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آسیبشناسی آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی به


دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ()5931
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بیژن عبدالهی 

چکیده
هدف از پژوهش حاضر آسیبشناسی آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی به دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی در سال  6931بود .روش پژوهش کاربردی ،توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی
مقطعی بود .جامعه پژوهش کلیه اعضای هیئتعلمی گروه علوم تربیتی دانشکدههای روانشناسی و علوم
تربیتی دانشگاههای دولتی بود که با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای ،نمونهای به حجم  16نفر
انتخاب گردید .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته  16سؤالی استفاده شد .جهت تعیین
پایایی و روایی ابزار از تکنیکهای آلفای کرونباخ ( )0/39و نسبت روایی محتوا ( )0/16استفاده شد،
جهت تحلیل دادهها از آزمونهای تی تک نمونهای و رتبهای فریدمن استفاده شد .یافتههای پژوهش بیانگر
آن هستند که وضعیت کل آییننامه و بعد اجرایی از دید پاسخگویان دارای وضعیت مطلوب بود ،همچنین
وضعیت بعد محتوایی آییننامه دارای وضعیت بسیار مطلوب است .در باب رتبهبندی ابعاد اصلی اجرایی
و محتوایی آییننامه تفاوت معنادار در سطح  0/00وجود دارد.
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برنامهریزی درسی
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مقدمه
دانشگاهها بهمنظور حفظ و بقای خود و دستیابی به تعالی باید دائماً آماده رویارویی با
تغییرات باشند (دوماس و هانچین .)9060 ،6بهطورکلی آموزش ،وسیلهای برای شناسایی
مسائل اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه و پی برد به راهحلهای مناسب برای آنها
است (بهادر و همکاران.)6910 ،
آموزش هر رشتهای بستگی مستقیم به برنامه درسی آن رشته دارد که خود نیز
نشاندهندهی نظریهها ،دانش اساسی ،الگوهای عملی و مهارتهای خاص آن رشته است،
برنامههای درسی آموزش عالی ازجمله عوامل و عناصری هستند که در تحقق بخشیدن
به اهداف آموزش عالی نقش بسزایی دارند .ازاینرو برنامههای درسی که قلب مراکز
دانشگاهی به شمار میآیند ،آیینه نقشها و اهداف آموزش عالی و شایسته توجه دقیق
هستند (نوروززاده و همکاران .)6910 ،درواقع میتوان عنوان کرد که فعالیتهای اصلی
دانشگاهها در قالب برنامههای درسی شکل میگیرند (آراسته )6919 ،و این برنامههای
درسی در توفیق یا شکست دانشگاهها نقش تعیینکنندهای ایفا میکنند (فتحی واجارگاه
و شفیعی )6911 ،چنانچه فرآیندهای برنامهریزی درسی در حیطه آموزش عالی توسعه
نیافته و بهبود پیدا نکند ،آموزش عالی در معرض اتالف منابع مادی و انسانی ،تعویق
اهداف توسعه و ناتوانی در پاسخگویی به انتظارات ذینفعان خواهد بود.
در تمرکززدایی یا یک محیط غیرمتمرکز ،نهادها هنوز همان ساختار خاص قبل را
دارند ،اما با محدودیتهای کمتری در فعالیتهای خود روبرو هستند؛ و به افراد در سطح
محلی اختیارات بیشتری برای تصمیمگیری داده میشود .میتواند به معنای دادن اختیار
تصمیمگیری به افرادی خارج از یک ساختار خاص باشد (ستیولر ،پترسون و رایشاور،9
 .)9060در یک نظام غیرمتمرکز ،سازمان یا دفتر مرکزی «مسئول توسعه سیاست کلی،
برنامهریزی اصلی ،هزینههای سرمایهای بزرگ ،کنترل مالی و ارزیابی موفقیت هر فرد را
در تحقق اهداف خود دارد»(الرسون.)9009 ،9
در یک جهتگیری ذینفعان آموزش عالی به دانشجویان ،کارفرمایان ،حکومتهای
ایالتی ،محلی ،نهادهای حکومتی و جامعه تقسیم شده است (لویل .)9001 ،4در
3. Larson, T. E.
4. Leveille, D. E.

