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اين مقاله در صدد است به اين سوال پاسخ دهد كه اگر  :چكيده

موزش عالي بخواهد در انجام وظيفه خود در زمينه سازي براي آ
تحقق جامعه يادگيري در ايران، فرصتهاي يادگيري عالي را 
گسترش دهد و براي ارتقاي كيفي آنها برنامه درسي با رويكرد 
يادگيري مادام العمر طراحي كند، با چه چالشهايي روبروست؟ براي 

 –ي با روش توصيفص كيف - پاسخ به آن در اين تحقيق كمي
نفر از صاحبنظران مشغول به كار در  24پيمايشي ديدگاههاي 

موسسات تحقيقاتي وابسته به دانشگاه و مديران دانشگاه  هاي 
نفر از اعضاي هيات علمي  153دولتي، از طريق مصاحبه و ديدگاه 

. از طريق پرسشنامه محقق ساخته بررسي شده استها  هاين دانشگا
وهش حاكي است آموزش عالي با چالشهاي عدم ي پژها هيافت

شناسايي نيازهاي واقعي دانشجو و جامعه وبازنگري برنامه درسي 
متناسب با تحول در اين نيازها، پيش بيني نكردن امكان انعطاف در 
برنامه درسي، عدم پذيرش تغيير در فلسفه و مفاهيم زيربنايي 

خصصان حوزه برنامه گيري از مت آموزش در آموزش عالي ،  عدم بهره
ها، استفاده نكردن از برنامه درسي  درسي براي تدوين برنامه

ي معتبر جهان متناسب با شرايط و نيازهاي كشور، تمايل ها هدانشگا
هاي درسي، وجود برخي مشكالت  به تمركزگرايي در تدوين برنامه

و ها  ريزي درسي درون  وزارتخانه و دانشگاه هاي برنامه در كميته
وجود ارتباط دروني ميان برنامه درسي آموزش عالي و مقاطع  عدم

ي اعضاي هيات علمي درباره ها هميان ديدگا. قبل از آن روبروست
اين چالشها بر حسب متغير هاي جنس، تحصيالت، مرتبه علمي، 

آنان . . نوع دانشگاه  و سابقه تدريس و مديريت تفاوتي وجود ندارد
  . اتفاق نظر دارنددر مورد وجود چالشهاي مذكور 

هاي برنامه درسي، چالش، آموزش عالي ،  الزام: كلمات كليدي 
  جامعه يادگيري، يادگيري مادام العمر
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Abstract: Facing the twenty-first century with the 
development of communities, people are faced with 
the necessity of moving towards a learning society. 
University must extend the learning opportunities and 
improve their quality with curriculum design through 
applying learning society approach to be able to 
respond to that necessity. Researchers believe that 
some conditions are needed for the above curriculum 
to succeed.  The present article attempts to answer the 
following question: "Which requirements and 
challenges does a university face with to design a 
curriculum with learning society approach?" In order 
to answer the above question a qualitative-quantitative 
research was carried out wherein the viewpoints of 24 
higher education experts were collected through 
interview; in the same way the comments of 153 
faculty members were taken by administering a 
questionnaire, the results of both were finally 
evaluated. The content validity of the questionnaire 
was confirmed by experts and the reliability was 
estimated via Cronbach's alpha (0.96). The results 
indicated that the university faces with following 
challenges: The non-substitution of learning instead of 
education; Incomplete identification of real needs of 
the students and society and non-revision the 
curriculum to suit the changing needs; Poor 
communication between levels of higher education 
curriculum and the previous degrees; Centralization in 
curriculum planning; Lack of flexibility in 
curriculum; Inadequate use of curriculum experts and 
disregarding role of faculty and student to develop the 
curricula. 
Statistical analysis of the survey findings also proved 
that there is no significant difference among the 
viewpoints of faculty members about these 
challenges, in terms of gender, education, academic 
ranking, type of university and experience in teaching 
and management. 
Keywords: curriculum requirements, challeng, higher 
education, learning society, lifelong learning .  
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  مقدمه

اواخر قرن بيستم، تغييرات اقتصادي، اجتماعي و فناوري بسياري در جوامع پديدار شد      
با نگاه به اين شرايط، متفكران تذكر داده اند، جوامع اگر ). 2، ص2007مورگان و همكاران، (

بخواهند از فرصت هاي ناشي از تحوالت به نفع خود سود جويند و از عهده چالش هاي احتمالي 
بيني كرده و براي رسيدن به آن بسترسازي كنند  برآيند، بايد جامعه آينده مطلوب خود را پيش

اكثر اين متفكران تشكيل جامعه يادگيري را ). 102، به نقل از فريره، ص2008جارويس، (
اند، زيرا اگر به مردم فرصت هايي براي پرداختن به يادگيري در سراسر دوران  پيشنهاد نموده

توانند از عهده چالش هاي ذكر شده  العمر باشند، مي اده شود و آنها يادگيرنده مادامزندگي د
بديهي است در تحقق اين جامعه، ). 103، ص 2008 ؛ جارويس،1، ص2002، 1ادواردز(برآيند 

نظام هاي آموزشي به ويژه آموزش عالي و در ميان موسسات آن، دانشگاه  نقش مهمي دارد 
، 1380، 4؛ كاستلز9، ص 2006، 3؛ تيچلر1، ص 2001، 2؛ ايكسيا ازهو30، ص 1376يونسكو، (

يكي از مهمترين ابزار هاي آموزش عالي، در اين عرصه،  ). 302، ص 2001، 5؛ اسكات80ص
بسياري از محققان با بررسي وضعيت ). 25، ص6،2004لوننبرگ و اورنشتاين(برنامه درسي است 

اصالح و تغيير برنامه درسي يك ضرورت است و  اصالح كنوني جوامع، نتيجه گرفته اند اكنون 
بر اساس اين هدف، آموزش عالي ازيك . اين برنامه بايد با هدف ايجاد جامعه يادگيري انجام گيرد

سو، بايد فرصتهاي يادگيري را گسترش دهد و از سوي ديگر، براي ارتقاي كيفيت آنها ، به تدوين 
آنان تاكيد كرده اند شرط موفقيت اين . مادام العمر بپردازد برنامه درسي مطابق با اصول يادگيري

بعضي از . برنامه وجود برخي از شرايط، رعايت بعضي مالحظات و انجام اقدامهاي الزم است
، 1381(، واگنر )84، ص1994(،  كندي و همكاران)37، ص 2004(محققان از جمله النگ ورث 

مها را از منظر برنامه ريزي درسي با رويكرد اين الزا) 13، ص1387(و بانك جهاني ) 244ص
يادگيري مادام العمر بررسي كرده و دريافته اند، اگر چه نظام هاي آموزش عالي اين الزامها را در 

لذا آموزش . مقياس وسيع پذيرفته اند اما درعمل، اغلب تالش كمي براي اجراي آنها وجود دارد 
سي  با رويكرد جامعه يادگيري با موانع و چالش هاي عالي در رعايت الزامهاي برنامه ريزي در

  .بسياري روبروست

                                                 
1- Edwards  
2  - Xiaozahu 
3  - Tichler 
4- Kastelz 
5 - Scotte 
6-  Lonenbarg and Ornstein 
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در اين مقاله، با توجه به  اينكه تحوالتي كه جهان را با ضرورت حركت به سمت جامعه      
يادگيري مواجه ساخته به سرعت كشور ما را نيز تحت تاثير قرار مي دهد و تالش براي تحقق آن 

پذير تبديل ساخته، درصدد است به اين سوال پاسخ دهد كه اگر را به يك ضرورت اجتناب نا
آموزش عالي بخواهد در انجام وظيفه خود در زمينه سازي براي تحقق جامعه يادگيري در ايران، 
فرصتهاي يادگيري عالي را گسترش دهد و براي ارتقاي كيفي آنها برنامه درسي با رويكرد 

براي پاسخ به اين سوال، ابتدا . هايي روبرو است؟ چالش العمر طراحي كند با چه يادگيري مادام
ديدگاههاي صاحبنظران ساير كشورها در زمينه الزامهاي طراحي برنامه درسي با رويكرد 

ي صاحبنظران، مديران و ها هالعمر به طور مختصر بررسي شده، سپس، ديدگا يادگيري مادام
  .سي مي گرددي دولتي كشورمان  بررها هاعضاي هيات علمي دانشگا

هاي طراحي برنامه  العمر الزام از نظر محققان و حاميان برنامه درسي با رويكرد يادگيري مادام     
  :درسي به منظور تحقق جامعه يادگيري شامل شش محور بشرح زير مي باشد

  شناسايي نيازهاي واقعي جامعه و دانشجو،   -1
  و استاندارد،پيش بيني انعطاف پذيري در برنامه درسي ملي  -2
  تغيير رويكرد آموزش، از تدريس به يادگيري،  -3
  مشاركت عضو هيات علمي و دانشجو در فرآيند برنامه ريزي درسي -4
  كاهش تمركز گرايي در نظام برنامه ريزي درسي و -5
در ادامه . برقراري ارتباط دروني ميان برنامه درسي آموزش عالي با برنامه درسي مقاطع قبل -6

  .  گي اجراي آنها بررسي مي شودچگون
متخصصان برنامه درسي مانند بابيت، تايلر،  :شناسايي نيازهاي واقعي دانشجو و جامعه -1

ي درس تلقي ريز برنامهي مهم ها هتابا، استافل بيم و كافمن نياز سنجي را يكي از مولف
ز براي كل فرآيند اين فرايند، اطالعات مورد نيا). 142، ص1388فتحي واجارگاه، (اند كرده
براي تشخيص ). 141-145، ص 1388فتحي واجارگاه، (ي درسي را فراهم مي كند ريز برنامه

در . معتقدند سه منبع دانش، جامعه و فراگير بايد مطالعه شوند) 1377(نيازها سيلور و همكاران
درسي است  برنامه درسي با رويكرد جامعه يادگيري، دانش همچنان تعيين كننده محتواي برنامه

در پاسخ به اين سوال كه براي تحقق جامعه يادگيري، تا ). 241، ص 1377سيلور و همكاران، (
چه حد بايد بر جامعه يا يادگيرنده تأكيد داشت؟ اكثر صاحب نظران اظهار داشته اند، رشد 

ورث، النگ (توانايي هاي بالقوه و عاليق و نيازهاي يادگيرندگان بايد كانون توجه قرار گيرد 
  ).25، به نقل از انجمن اروپا، ص2004
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آن ) 185، ص1374(و تافلر) 63، ص 1377(دليل اين ضرورت از نظر سيلور و همكاران      
است كه در دنيايي با تغييرهاي سريع، تربيت افراد براي موقعيت موجود، در واقع تربيت آنها 

و نگرش هايي را ها  هارت ها، دانشاز طرف ديگر، نمي توان به انسان ها، م. براي كهنگي است
با وجود اين، اگر بتوان به آنها كمك كرد تا . آموخت كه گمان مي رود در آينده مورد نيازند

. يادگيرنده خود رهبر شوند مي توان به آنها توانايي نوسازي خويش و كمك به جامعه را داد
موجب ايجاد روشهاي جديدي  نيز تأكيد دارد رشد فناوري اطالعات و ارتباطات) 1996(دوهمن

بنابراين، به عنوان يك . از آموزش و يادگيري و منجر به گسترش فرصت هاي يادگيري شده است
تعهد، موسسات آموزشي بايد يادگيرندگان خود را با چگونگي انتخاب و تركيب فرايندهاي 

سازند تا بتوانند يادگيري و ايجاد تعادل صحيح ميان مسيرهاي قابل دسترس براي يادگيري آشنا 
  ). 35ص (نيازهاي خاص خود را رفع كنند و مسئوليت هدايت يادگيري خود را بر عهده بگيرند 

، يونسكو )71، ص1987(البته يادگيرنده محور شدن برنامه درسي به عقيده دي هاي نيوت       
فتن به معني ناديده گر) 257، ص1381(و نواش ) 15، ص2004(، النگ ورث )133، ص1388(

. در مقابل، بايد نسبت به نيازهاي جامعه و يادگيرنده نگاه تلفيقي داشت. نيازهاي جامعه نيست
تأكيد كرده است يادگيرندگان به دليل » به سوي جامعه دانايي محور«در گزارش ) 1388(يونسكو

جايگاه  و آرزوي شان براي عدالت، خالقيت و ديدگاهشان درباره آينده، در جامعهها  عاليق، آرمان
بنابر اين، نيازهاي . در واقع، بسياري از نيازهاي آنها منطبق با نيازهاي جامعه است. كليدي دارند

به اين ترتيب، شخصيت در حال . دانشجو بايد مطالعه شده و زيربناي تغييرات آموزشي قرار گيرد
فداي فرد، زيرا  و نه جامعه شود ميتكامل يادگيرنده محور اصلي است، اما نه فرد فداي جامعه 

، 1388يونسكو، (بين هدف تحقق فردي و پيشرفت اجتماعي همپوشاني به وجود مي آورد 
  ).133ص

بسياري از محققان  معتقدند آموزش عالي در زمينه نياز سنجي ناكارآمد و داراي نواقصي       
امعه و تأكيد صرف بر نيازهاي اقتصادي و شغلي ج) 2008(و كافيلد) 2004(النگ ورث. است

. عدم مشاركت افراد عالقه مند به ويژه دانشجويان را در شناسايي نيازها مورد انتقاد قرار داده اند
از نظر اين محققان اگر چه در نيمه دوم قرن بيستم هدف عمده برنامه، كمك به اشتغال تمام 

با  وقت و تقويت رشد اقتصادي بوده است ولي چنين گرايشي در نياز سنجي و هدف گذاري
شرايط كنوني جامعه هماهنگي ندارد، زيرا به گفته النگ ورث، تعداد زيادي از افراد، نه به دليل 

و انگيزش الزم براي ها  كمبود دانش و مهارتهاي شغلي، بلكه بيشتر به دليل ضعف در آگاهي
يد توجه از نظر كافيلد نيز با). 15ص(حضور در جامعه نياز به ادامه يادگيري در دانشگاه  دارند 
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به اين اميد كه روزي دانشجويان دربخش صنعت يا تجارت شغلي پيدا ها  داشت پرورش مهارت
در اين خصوص . را به كار گيرند، امروزه با ماهيت بازار كار همخواني نداردها  كنند و اين مهارت

به جاي اگر با يادگيرندگان درباره اولويت هاي آنها مشورت مي شد، احتمال زيادي داشت آنها 
استخدام در مشاغلي كه به زودي از رده خارج مي شوند، ها  و شايستگيها  تأكيد بر مهارت

