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فرایند برنامه ریزی درسی آموزش عالی در ایران :فرصت ها؛ چالش ها
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مدیر آموزش دانشگاه علمی کاربردی واحد دادگستری استان فارس
دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده
برنامه درسی اصلی ترین عنصر نظام آموزش عالی و بنیادی ترین ابزار برای فراهم آوری دانش ،تجربه و مهارت دانشجویان برای
عرضه خدمات به جامعه است .لذا تصمیم گیری در مورد فرایند تدوین و بازنگری آن باید به درستی صورت گیرد .بر این اساس
هدف از این پژوهش بررسی فرایند تدوین و بازنگری برنامه درسی در عمل و چالش ها و فرصتهای حاصل از نوع فرایند در گروه
های علوم پایه ،انسانی و فنی -مهندسی می باشد .روش پژوهش حاضر توصیفی -تحلیلی است که به صورت کیفی انجام گرفت و
جهت جمع آوری اطالعات از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده گردید .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران زیرگروه های
گروه علوم پایه ،مهندسی و انسانی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .برای ان تخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و
مصاحبه با مدیران گروه های آموزشی تا زمان دست یابی محقق به اشباع نظری به طول انجامید .نتایج نشان داد فرایند تدوین و
بازنگری برنامه درسی در هر سه گروه به صورت نیمه مترکز است .با این تفاوت که در علوم پایه و علوم انسانی ،فرایند به صورت
سلسله مراتبی اما در گروه مهندسی به شکل تعاملی می باشد .گروه علوم مهندسی چالشی را گزارش نکردند اما گروه علوم پایه
چالش زمان و گروه علوم انسانی عالوه بر آن ،چالش های محتوایی را نیز ذکرکردند .همچنین گروه های علوم پایه و فنی مهندسی
شکل گیری چهارچوب و قاعده و منسجم شدن برنامه را فرصت حاصل دانستند و گروه علوم انسانی تنها به شکل گیری چهارچوب
و قاعده اشاره کردند.
کلید واژگان  :برنامه درسی ،آموزش عالی ،علوم انسانی ،علوم پایه ،علوم فنی مهندسی
مقدمه
برنامه درسی جوهره هر نوع آموزشی است که در ترکیب با روش های موثر تدریس ،کارامدی و و اثر بخشی نظام آموزشی را
تضمین می کند .از این روی تعیین ساختار بهینه نظام برنام ریزی درسی و انتخاب و سازماندهی محتوا از جمله دل مشغولی های
سیاستگذاران نظام های آموزشی بوده است .این مهم در آموزش عالی اهمیتی مضاف می یابد زیرا برنامه درسی آموزش عالی ابزار
علمی و اجتماعی نیرومندی است که ضمن ترسیم چگونگی و حدود انتقال دانش و مهارتها ،تجربه وسیع علمی برای دانشجویان
محسوب می شود (سرمد و وزیری .)7711،در حقیقت برنامه درسی دانشگاهی تجربیات آکادمیک رسمی شده ایی است که به
صورت د وره ها یا برنامه های مطالعاتی تدوین شده اند و شامل کارگاه های آموزشی ،سمینارها ،دانش های نظری ،سخنرانی ها و
تجربیات عملی می باشد که معموال به شکل سه نوع دروس عمومی ،اختیاری و تخصصی ارائه می شوند (جف .)7991 2،این
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دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی تهران

Archive of SID

Altbach
Tomukong

2

www.SID.ir

3.
4.