1. Dumas, A, & Hanchans, S.
& 2. Steuerle, C. E., Peterson, G. E.,
Reischauer, R. D.
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تقسیمبندی دیگر ،ذینفعان آموزش عالی شامل جامعه ،ایالت ،کارفرمایان ،اعضای
هیئتعلمی و دانشجویان دانسته شده است (سلمی .)9001 ،6میزان مشارکت ذینفعان در
برنامهریزی درسی را میتوان بهصورت یک پیوستار در نظر گرفت ،به این معنا که در
یک سوی پیوستار تصمیمگیرنده اصلی و نهایی متخصصان هستند و در سوی دیگر
پیوستار کوشش میشود تا مشارکت حداکثری ذینفعان در برنامه تأمین شود (راجرز و
همکاران .)9009 ،9افرادی که از برنامهریزی درسی مشارکتی یا برنامهریزی تعاملی (کاتز
و سیالی )9001 ،9حمایت می کند برای آن نتایجی همچون افزایش تعهد ذینفعان به
برنامههای درسی گنجاندن تجربههای آنان در برنامهها و تقویت ارتباط و تناسب برنامهها
مترصدند (تمو و کاسلو.)9009 ،4
برنامهریزی درسی در آموزش عالی ایران تا سال  6901با الگوبرداری از برنامههای
درسی دانشگاههای فرانسوی انجام می شد .در نظام دانشگاهی پیش از انقالب اسالمی
اگرچه دانشگاهها در زمینه برنامهریزیها از استقالل نسبی برخوردار بودند ،اما هیچگاه
برنامهریزی درسی بهصورت دانش سازمانیافته موردتوجه مدیران دانشگاهی نبوده است
(رحمانسرشت 6911 ،نقل از نوروززاده و همکاران .)6910 ،تا اینکه در سال  6903ستاد
انقالب فرهنگی بهمنظور تعیین جهتگیریهای برنامهریزی آموزشی و درسی تشکیل
گردید و سرانجام شورای عالی انقالب فرهنگی تشکیل شورای عالی برنامهریزی را
تصویب کرد ،با تشکیل شورای عالی برنامهریزی ،سیاست برنامهریزی متمرکز در کشور
به اجرا درآمد (زینالدینی میمند.)6914 ،
پس از دوران رشد و گسترش کمی (از سال  6901تا  ،)6919دغدغه کیفیت در دستور
کار قرار گرفت و اقدامات قانونی مشخصی برای کمک به جریان بهسازی ،نوسازی و نیز
تدوین برنامههای درسی جدید توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری صورت گرفت
(فتحی واجارگاه و همکاران )6930 ،و بدین ترتیب در الگوی برنامهریزی متمرکز
تجدیدنظر به وجود آمد و در تاریخ  6913/09/60آئیننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی
درسی به دانشگاهها ،بهمنظور حرکت در جهت تمرکززدایی ،توسعه و نهادینه کردن
مشارکت دانشگاهها در مدیریت و برنامهریزی آموزش عالی؛ مورد تصویب وزیر علوم،

