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مقدمه
برنامه درسی آموزش عالی طرح و برنامهای علمی محسوب می شود که مقصودش رشد و پرورش دانشجویان در
سطح آکادمیک است (نوروززاده و فتحی واجارگاه .)82 :1387 ،لذا برنامه درسی آموزش عالی بهعنوان یکی از عناصر مهم
نظام آموزش عالی به شمار میرود که نقش ب سزایی در را ستای تحقق ر سالتهای یک نظام آموزش عالی در هر دو جنبه
کمی و کیفی ایفا میکند (بینش و همکاران1395 ،؛ ابراهیمی.)8 :1387،
از سووی دیرر ،دانشوراهها بهعنوان یک سویسوتم باز در معرض فشوارها و تأثیرات نیروهای مختلف بیرونی قرار
دارند .این امر با توجه به اهمیت دانشراهها برای جامعه و همچنین این واقعیت که مؤسسات آموزش عالی منابع مالی خود
را از منابع خارجی مانند دولت ،دانشوووجویان و خانواده های آنها و اهدا کنندگان دریافت می کنند ،تعجب آور نیسوووت
(آلتباخ .)2014 ،2از این رو برنامه درسی بهعنوان بخشی از سیستم دانشراه متأثر از تغییر و تحوالت درونی و بیرونی خود
اسووت ،بنابراین می بایسووت متناسووب با آنها مورد تدوین ،تغییر و نوآوری قرار گیرد .به نحوی که امروزه شوواهد تغییرات
چشمریری در انتظارات برنامه درسی آموزش عالی در سراسر جهان و در راستای کمک به رفع فوری نیازها و چالشهای
موجود هسووتیم .به همین دلیل و در پاسووب به رفع چالشها و نیازهای موجود ،تدوین برنامه درسووی به عنوان یک فرایند
کلیدی برای توسعه دهندگان آموزشی در نظامهای آموزش عالی در نظر گرفته میشود (پریمرز و الکساندر.)2013 ،3
به اعتقاد اغلب صاحبنظران تغییر و تحول در هر نظام آموزش عالی و متعاقب آن در هر دانشراهی ،نیازمند توجه
به تغییر در برنامه درسوووی بهعنوان یکی از کلیدیترین عوامل برای ایجاد تغییر ،تحول و نوآوری در هر نظام آموزشوووی
محسوب می شود (خسروی .)1397،مسلماً این تغییر و نوآوری نمیتواند بدون درک عمیق نسبت به برنامه درسی صورت
پذیرد ،و درک یک برنامه درسووی نیازمند بررسووی عناصوور مختلف آن اسووت .لذا برای درک اینکه چرا و چرونه یک برنامه
در سی خاص سازماندهی می شود نیاز به در نظر گرفتن زمینههایی ا ست که برنامه در سی در آن ایجاد و اجرا و همچنین
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شناخت عواملی است که بر آن تأثیر میگذارد (اونیل .)13 :2015،1بر این اساس بدون شناخت و آگاهی نسبت به عوامل
مؤثر بر برنامههای درسی آموزش عالی تدوین ،تغییر و نوآوری در برنامههای درسی آموزش عالی نتیجه بخش نخواهد بود.
از این رو ،باید با عوامل مؤثر بر برنامه درسووی آموزش عالی آشوونا شووده تا از این طریق به تدوین ،تغییر و نوآوری و ارتقا
کیفیت آنها در نظام آموزشعالی کمک کرد.
عوامل موثر بر برنامه درسی آموزش عالی
در راسووتای شووناخت بیشووتر عوامل مؤثر بر برنامه درسووی آموزش عالی الزم اسووت که به بررسووی دیدگاه برخی
از صاحبنظران پیرامون هریک از عوامل مؤثر بر تدوین برنامه درسی آموزش عالی بپردازیم.