. انتظارات خود را براساس چشم اندازي از زندگي شغلي متناسب با مشاغل آينده بيان مي كردند
اهداف اقتصادي آموزش ) 16، ص2004(و النگ ورث ) 48، ص2008(بنابراين، به توصيه كافيلد 

يد با اهداف اجتماعي تركيب شده و بر مجموعه كامل از اطالعات مربوط به جامعه، بنيانگذاري با
) 71، ص2001(1، داندريا و گوسلينگ)15،ص2004(به اعتقاد النگ ورث). 133-134ص (شود 

مهمترين مساله در زمينه نياز سنجي، تأكيد بر حدس و ) 384، ص1383(و الولي و همكاران 
اين . ي و عدم توجه به لزوم نياز سنجي با روش علمي استريز برنامهران گمان دست اندكا

ي حدس زده شده درباره نيازهاي ها همحققان معتقدند تاكنون برنامه درسي براساس داد
اين كار موجب شده تا پيشنهادات، راهبردها و تصميم . دانشجويان و جامعه تدوين شده اند

د يك تئوري زيربنايي باشد و به اعتقاد الولي و همكاران گيريهايشان غير واقع بينانه و فاق
  . موجب جدايي آموزش عالي از جامعه شده است) 384، ص1383(
ويژگي بارز برنامه درسي  :پيش بيني انعطاف پذيري در برنامه درسي ملي و استاندارد -2

شده و يكسان براي  برنامه درسي استاندارد. با رويكرد يادگيري مادام العمر انعطاف پذيري است
. ي درسي است، بايد كنار گذاشته شودريز برنامههمه درسطح ملي كه محصول نظام هاي متمركز 

اين انتظار كه دانشجو همراه با همكالسيهايش درون يك جدول واحد بندي شده، مجموعه اي از 
ود بياموزد موضوعات درسي اجباري را با حق انتخاب كم و يك دروه زماني، شروع و پايان محد

بنابراين، همان طور كه . با الزام هاي جامعه يادگيري همخواني ندارد) 81، ص2002ديوكي، (
معتقدند، رويكرد منعطف به برنامه درسي در ) 2000(حاميان ايده جامعه يادگيري از جمله تيلور 

به اين دليل كه امروزه ) 4ص(همه موسسات آموزشي از جمله دانشگاه  يك ضرورت است 
پيشرفت در فناوري اطالعات و ارتباطات از يك طرف استقالل يادگيرنده و يادگيري خود رهبر را 

از طرف ديگر، حجم باال و تنوع اطالعات در دسترس . در فرايند آموزش ايجاب مي كند
دانشجويان مستلزم وجود قابليت هاي خاصي مثل يادگيري چگونه يادگرفتن است تا بتوانند با 

عالوه بر . ديد سازگار شوند و با پديده كثرت و تنوع اطالعات به خوبي مواجه گردنداين شرايط ج
                                                 

1. Dandrea& Gosling  
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اين . اين، امروزه يكي از ويژگي هاي برنامه درسي موفق، پرورش دانشجويان متفكر و نقاد است
ها  تواناييها در شرايطي رشد مي كند كه فضايي حاكي از اعتماد، آزادي براي تبادل نظر و ايده

وقتي استاد از آزادي عمل كمي برخوردار است،  نمي تواند چنين شرايطي را در . اشدفراهم ب
مهمترين ). 223، ص1384؛ حسيني نژاد و همكاران، 58، ص1387رامفل، (كالس فراهم كند 

، 1388(عاملي كه انعطاف پذيري در برنامه درسي را ايجاب مي كند به عقيده بتيز و پول 
، اسكواتز و )243، ص1381(، واگنر )247، ص2003(، ديويس )57، ص1387(، رامفل )31ص

و بسياري از صاحب نظران ديگر، نامتجانس شدن جمعيت دانشجويي در ) 20، ص2000(اسلوي 
چنين . اثر گسترش آموزش عالي و حضور دانشجويان شاغل و داراي مسوليتهاي متعدد است

  . هستندافرادي نيازمند آموزش منعطف و متناسب با شرايط شان 
شواهد و نتايج مطالعات حاكي است، منعطف نمودن برنامه درسي در عمل با مشكالتي         

توسعه كمي فرصت هاي يادگيري در آموزش عالي كشورهاي مورد مطالعه در . روبرو هست
باعث شده تا تعداد دانشجويان غير سنتي از جمله دانشجويان ) 2000(پژوهش اسكواتز و اسلوي

ي درسي ريز برنامهو ها  ه وقت افزايش يابد، اما در اكثر موارد با تجديد نظر در خط مشيزن و پار
دريافتند حتي جايي كه معيارهاي ) 21، ص2000(اسكواتز و اسلوي). 20ص(همراه نبوده است 

پذيرش دانشجو باز هستند، هنوز دربهاي آموزش عالي به روي بخش بزرگي از جمعيت بسته 
در اين موسسات مبتني بر آموزش اجباري و خدمات، تسهيالت و جدول است، زيرا آموزش 

اين محققان معتقدند آموزش عالي . زمانبندي آنها متناسب با دانشجويان جوان و تمام وقت است
بايد انعطاف پذيرتر شده و اقدام هايي مثل ايجاد انعطاف در مطالعه از طريق به كارگيري 

، اعتبار قايل شدن براي مطالعه ها هراه دور، پودماني كردن دورتسهيالت و امكانات يادگيري از 
يي براي ارزيابي و ها هپاره وقت، به كارگيري جدي تر فناوري اطالعات و ارتباطات و تعيين شيو

 .شناخت يادگيري قبلي را انجام دهد

بسياري از محققان با بررسي وضعيت  :تغيير رويكرد آموزش از تدريس به يادگيري -3
اضا براي آموزش عالي، اظهار داشته اند امروزه تقاضا براي آموزش سنتي تكراري كاهش يافته و تق

ي درسي سنتي و فرصت هاي يادگيري ها هاكثر متقاضيان خواستار جهت گيري نوين در برنام
، )13، ص1994(در پاسخ به اين تقاضا، كندي و همكاران . داراي كيفيت باال هستند

نتيجه گرفته اند همزمان با گسترش ) 329، ص2006(، وان درزي )42، ص2000(كناپروكروپلي 
فرصت هاي يادگيري، تغيير برنامه درسي و شيوه آموزش از تدريس و يادگيري مبتني بر 
تئوريهايي كه بر فردگرايي تأكيد دارند به يادگيري مبتني بر تئوريهاي اجتماعي يك ضرورت 
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الي نه تنها الزم است يادگيرندگان را براي وظايف زندگي آموزش ع) 2008(از نظر كافيلد . است
فردي و انجام متعهدانه شغل آماده كند، بلكه بايد آنها را براي شهروند فعال، مشتري نكته سنج 

، رامفل )13، ص2005(به عقيده چارلتون و همكاران. بودن و حفظ عزت نفس خود آماده نمايد
اين ضرورت ناشي از تقاضاهاي اقتصاد دانش و  ) 6-7، ص2010(و چامبرز ) 53، ص1387(

جامعه دانايي محور است كه بيش از مهارت هاي فردي بر نياز به توانايي كار گروهي و فعاليت 
يادگيري مي تواند منجر به رشد ارزش هايي شود كه مي توانند به رشد . جمعي تأكيد دارد

بر اساس اين . آگاهانه تر كمك كنداقتصادي، انسجام اجتماعي بيشتر و انتخاب هاي سياسي 
داليل، برنامه درسي آموزش عالي بايد به جاي تأكيد بر رفع نيازهاي يادگيري ناشي از رشد بر 

ها  اين تئوري. حسب سن تقويمي، بر يادگيري مبتني بر تئوريهاي اجتماعي و فرهنگي تأكيد كند
ها  دانش و ارزش. مطالعه مي كنند چگونگي رشد در اثر تجارب اجتماعي و فرهنگي يادگيرنده را

درون موسسه آموزشي و جامعه بزرگتري كه موسسه به آن تعلق دارد، كسب شده و تئوري 
و در اثر آنها هويت فرد تغيير كرده ) 13، ص2005چارلتون و همكاران، (پردازي مي شوند 

ي اجتماعي تئوريها). 65، ص2008؛ جارويس، 12، ص 2008كافيلد، (ويادگيري روي مي دهد 
ي يادگيري متداول در موسسات آموزشي را به چالش كشيده و جايگاه ها هيادگيري، شيو

يادگيرنده به عنوان همكار در خلق دانش و مهارت هاي جديد به وسيله تقسيم تجارب و ساختن 
آنها گوياي اين انتظارند كه موسسه آموزشي از . دانش با كمك ديگران را خاطر نشان مي كنند

ه دانشگاه بايد يك جامعه يادگيري باشد كه داراي فرهنگ جمعي بوده و در آن، برنامه جمل
درسي با رويكرد فعال و مشاركتي، تدريس گروهي و محتواي ميان رشته اي طراحي و اجرا 

هدف عمده آن، توليد دانش به شكل جمعي از طريق تعامل ذهني ميان دانشجويان و . شود مي
؛ 15، ص1، به نقل از گابلينك و همكاران2005چارلتون، (لمي مي باشد دانشجو با عضو هيأت ع

  ).126، ص 2000فيلد، 
بارنز . واضح است پذيرش چنين تغييري در مفاهيم زيربنايي آموزش كاري مشكل است    

تذكر داده است، اكنون به طور گسترده اي نظريه ساخت و سازگرايي به عنوان يك ) 2011(
دريس شناخته شده، اما در عمل تنها دانش تخصصي، جاي خود را حفظ رويكرد مطلوب به ت

در بعضي كشورها علي رغم پذيرش اين ديدگاه كه برنامه درسي با رويكرد ). 28ص(كرده است
جامعه يادگيري بايد بر تئوريهاي يادگيري اجتماعي بنيان گذاري شود و تداركاتي را فراهم كند 

ك براي تمام افراد تبديل شود، اما نظام آموزشي هنوز جهت تا يادگيري به يك مسئوليت مشتر

                                                 
1- Gabelinck  
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؛ 193، ص1999؛ دي، 2، ص 2011بارنز،(دهي غلط خود را به سمت فردگرايي ادامه مي دهد 
و كندي و ) 183، ص 2000(اين شرايط به عقيده كناپر و كروپلي ). 24، ص2008كافيلد، 

يي كه يادگيري مادام العمر را به عنوان ها هباعث شده تا حتي در دانشگا) 85، ص1994(همكاران 
. اصل راهنماي برنامه درسي خود پذيرفته اند، تحقق اين هدف نهايي با مشكل روبرو شود

بنابراين، اكثر محققان و صاحب نظران توصيه مي كنند، پذيرش مفهوم وسيع جديدي از 
وي آن چه الزم است انجام يادگيري به همراه شدن حرف با عمل و سطح بااليي از توافق نظر برر

  ).230، ص 1987؛ سوپر و همكاران، ص 189، ص 2000كناپروكروپلي، (گيرد، نياز دارد 
ي درسي يك ريز برنامه :يريز برنامهدر فرآيند  مشاركت عضو هيأت علمي و دانشجو -4

، افراد و دراين فرايند). 121، ص1387نوروززاده و فتحي واجارگاه، (فرايند يا نظام اجتماعي است 
در ها  تركيب تصميم گيرندگان و ميزان تأثير گذاري افراد و گروه. ي متعددي تاثير گذارندها هگرو

مطالعات ). 63، ص1994آيزنر، (ي درسي، به نظام سياسي كشور بستگي دارد ريز برنامهنظام 
شان مي ي درسي نريز برنامهدرباره نظام هاي متمركز ) 85، ص2004(افرادي مانند النگ ورث 

در دست يابي به هدف موفقيت چنداني نداشته و مهمترين دليل شكست آنها، عدم ها  دهد برنامه
ي درسي ريز برنامهمشاركت همه افراد مرتبط با برنامه درسي به ويژه عضو هيأت علمي در فرايند 

، زيرا براين اساس، پيشنهاد كرده اند مهمترين راه حل، تهيه برنامه درسي مشاركتي است. است
احساس مسئوليت در قبال  شود ميي درسي باعث ريز برنامهوجود فرصت مشاركت براي همه در 

برنامه با شرايط، منابع و موانع جامعه محلي متناسب تر شده و . برنامه درسي افزايش يابد
  . انطباقش با شرايط بيشتر گردد

گاهي . عضي از مشكالت مواجه استي درسي مشاركتي در آموزش عالي با بريز برنامهالبته        
ساختار سلسله مراتبي نظام آموزشي در درون و بيرون آموزش عالي باعث محدود شدن تعامل 

و در نتيجه كمبود گفت و شنود سازنده ميان افراد، فقر جريان اطالعات، ها  ميان بخش
ر مي دهد، تذك) 2004(همان طور كه النگ ورث. تفسيرهاي ناقص و انگيزش پايين مي گردد

تغيير محتوا و روش هاي موجود در برنامه درسي، اغلب با مخالفت دولت، عموم مردم و مربيان 
انجام اين تغيير مستلزم آن است كه آموزش عالي به سازمان يادگيري تبديل . روبرو مي شود

ه شود و برنامه ريزان درسي و ساير دست اندكاران آن همواره درصدد ايفاي نقش خود در تهي
حاميان ). 31، ص 2004النگ ورث، (برنامه درسي، روش كار و مديريت سازمان باشند 

ي درسي با رويكرد يادگيري مادام العمر، براي نقش و حضور دو عنصر عضو هيأت علمي ريز برنامه
تاكنون بسياري از صاحب نظران  .ي درسي، اهميت ويژه اي قايلندريز برنامهو دانشجو در فرايند 
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، همچنين بسياري از )1962( 2، تابا)1382( 1، گودلد)1993(درسي از جمله شواب برنامه 
به نقش مهم استاد در تدوين برنامه درسي و اجرا و ارزشيابي آن اذعان كرده اند ها  تحقيق

 5ويشي) 1990( 4، راتكليف)1978( 3لوين) 178، ص1387نوروززاده و فتحي واجارگاه، (
ي درسي ريز برنامهبر اين باورند كه آنها مي توانند و بايد در ) 85، ص1376(و يونسكو ) 1965(

مشاركت كنند، زيرا به دليل آشنايي با عوامل موثر بر برنامه درسي و ارتباط با كالس و 
ي منعكس ريز برنامهدانشجويان، بسياري از نيازهاي واقعي ايشان را شناسايي و آن را به كميته 

ي كنند تا اهداف، محتوا و روش هاي آموزشي واقع بينانه اي در در نتيجه، كمك م. مي نمايند
ي درسي ريز برنامهافزون براين، فعاليت عضو هيأت علمي در گروه . برنامه درسي برگزيده شوند

