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Abstract
Purpose of this research was comparative study
the process of reviewing the curricula in various
countries and Iran. for the purpose, was selected 6
Universities of the 5 America, Australia, Canada,
China and Turkey countries for comparison with
the University of Isfahan in Iran by targeted
sampling method. The study, by George Brady
was performed four-stage comparison process into
four stages: describe, interpret, neighborhood and
comparison. Campus tool of collecting of data,
was check list of data sources in relation to
primary curriculum review process was different
universities at databases was available on each
campus. After collecting and Classification
information in different tables, interpreted and
analyzed. The results showed that the process of
reviewing the various universities have similarities
and differences in terms of review levels,work
process, and members component. also results
indicate that the some of universities had novel
aspects in reviewing the academic curricula. These
aspects were: attention to personal and
professional education of students, and presence
of students, experts and specialists outside of the
university, and the representative of the library in
the review board.
Keywords: Reviewing, comparative study,
Curriculum, university, process
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مقدمه

آموزش عالی بهعنوان اصلیترین نهاد توسعه منابع انسانی،
در مسیر دستیابی به توسعه پایداار متتندی بدر مات دا
جهدددانیشدددان ،نقدددس تساسدددی را بدددر عهدددا دارد
( .)Dumas & Hanchans, 2010لذا تحقق این وظدای و
رسالتها نیازمنا ابزارهایی همچون برنامهدرسی متناسد
است .برنامهدرسدی اصدلیتدرین عنردر ن دا آموزشدی و
بنیادیترین ابزار برای فراهمآوری دانس ،تجربه و مهدار
دانشددجویان بددرای عرددده بدداما بدده جامعدده اسددت
(.)Nili, Nasr, Sharif & Mehrmohammadi, 2010
اهمیت برنامه درسدی تدا جدایی اسدت رده در توفیدق یدا
شکست مؤسسا آمدوزش عدالی نقدس رلیدای و بسدیار
تعیددینرننددا ای ایفددا مددیرنددا ( & Fathi-Vajargah
 .)Shafeiee, 2007همچنین ریفیت در آمدوزش عدالی تدا
تا زیادی به ریفیت برنامههای درسدی آن وابسدته اسدت
( .)Dehghani, Pakmehr, &Sharifi, 2011بده عتدارتی،
ریفیت اهااف و نتدای ،،محتدوا ،مدواد آموزشدی ،روشهدا،
ارزشیابی و رسانههای دیااری -شدنیااری ،بده ریفیدت در
سدح آمدوزش عدالی منجدر مدیگدردد ( Zaki & Zaki
.)Rashidi, 2013
آالد ( .)Alade, 2006برنامه درسی را عتار از برنامه
آموزشی تاوین شا بدرای گدرو باصدی از یادگیرنداگان
بهمن ور دستیابی به نتای ،رفتداری صردا شدا مدیداندا.
اگرچه استانااردی از برنامه درسی در آموزش عالی وجدود
ناارد ،اما ارثراً موافق این صضیه هستنا ره برنامده درسدی
آموزش عالی بدا هداف رشدا و پدرورش علمدی و مهدارتی
دانشددجویان حددر ریددزی مددیشددود ( Fathi-Vajargah,
 .)Musapoor, Yadegarzadeh, 2014برنامدده درسددی
آموزش عالی اگر از محلوبیت بربوردار باشا" ،محلوبیت و
اثربخشددی آمددوزش عددالی" را بدده دنتددال بواهددا داشددت
( .)Barnett & Coate, 2005بده اعتقداد تسدین ،تسدین
دوگددار ،ع ددیم و شددکور ( Hussain, Hussain Dogar,
 .)Azeem & Shakoor, 2011تتعیدت از برنامده درسدی
محلوب و ایا آل ،توسعه درک اجتماعی ،توسعه تاارثری
رشا شخری ،ترغی تااو تجربده ،آمداد سدازی شدرای

برای دستیابی به اهااف ،تفظ تعادل بدین تمدا اهدااف،
بهر گیری بهینه از تجارب یادگیری مفیدا و مندابع مدورد
نیاز را به دنتدال دارد .ن در بده اهمیدت برنامده درسدی در
آموزش عالی ،بایستی ایدن عنردر همدوار مدورد ت ییدر و
ارزیابی صرار گیرد و بهتود آن در دستور رار دانشداا هدا و
مؤسسددا آمددوزش عددالی باشددا .یکددی از ابعدداد ت ییددر در
برنامههای درسی ،اصدا و یدا بدازناری اسدت .بدازناری
برنامه درسی عتار اسدت از :گدردآوری احاعدا دربدار
برنامه ،فراهم سابتن احاعا مدورد نیداز بدرای تردمیم-
گیری جهت برنامهریزی آینا و بهتود ثمربخشی برنامده-
هدددای آموزشدددی ( Bahador, Soltani-Arabshahi,
Salmanzadeh, Biabangardi, Yadavar-Nikravesh,
 .)2005تحوال گسترد و همده جاند هدای رده در پدی

جهانیشان در عرصههای مختل روی داد است ،ت ییر و
بازناری در اهااف تعلیم و تربیت و بده تتدع ،برنامدههدای
درسی را ایجاب میرندا ( & Mansoori Gargar, Salehi
 .)Abbasi, 2016همچنین ،صدات ن دران معتقاندا رده
یکی از چالسهای صرن بیسدت و یکدم ،ددرور بدازناری
برنامه-هدای درسدی دانشدااهی محدابق اصدول و اهدااف
یدادگیری مدادا العمدر اسدت ( Karimi, Nasr & Sharif,
)20016؛ به عتار دیار ،بازناری و اجرای برنامههای بایدا
بتوانا تواناییها و مهار هایی را ره مورد نیاز جامعه امروز
اسددددددت در دانشددددددجویان بدددددده وجدددددددود آورد
(.)Hossaeini, Rahmanpou & Nasr, 2016
با توجه به اهمیت مودوع ،مایریت برنامههایدرسدی
دانشااهی (تاوین و ارزیابی) برای مؤسسا آموزش عدالی
دارای اهمیت بود اسدت ( Stevenson, Lori, Hornsby,
 .)Phillippe, Kelley & McDonough, 2011بده همدین
دلیل امروز  ،در پی پویایی ت ییرا اجتمداعی و ویگگدی-
های نوآوریهای آموزش در سراسدر جهدان ،برنامدهریدزی
درسی و برنامههای درسی دانشااهی در حدی چندا دهده
گذشددته آمدداچ چددالسهددای جددای صددرار گرفتدده اسددت
( & Ibiwumi, 2011, Britton, Pharm, Nancy
 .)Melissa, 2008اهمیت برنامه درسی آمدوزش عدالی در
مقایسده بددا برنامدده درسددی آمدوزش عمددومی بدده دددرور
پردابتن به بعا عملی آن است.
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بیشتر

کمتر

آموزش عالی (دانشگاهی)

