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  چکیده

هاي کاربردي، ملی، جهانی، نظـري و سـاخت    هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست مؤلفه

نامـه   هاي درسی علوم انسانی اسـت. بـر ایـن اسـاس بـا اسـتفاده از یـک پرسـش         برنامهدرسی در  برنامه

هـاي   نفر از اعضاي هیات علمی مربوط به گـروه  100برآورد گردید، نظرات  92/0ساخته که پایایی آن  محقق

هـا در   مختلف علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان در مورد میزان توجه بـه هـر یـک از ایـن مؤلفـه     

هاي درسی موجود علوم انسانی سنجیده شد. نتایج نشان دادند که از نظر اعضاي هیات علمی، میزان  برنامه

ها کمتر از حد میانگین است. در این بین بیشترین توجه به مؤلفـه نظـري و تخصصـی و     توجه به همه مؤلفه

ي و عملی است. بر اسـاس نتـایج   المللی و با اختالف کمی مؤلفه کاربرد کمترین توجه به مؤلفه جهانی و بین

ها، توجـه   درسی علوم انسانی در دانشگاه هاي  هاي بازنگري برنامه شود که در طرح این پژوهش پیشنهاد می

هـاي   المللی و کاربردي و عملی شود، جایگاه عنصر کارآفرینی در برنامه هاي جهانی و بین بیشتري به مؤلفه

هاي بومی را هـم در   هاي بومی کشور، مؤلفه سی با شناسایی ظرفیتریزان در درسی بازشناسی گردد، برنامه

هاي آتی این  هاي درسی علوم انسانی مورد استفاده قرار دهند، در بازنگري محتوا و هم در شکل ارائه برنامه

ریزان درسی ضمن توجـه بـه خواسـت     اي گردد و برنامه ها به فلسفه و تاریخ علوم مختلف توجه ویژه برنامه

هاي درسی را به شکل مشارکتی طراحی و تولید  حویان و همچنین نهادهاي بیرونی، تا حد امکان برنامهدانش

  نمایند.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درسی، بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان (نویسنده مسؤول)  استادیار برنامه  

a.soltani.edu@uk.ac.ir 

 ریزي درسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان کارشناس ارشد شوراي برنامه  

  31/3/1395 پذیرش:  21/1/1395 نسخه نهایی:  24/7/1393 دریافت:
 



 1394دوم، پاییز و زمستان ي  شمارهي پنجم،  دوره، ي درسی هاي برنامه پژوهش

 

48

  مقدمه

گذاري و حتی تـا   شده در مباحث عمومی و سیاستاي نسبتاً فراموش  درسی واژه  اگرچه برنامه

ــی  انــدازه و 2011، 1اي اصــطالحی مغفــول در متــون آموزشــی در جامعــه دانشــگاهی اســت (ش ،(

، 3و بوسـانکیت  2هاي متفاوتی نیز از آن در میان اعضـاي هیـات علمـی وجـود دارد (فریـزر      برداشت

یادگیري مناسـب   هايآورنده اصلی فرصت ها که فراهم حال جایگاه و نقش این برنامه )، با این2006

هـاي   ویـژه در بعـد آمـوزش و همچنـین سـایر فعالیـت       ها هستند، در آموزش عـالی  بـه   در دانشگاه

هــاي  آکادمیـک ماننـد پــژوهش و ارائـه خـدمت بــه جامعـه غیرقابــل انکـار اسـت. یکــی از ویژگـی        

باشـد و   غیـر دنیـاي مـدرن مـی    درسی، تغییرپذیري و تحول مداوم آن با توجه بـه شـرایط مت   برنامه

المللـی   هـاي ملـی و بـین   درسی و تحوالت علمی در آموزش عالی و محیط هايبنابراین میان برنامه

پذیرند و بـر  درسی همچنین از علوم مختلف تأثیر می هايپیرامونی، تعامل زیادي وجود دارد. برنامه

درسـی بخشـی از    هـاي ). درواقع برنامـه 1389گذارند (سلطانی، شریف و رکنی زاده، ها تأثیر می آن

طور مداوم بررسی شده و متناسـب بـا    که بهروند و در صورتی درونداد نظام آموزش عالی به شمار می

توانند در بهبود کارایی نظام آموزشی مـؤثر باشـند    تحوالت بیرونی و درونی سیستم تغییر یابند، می

  ).  1383(بازرگان، 

کـار   نه توصیف شده که نسبت به تحوالت بیرونی ایستا و محافظـه گو آموزش عالی همیشه این

حـال   )، با ایـن 2013، 5برد (لوول رنج می 4اي که برخی معتقدند از نوعی تصلب نهادي است، به گونه

افزایش روزافزون دانش تولیدي بشر و لزوم انتخاب بهترین محتوا براي آمـوزش، ضـرورت همگـامی    

هـاي   هـا را در بـازه   ا تحوالت بیرونی آموزش عالی و بازنگري این برنامههاي درسی دانشگاهی ب برنامه

)، با اشاره به سخن امام علی (ع) در مـورد وسـیع   1391زمانی مختلف ضروري ساخته است. علوي (

ها در هـر   بودن دانش، عدم توانایی انسان در دستیابی به تمامی علوم و لزوم توجه به انتخاب بهترین

کند. با توجه ها تأکید میریزيتوجه به انتخاب محتواي مناسب و درست در برنامه علمی، بر اهمیت

درسـی   عنـوان برنامـه   منظـور گـزینش بهتـرین محتـوا بـه      گون شدن سریع دانش علمی، بـه  به گونه

هاي درسی آموزش عالی وجود نـدارد. در ایـن ارتبـاط،     دانشگاهی، گریزي جز بازنگري مداوم برنامه

هـاي داراي هیـات ممیـزه (وزارت    درسی به دانشـگاه  ریزيامه واگذاري اختیارات برنامهنتدوین آئین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Shay      2. Fraser     3. Bosanquet 
4. institutional sclerosis   5. Louvel   
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)، در راستاي تسهیل فرآیند بـازنگري مرتـب و همچنـین افـزایش     1379علوم ،تحقیقات و فناوري، 

هـایی بـا   تواند منجـر بـه تهیـه برنامـه     هاي درسی بوده که می ها در بازنگري برنامهمشارکت دانشگاه

و متناسب با نیازهاي جامعه، دانش و دانشجویان و در نتیجه ارتقاي کیفیـت آمـوزش عـالی     کیفیت

  گردد.

منظـور هـدایت    هـاي درسـی بـه    هاي تأثیرگذار بر برنامـه  در این میان شناسایی عوامل و مؤلفه

و  درسـی  ریـزان برنامـه   هاي درسی با کیفیت، مورد توجـه برنامـه   ها و تولید برنامه مناسب این برنامه

)، با تاکید بر ضـرورت  1997( 1هاي آموزشی در حوزه آموزش عالی است. سایوان و همکاران پژوهش

هـاي فرهنگـی،    درسی به مـواردي ازجملـه اصـول عمـومی دانشـگاه، محـدویت       هايبازنگري برنامه

ییـر  عنوان عناصـر بـالقوه تأثیرگـذار در تغ    ها را به کنند و آنسیاسی، ساختاري و اقتصادي اشاره می

هـاي درونـی و بیرونـی بـر     نمایند. آنان به تأثیر شرایط اقتصادي محـیط  درسی مطرح می هايبرنامه

درسـی را  مشی و راهبـردي تغییـرات برنامـه    ها اشاره دارند و هدایت بخش خطها و دانشکدهدانشگاه

  دانند.  امري خطیر می

 

  هاي پژوهش مبانی نظري و سؤال

هـا   هاي نظام آمـوزش عـالی و سـاختار آموزشـی دانشـگاه      ن بخشتری هاي درسی از مهم برنامه

درسی قلب هر رشته علمی )، برنامه4: 1389(به نقل از سلطانی و همکاران،  2باشند. از نظر آیزنر می

مطـرح هسـتند و از    هاي تحصیلی در دانشگاهها و رشتهعنوان قلب برنامه هاي درسی بهاست. برنامه

باشـند (کیـذوري، یمنـی دوزي     هـا از بعـد سـاختاري مـی    هاي دانشـگاه نامهعوامل موثر درتوسعه بر