3. Kutz, M., & Scialli, J.
4. Temu, A., & Kasalo, W.

1. Salmi, J.
2. Rogers, A., Taylor, P., & Lindley, W.
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تحقیقات و فناوری قرار گرفت و اختیارات برنامهریزی درسی به دانشگاههای وابسته به
وزارت علوم واگذار شد.
سیاست کاهش تمرکز از فرایند برنامه درسی و تفویض اختیار به دانشگاهها به معنای
به رسمیت شناختن هویت تخصصی و حرفهای دانشگاهیان و ظرفیتهای بالفعل (بالقوه)
آنان است (مهرمحمدی.)6911 ،
در راستای تمرکززدایی از فرایند برنامه درسی و تفویض اختیار به دانشگاهها
باوجوداینکه واگذاری اختیارات برنامه درسی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی،
منشأ تحرکات مثبت و مبارکی در محیط آموزش عالی کشور شده است؛ برخوردار نبودن
از بصیرتها و دستاوردهای نظری ،دامنه این آثار را بسیار محدودتر ازآنچه متصور بود،
کرده است (مهرمحمدی )6911 ،و متأسفانه به علت رغبت پایین ،تغییر زیادی در برنامهها
اتفاق نمیافتد و بهندرت برنامهها نوسازی میشوند (مؤمنی مهموئی و فتحی واجارگاه،
 .)6910برخی پژوهشها حاکی از آن است که آئیننامه بازنگری برنامه درسی
دانشگاههای کشور در عمل موردپذیرش قرار نگرفته (خسروی و همکاران )6939 ،و
عدم انسجام بین مواد آییننامه ،عدم انطباق این مواد با اهداف ،سیاستها و راهکارهای
اجرایی مندرج در آییننامه ،واگذاری اختیارات برنامه درسی در حد متوسط به دانشگاهها
و کلیگویی در بعضی از قسمتهای متن آییننامه وجود دارد (نیلی )6911 ،و در کل
تغییر در برنامههای درسی آموزش عالی دارای پیشرفت چشمگیری نبوده ،برنامههای
درسی دانشگاههای زیر نظر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تغییرات چندانی نیافته و
موضوع کیفیت آموزش عالی بهشدت موردانتقاد است (مهرمحمدی و محمودی.)6936 ،
پژوهشهای متعددی در این حوزه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در خارج کشور
اجرا شده است برای مثال کیرکگوز ،)9003( 6بریگز ،)9001( 9پیتر ولف،)9001( 9
( ،)9001استارک ،بریگز و روالند پاپالوسکی ،)9009( 0هیلتون ،)9000( 1مازولی

1

( ،)9000راندی لیسوئینگ )6331( 1و کرن ،)6334( 3همچنین مطالعات داخل کشور
بهطور مستقیم از قبیل اقدسی ( ،)6916ایمانی طلب آزاد ( ،)6919مؤمنی و فتحی (،)6910
6. Helton, P. S.
7. Mazzoli, J. A.
8. Randy, L. S.
9. Kern, A. T.

1. Kırkgöz, Y.
2. Briggs, C. L.
3. Wolf, P.
4. Fraser, S. P.
5. Stark, J. S., Briggs, C. L., & RowlandPoplawski, J.
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عارفی ( ،)6919آزادمنش ( ،)6914نوروززاده ( )6911و بهطور غیرمستقیم مانند خلیلی
و همکاران ( )6931و قاسمی ،اعتماد اهری و مکی آل آقا ( )6931در اکثر موارد نشان
دادهاند کم و کیف اجرای آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی به دانشگاهها و
مؤسسات آموزش عالی دارای هیئت ممیزه نشان میدهد که نحوه اجرای آن از وضعیت
مطلوبی برخوردار نیست.
لذا محوریت اصلی پژوهش حاضر را ،آسیبشناسی آییننامه واگذاری اختیارات
برنامهریزی درسی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تشکیل میدهد ،بنابراین
میتوان گفت مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که وضعیت آییننامه واگذاری
اختیارات برنامهریزی درسی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی چگونه است؟
لذا در پژوهش حاضر به بررسی سؤاالت زیر خواهیم پرداخت:
 وضعیت مشکالت آئیننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی دانشگاهها ازنظر اعضایهیئتعلمی گروه علوم تربیتی دانشکدههای علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاههای دولتی کشور
چگونه است؟
 اولویتبندی مشکالت آئیننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی دانشگاهها ازنظراعضای هیئتعلمی گروه علوم تربیتی دانشکدههای علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاههای
دولتی کشور چگونه است؟

روش
پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی و ازلحاظ شیوه جمعآوری
دادهها و تحلیل آنها ،روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی مقطعی است.
جامعه پژوهش عبارت است از کلیه اعضای هیئتعلمی دانشگاههای دولتی ج.ا.ا
مشغول به فعالیت در گروه علوم تربیتی ،لذا جهت انتخاب اعضای نمونه از روش
نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .با عنایت به در نظر گرفتن کل اعضای
هیئتعلمی در مراحل حجم نمونه  16نفر برآورد گردید.
جدول  .5شرح نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
خوشه 6