کمتر

بیشتر
FathiVagargah et al, 2014

نیازهای ذینفعان

آغاز و اصالح

تحلیل برنامه

طراحی برنامه درسی

اجرای برنامه درسی

طرح

درسی موجود

بهروز شده

بهروز شده

بازنگری و بهبود
شکل  .6چارچوب بازنگري برنامههاي درسي ).)Caerw & Cooper, 2011

همان گونه ره مشاها میشود در توز آموزش عالی،
الاوهای برنامهریزی درسدی بیشدتر بده عمدل و راربسدت
معحوف هستنا تا ن ریهپردازی .به عتدار روشدنتدر ،بده
دلیل پردابتن به تاوین و بدازناری مسدتمر برنامدههدای
درسدی در آمدوزش عدالی ،الاوهددای برنامدهریدزی درسددی
آموزش عالی عملگرایانهتدر هسدتنا .هنادامیرده برنامده
درسی مورد اصا و بازناری صرار میگیدرد ،ت ییراتدی در
محتوا ،روشها و نتای ،آموزش به وجود میآیا ( Berger,
 .)2010به اعتقاد مد ررندان ( ،)McKernan, 2010هدر
نوع ت ییری را نمیتوان بازناری برنامههای درسی صلمدااد
ررد مار اینکه به توسعه و بهتدود برنامده درسدی موجدود
بیانجاما (.)Oliver & Hyun, 2013
بدده اعتقدداد بددارج ( .)Burgess, 2004حراتددان
برنامههای درسی زمان رمتری را بده بدازناری ابتردا
میدهنا .همکاری ذینفعان مختلد در جریدان بدازناری
برنامههای درسی و ابترا زمان برای تاوین برنامههای
درسی محلوب و بادوا  ،بسدیار مهدم اسدت .همچندین در
جریان بازناری بایستی به عدواملی رده نقدس بازدارندا و

تسهیلار را دارنا ،توجه ررد .سده ندوع از ایدن عوامدل یدا
تأثیرا عما عتار انا از :عوامل بارجی ،عوامل سازمانی
و عوامددل درونددی ( .)Wolf & Hughes, 2007عوامددل
بارجی شامل جامعه محلی ،محدی و داندسآموبتادان،
عوامل سازمانی شامل ثتا مالی ،نارش به ردار جمعدی و
زیرسابتهای سازمانی مناس و عوامل درونی نیز بیشدتر
مشتمل بر نارشهای افرادی است ره به نحوی در فراینا
بازناری دبیل هستنا .این افراد هم اعم از رسدانی اسدت
ره هاف یا آماچ ت ییرا هستنا و هم رسانی ره رارگزار
یا عامل ت ییرا هستنا ( .)Hyun, 2009این افراد بایدا از
توان مایریتی صوی ،مهدار هدای رهتدری و مهدار هدای
سیاسی بربوردار بود و درک محلوبی از برنامده درسدی و
یادگیرناگان داشته باشنا (.)Oliver & Hyun, 2013
در پگوهسهای اناری ره در ارتتاط با فراینا بدازناری
برنامههای درسدی دانشدااهی ،در ایدران و سدایر رشدورها
انجا گرفته است ،پگوهشاران اهمیت و درور بدازناری
برنامههای درسی دانشااهی را مورد تأریدا صدرار داد اندا.
ریرک گاز ( .)Kirkgos, 2009در پگوهشی با ن رسنجی از
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 650دانشجو ره در دور های زبان انالیسی ثتتنا ردرد
بودنا و  120دانشجو ره ید سدال برنامده درسدی زبدان
گذرانا بودنا و مراتته با  22دانشجو در ترریه در مدورد
ودعیت برنامه درسی زبان ،نیازها و اثربخشی آن با توجده
به اهااف و محتوای آنها ،به این نتیجه رسدیا رده برنامده
درسی فعلی برای نیازهای دانشجویان نارافی اسدت و نیداز
بدددده ت ییددددر و بددددازناری اساسددددی دارد .آیتیددددومی
( )Ibiwumi, 2011در پگوهشددی بددا عنددوان "تمددایا و

مسائل در رونا بازناری برنامههدای درسدی دانشدااهی در
نیجریه" به این نتیجه دست یافت ره فرایناهای بدازناری
برنامههای درسی بایا توجده بدود را از رویکدرد ن دری و
تئوریکی به رویکردهای عملی ت ییر جهت دهنا .تسین و
همکاران ( .)Hussain et al, 2011نیز در پگوهس بود بدا
عنوان "ارزیابی فراینا توسعه برنامههدای درسدی" رده بدا
 210نفر از مشاررترنناگان انجدا داد ،بده ایدن نتیجده
دست یافت رده فراینداهای بدازناری موجدود بده نسدتت
فرایناهای بازناری محلوب ابتاف زیادی دارد و بایسدتی
مورد بازبینی صرار گیرد.
اولیور و هایون ( )Oliver & Hyun, 2013در پگوهشی
با عنوان "اصدا برنامده درسدی رلدی در آمدوزش عدالی:
مشاررت جمعی اعضای هیئتعلمدی و مدایران" بده ایدن
نتیجه دست یافت ره بدازناری برنامدههدای درسدی دارای
فرایناهای متفاوتی در دانشداا هدای گونداگون اسدت امدا
آنچه از اهمیت بربوردار است ،انجا این فراینا در سحو
مختل و با مشاررت ذینفعان گونداگون اسدت تدا برنامده
درسی بازناری شا از محلوبیت و تمایت رافی بربوردار
باشا.
وزیری ( )Waziri, 2008در پگوهس بود نشان داد ره
اعضای هیئتعلمی و دانشجویان دانشدکا هدای مختلد ،
برنامه درسی را از ن ر هماهنای با پیشرفتهدای علمدی و
توجدده بدده ریفیددت بروندداادهای آمددوزش عددالی مناس د
نمیداننا و برای نیل به اهااف محلدوب بایدا از مشداررت
اعضای هیئتعلمدی و تتدی دانشدجویان اسدتفاد ردرد و
برای پاسخاویی بیشتر به نیازهای جامعه در تال رشدا از

