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است. روش تحقیق، ترکیبی) کیفی و کمی( است. جامعه آماری پژوهش 

عالی کشور، و نیز اعضای نظران حوزه آموزش حاضر، منابع باالدستی، صاحب

-39هیات علمی و دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 
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ها از تحلیل آوری دادهو برای جمع نسبتی، ایطبقه گیرینمونه روش

افته و پرسشنامه ساختاریمحتوای کیفی منابع باالدستی، مصاحبه نیمه

های حاصل از تحلیل محتوای کیفی محقق ساخته استفاده شده است. یافته

گیری هایی که منابع باالدستی نسبت به علم منابع باالدستی نشان داد جهت

نگرانه و با مدنظر قرار اند، جامعانداز و رسالت داشتهو فناوری به عنوان چشم

توان آنها در سه مقوله آموزش، یدادن توسعه ملی صورت گرفته است و م

ها پژوهش و خدمات مورد بررسی و تحلیل قرار داد. نتایج حاصل از مصاحبه

نیز نشان داد که توجه به جامعه باید به عنوان مهمترین موضوع در تدوین 

اهداف و محتوای برنامه درسی آموزش عالی در نظر گرفته شود. عالوه بر 

حتوای برنامه درسی توسط اعضای هیات علمی بندی اهداف و ماین، اولویت

آموزش حقوق » و دانشجویان دکتری نشان داد که در مولفه هدف 

-به عنوان عامل« توجه به نیازهای فرهنگی جامعه» و در محتوا « شهروندی

های اند. در مجموع بر اساس یافتههای دارای اولویت نخست شناخته شده

دغدغه اصلی برنامه درسی آینده  پژوهش، می توان گفت که رویکرد و

 آموزش عالی ایران، جامعه محوری است.

انداز آموزش آموزش عالی، برنامه درسی آموزش عالی، چشم: کلمات کلیدی

 عالی، رسالت آموزش عالی، منابع باالدستی
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Rajaeipour 
Abstract: The purpose of this study is to clarify the goal 

and content of future curricula of Iranian higher education 
based on the visions and missions defined for the 

country’s higher education in the horizon of 2025. The 

present study is conducted through a combined 

exploratory method and the statistical population includes 

upstream resources, experts in the field of higher 

education, as well as faculty members and PhD students 

of Isfahan University in the academic year of 2015-2016. 

In the qualitative stage, the purposeful sampling method 
and in the quantitative phase, appropriate stratified 

sampling method is employed. The data are collected 

through qualitative content analysis of upstream 

resources, semi-structured interviews and questionnaires. 

The findings from the analysis of the qualitative content 

of upstream resources showed that directions that have 

provided upstream resources to science and technology as 
a vision and mission have been comprehensive and with 

consideration of national development, and can also be 

reviewed and analyzed in three categories: education, 

research and service. The results of the interviews also 

revealed that focusing on the society should be the most 

important issue in the development of the goal and 

content of the curriculum of higher education. The results 

of interviews regarding the prioritization of curriculum 
goals and contents indicated that "citizenship rights 

education" and "attending to the cultural needs" are 

identified the priorities for goals and contents, 

respectively. Finally, it can be concluded that future 

curricula of Iranian higher education would be probably 

more society-oriented.   
Keywords: higher education, curriculum of higher 
education, visions of higher education, missions of 

higher education, upstream resources 
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 مقدمه
باشد که وظیفه آن آموزش عالی یکی از زیرساخت های مهم نظام آموزشی هر کشور می

های های مختلف، پژوهش و ارایه خدمات تخصصی در حوزهتربیت نیروی متخصص در زمینه
متنوع علم و فناوری به جامعه است. در عصر حاضر، جوامع پیوند هرچه بیشتر بین آموزش عالی 

رفت ملی و ارتقای دانش و فناوری را در دستور کار خود دارند. زیرا توسعه ملی های پیشو برنامه
نیازمند حرکت به سوی علم و فناوری، چه در تدریس و چه در تحقیق دانشگاهی است. در 

هدف اصلی  سالهای اخیر نقش دانشگاه ها در مدیریت و برنامه ریزی کشورها تغییرکرده است.
موزش مستقیم بنا شده بود، دانشگاههای نسل دوم در حال حاضر دانشگاه های نسل اول بر آ

برمبنای آموزش مبتنی بر پژوهش و آموزش برای انجام پژوهش تغییر یافته اند. در نسل سوم، 
همزمان با آموزش نیروی انسانی برای تولید علم و توسعه فناوری در حل مسائل و مشکالت رایج، 

ها گنجانده شده است ودر در اهداف و برنامه های دانشگاههمچنین تولید کار و ثروت آفرینی 
ها عالوه بر وظایف نسل سوم باید به سمت تربیت خالق و نوآور حرکت نسل چهارم، دانشگاه

کنند. لذا، سرمایه گذاری در آموزش عـالی یکـی از راههـای اساسـی بـرای دسـتیابی بـه نیروی 
 (.  6981آقا، کشاورز و رحیمی، شود )آلوب میاجتماعی محس -ماهر و  توسـعة اقتصادی

کارکردهای متنوع آموزش عـالی اعـم از آموزش، پژوهش و تربیت نیروی انسانی 
جوامع، این قلب تپنده را هر روز بیش از گذشته در حالت پویایی  متخصص باعث شده است که

یشبرد این بخش از نظام هـای هنگفتـی را در سـطح ملی و خصوصی برای پنگاه داشته و هزینه
هایی که از دولت ها به موازات حمایت (.6981د )پازارگـادی و ستاری، نآموزشی اختصاص ده

ها در خصوص ارتقای کیفیت گران اصلی این نظامآورند، مطالبهنظام آموزش عالی به عمل می
ربخشی نظام آموزش برای بروندادهای آنها نیز هستند و در این راستا، به منظور اطمینان از اث

ها و این آرمان اند.هایی برای این نظام پرداختهگیریها و تعیین جهتعالی، به ترسیم آرمان
یابد، مسیر های اتخاذ شده از سوی سیاستگذاران نمود میها که در قالب سیاستگیریجهت

-نقش میهایی در این زمینه ایفای حرکت آموزش عالی را مشخص ساخته و به عنوان شاخص

به منظور تبیین نقش سیاستگذاری در آموزش عالی، نخست الزم است مفهوم سیاست و  نماید.
  ایدئولوژی و اهداف آنها روشن گردد.

( به مجموعه عملکردهای دولتی 9464) 6تعریفی از سیاست بر اساس دیدگاه برکلند     
عمال شده و بر زندگی مردم تاثیر اشاره دارد که به طور مستقیم توسط دولت یا نمایندگان آنها ا
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سیاست به روش تعریف نمودن جامعه به بهترین صورت اطالق می گردد به نحوی که   .گذاردمی
هر کسی دوست دارد جامعه آنگونه اداره شود و از این لحاظ سیاست امری ایدئولوژیکی است 

ین نظر که شکل دهنده سیاست ها از انیز ( 9469) 9(. به زعم اپل9469 ،6بارتلت و بارتون)
برنامه های سیاسی گسترده تر و جنبش های اجتماعی هستند به عنوان امری ایدئولوژیکی مورد 

هایی به نظام ایده ها، باورها، تعهدات اساسی، یا ارزش ایدئولوژیاز سوی دیگر، مالحظه هستند.  
ی را در امر سیاستگذاری ایدئولوژی نقش اساس(. 9469) اپل، در مورد واقعیت جهانی اشاره دارد

هایی که سیاستگذاران نسبت به نظام آموزش عالی گیریایفا می نماید. ایدئولوژی ها و جهت
 شوند. در منابع باالدستی برای موسسات آموزش عالی بیان می 9انداز و رسالتدارند در قالب چشم

واهد باشد و آنچه که ختواند به عنوان تصویری از آنچه که سازمان میانداز میچشم    
-(. چشم9466، 1خواهد به آن دست یابد تعریف گردد) هیت، آیرلند و هوسکیسوندر نهایت می

دهد که چه نوع گیری برای آینده است و نشان میانداز صرفا تخمین آینده نیست بلکه تصمیم
آن هدایت شود) ها در راستای ای برای سازمان مناسب و مطلوب است تا مطالعات و فعالیتآینده
-انداز روشن، موسسات آموزش عالی تمرکز خود را از دست می(. بدون یک چشم9441، 9یون

روگن تواند حرکت در مسیر بهبود را با مشکل مواجه سازد) واس، وربدهند، که به نوبه خود می
تحت  ها و عملکردهای سازمانی(. از سوی دیگر، رسالت، فعالیت9464، 1؛ رایت9464، 1و رایت
ریزی مناسب ( و به رشد فرایندهای برنامه9466سازد)هیت و همکاران، انداز را مشخص میچشم