سبب جذابيت محيط كار و حمايت كننده و برانگيزنده بودن آن شده و ارتباط ميان استادان را 
ي به او كمك مي كند تا ريز برنامهمشاركت استاد در ). 127، ص1994ساربا، (تسهيل مي كند 

نقش موثر خود را در ايجاد فضا و فرهنگ يادگيري در محيط دانشگاه  و ارتقاي انگيزه يادگيري 
البته برخي از عوامل مانندعالقه به حفظ حيات خلوت كالس؛ عدم . در دانشجويان انجام دهد

ي درسي؛ كمبود اعتماد به نفس و كمبود ريز نامهبرآمادگي عملي و تخصصي براي شركت در 
نوروززاده و فتحي ( شود ميي درسي ريز برنامهوقت مانع مشاركت اعضاي هيأت علمي در فرآيند 

عدم حمايت مديريت و فراهم نبودن شرايط و ). 123؛ به نقل از شواب، ص1387واجارگاه، 
ي درسي نيز مشاركت را با مشكل ريز برنامهامكانات در جهت تسهيل همكاري ميان استادان در

  ). 128، ص1994سابار، (مواجه مي سازد 
ظرفيت، آمادگي، انگيزه، . ي درسي دانشجوستريز برنامهعامل موثر ديگر در  عالوه بر استاد،      

تالش و اهداف دانشجو ممكن است تمام دست اندركاران برنامه درسي را نه تنها هنگام طراحي 
اين در حالي است كه هنوز يادگيرنده، آگاهانه . ارزشيابي آن تحت تأثير قرار دهدبلكه در اجرا و 
) 2004(النگ ورث . ي درسي آموزش عالي مورد توجه قرار نمي گيردريز برنامهيا ناآگاهانه در 

معتقد است دليل آن رواج اين عقيده است كه بزرگساالن بايد يادگيري فرزندانشان را به طور 
اكثريت قابل مالحظه . كرده و آن را محدود كنند تا آنها را از خطر دور نگه دارند مستقيم كنترل

). 66، به نقل از مك دونالد، ص1377سيلور و همكاران،(اي از مربيان به يادگيرنده اعتماد ندارند 
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در حاليكه نكته كليدي در يادگيري مادام العمر آن است كه يادگيرنده به عنوان دريافت كننده 
زش به وسيله ديگران، به يادگيرنده به عنوان فردي كه مالكيت يادگيري خود را در دست آمو

نتايج مطالعات حاكي است موفقيت جامعه يادگيري آينده به تغيير گرايش . دارد، تبديل شود
در اين جامعه مسئوليت يادگيري . هاي فراگيران و مربيان نسبت به مشاركت دانشجو متكي است

راگير انتقال مي يابد، اما فراگيران تا هنگامي كه خود رهبر نشوند نمي توانند براي از مربي به ف
، 2002؛ ديوكي، 57، ص1377سيلور و همكاران، (يادگيري خودشان مسئوليت تقبل كنند 

  ).25، ص2004؛ النگ ورث، 100ص
رهاي ي درسي در كشوريز برنامهنظام  :ي درسيريز برنامهكاهش تمركز گرايي در نظام  - 5

، 1387نوروز زاده و فتحي واجارگاه، (مختلف داراي دو گرايش عمده متمركز و غير متمركز است 
تا كنون نظام غالب، نظام برنامه ريزي متمركز بوده است، اما از نظر حاميان جامعه ). 111ص 

نده نه شهروندان آي. ي درسي به چند دليل ضرورت داردريز برنامهيادگيري، تمركز زدايي در نظام 
تنها بايد از تاريخ، فرهنگ و زبان خويش آگاه باشند بلكه براي كار در جامعه جهاني نيازمند 

ي ريز برنامهبه نظر مي رسد نظام هاي متمركز . دانش وسيع درباره تنوع فرهنگ و مردم هستند
 درسي به دليل ويژگيهايشان، تحقق چنين قابليت هايي را در شهروندان با مشكل مواجه مي

توضيح داده اند هر دانشگاه  ) 1999(اجتماعي، اسميت و اسپورلينگ  -از بعد سياسي. كنند
اختيار دارد تا برنامه درسي رسمي خود را ارائه دهد، اما  علي رغم واگذاري اختيار، در عمل 

دولت از طريق نظامهاي اعطاي پاداش و ارزيابي كيفيت تدريس . مستقل نيستندها  دانشگاه
. عيارهاي تدريس اثر بخش آن چه در آموزش عالي بايد يادگرفته شود، كنترل مي كندبراساس م

آفت تدريس اثربخش، براي تحقيق جامعه يادگيري است و تمركز زدايي ها  به عقيده ايشان، اين
در جامعه يادگيري عضو هيأت علمي از استقالل و جايگاه بااليي . در معناي واقعي الزم است

زيرا از آنها انتظار مي رود فرهنگ يادگيري مادام العمر را با تمركز بر تعهد شغلي برخوردار است، 
در اين فرهنگ، هدف اصلي هر استاد بايد بيدار كردن و پرورش انگيزه يادگيري . شان رواج دهند

در تمام طول زندگي در هر يادگيرنده باشد، در حاليكه اكنون مهارتي كه استادان در تدريس 
ي ارزشيابي و مجموعه دانش كه ياد داده و يادگرفته مي ها هبه كار مي گيرند، يا شيو درون كالس

بايد رشد ها  بنابراين، توانايي عضو هيأت علمي در اين زمينه. شود با اين وظيفه همخواني ندارند
شرايط كنوني موسسات آموزش عالي كه در . يابد و همزمان به تالش و كار سخت تشويق شوند

  ).138ص(وز متمركز است اجازه چنين كاري را به استاد نمي دهد عمل، هن
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ي درسي آن است كه انتظارات و نيازهاي بازار ريز برنامهدليل ديگر ضرورت تمركز زدايي از      
كار و اقتصاد دانش، موجب شده تا تقاضا براي دسترسي به آموزش عالي افزايش يافته و به طور 

. ن و بزرگسال تمام وقت و پاره وقت افزوده شده و در آينده ادامه يابدمداوم تعداد دانشجويان جوا
در آموزش عالي و حفظ كيفيت آنهاست ها  پاسخ به اين تقاضا، مستلزم توسعه كمي فرصت

، 1387(همان طور كه بانك جهاني ). 66، ص1387؛ رامفل، 1، ص1997ديرينگ و همكاران، (
خاطر نشان مي كنند، تاكنون ) 65، ص 1387(و رامفل ) 18، ص2000(، يونسكو )47ص

پيامد منفي آن، . ي شده گسترش پيدا كرده اندريز برنامهموسسات آموزش عالي، اغلب غير 
، 1381(به عقيده صاحب نظراني مانند دودراشتات . كاهش كيفيت و بي عدالتي بوده است

يكي از بهترين  )82، ص1376(و يونسكو ) 373، ص 1976(، ديو )1، ص1997(ديرينگ ) 83ص
ي درسي آن است، زيرا امكان برقراري ريز برنامهي رفع اين مشكل، تمركز زدايي از نظام ها هرا

دموكراسي و برابري را مهيا ساخته و به حفظ كيفيت تدريس، تسهيالت و عوامل مشابه منتهي 
  . شود مي

تواند آسيب هايي مانند ساده  ي درسي به دانشگاه  ميريز برنامهبا وجود اين مزايا، واگذاري       
ي درسي، توجه ريز برنامهي درسي، عدم آشنايي اعضاي هيأت علمي با ريز برنامهانگاري امر خطير 

بيش از حد به شرايط و نيازهاي زمان حال و غفلت از آينده، ايجاد مشكل براي داوطلبان آزمون 
برنامه درسي توسط عضو  هاي سراسري به دليل ناهماهنگي در محتوا و عدم اجراي مطلوب
، ص 1386نصر و همكاران، (هيأت علمي به دليل مقاومت در برابر تغيير را به دنبال داشته باشد 

مطابق با شواهد موجود، در كشورهاي جهان از جمله استراليا، انگلستان، آمريكا و كانادا، كه ). 26
تن ايده يادگيري مادام العمر براي به دليل نيازهاي اجتماعي و در سال هاي اخير به دنبال پذيرف

ي درسي آموزش عالي را به اجرا ريز برنامهبستر سازي جامعه يادگيري تمركز زدايي در نظام 
؛ امين خندقي و 348، ص 2007تيچلر، ( شود ميگذاشته اند، گرايشي دوباره به تمركز مشاهده 

 1بي به نقل از فاالنلذا، همانگونه كه رئيس دانا و تلخا) .  166، ص 1389دهقاني، 
) 1389(؛ امين خندقي و دهقاني )1384(؛ قاسم پور)2005( 3و دليسيو) 1992(2،گرگ)19994(

تأكيد مي كنند، در اقدام هاي ) 1994( 1و هارگريور) 2002( 4به نقل از برمن و همكاران
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تمركز تعادل ي درسي بايد بين اتخاذ راهبردهاي متمركز و غير مريز برنامهاصالحي و تغيير نظام 
ي بومي خود مشخص كند چه بخشي از ها ههر كشور بايد با توجه به شرايط و زمين. برقرار شود

  .متمركز و چه بخشي از آنها غيرمتمركز باشدها  فعاليت
اكنون در  :برقراري ارتباط دروني ميان برنامه درسي آموزشي عالي و مقاطع قبل -6

ي شامل مقاطع آموزشي پيش دبستاني، دبستاني، بسياري از كشورها، ساختار نظام آموزش
آنها شكل هاي جداگانه اي از آموزش را ارائه مي دهند و درون يك نظام . متوسطه و عالي است

، نخبه گرايي، ها هو گروها  اين جدايي منجر به فاصله گرفتن انسان. جامع در كنار هم قرار ندارند
آموزشي متفاوت و عدم حفظ تداوم عالقه و  ضعيف شدن درك متقابل ميان افراد در مقاطع

  ).185، ص1376؛ 127، ص1987يونسكو، ( شود ميانگيزه يادگيري 
حاميان ايده جامعه يادگيري، جايگزيني نظام هاي كنوني با يك نظام يا يادگيري مادام        

اين ) 2001(طبق تعريف والترز و واترز ). 5، ص2001واترستون، (العمر را  پيشنهاد كرده اند 
سيستم شامل تمام انواع يادگيري اعم از رسمي، غير رسمي و اتفاقي، صرف نظر از محتوا، شكل 

ي زماني خاص فراتر رفته و به نيازهاي يادگيري ها هبه عالوه، اين سيستم از دور. يا محل آن است
). 6-7ص(د و قلمروهاي متفاوت زندگي جهت يادگيرنده مادام العمر بودن توجه دارها  در نقش

اين مفهوم وسيع نياز به يادگيري، انسان را با نياز به تداوم آموزش در سراسر دوران زندگي به 
بنابراين، طبق تذكر، وان . عنوان ابزاري براي تسهيل يادگيري مواجه مي سازد

در اين جامعه، آموزش يك بعد اساسي و عنصر اصلي فرهنگ بوده و شرط ) 339،ص2006(درزي
كشورها براي تحقق جامعه يادگيري بايد با يك چشم انداز وسيع، نظام هاي . ت استاساسي حيا

آموزشي موجود را به يك نظام آموزش مادام العمر تبديل كنند كه محور اصلي فعاليت آنها، 
داللت اين ايده براي نظام آموزشي،  لزوم پيوند نزديك و . يادگيري در معناي جامع آن است

ي درسي مقاطع تحصيلي است  به طوري كه يك جهت گيري كلي ها هبرنام انسجام دروني ميان
 2000كناپرو كروپلي،(و مشترك داشته و اصل مكمل بودن مراحل و توالي يادگيري تحقق يابد 

بايد برنامه درسي هر مقطع ). 225، ص1987؛ دي هاي نيوت، 185، ص1376؛ يونسكو، 13،ص
و فعاليت هاي ويژه اي را در بر ها  انه اي دارد و روشطوري طراحي شود كه اگر چه ماهيت جداگ

يي مشابه با مراحل قبلي باشد و هدف مشترك  پرورش ها همي گيرد، اما فراگير بوده و داراي زمين
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).  225، ص1987، دي هاي نيوت، 230، ص1987، 1سوپر(يادگيرنده مادام العمر را دنبال كند 
آموزش عالي يك مقطع در ميان ساير مقاطع آموزشي براساس اين داللت، در جامعه يادگيري 

موسسات آموزش عالي  نيز يكي از . رسمي درون يك نظام جامع آموزش مادام العمر مي باشد
همان طور كه واترستون . موسسات آموزشي است كه در زمينه يادگيري رسمي فعاليت مي كنند

نموده اند اين موسسات بايد در حوزه يادآوري ) 2000(و كناپروكروپلي ) 1995(، واگنر )2001(
برنامه درسي با مقاطع قبل از خود پيوند و تعاملي دروني مستحكم تري برقرار كند، زيرا در در 
دوره ابتدايي و قبل از آن است كه توانايي و انگيزه يادگيري شكل مي گيرد و جرقه خالقيت و 

آنگاه ). 122، ص1376نسكو، ؛ يو9، ص2002تايجنمن، ( شود مينوآوري در زندگي روشن 
؛ 385، ص1383نصر وهمكاران، (آموزش عالي مي تواند آن را رشد داده و نهادينه كند 

واقعيت نشان مي دهد تاكنون چنين پيوند محكمي ميان برنامه ). 30، ص2001كناپروكروپلي، 
مانند  درسي مقاطع آموزشي از پيش دبستاني تا آموزش عالي وجود نداشته است و پيامدهايي

افزايش نرخ ترك تحصيل، تاكيد بر حفظ مطالب و كسب مهارت هاي ويژه براي گذراندن آزمون 
؛ رامفل، 1، ص 1382الولي و همكاران،(هاي پذيرش آموزش عالي را به دنبال داشته است 

  ).45-46، ص1381؛ بالسي،107، ص1387
  روش تحقيق

بررسي ديدگاههاي صاحب نظران  رايب كه است كمي -فييك پژوهش كيپژوهش حاضر       
كليه در بخش كيفي جامعه آماري آن . ده استكرتحليلي استفاده  -داخلي از روش توصيفي

ها و موسسات پژوهشي وابسته به دانشگاه در دانشگاهصاحبنظران، مديران و اعضاي هيات علمي 
تحقيق مانند  شهرهاي تهران، شيراز و اصفهان مي باشند كه در موضوعات مرتبط به موضوع

جامعه دانايي محور، اقتصاد دانش، يادگيري مادام العمر و سازمان يادگيرنده تدريس كرده يا 
براي شناسايي ايشان، بر اساس راهبرد نمونه گيري هدفمند، با  .صاحب تحقيق و تاليف مي باشند