تمررزگرایی فاصدله گرفدت .همچندین فتحدی واجارگدا و
شددفیعی ( )Fathi-Vagargah et al, 2014پگوهشددی
بهمن ور ارزیابی برنامده درسدی دانشدااهی ،بدا  60نفدر از
دانس آموبتاان رشته آموزش بزرگسداالن و  3دانشدجوی
ایددن رشددته و  10عضددو هیئددتعلمددی و  60مددایر از
سازمانهایی ره داندسآموبتادان ایدن رشدته در آن ردار
میرننا ،انجا دادنا و به این نتیجه رسیانا ره محلوبیت
برنامه درسی رشته مذرور در تا متوس است و لذا نیداز
به بازناری دارد .پارسا ،رشداورزی و مهرعلیدزاد ( Parsa,
 )Keshawarzi & MehrAlizadeh, 2012در پگوهشی بدا
عنوان «فراینا رمی و ریفی بازناری برنامده هدای درسدی
دانشاا شهیا چمران حی برنامه توسعه چهار » بده ایدن
نتیجده دسددت یافتندا ردده ایجداد رشددته جایدا و تدداوین
سرفرلها و محتوای دروس با استقتال و پذیرش اعضدای
هیئتعلمی روبرو شا.
به اعتقاد ردوهن و همکدارانس ( & Cohen, Fetters,
 ،)Fleischmann, 2005اصدددا برنامدددههدددای درسدددی
دانشااهی در آمریکا همدوار چدالسبرانایدز بدود اسدت؛
چراره نیازمنا زمان و مشداررت صابدل مات ده اسدت .در
این رشور برنامههای درسی بایا درعدینتدال رده تداش
میرنا همشکلی را ایجاد نمایا بایا به تنوعی ره در ایدن
رشور از لحاظ صومی و نگادی وجود دارد نیز توجده نمایدا؛
چراره امروز با پایا بینالمللی رردن برنامههای درسدی
و تضور دانشجویان بارجی در این رشور و از حرف دیار
مهاجر بیرویه از رشورهای اروپدایی و آسدیایی و دیادر
نددواتی جهددان روبروسددت ( .)Mayer, 2006حتددق گفتدده
ونوسکی ( ،)Vonovskis, 2007رداسهدای دانشدااهی
در آمریکا ،مینیاتور جامعه هستنا و جامعه نیدز در ت ییدر
مااو است ،لذا برنامههدای درسدی بایدا در راسدتای ایدن
ت ییرا  ،تحول یابندا .در اصدا و بدازناری برنامدههدای
درسددی گددرو هددای مختلدد و متخررددان دانشددااهی و
متخرران مودوعی مشاررت مدیرنندا و بدازناری حدی
جلسددا مختل د و متعدداد در سددحو مختل د فددارالی،
ایاالتی و محلی انجا میشدود ( .)Walker, 2003بهتدود و
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بددازناری برنامددههددای درسددی دانشددااهی در اسددترالیا در
راستای توجه هرچه بیشتر به افزایس ریفیت برنامدههدای
درسی دانشااهی انجا میگیرد ()Walkington, 2002؛ و
همچنین به دلیل اینکده اسدترالیا پد از مندابع حتیعدی،
بیشترین درآما بود را از دانشدجویان بدارجی بده دسدت
میآورد ،هموار درصاد اسدت تدا آمدوزش عدالی بدود را
محابق با استانااردهای جهانی در همه ابعاد ازجملده ارائده
محتواهای جایا و بهروز ناده دارد ( Nasr, Solomondis
 .)& Cameron, 2012بازناری برنامههای درسدی در ایدن
رشور در جهت پاسخاویی به نیازهای ذیل انجا میگیرد:
هماهنای با ت ییرا سریع فنّاورانه ،هماهنای با انت ارا
جامعدده و ودددع صددوانین و بددازار رددار و بددرآوردن نیازهددای
ذینفعان آموزش عالی (دانشجویان ،اساتیا ،دانشااهیان و
مؤسسدا اعتتارسدنجی ( .)Carew & Cooper, 2011در
رانادا نیز ره سابقه بازناری برنامدههدای درسدی بده دهده
 1990برمدیگددردد ،از جایاددا ویددگ ای در آمددوزش عددالی
بربوردار است .در این رشدور از دهده  1990بدازناریهدا
بهصور  10ساله انجا میگرفت امدا ارندون هدر  4یدا 5
سال ی بار به انجا میرسا و یکی از دانشاا های برتر در
این زمینه در رانادا و تتی جهان ،دانشاا تورنتو است.
برنامهریزی درسی در آمدوزش عدالی ایدران بده دلیدل
رمتوجهی به رشا دانس و تحوال جهانی ،عا مشداررت
فراگیر دانشااهیان در فراینا برنامدهریدزی درسدی و عدا
ارتتاط محتوای رشتهها بدا نیازهدای مخاحتدان و جامعده،
مورد انتقاد بود اسدت ( .)Nasr et al, 2012در پاسد بده
چنین چالشی ،رشور ما از سال  1399برنامهریزی درسدی
را با هاف انحتدا هرچده بیشدتر برنامدههدای درسدی بدا
نیازهای جامعده ،نهادینده ردردن برنامدهریدزی درسدی در
دانشاا هدا ،تناسد بیشدتر برنامده درسدی بدا امکاندا و
تواناییهای دانشاا ها و روزآما رردن برنامهها با توجه بده
تحوال دانس بشری به دانشاا هدا تفدوی ردرد اسدت
(.)Regulations authority to the university curriculum, 1999
از آنجاره رونا بهتود و اثربخشی در گدرو نحدو انجدا
بازناری برنامههای درسی است ،ایدن پدگوهس در پدی آن

است ره فرایناهای بازناری برنامههای درسی در ایدران و
رشورهای پیشدرفته مدورد بررسدی صدرار دهدا تدا فرایندا
محلوب شناسایی و پیشنهاد گردد .از حرفی ،بدا توجده بده
تأریا وزار علو در سال های ابیر در برو بدازناری
برنامههای درسی دانشااهی ،به ن ر میرسا بررسدی ایدن
فراینا ی درور به تساب میآیا .التته فراینا بازناری
مددیتوانددا شددامل سدده بحددر عمددا بررسددی رویکردهددای
برنامهریزی درسی ،بررسدی فراینداها و درنهایدت ارزیدابی
برنامه درسی بازناری شا باشا .در این مقاله با توجه بده
اهمیت مرتله بازناری ،بررسی ودعیت آن در رشدورهای
مختل هاف اصلی این پگوهس به شمار میرود.
بررسی تحتیقی فراینا بازناری برنامههدای درسدی در
رشورهای دیادر مدیتواندا تجدارب بدوبی را بدرای ن دا
برنامهریزی درسی و شیو بازناری آن در رشور به همدرا
داشته باشا .ایدن امدر باعدر مدیشدود تدا از مزیدتهدا و
جنتههای نوآوری سایر رشورها آگاهی یافته و بده تناسد
شرای بود ،بومیسازی رنیم و مورد استفاد صرار دهدیم.
التته رویکرد برنامهریزی درسی در هر رشوری با توجه بده
مقتضیا محلدی ،ملدی و بدینالمللدی متفداو اسدت و از
الاوی باصی تتعیت میرنا .بربی رشورها بدا توجده بده
تحوال صور گرفته و لزو تسل بر متانی ن ری علدو
و رشتههای مختلد  ،رویکدرد داندس -محدور را در پدیس
گرفتهانا و بربی نیز جامعده و نیازهدای آن را در اولویدت
صرار میدهنا .بربی نیز فراگیران و عائدق آندان را محدور
برنامههای درسی بود صرار میدهنا و به دنتدال بدرآوردن
نیازهای آنان هستنا؛ اما امروز ارثر رشورهای جهدان در
پی رویکرد تلفیقی و برآوردن نیازهدای هدر سده دسدته از
ذینفعان مذرور هسدتنا .رشدور مدا نیدز بدا درک چندین
اهمیتی رموبیس به این رویکرد گرایس پیاا ررد است و
در بازناری برنامههای درسی آن را لحاظ میرنا .التته بدا
تروی آییننامه واگذاری ابتیارا برنامهریزی درسی در
سال  ،1399غیرمتمرردز نمدودن برنامدهریدزی درسدی در
دانشدداا هددای رشددور در دسددتور رددار صددرار گرفددت و
دانشاا های دارای هیئت ممیدز از اسدتقال ردافی بدرای
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انجا این رار بربوردار گشتنا .لذا در این پدگوهس فدر
بر اتخاذ رویکرد تلفیقی و غیرمتمررز در فرایندا بدازناری
برنامههای درسی در ایدران و سدایر رشدورها بدود اسدت.
همچنین ،دانشاا هدای مدورد ن در -و بدهویدگ ایدران -از
فراینا نستتاً واتای در همه رشتههدا تتعیدت مدیرندا و
تفاو آنها بیشتر به تفاو در اصااماتی اسدت رده در هدر
مرتله انجا میدهنا و نه در رویکرد برنامهریزی درسی و
یا منحق برنامه درسی .سؤال اصلی پگوهس این اسدت رده
فراینا بازناری برنامههای درسدی دانشدااهی در رشدورها
منتخ چاونه است؟ چه اصول و معیارهایی در هر مرتله
از فراینا بازناری مورد توجده صدرار مدیگیدرد؟ و تررید
اعضاء رمیته یا هیئت بازناری به چه صورتی است؟
روش پژوهش

ایددن پددگوهس از نددوع ردداربردی و بددا اسددتفاد از روش
توصیفی -مقایسهای به انجا رسدیا .بدا توجده بده هداف
پگوهس از میان رشدورهای جهدان شدس رشدور آمریکدا،
استرالیا ،چین ،رانادا ،انالستان و ترریه بدرای مقایسده بدا
ایران بدا اسدتفاد از روش نموندهگیدری هافمندا انتخداب
شانا .این رشدورها بدر اسداس دو مداک اصدلی انتخداب
شانا .اول ،برتر بودن دانشاا های موردن ر در رتتهبندای
دانشدداا هددای برتددر جهددان و دو  ،انتخدداب دانشدداا هددا از
صار های مختل جهان .در ادامه از میان رشدورهای مهدم
هر صدار  ،دانشداا هدای برتدر و دانشداا هدایی رده دارای
احاعا راملتدر و در دسدترستدر بدود ،انتخداب شدانا.