(. رسالت همچنین 9469، 8نماید) لی، بارکر و موشرو آماده نمودن سازمان برای آینده کمک می
و رفتار و (  9441، 3) بارکوش، گالسمن، و مکافیساختهجهت و اهداف سازمان را به هم مرتبط 

) دیویس، روح، لی، و  نمایدتصمیمات سازمان را در راستای یک هدف، متحد و یکپارچه می
 (. 9441، 64راجاجیاکشا

موسسات آموزش عالی، به طور مداوم، نقش خود را در کمک به سعادت جامعه، از طریق 
بیانیه بیان رسالت خود اذعان می دارند. بر طبق متون تخصصی در این زمینه، به منظور اینکه 

رسالت، اثربخش باشد، باید به روشنی در کلیه فعالیت های دانشگاه که دربرگیرنده برنامه درسی 
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(. در حقیقت، برنامه 9461و همکاران،  6باشد در نظر گرفته شده و منعکس یابد) یوبآن می
اندازها و درسی ابزار اساسی برای آموزش عالی به عنوان یک سازمان در جهت تحقق چشم

 (. 6331، 9های خود است)راتکلیفالترس
ترین فرایند نظام دانشگاهی یعنی یادگیری های درسی بستر شکل گرفتن مهمبرنامه 

است. آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی توسط موسسات آموزش عالی تا حدود زیادی 
(.  6939ده، پور و یادگارزاهای درسی وابسته است) فتحی واجارگاه ، موسیبه پویایی برنامه

برنامه های درسی آموزش عالی، یکی از خرده نظام های اصلی آموزش عالی هستند و طبیعتا 
همراه با تغییر محورهای اصلی مورد توجه دانشگاه ها، آنها نیز از تغییرات الزم برخوردار می 

ش عالی، از (.  برنامه درسی به عنوان قلب تپنده آموز6981شوند) خاقانی زاده و فتحی واجارگاه،
نمایند. سیاست هایی که دانشگاه ها اتخاذ نموده اند پیروی نموده و به تحقق آنها کمک می

به عنوان نوعی ابزار در دست رهبران آموزش عالی در برنامه ریزی برای هر  برنامه درسیبنابراین، 
چنین، اینکه کدام یک از دو نوع آینده یعنی تطابق با تغییرات آینده و تغییر آینده می باشد. هم

یک از این دو نوع پذیرفته شود بر رویکرد های برنامه درسی که اتخاذ می شود تاثیر می 
( وظیفه شکل دهی به برنامه درسی 9469(. از نظر ویلیامسون)18، ص 9443، 9گذارد)داردن

 آینده، یک مساله تغییر سیاسی در سیستم آموزشی است. 
می بایست از آینده پژوهی در برنامه درسی و آینده  یک برنامه ریز درسی آموزش عالی،
های آموزش عالی به تصویر کشیده شده اند آگاهی های ممکن که در چشم اندازها و رسالت

برنامه درسی در نظر بگیرد. برنامه درسی  9و طراحی 1داشته باشد و آنها را در فرایند تدوین
و تربیت و برنامه درسی شکل گرفته است و باید  ایده ای است که از نظریه انتقادی تعلیم ،آینده

 )به عنوان مفهومی از تعلیم و تربیت در ارتباط با چشم انداز جامعه آینده در نظر گرفته شود
(. چنین مفهومی باید با خود تامل برنامه ریزان درسی را به همراه داشته باشد به 1،6333یانگ

(. برنامه درسی آینده 6333یر باشند) یانگ، نحوی که با مسائل و مشکالت جامعه مدرن درگ
 (.9469کشف شدنی نیست، بلکه بایستی تصور شود و ساخته شود) ویلیامسون، 

های اساسی متولیان آموزش عالی تدوین واجرای یک برنامه درسی کارآمد از دغدغه
ل از اینکه به در فرایند تدوین و طراحی برنامه درسی، برنامه ریزان درسی آموزش عالی، قباست.  
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شیوه های اجرایی و عملی بپردازند باید در مورد عناصر برنامه درسی به مانند هدف و محتوا 
عنوان دو عنصر  ریزی درسی آموزش عالی، هدف و محتوا بهدر برنامهتصمیم گیری کنند. 

ا و شکل ( محتو6386) 6( و ژیرو6334نمایند.   از دیدگاه اپل)اساسی، نقش بااهمیتی را ایفا می
هایی که باید آموخته ها و نگرشبرنامه درسی ماهیتاً ایدئولوژیک هستند. هدف به دانش، مهارت

استارک و  )گرددشوند اشاره دارد و محتوا به مثابه موضوع درسی برای یادگیری تعریف می
-(. تحقق هدف های آموزشی از طریق مطالعه موضوعات و عناوین مختلف امکان6331 ،9التوکا

پذیر است. قرار دادن هدف و محتوا در برنامه عملی به عنوان عناصر متفاوت، این اجازه را می 
دهد که بر تفاوت بین آنها تاکید کرده و این امر به روشن نمودن بحث کمک می کند) استارک، 

(. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که عنصر محتوا با آنکه در ارتباط با هدف ها، 6331
ویت خود را کسب می کند اما در تدوین آن آزادی عمل بیشتری وجود دارد. به عبارت دیگر، با ه

، استفاده از محتواهای متعددی ممکن است بتوان به هدف های مشخصی دست یافت. این تنوع 
فراهم می کند) فتحی واجارگاه را در امر تدوین برنامه درسی مشارکت گروه های مختلف  فرصت

(. موضوع مشارکت و تعامل به ویژه در برنامه درسی آموزش عالی با توجه به 6939، و همکاران
هایی که در خصوص پاسخگویی به آنها نفعان مختلف برای این موسسات و حساسیتوجود ذی

 برای آموزش عالی وجود دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
ایدئولوژی( مرتبط است) نادری،  بینی)برنامه های درسی به شدت با تغییرات جهانی 

های درسی آموزش عالی هنوز به طور جدی وارد (. با این وجود، برنامه6939نوروزی، و سیادت، 

بارنت و  )است گذاری نشده و حتی در ورطه عمل نیز مورد بی مهری قرار گرفتهبحث سیاست
علیم و تربیت و سیاست می ( ارتباط بین ت9461) 1(. در این راستا، از نظر آدامس9449، 9کوات

بایست رشد و گسترش یابد و روش هایی را که در آن دولت ها مسایل اجتماعی را مورد توجه 
 قرار می دهند بایددر تعلیم و تربیت مورد مالحظه قرار گیرد. 

تدوین برنامه درسی متناسب با سیاستگذاری آموزش عالی، ضامن موفقیت برنامه های 
های آموزش عالی خواهد بود. همچنین این امر از ناهماهنگی های ماندرسی در جهت تحقق آر

احتمالی که ممکن است در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دارای هیات ممیزه و دارای 
اختیار بازنگری) پیرو آیین نامه واگذاری تفویض اختیارات برنامه ریزی درسی به دانشگاه ها، 

آورد. زیرا مالحظه و در (، روی دهد پرهیز به عمل می6913  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،
های بیان شده از سوی سیاستگذاران آموزش عالی، به عنوان یک اصل و نظر گرفتن سیاست

                                                 
1 . Giroux 
2. Stark & Lattuca 
3 . Barnett & Coate 

4. Adams  
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چارچوب کلی عمل نموده و سبب می شود که کلیه برنامه های درسی دانشگاه ها در درون آن 
ای به امر ش عالی الزم است توجه ویژهریزان درسی آموزصورت گیرد. بنابراین برنامه

        .سیاستگذاری در تدوین برنامه درسی مبذول نمایند
آموزش عالی ایران بر اساس چشم اندازها و رسالت هایی که برای آن در تحقق آرمان 
های چشم انداز بیست ساله ایران متصور شده است، با فرصت های عظیمی روبرو هست که با 

ارآمد می تواند سهم بسزایی در نیل به این آرمان ها در سند مذکور و انجام به نحو برنامه ریزی ک
مطلوب رسالت خود داشته باشد. در این میان، تعیین و شناسایی نوع رویکرد برنامه درسی که 
بستر و زمینه را برای نیل به این چشم اندازها و رسالت ها فراهم می نماید می تواند به کارایی و 

شی نظام آموزش عالی در ایفای به نحو مطلوب نقش خود در سند چشم انداز بیست ساله اثربخ
 کمک نماید. 