اونیل ( )2015معتقد اسوووت که برنامه درسوووی آموزش عالی تحت تأثیر محیگ فرهنری ،اقتصوووادی و اجتماعی
قرار میگیرد و در این بین ،محیگ اقتصادی تا حد زیادی بر ماهیت برنامه درسی آموزش عالی تأثیر گذار است (.)13
پریمرز و الکسووواندر ،)2013(2در تحقیقات خود دریافتند که تدوین برنامه درسوووی در آموزش عالی تحت تأثیر
عواملی از قبیل ،پی شرفت فناوری ،پا سب به نیاز دان شجویان ،ایدئولوژی سیا سی ،عالئق گروههای خاص ،انتظارات جامعه،
پاسووخرویی به نیازهای صوونعتی و تجاری ،تأثیرات بینالمللی ،قدرت ،سووبک تدوین برنامه درسووی و جهانی شوودن قرار
میگیرد.
 پیشرفت فناوری :در تدوین برنامه درسی آموزش عالی میبایست به پیشرفتهای فناوری توجه شود ،و به
نوعی برنامه درسی آموزش عالی باید این پیشرفتها را در خود جای دهد.
 پاسخ به نیاز دانشجویان :برنامه درسی آموزش عالی میبایست پاسخروی نیازهای یادگیرندگان و جامعه
باشد؛ چرا که دانشجویان به عنوان بازار هدف مؤسسات آموزش عالی به شمار میروند.
 ایدئولوژی سیا سی :برنامه درسووی در سووطح آموزش عمومی و عالی در هر کشوووری توسووگ ایدئولوژی
سیاسی هدایت می شود ،بنابراین موضع عقیدتی و سیاسی یک کشور در طراحی برنامه درسی آموزش عالی
آن تأثیر گذار است.
 عالئق گروههای خاص :سازمانهایی مانند نهادهای مذهبی ،سازمانهای غیر دولتی ،سازمانهای حرفهای
و اتحادیههای صنفی به مو ضوع آموزش عالقهمند ه ستند .لذا این سازمانها و نهادها ،سیا ستهایی را با
هدف ارتقاء کیفیت محتوای برنامه در سی آموزش عالی و اجرای برنامه بر ا ساس ایدئولوژیهای خود دنبال
میکنند.
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 انتظارات جامعه :هنرام تدوین برنامه درسوووی آموزش عالی ،انتظارات خاص جامعه و اهدافی که دنبال
میکند و اینکه محصول مورد انتظار جامعه از سیستم آموزش عالی چرونه باید باشد ،میبایست مورد توجه
قرار گیرد.
 قدرت :بدنه حاکم بر یک ک شور ،م سئولیت اخالقی در تعیین محتوا و اهداف آموز شی در سطوح آموز شی
یک کشور را به عهده دارد.
 تأثیر بین المللی :ع ضویت در سازمانهای مختلف بین المللی مانند :یون سکو ،یونی سف و غیره در ا صالح
برنامه درسی آموزش عالی مؤثر است.
 سبک تدوین برنامه درسی :تدوین برنامه درسی آموزش عالی یک فرایند مشارکتی است که در آن کلیه
ذینفعان کلیدی درگیر هستند.
 پا سخگویی به نیاز صنعتی و تجاری :پا سب به نیازهای بخش صنعتی و تجاری به عنوان یکی از عوامل
اصلی تعیین کننده برنامه درسی آموزش عالی مطرح است.
 جهانی شدن :در سالهای اخیر نظامهای آموزش عالی در ب سیاری از ک شورها در پا سب به جهانی شدن
دستخوش اصالحات اساسی از جمله در برنامههای درسی خود شدهاند.