خوشه 9

خوشه 9
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جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه محققساخته که توسط محقق و بر اساس
مطالعات نظری و تجربی صورت گرفته تدوین شده است و مراحل استانداردسازی آن
بهعنوان یک ابزار مناسب و کارآمد در مطالعات تربیتی صورت گرفته است ،استفاده شد.
لذا از پرسشنامه محققساخته  19سؤالی در قالب دو بعد اصلی و دوازده بعد فرعی در
طیف لیکرت پنجدرجهای استفاده شد .جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده
شد ،مقدار پایایی ابزار برابر با  0/39بود .جهت تعیین روایی از روش روایی محتوا استفاده
شد .جهت تعیین روایی محتوا ،از تکنیک نسبت روایی محتوا 6پیشنهادشده توسط الوشه

9

( )6310نقل از شولتز ،ویتنی و زیکر )9064( 9استفاده شد .نسبت روایی محتوا کل ابزار
برابر با  0/16گزارش شد.
جهت تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای توصیف آماری میانگین ،انحراف معیار
استفاده شد .در آزمون سؤاالت از تکنیکهای آماری تی تک نمونهای و رتبهبندی فریدمن
استفاده گردید.
یافتهها
سؤال اول :وضعیت مشکالت آئیننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی دانشگاهها
ازنظر اعضای هیئتعلمی گروه علوم تربیتی دانشکدههای علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاههای دولتی کشور چگونه است؟
جدول  .2شاخصهای توصیفی کل آییننامه و دو بعد اصلی
متغیر

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

کل آییننامه
بعد اصلی محتوایی

16
16

9/90
9/00

0/391
0/403

0/609
0/006

بعد اصلی اجرایی

16

9/36

0/041

0/010

3. Shultz, K. S., Whitney, D. J. & Zickar,
M. J.

)1. Content Validity Ratio (CVR
2. Lowshe
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جدول  .9آزمون تی تک نمونهای کل آییننامه و دو بعد اصلی
متغیر

T

df

تفاوت میانگینها

معناداری

کل آییننامه
بعد اصلی محتوایی

6/34
3/10

10
10

0/90
0/00

0/019
0/096

بعد اصلی اجرایی

-6/00

10

-0/03

0/669

جدول  .4شاخصهای توصیفی ابعاد فرعی بعد محتوایی آییننامه
فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

فرهنگ
اهداف مشخص سازمانی

16
16

9/39
4/09

0/411
0/411

0/000
0/004

برنامه استراتژیک
تکنولوژی

16
16

9/13
9/00

0/409
0/149

0/044
0/019

نیازسنجی
الگوی فرآیند تدوین

16
16

9/04
9/01

0/110
0/103

0/019
0/013

جدول  .1آزمون تی تک نمونهای ابعاد فرعی بعد محتوایی آییننامه
T

df

تفاوت میانگینها

معناداری

فرهنگ

61/30

10

0/39

0/000

اهداف مشخص سازمانی
برنامه استراتژیک
تکنولوژی
نیازسنجی

61/11
90/99
0/103
0/041

10
10
10
10

6/09
0/13
0/00
0/04

0/000
0/000
0/643
0/601

الگوی فرآیند تدوین

0/111

10

0/01

0/699

جدول  .6شاخصهای توصیفی ابعاد فرعی بعد اجرایی آییننامه
فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استاندارد میانگین

ساختار و تشکیالت
منابع مالی

16
16

9/01
9/01

0/193
0/094

0/039
0/003

نیروی متخصص

16

9/99

0/496

0/041

حمایت مدیریتی
بوروکراسی
شفافیت آییننامه

16
16
16

9/19
9/93
9/33

0/006
0/496
0/094

0/016
0/041
0/001
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جدول  .7آزمون تی تک نمونهای ابعاد فرعی بعد اجرایی آییننامه
T

df

تفاوت میانگینها

معناداری

ساختار و تشکیالت
منابع مالی

0/113
-60/03

10
10

0/01
-0/39

0/603
0/000

نیروی متخصص

-61/19

10

-0/11

0/000

حمایت مدیریتی
بوروکراسی

69/10
-60/69

10
10

0/19
-0/16

0/000
0/000

شفافیت آییننامه

61/01

10

0/33

0/000

سؤال دوم :اولویتبندی مشکالت آئیننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی
دانشگاهها ازنظر اعضای هیئتعلمی گروه علوم تربیتی دانشکدههای علوم تربیتی و
روانشناسی دانشگاههای دولتی کشور چگونه است؟
جدول  .8آزمون رتبهبندی فریدمن جهت اولویتبندی وضعیت ابعاد اصلی آییننامه
متغیر

