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 چکیده:

های آموزش ناپذیر در نظامبازنگری و تغییر برنامه درسی بیش از پیش به ضرروتی اجتناب ،با توجه به سرعت تحوالت در جامعه

داشته است که  هاهدانشگاتفویض اختیار مناسبی به  ، تحقیقات و فناوریدر این راستا وزارت علوم .دانشگاهی تبدیل شده است

حاضر  به  مقالهدر  .باشدسازی ساختار سازمانی مناسب در دانشگاه میاستفاده بهینه از این فرصت نیازمند طراحی و جاری

در زمینه عدم استفاده شایسته از فرصت ارایه شده توسط وزارت علوم،  هادانشگاهآسیب شناسی تجربه ناموفق برخی از 

توان به عدم وجود ساختار مناسب، عدم وجود نیروی ها میترین آسیباز جمله مهم خته شده است وپرداتحقیقات و فناوری 

ختار مناسب یکی از الزامات براین اساس پیش بینی سا ندی اعضای هیأت علمی اشاره نمود.متخصص برنامه درسی و عدم توانم

ه گروییر یک فرآیند است نه یک رخداد، تغ: فروضه اصلیم . چهارباشدمی هادانشگاههی بازنگری برنامه درسی در دسامان

رت طراحی مداخالت مناسب جهت ضرو ها،نامه درسی، توجه به استقالل گروهآموزشی به عنوان واحد سازمانی اصلی بازنگری بر

فروضات پیش بود. تجربه دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس این مساختار ارکان اصلی این گذاری ، مبنای پایهمقاومت کاهش

 ریزیبرنامه شورای دانشگاه و درسی ریزیبرنامه اداره ،دانشکده درسی ریزیبرنامه شورای بینی ساختار سه سطحی متشکل از

گر به عنوان تسهیلدر سطح دانشکده نقشی تحت عنوان نماینده برنامه درسی دانشکده  همچنین .باشدمی دانشگاه درسی

 پیش بینی شد.بازنگری و تغییر برنامه درسی 

 گر برنامه درسیریزی درسی، تسهیلتدوین برنامه درسی، ارکان برنامه ،بازنگری برنامه درسی کلمات کلیدی:

 مقدمه

به صورت  ضرورتاً های درسی به عنوان قلب نظام آموزشیها، اهداف و نقش آموزش عالی در عصر حاضر، برنامهبا توجه به رسالت

دهد که ای تحت عنوان رو به زوال رفتن برنامه درسی رخ میصورت پدیدهبازنگری قرار گیرند، در غیر اینادواری باید مورد اصالح و 

های نخست ارایه برنامه :شودشود. از این اصطالح دو معنا استخراج میاز آن تحت عنوان برنامه درسی قراضه )دورریختنی( یاد می

اما زمینه کاربرد آنها در جامعه وجود ندارد  ،های درسی که قدیمی نیستندنامهدرسی منسوخ، قدیمی و از رده خارج و دیگری بر

روز تطبیق یابد، علمی (. لذا با توجه به این امر بایستی برنامه درسی با نیازهای در حال تغییر و تحوالت 9831)فتحی واجارگاه، 

برنامه درسی مفهوم بسیار کلی است که به هر تغییر ایجاد  شود. تغییربراین اساس بحث از تغییر و بازنگری برنامه درسی مطرح می

کند. یا به عبارت دیگر، تغییر برنامه درسی به عنوان هر نوع تغییر در ابعاد مختلف برنامه شده در آموزش یا محیط آموزشی اشاره می

د، اصالح یا بازنگری است. اصالح به شوکه در تغییر برنامه درسی مطرح می(. یکی از مفاهیمی9833باشد )مهرمحمدی، درسی می
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شود. این اصالحات شامل تجدید نظر در سازمان و ساختار تر در تغییر برنامه درسی مربوط میتر و بنیادیتغییرات خاص اما جامع

