطالعه :آئيننامه بازنگري برنامه درسي

دانشگاههاي ايران( .فصلنامه روان شناسي
تربيتي.١٣٥-١٦٦ :(٩)٢٧.

 -٩سليمي  ،ﻻدن،كشتي آراي،نرگس،فتحي

پور،سعيد .(١٣٩٧).بررسي ارتباط بين

واجارگاه،كوروش .(١٣٩٣).تبيين سير

هاي اصفهان و صنعتي اصفهان .فصلنامه

ايران .دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي

مهارت هاي حرفه اي با نوآوري هاي
برنامه هاي درسي استادان در دانشگاه

آموزش مهندسي ايران.٥٧-٧٥ :(٧٨)٢٠.

 -٤بينش ،مرتضي  ،بختياري فايندري ،منصوره،
نويد بخش،سيما .(١٣٩٥).بررسي برنامه
درسي دانشگاهي ،تصميم گيرندگان و
عوامل موثر بر آن .فصلنامه مطالعات
مديريت و حسابداري.١٥٧-١٦٤:(٣)٢.

 -٥پور اسماعيل ،راحله  ،امين خندقي ،مقصود،
مهرام ،بهروز .(١٣٩٧).التقاط ناسازوار در
جهت گيري هاي عملي برنامه درسي

تحول و اصﻼح نظام برنامه درسي
آموزش عالي بعد از انقﻼب اسﻼمي در
آموزش عالي.٥٢-٧٣:(٩)٥.

-١٠سليمي،جمال،شهبازي،زيبا .(١٣٩٦).سنجش
جهت گيري برنامه درسي اساتيد :مطالعه
موردي اساتيد دانشگاه كردستان .پژوهش
برنامه ريزي درسي .١٢-٢٧:(٢)١٣،

 -١١عارفي ،محبوبه .(١٣٨٤).برنامه ريزي درسـي
راهبــردي در آمــوزش عــالي .انتــشارات

جهاد دادنشگاهي واحد دانشگاهي شـهيد

بهشتي .١٣٨-١٧٩.

دانشجو معلمان  :نظريه داده بنياد.

 -١٢كيايي جمالي،سيد مهدي  ،فتحي واجارگاه ،

الگويي براي پياده سازي نوآوري در

برنامهدرسي در دوره تمركزگرايي در

پژوهشهاي برنامهدرسي.١-٣٠:(١)٨ .

 -٦خسروي ،محبوبه ،آرمان ،ماني .(١٣٩٤).

كورش ،موسي پور ،نعمت اﷲ ،خراساني،
اباصلت .(١٣٩٧).بررسي جهتگيريهاي
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 مديريت و.نظام آموزش عالي ايران
.آموزشي

نظامهاي

در

برنامهريزي

٦٠

.١٥٩-١٨٤:(١)١١

- رجايي، مصطفي، شريف، ستاره، موسوي-١٣
 بررسي ارتباط بين.(١٣٩٢) . سعيد،پور

ابعاد جو سازماني و ميزان پذيرش
 پژوهش در برنامه.نوآوري برنامه درسي
.١١ -٢٣:(٢)١٠.ريزي درسي

، نصر، محمد رضا، نيلي، ستاره، موسوي-١٤
.(١٣٩٥). محمد، مسعود،احمد رضا
بررسي نظرات دانشجويان تحصيﻼت

،ضعفها

،قوتها

درباره

تكميلي

فرصتها و تهديدهاي نو آوري برنامه

.درسي هنري در آموزش عالي هنر

-١١٤ :(٣٩)١٠ ،فصلنامه آموزش عالي

.٨٧