درسـی را بـه   )، برنامـه 1391). محمودي و مهرمحمدي (1391سرخابی، مهرمحمدي و ابوالقاسمی، 

دهد. از نظر آنان  دانند که میزان موفقیت و شکست نظام آموزش عالی را نشان میاي میمنزله آئینه

تپنده نظام آمـوزش عـالی هسـتند. دیباواجـاري، یمنـی، عـارفی و فـردانش        هاي درسی قلب برنامه

هـا را  درسی در آموزش عالی، تحقق هدف اصلی دانشگاه)، با اشاره به اهمیت و جایگاه برنامه1390(

هاي درسی دانشـگاهی بـا دقـت و بـا آگـاهی کـافی        دانند. اگر برنامههاي درسی میوابسته به برنامه

آموختگـانی متخصـص و کارآمـد را تربیـت     توانـد دانـش  اه نظام آموزش عالی میگطراحی شوند، آن

  نماید.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Civan et al.       2. Eisner 
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هـاي درسـی آمـوزش عـالی امـري اسـت ضـروري، بـا          اگرچه توجه به ضرورت بازنگري برنامه

ها و عناصـر تأثیرگـذار    ها بدون شناسایی مؤلفه هاي درسی در دانشگاه حال افزایش کیفیت برنامه  این

هاي درسی دانشـگاهی بـا    باشد. پژوهشگران برنامه پذیر نمی رسی آموزش عالی امکانهاي د بر برنامه

هاي چندي را در این خصوص برجسـته سـاخته و در    ها، مؤلفه هاي خاص این برنامه توجه به ویژگی

گیرنـد. از یـک طـرف     ها و انواع متفاوتی را در بر مـی  ها زمینه اند. این مؤلفه ها صحبت کرده مورد آن

-توان ابزاري براي دستیابی به اهدافی چون انتقال دانش و مهارت هاي درسی دانشگاهی را میمهبرنا

هـاي  آموختگان، ایجاد مهـارت هاي تخصصی یک رشته تحصیلی در ابعاد نظري و کاربردي به دانش

ت هاي انسانی در آنـان در نظـر گرفـ   آموختگان و تقویت ارزشمورد نیاز براي توسعه پایدار در دانش

هاي  هاي درسی دانشگاهی، مؤلفه هاي طراحی برنامه الف). از این منظر از جمله مؤلفه 1384(عارفی،

درسی ماننـد  )، برنامه2010( 1باشند. از دید مایال نظري و تخصصی و همچنین کاربردي و عملی می

و تخصصـی)  اي از دانش (مؤلفه نظري هاي درسی مجموعهیک سؤال بازپاسخ است. به نظر او برنامه

 2براي پیشرفت بشر هستند و بایـد بـا واقعیـت مـرتبط باشـند (مؤلفـه کـاربردي و عملـی). بـروك         

پـذیر و شـکننده    )، نهاد دانشگاه را همانند کاالیی نفیس و پـرارزش و در عـین حـال آسـیب    2011(

و بـه دانشـجویان اسـت (نظـري     » بهترین دانش انباشـته بشـر  «کند که متعهد به انتقال  قلمداد می

فردي در جامعه، کارکردهاي متعـددي را   طور منحصربه )، دانشگاه به2012( 3تخصصی). از نظر واکر

و  4دانشوران و دانشمندان، آمـوزش افـراد متخصـص، آمـوزش عمـومی      -کند  با یکدیگر ترکیب می

هـاي   هاي درسی آن با چـالش  حال دانشگاه و برنامه تربیت شهروندانی آگاه و با افکاري روشن. با این

هاي جهانی (مؤلفه بـومی و ملـی)، حفـظ و پایـداري محـیط زیسـت        عمده دیگري از جمله نابرابري

جهـانی و  ها و اختالفات در دنیاي مدرن (مؤلفه  (بومی و ملی)، تعارضات فرهنگی و سیاسی و تفاوت

باشـند. از جملـه    ها همچنین عوامل اساسی تغییر اجتمـاعی مـی   المللی) مواجه هستند. دانشگاه بین

هـا در   هاي درسی است. این زمینه هاي این تغییر تالش در جهت توسعه پایدار در قالب برنامه زمینه

وند: موضـوعات  شـ  هاي درسی آموزش عالی نمایـان مـی   چهار رویکرد مستقل و یا ترکیبی در برنامه

ها (بومی و ملی)، موضـوعات ویـژه توسـعه پایـدار، توسـعه پایـدار        ها و برنامه  محیطی در دوره زیست

شـده در دروس تخصصـی معمـول دانشـگاه و یـا نگـاه تخصصـی بـه آن در          عنوان مفهومی تلفیق به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Maila       2. Brook      3. Walker 
4. General education  
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 ). 2010، 1چارچوب هر دانشکده (لوزانو

المللی) در کنار ساختار آموزشی و تربیتی مناسب  (جهانی و بین 2فرهنگی تجارب و دانش میان

درسـی)، زمینـه مناسـبی بـراي      هاي درسی دانشـگاه (مؤلفـه سـاخت برنامـه     براي ارائه آن در برنامه

المللـی هسـتند.    هاي شهروندي بین ها و قابلیت المللی و همچنین توانمندي هاي جهانی و بین آگاهی

دهـد کـه از فراینـدهاي اجتمـاعی و      اي رخ می لی در جامعهسازي آموزش عا المللی عالوه بر این بین

هـاي   هـاي نظـري ایـن مسـأله یکـی از چـالش       پذیرد. تدوین زمینـه  اقتصادي جهانی شدن تأثیر می

درسـی   هاي درسی دانشگاهی در قرن بیست و یکم و نیازمنـد تغییـرات سـاختاري در برنامـه     برنامه

اي  عنوان عامل ارتباط و زمینـه  ینه یادگیري و زبان بهاست. در این بین توجه به محیط یادگیري، زم

فرهنگـی از اهمیـت زیـادي     براي یادگیري، و همچنین پیوند میان دانـش تخصصـی و دانـش میـان    

  ). 2012، 6و کندي 5؛ مک2010، 4و ویلبورگ 3برخوردار است (اسونسن

هـا رو بـه    در دانشگاه محور -هاي درسی مبتنی بر یادگیري کار  از سوي دیگر، تمایل به برنامه

درسـی اسـت کـه مسـتلزم      افزایش است (کاربردي و عملی). این نوع یادگیري نوعی راهبـرد برنامـه  

). عـالوه بـر ایـن،    2015؛ 2014، 8و ورسـفولد  7تجارب اصیل دنیاي واقعی در برنامه است (اسـمیت 

هـاي   گاهی بـه شـیوه  هاي درسـی دانشـ   توجه به تغییرات آب و هوایی (بومی و ملی) در قالب برنامه

و هـوایی و   هاي فعلی براي گنجاندن موضوعاتی در مورد تغییرات آب مختلفی از جمله تقویت برنامه

هاي پودمانی هدفمند براي این مسأله مورد توجـه اسـت. بـه عقیـده پجـم و       همچنین طراحی دوره

منظـور  نشـجویان بـه  هاي عملی بـراي دا  درسی، طراحی پروژه )، در این نوع برنامه2013( 9همکاران

هاي درسی دانشگاه ضروري اسـت (کـاربردي    هاي مرتبط با این موضوع در برنامه دستیابی به مهارت

  و عملی).    