، به گرددمیذ شود. تصمیماتی که در جریان بازنگری برنامه درسی اتخانظام آموزشی، بازنگری عمده در برنامه درسی و امثال آن می

 (.9131شود )فولن، های آموزشی، ارزیابی و نظیر آن مربوط میاهداف برنامه درسی، مواد آموزشی، فعالیت

 _های کالن( و نامتمرکزمقطعی )معطوف به بررسی_امروزه در کشورهای پیشرفته، بازنگری برنامه درسی به دو صورت متمرکز

)سلیمی و  گیردنگری و بهبود مداوم کیفیت برنامه درسی و آموزشی( صورت میدایمی )در خود مؤسسه آموزشی با هدف باز

ها با هدف تربیت دانش آموختگان و گروهی دیگر از دانشگاه MIT. نمونه ای از بازنگری مقطعی در دانشگاه (9818همکاران، 

توان ای برای بازنگری غیر متمرکز مین نمونه( و به عنوا7002، و همکاران 1متناسب با نیاز حال و آینده صنعت انجام شد )کراولی

ریزی کوتاه مدت که طی دو مرحله انجام شد، یاد کرد. در این دانشگاه طی یک برنامه 2از بازنگری صورت گرفته در دانشگاه شفیلد

نقایص برنامه درسی  در مرحله اول اصالح موقت اعمال شد و در مرحله دوم بازنگری دراز مدت به منظور ایجاد یک اصالح جامع در

 (. 7001، و همکاران 3صورت گرفت )نیوبل

ریزی، های مربوط به برنامهکند تصمیممحور اقتضا میزدایی و گسترش برنامه درسی دانشگاه تمرکزتوان گفت طور کلی میبه

ی اخذ و به آن تحمیل شود، در خود که بیرون از مؤسسه آموزشطراحی، اجرا و ارزشیابی و تغییر و بازنگری برنامه درسی به جای این

گیری و به اجرا گذاشتن آن، داشتن اقتدار و اختیار متناسب در مورد برنامه درسی را گونه تصمیممؤسسه آموزشی اتخاذ گردد. این

هایی است بر عهده مدرس و طراحی مجدد برنامه درسی بر عهده کمیته در بسیاری کشورها بازنگری و بهبود درس معموالً .طلبدمی

 دهد. که گروه آموزشی به طور ویژه برای انجام این کار تشکیل می

در جهت تمرکز زدایی و ارتقای کیفیت ( 01/2/97ای )مصوب طی آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در کشور ما نیز 

عالی و تسهیل فرآیند تغییر برنامه درسی ها در مدیریت آموزش آموزش عالی و همچنین به منظور نهادینه کردن مشارکت دانشگاه

ها دانشگاه تا از این طریق نمودها واگذار به دانشگاه را ها، اختیار بازنگری برنامه درسیاز طریق مشارکت اعضای هیأت علمی دانشگاه

و امکانات و علمی خود جهت تناسب آن با نیاز جامعه، تحوالت  های درسیهای جدید و بازنگری برنامهنسبت به ایجاد رشته

( اختیارات 91/7/11عالوه بر این در بخشنامه اجرایی در خصوص تفویض اختیار به دانشگاه )های دانشگاه اقدام نمایند. توانایی

و جلوگیری از فرصت  هادانشگاهی گروه یک داده شد. جهت استفاده بهینه از فرصت به وجود آمده توسط هادانشگاهمناسبی به 

های دوره اول واگذاری  تواند راهگشا باشد. در ادامه به تشریح آسیبدر این زمینه می هادانشگاهشناسی تجربه قبلی آسیب  ،سوزی

 شود.پرداخته می هادانشگاهاختیار به 

 آسیب شناسی 

نامه ر اجرای آیینها حاکی از عدم موفقیت دبا وجود اقدام در جهت بازنگری برنامه درسی در سطوح مختلف دانشگاهی نتایج پژوهش

 مختلف مراحل در علمی اصول رعایت عدم مناسب، هایزیرساخت نبودتوان به بوده است. از جمله عوامل عدم موفقیت می