آمریکا و رانادا ،بهعندوان نماینداگان آمریکدا ،انالسدتان و
چین بهعنوان نمایناگان اروپا و آسیا و ترریه نیز به دلیدل
پیشرفتهای ابیدر در زمینده گسدترش آمدوزش عدالی و
همچنین همسایای با ایران و بربی مشابهتهدای دیادر،
انتخاب شانا .از ایران نیز دانشاا اصفهان بهعنوان نمونده
جهددت مقایسدده انتخدداب شددا .دانشدداا اصددفهان یکددی از
دانشاا های پیشتاز در زمینه بازناری برنامههدای درسدی
به شمار مدیرود رده فعالیدتهدای گسدترد ای را در ایدن
زمینه به ویگ در چنا سدال ابیدر انجدا داد اسدت .ایدن
دانشدداا تددارنون تدداود  20درصددا برنامددههددای درسددی
رشددتههددای گوندداگون را مددورد بددازناری صددرار داد اسدت.
به حوریره این دانشاا از  235رشته دانشااهی ،تدارنون
تاود  215برنامه درسی را مورد بازناری صرار داد اسدت
و این رونا با سدابتار و انسدجا صابدل مات ده همچندان
ادامه دارد .احاعا مربوط به بازناری برنامههدای درسدی
رشتههای مختل بر روی سایت دانشاا اصفهان معاوندت
آموزشی صابل دسترس است .همچنین برای احاع از نحو
عمل دانشاا اصفهان میتوان به پیوست شمار  3مندارچ
در رتاب رویکردهای ن ری و عملدی تداوین برنامدههدای
درسددی در آمددوزش ع دالی صددفحه  264مراجعدده رددرد .در
جاول  2نا رشورها و دانشاا هدای منتخد ارائده شدا
است:

جدول  .7نام کشورها و دانشگاههاي منتخب جهت مقایسه فرایند بازنگري

ردیف
1
2
3
4
5
6

کشور
ترکیه
چین
آمریکا
استرالیا
کانادا
ایران

ابزار جمع آوری احاعا  ،اسناد و مداارک مربدوط بده
دانشاا های مذرور بود رده از حریدق مراجعده بده سدایت

نام دانشگاه
بیلکنت
نورترن لوا
هاوایی و ایاالتی گراند والی
سیدنی
تورنتو
اصفهان

دانشدداا هددا و در مددوارد محدداود از حریددق ایمیددل بدده
دانشاا های مذرور به دست آما .شیو انجا رار تحتیقدی
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روش پیشددنهادی جددرچ بددردی ( )Beredyبددود .وی بددرای
روش تحتیقی چهار مرتله توصی  ،تفسیر ،هدم جدواری و
مقایسه را پیشنهاد ردرد اسدت ( )Aghazadeh, 2011در
این پگوهس نیز ،ابتاا احاعا مربوط به رشورهای مدورد
مقایسه گردآوری و توصی و سپ یادداشتبرداریهدای
الز برای مراتل بعای انجا گرفت (توصی ) .در مرتلده
بعا احاعا توصی شا مورد تفسدیر صدرار گرفدت و بدا
وارسی این احاعا میتدوان بده دصیدق بدودن و مناسد
بددودن آنه دا احمینددان تاصددل رددرد (تفسددیر) .در مرتلدده
هم جواری به حتقهبنای و سازماندهی احاعا پردابتده
شا .در این پگوهس سعی شا احاعا به دست آمدا در
صال جاولهایی ره دارای چارچوب مشدخ بدود و بدر
اساس سؤاال تحقیق حراتی شا بود ،دستهبندای شدا

(هم جواری) .درنهایت ،احاعا دستهبنای شا بر اساس
سؤاال تحقیدق مدورد تحلیدل صدرار گرفدت و تشدابها و
تفدداو هددای میددان برنامدده درسددی رشددورها و همچنددین
جنتههدای ندوآوری آنهدا مقایسده گردیدا (مقایسده) .نیدز
درنهایت احاعا به دست آما از تالت با بدارچ و در
صال جاولهایی سازماندهی و دسته-بنای شا تدا مدورد
تجزیهوتحلیل صرار گیرنا.
یافتههاي پژوهش
در این بخس احاعا به دست آمدا از فرایندا بدازناری
برنامههای درسی دانشاا های رشورهای مورد مقایسده در
صال جاولهایی ارائه میگردد.

جدول  .6فرایند بازنگري برنامههاي درسي در دانشگاه بیلکنت ( )Bilkentترکیه
سطح بازنگری

ترکیب اعضا

فرایند انجام کار
 -1بررسی برنامه درسی از لحاظ:
 -مطابقت با اهداف گروه و دانشگاه

گروه

 3نفر از اعضای هیئت علمی و نماینیده

پرورش قابلیتهای اساسیی در دانشییویان و آمیادهسیازی آنیان بیرای رئیس دانشکدهزندگی حرفهای و شخصی
انسیام و هماهنگی محتوا با سایر دروستأکید بر فرایندها و انتظارات سطح باال -2آمادهسازی طرح کلی بازنگری جهت ارسال به دانشگاه
 -1بررسی برنامه درسی از لحاظ:
 -اهداف و نتاییی که از دانشیویان انتظار میرود

دانشگاه

 -تطابق برنامه درسی با دستورالعملها و خطمشیهای جاری

 2نفر نماینده مدیریت دانشگاه و  6نفیر

 -ترویج روحیه علمی و دانش تخصصی در دانشیویان

از اعضای هیئتعلمی منتخب

 -2اضافه و پیشنهاد منابع و تغییرات الزم در برنامه درسی گروه
 -3تأیید نهایی برنامه درسی اصالح شده توسط گروه

همانگونه ره مشاها مدیشدود در دانشداا بیلکندت
ترریه فراینا بازناری در دو سح گرو و دانشداا انجدا
میگیرد .در سح گرو برنامه درسی بهحور مفرل توس
اعضددای هیئددتعلمددی بررسددی و بدده دانشدداا پیشددنهاد

میگردد و دانشاا نیدز ن درا اصداتی بدود را صتدل از
تأییا نهایی اعمال میرنا .در سدح اول تضدور تدااصل
سه عضو هیئتعلمی و در سح سو تضور تدااصل سده
نفر عضو هیئتعلمی الزامی است.
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جدول  .5فرایند بازنگري برنامههاي درسي در دانشگاه نورترن لوا ( )Northern Lowaچین