موجود ها، مراجعه به سوابق علمي اعضاي هيات علمي  بررسي متون فارسي، جستجوي پژوهش
، افراد )2روش زنجيره اي( و نظرخواهي از دست اندركاران آموزش عاليها  دانشگاهدر سايت 
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بعضي از افراد آن را روش گلوله برفي يا شبكه اي نيز . ت اس chain samplingمعادل با  روش زنجيره اي -   ٢
روشي است كه در آن محقق با افراد مطلع مشورت مي كند تا آنها موارد  ،در تحقيق كيفياين روش . ترجمه كرده اند
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سپس، با ارسال دو نامه با فاصله زماني يك . نفر بودند، شناسايي شدند 126جامعه پژوهش كه 
ي نفر از آنان برا 24سر انجام با پيگيري هاي متعدد . ماه، از همه آنان در خواست همكاري شد

ديدگاههاي اين نمونه، با ابزار مصاحبه نيمه ساختار يافته جمع آوري . همكاري داوطلب شدند
براي اين منظور سواالت باز پاسخي تهيه شد و روايي آنها توسط چند تن از اساتيد . گرديد

پياده شده و براي ها  متن مصاحبه. دانشكده علوم تربيتي و دانشجويان دكترا تاييد گرديد
تا آنها را  ي حاصله، به مصاحبه شوندگان باز گردانده شدندها هن از صحت و اعتبار داداطمينا

  . متن با روش  مقوله بندي تجزيه و تحليل شدند 24تمام  .بازبيني و اصالحات الزم را ارائه نمايند
بجز دانشگاه  (ي دولتي ها هدر بخش كمي، جامعه آماري كليه اعضاي هيات علمي دانشگا      

در شهر هاي تهران، اصفهان و شيراز بودند كه در باره ) كاربردي و پيام نور و غير دولتي -لميع
با بررسي . موضوع تحقيق و موضوع هاي وابسته به آن داراي سابقه پژوهش و تدريس مي باشند

. نفر شناسايي شدند و همگي آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند 216ها  سوابق در سايت دانشگاه
. تهيه شده است ها  ي مصاحبهها هبزار تحقيق پرسشنامه محقق ساخته بوده كه بر اساس يافتا

. برآورد شد 5/95روايي صوري آن توسط محققان و پايايي آن با ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه و 
مورد آنها برگشت  153پرسشنامه همراه نامه براي همه افراد ارسال شد كه بعد از دوبار پيگيري، 

  .ي آنها با استفاده از آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شدها هاده شد كه دادد
  : هاي پژوهشيافته
شامل دو دسته كمي و كيفي بوده اند كه در اين بخش به طور مجزا ها  در اين پژوهش يافته       

  .ددر قسمت بحث و نتيجه گيري بررسي خواهد شها  سپس پيوند داده. ارائه مي شوند
  ها دانشگاه ي صاحبنظران و مديران ها هتحليل مصاحب: بخش اول

بسياري از محققان و متخصصان تعليم و تربيت در سطح جهان، با مرور وضعيت توسعه       
اند كه مهمترين عامل مؤثر در موفقيت آموزش عالي  آموزش عالي در كشورهاي مختلف دريافته

هاي يادگيري خود  تاكنون، اين نهاد، فرصت. ي درسي استها هبراي تحقق جامعه يادگيري، برنام
ها، بازنگري  هاي درسي سنتي خود را به منظور ارتقاي كيفي فرصت را گسترش داده اما برنامه

گيري جامعه يادگيري، الزم  بنابراين، آموزش عالي براي انجام وظيفه خود در شكل. است  نكرده
. اي با رويكرد يادگيري مادام العمر تهيه كند و برنامهاست برنامه درسي اش را بازنگري كرده 

                                                                                                                     
 بورگ و(ممكن است تمام يا برخي از موارد معرفي شده، در نمونه گنجانده شوند. مناسب تحقيق را معرفي نمايند

 ). 393، ص 1382همكاران، 
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ضمن تأييد اين مسأله، ) درصد 100(صاحبنظران شركت كننده در پژوهش حاضر نيز همگي 
تأكيد نمودند آموزش عالي  كشور ما نيز براي انجام وظيفه خود در تحقق جامعه يادگيري، بايد 

ايشان اظهار داشتند . مادام العمر بازنگري كند هاي درسي را با توجه به اصول يادگيري برنامه
اي  ي درسي جديد به منظور فراهم كردن مجموعهها هي موجود يا طراحي برنامها بازنگري برنامه

ها و دخالت تعداد  هاي يادگيري مستلزم اعتقاد به برخي از واقعيات، مالحظات، فرضيه از فرصت
شوندگان تاكيد نمودند در رعايت اين الزامها، مصاحبه . زيادي از افراد تصميم گيرنده است

  ا :آموزش عالي  كشورمان با مشكالتي روبرو است كه از جمله آنها هشت مورد زير است
عدم شناسايي نيازهاي واقعي دانشجو و جامعه بازنگري برنامه درسي متناسب با تحول در اين -1

عدم پذيرش تغيير در فلسفه و  -3ي، پيش بيني نكردن امكان انعطاف در برنامه درس-2نيازها، 
گيري از متخصصان حوزه برنامه درسي  عدم بهره -4مفاهيم زيربنايي آموزش در آموزش عالي ، 

ي معتبر جهان متناسب با ها هاستفاده نكردن از برنامه درسي دانشگا -5ها،  براي تدوين برنامه
وجود برخي -7هاي درسي،  امهكاهش تمركزگرايي در تدوين برن -6شرايط و نيازهاي كشور، 

عدم وجود ارتباط  -8و ها  ريزي درسي درون  وزارتخانه و دانشگاه هاي برنامه مشكالت در كميته
مشكالت مذكور به طور . دروني ميان برنامه درسي آموزش عالي و مقاطع قبل از آن است

  .شود مختصردر ادامه مرور مي
متخصصان  برنامه درسي معتقدند  :و جامعهعدم شناسايي نيازهاي واقعي دانشجويان  -1

تدوين برنامه درسي كار آمد و اثر بخش مستلزم آن است كه اطالعات حاصل از نيازسنجي، 
پانزده نفر از . ي درسي قرار گيردريز برنامهدرباره ساير فرايندهاي ها  زيربناي تصميم گيري

ضرورت نياز سنجي را يادآوري  نيز به اتفاق) درصد 63(متخصصان شركت كننده در اين پژوهش
نمودند عالوه بر دانش، اطالعات مربوط به نيازهاي واقعي دو منبع دانشجو و جامعه بايد شناسايي 

از نظر مصاحبه شوندگان، آموزش عالي كشور، . شده و زير بناي طراحي برنامه درسي قرار گيرد
به . با مشكالتي روبرو بوده است همواره در زمينه شناسايي نيازهاي واقعي جامعه و دانشجويان

از جمله اين مشكالت عدم توجه به نيازها، عاليق ) درصد 20(اعتقاد پنج نفر از مصاحبه شوندگان
اين بي توجهي پيامدهايي مانند گرايش افراد نخبه به خروج از . و انتظارات دانشجويان است

ه تحصيلي با شغل دانش كشور و تحصيل در دانشگاه  هاي ساير كشورها، عدم تناسب رشت
در حالي . آموختگان و كاهش انگيزه و عالقه به يادگيري در دانشجويان را به دنبال داشته است

  :    كه
بايد ديد . در هر نظام آموزشي، مهمترين نقش را شخص يادگيرنده دارد    

تقويت اين . شود مييادگيرنده براساس چه انگيزه و هدفي وارد نظام آموزشي 
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ه و هدف بايد محور اصلي برنامه درسي باشد، زيرا اگر او عالقه و انگيزه انگيز
كافي داشته باشد، حتي اگر آموزش نتواند شرايط و امكانات را از لحاظ 

و تدريس در اختيارش بگذارد، يا خودش ها  مدرس، فضاي آموزشي، كالس
شخص با  مشكالتي داشته باشد كه نتواند از آنها بهره مند شود، باز هم خود

فرد (عالقه و پشتكار و خودآموزي مي تواند يادگيري الزم را داشته باشد
  ).89، مرداد 19شماره

عدم توجه به نيازهاي واقعي جامعه، محور ديگر مشكالت آموزش عالي در فرايند نياز سنجي      
  :است

ارد، بحران هايي كه االن در جامعه درباره دانش آموختگان دانشگاه  وجود د       
مربوط به راهبردهايي است كه ما به كار برده ايم و با نيازهاي واقعي جامعه 

ي صبح نبوده و اين تفكر آينده ريز برنامهمبتني بر ها  اقدام. هماهنگ نبوده است
. نگر را نداشته ايم كه بايد جامعه در حال يادگيري شكل دهيم، موفق نبوده ايم

اس اينكه مي خواهيم به اين نوع جامعه برسيم، بايد نيازهاي واقعي جامعه را براس
، خرداد 3فرد شماره(ي درسي انجام دهيمريز برنامهشناسايي كنيم و براساس آن 

89.(  
تسلط نيازهاي شغلي و اقتصادي جامعه بر ) درصد25(شش نفر از مصاحبه شوندگان     
يشان، دليل اصلي آن تعريف از نظر ا. ي درسي آموزش عالي را مورد انتقاد قرار دادندها هبرنام

تأسيس آموزش عالي در كشور ما براساس اين . غلط از وظيفه آموزش عالي در برابر جامعه است
تصور بوده كه آموزش عالي بايد نيروي انساني الزم براي بازار كار و رشد اقتصادي را فراهم كند 

ازهاي جامعه، توجه به دو نكته مصاحبه شوندگان با رد اين نگاه به ني). 89، خرداد 8فرد شماره(
اول آنكه، تاكنون آموزش عالي در پاسخ به نيازهاي بازار كار هم عملكرد . را خاطر نشان كردند

بازار كار . در عمل، بازار كار براي آموزش عالي شناخته شده نيست. موفقيت آميزي نداشته است
). 89، تير 13فرد شماره(ارد ي درسي آن  ندها ههم خيلي اعتقادي به آموزش عالي و برنام

ي شده و مبتني بر پيش بيني و آينده ريز برنامهمواجهه مسئولين با اين نيازها  برخوردي علمي، 
شواهد موجود حاكي است افزايش تعداد دانشجو و ). 89، تير 17فرد شماره ( نگري نبوده است 

واقعي بازاركار، از يك طرف،  دانش آموختگان دانشگاه ي، به دليل عدم تطابق آنها با نيازهاي
جمع زيادي از بيكاران را نصيب جامعه كرده است، از طرف ديگر، در بازار كار براي بعضي از 

نكته دوم، لزوم توجه به ). 89، تير 10فرد شماره(مشاغل نيروي انساني كافي وجود ندارد 
تصادي و شغلي، داراي هر جامعه عالوه بر نيازهاي اق. مجموعه كاملي از نيازهاي جامعه است
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مجموعه اي از نيازها در ابعاد اخالقي، اعتقادي، فرهنگي، هنري، سياسي و غيره مي باشد كه بايد 
بنابراين انتظار مي رود دانش آموختگان دانشگاه  . شناسايي و هنگام طراحي مد نظر قرار گيرند

پاي بند به اصول اخالقي افرادي باشند كه عالوه بر مهارت شغلي، شهروندان فعال، معتقد و 
فرد (اين نوع افرادند كه به دليل تعهدشان به جامعه، به يادگيري ادامه مي دهند . باشند
تذكر دادند در صد زيادي از متقاضيان  16و  20مصاحبه شوندگان شماره). 89، مهر 22شماره

گاهي و فرهنگشان را آنها براي اينكه سطح آ. ورود به دانشگاه  به دنبال اشتغال بعدي آن نيستند
. باال برند يا در زمينه مورد عالقه شان تحصيل كنند به يادگيري در دانشگاه  روي آورده اند

بنابراين، الزم است اين فرصت براي آنها ايجاد شود تا از طريق پودمان هايي كه در برنامه درسي 
  ). 89، تير 18مصاحبه شونده شماره(پيش بيني شده است به هدف خود دست پيدا كند 

مصاحبه شوندگان اظهار داشتند يكي از الزام هاي آموزش عالي براي ايفاي نقش موثر در       
شكل گيري جامعه يادگيري، نياز سنجي به منظور شناسايي اطالعات، دانش و مهارت هاي مورد 

جامع، تاكنون آموزش عالي چنين نگاه . نياز افراد براي زندگي فردي و اجتماعي و شغلي است
فراگير و همه جانبه اي نسبت به نيازهاي جامعه و دانشجويان نداشته، زيرا در ساختار نظام 
آموزش عالي و درون جامعه، جايي كه وظيفه نياز سنجي را برعهده داشته باشد و به بررسي اين 

را به يي كه وجود داشته اند وظيفه خود ها هيي يا كميتها هموضوع بپردازد، وجود نداشته و گرو
. دليل ديگر، عدم وجود تعريف علمي از نياز است). 89، تير 12فرد شماره(خوبي انجام نداده اند

اما طبق تجربه مصاحبه . نياز در مفهوم اصلي آن عبارت از فاصله بين وضع موجود و مطلوب است
يف نيازها طوري تعر شود مي، بلكه سعي شود مياغلب چنين تعريفي لحاظ ن«، 24شونده شماره

). 89آذر (»نيازهاي واقعي تعيين شوند شود ميسعي ن. شوند كه رفع آنها شدني و ممكن باشد
و نهادهاي جامعه از قبيل ها  دليل ديگر، همكاري نداشتن آموزش عالي با ساير سازمان

) 89، تير 12فرد شماره(، موسسات بخش صنعت، تجارت و كشاورزي و نهادهاي ديگرها هوزارتخان
اكنون الگوي دقيقي براي نياز سنجي . علمي و غير كارشناسانه به نياز سنجي مي باشد و نگاه غير

  ). 89، خرداد  3فرد شماره( شود ميبه كار گرفته ن
مساله ديگر در شناسايي نيازها، توجه به تحول آنها به دليل دگرگوني شرايط اجتماعي،       

 17(ز متخصصان حاضر در اين پژوهش چهار نفر ا. فرهنگي، اقتصادي، علمي و فناوري است
با  اشاره به اين مسأله تأكيد نمودند، نيازسنجي بايد يك فرآيند مداوم باشد تا متناسب با ) درصد

چنين نگاهي در طراحي و . تحول در نيازهاي دانشجويان و جامعه، برنامه درسي بازنگري شود
. هاي تحصيلي وجود نداشته است رشته هاي درسي آموزش عالي، تا كنون در اغلب بازنگري برنامه

اول اينكه، طراحان . اند با تذكر اين واقعيت، مصاحبه شوندگان توجه به دو نكته را الزم دانسته
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شان از جامعه كافي  هاي قبلي برنامه درسي بايد توجه داشته باشند، اتكاي به شناخت و تجربه
گيرندگان كه خود از نزديك با تحوالت نيست و الزم است براي شناسايي نيازهاي جديد از ياد