هـاي درسـی    درسـی در طراحـی و تـدوین برنامـه     ها، توجه به ساخت برنامه عالوه بر این مؤلفه

درسی منطبـق بـا معیارهـاي     مهدانشگاه و به منظور اثربخشی آن امري ضروري و از الزامات یک برنا

ریزي مناسب اهداف برنامه، استلزامات تدوین محتـواي مناسـب بـا در     علمی و آکادمیک است. طرح

اي و  رشــته اي، میــان درســی جــامع، منســجم و تلفیقــی، فرارشــته نظــر گــرفتن اســتلزامات برنامــه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Lozano     2. Intercultural     3. Svensson 
4. Wihlborg     5. Mak      6. Kenndy  
7. Smith      8. Worsfold     9. Padgham et al. 
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بینی یک نظـام   ن پیش)، راهبردهاي مناسب براي اجراي محتوا و همچنی2003، 1اي (مور چندرشته

درسی مورد توجـه   درسی)، در ادبیات نظري مربوط به برنامه گو و کامل(ساخت برنامه ارزشیابی پاسخ

 7)؛ تایلر1985( 6)؛ کالین2002( 5)؛ آیزنر2004( 4و هانکینز 3)؛ ارنشتاین2005( 2فراوان است (الیوا

هـاي درسـی    )). درواقع تبدیل دانش ناشی از پژوهش به دانش در قالب برنامـه 1969( 8)؛ تابا1962(

)، فرایندي است که نیازمند 2014، 9دانشگاهی و در نهایت فهم و کاربرد آن توسط دانشجو (آشوین

ها در دانشگاه است. در  درسی در طراحی و تولید این برنامه توجه و به کارگیري عناصر ساخت برنامه

بینـی   بین تعیین اهداف، تعیین و سازماندهی محتـوا بـر اسـاس اهـداف مشـخص شـده، پـیش       این 

فرایندهاي یاددهی یادگیري در چارچوب محتوا و همچنین طراحی نظام ارزشیابی موثر در راسـتاي  

 10درسـی اسـت. از نظـر گلسـن     ترین عناصر ساخت برنامه سنجش دستیابی به اهداف برنامه، از مهم

درسی دانشگاهی دارد، توجـه بـه    جایگاه کلیدي و مهمی در طراحی و ساخت برنامه چه )، آن2013(

هـا و محتـواي    ویژه بایـد در تعیـین هـدف    نتایج یا برونداد یادگیري دانشجویان است. این موضوع به

  انتخاب شده مد نظر باشد.   

ه کـاربردي، ملـی،   درسی دانشگاه را در پنج گـرو  هاي تأثیرگذار بر برنامه در این پژوهش، مؤلفه

هـا را در   بندي کرده و میزان کاربست هر یک از این مؤلفه درسی طبقه جهانی، نظري و ساخت برنامه

ایـم. بـر ایـن اسـاس      هاي درسی علوم انسانی از دیدگاه اعضـاي هیـات علمـی بررسـی کـرده      برنامه

  هاي پژوهش حاضر عبارتند از: سؤال

هـاي   هـاي پنجگانـه در برنامـه    ت هر یک از مؤلفـه از نظر اعضاي هیات علمی میزان کاربس -1

  درسی علوم انسانی چگونه است؟

هاي درسـی   از نظر اعضاي هیات علمی میزان کاربست مضامین کاربردي و عملی در برنامه -2

  چگونه است؟

هـاي درسـی    از نظر اعضاي هیات علمی میزان کاربست مضـامین ملـی و بـومی در برنامـه     -3

  چگونه است؟

هـاي   المللـی در برنامـه   ظر اعضاي هیات علمی میزان کاربست مضـامین جهـانی و بـین   از ن -4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Moore       2. Olive     3. Ornstein 
4. Hunkins      5. Eisner     6. Klein 
7. Tyler       8. Taba     9. Ashwin 
10. Gleeson  
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  درسی چگونه است؟

هاي درسـی   از نظر اعضاي هیات علمی میزان کاربست مضامین نظري و تخصصی در برنامه -5

  چگونه است؟

هـاي   درسـی در برنامـه   از نظر اعضاي هیات علمی میزان کاربست مضامین سـاخت برنامـه   -6

  درسی چگونه است؟

 

 پیشینه پژوهش

پـردازیم کـه موضـوع تغییـر و      هایی می در بررسی پیشینه پژوهش، به نتایج حاصل از پژوهش

گانـه مـورد بررسـی در ایـن مقالـه را در نظـر        هاي پـنج  هاي درسی دانشگاهی و مؤلفه تدوین برنامه

  اند. داشته

هـاي اخیـر را   عـالی در سـال  )، در پژوهش خود تغییـرات چشـمگیر آمـوزش    2000( 1بیریجز

بررسی کرد. نتایج تحقیق او نشـان داد کـه ایـن تغییـرات، هویـت زمـان، مکـان، علـم و ارتباطـات          

دانشجویان را متحول کرده است. تحوالت مذکور سبب شده است که در قرن حاضـر آمـوزش عـالی    

یـب تجـارب دانشـجو و    اي جدید عمل نماید. به ایـن ترت نیز تحت تأثیر این شرایط متغییر، به گونه

شـوند کـه بـا گذشـته تفـاوت دارد و ایـن       درسی غیر رسمی در آموزش عالی جدید مطرح میبرنامه

درسـی رسـمی دوره   گیـري برنامـه  شـوند. وي موضـوع را در شـکل   تغییرات روز به روز بیشـتر مـی  

)، در پـژوهش  2009( 2داند. همچنین بارنـت کارشناسی در آموزش عالی قرن بیست و یکم موثر می

کنـد. از نظـر وي   ها مطرح می درسی دانشگاه هاي عمیقی را در دنیاي کنونی براي برنامهخود چالش

ریـزي درسـی، عـالوه بـر دانـش تخصصـی و       درسی دانشگاه و اصـول برنامـه  الزم است که در برنامه

تقاضـاي محـیط    هاي مورد نیاز رشته تحصیلی دانشـجویان، بـه کیفیـت برنامـه و همچنـین      مهارت

  بیرونی دانشگاه نیز توجه شود. 

درسـی را از جملـه تغییـرات عمـده مطـرح در       سازي برنامـه  المللی )، ویژگی بین1996( 3ونده

درسـی،   هاي این نوع برنامـه هاي درسی دانشگاه دانسته و با هدف ایجاد درك عمیق از ویژگی برنامه

المللی درسی بین مللی و عوامل موثر بر تغییر برنامهالدرسی بینمواردي مانند چگونگی توسعه برنامه

درسی یکی از  کردن برنامهالمللیدرسی را بررسی کرد. به زعم او بینو نتایج و تأثیرات این نوع برنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bridges     2. Barnett      3. Wende 
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 1هـاي آموزشـی را داراسـت. برادلـی    هـاي نـوآوري  هاي تغییر آموزشی است و همـان ویژگـی  فرآیند

درسـی دانشـگاه، تجزیـه و تحلیـل و      دگیري دانشـجویان در برنامـه  )، نیز در بحث تجارب یا2007(

هـاي  دانـد. از نظـر وي، یـادگیري عملـی در گـروه      توانایی استدالل آنان را مقدم بر سایر موارد مـی 

هایی هستند که الزم اسـت   نگر و توانایی کنار آمدن با تغییر، از جمله مهارتاي، تفکر کلچندرشته

درسـی نیـز بایـد بـر      رسی دانشگاه مد نظر قرار گیرند. فرآیند و اجراي برنامههاي د در طراحی برنامه

اساس یافتن، دسترسی پیدا کردن و به کاربردن دانش براي حل مشکالت به ویژه در جوامع محلـی  

فـرد   کـه غنـا و منحصـربه   هاي درسی، درحالی استوار باشد. همچنین دانشجویان باید در قالب برنامه

عنوان شهروندانی مسؤول  هاي اصیل وفادار بوده تا بتوانند بهکنند، به ارزشحفظ میبودن خویش را 

  در جوامع پیچیده چندفرهنگی زندگی کنند.  

ها و ریزي درسی به دانشگاه)، در پژوهش خود با اشاره به واگذاري اختیار برنامه1385آراسته (

-المللی کردن برنامهد. او معتقد است که بینهاي درسی را مورد توجه قرارداالمللی کردن برنامه بین

هاي دانشجویان و اعضـاي هیـات علمـی در ابعـاد تخصصـی و      تواند به پرورش مهاتهاي درسی می

شـدن، الزم اسـت   شناختی کمک کند. به زعم وي در عصر حاضـر و بـا توجـه بـه موضـوع جهـانی      

با اوضاع سایر کشـورها در ابعـاد    ها، مذاهب و سنن جوامع مختلف و همچنیندانشجویان با فرهنگ

)، نیز با انجـام پژوهشـی   1389سیاسی، اقتصادي و اجتماعی آشنا شوند. صالحی عمران و یغموري (

هـاي درسـی   زاي بازار کار با توجه به اقتصاد جهـانی در برنامـه   هاي اشتغال بررسی مهارت«با عنوان 

هـا،   هاي درسی فعلـی در دانشـگاه   ي برنامه، نتیجه گرفتند که در حال حاضر و با اجرا»آموزش عالی

زاي بازار کار در سـطح متوسـط و رو بـه پـایین      هاي اشتغالمیزان برخورداري دانشجویان از مهارت