سطح بازنگری
گروه

دانشکده

دانشگاه

مدیریت

فرایند انجام کار
 ارائه طرح و منطق برای توجیه بازنگری برنامه درسی بررسی برنامه درسی از لحاظ میزان نیاز به منابع کتابخانهای و دیییتالی بررسی برنامه درسی توسط هیئترئیسه دانشکده ارجاع برنامه درسی توسط هیئترئیسه به کمیته برنامهریزی درسی اعمال تغییرات و پیشنهادات توسط کمیته برنامهریزی و ارجیاع دوبیاره بیه هیئیترئیسیهدانشکده
 تأیید نهایی توسط هیئترئیسه دانشکده و ارجاع به کمیته برنامهریزی دانشگاهبررسی اولیه برنامه درسی توسط کمیته برنامهریزی دانشگاه
دادن بازخورد به کمیته برنامهریزی دانشکده توسط کمیته برنامهریزی دانشگاه
تأیید نهایی توسط کمیته برنامهریزی درسی دانشگاه و ارجاع به هیئترئیسه دانشگاه
بررسی و تأیید نهایی توسط هیئترئیسه دانشگاه و ارجاع به معاونت اجرایی
تأیید توسط هیئت اجرایی و تأیید رئیس دانشگاه
تأیید برنامه درسی توسط شورای مدیران و ارجاع به هیئتمنصفه (هیئتامنا)
تأیید نهایی توسط هیئتمنصفه و آماده برای
انتشار در دفترچه راهنمای دانشگاه و اعالن رسمی

بر اساس احاعا جاول شمار  4میتوان گفدت رده
فراینا بازناری برنامده درسدی در دانشداا ندورترن لدوای
چین نیازمنا حی مراتل و درگیری افراد زیادی است .رار
اصلی بر عها گرو آموزشی بود و سایر اعضا در مراتدل

ترکیب اعضا
اعضای هیئتعلمیی
گروه
اعضای هیئتعلمیی
و اعضییای شییورای
دانشکده

اعضیییای شیییورای
دانشییگاه و اعضییای
هیئتعلمی و معاون
آموزشی
هیئیییتمنصیییفه و
معاونین دانشگاه

بعای ن را مشورتی و تمدایتی ارائده مدیدهندا .انجدا
بررسیها در هر مرتله با دادن بدازبورد بده مرتلده صتدل
همرا بود و تأییدا نهدایی مندوط بده انجدا اصداتا و
پیشنهادا است.

جدول  .4فرایند بازنگري برنامههاي درسي در دانشگاه هاوایي ( )Hawaiiآمریکا

سطح بازنگری

گروه

دانشکده

دانشگاه

مدیریت

ترکیب اعضا
فرایند انجام کار
اعضای هیئتعلمی گروه 1 ،عضیو
 فراهم ساختن توجیهات و آمادهسازی برنامه درسی 1نایب رئیس از شیورای آموزشیی
 ارائه کلیات برنامه درسی به شورای دانشکده ارائه دالیل تیوجیهی و انییام اصیالحات در برنامیه درسیی بعید از برگشیت دانشکدهاحتمالی از شورای دانشکده
مدیر تحصیالت تکمیلی دانشیکده،
 بررسی اولیه برنامه درسی ارجاع داده شده از گروه 1عضو هیئتعلمیی از هیر رشیته،
 ارائه پیشنهادات و اصالحات الزم در برنامه درسی و برگشت به گروه تأیید اصالحات اعمال شده توسط گروه و ارجیاع برنامیه درسیی بیه شیورای نماینده دانیش آموختگیان ،نماینیدههیئییتعلمییی دانشییکده و نماینییده
دانشگاه
کتابخانه
 انیام اصالحات خواسته شده توسط شورای دانشگاهمدیر تحصیالت تکمیلیی دانشیگاه،
 بررسی اولیه برنامه درسی در شورای بازنگری برنامههای درسی ارائییه اصییالحات و پیشیینهادات الزم در برنامییه درسییی و ارجییاع بییه شییورای معاون آموزشی دانشگاه ،متخصصبرنامه درسی دانشگاه ،نماینده گروه
دانشکده
 تأیید اصالحات انیام شده توسط شورای دانشکده و ارجاع به شورای دانشگاه درخواست کننده بازنگری ،اعضایهیئتعلمی مدعو
 انیام اصالحات خواسته شده توسط شورای دانشگاه تأیید برنامه درسی و یا خواستن توجیه و اصالح بیشتر توسط شورای دانشگاهمعاونین و رئیس دانشگاه
در راستای رسالت و دستورالعملهای دانشگاه
 تأیید نهایی و ارسال برای رئیس دانشگاه -تأیید نهایی توسط رئیس دانشگاه
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همانگونه ره مات ده مدیشدود در دانشداا هداوایی
آمریکا فراینا بازناری برنامههای درسدی در چهدار سدح
انجددا مددیگیددرد .در سددح یدد ردده وظیفدده گددرو
دربواسددترننددا بددازناری اسددت ،بایددا توجیهددا و
آماد سازی برنامه درسی انجا گیرد و در سدح دانشدکا
و دانشاا نیز بدا رعایدت اسدتانااردها و مدوازین صدانونی و
اعمال اصاتا و تعایلها و ت ییدرا الز بده تردوی و

تأییا نهایی میرسا .از نکا صابل تأمل در جاول ،تضدور
نماینا رتابخانه در رمیته برنامهریدزی درسدی دانشدکا
است .تضور نماینا رتابخانه به آن دلیل است ره هر نوع
برنامه درسی بازناری شا نیاز به مندابع متعداد چداپی و
الکترونیکی در صال رتابها ،مجا و نشدریا دارد رده
بهعنوان منابع پشدتیتان برنامده درسدی را تمایدت و غندا
بخشا.

جدول  .3فرایند بازنگري برنامههاي درسي در دانشگاه ایاالتي گراندوالي ( )Grand Valleyآمریکا

سطح بازنگری
اعضای هیئتعلمی

گروه
(کمیته برنامه درسی گروه)

فرایند انجام کار
فراهم ساختن توجیهات و آمادهسازی برنامه درسی
بررسی برنامه از لحاظ عملی بودن و انعطافپذیری و پاسخگویی
بررسی برنامه درسی از لحاظ هماهنگی با طرح استراتژیک گروه
بررسی برنامه درسی از لحاظ میزان انسیام و سطوح آن
اطمینان از بهروز بودن و پاسخگویی به نیاز دانشیویان
اطمینان از رعایت استانداردها و تکمیل صحیح فرمها

دانشکده

بررسی برنامه درسی از لحاظ هماهنگی با طرح استراتژیک گروه
بررسی میزان قوت و گیرایی برنامه درسی

(کمیته برنامه درسی دانشکده)

درخواست اصالحات از کمیته برنامه درسی گروه
تأیید اصالحات و ارجاع به شورای دانشکده
 .1بررسی برنامه درسی از لحاظ:
 -تطابق با اصول برنامه آموزش عمومی دانشگاه

دانشگاه
(کمیته آموزش عمومی)

 پرورش قابلیتهای اساسی و مورد نیاز دانشیویان تسهیل فرایند آموزش عمومی هماهنگی با فلسفه آموزشهای عمومی .2تأیید اصالحات و تغییرات الزم و ارجاع به کمیته برنامه درسی تحصیالت تکمیلی
 .1بررسی برنامه درسی از لحاظ:
 -هماهنگی با طرح استراتژیک دانشگاه