میانگین رتبه

رتبه

بعد محتوایی

9/00

6

بعد اجرایی

9/36

9

خی دو

df

معناداری

911/64

6

0/000

جدول  .3آزمون رتبهبندی فریدمن ابعاد فرعی آییننامه
میانگین رتبه

رتبه

فرهنگ

9/41

9

اهداف سازمانی

9/03

6

برنامه استراتژیک

9/49

4

تکنولوژی

9/19

1

نیازسنجی

9/11

3

الگوی فرآیند تدوین

9/11

1

ساختار و تشکیالت

9/16

1

منابع مالی

9/09

69

نیروی متخصص

9/64

66

حمایت مدیریتی

9/93

0

بوروکراسی

9/61

60

شفافیت آییننامه

9/06

9

خی دو

6403/01

df

66

معناداری

0/000
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،آسیبشناسی آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی به
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بود .نتایج پژوهش حاضر در باب وضعیت آییننامه
واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بیانگر
وضعیت مطلوب کل آییننامه ،وضعیت بسیار مطلوب بعد محتوایی و وضعیت مطلوب
بعد اجرایی است .نتایج پژوهش حاضر با نتایج مطالعات اقدسی ()6916؛ ایمانی طلب
آزاد ()6919؛ مؤمنی و فتحی ()6910؛ عارفی ()6919؛ آزادمنش ( )6914و نوروززاده
( )6911نشان دادهاند کم و کیف اجرای آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی
به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دارای هیئت ممیزه که نحوه اجرای آن از وضعیت
مطلوبی برخوردار نیست ،همسو نیست .دلیل این عدم همسویی عبارت است از :توسعه
بیشتر تمرکززدایی در نظام آموزشی ،استقالل دانشگاهها و نیازهای جامعه.
نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی
درسی به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در ابعاد فرعی برنامه استراتژیک ،اهداف
مشخص ،سازمانی فرهنگ ،شفافیت آییننامه ،حمایت مدیریتی دارای وضعیت بسیار
مطلوب و در ابعاد فرعی فرآیند تدوین الگو ،نیازسنجی ،تکنولوژی و ساختار و تشکیالت
دارای وضعیت مطلوب و در ابعاد فرعی نیروی متخصص ،منابع مالی و بوروکراسی دارای
وضعیت نامطلوب است .جهت مقایسه نتایج پژوهش حاضر در باب وضعیت بسیار
مطلوب و مطلوب ابعاد فرعی برنامه استراتژیک ،اهداف مشخص ،سازمانی فرهنگ،
شفافیت آییننامه ،حمایت مدیریتی ،فرآیند تدوین الگو ،نیازسنجی ،تکنولوژی و ساختار
و تشکیالت در بررسی مطالعات انجامشده ،موردی جهت مقایسه یافت نشد؛ اما دالیل
وضعیت ابعاد فرعی مذکور بهصورت بسیار مطلوب و بسیار مطلوب عبارتاند از :توجه
به رشد دانش و تحوالت جهانی ،مشارکت فراگیر دانشگاهیان در فرآیند برنامهریزی
درسی ،ارتباط محتوای رشتهها با نیازهای مخاطبان ،توجه به مهارتهای کارآفرینی و
ارائه مهارتهای تخصصی کافی  .نتایج پژوهش حاضر در باب وضعیت نامطلوب ابعاد
فرعی نیروی متخصص ،منابع مالی و بوروکراسی با نتایج مطالعات نوروززاده6911 ،؛
مؤمنی و فتحی 6910 ،و ایمانی طلب آزاد 6919 ،که بیان کردهاند فقدان دانش برنامه
درسی در میان اعضای هیئتعلمی ،عوامل ساختاری ،عوامل مالی و انگیزشی و نیز فقدان
الگوی مناسب و راهنما در فرایند اصالح و بازنگری برنامههای درسی از مسائل عمده به
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شمار میروند ،همسو و همجهت است .دالیل وضعیت نامطلوب ابعاد فوق عبارتاند از:
عدم توجه به منابع اجرایی ،عدم حمایت مالی کامل و جامع ،عدم دانش تخصصی
برنامهریزی درسی در همه اعضای هیئتعلمی ،عدم وجود ساختار تشکیالتی مستقل و
هماهنگ در دانشگاهها .درنهایت راهکارهای زیر به مسئولین جهت حفظ وضعیت
مطلوب و ارتقای موارد ضعف آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی به
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی پیشنهاد میگردد:
 پیشنهاد میشود نسبت به تأسیس یک ساختار تشکیالتی مستقل و منسجم در قالب سطوحسهگانه شورای برنامهریزی درسی گروههای آموزشی ،شورای برنامهریزی درسی دانشکدهها و
شورای برنامهریزی درسی دانشگاهها اقدام گردد.
 پیشنهاد میشود به غنیسازی و بازنگری آییننامه بهصورت دورهای با توجه به سطوحچندگانه برنامهریزی درسی در دانشگاه اقدام گردد.
 پیشنهاد میشود بهمنظور شناسایی نقاط قوت و ضعف آییننامه ،به بررسیهای وضعیتسنجی یا آسیبشناسی مدون و مستمر در باب آییننامه اقدام گردد.
 با توجه به وضعیت نامطلوب عنصر منابع مالی ،پیشنهاد میگردد نسبت به تأمین منابع مالیدر قالب یک ردیف از بودجه دانشگاهی بهصورت مدون و مستمر و با تأکید بر اهمیت و نقش
برنامهریزی درسی دانشگاهی بهعنوان اهرمی مؤثر در عملکرد دانشگاه اقدام گردد.
 با توجه به وضعیت نامطلوب عنصر نیروی انسانی متخصص ،پیشنهاد میگردد نسبت بهدانشافزایی برنامهریزی درسی در اعضای هیئتعلمی دانشگاههای در همه رشتهها جهت رفع
این مسئله بهصورت کارآمد و مفید در قالب دورههای آموزشی پیش و ضمن خدمت اقدام گردد.
 با توجه به نقش و اهمیت مشارکتکنندگان در برنامهریزی درسی دانشگاهی با کاربستبرنامهریزی درسی مشارکتی با حضور عناصر آموزشی ،عناصر تخصصی ،عناصر بازار کار و
عناصر فراگیران نسبت به طراحی و تدوین برنامهریزی درسی دانشگاهی اقدام گردد.