اندیشی در برنامه درسی آموزش عالی کشور بر اساس با احتساب ضرورت آینده  
هایی مندرج در منابع باالدستی آموزش عالی، با این وجود،  این امر در ها و سیاستایدئولوژی

ی مهری واقع شده و با همه اهمیتی که داراست، پژوهش چندانی در زمینه آن کشور مورد ب
صورت نگرفته است. اندک پژوهشهای انجام گرفته نیز، به بررسی آموزش عالی آینده در بعد کلی 

( و محقق، پژوهشی را که به طور مستقیم به 6939، فراستخواه، 6939اند) مهدی، آن پرداخته
درسی بر اساس چشم اندازها و رسالت ها در کشور ایران پرداخته باشد، آینده پژوهشی برنامه 

 نیافته است.
با توجه به آنچه که گفته شد، پژوهش حاضر، پاسخ به سواالت کلی ذیل را در دستور کار 

 قرار داده است: 
 کدامند؟ 6141های آموزش عالی ایران در افق اندازها و رسالتچشم -6

آموزش عالی ایران بر اساس جهت گیری منابع باالدستی اهداف برنامه درسی آینده  -9
 چیست؟

محتوای برنامه درسی آینده آموزش عالی ایران بر اساس جهت گیری منابع باالدستی  -9
 چیست؟

 روش تحقیق 
 درانجام گرفته است. یاکتشاف یبیبوده و به روش ترک یاپژوهش حاضر توسعه    

 یفیک یها دادهآن از  یتفاده شده و در نوع اکتشافاس یو کم یفیک یاز ابزارها یبیپژوهش ترک
در این راستا، در (. 9441 ،6پالنوکالرک و کرسول) گردد یم استفاده یکم اسیمق ساخت یبرا

                                                 
1 - Creswell & Plano Clark 
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-رسالت و اندازهااستخراج چشم به یمنابع باالدست یفیک یمحتوا یلتحل مرحله نخست، از طریق

 یینبه تبآموزش عالی   نظرانصاحبمصاحبه با  ، باشد.در مرحله بعد پرداخته عالی اموزش های
.  یداقدام گردها اندازها و رسالتبر اساس چشم ی( آموزش عالی) هدف و محتویندهآ یبرنامه درس

 یاته یها از اعضاداده یآور( به منظور جمعیمایشیپ -یفی) توصیاز روش کم سوم، مرحله در
استفاده  یآموزش عال یندهآ یبرنامه درس یهدف و محتوا ینهزم در یدکتر یانو دانشجو یعلم
ها برای بر روی مصاحبه یفیک یمحتوا یلحاصل از تحل یاز داده ها مرحله ین.  در ایدگرد

 نوع دو ترکیب چگونگی و پژوهش اجرایی مدل، 6 شکل در .ساخت پرسشنامه بهره گرفته شد
 .است شده ترسیم کمی و کیفی رویکرد

 

 
 

 جامعه پژوهش و روش نمونه گیری
منابع باالدستی  دهد،که مرحله نخست تحقیق را تشکیل میجامعه اول پژوهش حاضر

اند. از این های آموزش عالی داشتهاندازها و رسالتبوده است که جهت گیری در راستای چشم
و فناوری، نقشه جامع انداز بیست ساله، سند تحول علم جامعه آماری، هفت منبع باالدستی چشم

های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور، سند دانشگاه علمی کشور، سیاست
های ابالغی های کلی علم و فناوری، و برنامه ششم توسعه مبتنی بر سیاستاسالمی، سیاست

یل محتوای گیری هدفمند انتخاب شده و تحل( با استفاده از روش نمونه6931مقام معظم رهبری)
کیفی بر روی آنها انجام گرفت. منابع مذکور به این دلیل انتخاب شدند که بازتاباننده دقیق تر 

 های آموزش عالی هستند.اندازها و رسالتپرسش پژوهش در جهت پاسخ به تبیین چشم
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 کشور  یو برنامه درس ینظران حوزه آموزش عالصاحب جامعه دوم پژوهش حاضر، 
 یهاپست یموضوع پژوهش داشته و اغلب دارا ینهارزشمند در زم یاد اطالعاتافر ینا. بودند

در حوزه  یدرس یزیو برنامه ر یآموزش عال یزیبرنامه ر ی،علم و فناور یاستگذاریس یریتی،مد
نفر  61با  یافتهساختار یمهطور هدفمند با مصاحبه ن به ی،جامعه آمار یناز ا .اندبوده یآموزش عال

 یهااندازها و رسالتتحقق چشم یدر راستا یندهآ یبرنامه درس یاف و محتوااهد ینهدر زم
 با نفر سه دربرگیرنده نفر 61 این. یددر داده ها حاصل گرد یاشباع نظر یران،ا یآموزش عال

 در فعالیت سابقه و تخصص با نفر دو عالی، آموزش  سیاستگذاری در فعالیت سابقه و تخصص
بودند که  عالی آموزش درسی ریزیبرنامه متخصص نفر 3 و عالی، زشآمو توسعه و ریزی برنامه

 .اغلب آنها از سوابق مدیریتی و اجرایی نیز در حوزه آموزش عالی برخوردار بودند
 که در مرحله سوم پژوهش مورد بررسی کمی قرار گرفته، جامعه دیگر پژوهش حاضر

در سال ها در تمامی رشتهاصفهان  دانشگاه یتمام وقت و دانشجویان دکتر یهیات علم یاعضا
نفر  191و  یدکتر یدانشجو 9419)  ینفر 9133 یتبودند که جمع 6931-6939 یتحصیل
-ذی عنوان به دکتری دانشجویان و علمی هیات اعضایدادند. (  را تشکیل مییعلم یاتعضو ه

 از و داشته رحضو دانشگاهی هایمحیط و عالی آموزش در سال چندین که نفعان اصلی و افرادی
 افراد عنوان به اندبوده یلیو تحص دانشگاهی هایسیاست درگیر مستقیم طور به و نزدیک
برنامه  یمرا در ترس ییبسزا و کنندهتعیین نقشآنها  هایدیدگاهکه  شوندمی محسوب نظرصاحب

نفر به  998خواهد داشت. از این جامعه آماری با استفاده از جدول مورگان، تعداد  یندهآ یدرس
و به  یاطبقه یتصادف یریگعنوان کفایت حجم نمونه تشخیص داده شدند  که با استفاده از نمونه

نسبت حضور هر طبقه در جامعه، از هر یک از طبقات اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری، 
نفر  9419تعدادی برای شرکت در نمونه پژوهش انتخاب شدند. به این منظور از مجموع  

عضو هیات علمی  191نفر؛ و از مجموع  991نشجوی دکتری حاضر در جامعه آماری، تعداد دا
عضو هیات علمی برای شرکت در نمونه پژوهش، انتخاب و  89حاضر در جامعه آماری، تعداد 

 تحقیق در بین آنها توزیع گردید.   پرسشنامه

 ابزار تحقیق
حبه بهره گرفته شده است. به منظور در بخش کیفی، از فرم تحلیل محتوا و نیز فرم مصا

بررسی روایی این ابزارها، از روش روایی صوری و محتوایی و از نظر متخصصان استفاده گردید. 
انداز و های چشمبرای این منظور، ابتدا فرم اولیه تحلیل محتوای منابع باالدستی که شامل مولفه

ه های مذکور بود و نیز فرم مصاحبه که رسالت و ابعاد مورد نظر برای بررسی هر یک از مولف
اندازها و بر اساس چشم دربرگیرنده سواالت اولیه در زمینه اهداف  و محتوای برنامه درسی آینده
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نظران حوزه آموزش عالی برای تغییر های آموزش عالی بود، در اختیار شش نفر از صاحبرسالت
و بدین  آنها، فرم تحلیل محتوا و مصاحبه تهیهو اصالح  قرار گرفت که پس از اعمال نظر و تایید 

. پایایی ابزارهای مذکور، نیز با استفاده از روش پایایی بین  سنجی گردیدندوسیله روایی
از تحلیل محتوای منابع باالدستی  شده تعیین هایمقوله و مطالب خالصة دادن قرار کدگذاران  و

 اعمال و کیفی پژوهش هایروش به آگاه نفر جپن اختیار و مصاحبه های نیمه ساختار یافته در

های مستخرج ، در مرحله بعد، در اختیار شش آنان، بررسی و تایید گردید. کدها و مقوله نظرهای
نظران حوزه آموزش عالی قرار گرفت و نظرات اصالحی آنها در زمینه موارد استخراج نفر از صاحب

د در مرحله قبل از انجام تحلیل محتوا، روایی شده اعمال گردید) قابل ذکر است که این افرا
سنجی ابزارها را نیز انجام داده بودند(.سپس نسخه اصالحی مجددا برای آنها ارسال و مورد 