التوکا و ا ستارک 1در ویرایش ا صالح شده کتاب خود در سال  ،2009بر این باور بودند که در ب ستر اجتماعی-
فرهنری دو زیر مجموعه اثرگذار بر برنامه درسووی آموزش عالی شووامل .1 :عوامل بیرونی مؤسووسووه یا دانشووراه (از قبیل
کارفرمایان و آژانسهای اعتباربخ شی) و  .2عوامل درونی دان شراه ،دان شکده یا مؤ س سه ارائه دهنده آموزش ه ستند .آنها
عوامل درونی را به دو عامل سطح نهادی( 2به عنوان نمونه ،مأموریت ،منابع ،رهبری و حکمرانی) و سطح واحد( 3از قبیل،
اهداف برنامه ،باورهای اعضووای هیأت علمی ،ارتباط با سووایر برنامهها یا ویژگیهای دانشووجویان) تقسوویم بندی کردند .آنها
معتقدند که قدرت و تأثیر هریک از عوامل درونی و بیرونی ب سته به نوع دوره ،برنامه و یا مؤ س سه متفاوت ا ست (التوکا و
اسووتارک .)6 :2009 ،با توجه به اینکه کاملترین دیدگاه در بین دیدگاههای صوواحبنظران مختلف پیرامون عوامل مؤثر بر
برنامه درسی آموزش عالی ،دیدگاه التوکا و استارک است ،لذا در ادامه به تفصیل پیرامون هر یک از عوامل مطرح شده از
سوی این دو صاحبنظر پرداختهایم.
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 عوامل بیرونی
نهادها و برنامههای در سی در خدمت نیازهای اجتماعی ه ستند و با تحول نیازهای ملی ،فرهنری و سایر نیازها
تغییر میکنند .لذا عوامل مختلف فرهنری -اجتماعی بر برنامه دانشوووراهی تأثیرگذارند .بر این اسووواس ،عوامل بیرونی
اصطالحی است برای اشاره به عواملی از قبیل فشارهای بازار ،روندهای اجتماعی ،سیاستها و اقدامات دولت و انجمنهای
رشووتهای ،که در خارج از مؤسووسووات و دانشووراهها وجود دارد .لذا برنامه درسووی آموزش عالی تحت تأثیر عواملی از قبیل
انجمنهای رشتهای (برای مثال ،انجمن ارتباطات ملی ،انجمن شیمی آمریکا) ،رسانهها (به عنوان مثال ،شماره رتبه بندی
ساالنه کالجها و دان شراهها در یو اس نیوز و ورلد ریپورت ،)1آژانسهای تأمین مالی که از ا صالح برنامه در سی و آموز شی
پشووتیبانی میکنند (به عنوان مثال ،بنیاد ملی علوم) و آژانسهای معتبر منطقهای و تخصووصووی که به طور فزایندهای بر
فعالیت خاص ارزیابی نتایج یادگیری دانشوووجویان متمرکز شوووده اند ،قرار میگیرد .عالوه بر این ،گروههای خارجی مانند
کارفرمایان ،تأثیرات م ستقیم و قوی بر برنامههای در سی دان شراهی در دان شراهها و مؤ س سات انتفاعی و حتی برخی از
رشتههای حرفهای (به عنوان مثال حسابداری) میگذارند .همچنین برنامههای دانشراهی ممکن است تحت تأثیر برخی از
مضووامین از جمله بین المللی شوودن ،تعامل مدنی و میان رشووته ای قرار گیرند .بنابراین در توسووعه برنامههای درسووی
دانشراهی شناسایی عوامل بیرونی که ممکن است برنامه درسی نسبت به آن حساس باشد ،الزم و ضروری است (التوکا و
استارک .)12 :2009 ،در مجموع عوامل بیرونی که تأثیر بسیار زیادی بر برنامه درسی آموزش عالی دارند عبارتند از:
 فشارهای بازار کار دانشآموختگان :نیرویی که از سوی بازار کار دانشآموختران دانشراهی در حوزه عرضه و
تقاضا ایجاد میشود.
 روندهای اجتماعی :جریانهای اجتماعی از قبیل بینالمللی شدن ،تعامالت مدنی و ...که در جامعه و نظام
آموزشعالی اتفاق میافتند.
 سیاستها و اقدامات دولتها :سیاستها و اقدامات دولتها در آموزش و برنامههای دانشراهی همیشه اثرگذار
بوده است .در برخی مواقع اولویتبندی سیاستها و اقدامات دولتها به صورت دورهای تغییر میکند .مثالً ممکن
است در یک دوره خاص ،سیاست دولت حمایت از توسعه برنامههای شغلی در برنامههای دانشراهی از طریق
تخصیص بودجه باشد (التوکا و استارک.)303 :2009 ،
 انجمنهای رشتهای :انجمنهای علمی هر رشته از اهمیت کلیدی در جامعهشناسی علمی برخوردار بوده؛ لذا
ایجاد این انجمنها و کمک به رشد آنها میتواند به رشد و توسعه هر چه بهتر رشتههای جدید کمک کند.