پیشنهادها برای پژوهشهای آتی از قرار زیر است:
 )6آسیبشناسی آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی به دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی ( )6930در دانشگاهها و گروههای آموزشی دیگر )9 .شناسایی عوامل مؤثر بر
موفقیت یا شکست آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی به دانشگاهها و مؤسسات
آموزش عالی )9 .طراحی و اعتبار سنجی الگوی عملیاتی واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی
به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی.
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ازجمله محدودیتهای پژوهش میتوان به عدم تعمیمپذیری نتایج به خارج از جامعه
پژوهش؛ استفاده از رویکرد پژوهش کمی؛ ابزار پژوهش که پرسشنامه بود و همچنین
شیوه تحلیل کمی اطالعات پژوهش اشاره کرد.
سپاسگزاری
از تمامی اساتید و مسئوالن دانشگاهی که در انجام پژوهش حاضر ما را یاری دادند و
زمینه همکاری و هماهنگی را برای کادر پژوهش فراهم کردند ،سپاسگزاریم.
منابع
احمدزاده ،ن .)6914( .بررسی میزان توجه برنامه درسی دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی به پرورش
مهارتهای کارآفرینی از دیدگاه فارغالتحصیالن دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه
شهید بهشتی .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید
بهشتی.
اقدسی ،م .)6916( .بررسی راهکارهای مشارکت اعضای هیئتعلمی دانشکدههای علوم تربیتی
دانشگاههای دولتی شهر تهران در برنامهریزی آموزشی و درسی .پایاننامه کارشناسی ارشد.
دانشکدهی علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی.

ایمانی طالب آزاد ،ل .)6919( .بررسی چگونگی اجرای آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی
درسی به دانشگاهها در ده دانشگاه تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد .رشته مدیریت آموزشی
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.