دانشگاه
(کمیته برنامه درسی تحصیالت تکمیلی)

 رعایت موازین قانونی و دستورالعملها رشد قابلیتهای جدید در دانشیویان رعایت نظم منطقی و رشد حرفهای دانشیویان تعداد اساتید مورد نیاز برای دروس جدید احتمالیمیزان توسعه حوزه دانش
 .2تأیید اصالحات و ارجاع به کمیته برنامه درسی دانشگاه

دانشگاه
(کمیته برنامه درسی دانشگاه)

 .1بررسی برنامه درسی از لحاظ:
 هماهنگی با طرح استراتژیک دانشگاه منابع و امکانات مورد نیاز رعایت موازین قانونی و انطباق با دستورالعملها .2تأیید نهایی و تصویب
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احاعا جاول نشان میدهدا رده در دانشداا گراندا
والی فراینا بازناری برنامه درسی بایا  6سح را باذراندا
تا به تأییا نهایی برسا .در هر مرتله بایا برنامه درسدی از
لحاظ استانااردها و ماکهای تعیین شدا مدورد بررسدی
صرار گیرد و ت ییدرا الز بده مرتلده صتدل بدازبورد داد
شود و بعا از تأییا اصاتا انجا گرفته ،به مرتلده بعدا
ارجاع داد میشود .از نکا صابل تأمل ،لزو تحابق برنامده

درسی با حر استراتگی گرو  ،دانشکا و دانشاا اسدت.
برنامه یا حر استراتگی نا برنامهای رلی و جدامع اسدت
ره بر اساس رسالت و فلسدفه دانشداا  ،دانشدکا و گدرو
تاوین شا و بهعنوان برنامه مرجع ،بایا برنامههای درسی
محابق با مفاد و دسدتورالعملهدای آن تن دیم و بدازناری
شونا.

جدول  .2فرایند بازنگري برنامههاي درسي در دانشگاه سیدني ( )Sydneyاسترالیا

سطح بازنگری
گروه
(کمیته برنامه درسی گروه)

دانشکده
(کمیته برنامهریزی درسی دانشکده)

دانشگاه
(شورای برنامه درسی دانشگاه)
دانشگاه
(کمیته مطالعات برنامه درسی دانشگاه)
دانشگاه
(شورای دانشگاه)

فرایند انجام کار
فراهم ساختن توجیهات برای لزوم بازنگری برنامه درسی
آمادهسازی پیشنویس کلی برنامه درسی
بررسی برنامه درسی ارجاع داده شده از گروه
درخواست اصالحات و تکمیل برنامه درسی
تأیید برنامه درسی با جزئیات بیشتر و رعایت مواردی مانند هماهنگی با طیرح اسیتراتژیک
دانشگاه ،میزان هماهنگی درونی اعضا ،توان میالی دانشیکده و دانشیگاه و تیأییرات برنامیه
درسی بر دانشیویان
تأیید نهایی و ارجاع به شورای برنامه درسی دانشگاه
بررسی برنامه درسی ارجاع داده شده از کمیته برنامهریزی درسی دانشکده
تأیید و یا درخواست اصالحات و تغییرات از کمیته برنامهریزی درسی دانشکده
تأیید نهایی و ارجاع به کمیته مطالعات برنامه درسی دانشگاه
بررسی برنامه درسی ارجاع داده شده از لحاظ رعایت استانداردها و رسالت دانشگاه
تأیید نهایی و ارجاع به شورای دانشگاه
تأیید یا درخواست اصالحات در برنامه درسی ارجاع داده شده از لحاظ ساختاری و قانونی
تأیید نهایی و تصویب بازنگری

بر اساس احاعا جاول میتوان گفدت رده بدازناری
برنامه درسی در دانشاا سیانی استرالیا در  5سح انجا
میگیرد 1 .سح مربدوط بده گدرو  1 ،سدح مربدوط بده
دانشددکا و  3سددح نیددز بدده دانشدداا مربددوط مددیشددود.
پیسنوی و حر رلی بازناری در گدرو آموزشدی انجدا

میگیرد و در مراتل و سحو بعای بررسی و مورد تأییدا
صرار میگیرد .در هر مرتله ت ییرا و تعایلهای اتتمالی
بهصور بازبورد به مرتله صتل اعدا و بعدا از انجدا آن
تأییا و به مرتله بعا ارجاع داد میشود.

جدول  .3فرایند بازنگري برنامههاي درسي در دانشگاه تورنتو ( )Torontoکانادا

سطح بازنگری

گروه

دانشکده

فرایند انجام کار
نظرخواهی از دانشیویان و ذینفعان جهت جمعآوری اطالعات الزم از طریق حضیوری و ارتبیا
میازی (از آنیا که دانشیویان طی ماههیای سیتتامبر تیا آورییل در دانشیگاه حضیور دارنید ،بایید
نظرخواهیها در این ماهها انیام گیرد)
تحلیل اطالعات به دست آمده و تهیه نسخه کلی بازنگری برنامه درسی
ارجاع برنامه درسی به کمیته برنامههای درسی دانشکده
بررسی اولیه برنامه درسی طبق استانداردها و مالکهای مشخص شده
دادن بازخورد و درخواست تکمیل و اصالحات به کمیته برنامهریزی درسی گروه (ایین عمیل بایید
طی فصول پاییز و زمستان انیام گیرد تا گروه فرصت الزم را برای انیام اصالحات و تکمیل برنامه
درسی داشته باشد .در غیر این صورت گروه از فرصت کافی برای بازنگری برخوردار نبوده و فرایند
مذکور با چالش مواجه میگردد).
بررسی برنامه بر اساس رویههای قانونی و میزان منابع و امکانات دانشکده
مشاوره با رئیس دانشکده ،مدیران گروههای آموزشی و معاونین دانشکده
تأیید نهایی در سطح دانشکده و اعالم به گروه آموزشی مذکور
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همان گونه ره مشاها میشود ،بدازناری برنامدههدای
درسدی در  2سدح گدرو و دانشدکا انجدا مدیگیدرد و
دانشاا ابتیارا الز را در این زمینه به گرو و دانشکا
داد است .از نکا صابل تأمل این است ره فراینا بازناری
بین دو سح مذرور بایستی در زمانهدای باصدی انجدا
گیرد تا فراینا با موفقیت بیشتری به انجا برسا .از دیادر
نکا جال توجه ،مشداررت ذینفعدان دانشداا ازجملده
دانشجویان در فراینا بازناری برنامدههدای درسدی اسدت.
ترری و سابتار اعضای دبیل در فراینا بازناری در ایدن
دانشاا بهصور ذیدل اسدت 2 :نفدر عضدو هیئدتعلمدی
بهعنوان رئی و نای رئی جلسا  9 ،نفر اسداتیای رده

به تاری اشت ال دارنا از دانشکا ها و گرو های مختل ،
 3رئی از  3دانشکا مختل  2 ،نفر مایر گرو  3 ،نفر از
راررنان توز مایریت ره ترجیحاً  1نفر از آنها از اعضدای
دانشددکا باشددا 2 ،دانشددجوی تحرددیا تکمیلددی (از
دانشجویان  2ساله 3 ،ساله و  4ساله تما وصت هررداا 2
نماینددا و  2دانشددجوی نیمددهوصددت) 2 ،دانشددجوی دور
رارشناسی 4 ،دانسآموبته از رشدتههدای علدو انسدانی،
علددو اجتمدداعی ،تجددار و علددو  3 ،ارزیدداب از اعضددای
هیئتعلمی گرو های پزشکی ،مایریت و علو و مهناسی
و  1نماینا از بخس آموزش و مایریت دانشاا بدهعندوان
ارزیاب بارجی.