 بررسی و تایید آنها قرار گرفت.
در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی آینده آموزش عالی که بر  

ها تدوین شده بود، استفاده گردید. این یل محتوای کیفی مصاحبهاساس یافته های حاصل از تحل
( بود که از پاسخ دهندگان خواسته شده بود که 1و محتوا  1گویه ) اهداف  61پرسشنامه شامل 

های اندازها و رسالتمیزان اولویت هر گزاره را برای برنامه درسی آینده در راستای تحقق چشم
بسیار کم »د. برای هر گویه، پنج گزینه بر اساس طیف لیکرت آموزش عالی کشور مشخص نماین

برای پاسخ دادن در نظر گرفته شده « نظری ندارم» و یک گزینه دیگر با عنوان « تا بسیار زیاد
) بسیار زیاد( نمره به هر گویه 9) بسیار کم( تا 6ها به تناسب بود که در تجزیه و تحلیل داده

فاقد نمره بود. روایی پرسشنامه مذکور توسط شش نفر « ی ندارمنظر»اختصاص داده شد و گزینه 
از متخصصان حوزه آموزش عالی که روایی سنجی ابرازهای کیفی را نیز انجام داده بودند بررسی 

های و تایید شد.  در پژوهش حاضر، ضریب آلفای کرونباخ نهایی به ترتیب برای هر یک از مولفه
 81/4و برای کل پرسشنامه  88/4و  81/4ده آموزش عالی  هدف و محتوای برنامه درسی آین

 تعیین شده است.

 اجرای تحقیقشیوه 
در بخش کیفی بدین گونه عمل شد که ابتدا تحلیل محتوای کیفی بر روی منابع 

نظران حوزه باالدستی انجام گرفت. در بخش بعدی از پژوهش کیفی، از چهارده نفر از  صاحب
سی خواسته شد که به سواالت در زمینه اهداف  و محتوای برنامه درسی آموزش عالی و برنامه در

 پاسخ دهند.  6141های آموزش عالی ایران در افق اندازها و رسالتدر راستای تحقق چشم آینده
در بخش کمی، محققان با آگاهی از احتمال عدم عودت و عدم پاسخ کامل به پرسشنامه، 

شتری از اندازه حجم نمونه نمودند که در نهایت با کنار اقدام به پخش تعداد نسخه های بی
های برگشت داده نشده، با گذاشتن نسخه های بدون پاسخ یا ناقص پاسخ داده شده و نیز نسخه
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نفر که همان اندازه حجم نمونه پژوهش بودند به  998های متعدد در نهایت تعداد پیگیری
  پرسشنامه ها به طور کامل پاسخ دادند .

 ه تجزیه و تحلیل داده هاشیو
ها و های کیفی، از روش تحلیل محتوای کیفی به منظور تحلیل دادهبه منظور تحلیل داده

ها استفاده گردید. برای تحلیل داده های کمی نیز، ها از منابع باالدستی و مصاحبهاستخراج مقوله
فریدمن  برای رتبه بندی( بهره  از آمار توصیفی) میانگین، انحراف معیار( و آمار استنباطی) آزمون

 گرفته شده است. 

 یافته ها
های پژوهش، به تفکیک هر سوال آورده شده و مورد بررسی قرار در این بخش، یافته

 کیفی روش طریق از فقط اول سؤال به پاسخگویی برای آمده دستبه هاییافته گرفته است.

سواالت به روش ترکیبی)کیفی و کمی( ارایه )تحلیل محتوای کیفی منابع باالدستی( و برای سایر 
 شده است.

 کدامند؟ 4141های آموزش عالی ایران در افق اندازها و رسالتسوال اول. چشم

ها به طور دقیق مورد بررسی و در تحلیل محتوای منابع باالدستی، متن اسناد و سیاست
مورد رسالت( استخراج شد. 99انداز و مورد چشم 18کد)  649کند و کاو قرار گرفت و در مجموع 

بعد از تحلیل محتوا بر روی کدهای حاصل، و ترکیب کدهای تکراری در یک منبع با یکدیگر، در 
مورد  19کد)  19مورد رسالت(، و در مرحله سوم،  96انداز و مورد چشم 96کد)  89مرحله دوم، 

ی اصلی )آموزش، پژوهش ، و هامورد رسالت( به دست آمد و بر این اساس، مقوله 99انداز و چشم
انداز و رسالت بر اساس سه کارکرد آموزش عالی حاصل های چشمخدمات( در هر یک از مولفه

انداز گردید و در هر مقوله، موضوعات مهم تر و کلی تر به تفکیک، مشخص شده و به عنوان چشم
ل محتوای کیفی بر ، نتایج حاصل از تحلی6و رسالت آموزش عالی در نظر گرفته شد. در جدول 

 های آموزش عالی ذکر شده است.اندازها و رسالتروی منابع باالدستی در زمینه چشم
های اندازها و رسالت: تحلیل محتوای کیفی منابع باالدستی در زمینه چشم4جدول 

 4141آموزش عالی در افق 
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زمینه 
 اصلی

 کدها زیرمقوله مقوله

داز
م ان

ش
چ

 
 

ش
وز

آم
 

  

ش
وز

آم
 

 
 

 -9رشد آموزش مادام العمر،  -6
 -9دستیابی به عدالت آموزشی، 
 -1تحول و ارتقای علوم انسانی ، 

 -9های فرهنگی اهتمام به ارزش
 مند از اساتید کارآمدبهره

 

های آموزشی مادام العمر) فرصت-6
امکان دسترسی به اطالعات  -9(؛ 6

 6و دانش برای همه آحاد جامعه) 
نظام توسعه کمی و کیفی  -9(؛ 

تحول و  -1(؛  1آموزش عالی) 
(؛  1و  9، 9ارتقای علوم انسانی ) 

تبیین و توسعه فرهنگ جهانی  -9
دارای اساتید عالم،  -1(؛ 9اسالم)

متدین و عدالت خواه و آزاداندیش 
تربیت یافته در مکتب اسالم و 

اساتید  -1(؛ 9و  1انقالب) 
مسئولیت پذیر در عرصه های 

(؛ 9صادی) سیاسی، اجتماعی و اقت
اساتید دارای توانایی تربیت  -8

متخصصانی متدین و متعهد و 
اساتید  -3(، 9دانشمندانی برتر) 

اساتیدی  -64(، 1و  9انقالبی) 
اساتید تولیدکننده  -66(؛ 9محقق) 

علوم منطبق بر  -69(، 9علم نافع) 
آموزه های دینی وحیانی و مبانی 

 -69(؛  9و  9انقالب اسالمی) 
علمی مستعد و جذب هیات 

اساتیدی با -61( ؛ 1و  9باانگیزه)
توانایی تولید محتوای آموزشی 

ارتقای  -69(، 9منطبق بر دین) 
(، 1منزلت و بهبود معیشت اساتید) 

اهتمام به زبان و ادب  -61
تربیت  -61( ؛ 1فارسی)

دانشمندانی در تراز بهترین های 
 (1جهان) 
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زمینه 
 اصلی

 کدها زیرمقوله مقوله

ش
وه

پژ
 

 

ش
وه

پژ
 

 

دینی و های اهتمام به ارزش-6
فرهنگی در تولید و توسعه 

پیشتاز در مرزهای  -9فناوری، 
 -9دانش و فناوری در جهان، 

مند از نیروی انسانی کارآمد بهره
 -1در عرصه پژوهش و فناوری، 
های برخوردار از نهادها و شبکه

 -9علمی و فناوری کارآمد، 
 -1توسعه نهضت نرم افزاری؛ 

تاکید بر تحقیقات کاربردی و 
 ه ای در آموزش عالیتوسع

توانا در تولید و توسعه علم 6
(؛ 1و  9، 1، 1وفناوری و نوآوری)

پیشتاز در مرزهای دانش و  -9
فناوری با مرجعیت علمی در جهان) 

نهادها و شبکه های علمی و  -9(؛ 1
جایگاه اول  -1( ؛ 6فناوری کارآمد) 

 – 9(؛ 1و 6علم و فناوری منطقه) 
 ایه پژوهشگاه و ها دانشگاه
 دانش تولید عرصه در پیشگام
 مرزهای گسترش -1 ؛(9) تمدنی
 بر مبتنی کاربردی علوم و دانش
 پیشتاز -1  ؛(9)وحیانی نگرش
جذب و  -8(؛ 9م افزاری)نر نهضت