 از ارزیابی و نظارت فرایند نبود و دانشگاهی درسی یزیربرنامه عمل راهنمای یا الگو نبود مالی، منابع کمبود درسی، ریزیبرنامه

 تهیأ اعضای در انگیزه نبودن درسی، برنامه از حداقلی قرائت درسی، هایبرنامه تدوین و بازنگری خصوص در هاگاهدانش عملکرد

 برابر در علمی تهیأ اعضای مقاومت و متمرکز آزمون روح با درسی ریزیبرنامه اختیارات واگذاری روح سازگاری عدم و علمی

ها و تهدیدهای بازنگری برنامه درسی در نشست تخصصی آسیب . همچنینه نمود( اشار9831نوروززاده و همکاران، ) تغییرات

( مواردی چون عدم وجود ساختار مناسب جهت بازنگری برنامه درسی، عدم وجود نیروهای متخصص برنامه درسی و عدم 9811)

 زنگری برنامه درسی مطرح شد. های اساسی در زمینه باتوانمندی و شایستگی اساتید در زمینه برنامه درسی به عنوان چالش

                                                           
1. Crawley 
2. Sheffield 
3. Newble 
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 دهد که معموالًنشان می ،اندهای درسی اقدام نمودههایی که در زمینه بازنگری برنامههعالوه بر موارد فوق بررسی تجربه دانشگا

 شامل:مثال در یک دانشگاه سطوح  پذیرد.سطوح مختلف گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه صورت میدر گیری برنامه درسی صمیمت

ریزی کمیته کارشناسی شورای برنامه  -ریزی درسی دانشکده شورای برنامه -ریزی درسی بخش یا گروه آموزشی شورای برنامه

 درسی، ریزی برنامه دفترآموزشی،  گروهارکان شامل:  ی دیگردانشگاهریزی درسی دانشگاه و در رای برنامهشو -درسی دانشگاه 

عضاء ا :شاملد بازنگری برنامه درسی ینارکان تشکیل دهنده فرآها و یکی دیگر از دانشگاه دانشگاه رایشو، درسی ریزیبرنامه شورای

های درسی دانشگاه گزاری برنامهستاد سیاست وریزی دانشکده شورای برنامهگروه، شورای تخصصی ، متخصص در گروه آموزشی

ریزی درسی و سطوح عملیاتی )گروه و تباط منسجم بین ستاد برنامههای چنین ساختارهایی عدم وجود اراز جمله آسیب باشد.می

 است. های یاد شده ضروریها و آسیبرفع چالشجهت  هاذا وجود ساختاری بهینه در دانشگاهل. باشدمیدانشکده( 

 دانشگاه فردوسی مشهد تجربه

های یاد شده به ارایه اختیارات بازنگری برنامه درسی و رفع آسیب نامه وزارتی واگذاریدانشگاه فردوسی مشهد به منظور اجرای آیین

اصالح و بازنگری برنامه درسی در آموزش عالی  اساساً اقدام نمود. یدانشگاهتدوین و بازنگری برنامه درسی ساختاری بهینه در 

که در  مجموعه اصول و مفروضات اساسیگر فرآیند بازنگری خواهد بود. ای از اصول و مفروضات است که هدایتمبتنی بر مجموعه

 عبارتند از: تصمیم گیری برنامه درسی مالک عمل قرار گرفتطرح ریزی ساختار 

های آموزشی حداقل سه تا پنج سال در نظام دهد بیشتر تغییراتنتایج تحقیقات نشان میتغییر یک فرآیند است نه یک رخداد.  -9

( یکی از 9831نتایج پژوهش نصر و همکاران ) (. همچنین7091، 1هال و هوردزمان جهت رسیدن به سطح مطلوب نیاز دارند )

های عمده در راستای تمرکز زدایی و بازنگری برنامه درسی، تلقی خاتمه پیدا یافتن فعالیت بازنگری برنامه درسی در چالش

ل در نظر گرفت که تغییر برنامه درسی یک ها بعد از یک بار بازنگری است. بنابراین ضروری است این را به عنوان یک اصدانشگاه

از طرفی اجرای برنامه درسی و پایش وفاداری به برنامه درسی قصد شده ضرورت استمرار فرآیند برنامه درسی  فرایند مستمر است.