  :، توضيح داد كه)89تير ( 14با اين تذكر، مصاحبه شونده شماره . ارتباط دارند كمك بگيرند
مان و جواناني را كه االن در دانشگاه  هستند  به دليل افزايش سن، ما جامعه      

دهيم،  اد ميها ي ما هنوز در رؤياي خودمان داريم به آن. شناسيم به خوبي نمي
گوييم خيلي  گيرند اين است كه چيزي كه ما مي ها از ما ياد مي ولي آنچه آن

دانشگاه    دهد كه ما به عنوان جامعه علمي اين نشان مي. ضرورت يادگيري ندارد
اگر . ها فاصله داريم به جاي آنكه پيش آهنگ تحوالت عظيم جامعه باشيم، از آن

، بايد از اين جامعه بسيار جوان و تحول يافته بخواهيم اين فاصله زيادتر نشود
اي  بخواهيم تا براي ما تعريف كند اين جامعه چه نوع جامعهها  حاضر در دانشگاه

  .است و چه نيازهايي دارد
هاي بنيادي به منظور شناسايي نيازهاي در حال تحول  نكته دوم، لزوم انجام تحقيق      

، 12مصاحبه شونده شماره . ه درسي متناسب با آنهاستدانشجويان و جامعه و بازنگري برنام
ها در دانشگاه و به خصوص برنامه درسي به تحليل محتواي فالن كتاب، نقش  معتقد است تحقيق

از اين رو، نه تنها دانشجوي انجام . فالن عامل و تأثير عامل الف بر عامل ب محدود شده است
تير (كند انشگاه در رفع نيازهاي جامعه هم كمك نميبرد، بلكه به د دهنده آن از تحقيق لذت نمي

ها بايد جامعه موجود را به  آن. در صورتي  كه محققان مسئوليت سنگيني بر عهده دارند). 89
هاي  هاي جامعه يادگيري و جامعه دانايي محور و ويژگي خوبي بشناسند، عالوه بر اين، بايد ايده
ها چه نيازهايي وجود دارد  هند براي رسيدن به اين جامعهآنها را بررسي كنند تا بتوانند توضيح د

  ).89، خرداد 8فرد شماره (ها، برنامه درسي مطلوب طراحي نمايند  و براي رفع آن
دركشور ايران كه   :پيش بيني نكردن امكان انعطاف در برنامه درسي ملي و استاندارد-2

بوده برنامه درسي ملي و استاندارد رواج  ي درسي آموزش عالي آن، همواره متمركزريز برنامهنظام 
داشته است و حتي بعد از پيروزي انقالب اسالمي و انجام انقالب فرهنگي، نيز گرايش به تمركز 

ي درسي جديدي به صورت ها هي تحصيلي در دانشگاه ، برنامها هگرايي باعث شده تا براي رشت
در ). 89، خرداد 2فرد شماره(اجرا شود ها  يكنواخت تدوين شده و به طور يكسان در تمام دانشگاه

ها  ي و بازنگري برنامه درسي به دانشگاهريز برنامهچند سال اخير، به منظور تمركز زدايي، اختيار 
واگذار شده است، اما همچنان محور اصلي فعاليت ها، همان طرح هاي استاندارد شده برنامه 

اظهار داشتند ) درصد 20(ز مصاحبه شوندگانپنج نظر ا. درسي است كه تاكنون رواج داشته اند
ي درسي ها هاگر آموزش عالي بخواهد يادگيري مادام العمر را اشاعه دهد، تدوين و اجراي برنام
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يي تهيه شود ها هالزم است برنام. يكنواخت و استاندارد شده نه عقالني است و نه ممكن مي باشد
جاد انعطاف مي تواند نقاط ضعف برنامه درسي اي. كه در آنها انعطاف كافي پيش بيني شده باشد

يكي از نقاط ضعف، غفلت از اين واقعيت است كه حتي اگر برنامه به خوبي . ملي را جبران كند
تدوين شده باشد، در اجرا تحت تأثير نگرش ها، باورها، تجارب و مهارت استاد قرار گرفته و به 

در واقع هميشه دو نوع برنامه درسي . نمي آيدهمان صورت پيش بيني شده در برنامه به اجرا در 
عالوه بر اين، حمايت برنامه درسي ). 89، خرداد3فرد شماره(قصد شده و اجرا شده وجود دارد 

استاندارد از يكساني روش هاي تدريس به جاي تنوع آن، اين تصور را در ميان دانشجويان و 
، در يك رشته تحصيلي، يك درس خاص ها هاعضاي هيأت علمي تقويت كرده كه در تمام دانشگا

با رد اين نگاه، تأكيد  14بايد با روش تدريس مشابهي آموزش داده شود مصاحبه شونده شماره
كرد استاد در تدريس بايد سعه صدر و نگاه وسيع و متنناسب با شرايط داشته و از روشهاي 

ي خواهيم همه را يكنواخت اين چه اصراري است كه م«: وي تأكيد نمود. نوآورانه استفاده كند
اين نگاه با هدف پرورش . »آموزش دهيم و انتظار داريم يادگيري مطلوب هم اتفاق بيفتد

  ).89تير (يادگيرنده مادام العمر تناسبي ندارد 
، مانع 3و شماره 2محتواي يكسان و از قبل تعيين شده  به اعتقاد مصاحبه شوندگان شماره      

اين برنامه . شود ميني و در نتيجه بيكاري دانش آموختگان دانشگاه ي پرورش خالقيت و كارآفري
مبتني بر اين رويكرد است كه آموزش عالي بايد پيش بيني كند چند پزشك، معلم، مهندس و 

زماني كه . آماده كندها  غيره مورد نياز است و با برنامه درسي خود، دانشجويان را براي اين شغل
تأمين شد، نبايد در آن رشته دانشجو جذب كرد، زيرا ديگر دانش  اين تعداد نيروي انساني

مصاحبه شوندگان اين استدالل را رد كرده و تأكيد . آموخته دانشگاه ي براي اين شغل نياز نيست
رسالت اصلي آموزش عالي در اين . نمودند اين رويكرد با تحقق جامعه يادگيري تناسب ندارد

بنابراين، كسب . نش بوده وآموزش و يادگيري حق همه افراد استجامعه توليد و توسعه علم و دا
آنان اظهار داشتند علت بيكاري دانش آموختگان را در . علم و دانش را نمي توان متوقف كرد

، علت اين مسأله آن است 3طبق نظر مصاحبه شونده شماره. برنامه درسي ملي بايد جستجو كرد
رده كه همه يك شكل هستند و تنوعي در ميان آنها به كه آموزش عالي نيروي انساني تربيت ك

حداكثر، كتاب هايشان متفاوت بوده . همه آنها يك محتواي معين را آموخته اند. چشم نمي خورد
عده اي از آنها در بازار كار مشغول مي . است ولي در پايان همه آنها استاندارد تعيين شده را دارند

انعطاف داشته باشد مي توان ها  اما اگر محتواي برنامهشوند و عده اي بيكار مي مانند، 
اين . دانشجوياني پرورش داد كه هر كدام در رشته تحصيلي خودشان صاحب تخصصي ويژه باشند

  ).89خرداد ( دانشجويان، مي توانند براساس تخصصشان كار آفريني كنند
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يجي تخصص اعضاي هيأت علمي، نقطه ضعف ديگر برنامه درس استاندارد شده تحليل تدر        
ان و ريز برنامهاز نظر ايشان، . به آن اشاره داشتند 6، شماره3است كه مصاحبه شوندگان شماره

سياستگزاران اصلي آموزش عالي به اين باور نرسيده اند كه بايد راه خالقيت باز شود، به اين 
شود فالن دانشگاه براي مثال رشته علوم تربيتي داير كند، اما درباره صورت كه اجازه داده 

در نتيجه، . محتواي آن اعضاي هيأت علمي آن رشته متناسب با تخصص خود تصميم بگيرند
استاندارد بودن برنامه، باعث مي شود در بسياري از مواقع  براي پر شدن ساعات موظف، به 

در نتيجه، دانش و مهارت تخصصي او به . آن تخصص ندارد استادي بگويند درسي را بدهد كه در
البته اين تذكر به جاست كه انعطاف پذير ). 89، خرداد 3فرد شماره( تدريج تحليل مي رود 

كردن برنامه درسي ملي يا استاندارد شده، به اين معنا نيست كه مباني فلسفي حاكم بر تعليم و 
و اصول زير بناي اين برنامه كنار گذاشته شود، ها  تربيت و مسلط بر جامعه، همچنين سياست

  ). 89،خرداد  3فرد شماره(بلكه آنها بايد شاخص هاي اصلي انتخاب باشند
در قرن  :عدم پذيرش تغيير در فلسفه و مفاهيم زيربنايي آموزش در آموزش عالي-3

ضرورتي بيست و يكم، رشد سريع دانش و فناوري كه حركت به سمت جامعه يادگيري را به 
اجتناب ناپذير تبديل كرده است، نه تنها تقاضا براي آموزش عالي را افزايش داده بلكه رسالت 
آموزشي آموزش عالي را به چالش فراخوانده و خواستار تجديد نظر و باز تعريف مفاهيم زيربنايي 

معتقدند تحقق جامعه ) درصد 33(هشت نفر از متخصصان در اين پژوهش . آن شده است
در جامعه يادگيري، بايد تغيير « : گيري، مستلزم تغيير جهت از آموزش به يادگيري استياد

در اين جامعه به جاي آموزش، يادگيري مدنظر . جهتي از آموزش به يادگيري را پيگيري كرد
» بايد روي اين مسأله تأكيد كرد. آموزش ابزار، سكو يا خطي مشي براي يادگيري است. است

  ).89تير ، 11فرد شماره (
استراتژي آموزش ما بايد به سمت «، يادآوري نمود 12همان طور كه مصاحبه شونده شماره       

محور بودن يادگيري تغيير جهت دهد، ولي متأسفانه، خطي مشي آموزش عالي ما اين است كه 
دگيري يا. ايم آمارهاي دانشجويان را زياد كنيم و نتيجه آن، اين شده كه از يادگيري منحرف شده

ها و راهبردهاي اين نظام  ما بايد در خطي مشي. به آموزش و مدرك گرفتن محدود شده است
طبق تعريف مصاحبه شونده شماره ).89تير (» ها را دوباره تعريف كنيم تجديد نظر كرده و آن

، يادگيري براساس احساس نياز فرد است، هر فرد خود بايد احساس كند كه بايد به دنبال ياد 12
اند كه بايد فالن چيز ياد داده شود، ممكن  رفتن برود، اما در آموزش، ديگران احساس كردهگ

به همين دليل آموزش عالي، عالوه بر ).  89تير (است بر يادگيرنده تأثير بگذارد يا نگذارد
هاي آن  هاي يادگيري خود، ملزم به پذيرش تعريف جديدي از  يادگيري و داللت گسترش فرصت
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علي رغم . هاي يادگيري، متناسب با اين ايده ارتقا يابد زش عالي است تا كيفيت فرصتبراي آمو
در پذيرش اين تحول در خطي مشي و مفاهيم زير بنايي آموزش به چند ها  اين الزام، دانشگاه

اول آنكه، رويكرد سنتي در فرآيند آموزش نهادينه شده و بدون . دليل با مشكل روبرو هستند
مطابق با رويكرد سنتي، آموزش عبارت از انتقال دانش . شود يرفته شده تلقي ميچون و چرا پذ

محدود، ثابت و از قبل تعيين شده توسط استاد به دانشجو و هدف آن يادگيري است كه براساس 
ها به سطوح پايين حيطه  اين هدف. شود نظريه رفتارگرايي و حداكثر نظريه شناختي تعريف مي

ريزي درسي،  با حفظ اين رويكرد سنتي به برنامه. گردد ي بلوم، محدود ميشناختي در طبقه بند
دومين دليل ). 89فرد شماره يك، خرداد (توان به هدف تحقق جامعه يادگيري دست يافت  نمي

آن است كه پذيرش تحول مستلزم وجود خالقيت و نوآوري در ميان دست اندركاران برنامه 
اگرچه با واگذاري اختيار برنامه ريزي درسي، . انشگاه استد درسي و به طور كلي جامعه علمي

 25(زمينه مناسبي براي اين كار فراهم شده است، اما به عقيده شش نفر از مصاحبه شوندگان 
وجود روحيه تمركزگرايي كه هنوز حاكم است، مانع از تالش در زمينه تحول اساسي در ) درصد

آن قدر نظام «به شونده شماره يك توضيح داده همان طور كه مصاح. برنامه درسي شده است
رخنه كرده كه ديگر خالقيت و ابتكار رنگ باخته و موجب شده تا   متمركز در جامعه علمي

ها اين تصور را داشته باشند كه هر تحولي بايد از مركز انجام شود، لذا، انگيزه هر  بسياري از آن
عالوه بر اين، تمركزگرايي موجب گرديده ). 89اد خرد(»اند گونه تالش براي تحول را از دست داده

داشته باشند، در نتيجه، پذيرش مفاهيم جديد از  ريزي درسي آشنايي كمي تا استادان با برنامه
ها مشكل باشد و هنگام تدوين محتوا براساس مفهوم محدودي از  آموزش و يادگيري براي آن

سومين دليل، به اعتقاد ). 89، خرداد 8ماره ؛ فرد ش89، خرداد 2فرد شماره (دانش عمل نمايند 
ابهام در فلسفه آموزش عالي و نگاه حداقلي به رسالت ) درصد 20(پنج نفر از مصاحبه شوندگان 

هاي  در انجام مسئوليت از يك سو، باعث شده تا اعضاي هيأت علمي  اين سردرگمي . آن است
اند و براساس  ه در آن تحصيل كردههاي مختلف برمبناي نظام آموزشي كشوري ك خود در حوزه

و دانشجو دارند، درباره اينكه چه كاري   تجربيات خود و دركي كه از دانشگاه و نقش هيأت علمي
، تير 18فردشماره (توانند انجام دهند، تصميم بگيرند  توانند انجام دهند و چه چيزي را نمي مي

ئولين آموزش عالي نيز نتوانند، همچنين، موجب شده تا مس). 89، تير 11ماه؛ فردشماره 
مسئوليتي كه بر عهده آنهاست، به وضوح به ايشان تفهيم كنند، زيرا مسئولين اين نظام هم خود 

خواهند استاد به كالس درس برود، يك سري محفوظات را  سردرگم هستند كه آيا فقط مي
براي حضور در جامعه منتقل كند يا آنكه سياست هايي مانند توليد دانش و پرورش دانشجويان 