Downloaded from amoozeshalee.ir at 13:56 +0430 on Monday May 1st 2017

برنامه ها از جمله عوامل و عناصری است که در تحقق بخشیدن به اهداف آموزش عالی نقش بسزایی دارد (آلتباخ .)7911 3،زیرا
اصلی ترین و بنیادی ترین ابزار برای فراهم آوری دانش ،تجربه و مهارت دانشجویان برای عرضه خدمات به جامعه است (نیلی و
همکاران .)7719 ،از این رو تصمیم گیری در مورد چگونگی تدوین آن باید به درستی صورت گیرد .در نتیجه می توان گفت یکی
از مقوله هایی که در حوزه برنامه درسی بیشترین کاربرد را دارد مقوله تدوین برنامه درسی است( .فتحی .)7711 ،این مفوله یک
فرایند یا نظام اجتماعی است .در این فرایند افراد و گروه های متعددی تاثیر گذارند اما باید توجه داشت که اساسا ترکیب تصمیم
گیرندگان و میزان تاثیر گذاری افراد و گروه ها در نظام برنامه ریزی درسی به نظام سیاسی کشورهای بستگی دارد (سراجی
 .) 7711،و هر کشوری با توجه به شرایط خود مشخص می کند که کدام وضعیت؛ تمرکز ،عدم تمرکز و یا نیمه تمرکز را در تصمیم
گیری های خود مناسب می داند (تموکنگ .)7711 4،در ایران طی سال های اخیر تالش هایی در خصوص تمرکز زدایی در
دانشگاه ها صورت گرفته است .هم اکنون دانشگاه ها مسیری را تجربه می کنند که از سال  99آن را به دست فراموشی سپرده
بودند .لذا بعد از  12سال رخوت و تمرکز که همه چیز از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ابالغ می شد ،حرکت آرام و بطنی
دانشگاه ها برای استفاده از اختیارات واگذار شده امری بدیهی است .تهیه و تدوین آیین نامه واگذاری اختیارات تدوین و بازنگری
برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها از جمله این تالش هاست .این آیین نامه که در تاریخ  19/1/72به کلیه دانشگاه های دارای
هیئت ممیزه ابالغ شد ،گامی بود در جهت تمرکز زدایی و نهادینه کردن مشارکت دانشگاه ها در برنامه ریزی درسی که در نهایت
ارتقای کیفیت آموزش عالی را موجب گردد (ایمانی .)7717 ،اینک بحث اساسی ،با وجود سیاستگذاری درجهت تمرکز زدایی در
برنامه ریزی درسی و مشارکتی کردن آن ،چگونگی فرایند تدوین و بازنگری برنامه درسی دانشگاهی در عمل و چالش ها و فرصت
های حاصل از این فرایند می باشد .نوروززاده و همکاران ( )7719با پژوهش در خصوص «بررسی وضعیت سهم مشارکت دانشگاه
ها در بازنگری برنامه درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی» چنین نتیجه گیری می کنند که سهم واگذاری بازنگری برنامه
درسی دانشگاه های دارای هیئت ممیزه بیشتر است ،همچنین بیشترین سهم واگذاری بازنگری برنامه درسی به گروه علوم انسانی و
کمترین به گروه هنر تعلق دارد و در نهایت بیشترین سهم واگذاری بازنگری برنامه درسی به دانشگاه های مستقر در تهران به ویژه
دانشگاه تهران تعلق دارد .همچنین نتایج حاصل از تحقیق خسروی و همکاران ( )7791در مورد « آسیب شناسی نوآوری در مدل
های مختلف برنامه درسی آموزش عالی » نیز نشان داد که آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها در عمل
مورد پذیرش قرار نگرفته و همچنین نوآوریهای برنامه درسی در آموزش عالی برای اجرا باید به مولفه های متعددی توجه داشته
باشد .کریمی و همکاران ( )7791نیز در تحقیقی که با عنوان « چالش های طراحی برنامه درسی آموزش عالی با رویکرد جامعه
یادگیری » انجام دادند یافته های پژوهش نشان داد طراحی برنامه درسی آموزش عالی با رویکرد جامعه یادگیری با چالشهای عدم
شناسایی نیازهای واقعی دانشجو و جامعه و بازنگری برنامه درسی متناسب با تحول در این نیازها ،پیش بینی نکردن امکان انعطاف
در برنامه درسی ،تمایل به تمرکزگرایی در تدوین برنامه های درسی ،وجود برخی مشکالت در کمیته های برنامه ریزی درسی درون
وزارتخانه و دانشگاه ها و عدم وجود ارتباط درونی میان برنامه درسی آموزش عالی و مقاطع قبل از آن روبروست .از این روی در این
مقاله با توجه به اینکه یکی از مقوله هایی که در برنامه درسی بیشترین کاربرد را دارد مقوله تدوین برنامه درسی است و با در نظر
کرفتن اهمیت برنامه درسی در تحقق بخشیدن به اهداف آموزش عالی ،تالش خواهد شد وضعیت موجود فرایند برنامه ریزی درسی
و چالش ها و فرصت ها پیش روی حاصل از این فرایند در گروه های علوم انسانی ،پایه و فنی مهندسی مورد بررسی و مقایسه قرار
گیرد .با این امید که با شناسایی شکاف بین وضع موجود و مطلوب راهکارهایی در جهت دست یابی به وضع مطلوب ارائه گردد .در
این راستا این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر می باشد
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فرایند تدوین و بازنگری برنامه درسی در گروه های علوم انس انی ،علوم فنی و علوم پایه از دیدگاه مدیران زیرگروه های این گروه ها،
چگونه است؟
چالش ها و فرصت های حاصل از نوع فرایند تدوین و بازنگری برنامه درسی در گروه های علوم انسانی ،علوم فنی و علوم پایه از
دیدگاه مدیران زیر گروه های این گروهها ،چیست؟

روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی – تحلیلی است که به صورت کیفی انجام
گرفت و جهت جمع آوری اطالعات از روش مصاحبه نیمه ساختار مند استفاده گردید .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران
زیرگروه های گروه علوم پایه ،علوم انسانی و علوم فنی -مهندسی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .برای انتخاب نمونه از روش نمونه
گیری هدفمند استفاده شد و مصاحبه با مدیران گروه های آموزشی در هر سه گروه علوم پایه ،علوم فنی و علوم انسانی تا زمان
دست یابی محقق به اشباع نظری به طول انجامید که  1نفر می باشند .سپس اطالعات حاصل از مصاحبه با استفاده از روش تحلیل
محتوا تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها و بحث
سوال اول پژوهش  :فرایند تدوین و بازنگری برنامه درسی در گروه های علوم پایه ،مهندسی و انسانی چگونه است ؟
نتایج حاصل از مصاحبه ها نشان داد فرایند تدوین و بازنگری برنامه درس ی در علوم انسانی و پایه به صورت نیمه مترکز سلسله
مراتبی و در علوم مهندسی نیمه متمرکز تعاملی می باشد .نیمه متمرکز سلسه مراتبی بدین معناست که نهادهای تصمیم گیر در
این فرایند به صورت سلسله مراتبی به ایفای نقش می پردازند و هر نهاد وظیفه خود را به انجام رسانده و جهت بررسی به دیگر نهاد
مربوطه ارجاع می دهد .این فرایند از تدوین و یا بازنگری برنامه در گروه های آموزشی شروع شده و به ترتیب به شورای دانشکده،
شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه ،شورای دانشگاه و دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
جهت طرح و بررسی ارائه می گردد .الزم به ذکر است برنامه های درسی مربوط به رشته های علوم انسانی جهت بررسی و تصویب
نهایی به شورای تحول علوم انسانی ابالغ می گردد اما برنامه های درسی علوم پایه و مهندسی توسط دفتر برنامه ریزی اموزش عالی
تصویب و جهت اجرا به دانشگاه ابالغ می گردد .فرایند نیمه مترکز تعاملی که در گروه های فنی مهندسی به کار گرفته می شود
بدین معناست که این فرایند به شکل تعاملی بین نهادهای تصمیم گیر در این خصوص صورت می پذیرد .این فرایند بدین شکل
می باشد که دفتر برنامه ریزی آموزش عالی در وزارت علوم اقدام به تشکیل کمیته ایی متشکل از صاحبنظران رشته مربوطه نموده
و جلساتی را با آنها در خصوص بحث و بررسی مس ائل روز رشته برگزار می نماید .سپس کمیته ی صاحنظران اقدام به تشکیل
کارگروه تخصصی متشکل از خبرگان رشته مربوطه می نمایند و وظیفه تهیه پیشنویس برنامه درسی جدید یا بازنگری برنامه درسی
را به آنها محول می نماید .کارگروه تخصصی پس از تهیه پیش نویس برنامه درسی ،برنامه را به گروه های آموزشی در دانشگاه های
هیئت ممیزه ابالغ نموده و پس از دریافت بازخوردهای آنها ،اقدام به اصالح و تدوین برنامه نهایی کرده و جهت تصویب نهایی به
دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ارجاع می دهد و دفتر مربوطه پس از تصویب ،برنامه را جهت اجرا به دانشگاه ها ابالغ می نماید .بر
این اساس نتایج بیانگر این نکته می باشد که در هر سه گروه وضعیت موجود فرایند تدوین و بازنگری برنامه درسی در مغایر با وضع
مطلوب مشخص شده در قالب تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها در راستای تمرکز زدایی می باشد .چرا که در این
آی ین نامه کلیه اختیارات تدوین و بازنگری برنامه به دانشگاه های دارای هیئت ممیزه تفویض گردیده و تنها نقش وزارت علوم،
تحقییقات و فناوری نظ ارت بر میزان اجرای این آیین نامه توسط دانشگاه ها می باشد .این نتایج با تحقیق خسروی و همکاران
( )7791و نوروززاده و همکاران ( )7719همخوانی دارد.
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سوال دوم پژوهش :چالش ها و فرصت های حاصل از نوع فرایند تدوین و بازنگری برنامه درسی در گروه های علوم پایه ،علوم
مهندسی ،علوم انسانی چیست؟