 نماید.را دو چندان می

های فردی در تغییر تأکید پویایی اگرچه بر اهمیت درک: گروه آموزشی به عنوان واحد سازمانی اصلی بازنگری برنامه درسی،   -7

تغییرات برنامه درسی دانشگاهی مستلزم . باشدمیآمیز تغییر، گروه آموزشی اما واحد سازمانی اصلی جهت اجرای موفقیتشود. می

زشی و هایی که از حمایت همکاران هیأت علمی، گروه آموها نشان داده است که پروژهنتایج پژوهشجا که کار جمعی است، از آن

در گروه آموزشی، به مشارکت حداکثری لذا ( 9831 و همکاران، اند )نصرمدیریت برخوردار نبوده چندان قرین موفقیت نبوده

 خواهد شد.ای های درسی توجه ویژهفرایند بازنگری برنامه

و از طرفی توجه به هویت  های آموزشی ساختار و روابط متنوعی وجود دارداز آنجا که در گروه: هاگروه استقالل به توجه -8

بازنگری برنامه نماید. بنابراین های آموزشی را ضروری میهای آموزشی و اعتماد آفرینی، تفویض اختیار به گروهآکادمیک گروه

 های آموزشی به صورت مستقل نسبت به اصالح برنامه درسی اقدام کنند. درسی مستلزم این است که هر یک از گروه

یک نکته اساسی در فرآیند تغییر و بازنگری برنامه درسی، غلبه بر  :مقاومت  کاهش جهت مناسب خالتمدا طراحی ضرورت -1

( 7009) . نتایج پژوهش هال(9113، 2باشد )دیویس و رودرزمقاومت اساتید در برابر تغییر و نگرانی آنان در مورد منافع خود می

ارکت اساتید، ارتباط مناسب، کار تیمی و ایجاد انگیزه و تعهد سبب ( نیز حاکی از آن است که مش7009و همکاران ) 3و کوالر

با توجه به مفروضه قبل  موفقیت در فرآیند بازنگری برنامه درسی و کاهش مقاومت اعضای هیأت علمی در برابر تغییر است.

 اثربخش مداخالت در گرو طراحی آن متناسب با مقتضیات گروه آموزشی است.

                                                           
1 . Hall & Hord 

2.Davis & Rhoders  
3. Cuellar 
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 دانشگاه ارکان برنامه درسی 

ها در قالب سطوح مختلف گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه صورت گیری برنامه درسی در سطح دانشگاهبه طور کلی تصمیم

امکان پذیر است. در سطوح مختلف در  "ریزی درسیشورا یا کمیته برنامه"هایی تحت عنوان پذیرد. این فرآیند در قالب کمیتهمی

علمی و مدیران حضور خواهند داشت تا فرایند اصالح و بازنگری برنامه درسی انجام شود. جزییات هریک ت أها اعضای هیاین کمیته

 از سطوح به شرح زیر است:

 درسی برنامه نماینده ،آموزشی گروه مدیر ،معاون آموزشی دانشکده شامل: ریزی درسی دانشکدهشورای برنامه -9

 آموزشی  گروه صیتخص علمی هیأت اعضای از تن دو یا یک دانشکده،

آن چه که در واقع سبب تمایز و به نوعی بهینه بودن ساختار پیشنهادی دانشگاه فردوسی مشهد شده است، وجود فردی به 

پیش بینی این نقش در راستای پوشش باشد. گر فرایند بازنگری میعنوان نماینده کمیته برنامه درسی است که در واقع تسهیل