هایی مانند دانش نظـري، دانـش کـاربردي، فرهنـگ کـار، توانـایی کـار گروهـی،         ها مهارتاست. آن

عنـوان ایـن    هاي فراشـناخت) و تفکـر را بـه    ارتباطات، مدیریت، یادگیري چگونگی یادگیري (مهارت

هاي درسی دانشگاه به  هاي شغلی مورد نیاز دانشجویان مطرح نمودند که الزم است در برنامه مهارت

  ها توجه شود.  آن

بـدنی  درسی تربیـت  )، با بررسی نقش برنامه1388فراهانی، گودرزي، عزیزیان کهن و احمدي (

شته به این نتیجه رسیدند که بیشتر آنان توانـایی الزم در ارائـه   آموختگان این ر در کارآفرینی دانش

هـاي ورزشـی حیطـه    گویی به نیازهاي محیط خدمات موثر در بازارکار، جلب رضایت کارفرما و پاسخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Bradley 
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درسـی، ایجـاد محـیط     تخصصی خود را ندارند. آنان آموزش کارآفرینی به دانشجویان در قالب برنامه

تـر بـه   یري و اجرا، تغییر سرفصـل و محتـواي آمـوزش و توجـه عملیـاتی     یادگهاي میانه بین محیط

داننـد. همچنـین   هـا را ضـروري مـی   هاي کاري و مدیریت کارآفرینانه دانشگاههاي محیطدرخواست

-هـاي عناصـر چهارگانـه برنامـه    )، در پژوهشی تحت عنوان تبیین ویژگی1388نوروززاده و کوثري (

هاي کارآفرینی به این نتیجه رسیدند کـه توجـه   بر پرورش مهارت درسی مقطع کارشناسی، با تاکید

تواند زمینه تحقـق رسـالت آمـوزش    هاي درسی میهاي کارآفرینی از طریق برنامهبه پرورش مهارت

عالی را فراهم کند و منجر به تربیت نیروي انسانی متخصـص و کـارآفرین در جامعـه خواهـد شـد.      

)، نیز در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که اعتماد بـه  1391( 1رفیزاده، انصاري، عارفی و مورضایی

هاي منتخب دیگر به صـورت مسـتقیم یـا     ترین ویژگی کارآفرینی است و بر تمامی ویژگی نفس مهم

درسی مـوثر در ایـن زمینـه مـواردي را مطـرح      مستقیم تأثیر دارد. آنان در زمینه طراحی برنامهغیر

  اند.  کرده

درسی رشته علـوم تربیتـی در آمـوزش    ، پژوهشی تحت عنوان ارزیابی برنامهب) 1384عارفی (

هاي او نشان داد که وضـع  عالی ایران از دیدگاه دانشجویان، متخصصان و کارفرمایان انجام داد. یافته

گـوي شـرایط و    هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري پاسـخ هاي درسی در دورهموجود برنامه

درسـی دوره کارشناسـی بـیش از     ست. به باور او ضرورت تجدید نظر و بهبود برنامهنیازهاي فعلی نی

) نیـز بـا بررسـی    1388زاده، عـارفی و قهرمـانی (  هاي کارشناسی ارشد و دکتري است. رضـایی دوره

ي کارشناسی از دیـدگاه دانشـجویان و   درسی دروس عمومی دورهضرورت و راهکارهاي بهبود برنامه

درسی عمومی آموزش عالی از دیدگاه دانشـجویان و   ی نشان دادند که وجود برنامهاعضاي هیات علم

ساختاري براي بهبـود   -محتوایی نسبت به انگیزشی  -استادان ضروري است و راهکارهاي موضوعی

  درسی عمومی آموزش عالی از اولویت بیشتري برخوردارند.  برنامه

  

  شناسی روش

  روش، نمونه و ابزار پژوهش

هـاي   پیمایشی است. جامعه آماري را اعضاي هیات علمی رشته -پژوهش حاضر توصیفی طرح 

باشند. بـر اسـاس جـدول     نفر می 213دهند که  علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان تشکیل می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Murphy 
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نفـر مـرد و بقیـه زن بودنـد.      76از ایـن تعـداد    نفر تعیین گردید. 100مورگان حداقل حجم نمونه 

نفـر   2نفـر دانشـیار و    9نفر با مرتبه علمی مربـی و اسـتادیار،    89نفره،  100نمونه  همچنین از این

  استاد بودند.  

ي کـاربردي   گویه بود که در پنج دسته مؤلفه 47ساخته شامل  نامه محقق ابزار پژوهش پرسش

 10گویـه)، نظـري و تخصصـی (    6المللـی (  گویه)، جهانی و بین 12گویه)، ملی و بومی ( 6و عملی (

نامـه   نامـه پـژوهش از شـیوه    گویه) قرار گرفتند. در تدوین پرسـش  13درسی ( گویه) و ساخت برنامه

ریزي و پشـتیبانی آمـوزش عـالی وزارت     درسی معاونت آموزشی، دفتر برنامهتدوین و بازنگري برنامه

ی درسی آمـوزش عـال   ) و همچنین منابع تخصصی مربوط به برنامه1390علوم، تحقیقات و فناوري (

  استفاده شده است.

  

  روایی و پایایی ابزار  

درسـی و علـوم    نفر از استادان و متخصصان رشـته برنامـه   5براي بررسی روایی ابزار، از نظرات 

ساخته استفاده شد. براي محاسبه ضـریب پایـایی ابـزار نیـز از      نامه محقق تربیتی را در مورد پرسش

محاسـبه گردیـد. پـس از اجـراي      92/0پـژوهش  آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد کـه بـراي ایـن   

 هاي حاصـل از آن در دو سـطح توصـیفی و اسـتنباطی بـا اسـتفاده از نـرم افـزار         نامه، داده پرسش

spss   نسل نوزده تجزیه و تحلیل شدند. در سطح آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیـار و فراوانـی

  اي استفاده گردید.  تک نمونه tاز آزمون  ها و در سطح آمار استنباطی مربوط به هر یک از گویه

 

  هایافته

هـاي   سؤال اول پژوهش: از نظر اعضاي هیات علمی میزان کاربست هر یک از مؤلفـه 

  هاي درسی علوم انسانی چگونه است؟ گانه در برنامه پنج

هاي مـورد بررسـی در    اي را در مورد هر یک از مؤلفه تک نمونه t، نتایج آزمون 1جدول شماره 

دهد. بر اساس نتایج این جدول، اعضاي هیات علمی تمـامی   هاي درسی علوم انسانی نشان می برنامه

) M=3تـر از حـد میـانگین (    هـاي درسـی علـوم انسـانی را پـایین      هاي مورد بررسی در برنامه مؤلفه

) و کمتـرین  M=67/2ن میانگین مربوط به مؤلفه نظري و تخصصـی ( دانند. در این میان بیشتری می

) و با اخـتالف کمـی مؤلفـه کـاربردي و عملـی      M=58/2المللی ( میانگین را نیز مؤلفه جهانی و بین
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)59/2=Mهـاي   باشند. بنابراین اگرچه اعضاي هیات علمی معتقدند کـه در تـدوین برنامـه    ) دارا می

ي مورد بررسی در پژوهش توجه کافی نشـده اسـت، ولـی بیشـترین     ها درسی علوم انسانی به مؤلفه

باشـد.   هاي انضـباطی علـوم انسـانی مـی     ها و حوزه توجه به دانش تخصصی و نظري موجود در رشته

المللـی بـودن و همچنـین کـاربردي و عملـی بـودن        درواقع از نظر اعضاي هیات علمی ویژگی بـین 

  ینی قرار دارد و از این حیث نیازمند توجه بیشتر است.هاي درسی علوم انسانی در سطح پای برنامه

  

  هاي پنجگانه مورد بررسی اي در مورد هر یک از مؤلفه تک نمونه t: نتایج آزمون 1جدول 

  ها مؤلفه

یه
گو

د 
دا

تع
 

df t Sig.  میانگین  

درصد فاصله  95

  اطمینان

  باالتر  تر پایین

 73/2 46/2 59/2  00/00 92/37  99  6  کاربردي و عملی

 73/2 48/2 60/2 00/00 74/41  99  12  ملی و بومی

 71/2 46/2 58/2 00/00 27/41  99  6  المللی جهانی و بین

 78/2 56/2 67/2 00/00 32/49  99  10  نظري و تخصصی

 72/2 50/2 61/2 00/00 29/47  99  13  درسی ساخت برنامه

  