چالش زمان بر بودن :از نتایج تجزیه و تحلیل اطالعات حاصل از مصاحبه همه مدیران گروه های رشته علوم انسانی که مورد
مصاحبه قرار گرفته اند مشخص گردید فرایند تدوین و بازنگری برنامه  4سال به باال به طول می انجامد و این مورد با توجه به نیاز
ماهیتی رشته به تغیرات کوتاه مدت باعث مشکالتی همچون منسوخ شده برنامه در زمان اجرا شده است.
چالش های محتوایی :از تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده مشخص گردید مدیران گروه های مصاحبه شونده همگی معتقدند به
دلیل تعدد نهادی های تصمیم گیر در فرایند تدوین و بازنگری برنامه درسی و بعضا عدم تخصص و آشنایی اکثریت اعضاء این نهاد
ها با ادبیات خاص رشته های علوم انسانی ،زمینه پدیدار آمدن چالش های محتوایی ازجمله تغییر شکل برنامه درسی پیشنهاد
شده ،به وجود آمدن تعارض دیدگاه ،القا نظرات کارشناسی نشده و حاصله از منیت برخی اعضاء نهادها به وجود آمده است که خود
این چالش ها باعث ایجاد عواملی همچون کاربردی نبودن محتو ای برنامه در اجرا ،عدم تطبیق برنامه با نیاز فراگیر و مقاومت در
اجرای آن توسط گروه های آموزشی شده است .همیچنین تنها فرصت ذکر شده در علوم انسانی تعیین چهارچوب و قاعده بیان
گردید .بر این اساس نتایج به دست آمده در خصوص چالش های فرایند برنامه ریزی درسی در علوم انسانی با بررسی های
کریمی و همکاران ( )7791مشابهت دارد.
در جمع بندی کلی مشخص گردید در گروه های علوم پایه و فنی مهندسی گرچه فرایند برنامه ریزی متناسب با وضع مطلوب
مشخص شده در سیاستگذاری ها یعنی آیین نامه تقویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه های هیئت ممیزه نیست .اما این
به معنای عدم مناسب نبودن وضع موجود نیز نمی باشد .در نتیجه نه تنها شکافی بین وضع موجود و مطلوب فرایند تدوین و
بازنگری برنامه درسی مشخص شده در سیاستگذاری ها وجود ندارد بلکه طبق یافته ها مشخص گردید وضع موجود بهتر از وضع
مطلوب تعیین شده می باشد .اما وضعیت در مورد گروه علوم انسانی متفاوت می باشد .در این گروه ها بنا به دالیلی که اشاره
گردید ،مشخص شد فرایند موجود تدوین و بازنگری برنامه درسی اثربخش نیست و با چالش های زیادی مواجهه است .به نظر می
رسد در این گروه ها فرایند نیمه متمرکز تعاملی مانند گ روه مهندسی می تواند اثر بخش باشد چرا که نتایج نشان داد در علوم
انسانی نیز مقداری تمرکز در برنامه ریزی درسی برای ایجاد چهارچوب و قاعده و جلوگیری از هرج و مرچ نیاز است .الزم به ذکر
است برنامه ریزی درسی به صورت نیمه تعاملی در گروه های علوم انسانی باید با لحاظ کردن مواردی همچون ،غیر متمرکز کردن
برخی عناصر برنامه درسی از جمله روش تدریس ،انتخاب ابزار یادگیری ،گروه بندی و فضا ،در نظر گرفتن انعطاف پذیری دربرنامه،
استفاده از برنامه های درسی دانشگاه های معتبر جهان متناسب با شرایط و نیاز های کشور ،انتخاب اعضاء نهادهای تصمیم گیر بر
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پس از تجزیه و تحلیل نتایج مصاحبه ها مشخص گردید گروه علوم مهندسی در طی فرایند برنامه ریزی درسی که مشخص گردید
به صورت نیمه متمرکز تعاملی است ،با هیچگونه چالشی مواجه نمی باشد .از دالیل این موضوع مواردی از جمله عدم نیاز ماهیت
رشته های گروه مهندسی به تغیرات کوتاه مدت و همچنین کوتاه بودن زمان این این فرایند در صورت نیاز به تدوین برنامه جدید
یا بازنگری برنامه م وجود ذکر گردید .به نحوی که مدت زمان این فرایند حدودا  1سال به طول می انجامد .در صورتی که نیاز به
تدوین برنامه و بازنگری برنامه درسی در این گروه ها هر  9سال یک بار بیان گردید .همچنین در مورد فرصتهای حاصل از این نوع
فرانید ،ایجاد چهارچوب و قاعده و جلوگیری از هرج و مرج و همچنین انسجام برنامه به دلیل تعدد نهادها و تعاملی بودن فرایند
بیان گردید .در گروه علوم پایه نیز نتایج مشابهی به دست آمد با این تفاوت که این گروه ها تنها چالش فرایند نیمه مترکز سلسه
مراتبی را زمان بر بودن فرایند ذکر کردند اما با توجه به عدم نیا ز ماهیت رشته به تغیرات کوتاه مدت ،این چالش خطر آفرین و
تهدید کننده برای برنامه درسی محسوب نمی شود .اما درخصوص گروه علوم انسانی حکایت متفاوت می باشد .در گرو ه های علوم
انسانی چالش های زیر مشخص گردید.
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اساس تخصص در رشته مربوطه و تدوین و تصویب برنامه در بازه زمانی معقول و منطقی به دلیل ضرورت اجتناب ناپذیر تغییرات
سریع در محتوای رشته های علوم انسانی ،صورت پذیرد.
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