تربیت محققانی نوآور و توانمند در 
حل و تحلیل چالش های علمی و 

تعامل با حوزه)  -3(، 9بین المللی)
د میان تحکیم پیون -64(؛ 1و  9

نظام آموزش عالی با تحقیقات 
 -66(؛ 1ای)کاربردی و توسعه

و  6پیشتاز در فن آوری های نوین) 
1.) 
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زمینه 
 اصلی

 کدها زیرمقوله مقوله

ت
ما

خد
 

  

ت
ما

خد
 

 
های مند از سرمایهبهره-6

 -9اجتماعی و فرهنگی غنی ، 
ارتقای سطح کیفی زندگی افراد 

ایجاد تغییر مثبت در  -9جامعه؛ 
زمینه نگرش افراد جامعه به 

 زندگی 

برخوردار از انسان های صالح و -6
فرهیخته و تربیت شده در مکتب 

دانش  -9(؛ 9و  1اسالم و انقالب)
آموختگانی مولد ثروت و اقتدار 

جامعه ای بهره مند از  -9(؛  6ملی)
سرمایه های اجتماعی و فرهنگی 

دانش آموختگانی  -1(؛  6غنی)
 -9(، 9خردورز، آزاداندیش و خالق)

اعتماد به نفس  دانش آموختگانی با
دانش  -1(، 9علمی و ملی باال)

آموختگانی با قابلیت تامین استقالل 
 -1(؛  9علمی و خودکفایی کشور)

دانش آموختگانی برخوردار از هویت 
و  1،  9ایرانی) -تمدن ساز اسالمی

دانش آموختگانی متعهد  -8(؛ 64
به آرمان های انقالب اسالمی و 

ی اجامعه -3(؛ 9جمهوری اسالمی)
الگو در زمینه سبک زندگی 

ای جامعه -64(؛ 9ایرانی) -اسالمی
متکی بر سهم برتر منابع انسانی و 

(؛ 1سرمایه اجتماعی در تولید ملی)
ای متکی بر اصول جامعه -66

های اسالمی اخالقی و ارزش
ارتقای مردم ساالری  -69(؛ 1خود)

گسترش عدالت  -69(؛  1دینی)
 1ان )توسعه ایر  -61(؛ 1اجتماعی)

بهره مند از امنیت  -69(؛ 1و 
 (1اجتماعی)
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زمینه 
 اصلی

 کدها زیرمقوله مقوله

ت
سال

ر
 

وز
آم

 ش

 

اصالح و بازنگری در متون، -6
  برنامه ها و روش های آموزشی، 

 -9توسعه علوم پایه،   -9
متناسب سازی سطوح و رشته 
های تحصیلی با نیازهای تولید و 

تربیت متخصصینی  -1اشتغال 
 متعهد و کارآفرین

ن های گسترش و تقویت بنیا-6
محیط آموزشی خالق و فضیلت 

اصالح و بازنگری در  -9(؛  6پرور)
متون، برنامه ها و روش های 

توسعه    -9(؛  1و  9آموزشی) 
متناسب  -1(؛  1و  9، 9علوم پایه) 

سازی سطوح و رشته های تحصیلی 
 -9(؛ 9با نیازهای تولید و اشتغال)

تربیت متخصصینی متعهد، خالق، 
(؛ 1و  9آفرین) متخلص، ماهر و کار

های افزایش سهم آموزش -1
(؛  9مهارتی در نظام آموزش کشور)

ارتقای توانمندی و سطح علمی  -1
روزآمد کردن  -8(؛  1منابع انسانی)

 (.1دانش)
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زمینه 
 اصلی

 کدها زیرمقوله مقوله

ش
وه

پژ
 

 

ارتقا بخشی و نهادینه -6
سازی پژوهش و فناوری در افراد 

گیری از بهره -9و سازمان ها، 
فناوری به همراه کارآفرینی و 

ای و در خدمت اخالق حرفه
 -9نیازهای جامعه اسالمی 

گسترش تعامل با سایر کشورها 
 -1در زمینه پژوهش و فناوری، 

های بنیادین و توسعه پژوهش
جاری سازی ت -9پردازی، نظریه

 پژوهش و فناوری

نهادینه کردن پژوهش -6
محوری و نوآوری در افراد و سازمان 

ایجاد، انتقال، جذب،  -9(؛  6ها)
بومی سازی، انتشار و به کارگیری 

فناوری به همراه کارآفرینی و 
توسعه  -9(؛ 1و  6اخالق حرفه ای) 

 -1(؛  1و  9، 9تحقیقات بنیادی) 
(؛ 1و  9نظریه پردازی و نوآوری) 

ساماندهی نظام ملی آمار و  -9
اطالعات علمی، پژوهشی و فناوری 

تعامل فعال  -1(؛  9جامع و کارآمد)
با سایر کشورها در زمینه پژوهش و 

حمایت از  -1(؛ 1و  9فناوری)
 -8(؛  9پژوهش های مساله محور)

(؛  9تجاری سازی پژوهش و نوآوری)
تولید علم و فناوری در خدمت  -3

 -64(؛  9امعه اسالمی)نیازهای ج
ارتقای کمی و کیفی مراکز و 
 (9فعالیت های پژوهشی مربوط)

ت
ما

خد
 

 

تقویت خردورزی و آزاداندیشی -6
 -9تولید درآمد  -9در جامعه،  

 تامین رفاه اجتماعی جامعه

نهادینه کردن تفکر هوشمندانه و -6
تولید   -9(؛  6نقادانه در جامعه)

ثروت و تامین رفاه اجتماعی 
انتشار علم و فناوری  -9(؛  6جامعه)

در خدمت نیازهای جامعه 
توسعه تجارت و  -1(؛ 9اسالمی)

 (9صادرات محصوالت دانش بنیان)

سند  -9های کلی برنامه ششم توسعه؛ سیاست -9سند تحول راهبردی علم و فناوری؛ -6
سند  -1ری؛ های کلی علم و فناوسیاست -9نقشه جامع علمی کشور؛  -1دانشگاه اسالمی؛ 

 های کلی نظام برای رشد و توسعه علم و فناوریسیاست -1انداز بیست ساله؛ چشم
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ها به تفکیک مشاهده می گردد، کدها، زیرمقوله ها و مقوله 6همانطوری که در جدول  
ها بر اساس سه کارکرد آموزش عالی که سه بازوی انداز و رسالت ذکر شده است. مقولهچشم

تر که کلی تحقق اهداف خود محسوب می گردد آورده شده است. موضوعات مهمآموزش عالی در 
تر از بقیه موارد و یا ترکیبی از چند کد هستند به عنوان زیرمقوله در نظر گرفته شده اند. کدها 
نیز حاصل تحلیل محتوای انجام گرفته بر روی گزاره ها در منابع باالدستی می باشند.در تحلیل 

دها، کدهای تکراری که موارد زیادی را در هر منبع به خود اختصاص می دادند با محتوا بر روی ک
اند. منابع باالدستی یکدیگر ترکیب شده و با عنوان یک کد کلی تر و نماینده آن منبع ذکر شده

 ( برای هر کد مشخص شده است. 1تا  6اند، با ذکر شماره) که کدها از آن مستخرج شده

نامه درسی آینده آموزش عالی ایران بر اساس جهت گیری سوال دوم. اهداف بر

 منابع باالدستی چیست؟
 های آموزش عالی، متن مصاحبهتبیین هدف برنامه درسی آینده و شناسایی منظور به   

 گردید مشخص هامصاحبه تک تک در دارمعنی جمالت و گرفت قرار کاو و مورد کند بار چندین

 در آمده، دست به هایگزاره روی بر تحلیل محتوا ازانجام شد. پس استخراج  )کد( گزاره 81و 

 و تعیین اصلی هایمقوله اساس این بر و حاصل شد گزاره 91 سوم مرحلة در و 93 دوم مرحله
شده و  مقوله های استخراج ادامه گردید. در و استخراج بندیطبقه اصلی مقولة یا محور 1 نهایتاً

است) الزم به ذکر است به دلیل  شده اری برای هر مقوله ارائهبرخی از مهمترین شواهد گفت
شوندگان در قالب عبارتی کوتاه پرهیز از حجم زیاد مطالب در مقاله، اظهارت مبسوط مصاحبه

 (.9ذکر شده است() جدول 
ی آموزش در زمینه هدف برنامه درسی آینده شده اظهار هایمقوله ترین مهم :2 جدول

 شوندگان توسط مصاحبه عالی

م
 تغیرم

ف
دی

ر
 

 هامقوله
ای از مهمترین نمونه

 شواهد گفتاری
 درصد فراوانی

ف
هد

 