عالوه بر ابهام در رسالت و فلسفه آموزش ).  89، تير 10فرد شماره (يادگيري را دنبال كنند 
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در كشور ما نسبت به آموزش عالي نگاه ) درصد 13(عالي، به عقيده سه نفر از مصاحبه شوندگان 
، مرداد 18د شماره فر(حداقلي وجود دارد و وظيفه آن به تربيت نيروي انساني محدود شده است 

اين نگاه حداقلي بايد كنار گذاشته و به اين سؤال كه آموزش عالي ). 89، تير 8؛ فرد شماره  89
، )89خرداد ( 7مصاحبه شونده شماره . تر داده شود در جامعه ما چه نقشي دارد؟ پاسخي وسيع

  :اظهار داشت
و كسي كه بخواهد  خواهيم كارآفرين اين نگاه بايد تغيير كند به اينكه ما مي 

 آموزش عاليبايد اين هدف در بيانيه اهداف . نوآور و خالق باشد تربيت كنيم
كه قبالً با داشتن دانشگاه  جندي  خواهيم همان سهمي گنجانده شود كه ما مي

  .ها در توليد دانش داشتيم، حال هم داشته باشيم شاپور و نظاميه
تأكيد كردند متأسفانه به دليل عدم  14و شماره  12همان گونه كه مصاحبه شوندگان شماره     

هاي عضو جامعه به جاي همكاري با  اجماع ملي درباره فلسفه آموزش عالي ، افراد يا سازمان
، 12فرد شماره (آموزش عالي ، به صورت مستقيم و غير مستقيم براي آن مانع ايجاد مي كنند 

د مصاحبه شوندگان براي طراحي برنامه درسي براساس تأكي) ). 89، تير 14؛ فرد شماره 89تير 
هاي مختلف از جمله جامعه  متناسب با هدف تحقق جامعه يادگيري بايد انديشمنداني در رشته

مهندسي با هم فكري يكديگر به يك  -هاي فني شناسي، روانشناسي، علوم تربيتي و حتي رشته
پذير و نوآور  ول، متعهد، مشاركتخواهيم آموزش عالي يك شهروند مسئ اجماع برسند كه آيا مي

هاي علوم انساني به ويژه  دانشكده. پرورش دهد يا نيروي انساني مورد نياز جامعه را يا هر دو؟
  . اي دارند هاي آموزشي جامعه شناسي و علوم تربيتي در اين ميان نقش ويژه گروه

تدوين گيري از متخصصان رشته برنامه درسي براي  عدم توجه و امكان بهره -4
با اشاره به اين مشكل، اظهار داشتند تدوين ) درصد 33(نفر از مصاحبه شوندگان  8: ها برنامه

برنامه درسي مناسب، زماني كه تدوين كنندگان با دانش موجود در اين زمينه آشنا نباشند، 
 در نتيجه، آموزش عالي براي ايفاي نقش خود در).89، خرداد 6فرد شماره (پذير نيست  امكان

، 2فرد شماره (تحقق جامعه يادگيري، بايد در طراحي برنامه درسي نگاه علمي داشته باشد 
متأسفانه چنين نگاهي وجود ندارد زيرا بعضي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه  با ). 89خرداد 

هايي  در دانش مربوط به حوزه برنامه درسي ابهام و پيچيدگي. دانش برنامه درسي آشنايي ندارند
ريزي آموزشي،  شود، برنامه داشته و در تعداد زيادي از متون تخصصي كه در كشور چاپ مي وجود
براي مثال بعضي از افراد . ريزي درسي و ساير اصطالحات همه با هم مخلوط شده است برنامه

؛ فرد شماره 89، خرداد 7فرد شماره (كنند  برنامه درسي را مساوي با محتواي برنامه تعريف مي
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ريزي درسي در آموزش عالي برداشت حداقلي وجود  در نتيجه، نسبت به برنامه). 89د، خردا1
ها در نظر گرفته  دارد، به اين معنا كه برنامه درسي مساوي با موضوعات درسي يا سرفصل

ها،  در صورتي كه از نظر دانش در اين حوزه، طراحي اين برنامه، بحث درباره هدف. شود مي
دليل ديگر آن، به اعتقاد چهار نفر از . شود بدي و غيره را شامل ميمحتواي درس، فضاي كال

ها و مشكالت موجود در برنامه درسي و اعضاي هيأت علمي  ضعف) درصد 17(شوندگان  مصاحبه
ها نتوانند  دانشكده علوم تربيتي به ويژه در گروه آموزشي برنامه درسي است كه باعث شده تا آن

، 2فرد شماره (ريزي درسي آموزش عالي داشته باشند  صه برنامهحضوري مؤثر و پر رنگ در عر
اند به ساير  دانشكده علوم تربيتي نتوانسته«تأكيد كرد،  14مصاحبه شونده شماره ). 89خرداد 
تير (» شان را براساس پژوهش انجام دهند ريزي درسي ها كمك كند تا بازنگري برنامه دانشكده

هاي آموزشي ديگر، توجه و  ان تأكيد دارند، از يك طرف، گروهشوندگ اين گروه از مصاحبه). 89
اعتقاد چنداني به كمك گروه برنامه درسي ندارند و از طرف ديگر، صاحب نظران گروه برنامه 

بنابراين، اعضاي گروه . باشند درسي نيز فاقد تمايل و توانايي الزم براي انجام اين كار مي
، 14فرد شماره (اقدام نمايد ها  د تا براي كمك به ساير گروهريزي درسي، وظيفه جدي دارن برنامه

  ).89تير 
ي معتبر متناسب با شرايط ها هكپي برداري به جاي استفاده از برنامه درسي دانشگا- 5

هاي برنامه درسي با رويكرد  يكي از الزام) درصد 45(از نظر يازده نفر از مصاحبه شوندگان : كشور
بومي «حي برنامه درسي متناسب با شرايط كشور يا در اصطالح رايج آن يادگيري مادام العمر طرا

ريزي درسي آموزش  هاي رايج در برنامه در صورتي كه يكي از گرايش. برنامه درسي است» بودن
ي معتبر جهان است ها ههاي درسي دانشگا عالي كپي برداري يا اقتباس بي چون و چرا از برنامه

اين گرايش، به دنبال واگذاري اختيار بازنگري برنامه درسي به  ).89، مرداد 23فرد شماره (
ي جهان از طريق فناوري ها ه، به دليل سهولت دسترسي به برنامه درسي دانشگاها هدانشگا

مصاحبه شوندگان اين روند را رد كرده و معتقدند كپي . اطالعات و ارتباطات، تشديد شده است
هاي درسي  مثل رشد  هاي جدي به برنامه رد شدن آسيبهاي درسي موجب وا برداري از برنامه

نگاه سهل انگارانه به برنامه درسي، نه تنها ميان اعضاي هيأت علمي، بلكه حتي در سطوح باالتر 
اين كپي برداري هم به شكل ناقص و ناكارآمد انجام ). 89، آذر24فرد شماره (ريزي است  برنامه

كارشناسي ارشد و دكترا به اخذ عناوين موضوعات درسي و ها از كارشناسي،  شده و در همه دوره
هاي  ، برنامه2در حالي كه براساس تجربه مصاحبه شماره . گردد هاي دروس محدود مي سر فصل
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ي ديگر، عالوه بر يكي دو صفحه شناسنامه، داراي يك بسته پيوست است كه در ها هدرسي دانشگا
هاي  حي مواد درسي، چگونگي بازبيني، ويژگيگذاري تا طرا آن از مرحله نيازسنجي و هدف

در حالي . اعضاي هيأت علمي و غيره مربوط به آن درس يا برنامه درسي توضيح داده شده است
  ). 89خرداد (» هاي درسي ما وجود ندارد ها در برنامه كه هيچ كدام از اين توضيح

ز دانش و فرهنگ بومي كشور گرايي و فاصله گرفتن ا برداري، رواج غرب آسيب ديگر كپي       
، اين است كه معيار قضاوت درباره 24نشانه بارز آن، به عقيده مصاحبه شونده شماره . است
امروزه، «براي مثال، . ي ديگر مي باشدها ههاي جديد، مقايسه آن با برنامه درسي دانشگا برنامه

د و بگوييد معادل آن يك امتياز و يك جور افتخار است كه شما يك درس يا رشته تعريف كني
تواند ايرادي  كنيد هيچ كس نمي وقتي اين كار را مي. براي مثال در دانشگاه  هاروارد وجود دارد

  ).89آذر (» به آن بگيرد
تاكنون . هاي درسي با دانش روز دنياست برداري، فاصله گرفتن برنامه آسيب ديگر كپي       

هاي درسي آموزش عالي در  هه تأخير، وارد برنامهتوليدات علمي جهان غرب، آن هم با يكي دو د
هاي درسي از  تر، فاصله گرفتن برنامه آسيب جدي). 89، خرداد 9فرد شماره (ايران شده است 

نيازهاي جامعه است، زيرا به دليل تقليد از محتواي برنامه درسي ساير كشورها، خاستگاه نيازهاي 
با توجه به ). 89،مهر22فرد شماره (ها متفاوتند ه آنهاي آموزش عالي ب اجتماعي و خاستگاه پاسخ

روي از غرب، از  ها و براساس تأكيد مصاحبه شوندگان، آموزش عالي بايد به جاي دنباله اين آسيب
اش را برحسب نيازهاي جامعه تعريف كرده و براي آن الگو  خود ابتكار داشته و محتواي يادگيري
ا به سمتي كه مطلوب اين جامعه است و اين جامعه با آن و طرحي را تنظيم كند كه دانشجوها ر

ريزي درسي،  شكي نيست، اين استقالل در برنامه). 89، تير 13فرد شماره (آشناست سوق دهد 
فرد شماره (ي ديگر در سراسر جهان نيست ها ههاي دانشگا به معني نفي و ناديده گرفتن تجربه

، بايد يك گروه ويژه از كساني كه با فرهنگ 13اره به پيشنهاد مصاحبه شونده شم). 89، تير 11
ي معتبر را مطالعه و نقد كرده، ها ههاي درسي دانشگا شرق و غرب به خوبي آشنا هستند، برنامه

اي را براي  سپس، طرح جديد و خالقانه. ها را توضيح دهند و جدا نمايند نقاط مثبت و منفي آن
  ). 89خرداد (يط كشور تهيه كنند برنامه درسي و راهبردهاي متناسب با شرا

هاي اخير، مسئولين آموزش عالي در جهت  در سال: تمركزگرايي در تدوين برنامه درسي -6
ي داراي هيأت مميزه، قوانيني را تصويب كرده و ها هريزي درسي به دانشگا واگذاري اختيار برنامه

ها  ضمن تأييد اين تالش) درصد 45( يازده نفر از مصاحبه شوندگان. اند هايي را انجام داده اقدام
براي آنكه آموزش عالي بتواند . اظهار داشتند تفويض اختيارهاي انجام شده كافي نبوده است

وظيفه خود را در شكل گيري جامعه يادگيري انجام دهد، تمركز زدايي هر چه بيشتر در نظام 
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ش عالي پرورش خالقيت و ريزي درسي آن، ضرورت دارد، به اين دليل كه وظيفه آموز برنامه
در صورتي كه محصول نظام . نوآوري در اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و ساير كاركنان است

فرد ( شود ريزي متمركز، برنامه درسي يكنواختي مي باشدكه مانع از انجام اين وظيفه مي برنامه
ديگر ضرورت  دليل). 89، خرداد 2؛ فرد شماره 89،تير 14؛ فرد شماره 89، خرداد6شماره 

تمركززدايي، وظيفه آموزش عالي در پرورش احساس مسئوليت در دانشجويان، اعضاي هيأت 
به علت وجود تمركز، اكنون در دانشگاه ، اعضاي هيأت علمي، علي . علمي و ساير كاركنان است

كنند، اما  ريزي درسي و سياست گذاري شركت مي رغم مشكالت و كمبود وقت، در جلسات برنامه
گردد و كمتر نظرهايي كه در جمع  هاي باالتر اعمال مي ر نهايت معموالً نظر مسئولين در ردهد

ها  در نتيجه، نه تنها احساس مسئوليت آن. شوند مطرح شده، اهميت داده و به كار گرفته مي
فرد (دهند  شود، بلكه گاهي، همان مقدار احساس وظيفه موجود را هم از دست مي تقويت نمي

در مورد دانشجويان نيز، نگرش سنتي و تمركزگرايي حاكم بر برنامه ). 89، مرداد 19شماره 
پذيري دانشجو كه در بيانيه دانشگاه براي قرن بيست و يكم به آن  شود مسئوليت درسي، باعث مي

اين رويكرد به برنامه درسي ). 89، خرداد 2فرد شماره (اشاره شده است، اغلب ناديده گرفته شود 
همان گونه . ه تربيتي اسالم كه بايد زيربناي جامعه يادگيري در كشور باشد، مغايرت داردبا فلسف

  :شرح داده است)89خرداد ( 3كه مصاحبه شونده شماره 
در رويكرد متمركز و سنتي به برنامه درسي، نگاهمان به استاد نگاه        

بايد براساس اراده فلسفه و تئوري ما براي تدوين برنامه درسي . آزادمنشانه نيست
انسان، مسئوليت انسان در برابر خدا، مسئوليت انسان در برابر اعمالش و ديدن 

فلسفه زيربناي تربيت ما اين اصول است و . ها در معاد، تعريف شود نتايج آن
درنتيجه تمركززدايي از برنامه درسي . ها آغاز شود تدوين برنامه درسي بايد از آن

توانيد بگوييد شما مسئوليد اما هيچ اختياري به من نداده  چگونه مي. ضرورت دارد
  1.تمرين اين چيزها در برنامه درسي مشاركتي و غير متمركز ممكن است. باشيد

دليل سوم لزوم كاهش تمركز، ضرورت افزايش كارآيي برنامه درسي از طريق مشاركت              
شود  ريزي درسي، اين زمينه فراهم مي ار برنامهبا واگذاري هر چه بيشتر اختي. نفعان است همة ذي

كه در فضاي دانشگاه ، همة افراد به ويژه اعضاي هيأت علمي و حتي دانشجويان در تهيه و اجراي 
  :در مجموع بايد توجه داشت. برنامه مشاركت داشته باشند

                                                 
مدل جامعه يادگيري در «در مقاله . تر در پايان نامه دكتري نويسنده اول بررسي شده است اين بحث به طور مفصل - ١

مجله جامعه شناسي كاربردي دانشگاه اصفهان اين مقاله در . نيز به آن پرداخته شده است »كشور ايران
  .شده استچاپ )1392تابستان(
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در ها  تداوم مبهم بودن رابطه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه      
گذارد  ريزي درسي، يك تهديد است، زيرا نمي زمينه واگذاري اختيار برنامه