کاربست مضامین کاربردي و عملـی  سؤال دوم پژوهش: از نظر اعضاي هیات علمی میزان 

  هاي درسی چگونه است؟ در برنامه

اند. بـر   ارائه شده 2هاي درسی در جدول  هاي کاربردي و عملی در برنامه نتایج مربوط به مؤلفه

(مطابقـت سرفصـل بـا      7هاي این جدول، بیشترین میانگین مربـوط بـه گویـه شـماره      اساس یافته

(توجـه   38) و کمترین میانگین هم مربوط به گویه شماره 67/2( پذیر)، با میانگین جنسیت آموزش

باشد. میانگین کل این حیطه در تمـامی  ) می46/2درسی)، با میانگین ( به عنصر کارآفرینی در برنامه

صدم بزرگتر از مقـدار   5مشاهده شده در سطح خطاي  tجا که  ). از آن2است (جدول  59/2ها  گروه

هـاي درسـی    هاي کاربردي و عملی را در برنامه هیات علمی وجود مؤلفه بحرانی جدول است، اعضاي

هـاي   دهنـد کـه تمـامی گویـه     دانند. نتایج این جدول همچنین نشان می تر از حد میانگین می پایین

  باشند. تر از حد میانگین می مورد مطالعه در این مؤلفه پایین
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هاي درسی از نظر اعضاي هیات  نامه: میزان کاربست مضامین کاربردي و عملی در بر2جدول 

  علمی

  میانگین  گویه  شماره
 انحراف

  معیار 
t  Sig.  

  00/00  07/29  89/0  62/2  هاي عملی و کاربردي رشته توجه به جنبه  37

 00/00  79/28  88/0  55/2  ها توجه به آفرینندگی در تدوین سرفصل  15

 00/00  89/26  94/0  55/2  پذیر هاي تفکر در آموزش توجه به مهارت  34

 00/00  21/28  92/0  61/2  پذیر نقد نظریه و آموزش نقادي به آموزش  14

 00/00  22/25  97/0  46/2  درسی توجه به عنصر کارآفرینی در برنامه  38

 00/00  13/33  82/0  74/2  پذیر مطابقت سرفصل با جنسیت آموزش  7

  

مضامین ملـی و بـومی در   سؤال سوم پژوهش: از نظر اعضاي هیات علمی میزان کاربست 

  هاي درسی چگونه است؟ برنامه

مـورد اسـت کـه در جـدول      12هاي درسـی   هاي ملی و بومی برنامه هاي مربوط به مؤلفه گویه

 6هاي این جدول، بیشترین میانگین مربوط بـه گویـه شـماره     اند. بر اساس یافته ارائه شده 3شماره 

) و کمتـرین میـانگین    94/2ها)، با میانگین ( هاي ملی و دینی در سرفصل باشد (توجه به اندیشه می

محیطـی در تـدوین محتـوا)، بـا میـانگین       (توجه بـه مسـائل زیسـت     20هم مربوط به گویه شماره 

). از 3است (جـدول شـماره    60/2ها  ) اختصاص دارد. میانگین کل این حیطه در تمامی گروه48/2(

صدم بزرگتر از مقدار بحرانی جدول است، اعضاي هیات  5مشاهده شده در سطح خطاي  tجا که  آن

داننـد. نتـایج    تر از حد میانگین می هاي درسی را پایین هاي ملی و بومی در برنامه جود مؤلفهعلمی و

هاي مورد مطالعـه در   دهند که از نظر اعضاي هیات علمی تمامی گویه این جدول همچنین نشان می

  باشند. تر از حد میانگین می این مؤلفه پایین
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  هاي درسی از نظر اعضاي هیات علمی ملی در برنامه: میزان کاربست مضامین بومی و 3جدول 

  میانگین  گویه  شماره
 انحراف

  معیار 
t Sig.  

  00/00  33/29  84/0  50/2  دروس از منابع خارجی  تدوین آزادانه سرفصل  4

 00/00  91/29  86/0  60/2  ها بر اساس نیاز کشور و منطقه  تدوین سرفصل  5

 00/00  33/32  90/0  94/2  ها سرفصلهاي ملی و دینی در  توجه به اندیشه  6

 00/00  61/29  88/0  63/2  معرفی پیشینه علمی بومی در زمینه مربوط  12

 00/00  55/28  91/0  61/2  پذیر  تقویت معارف دینی و ملی آموزش  17

 00/00  89/32  91/0  51/2  تناسب محتوا با مرکز علمی ارائه دهنده آن  18

 00/00  28/26  94/0  48/2  تدوین محتوامحیطی در  توجه به مسائل زیست  20

 00/00  98/28  89/0  59/2  درسی به نیازهاي فرهنگی توجه برنامه  25

 00/00  98/28  89/0  59/2  میزان توجه برنامه به نیازهاي علمی کشور  26

 00/00  66/28  93/0  70/2  هاي اسالمی و ملی در پرتو  برنامه تجلی ارزش  27

 00/00  84/33  75/0  57/2  هاي کشور در برنامه  مزیتها و  توجه به فرصت  28

 00/00  92/30  81/0  52/2  درسی هاي بومی در برنامه میزان توجه به مؤلفه  33

  

سؤال چهارم پژوهش: از نظر اعضاي هیات علمـی میـزان کاربسـت مضـامین جهـانی و      

  هاي درسی چگونه است؟ المللی در برنامه بین

مـورد اسـت کـه در     6هـاي درسـی    المللی برنامـه  هاي جهانی و بین هاي مربوط به مؤلفه گویه

 44هاي این جدول، بیشترین میانگین مربوط به گویه شـماره   اند. بر اساس یافته ارائه شده  4جدول 

) و کمتـرین میـانگین هـم    58/2ریزي محتوا)، بـا میـانگین (   باشد (توجه به دانش نوین در طرح می

) 40/2درسـی)، بـا میـانگین (    شدن در برنامـه  هاي جهانی (توجه به مؤلفه  31ربوط به گویه شماره م

مشـاهده   tجـا کـه    ). از آن4است (جدول  58/2ها  باشد. میانگین کل این حیطه در تمامی گروه می

صدم بزرگتر از مقدار بحرانـی جـدول اسـت، اعضـاي هیـات علمـی وجـود         5شده در سطح خطاي 

داننـد. نتـایج ایـن جـدول      تر از حد میانگین می هاي درسی پایین اي ملی و بومی را در برنامهه مؤلفه

هاي مورد مطالعه در این مؤلفـه   دهند که از نظر اعضاي هیات علمی تمامی گویه همچنین نشان می

  باشند. تر از حد میانگین می پایین
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هاي درسی از نظر اعضاي هیات  نامهالمللی در بر : میزان کاربست مضامین جهانی و بین4جدول 

  علمی

  میانگین  گویه  شماره
 انحراف

  معیار 
t Sig.  

  00/00  86/26  82/0  51/2  مطابقت محتوا با دستاوردهاي روز دنیا  3

 00/00  69/28  89/0  57/2  درسی مشابه خارجی هاي مطابقت برنامه با برنامه  22

 00/00  50/26  90/0  40/2  درسی شدن در برنامه هاي جهانی توجه به مؤلفه  31

 00/00  92/28  86/0  50/2  درسی  سازي برنامه المللی هاي بین توجه به مؤلفه  32

 00/00  83/28  89/0  58/2  ریزي محتوا توجه به دانش نوین در طرح  44

 00/00  08/37  69/0  56/2  مطابقت برنامه با برنامه مشابه داخلی  23

  

علمی میزان کاربست مضامین نظري و تخصصی سؤال پنجم پژوهش: از نظر اعضاي هیات 

  هاي درسی چگونه است؟ در برنامه

مـورد اسـت کـه در     10هـاي درسـی    هاي نظري و تخصصـی برنامـه   هاي مربوط به مؤلفه گویه

  36هاي این جدول، بیشترین میانگین مربوط به گویـه شـماره    اند. براساس یافته ارائه شده 5جدول 

) و کمترین میانگین هم مربوط به گویه  07/3نظري رشته)، با میانگین (هاي  (میزان توجه به جنبه

باشـد. میـانگین   ) می49/2(تطبیق فلسفه علم مورد بحث در اسالم و غرب)، با میانگین (  11شماره 

مشاهده شده در سـطح   t). از آنجا که 5است (جدول شماره  67/2ها  کل این حیطه در تمامی گروه

هـاي ملـی و    از مقدار بحرانی جدول است، اعضاي هیات علمی وجـود مؤلفـه  صدم بزرگتر  5خطاي 

دانند. نتـایج ایـن جـدول همچنـین نشـان       تر از حد میانگین می هاي درسی پایین بومی را در برنامه

تـر از حـد    هاي مورد مطالعه در این مؤلفه پایین دهند که از نظر اعضاي هیات علمی تمامی گویه می

  باشند. میانگین می
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هاي درسی از نظر اعضاي هیات  : میزان کاربست مضامین نظري و تخصصی در برنامه5جدول 

  علمی

  میانگین  گویه  شماره
 انحراف

  معیار 
t Sig.  