 
 

6 
 
 

 
پاسخگویی به 
 نیازهای جامعه

 
 

در نظر گرفتن تنوع 
فرهنگی جامعه در برنامه 

 درسی
 (69و  6) شماره 

 
 

61 
 

 
 

644 
 

اهداف متناسب با حهت 
گیری سیاسی جامعه در 
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م

 تغیرم

ف
دی

ر
 

 هامقوله
ای از مهمترین نمونه

 شواهد گفتاری
 درصد فراوانی

عرصه ملی و بین 
 (9المللی)

شهروندی  آموزش حقوق
 (61و  1) شماره 

های رشد مهارت
پذیری بر اساس استخدام

نیازهای جدید بازار کار) 
 (66و  1شماره 

 
 

9 
های رشد ارزش

 انسانی و معنوی

-اهتمام به زدودن بی

سوادی عاطفی)پرورش 
ها و عواطف نگرش

 (8مثبت() شماره 

 
69 

 
81 

اخالقی های ترویج ارزش
و  3، 9و معنوی) شماره 

1) 
رشد برابری و عدالت 

 (64اجتماعی ) شماره 
 

9 
تمرکز بر مرزهای 

های دانش در رشته
 مختلف

تمرکز بر ایجاد دانش 
جدید و انتقال دانش 

 (1و  6موجود) شماره 

 
64 

 
16 

پیشبرد مرزهای دانش 
در حوزه علوم انسانی ) 

 (66و  9
 
 

1 

 
المللی شدن بین

 برنامه درسی

تبادل علم و فناوری با 
 9سایر کشورها) شماره 

 (8و 

 
 

8 

 
 

91 
تقویت برنامه درسی 

Major ها) یا حوزه
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م

 تغیرم

ف
دی

ر
 

 هامقوله
ای از مهمترین نمونه

 شواهد گفتاری
 درصد فراوانی

های( تحصیلی رشته
 (9المللی) شماره بین

رشد تبادالت استاد و 
های دانشجو با دانشگاه

 1سایر کشورها) شماره 
 (69و 

 

بندی اهداف برنامه درسی آینده آموزش عالی از دیدگاه ز اولویتهای حاصل ایافته   
اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری نیز نشان داد که آموزش حقوق شهروندی به عنوان 

 ارایه شده است: 9اولویت نخست شناخته شده است. نتایج این تحلیل در جدول شماره 
داف برنامه درسی آینده آموزش اه بندی رتبه برای فریدمن آزمون : نتایج3جدول 

 (n=  333عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری)

 خی دو
میانگین رتبه 

به ترتیب 
 اولویت

انحراف 
 معیار

 میانگین
برنامه درسی  هدافا

 آموزش عالی
 ردیف

99/
41

* S
ig

: 
0
.0

0
6

 

  

 6 آموزش حقوق شهروندی 94-1 16/4 99/1

های انسانی و د ارزشرش 11/1 19/4 68/1
 معنوی

9 

در نظر گرفتن تنوع فرهنگی  19/1 16/4 31/9
 جامعه در برنامه درسی

9 

اهداف متناسب با حهت  19/1 19/4 31/9
گیری سیاسی جامعه در 
 عرصه ملی و بین المللی

9 

تمرکز بر مرزهای دانش در  16/1 11/4 31/9
 های مختلفرشته

1 

-های استخدامرترشد مها 14/1 19/4 83/9

پذیری بر اساس نیازهای 
9 
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 خی دو
میانگین رتبه 

به ترتیب 
 اولویت

انحراف 
 معیار

 میانگین
برنامه درسی  هدافا

 آموزش عالی
 ردیف

 جدید بازار کار

المللی شدن برنامه بین 91/1 14/4 89/9
 درسی

1 

*ρ<0.05 

 بندی معناداری رتبه بررسی برای فریدمن ) که آزمون ، نتیجه9بر طبق یافته های جدول

دار است) معنی 49/4در سطح  33/61شود( با آماره  می استفاده دو خی آماره از آزمون این در
49/4p<  ،به عنوان عامل دارای « آموزش حقوق شهروندی »  (.  بر اساس نتایج حاصل شده

به عنوان « المللی شدن برنامه درسی بین» اولویت نخست و دارای بیشترین اولویت، و عامل 
خته اولویت آخر و از کمترین اولویت از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری شنا

اهداف متناسب » و « در نظر گرفتن تنوع فرهنگی جامعه در برنامه درسی » های اند. عاملشده
به طور مشترک در رتبه سوم جای « با حهت گیری سیاسی جامعه در عرصه ملی و بین المللی

 گرفتند. 

سوال سوم. محتوای برنامه درسی آینده آموزش عالی ایران بر اساس جهت 

 دستی چیست؟گیری منابع باال
 های آموزش عالی، متن مصاحبهتبیین محتوای برنامه درسی آینده و شناسایی منظور به

 گردید مشخص هامصاحبه تک تک در دارمعنی جمالت و گرفت قرار کاو و مورد کند بار چندین

 در آمده، دست به هایگزاره روی بر تحلیل محتوا از انجام شد. پس استخراج  )کد( گزاره 89و 

 تعیین اصلی هایمقوله اساس این بر و حاصل شد گزاره 91 سوم مرحلة در و 91 دوم مرحله

مقوله های  ادامه گردید. در و استخراج بندیطبقه اصلی مقولة یا محور 9 نهایتاً و گردید
 (.1است) جدول  شده شده و برخی از شواهد گفتاری برای هر مقوله ارائه استخراج

ی در زمینه محتوای برنامه درسی آینده شده اظهار هایولهمق ترین مهم :1 جدول
 شوندگان توسط مصاحبه آموزش عالی

 هامقوله ردیف متغیر
ای از نمونه

مهمترین شواهد 

 گفتاری

 درصد فراوانی

   
  

وا
حت

م
 

 
 

 
 

کاربردی نمودن 
محتوا از طریق 
ارتباط آن با 

 
 

69 

 
 

39 
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 هامقوله ردیف متغیر
ای از نمونه

مهمترین شواهد 
 گفتاری

 درصد فراوانی

پوشش  6
تقاضای 
 اجتماعی

صنعت و بازار کار) 
6) 

توجه به نیازهای 
نفعان درونی ذی

دانشگاه مانند 
اساتید و 

دانشجویان در 
 (9تدوین محتوا) 

توجه به نیازهای 
 1فرهنگی جامعه) 

 (3و 

 
 

9 

 
 

توسعه 
-ویژگی

های 
 فردی

های رشد ارزش
معنوی به واسطه 
پیوند محتوا با 
غایت و فلسفه 

 (3و  1آفرینش) 

 
 

66 

 
 

9/18 

ش در زمینه دان
یادگیری چگونگی 

یادگیری و 
 یادگیری مداوم

 (66) 
پرورش مهارتهای 

استخدامی و 
و  6کارآفرینی ) 

8) 
آموزش سواد 

 (1فناورانه) 
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 هامقوله ردیف متغیر
ای از نمونه

مهمترین شواهد 
 گفتاری

 درصد فراوانی

ارایه آموزش و 
دانش هایی در 
زمینه ارتقای 

بصیرت سیاسی 
 (1و  9افراد ) 

 
9 

همخوانی 
با تحوالت 
علمی و 

فنی 
ها رشته

سطح  در
 جهان

ضرورت بازنگری 
مداوم محتوا بر 
اساس آخرین 
دستاوردهای 

علمی هر رشته در 
 1، 9سطح جهان)

 (69و 

 
3 

 
11 

نقد منصفانه 
ها و اندیشه

تحقیقات خارجی 
 در تدوین محتوا

(61) 
تناسب محتوا با 
تحوالت سریع 

فناوری آموزشی 
 هادر رشته
(3) 

 
 

1 

تناسب با 
مقتضیات  

انی جه
 شدن

آمادگی در برخورد 
مناسب با جهانی 
شدن به واسطه 
بازنگری و تدوین 

ها در سرفصل
المللی راستای بین

نمودن برنامه 
 درسی

 
 

3 

 
 

11 
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 هامقوله ردیف متغیر
ای از نمونه

مهمترین شواهد 
 گفتاری

 درصد فراوانی

 (3و  9) 

آموزش دانش و 
هایی در مهارت

زمینه تربیت 
 (1شهروند جهانی)

آموزش دانش و 
در زمینه  مهارت

-بازار کار بین

 (6المللی)

 
9 

آموزش و 
پژوهش 

 بین
 ایرشته

کاستن از 
موضوعات درسی 
به صورت مجزا و 
ادغام موضوعات و 

ها با یکدیگر) رشته
 (61شماره 

 
8 

 
91 

های تدوین پروژه
و  6ای) بین رشته
69) 