هاي دانشگاهيان در  دانشگاه  وظايفش را به درستي انجام دهد، بسياري از قابليت
شود كه ما به سمت جامعه  ماند و مانع از آن مي همين فضاي مبهم معطل مي

  ).89، خرداد 7فرد شماره (يادگيري حركت كنيم 
در : ها هي درسي در وزارت خانه و دانشگاريز برنامهي ها هكالت موجود در كميتمش-7

ي درسي مسئوليت بازنگري ريز برنامهبا تصويب آيين نامه واگذاري اختيارات  1379سال 
ي درسي به ريز برنامهي ها هواگذار شده و به دنبال آن كميتها  ي درسي  به دانشگاهها هبرنام

ي آموزشي، دانشكده و دانشگاه  تشكيل شده ها هي موجود در سطح گروها همنظور بازنگري برنام
، ضمن قدرداني از كارهاي انجام شده توسط اين )درصد45(يازده نظر از مصاحبه شوندگان. اند

به برخي ازمشكالت موجود در آنها اشاره كرده و اظهار داشته اند وجود آنها مانع از ها  كميته
از جمله اين . حي برنامه درسي با رويكرد يادگيري مادام العمر استموفقيت دانشگاه  در طرا

اين افراد كه معموال از . ستها همشكالت، مقاومت در برابر تغيير از سوي بعضي از اعضاي كميت
جزوه يا كتابي براي خود ) درصد13(افراد با سابقه هستند، طبق نظر سه نظر از مصاحبه شوندگان

. آنها مي خواهند به تدريس اين درس با همين منبع ادامه دهند. تهيه و تدريس مي نمايند
مخالفت مي كنند، ديگران نيز به احترام ها  بنابراين، با پيشنهادهاي جديد درباره منابع و سرفصل
علت ديگر مقاومت، عدم تمايل به صرف . سوابق باالي ايشان، در برابر آنها مقاومت نمي كنند

شنايي و تمايل نداشتن به استفاده از فناوري هاي اطالعات و ارتباطات وقت، مشغله زياد و عدم آ
به منظور آشنايي با دانش و تجربيات موجود در زمينه برنامه درسي و استفاده از آنها براي تحول 

ي ريز برنامهي ها همشكل ديگر كميت). 89، تير 12فرد شماره(ي درسي موجود است ها هدر برنام
چهار نفر از مصاحبه . براساس مالك مدرك و مرتبه علمي استها  آن درسي، انتخاب اعضاي

تأكيد كردند به جاي مدرك بايد توانمند بهاي اعضاي هيأت علمي از جمله ) درصد17(شوندگان
فرد ( پژوهشي و تسلط آنها بردانش و فناوريهاي روز، مالك انتخاب باشد -تجربه، سوابق علمي

  ).89، تير14شماره 
معتقدند بازنگري عميق و تدوين برنامه درسي ) درصد45(نفر از مصاحبه شوندگان يازده      

ي ها هبنابراين، بايد در گرو. مستلزم استفاده از دانش تخصصي درباره برنامه درسي است
متكي به ها  ي درسي، متخصصان برنامه درسي حضور داشته باشند، يا حداقل اين گروهريز برنامه

متأسفانه شواهد نشان مي دهد، . ي متخصصان برنامه درسي باشندراهنمايي و آموزش ها
. ي درسي در دانشكده علوم تربيتي فاقد توانايي پاسخگويي به اين نياز هستندريز برنامهي ها هگرو
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اظهار داشت، متخصصان حوزه برنامه درسي نتوانسته اند ) 89تير (14مصاحبه شونده شماره
ي علمي به اثبات برسانند تا ها هبه اعضاي هيأت علمي ساير رشتاعتبار و توانمندي علمي خود را 

ي آموزشي و جلسات سخنراني آنها در زمينه آشنايي با ها هبتوانند آنها را مجاب كنند در كارگا
عالوه برعدم توانمندي متخصصان برنامه درسي، اعضاي . ي درسي، حضور پيدا كنندريز برنامه

ي ريز برنامهوزشي، فاقد دانش و مهارت هاي الزم در زمينه ي آمها ههيأت علمي در اغلب گرو
استادهاي ما به دليل «همان طوريكه مصاحبه شونده شماره يك تذكر داد . درسي مي باشند

، مهارت و يا حتي جسارت اين كار را )ي درسيريز برنامه(سالها دور بودن از اين كار ويژه 
ي درسي كه در آن به وضوح، ريز برنامهحوزه همچنين، منابع كافي در ). 89خرداد(»ندارند

نتيجه آن طبق اظهار نظر مصاحبه شونده . اطالعات الزم را در اختيار آنان قرار دهد وجود ندارد
بسياري از استادان دانشگاه  نمي دانند برنامه درسي چيست؟ «اين است كه ) 89تير (16شماره

نه بايد طراحي شوند؟ چگونه بايد ارزيابي چه ويژگي هايي دارد؟ فرايند هاي آن كدامند؟ چگو
فقدان اين توانمندي يكي از عوامل كاهش انگيزه اين اعضاي هيأت علمي براي شركت . »شوند؟

  .ي درسي دانشگاه  استريز برنامهدر فرايند 
ي نه تنها در ريز برنامهي ها هي درسي در ميان اعضاي كميتريز برنامهعدم اعتقاد به اهميت       

دانشگاه  بلكه حتي درسطح وزارت خانه نيز از نظر شش نظر از مصاحبه شوندگان سطح 
عاملي است كه مانع از طراحي برنامه درسي مطلوب شده و رفع آن ضرورتي اجتناب ) درصد25(

ي درسي گاهي باعث سهل ريز برنامهنسبت به اهميت ها  عدم باور اعضاي كميته. ناپذير است
عالوه براين، عدم وجود اين ). 89، خرداد2فرد شماره( شود ميورد انگاري يا سخت گيري بي م

و ها  باور در دانشگاه  و ميان اعضاي هيأت علمي باعث شده تا برنامه درسي به تعريف سرفصل
حتي در تعيين ). 89، خرداد1؛ فرد شماره89، شهريور21فرد شماره(منابع درسي محدود شود 

ه ترجمه ناقص آثار بيگانه و يا كپي آثار ديگران روي آورند محتوا، بعضي از اعضاي هيأت علمي ب
  ) . 89، خرداد1فرد شماره(

ده نفر از  :هاي قبل از آن عدم ارتباط دروني ميان برنامه درسي آموزش عالي و دوره - 8
بر لزوم ارتباط ميان برنامه درسي آموزش عالي و ) درصد 41(صاحب نظران مصاحبه شونده

أكيد كرده و اظهار داشتند اگر آموزش عالي بخواهد وظيفه خود براي مقاطع قبل از آن ت
گيري جامعه يادگيري را با موفقيت انجام دهد، بايد برنامه درسي خود و مقاطع قبل از آن  شكل

فرد (هاي قبل و بعد از آن وابسته است  را بر روي پيوستاري نگاه كند كه هر بخش از آن به بخش
وجود اين ارتباط ضروري است، زيرا هدف نهايي برنامه درسي، يادگيري  ).89، شهريور 21شماره 

براي رسيدن به اين هدف بايد از بدو تولد تا شش سالگي، خانواده سهم خود را . مادام العمر است
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هاي الزم براي ادامه دادن به يادگيري ايفا كند، بعد از آن  نظام آموزشي  در پرورش شايستگي
ها را در يادگيرنده ادامه دهد تا بعد از خروج او از  پرورش اين شايستگي جامعه بايد تقويت و

در اين ميان مقاطع قبل ). 89، خرداد 3فرد شماره (دانشگاه ، تا پايان عمر به يادگيري ادامه دهد
دارند، زيرا از منظر روانشناسي، آن مقطع دانش آموزي را از خانواده   از آموزش عالي ، نقش مهمي

. دهي است هاي ذهني او شكل نگرفته و آماده پذيرش و شكل گيرد كه هنوز ويژگي يتحويل م
ها و باورهايي را  پذيرد كه تقريباً نگرش سالگي مي 18پس از آن، آموزش عالي او را در سن 

در نتيجه، تغيير . هايي را كسب كرده و تا حدودي شخصيت او شكل گرفته است پذيرفته، عادت
هاي  نيز، خروجي  از منظر رويكرد سيستمي). 89، خرداد 2فرد شماره (است دادن او كار سختي 

هاي آن نظام  هر چه خروجي. شوند هاي آموزش عالي محسوب مي نظام آموزش و پرورش، ورودي
از مهارت جستجو، مهارت يادگيري و عالقه و انگيزه يادگيري بيشتري برخوردار باشد، آن وقت 

ها را تقويت  ت و نظارتي كه بر فرآيند آموزش خود دارد، اين تواناييتواند با دق آموزش عالي مي
عالوه بر اين، شكل ). 89، تير 15؛ فرد شماره 89، مرداد 20فرد شماره (كند و ارتقاء بخشد 

رواج اين فرهنگ مستلزم آن است . گيري جامعه يادگيري مستلزم رواج فرهنگ يادگيري است
ها مثل روحيه جستجوگري و توانايي استفاده از  ا و مهارته كه افراد جامعه بعضي از نگرش

پايه و اساس اين فرهنگ بايد از همان دوره ابتدايي . فناوري اطالعات و ارتباطات را داشته باشند
  ). 89، تير 16فرد شماره (و حتي پيش دبستاني گذاشته شود 

ظام آموزشي كشور ما، وجود اين ارتباط تنگاتنگ در حوزه برنامه درسي، تاكنون در ن        
ها روبرو هستند به دليل  هايي كه دانشجويان با آن در نتيجه، بسياري از چالش. نداشته است
براي مثال، نقص در ). 89، تير 13فرد شماره (باشد  هاي تدريس در مقطع قبل مي محتوا و روش

شود،  زش عالي ميدانشجويي كه وارد آمو«هاي درسي آموزش و پرورش موجب شده تا  برنامه
داند و فكر  مهارت تحقيق بلد نيست، عالقه و انگيزه يادگيري ندارد، يادگيري را جدي نمي

اش  خورد و تنها به فكر آن است كه نمره شود به درد او نمي كند مطالبي كه به او ياد داده مي مي
ريزان درسي قبل از  بنابراين، برنامه). 89،  مرداد 20فرد شماره (» بيشتر شود و مدركي بگيرد

فرد (هاي درسي قبل از آن فكر كنند  ها و برنامه اينكه به آموزش عالي فكر كنند بايد به آموزش
مصاحبه شوندگان درباره چگونگي برقراري اين ارتباط سه پيشنهاد را ). 89، مرداد 19شماره 

  :مطرح كردند
درسي مقاطع قبلي را مطالعه كنند  هاي دست اندركاران برنامه درسي در آموزش عالي ، برنامه -

به عالوه، از طريق برقراري ارتباط . ها رهنمود، پيشنهاد و راهكار دهند و براي رفع مشكالت آن
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ها  از اين طريق بر آموزش آن. ها مشاوره و رايزني كنند نزديك با دست اندركاران آن نظام، با آن
  ).89ر ، تي15فرد شماره (نظارت غير مستقيم داشته باشند 

ها را  هاي اين وزارتخانه پيشنهاد نمود بدون نياز به آنكه ساختمان 12مصاحبه شونده شماره  -
ها، شوراي مشتركي گنجانده شود كه وظيفه آن  ادغام كنيم، الزم است در ساختار اين وزارتخانه

ه برنامه ها در حوز هاي همكاري هر چه بيشتر اين نظام مطالعه موارد ذكر شده و ايجاد زمينه
  ).89تير (درسي باشد 

، الزم است يك برنامه درسي جامع و بلند مدت متناسب با 22از نظر مصاحبه شونده شماره  -
هدف نهايي پرورش يادگيرنده مادام العمر و شكل گيري جامعه يادگيري براي كل نظام آموزشي 

ه بلندمدت  به شكل هاي درسي مقاطع مختلف متناسب با اين برنام سپس برنامه. طراحي شود
هاي  به اين ترتيب ارتباط دروني ميان برنامه. هاي ميان مدت و كوتاه مدت تدوين شوند پروژه

  .درسي آموزش عالي و مقاطع قبلي ايجاد خواهد شد
  ي پرسشنامهها هتحليل يافت: بخش دوم

رنامه درسي در اين بخش ديدگاه اعضاي هيات علمي درباره ميزان رعايت الزامات طراحي ب      
با رويكرد جامعه يادگيري، هنگام توسعه فرصتهاي يادگيري در آموزش عالي و تفاوت ميان 

  .ديدگاهشان بر حسب عوامل جمعيت شناختي بررسي مي شود
توزيع فراواني، درصد و ميانگين نمره اعضاي هيات علمي پيرامون ميزان توجه به : 1جدول 

  د جامعه يادگيريالزامات طراحي برنامه درسي با رويكر

الزام هاي طراحي
    هاي درسي برنامه

   خيلي كم كم تا حدودي زياد خيلي زياد

ين
انگ

مي
  

 ف د

 ف د

 ف د

 ف د

 ف د

شناسايي نيازهاي واقعي-1
 دانشجويان  

7/0 1 3/1 2 7/43 66 8/35 54 5/18 28   3/2  

شناسايي نيازهاي واقعي-2
 جامعه

7/0 1 3/3 5 8/29 45 45 68 2/21 32 17/2  

پيش بيني امكان انعطاف-3
در برنامه درسي ملي و 

 استاندارد 

0 0 6/6 10 4/38 58 4/40 61 6/14 22 37/2  

بازنگري برنامه درسي-4
 متناسب با تحول در نيازها

3/1 2 6/4 7 7/41 63 7/39 60 6/12 19 42/2  
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كمتر ) 3(از ميانگين فرضي ) 29/2(نشان مي دهد، با توجه به اينكه ميانگين كل  1جدول      
مي باشد، بنابراين از نظر اعضا هيات علمي، آموزش عالي در توسعه فرصت هاي يادگيري نسبت 

رو در رعايت از اين . به الزامات طراحي برنامه درسي با رويكرد جامعه يادگيري توجه كمي دارد
اين الزامات به ترتيب در زمينه نهادينه كردن خط مشي هايي مانند يادگيري به جاي آموزش 

ي معتبر جهان متناسب ها هبا بيشترين چالش، و در زمينه استفاده از برنامه درسي دانشگا) 07/2(
  .با كمترين چالش مواجه است) 54/2(با شرايط و نيازهاي كشور 

  ون تي تك نمونه اي براي مقايسه ميانگين نمره استاداننتايج آزم: 2جدول 
  ).3(با ميانگين فرضي جامعه  