  00/00  33/28  90/0  57/2  درسی هاي برنامه توجه به تاریخ علم در سرفصل  45

 00/00  96/31  85/0  73/2  هاي حوزه علم مزبور  شناسی تبیین روش  8

 00/00  51/31  81/0  59/2  تبیین فلسفه علم مورد بحث از دیدگاه غربی  9

 00/00  81/28  86/0  49/2  تطبیق فلسفه علم مورد بحث در اسالم و غرب  11

 00/00  52/37  74/0  81/2  هاي متفاوت از هر موضوع ارائه دیدگاه  13

 00/00  76/30  84/0  60/2  میزان اعتبارسنجی منابع  21

 00/00  80/26  01/1  73/2  نیاز براي ورود به دوره پیش  تخصص وجود  24

 00/00  13/29  89/0  60/2  ها و محتوا برانگیز بودن سرفصل چالش  35

 00/00  01/30  83/0  52/2  تبیین فلسفه علم مورد بحث از دیدگاه اسالم  10

 00/00  02/36  84/0  07/3  هاي نظري رشته میزان توجه به جنبه  36

  

پژوهش: از نظر اعضـاي هیـات علمـی میـزان کاربسـت مضـامین سـاخت        سؤال ششم 

  هاي درسی چگونه است؟ درسی در برنامه برنامه

مـورد اسـت کـه در     13هاي درسـی   درسی برنامه نامه هاي ساخت بر هاي مربوط به مؤلفه گویه

 43شـماره   هاي این جدول، بیشترین میانگین مربوط به گویـه  اند. بر اساس یافته ارائه شده 6جدول 

) و کمترین میانگین هم مربـوط بـه   86/2(میزان پوشش حجم دانش موجود در رشته)، با میانگین (

) اختصاص دارد. 07/2(میزان استفاده از نظر دانشجو در تغییر برنامه)، با میانگین (  41گویه شماره 

مشـاهده شـده در    t). از آنجـا کـه   6اسـت (جـدول    61/2ها  میانگین کل این حیطه در تمامی گروه

هـاي   صدم بزرگتر از مقدار بحرانی جدول است، اعضاي هیـات علمـی وجـود مؤلفـه     5سطح خطاي 

داننـد. نتـایج ایـن جـدول      تر از حد میانگین می هاي درسی را پایین درسی را در برنامه ساخت برنامه

در این مؤلفـه  هاي مورد مطالعه  دهند که از نظر اعضاي هیات علمی تمامی گویه همچنین نشان می

  باشند. تر از حد میانگین می پایین
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هاي درسی از نظر اعضاي هیات  درسی در برنامه : میزان کاربست مضامین ساخت برنامه6جدول 

  علمی

  میانگین  گویه  شماره
 انحراف

  معیار 
t Sig.  

  00/00  21/31  89/0  79/2  وحدت موضوعات در دروس و سنوات مختلف  46

 00/00  20/33  81/0  70/2  درسی در طراحی برنامهتوجه به ارزشیابی   47

 00/00  69/33  78/0  65/2  منددرسی نظام توجه به عناصر برنامه  48

 00/00  02/39  68/0  67/2  درسی  تبیین جامع اهداف آموزشی برنامه  1

 00/00  02/26  91/0  38/2  سنجی و عدم تکرار در مقاطع دقت در سطح  19

 00/00  16/30  85/0  59/2  درسی اي در برنامه رشته بینهاي  توجه به زمینه  29

 00/00  95/29  88/0  65/2  ها تلفیق موضوعات در هر یک از سرفصل  30

 00/00  99/28  84/0  47/2  درسی میزان مشارکتی بودن تدوین برنامه  40

 00/00  79/25  79/0  07/2  میزان استفاده از نظر دانشجو در تغییر برنامه  41

 00/00  08/25  99/0  50/2  نظر نهادهاي بیرون دانشگاه در برنامهتوجه به   42

 00/00  56/32  87/0  86/2  میزان پوشش حجم دانش موجود در رشته  43

 00/00  42/36  72/0  66/2  هاي فرد، جامعه و دانش در برنامه توجه به مؤلفه  39

 00/00  56/38  76/0  94/2  ها و محتوا نگري در تدوین سرفصل جامع  2

  

 گیريو نتیجه بحث

ترین ابزارهـاي آمـوزش در دانشـگاه،     عنوان مهم هاي درسی به آموزش عالی و به تبع آن برنامه

هـا و همچنـین    نیازمند تحول و تغییر مداوم هستند. واگذاري مسؤولیت بازنگري و تغییر این برنامـه 

متفـاوت هـر دانشـگاه    هاي  ها، در جهت در نظر گرفتن ویژگی دامنه و عمق این تغییرات به دانشگاه

) و همچنین همگامی مناسب با تغییرات بیرونـی نظـام آمـوزش عـالی، از     2011، 1(برینت و دیگران

حـال   ) اسـت. بـا ایـن   2011، 3و لپـوري  2جمله تغییرات سیاسی، مدیریتی و راهبردي (فیوماسـولی 

د تـا تغییـرات ایجـاد    هاي درسی دانشگاه چه باید باشـن  ها و معیارهاي تدوین و بازنگري برنامه مؤلفه

راستایی را با تحوالت خارج از نظام آموزشـی داشـته باشـند،     شده در برنامه بیشترین همگونی و هم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Brint et al.      2. Fumasoli     3. Lepori 
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نیازهاي جامعه پیرامون خود را برآورده سازند و از کـارایی و اثربخشـی الزم نیـز برخـوردار باشـند؟      

نامه تدوین و بازنگري  شیوههاي مطرح در  بررسی ادبیات تخصصی در این موضوع و همچنین توصیه

درسی در آموزش عالی کشور نشان داد که حداقل پنج مؤلفه کاربردي، ملی، جهانی، نظـري و   برنامه

هـاي درسـی    درسی وجود دارند که الزم است در تولید و یـا تغییـر و بـازنگري برنامـه     ساخت برنامه

هـاي درسـی    ن پنج مؤلفـه در برنامـه  ها توجه شود. بنابراین بررسی میزان کاربست ای دانشگاه به آن

هاي علوم انسانی پرسشی اساسی بود که طی این پژوهش مورد کاوش  موجود آموزش عالی در حوزه

  قرار گرفت.  