آراسته ،ح .)6919( .نقش آموزش عالی در چشمانداز توسعه ایران  .6404فصلنامه سیاست علمی و
پژوهشی رهیافت.49-99 ،)96(69 ،
آزادمنش ،ن .)6914( .امکانسنجی کاربرد و فناوری نوین اطالعات و ارتباطات ) (ICTدر برنامهریزی
درسی آموزش عالی .پایاننامه کارشناسی ارشد .رشته برنامهریزی درسی دانشکده علوم تربیتی
و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی.
بهادر ،ح ،.سلطانی عربشاهی ،س ،.سلمان زاده ،ح ،.بیابانگردی ،ز ،.یادآور نیکروش ،م .و شکرابی،

ر .)6910( .بازنگری برنامههای درسی ،مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم
پزشکی ایران ،تهران :تحفه.
خسروی ،ک ،.فتحی واجارگاه ،ک ،.ملکی ،ح .و نوروز ،د .)6939( .واکاوی پذیرش نوآوریهای
برنامه درسی در نظام آموزش عالی (موردمطالعه :آئیننامه بازنگری برنامه درسی دانشگاههای
ایران) .فصلنامه روانشناسی تربیتی.611-691 ،)91(3 ،
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خلیلی ،ا ،.خورسندی طاسکوه ،ع ،.غیاثی ندوشن ،س .و آراسته ،ح .)6931( .چگونگی کاربست

قدرت در استقالل دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران :یک تحلیل گفتمان انتقادی .نشریه
پژوهش در نظامهای آموزشی.94-1 ،)49(69 ،
دیاموند ،ر ،ام .)9000( .برنامهریزی درسی و تدوین طرح درس در آموزش عالی ،ترجمه کورش
فتحیواجارگاه .)6910( .تهران :کورش.
زینالدینی میمند ،ز .)6914( .نقش اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید باهنر کرمان در تولید برنامه
درسی .پایاننامه کارشناسی ارشد .دانشگاه شهید باهنر کرمان.
زینالدینیمیمند ،ز ،.موسیپور ،ن .و جوادی ،ی .)6911( .آمادگی اعضای هیئتعلمی برای پذیرش
برنامهریزی درسی غیرمتمرکز در آموزش عالی ایران ،مندرج در :نعمتاله موسیپور.
(پدیدآورنده) .تمرکز و عدم تمرکز در فرآیند برنامهریزی درسی ،تهران :پژوهشگاه مطالعات
آموزشوپرورش .

شورای عالی برنامهریزی .)6913( .آییننامه واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی به دانشگاهها .تهران:
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری.
صالحی عمران ،ا .و یغموری ،س .)6913( .بررسی مهارتهای اشتغالزای بازار کار با توجه به اقتصاد
جهانی در برنامههای درسی آموزش عالی .فصلنامه مطالعات برنامه درسی.631-610 ،)61( 4 ،

عارفی ،م .)6919( .بررسی برنامههای درسی رشتة علوم تربیتی (گرایش مدیریت آموزشی) آموزش
عالی ایران و ارائة راهکارهایی برای بهبود آن .رساله دکترای تخصصی دانشگاه تربیت مدرس
عارفی ،م .)6914( .برنامهریزی درسی در آموزش عالی .تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
عبدی ،ع .)6914( .ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته برنامهریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد.
پایاننامه کارشناسی ارشد .رشته برنامهریزی درسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه علّامه
طباطبایی.
فتحی واجارگاه ،ک ،.جمالی تازهکند ،م ،.زمانی منش ،ح .و یوزباشی ،ع .)6930( .موانع تغییر در
برنامههای درسی دانشگاهی از دید اعضای هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی و علوم پزشکی
شهید بهشتی .مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی.111-111 ،)1( 66 ،
فتحیواجارگاه ،ک .و شفیعی ،ن .)6911( .ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی :مورد برنامه درسی
آموزش بزرگساالن .فصلنامه مطالعات برنامه درسی.91-6 ،)0( 9 ،
قاسمی ،ک ،.اعتماد اهری ،ع .و مکی آل آقا ،ب .)6931( .طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانیشدن

و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان .نشریه پژوهش در نظامهای
آموزشی.30-11 ،)41(69 ،
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مالمحمدی ،آ .)6913( .ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته برنامهریزی آموزشی در مقطع کارشناسی
ارشد .پایاننامه کارشناسی ارشد دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران.
مهر محمدی ،م .)6911( .تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامهریزی درسی در آموزش عالی
ایران :ضرورتها و فرصتها .مجله آموزش عالی.63-6 ،)9( 6 ،
مهرمحمدی ،م .)6919( .برنامه درسی ،مندرج در :علیمحمد کاردان (پدیدآورنده) .علوم تربیتی:
ماهیت و قلمرو آن ،تهران :سمت.
مهرمحمدی ،م .)6911( .بازشناسی حدودوثغور موضوعی برنامه درسی بهعنوان یک حوزه معرفتی،
مندرج در :محمود مهرمحمدی و همکاران .برنامه درسی :نظرگاهها ،رویکردها و چشماندازها،
تهران :سمت و آستان قدس رضوی.
مهرمحمدی ،م .و محمودی ،ف .)6936( .وارونگی :رویکردی نوین به طراحی برنامهای درسی

معطوف به تربیت حرفهای (با تأکید بر علوم تربیتی) .دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی
آموزش عالی.611-646 ،)1( 9 ،
مؤمنی مهموئی ،ح .)6919( .بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای هیئتعلمی دانشگاههای
شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی در برنامهریزی درسی .پایاننامه کارشناسی ارشد.
دانشگاه شهید بهشتی.
مؤمنی مهمویی ،ح .)6911( .بهسازی برنامه درسی آموزش عالی :گامی در جهت پرورش
دانشآموختگان خالق .مجله راهبردهای آموزش.691-696 ،)9( 9 ،
مؤمنی مهموئی ،ح .و فتحی واجارگاه ،ک .)6910( .چالشهای ناظر بر طراحی و تولید برنامه درسی
با رویکرد کاهش تمرکز ،مندرج در :نعمتاله موسیپور( .پدیدآورنده) .تمرکز و عدم تمرکز
در فرایند برنامهریزی درسی .تهران :انجمن مطالعات برنامه درسی.

مؤمنی مهمویی ،ح .و فتحی واجارگاه ،ک .)6911( .بررسی نقش عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای
هیئتعلمی در برنامهریزی درسی آموزش عالی :گامی در جهت تمرکززدایی ،مندرج در:
نعمتاله موسیپور( .پدیدآورنده) .تمرکز و عدم تمرکز در فرآیند برنامهریزی درسی ،تهران:
پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش .

نصراصفهانی ،ا ،.اعتمادیزاده ،ه .و نیلی ،م .)6911( .رویکردهای نظری و عملی تدوین برنامههای
درسی در آموزش عالی .تهران :سمت.
نوروز زاده ،ر .)6911( .طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامهریزی درسی آموزش عالی .رساله دکتری
دانشگاه تربیتمعلم.
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 واگذاری اختیارات برنامهریزی درسی به دانشگاهها گامی در.)6910( . ر، و محمودی. ر،نوروززاده
. چکیده مقاالت پنجمین همایش انجمن مطالعات برنامهریزی درسی ایران،جهت تمرکززدایی
. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران:تهران
 وضعیت سهم مشارکت.)6910( . ع، و نوه ابراهیم. ک، فتحی واجارگاه،. ر، محمودی،. ر،نوروززاده
 فصلنامه پژوهش.دانشگاهها در بازنگری برنامههای درسی مصوب شورای عالی برنامهریزی
.39-16 ،)49( 69 ،و برنامهریزی در آموزش عالی

 تفویض اختیارات.)6911( . ع، و نوه ابراهیم. ک، فتحی واجارگاه،. ر، محمودی،. ر،نوروززاده
 گامی در جهت تمرکززدایی برنامهریزی درسی در نظام،برنامهریزی درسی به دانشگاهها
 تمرکز و عدم تمرکز در.) (پدیدآورنده. نعمتاله موسیپور: مندرج در،آموزش عالی کشور
. پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش: تهران،فرآیند برنامهریزی درسی
 ترجمه گروهی. چالشهای فراروی آموزش عالی در هزاره سوم.)9006( . و، و لوک ای. ه،ورنر زد
.) دانشگاه جامع امام حسین (ع: تهران.)6916( .به اهتمام رضا یوسفیان املشی
 رساله.» نظام برنامهریزی درسی در آموزش عالی ایران «ویژگیها و جهتگیریها.)6911( . م،وزیری
.دکتری برنامهریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس
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