تر کاربردی نمودن
ها بواسطه آموزش

ای شدن رشتهبین
و ارتباط دروس 
 9نظری و عملی) 

 (69و 

 
بندی محتوای برنامه درسی آینده آموزش عالی از دیدگاه های حاصل از اولویتیافته   

اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری نیز نشان داد که توجه به نیازهای فرهنگی جامعه به 
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 فریدمن ) که آزمون ، نتیجه9عنوان اولویت نخست شناخته شده است. بر طبق یافته های جدول

شود( با آماره  می استفاده دو خی آماره از آزمون این در بندی اداری رتبهمعن بررسی برای
توجه به »  (.  بر اساس نتایج حاصل شده،  >49/4pدار است) معنی 49/4در سطح  96/99

آموزش و پژوهش » به عنوان عامل دارای بیشترین اولویت، و عامل « نیازهای فرهنگی جامعه 
دارای کمترین اولویت از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان  به عنوان عامل« ایرشته بین

 (.9اند) جدول شماره دکتری شناخته شده
بندی محتوای برنامه درسی آینده آموزش  رتبه برای فریدمن آزمون : نتایج5جدول 

 ( n=  333عالی از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری)

میانگین  خی دو
رتبه به 
ترتیب 
 اولویت

انحراف 
 معیار

محتوای برنامه درسی آموزش  میانگین
 عالی

 ردیف

24/
35

* S
ig

: 
0
.0

0
1

 

  

 6 توجه به نیازهای فرهنگی جامعه 91/1 11/4 99/1

 9 های فردیتوسعه ویژگی 99/1 19/4 61/1

همخوانی با تحوالت علمی و فنی  94/1 99/4 69/1
 ها در سطح جهانرشته

9 

نفعان درونی به نیازهای ذی توجه 11/1 16/4 1
دانشگاه مانند اساتید و دانشجویان 

 در تدوین محتوا

1 

کاربردی نمودن محتوا از طریق  11/1 19/4 31/9
 ارتباط آن با صنعت و بازار کار

9 

 1 تناسب با مقتضیات  جهانی شدن 16/1 19/4 81/9
 1 ایرشته آموزش و پژوهش بین 91/1 19/4 19/9

*ρ<0.05 

 
 گیرینتیجه

موسسات آموزش عالی دارای رسالت و نقش خطیری در پاسخگویی به جامعه هستند. 
هایی برای این نهاد مهم در راستای تحقق اندازها و رسالتاین امر، جوامع را به ترسیم چشم

اندازهای توسعه کشور سوق داده است.  در این راستا، ابزار اساسی آموزش عالی در برآورده چشم
مودن انتظارات از خود، برنامه درسی است که پیامد آن در قالب سه کارکرد آموزش، پژوهش و ن
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که  هستندهدف و محتوا  ،گردد. دو عنصر کلیدی در هر برنامه درسیخدمات به جامعه عرضه می
 باشند. دهی و نوع سازماندهی آن نیز میاز عوامل اثرگذار بر جهت

اندازها و رنامه درسی آینده در راستای تحقق چشمدر پژوهش حاضر به تبیین ب    
پرداخته شد. نتایج تحلیل محتوای منابع باالدستی 6141های آموزش عالی ایران در افق رسالت

، 6141های متصور برای ایران در افق در آموزش عالی نشان داد که در راستای تحقق آرمان
اندازها و اند که به عنوان چشمم و فناوری داشتهمنابع باالدستی تاکید ویژه و وافری به مقوله عل

-جهتریزی آموزش عالی ایفا نمایند. های آموزش عالی، می تواند نقش مهمی را در برنامهرسالت

نگرانه و با مدنظر قرار اند، جامعگیری هایی که منابع باالدستی نسبت به علم و فناوری داشته
ای در حال گذار از سنتی به ه ایران، به عنوان جامعهجامعدادن توسعه ملی صورت گرفته است. 

هایی نظیر احراز جایگاه مناسب از نظر علمی در منطقه و در جهان و مدرن است و دارای دغدغه
نیز سهیم بودن در تولید دانش در عرصه جهانی می باشد. در این راستا، اهتمام ویژه ای بر روی 

ت آموزش و خدمات در منابع باالدستی شده است تا بتوان کارکردهای پژوهشی و فناوری به موازا
علم اکتساب شده در کشور که از این منظر، کشور دارای موقعیت مناسبی می باشد به محصول 
تبدیل نمود. در حقیقت، تبدیل علم به محصول، به عنوان موضوع اصلی کنونی جامعه ایران بوده 

 حال صورت گرفتن است. ای در این زمینه در شائبههای بیو تالش
نتایج حاصل از تبیین هدف و محتوای برنامه درسی آینده نیز نشان داد که برآورده 

-نمودن انتظارات جامعه در صدر اولویت های برنامه درسی آینده آموزش عالی از دیدگاه صاحب

نیازهای آن نظران قرار دارد. یکی از منابع عمده در هدف گزینی برنامه درسی، توجه به جامعه و 
(. 6313، 6در حال صورت گرفتن است) تایلر جامعهو در نظر گرفتن تغییر و تحوالتی است که در 

هایی که از سوی سیاستگذاران گیریها و جهتریزان درسی آموزش عالی باید به ایدئولوژیبرنامه
ی تعیین های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطبر حسب نیازهای جامعه در زمینه

نمایند و محتوا را بر اساس ای مبذول نموده و اهداف برنامه درسی را مشخص شود توجه ویژهمی
کنند. در حقیقت، یکی از ویژگی های دانشگاه مدرن، رشد این انتظار است که برنامه آن تدوین 

عالی در  (. میزان پاسخگویی آموزش9461، 9درسی باید نسبت به جامعه پاسخگوتر باشد) گراوای
های کیفیت در آموزش عالی در نظر گرفته می شود. در قبال جامعه، به عنوان یکی از شاخص

( نیز در 9461و همکاران)  9این راستا و در اهمیت پاسخگویی اجتماعی آموزش عالی، یوب
دانشگاه والدن در پروژه ای تحقیقاتی به  تدوین برنامه درسی راهنما برای تغییرات اجتماعی 

                                                 
1.  Tyler   
2 - Garraway 
3 - Yob 
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برنامه های درسی دانشگاهی را  با بیانیه  6داختند. آنها در این پروژه، فرایند متناسب نمودنپر
رسالت دانشگاه که تغییر اجتماعی مثبت بود در دستور کار قرار دادند. این راهنما تحلیلی قوی از 

ع و نحوه گنجاندن تغییرات اجتماعی را در سرتاسر برنامه های درسی دوره های مقاط 9زمان
 گوناگون  ارایه داده است. 

اولویت بندی اهداف برنامه درسی نیز نشان داد که آموزش حقوق شهروندی به عنوان   
مهمترین اولویت از دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری شناخته شده است. حقوق 

شده  شهروندی مفهومی شاخص است که به منظور ارتقای مرتبه و عزت بشری در نظر گرفته
( حقوق شهروندی را در چهار مقوله اساسی مورد 9461) 9کریجر، کاسکا، و پیاتراست. باکر، دی

-توجه قرار داده اند که شامل حقوق مدنی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی می

شود. از نظر آنها مقوله آخر که به مشارکت در تصمیمات سیاسی اشاره می کند اغلب به نظر می 
ای که در (. نکته9461رسد که به عنوان هسته حقوق شهروندی مدنظر باشد) باکر و همکاران، 

این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که حق شرکت در تصمیمات سیاسی، لزوماً 
گردد، بلکه باید با برنامه ریزی های مجدانه، مشارکت واقعی در تصمیمات سیاسی را متضمن نمی

الزم به افراد جامعه داده شود. در این راستا، آموزش عالی از نقش بسزایی برخوردار  هایآموزش
توان با هدفگذاری مناسب در برنامه درسی آموزش عالی در سه مولفه دانش، مهارت و است. می

( و 6988شوند) فتحی واجارگاه و واحد چوکده، نگرش که از عناصر اصلی شهروندی محسوب می
ای الزم در هر سه عنصر، افراد را از حقوقی که در جامعه برخوردارند و از تعهداتی هارایه آموزش

 که در قبال آن دارند آگاه ساخت. 
بندی محتوای برنامه درسی آینده آموزش عالی نیز نشان داد که برآورده اولویت    

و  نمودن انتظارات فرهنگی جامعه به عنوان اولویت نخست از سوی اعضای هیات علمی
و بقای آن است. این  دانشجویان دکتری شناخته شده است. فرهنگ هر جامعه، عامل سعادت