 انجمنهای حرفهای و اعتبارسنجی :تغییر در محتوای برنامههای درسی دانشراهی گاهی از طریق انجمنهای
حرفهای و آژانسهای اعتبارسنجی اتفاق میافتد (التوکا و استارک.)129 :2009 ،
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 کارفرمایان :کنراد و پرات )1983( 1به نقل از التوکا و استارک 2009 ،معتقدند برنامهریزی یک فرایند خطی
نیست .لذا آنها بر اهمیت توجه به ذینفعان خارجی برنامههای درسی دانشراهی از جمله کارفرمایان در تصمیم-
گیری پیرامون برنامههای درسی دانشراهی اذعان داشتند.
 میان رشتهایها:رشتهها در شکل سنتی خود دیرر نمیتوانند در حل مسائل و مشکالت اجتماعی و علمی
امروزی کافی باشند ،عالوه بر این ،دانشجویان نیازمند توسعه تواناییهای جدید و حل مسائل و مشکالت از دیدگاه
چند رشتهای هستند (التوکا و استارک.)52 :2009 ،

 عوامل درونی

2

همانطور که پیش از نیز ا شاره شد ،عوامل درونی در دو سطح  .1نهادی و  .2واحد تق سیم بندی می شوند ،چرا
که برنامه درسی دانشراهی در چندین سطح تدوین شده است .اگرچه در اینجا بطور جداگانه به بررسی این دو سطح می
پردازیم ولی باید بر این نکته تأکید کنیم که سطح نهادی و واحد بهم مرتبگ هستند.
 .1عوامل سطح نهادی :اکثر برنامههای دانشراهی که در دانشراهها و مؤ سسات آموزش عالی وجود دارند از طریق
زیرساختهای سازمانی پشتیبانی می شوند .جنبههای این زیرساختها به ویژه مأموریت دانشراهها ،منابع مالی
و ساختار حکمرانی ،میتواند در برنامههای در سی دان شراهی تأثیر ب سزایی دا شته با شد .اگرچه زیر ساختها از
برنامهریزی و اجرای برنامههای دانشراهی پشتیبانی می کنند ،اما این پشتیبانی بسته به میزان تمرکز بر دوره یا
برنامه خاص برای دان شراه یا مأموریت دان شراه و همچنین در د سترس بودن منابع ،نظام م شورت ،فر صتهای
بهسووازی برای اعضووای هیأت علمی و غیره متفاوت اسووت .بهعنوان مثال ،برخی از دروس دانشووراهی با طیف
و سیعی از برنامهها و گروههای دان شراهی مرتبگ ه ستند ،چراکه آنها دروس خدماتی ه ستند که در شماری از
برنامههای درسووی درجات مختلف تحصوویلی مورد نیاز دانشووجویان هسووتند (التوکا و اسووتارک .)13 :2009 ،در
مجموع عوامل سطح نهادی که تأثیر بسیار زیادی بر برنامه درسی آموزش عالی دارند عبارتند از:
 مأموریت دان شگاهها  :برنامههای دان شراهی با مأموریتهای دان شراه پیوند خوردهاند ،و هرگونه تغییر
و تحول در دورهها و برنامههای در سی دان شراهی میبای ست برا ساس مأموریت دان شراه صورت گیرد
(همان.)45 :
 منابع مالی :منابعی که برای انجام هریک از فعالیتها در سطح دان شراه اخت صاص داده می شود و هر
گونه تغییر و تحول در برنامه های درسی دانشراهی نیازمند ثبات مالی و حمایت مالی است.