جدول  .3فرایند بازنگري برنامههاي درسي در دانشگاه اصفهان ایران

فرایند انجام کار
سطح بازنگری
تصمیمگیری در مورد لزوم بازنگری برنامه درسی موجود
گروه
تهیه محتوا و مواد آموزشی برنامه درسی و یا حذف ،ادغام ،اضافه و جایگزین کیردن
واحدهای درسی جدید
دانشییییکده (شییییورای بررسی و تصویب عناوین و تعداد دروس در شورای برنامهریزی درسیی دانشیکده و
ارجاع به کمیته برنامهریزی درسی گروه (در این مرحله برنامه درسی ارجاع داده شده
برنامههای درسی)
از سوی کمیته برنامهریزی درسی با استفاده از نظرات اعضای هیئیتعلمیی گیروه و
دیگر گروههای مرتبط ،برنامههیای سیایر دانشیگاههیا در داخیل و خیارا از کشیور،
استفاده از نظر متخصصان میرتبط خیارا از دانشیگاه ،توجیه بیه عالییق و نیازهیای
دانشیویان در حال تحصیل و فارغالتحصیل شده و آخرین تحوالت انییام شیده در
رشته ،مورد بازنگری قرار میگیرد).
تصویب سرفصلها و واحدهای درسی بازنگری شده توسط گروه و ارجاع به شورای
برنامههای درسی دانشکده
بررسی برنامه درسی مورد بازنگری و ارائیه نظیرات و پیشینهادات (در ایین مرحلیه
نماینده گروه حضور دا شته که عیالوه بیر معرفیی ،تبییین و توضییح برنامیه درسیی،
پاسخگوی سؤاالت و پیشنهادهای مربوطه است).
ارسال دیدگاهها و نظرات اعمال شده به گروه مربوطه
تأیید نهایی تغییرات و اصالحات انیام شده توسط گروه و ارسال به ستاد برنامههای
درسی دانشگاه
دانشگاه (ستاد برنامههای بررسی برنامه درسی بازنگری شده هم از لحاظ عنیاوین و تعیداد واحیدها و هیم از
لحاظ فلسفه بازنگری و افزایش کیفیت
درسی دانشگاه)
بازنگری عمیق برنامه درسی از لحاظ بهروز بودن منابع و سرفصلها
الیییس) سیییتاد خیییا
رشیییتههیییای علیییوم و بررسی برنامه درسی از لحاظ :افزایش دروس اختیاری ،افزایش دروس آزمایشگاهی،
استفاده از امکانات نرمافزاری و محتواهای الکترونیکی ،افزودن دروس روش تحقیق،
مهندسی
استفاده از منابع تخصصی به زبانهای معتبر دنیا ،استفاده از متون دینی و بومی ،توجه
ب) سیییییتاد خیییییا
به نیازهای جامعه و بازار کار و استفاده از روشهای نوین تدریس و ارزشیابی
رشتههای علوم انسانی
اعمال نظرات اصالحی و تأیید نهایی
شورای دانشگاه

ترکیب اعضا
حداقل  5نفر اعضیای
هیئیییتعلمیییی دارای
مدرک دکتری
معیییاون دانشیییکده و
نماینییده گییروههییای
آموزشییی (حییداقل 4
نفر)

نمایندههای دانشکدهها
و متخصصان برجسیته
داخییییل و خییییارا
دانشییگاه (حییداقل 11
نفر)
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احاعا جاول نشان میدها ره در دانشاا اصدفهان
ایران چهار سح بازناری برنامههای درسی وجود دارد ره
داللت بر اهمیدت و تسداس بدودن موددوع دارد .در هدر
مرتله از بازناری ن را اصاتی اعمال میشدود و تأییدا
آن منوط به انجا آن اصاتا است .از نکا صابدل تأمدل
در جاول وجود متخرران بارچ از دانشاا اسدت رده در
رشته یدا برنامده درسدی دارای تجربده و ن در رارشناسدی
هستنا .همچنین در سح دانشاا برنامه درسی موردن ر
با توجه به معیارها و ماکهای زیادی مورد بازناری صدرار
میگیرد.
بحث و نتیجهگیري
نتای ،پگوهس تکایت از آن داشت ره برنامههدای درسدی
دانشددااهی در رشددورهای مختلدد دددرور بددازناری را
بهویگ در بعا عملدی در دسدتور ردار بدود صدرار داد اندا.
همددانحددور ردده آیتیددومی ( )Ibiwumi, 2011و فتحددی
واجارگددا ( )1393نیددز اذعددان دارنددا بایسددتی رویددههددای
بازناری را از رویکردهدای ن دری بده رویکردهدای عملدی
ت ییر داد .نتای ،پگوهس همچندین نشدان داد بسدتای بده
اینکه نیازهای رداا دسدته از ذینفعدان در اولویدت صدرار
گیرد ،فراینا بدازناری متفداو بواهدا بدود .بدرای مثدال
فراینا بازناری برنامههای درسی در دانشاا های بیلکندت
ترریه ،گراناوالی آمریکا و سیانی استرالیا بهحور اب بدر
درور توجه به نیازهای دانشجویان تأریا داشتهانا .ایدن
نتدای ،بدا پدگوهسهدای ریدرک گداز ( )Kirkgos, 2009و
تسین و همکاران ( )Hussain et al, 2011همسو است.
بر اساس نتای ،پگوهس میتوان گفت ره اگرچده همده
دانشاا های مورد بررسدی ددرور بدازناری برنامدههدای
درسی را درک ررد انا ،اما فرایناهای بازناری تا انااز ای
متفاو است .این تفاو هدا بده سدحو بدازناری ،فرایندا
انجا ردار و تررید اعضدای دبیدل در فرایندا بدازناری
مربوط میشود .حتق نتای ،تقریتاً ارثر دانشداا هدا مانندا
نورترن لوا چدین ،هداوایی و گراندا والدی آمریکدا ،سدیانی
استرالیا و دانشاا اصدفهان از سدحو بدازناری بیشدتری
بربوردارنا و بهاصحا سحو و مراتل بیشتری را شامل