اندازهای توسعه خود ای به مقوله فرهنگی در چشماهمیت سبب شده است که جوامع توجه ویژه
داشته باشند. این امر در کشور ایران نیز با توجه به نقش حساس آموزش عالی در توسعه، در 

ای این نظام مورد توجه قرار گرفته است و حتی تولید و توسعه علم و فناوری را بر اندازهچشم
پایه ارزشهای فرهنگی و توجه به آن نهاده است . در این خصوص برنامه درسی آموزش عالی 
بایستی با آموزش موضوعات و مسایلی که وضعیت فرهنگی مطلوب کشور را ترسیم می نماید به 

-مبادرت ورزد و در راستای نیازهای فرهنگی جامعه گام بردارد. آموزش مهندسی فرهنگی جامعه

-های فرهنگی، کثرت فرهنگی در جامعه، فرهنگ استفاده از تکنولوژیهایی در خصوص ارزش

                                                 
1 - alignment 
2 - when 
3 . Bakker, De Krijger, Koska, & Puetter 
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های جدید، فرهنگ رفتار با طبیعت و محیط زیست، و نظایر آن می تواند در قالب محتوای برنامه 
بندی که در پژوهش ارایه گردد. البته قابل ذکر است که رتبهدرسی آموزش عالی به فراگیران 

تر از اهمیت های پایینهای دارای رتبهحاضر صورت گرفته، به معنای آن نیست که عامل
بایست مورد توجه مسئوالن و باشند و میها دارای اهمیت میبرخوردار نیستند، بلکه همه عامل

دهنده اولویت برخی بندی مذکور تنها نشانرار گیرد. رتبهریزان درسی آموزش عالی کشور قبرنامه
های دیگر با در نظر گرفتن شرایط و اقتضائات بومی حاکم در ها در مقایسه با عاملاز عامل

 آموزش عالی ایران و انتظارات از آموزش عالی کشور است. 
راستای تحقق توان گفت که برنامه درسی آینده در در مجموع بر اساس نتایج تحقیق می

-های آموزش عالی ایران، برنامه درسی است که در اهداف خود رشد ارزشاندازها و رسالتچشم

المللی شدن برنامه های مختلف، و بینهای انسانی و معنوی، تمرکز بر مرزهای دانش در رشته
ها در های فردی، همخوانی با تحوالت علمی و فنی رشتهدرسی، و در محتوای خود توسعه ویژگی

ای را با توجه ویژه سطح جهان، تناسب با مقتضیات جهانی شدن، و آموزش و پژوهش بین رشته
به جامعه و نیازهای آن در هر دو مولفه هدف و محتوا در دستور کار خود دارد. در حقیقت با 

ر توجه به اهتمام ویژه به جامعه و اولویت آن در اهداف و محتوای برنامه درسی آینده از منظ
توان گفت که رویکرد برنامه نظران و نیز اعضای هیات علمی ودانشجویان دکتری، میصاحب

 درسی آینده آموزش عالی، رویکردی جامعه محور است.
های آموزش عالی از اندازها و رسالتدر پایان، پیشنهادات ذیل به منظور تحقق چشم

اندرکاران آموزش عالی قرار درسی و دستریزان تواند مورد مالحظه برنامهطریق برنامه درسی می
 گیرد: 
-ها با چشمریزان درسی دانشگاههایی در زمینه آشنایی متولیان و برنامهایجاد کارگاه -6

 نماید. گیری منابع باالدستی بسیار ضروری میها و جهتاندازها، رسالت
دازها و انبایست به صورت هدفمند و هماهنگ در راستای تحقق چشمها میدانشگاه -9

های آموزش عالی هدایت شوند و این انسجام از طریق تدوین و اجرای یک رسالت
-گیری منابع باالدستی برای دانشگاهبرنامه درسی مناسب و منطقی در چارچوب جهت

 پذیر است.ها امکان

های دارای هیات ممیزه و ها به ویژه دانشگاهتمرکززدایی و تفویض اختیارات به دانشگاه -9
در زمینه تدوین برنامه درسی بر اساس شرایط و مقتضیات علمی و امکانات خود جامع 

 ها  می نماید.اندازها و رسالتبه عنوان امری ضروری در تحقق چشم
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تر با سیاستگذاران آموزش ریزان درسی آموزش عالی الزم است در ارتباط نزدیکبرنامه -1
در تدوین برنامه درسی، به  های منابع باالدستیگیریعالی و مالحظه دقیق جهت

های ترسیم شده ها در زمینه تحقق آرمانگراتر نمودن هرچه بیشتر دانشگاهماموریت
 کمک نمایند. 6141برای ایران 

های آموزش عالی در کشور و اثربخش بودن در راستای تحقق چشم اندازها و رسالت  -9
ی فراهم باشد. در این برنامه درسی در این زمینه، باید بستر الزم در آموزش عال

خصوص اصالحات اساسی در آموزش عالی در رابطه با حرکت هر یک از موسسات 
آموزش عالی بر اساس ماموریت دانشگاهی خود  و پرهیز از خلط رسالتی که هم اکنون 

کاربردی، دانشگاه آزاد ، فنی حرفه  -در هر یک از نظام های دانشگاهی پیام نور، علمی
 رسد.ارد ضروری به نظر میای و ملی وجود د

 

 منابع
(. روند رشد کمی آموزش عالی خصوصی و دولتی در 6981آل آقا، ف.، کشاورز، م.، و رحیمی، م. )

 .19-94،664، دانش و پژوهش در علوم تربیتی برنامه ریزی درسیکشور جمهوری اسالمی ایران، 

 برای محور مشارکت رویکردی :زشآمو کیفیت ارزیابی . (6981) . ا .ص ، ستاری، .م پازارگادی،

 تربیتی پژوهشنامة ،سوم هزارة در غیردولتی عالی آموزش مدیریت نظام فراروی های چالش با مقابله

 .61-99، 6 ،بجنورد واحد اسالمی آزاد دانشگاه

مجله (. الگوهای برنامه درسی دانشگاهی، 6981خاقانی زاده، م.، و فتحی واجارگاه، ک. ) 
 .64- 68(: 9)6، زش در علوم پزشکیراهبردهای آمو

ابالغیات مقام  برنامه ششم توسعه) در دست تدوین(.(. 6931ریزی)سازمان مدیریت و برنامه
 معظم رهبری، تهران: سازمان مدیریت و   برنامه ریزی.

سند نقشه جامع علمی کشور، ابالغیات مقام معظم (. 6934شورای عالی انقالب فرهنگی) 
 ورای عالی انقالب فرهنگی.، تهران: شرهبری

 ، تهران: شورای عالی انقالب فرهنگی.سند دانشگاه اسالمی(. 6939شورای عالی انقالب فرهنگی) 

ریزی درسی آموزش برنامه(. 6939فتحی واجارگاه، ک.، و موسی پور، ن. ا.، و یادگارزاده، غ. ر.) 
 هران: موسسه کتاب مهربان نشر.چاپ اول، ت ها و الگوها،ای بر مفاهیم، دیدگاهعالی: مقدمه

  :تهران .مدارس در شهروندی آموزش(. 6988)  . س چوکده، واحد و ک.، واجارگاه، فتحی
 .نشرآیین

(. چارچوبی مفهومی برای برنامه ریزی مبتنی بر آینده اندیشی در دانشگاه، 6939فراستخواه، م. ) 

 .6-91: 13، آموزش عالی در ریزی برنامه و پژوهش فصلنامه
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سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و  (. 6989مجمع تشخیص مصلحت نظام) 
 تهران: مجمع تشخیص مصلحت  نظام. تحقیقاتی کشور،

، ابالغیات مقام معظم 4141سند چشم انداز در افق (. 6981مجمع تشخیص مصلحت نظام) 
 رهبری، تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ده پژوهش در آموزش عالی دانشگاه اسالمی، دانشگاه سازگار با محیط و (. آین6939مهدی، ر. ) 

 .131 -164( : 1)61، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسالمیزمینه، 

، اصفهان: سیاستگذاری آموزش و پرورش(. 6939نادری، ن.، نوروزی، ر. ع.، و سیادت، س. ع. ) 
 یارمانا.

، ابالغیات مقام معظم سیاست های کلی علم و فناوری(. 6939وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) 
 رهبری، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

، ابالغیات مقام معظم رهبری، سند تحول علم و فناوری(.  6988وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

آیین نامه واگذاری اختیارات برنامه ریزی درسی به (.  6913وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 ، تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.دانشگاه ها
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