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 و ساختار حکمرانی دان شگاهها :نحوه سووازماندهی و اداره دانشووراه که می تواند از تدوین ،تغییر و
نوآوری برنامههای دانشراهی حمایت کند.
 .2عوامل سطح واحد :التوکا و استارک بین عوامل سطح نهادی و سطح واحد که مشخصه سازمانی هستند ،که
برنامه دان شراهی در آن ایجاد می شود ،تمایز قائل شدهاند .عامل سطح واحد ممکن ا ست بی شترین تأثیر را در
انتخاب و توالی محتوا و انتخاب فرایندهای آموز شی دا شته با شد .سوابق اع ضای هیأت علمی ،باورهای تربیتی و
آموز شی پیرامون ر شته تخ ص صی از اهمیت ویژهای در سطح واحد برخوردار ا ست .ویژگیهای دان شجویان ،در
صورت شناخته شدن نیز دارای اهمیت هستند .تأثیرات سطح واحد در شدت و قوت در سطوح مختلف توسعه
برنامه درسووی و در انواع مختلف مؤسووسووات آموزش عالی ،متفاوت اسووت .بهعنوان مثال ،وقتی یک هیأت علمی
بهتنهایی برنامهریزی یک دوره را در دان شراه انجام میدهد ،برخی عوامل از قبیل عقاید شخ صی در مورد نحوه
یادگیری دانشجویان ،ممکن است قدرتمندتر از زمانی باشد که گروهی از همکاران یک برنامه کلی را برنامهریزی
میکنند (التوکا و ا ستارک .)14 :2009 ،در مجموع عوامل سطح واحد که تأثیر ب سیار زیادی بر برنامه در سی
آموزش عالی دارند عبارتند از:
 اهداف برنامه :اهداف برنامه منبعث از مأموریت یک دانشراه است ،بنابراین باید در برنامهریزی درسی
دانشراهی بهخوبی درنظر گرفته شود.


سوابق اع ضای هیأت علمی و باورهای تربیتی آنها:اع ضای هیأت علمی بهعنوان برنامهریزان ا صلی
برنامه درسی آموزش عالی بهشمار میروند ،لذا ویژگیها و تجربیات آنها ممکن است تأثیر مستقیمی بر
باورهای تربیتی آنها داشته باشد (التوکا و استارک119 :2009 ،و.)285

 باورهای آموزشی پیرامون رشته تخصصی :بیانرر مجموعه نررشهای اعضای هیأت علمی پیرامون
رشتهای است که در آن تخصص دارند.
 ویژگیهای دان شجویان:ویژگیهای دان شجویان از قبیل ،و ضعیت اقت صادی -اجتماعی و تواناییهای
آنها ،تأثیر قابل توجهی در برنامه های درسوووی دانشوووراهی دارد؛ چراکه آنها میتوانند بیانرر میزان
یادگیری دانشجویان از یک برنامه خاص باشد (همان 82 :و .)71

 تعامل میان عوامل
همه عواملی که التوکا و استارک در بُعد "درونی" و "بیرونی" توصیف کرده بودند ،در بستر فرهنری -اجتماعی
اتفاق میافتند .بنابراین به هنرام تفکر پیرامون فرایند برنامه ریزی درسی آموزش عالی ،باید این دو بُعد مهم از عوامل و
زیرمجموعه آنها را نیز در نظر داشت؛ چرا که هیچکدام از عوامل نمیتواند به تنهایی عمل کند؛ بلکه همه عوامل با یکدیرر
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در تعامل هستند و این تعامل باعث ایجاد محیطی پویا می شود؛ لذا برنامه درسی آموزش عالی نیز در چنین محیطی
میبایست تدوین گردد (نوروززاده و فتحی واجارگاه .)98 :1387 ،بر این اساس ،چهار دسته تعامل بالقوه که میتواند بر
برنامه درسی آموزش عالی اثرگذار باشد عبارتند از:
 باورها و ارزشهای آموزشی و دیدگاههای اعضای هیأت علمی در مورد نحوه یادگیری انسانها با نیازها و
اهداف آموزشی بازار کار تعامل دارند.