میگردد .این امر شایا باان دلیل است ره هرچه سدحو
بازناری بیشتر باشا و جریان بازبورد و تعایل و ت ییرا
در بین مراتل صتل و بعا بیشتر باشا ،میتوان بده برنامده
درسی باریفیتتر و محلوب امیاوار بود .همچندین در هدر
مرتلدده از بددازناری ،اعضددای هیئددتعلمددی و رارشناسددان
بیشتری درگیر فرایندا مدیشدونا و لدذا برنامده درسدی از
دیاگا های مختل مورد بررسی صرار میگیرد .اگرچه ایدن
امر ممکن است زمانبر باشا ،اما با عنایت به اینکه بهتدود
ریفیت برنامههدای درسدی در اولویدت صدرار دارد و مدورد
توجه رارشناسان است ،ارزشمنا و مفیا بواها بود.
از دیار نتای ،پگوهس این بود رده بربدی دانشداا هدا
فراینا انجا رار را با تساسدیت و عمدق بیشدتری دنتدال
میرننا و بربی دیار تدا اندااز ای رویدههدای سدححی و
سابتارمنا را پیس گرفتهاندا .بدرای مثدال ،دانشداا هدای
بیلکنت ترریه ،گراناوالی آمریکا و دانشاا اصدفهان ایدران
با رعایت ماکهای عینی و ذرر شا  ،به ن در مدیرسدا
به حور جامعتر و منسجمتر به بازناری برنامههدای درسدی
اصاا میرننا .در مقابل ،سایر دانشاا ها بیشتر بده رویده-
های سابتاری و رعایت سلسلهمرات سازمانی به این ردار
متادر میورزنا و معیارهای بدازناری را بدهحدور شدفاف
بیان نکرد انا .شدایا ایدن بداان دلیدل اسدت رده رعایدت
موازین و رویههدای صدانونی و مراتد سدازمانی از اهمیدت
بیشتری بربوردار است؛ چراره در هر تالتی در هر مرتله
از فراینا بازناری ن را اصاتی از سدوی رارشناسدان و
اساتیا اعمال میگردد و این ن را از پشتوانه صوی علمی
و رعایت ماکهای محلوب بربوردار است .با ایدن وجدود،
شفاف سابتن ماکها و معیارهای بازناری در هر مرتله
به تتادل تجربیا بدین دانشداا هدای ید رشدور و بدین
دانشاا های رشورهای مختل منجدر مدیگدردد .تررید
اعضای دبیل در فراینا بازناری برنامههای درسی نیدز در
هر دانشاا متفاو است رده بده اتتمدال زیداد ناشدی از
میزان تخرری بودن توز مدورد ن در ،میدزان توجده بده
عمق بازناری برنامههای درسی و همچنین لزو توجه بده
نیازهای ذینفعان گوناگون است.
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از نکا صابل تأمدل نتدای ،ایدن پدگوهس ،جنتدههدای
برجسددته و بددایع فراینددا بددازناری برنامددههددای درسددی
رشورهای مختل بود .یکی از این جنتهها ،لزو توجه بده
نیازهددای تخررددی و عمددومی و یددا ترفددهای و شخرددی
دانشجویان در بازناری برنامههای درسی بود .این مهدم در
دانشاا های بیلکنت ترریه و گرانا والدی آمریکدا بده حدور
برجسته به آن اشار شا است .این امر اشدار بده مفهدو
جهتگیریهای برنامههای درسی آموزش عالی اشار دارد
ره حی آن برنامههای درسی دانشدااهی همدوار بایدا در
ع دین توجدده و انتقددال مهددار هددا و دانددس تخررددی بدده
دانشجویان ،بر پرورش مهار ها و نادرشهدای شخردی و
عمومی آنها نیز تأریا داشته باشدا .توجده بده ایدن جنتده
هموار از دغاغههای برنامهریزان و مترایان آموزش عالی
در همدده رشددورها بددود اسددت؛ زیددرا بددرآوردن نیازهددای
دانشجویان بهعنوان مخاحتان اصلی ن دا آمدوزش عدالی،
میتوانا به برآورد شان نیازهای جامعه و بدازار ردار نیدز
منجر گردد؛ به عتدار دیادر ،معمدوالً نیازهدا و انت دارا
دانشجویان بیشتر معحوف به نیازهدای شد لی و ترفدهای
بود و بده نحدوی بدا انت دارا جامعده و بدازار ردار دارای
همپوشی است؛ بنابراین ،برآورد شان نیازهدا و انت دارا
هرراا از این ذینفعدان رددایت حدرف دیادر را در پدی
بواها داشت .التته این تأریا در رشدورهای مختلد بده
تناس میزان هماا شان با ت ییرا علمی و فنآوری در
سح ملی و بینالمللی توس دانشاا هدا و لحداظ ردردن
آن در برنامه های درسی بود ،متفاو است .جنته نوآوری
دیاددر در فراینددا بددازناری دانشدداا هددا ،تأریددا بددر منددابع
رتابخانهای و دیجیتدالی و تضدور نمایندا آن در رمیتده
بددازناری برنامددههددای درسددی اسددت .ایددن جنتدده ردده در
دانشاا های نورترن لدوا چدین و دانشداا هداوایی آمریکدا
برجسددته اسددت ،بدده ایددن واصعیددت اشددار دارد ردده دیاددر
برنامههای درسدی را نمدیتدوان بداون مندابع پشدتیتان و
تمایتی تاوین و پیشنهاد ردرد .بلکده مندابع رتابخاندهای
چاپی و دیجیتالی در صالد رتداب ،مجدا  ،پایادا هدای
احاعدداتی ،نشددریا و ...دددروریتددرین عنرددر آمددوزش و

یدادگیری در رنددار دانشددجو و اسددتاد بدده شددمار مددیرود و
درواصع ،عامل یا زمینه تعامل استاد و دانشدجو ،محتدوا یدا
همان منابع رتابخانهای است .این امر میتوانا به بدرآورد
شان نیازها و انت ارا تدوز معرفتدی در رندار نیازهدا و
انت ارا دانشجویان منجر گدردد .داندس سدازمانیافتده و
تجمیع شا در هر توز و یا رشته ،صرفاً در صال منابع و
برنامه درسی رسمی صابل دسدتیابی نیسدت و دانشدجویان
بایا با راهنمایی اساتیا به جستجو و بهدر گیدری از سدایر
منابع موجود بپردازنا و دانس تخرردی و ن دری بدود را
در ارتتاط با رشته بود افدزایس دهندا .نکتده صابدل تأمدل
دیار ،ن ربواهی از دانشجویان بهعنوان مهمترین مخاح
برنامه درسی است .دانشاا تورنتو رانادا تنهدا دانشدااهی
است ره بهحور صدری بده تضدور دانشدجویان در رمیتده
بازناری برنامه های درسدی اشدار ردرد اسدت .ایدن امدر
باتوجه به لزو توجه به نیازهدای دانشدجویان بدهویدگ آن
دسته ره برنامه درسی برای آنها اجرا شدا اسدت ،بسدیار
مهم است .التته بهتر است به من ور دستیابی به احاعدا
معتتددر ،ن ربددواهی از دانشددجویان و فددار التحرددیان
تحریا تکمیلی انجا گیرد؛ زیرا آگاهی از دیداگا هدای
دانشجویان در رندار دیداگا سدایر افدراد و دیادر مندابع،
میتوانا احاعا تکمیلی و تمدایتی صابدل مات دهای را
برای برنامهریدزان و رمیتده بدازناری برنامدههدای درسدی
فراهم سازد؛ و در دانشاا اصدفهان ایدران نکتده برجسدته
تضددور متخررددان و رارشناسددان بددارچ از دانشدداا در
رمیته بازناری برنامههای درسی است .این امر در راستای
توجه به نیازمنایها و درور های بازار رار صدور مدی-
گیرد .ازآنجاره فار التحریان دانشدااهی وارد بدازار ردار
دولتی و بروصی میشونا ،رارفرمایان و صاتتان ترفهها
بایا ویگگیها و مهار هدای الز بدرای تردای مشداغل و
سمتها را به مترایان امر در دانشداا یدادآوری رنندا و
تجارب بود را در رشتههای تخرری در جلسا بازناری
مورد بحر صرار دهنا .این امر ست میشود تا فاصله بدین
نیازهای بدازار ردار و آنچده در برنامده درسدی گنجاندا و
آموزش داد میشود راهس یابا .توجده بده ایدن جنتده از
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