مند و با انگیزه ین بدان اشاره شد. نماینده برنامه درسی، یکی از اعضای هیات علمی عالقهاپیش از هایی است که دادن آسیب

ارتباط مستمر با اداره ، فرآیند بازنگری برنامه درسی از طریق ارتباط با مجریان و نظارت بر تسهیلکه وظایف  باشدمیدانشکده 

با اداره همکاری ، نظارت بر حسن اجرای برنامه درسی مصوب، مه درسیبرنامه درسی دانشگاه جهت حصول اهداف بازنگری برنا

مشارکت فعال و نظارت بر حسن اجرای ، زمینه شناسایی نیازهای بهبود کیفیت آموزشیبرنامه درسی دانشگاه در 

ارایه آن به اداره  شناسایی نقاط قابل بهبود کیفیت برنامه درسی و آموزش در دانشکده و، های اداره برنامه درسیدستورالعمل

 را عهده دار است. برنامه درسی

 

 اداره مسئول شامل ریزی دانشگاهاداره برنامه -7

است. که وظیفه ارزیابی برنامه های درسی  درسی ریزی برنامه واحد کارشناسی تیم و دانشگاه درسی ریزی برنامه

 می برنامه ریزی درسی را بر عهده دارد.های وزارتی و اصول علنامهپیشنهادی از سوی دانشکده ها براساس آیین

معاون درسی دانشگاه شامل شورای برنامه ریزی  -8

و  تخصصی مهندسی، کشاورزیهای نمایندگان گروه و  مسئول اداره برنامه ریزی درسی دانشگاه ،آموزشی دانشگاه

و  ی، علوم تربیتی و روانشناسی(ادبیات و علوم انسان)الف علوم انسانی دامپزشکی، ، علوم پایه و ریاضی، منابع طبیعی

های درسی در سطح دانشگاه را است. که وظیفه تصویب نهایی برنامه ( مدیریت، الهیات و تربیت بدنی)ب علوم انسانی 

 برعهده دارد.
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 ساختار پیشنهادی دانشگاه فردوسی مشهد جهت بازنگری برنامه درسی آموزش عالی( 9شکل )

 

 

 منابع

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.تهران:  .(9731ها )اختیارات بازنگری برنامه درسی به دانشگاهنامه واگذاری آیین

وزارت علوم، تهران:  (.9711بخشنامه اجرایی مربوط به تفویض اختیار بازنگری و تدوین برنامه درسی مصوب )

 تحقیقات و فناوری.

 درسی برنامه نظام اصالح و تحول سیر تبیین(.9717سلیمی، الدن؛ کشتی آرای، نرگس و فتحی واجارگاه، کوروش )

 .28-17، 1، شماره 1، دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال ایران در اسالمی انقالب از بعد عالی آموزش

 .2-1(، 1) 9برنامه درسی دور ریختنی. دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموش عالی، (.9731فتحی واجارگاه )

ها، رویکردها و چشم .تغییر برنامه درسی، ترجمه احمدرضا نصر، مندرج در کتاب برنامه درسی: نظرگاه(9131مایکل ) فولن،

 اندازها، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

اندازها، چاپ دوم، مشهد: انتشارات آستان قدس ها، رویکردها، چشمبرنامه درسی: نظرگاه(.9733مهرمحمدی، محمود )

 رضوی.

 آموزش مراکز و هادانشگاه در طراحی و درسی رنامهب(.9731محمدرضا ) نیلی، و.. ا هدایت زاده، اعتماد. رضا صر،احمدن

 دانشگاهی جهاد انتشارات: اصفهان عالی،

 مشارکت وضعیت سهم(. 9731نوروززاده، رضا؛ محمودی، رضا؛ فتحی واجارگاه، کوروش؛ نوه ابراهیم، عبدالرحیم )

ریزی، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی،  برنامه عالی شورای مصوب درسی های برنامه بازنگری در دانشگاهها

 .18-27، 17شماره 
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