ميانگين  متغير
  نمونه

انحراف
  استاندارد

تفاوت
 t  ميانگين ها

درجه 
  معناداري  آزادي

يهاهطراحي برنام
  درسي

29/2 145/0 71/0- 53/15- 9 000/0  

  
از مقدار بحراني جدول در ) -53/15(شده محاسبه  tنشان مي دهد،  2ي جدول ها هيافت     

بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت از ). >05/0p(بزرگتر بوده و معنادار مي باشد  α=05/0سطح 

نهادينه كردن خط مشي-5
هاي متناسب با يادگيري به 

 جاي آموزش  

0 0 7/2 4 3/27 41 44 66 26 39 07/2  

بهره گيري از متخصصان-6
 حوزه برنامه درسي 

7/0 1 3/3 5 3/51 78 7/25 39 1/19 29 41/2  

استفاده از برنامه درسي -7
هاي معتبر جهان  دانشگاه

متناسب با شرايط و نيازهاي 
 كشور

3/1 2 8/9 15 1/45 69 8/28 44 15 23 54/2  

ايي دركاهش تمركز گر-8
 هاي درسي تدوين برنامه

7/0 1 3/5 8 6/31 48 2/38 58 3/24 37 20/2  

كاهش مشكالت موجود در-9
هاي بر نامه ريزي  كميته
 درسي 

0 0 4/3 5 9/34 52 6/41 62 1/20 30 21/2  

ارتباط دروني برنامه -10
درسي  آموزش عالي و مقاطع 

 قبل

7/0 1 6/2 4 34 52 9/39 61 9/22 35 18/2 

  جمع كل
29/2  
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نظر پاسخ دهندگان، آموزش عالي در رعايت الزامات طراحي برنامه درسي با رويكرد جامعه 
  . با چالش روبرو است1يادگيري مندرج در جدول 

  
  ي استادان برحسب متغيرهاي جمعيت شناختيها  انگين و انحراف معيار پاسخمي: 3جدول 

  
نشان مي دهد، در خصوص رعايت الزامات طراحي برنامه درسي، ميانگين  3جدول ي ها هداد     

ميانگين پاسخ افراد داراي مدك تحصيلي ارشد . است) 02/22(بيش از مردان ) 7/23(پاسخ زنان 
از لحاظ مرتبه علمي ميانگين نمره اساتيد داراي درجه استادي . بيش از ساير افراد است) 24(
ميانگيني بيش از ) 58/23(اساتيد دانشگاه  هاي علوم پزشكي . ر افراد استبيش از ساي) 58/24(

تا  21دارند و از لحاظ سابقه تدريس افراد داراي سابقه بين ) 28/22(اساتيد دانشگاه  هاي دولتي 
سال كمترين ميانگين  10و افراد داراي سابقه كمتر از )  08/24(سال بيشترين ميانگين 30

  .اختصاص داده اند را به خود) 28/21(
  
  

  انحراف  معيار ميانگين تعداد  متغير
  9/4 7/23 47 زن  جنسيت

  06/5 02/22 105 مرد
  8/2 00/24 6 ارشد  تحصيالت

  5/3 81/21 21 دانشجوي دكتري
  2/5 69/22 126 دكتري

  03/5 01/22 82 استاديار مرتبه علمي
  7/4 86/22 52 دانشيار
  7/4 58/24 19 استاد

  0/5 28/22 113 دولتي نوع  دانشگاه
  6/4 58/23 40 علوم پزشكي

  9/3 28/21 36 سال10كمتر از سابقه تدريس و مديريت
  8/4 40/22 60 سال20-11بين
  1/6 08/24 37 سال30-21بين

  9/3 00/23 20 سال30بيشتر از
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نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره در مورد تفاوت بين ديدگاه اعضاي هيات  - 4جدول 
  علمي بر حسب عوامل جمعيت شناختي

  
ي اعضاي هيات علمي زن و مرد شاغل در ها هيان ديدگانشان مي دهد، م 4ي جدول ها هداد

دانشگاه  هاي دولتي و علوم پزشكي، داراي تحصيالت از كارشناسي ارشد تا دكتري و مرتبه 
علمي از استادياري تا استاد تمامي و سابق تدريس و مديريت گوناگون، در خصوص رعايت 

تفاوت معنادار وجود  α=05/0در سطح  الزامات طراحي برنامه درسي با رويكرد جامعه يادگيري
به عبارت ديگر، آنها اتفاق نظر دارند آموزش عالي براي ايفاي نقش خود در ). p<05/0(ندارد

تحقق جامعه يادگيري بايد همه اصول ذكر شده در جدول يك را هنگام طراحي برنامه درسي 
  . رعايت كند اما در اين زمينه با چالش روبرو است

 گيريبحث و نتيجه 
با ورود به قرن بيست و يكم جوامع بشري با تحوالت اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و     

با مرور اين تحوالت بسياري از صاحبنظران و . رشد روز افزون دانش و فناوري مواجهند 
متخصصان در سطح جهان اظهار داشته اند اين تحوالت خواستار تبديل شدن جوامع انساني به 

جوامعي كه در آن افراد مي خواهند و مي توانند به يادگيري خود در . يادگيري هستندجامعه 
بديهي است درشكل گيري اين . سراسر دوران زندگي ادامه دهند و اين فرصت براي آنها مهياست

هاي يادگيري عالي را  اين نهاد بايد از يك سو فرصت. جامعه آموزش عالي  نقش مهمي دارد
ي درسي متناسب با اصول يادگيري مادام ها هسوي ديگر از طريق برنامگسترش دهد و از 

شرط موفقيت در طراحي اين برنامه را وجود برخي . العمركيفيت اين فرصتها را تضمين نمايد
اين الزامات از نظر ايشان، مواردي مانند تمركز زدايي از نظام برنامه ريزي . ازشرايط دانسته اند

مجموع   متغير
 مجذورات

درجه 
  1آزادي 

ميانگين 
 F مجذورات

ميزان  معناداري
  تفاوت

توان 
  آماري

  513/0  026/0  051/0  018/4  971/91  1  971/91  جنسيت
  136/0  007/0  530/0  868/0  923/12  2  846/25  تحصيالت

  449/0  029/0  111/0  232/2  168/53  2  336/106  مرتبه علمي
  296/0  013/0  154/0  050/2  300/49  1  300/49  نوع دانشگاه

سابقه 
تدريس و 

  مديريت

634/149  3  878/49  105/2  102/0  041/0  529/0  
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ن فرايند، نيازسنجي، پذيرش رويكرد يادگيري به آموزش، پيش بيني درسي، مشاركتي بودن اي
  .انعطاف در برنامه درسي و ارتباط آن با برنامه درسي مقاطع قبلي را شامل مي شود

در سالهاي اخيرآثارتحوالتي كه ساير جوامع را با ضرورت حركت به سمت جامعه يادگيري       
ي خورد و آن را با ضرورت تالش براي رسيدن به جامعه مواجه ساخته در كشور ما نيز به چشم  م

همان طور كه صاحبنظران ايراني شركت كننده در اين پژوهش . يادگيري مواجه ساخته است
معتقدند شكي نيست در كشور ما نيز آموزش عالي جايگاه مهمي در تبديل شدن كشورمان به 

ه كمي فرصتهاي يادگيري خود، از طريق اين نهاد بايد عالوه بر توسع. يك جامعه يادگيري دارد
اين صاحبنظران صرف نظر از جنس، ميزان تحصيالت، . برنامه درسيش كيفيت آنها را ارتقا دهد

ي درسي ها همرتبه علمي، سابقه تدريس و مديريت و دانشگاه  محل كارشان اتفاق نظر دارند برنام
يادگيري، از پارادايم آموزش تبعيت مي  دانشگاه  تا كنون مبتني بر رويكرد سنتي بوده و به جاي

ويژگي بارز آنها عدم مشاركت همه افراد ذي نفع به ويژه عضو هيات علمي و دانشجو در . كنند
اين . طراحي برنامه، قطع بودن ارتباط آن با برنامه درسي مقاطع قبلي و تمركز گرايي است

عه طراحي نشده و متناسب با تحول بر اساس شناخت نيازهاي واقعي دانشجويان و جامها  برنامه
آنها به شكلي يكنواخت و بدون پيش بيني انعطاف طراحي و . در اين نيازها، بازنگري نشده اند

ي درسي، ها  عالوه بر اين، برنامه. اجرا مي شوند و اغلب با شرايط دانشجويان همخواني ندارند
و جامعه ها  شده و با شرايط دانشگاه ي معتبر جهان اقتباسها هي درسي دانشگاها هاغلب از برنام

براي انطباق آنها با دانش روز در علم برنامه ريزي ها  عالوه بر اين، تالش. ايراني همخواني ندارند
. درسي كافي نبوده و متخصصان اين رشته نتوانسته اند وظيفه خود را به خوبي ايفا كنند

گاه  و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و ي برنامه ريزي درسي در دانشها ههمچنين، اعضاي كميت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز  به داليلي مانند عدم شناخت كافي از علم برنامه 

  .ريزي درسي و مشغله كاري نتوانسته اند در اين حوزه نقش موثري ايفا كنند
پژوهش شركت داشته اند با مرور اين مشكالت، اكثر انديشمندان و صاحبنظراني كه در اين       

معتقدند با وجود چنين شرايطي، اگر آموزش عالي بخواهد براي تحقق جامعه يادگيري، كيفيت 
فرصتهاي يادگيري خود را ارتقا دهد، در طراحي و اجراي برنامه درسي با رويكرد يادگيري مادام 

ازنگري بايد مطابق با اصول ي آن نياز به بازنگري دارند و اين بها هبرنام. العمر با چالش روبروست
ي زير ضروري ها هبراي اين منظور توجه به مواردي مانند توصي. يادگيري مادام العمر صورت گيرد

  :به نظر مي رسد
يكي از الزام هاي آموزش عالي براي ايفاي نقش موثر در شكل گيري جامعه يادگيري، نياز  -

ي مورد نياز افراد براي زندگي فردي و سنجي به منظور شناسايي اطالعات، دانش و مهارت ها
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يي وظيفه ها هبنابر اين، الزم است در ساختار نظام آموزش عالي  ، كميت. اجتماعي و شغلي است
اين كميته ازطريق همكاري و فراخوان ازسازمان هاي . نياز سنجي علمي را برعهده داشته باشند 

يي مانند آموزش ها هو مشاركت وزارتخانمختلف مانند وزارت كار، جهاد و كشاورزي، بخش صنعت 
و پرورش و بهداشت و درمان  وآموزش پزشكي در جهت شناسايي نيازهاي واقعي و همه جانبه 

  . جامعه و دانشجويان اقدام نمايد
ي درسي از طريق ها هالزام ديگر آموزش عالي براي تحقق جامعه يادگيري ايجاد انعطاف در برنام -

تلفيق آموزش حضوري و مجازي با يكديگر و به كار گيري نظام تعيين پودماني كردن محتوا، 
 .اعتبار براي يادگيري هاي قبلي به منظور تناسب بيشتر دوره رسمي با شرايط دانشجويان است

يكي از الزامهاي آموزش عالي پذيرش تغيير در تعريف رسالت آن در بعد آموزش، همچنين،  -
آموزش عالي اگر بخواهد . آن بر اساس پارادايم يادگيري استمفهوم آموزش و عناصر وابسته به 

هاي  برنامه درسي متناسب با هدف تحقق جامعه يادگيري طراحي كند بايد انديشمنداني در رشته
مختلف با بحث وتبادل نظر به يك اجماع برسند كه رسالت آموزش عالي عالوه بر پرورش 

پذير و نوآور  ربيت شهروند مسئول، متعهد، مشاركتمتخصص و تامين نيروي انساني ماهر جامعه، ت
افزون بر اين، متخصصان علوم انساني به ويژه در رشته علوم اجتماعي بايد جامعه يادگيري . است

سپس، متخصصان رشته . را تعريف كنند و الگويي از رفتارهاي مناسب در اين جامعه، ارائه دهند
برنامه درسي مطلوب را تئوري پردازي كرده و براي ها  علوم تربيتي درباره چگونگي پرورش آن

  . اجراي آن راهكار ارائه دهند
براي طراحي برنامه درسي كه بتواند يادگيرندگان مادام العمر پرورش دهد، آموزش عالي  به  -

هاي آموزشي برنامه ريزي درسي   از اين رو، الزم است گروه. دانش اين حوزه تخصصي نياز دارد
   .ا در اين زمينه جدي بگيرند و براي رفع ضعف هاي خود اقدام نمايندوظيفه خود ر

هاي برنامه درسي با رويكرد يادگيري مادام العمر طراحي برنامه درسي متناسب با  يكي از الزام -
تا كنون گرايش زيادي به اقتباس بي چون و چراي . شرايط كشور يا برنامه درسي بومي است

ي معتبر جهان وجود داشته است، در حالي كه الزم است به منظور ها ههاي درسي دانشگا برنامه
بهره گيري از تجربيات جهاني گروهي ويژه از كساني كه با فرهنگ شرق و غرب به خوبي آشنا 

ها را  ي معتبر را مطالعه و نقد كرده، نقاط مثبت و منفي آنها ههاي درسي دانشگا هستند، برنامه
اي را متناسب با شرايط كشور و  سپس، برنامه درسي جديد و خالقانه .توضيح دهند و جدا نمايند

  . نتايج مطالعه اين گروه تهيه شود
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براي آنكه آموزش عالي بتواند وظيفه خود را در شكل گيري جامعه يادگيري انجام دهد، تمركز  -
طريق مشاركت  ريزي درسي آن و افزايش كارآيي اين برنامه از زدايي هر چه بيشتر در نظام برنامه

  . نفعان به ويژه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان در تهيه و اجراي برنامه ضروري است همة ذي
ي برنامه ريزي درسي از سطح گروه آموزشي تا وزارت ها هالزم است به منظور موفقيت كميت -

و موارد  خانه براي رفع مشكالت آنها از طريق بازنگري در قوانين، برگزاري كارگاههاي آموزشي
  . مشابه اقدام گردد

با توجه به ضرورت ارتباط برنامه درسي دانشگاه  با برنامه مقاطع قبلي الزم است دست  -
هاي درسي مقاطع قبلي را مطالعه كنند و براي  اندركاران برنامه درسي در آموزش عالي ، برنامه

د و با دست اندركاران آن نظام ها رهنمود، پيشنهاد و راهكاري الزم را ارائه دهن رفع مشكالت آن
ها، شوراي مشتركي گنجانده شود كه  به عالوه، در ساختار اين وزارتخانه. مشاوره و رايزني كنند

ها در حوزه  هاي همكاري هر چه بيشتر اين نظام وظيفه آن مطالعه موارد ذكر شده و ايجاد زمينه
  . برنامه درسي باشد
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