گانه مورد  هاي پنج که از نظر اعضاي هیات علمی توجه به تمامی مؤلفه نتیجه کلی پژوهش این

از حـد میـانگین اسـت. درواقـع از نظـر آنـان       تـر   هاي درسی علـوم انسـانی پـایین    بررسی در برنامه

هاي کاربردي و عملی، ملـی و   هاي درسی موجود در حوزه علوم انسانی توجه چندانی به مؤلفه برنامه

انـد و از ایـن رو نیازمنـد     درسی نداشته المللی، نظري و تخصصی و ساخت برنامه بومی، جهانی و بین

ها در تولیـد و   نظري و تخصصی، بیشتر از سایر مؤلفه بازنگري و توجه بیشتري هستند. اگرچه مؤلفه

المللی و  حال مؤلفه جهانی و بین هاي درسی علوم انسانی مورد توجه بوده است، با این طراحی برنامه

  باشند.   هاي فعلی علوم انسانی دارا می همچنین مؤلفه کاربردي و عملی کمترین جایگاه را در برنامه

هاي مورد بررسی، بازگوکننده نتایج مهم  ربوط به هر یک از مؤلفههاي م همچنین بررسی گویه

ریـزان درسـی دانشـگاهی در خـود دارنـد. در       هاي مهمی براي برنامه و قابل تأملی هستند که داللت

مورد مؤلفه اول یعنی مؤلفـه کـاربردي و عملـی، کمتـرین توجـه مربـوط بـه عنصـر کـارآفرینی در          

اي علوم انسانی ماهیتاً قابلیت عملی و کاربردي کمتري نسـبت بـه   ه درسی است. اگرچه رشته برنامه

هـا   توان نقش این عنصر را حتی در این نـوع رشـته   حال نمی هاي دانشگاهی دارند، با این سایر حوزه

هـایی ماننـد توجـه بـه مسـایل       نادیده گرفت. در مؤلفه بومی و ملی، کمترین توجه مربوط به گویـه 

درسی علـوم   هاي بومی در تدوین محتواي برنامه مچنین توجه به مؤلفهزیست محیطی در محتوا و ه

سازي علوم انسانی، جایگاه ضـعیف   انسانی است. در مورد گویه اخیر با توجه به تمایل روزافزون بومی

المللی نیـز توجـه کـم بـه      هاي درسی جاي سؤال دارد. در مؤلفه جهانی و بین عناصر بومی در برنامه

هاي درسی فعلـی علـوم انسـانی برخـوردار اسـت. در       از جایگاه ضعیفی در برنامه شدن مؤلفه جهانی

مؤلفه چهارم یعنی مؤلفه نظري و تخصصی که از نظر اعضاي هیات علمی سهم بیشتري نسـبت بـه   

هاي کنونی دارد، تطبیق فلسفه علم مورد بحث در اسالم و غـرب از کمتـرین    ها در برنامه سایر مؤلفه
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است. تبیین فلسفه علم مـورد بحـث از دیـدگاه اسـالم، توجـه بـه تـاریخ علـم در          جایگاه برخوردار

هاي بعدي قـرار   درسی و تبیین فلسفه علم مورد بحث از دیدگاه غربی نیز در رده هاي برنامه سرفصل

سازند که اساسا پرداختن به فلسفه و تـاریخ علـم    هاي اخیر این واقعیت را آشکار می گیرند. گویه می

هاي فعلی برخوردار اسـت. و امـا    ظر اسالم و چه از دیدگاه غربی، از جایگاه ضعیفی در برنامهچه از ن

درسی، کمترین توجه مربوط به گویه میزان استفاده از نظـر دانشـجو در    برنامه در مؤلفه مهم ساخت

هـاي   مهدر طراحی برنا 1ي توجه نامناسب به نداي دانشجو دهنده تغییر برنامه است. این مسأله نشان

هـایی   هاست. پایین بودن میانگین گویـه  درسی و مشارکتی نبودن فرایند تدوین و طراحی این برنامه

درسـی،   چون توجه به نظر نهادهاي بیرون دانشگاه در برنامه و میزان مشارکتی بودن تـدوین برنامـه  

  تایید کننده این دیدگاه است.

هـاي   حـال یافتـه   انجام نشده است، با ایناگرچه پژوهش کامال مشابهی در موضوع مقاله حاضر 

دهنـد.   هاي انجام شده در این زمینـه نشـان مـی    هایی را با نتایج برخی از پژوهش پژوهش همسویی

هاي رمضانی، صفایی مقدم و هاي درسی، یافته هاي کاربردي و عملی در برنامه نتایج مربوط به مؤلفه

)، ضرورت توجه به پـرورش تفکـر، خالقیـت و    1388) و همچنین نوروززاده و کوثري (1389پارسا (

کنند. همچنین نتایج این پژوهش در مورد هاي عملی و کارآفرینی در دانشجویان را تایید میمهارت

هـا   سوسـت. ایـن یافتـه   )، هـم 1388زاده، عارفی و قهرمـانی ( هاي ملی و بومی، با نتایج رضایی مؤلفه

سائل مربوط به فرهنگ بومی، قـانون اساسـی و حقـوق    اهمیت افزایش آگاهی دانشجویان در مورد م

  اند. هاي درسی را مورد توجه قرار دادهبشر در بهبود برنامه

دهـد   هاي درسی نشان مـی  المللی در برنامه هاي جهانی و بین نتایج این پژوهش در مورد مؤلفه

نایی بـا فنـاوري و   فرهنگی، آش که توجه به مواردي مانند پرورش شهروند جهانی، ارتقاي درك میان

هاي تطبیقی اهمیت زیـادي دارد.  دانش روز و شناخت محیط داخلی و جهانی از طریق ارائه آموزش

)، نیز این موارد را 1996)، و ونده (1385)، آراسته (1389)، گویا (2013هاي مهرمحمدي (پژوهش

ان اسـالم، تاکیـد   کنند. مهرمحمدي بر ضرورت توجه به آموزش فناوري در کشورهاي جهـ  تائید می

عنـوان یکـی از    المللـی بـودن را بـه   )، بـین 1389سـازد. گویـا (   کرده و تدابیر خاصی را مطـرح مـی  

شدن و بومی مانـدن باعـث    نماید. به زعم او جهانی شاپور مطرح میهاي ممتاز دانشگاه جندي ویژگی

سـیاري را کسـب کننـد.    هاي بشد ایرانیان در آن دوران طالیی پس از ورود اسالم به ایران پیشرفت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. voice of student 
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ها، مـذاهب و  شدن، الزم دانست که دانشجویان با فرهنگ)، با تاکید بر موضوع جهانی1385آراسته (

سنن جوامع مختلف و همچنین با اوضاع سایر کشورها در ابعاد سیاسی، اقتصادي و اجتمـاعی آشـنا   

  شوند.  

تحقیقات متعدد در ایـن زمینـه    درسی، در نامه هاي ساخت بر نتایج این پژوهش در مورد مؤلفه

هاي درسی و توجه کم به نیازهاي دانشجو بـه   مورد توجه بوده است. مشارکتی نبودن طراحی برنامه

ترین محور آموزش دانشگاهی، از جمله موضوعاتی بودند که در این پژوهش نمایان شـد.   عنوان مهم

درسـی از مسـائل مـورد تاکیـد      هـاي  این در حالی است که توجه به ایـن نکـات در طراحـی برنامـه    

درسـی را فرآینـد    )، برنامه2006درسی است. به عنوان مثال فریزر و بوسانکیت ( نظران برنامه صاحب

)، نیـز افـزایش همکـاري و    2008(  2و رادیـن  1دانند. اوچیاماهمیاري بین دانشجویان و استادان می

داننـد. از نگـاه آنـان تعامـل     ي درسی میهاي مشارکت در تهیه برنامه یادگیري بین اعضاي را نتیجه

درسی موجب انتقال دانش و عقاید آنان در مورد آمـوزش و   کننده در تولید برنامهبین اعضاي شرکت

  شود. یادگیري به یکدیگر و در نتیجه بهبود وضعیت سازمان یادگیرنده می

  

  پیشنهادهاي کاربردي

از آن، پیشـنهادهاي کـاربردي زیـر در    گیـري حاصـل    هاي پژوهش و نتیجـه  با نظرداشت یافته

هـاي درسـی علـوم انسـانی دانشـگاهی ارائـه        هـا در بـازنگري و بهبـود برنامـه     جهت به کارگیري آن

  گردند. می

المللـی در   هاي کاربردي و عملی و همچنین جهانی و بین تر مؤلفه با توجه با جایگاه ضعیف -1

هـا   ریزان درسی و مسؤوالن بازنگري برنامه به برنامهها،  درسی موجود و در حال اجراي دانشگاه برنامه

هـا و مضـامین و    هاي آتی، ایـن مؤلفـه   گردد که در طراحی برنامه در حوزه علوم انسانی پیشنهاد می

  مصادیق مربوط به هر یک را در نظر داشته باشند.