 اعتقادات فرهنری در مورد اهداف آموزش عالی و مأموریتهای نهادی بر انتخاب موضوع آموزش عمومی
تأثیرگذار است.
 فرایندهای آموزشی از دانش فنون تربیتی ،فن آوری و مواد آموزشی ،و همچنین انتشارات یک انجمن رشتهای
تأثیر میپذیرند.
 نوع رهبری توسگ رئیس ،معاون رئیس و مدیران گروهها بر نحوه استفاده از نتایج ارزیابی برنامههای دانشراهی
برای بهبود ،و همچنین تخصیص منابع سازمانی برای جمع آوری دادهها ،معیارهای اعتباربخشی ،و
سیاستهای عمومی ،مانند دستورالعملهای دولتی برای پاسخرویی ،تأثیر گذار است (التوکا و استارک،
.)14 :2009

جمعبندی
برای تدوین بهتر برنامه درسی آموزش عالی ،شناخت و آگاهی نسبت به هریک از عواملی که بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم میتوانند بر برنامه درسی مؤثر باشند برای متولیان و متخصصان این امر ضروری است .بر این اساس با توجه
به پژوهشهای موجود در این زمینه ،ما مجموع عواملی را که میتوانند بر برنامه در سی آموزش عالی تأثیرگذار با شند ،به
دو دسوووته کلی تحت عنوان عوامل بیرونی و درونی تقسووویم بندی میکنیم .عوامل بیرونی بهمنزله عواملی که از بیرون
دان شراه ،سی ستم دان شراه را تحت تأثیر خود قرار میدهند و میتوانند شامل ایدئولوژی سیا سی ،عالئق گروههای خاص،
انتظارات جامعه ،انجمنهای اعتباربخ شی و ر شتهای ،ف شارهای بازار کار ،تأثیرات بینالمللی و غیره با شند .عوامل درونی
نیز به منزله عواملی که از درون دان شراه ن شأت گرفته و میتوانند شامل مأموریت دان شراه ،منابع مالی ،ساختار حکمرانی
دان شراه ،اهداف برنامه ،سوابق اع ضای هیأت علمی و باورهای تربیتی آنها ،ویژگیهای دان شجویان و غیره با شند .بنابراین
در تدوین برنامه در سی آموز شی عالی باید درک صحیح عوامل بیرونی و توجه به عوامل درونی به منزله دو عامل مهم در
نظر گرفته شوووند تا با توجه به آنها بتوان برنامه درسووی مناسووبی را طراحی کرد .در این بین ذکر چند نکته حائز اهمیت
ا ست .نکته اول اینکه تأثیرگذاری هریک از عوامل مطرح شده و حتی نوع عامل با توجه به ب ستر نظامهای آموزش عالی
در ک شورهای مختلف ،میتواند متفاوت با شد؛ مثال اثرگذاری عوامل سیا سی ،ایدئولوژیکی و مالی در ک شورهای در حال
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 حرفهای، در حالی که اثرگذاری انجمنهای رشتهای،توسعه ممکن است در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بیشتر باشد
 نکته دوم اینکه عوامل مطرح.و اعتبارسنجی در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای درحال توسعه بیشتر باشد
، تغییر و نوآوری) قرار گرفته، اجرا،شده پیرامون برنامه در سی آموزش عالی بسته به اینکه برنامه در چه مرحلهای (تدوین
 ولی به هر روی متخ صص برنامه در سی میبای ست، هرچند در این بین برخی از عوامل همپو شانی دارند.متفاوت ا ست
متنا سب با هریک از مراحل ن سبت به اثرگذاری هریک از عوامل آگاهی الزم را دا شته با شد و نکته آخر اینکه متخ صص
برنامه درسی می بایست هنرام تدوین برنامه درسی آموزش عالی هر دو عامل درونی و بیرونی و تأثیرات آنها را باید بهطور
 و نمیتوان به صوووورت مجزا دیده، چرا که عوامل به مانند یک کلیت بهم تنیده هسوووتند،همزمان مورد مالحظه قرار داد
.شوند
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