ر شـود کـه جایگـاه عنصـر کـارآفرینی د      ریـزان درسـی دانشـگاهی پیشـنهاد مـی      به برنامه -2

هاي درسی را مورد بازشناسی قرار داده و راهکارهایی براي افزایش ماهیت کارآفرین بودن این  برنامه

هـاي اقتصـادي و    هاي کارآفرینی هر رشته با توجه بـه ویژگـی   ها ارائه کنند. شناسایی ظرفیت برنامه

  تواند در این خصوص راهگشا باشد. اجتماعی کشور می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Uchiyama       2. Radin 
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هاي فعلی و در عین حـال سـابقه    هاي بومی در برنامه یگاه مؤلفهبا توجه به ضعیف بودن جا -3

هاي علوم انسانی در کشور، به خصوص در دوره پس از ورود اسـالم بـه ایـران،     طوالنی و موفق رشته

هاي بومی را هم در محتـوا   ها، مؤلفه ریزان درسی با شناسایی این ظرفیت شود که برنامه پیشنهاد می

  هاي درسی علوم انسانی مورد استفاده قرار دهند.   نامهو هم در شکل ارائه بر

هاي مختلـف علـوم انسـانی از دو دیـدگاه      با توجه ضعف توجه به فلسفه و تاریخ علم رشته -4

هـاي آتـی ایـن     گـردد کـه در بـازنگري    هاي درسی دانشگاه،، پیشنهاد مـی  اسالمی و غربی در برنامه

د. آشنایی دانشجویان بـا فلسـفه و تـاریخ هـر علمـی گـام       اي گرد ها به این موضوع توجه ویژه برنامه

  برداشتن در جهت آموزش مبنایی و عمیق دانش به آنان است.

گـردد   هـاي درسـی، پیشـنهاد مـی     نظر به پایین بـودن ماهیـت مشـارکتی تـدوین برنامـه      -5

ان ریزان درسی ضمن توجه به خواست دانشحویان و همچنین نهادهاي بیرونـی، تـا حـد امکـ     برنامه

هاي درسی را به شکل مشارکتی تولید کنند. این مسـأله فوایـد بسـیاري بـه دنبـال دارد کـه        برنامه

هـاي مـرتبط   باشند. در این راه باید بین کلیه گروه ها می همگی در راستاي افزایش کیفیت در برنامه

  با آموزش، یادگیري و اشتغال، مشارکت و تعامل وجود داشته باشد.

هاي درسی همسو با نیازهاي کـاربردي،   دد محتواي نظري و تخصصی برنامهگر پیشنهاد می -6

  ملی، بومی و جهانی، روزآمد و غنی شوند.  

  

 پیشنهادهاي پژوهشی

گانه مورد بررسی در این مقاله،  هاي پنج کارهاي افزایش توجه به هر یک از مؤلفه بررسی راه -1

  ست. گران بعدي ا از پیشنهادهاي نویسندگان براي پژوهش

 -هایی از نـوع علـی    هاي پیمایشی بیشتر در گستره ملی و همچنین پژوهش انجام پژوهش -2

  اي در موضوع این پژوهش نیز سودمند خواهد بود. مقایسه

  

  منابع

  الف. فارسی

المللی آموزش عالی در ایران و چگونگی بهبـود آن.  هاي بین). همکاري1385آراسته، حمیدرضا ( .1

  .99 -115، 39، ریزي در آموزش عالیپژوهش و برنامه
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  تهران: سمت. ارزشیابی آموزشی (چاپ چهارم).. )1383بازرگان، عباس ( .2

). 1390دیباواجاري، طلعت؛ یمنی دوزي سـرخابی، محمـد؛ عـارفی، محبوبـه؛ فـردانش، هاشـم (       .3

پـژوهش در  ریزي درسی آموزش عالی (تجربیـات و دسـتاوردها).   مفهوم پردازي الگوهاي برنامه

  .48-62، 30،ریزي درسیرنامهب

). تعیـین محـدوده و   1391زاده، مرتضی؛ انصاري محسن؛ عارفی، محبوبه؛ مورفی، ایمون (  رضایی .4

یـابی   هـاي دانشـجویان بـا اسـتفاده از روش مـدل     درسی براي ارتقـاي قابلیـت   ترتیب ارائه برنامه

  .165-184، 15، توسعه کارآفرینی ساختاري، تفسیري. 

کارهـاي بهبـود   ورت و راهضـر ). 1388رتضی؛ عـارفی، محبوبـه؛ قهرمـانی، محمـد (    زاده، م رضایی .5

کارشناسی از دیدگاه دانشجویان و اعضاي هیئت علمی دانشگاه  درسی دروس عمومی دوره برنامه

  .94-129، 10، مطالعات برنامه درسیشهید بهشتی. 

هاي درسی آموزش عـالی  برنامه ). آیا1389رمضانی، اعظم؛ صفایی مقدم، مسعود؛ پارسا، عبداله ( .6

هاي کارشناسی است مهارت تفکر انتقادي دانشجویان را رشد دهد؟ (مطالعه موردي دوره توانسته

-100، 91، شناسی شهید چمران اهـواز  علوم تربیتی و رواندانشگاه شهید چمران اهواز). 

77.  

گاه اعضاي هیات علمـی  ). بررسی دید1389سلطانی، اصغر؛ شریف، مصطفی؛ رکنی زاده، رسول ( .7

پژوهش و برنامه ریزي هاي ماهیت علـم.  درسی آموزش علوم مبتنی بر ویژگی درخصوص برنامه

  .1-17، 56، در آموزش عالی

زاي بـازار کـار بـا توجـه بـه      هاي اشتغال). مهارت1389صالحی عمران، ابراهیم؛ یغموري، سعید ( .8

  .165 -188، 16، مطالعات برنامه درسیهاي درسی آموزش عالی. اقتصاد جهانی در برنامه

. تهران: انتشارات ریزي درسی راهبردي در آموزش عالیبرنامهالف).  1384عارفی، محبوبه ( .9

  جهاد دانشگاهی.

درسـی رشـته علـوم تربیتـی ( گـرایش مـدیریت       ب). ارزیـابی برنامـه   1384عارفی، محبوبـه (  .10

مطالعـات  متخصصـان و کارفرمایـان.    آموزشی) در آموزش عـالی ایـران از دیـدگاه دانشـجویان،    

  .43-74، 1، درسیبرنامه
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). طبیعت شناسی، مبانی و لـوازم تربیتـی آن در قـرآن کـریم و     1391علوي، سید حمیدرضا ( .11

  .15- 31، 21، 176، معرفتنهج البالغه. 

). 1388فراهانی، ابوالفضل؛ گودرزي، محمود؛ عزیزیـان کهـن، نسـرین؛ احمـدي، علـی اکبـر (       .12

ها و محتواي دروس تربیت بدنی در کارآفرینی دانش آموختگان این رشـته،  ش سرفصلبررسی نق

  .203-223، 1، مدیریت ورزشی

کیذوري، امیرحسین؛ یمنی دوزي سرخابی، محمد؛ مهرمحمدي، محمود؛ ابوالقاسمی، محمـود   .13

اهی. اي از منظـر پیچیـدگی سیسـتم دانشـگ    رشته هاي میانبرنامه پردازي توسعه). مفهوم1391(

  .131-159، 1، ریزي آموزشیمطالعات برنامه

). سنت آموزش ریاضـی در دوران طالیـی ایرانـی/ اسـالمی: تمثیلـی بـراي       1389گویا، زهرا ( .14

  .115-128، 17، درسیمطالعات برنامهجهانی شدن و بومی ماندن. 

-برنامـه ). وارونگی: رویکردي نوین بـه طراحـی   1391محمودي، فیروز؛ مهرمحمدي، محمود ( .15

درسـی آمـوزش   مطالعات برنامهاي (با تاکید بر علوم تربیتی). درسی معطوف به تربیت حرفه

  .141-177، 6، عالی

دفتر برنامـه ریـزي و پشـتیبانی آمـوزش عـالی، وزارت علـوم، تحقیقـات و          -معاونت آموزشی .16

  لف.. چاپ اول، تهران: مودرسیشیوه نامه تدوین و بازنگري برنامه). 1390فناوري (

درسی مقطـع   هاي عناصر چهارگانه برنامه ). تبیین ویژگی1388نوروززاده، رضا؛ کوثري، مریم ( .17

پـژوهش و برنامـه ریـزي در آمـوزش      هاي کارآفرینی. کارشناسی با تاکید بر پرورش مهارت

  .  1-18،  54، عالی

ـ آئین نامـه واگـذاري اختیـارات برنامـه    ). 1379وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ( .18 زي ری
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