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 چکیده
 هادانشگاه المللیبیندرسی مهمترین عامل در برنامه درسی  یهابرنامهاساتید به عنوان نمایندگان اصلی 

آموزش عالی ایران  المللیبینپژوهش حاضر در صدد طراحی مدل اساتید در برنامه درسی  لذا هستند.
از نوع مقوله بندی قیاسی از دیدگاه  پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ینا بوده است.

اساتید و صاحب نظران برنامه درسی وبا شیوه نمونه گیری هدفمند به صورت فیش برداری از متون 
شده توسط متخصصان وصاحب نظران برنامه درسی  ارائهفرایند کد گذاری نظرات  در انجام شده است.

مجزا قرار گرفتند  یهادستهسته گشتند ودر به مفاهیم مجزا تفکیک شدند وسپس مفاهیم مشترک هم د
-وآگاهی های علمی دانش، تخصصی-حرفه ای هاییتصالحسازی  یغن، باورها ونگرش ها مؤلفهو 

های اصلی  عنوانتمومدیریتی به  یاقتصاد، سیاسی موانع، وفرهنگی یاسیسی، اقتصاد، تکنولوژیکی
ته آنها در مدل تحلیلی به صورت مجزا دسته های فرعی هم دس همراهتمها به  ینتماشناسایی شدند و 

فرایند کد گذاری نظرات استخراج شده به مفاهیم مجزا تفکیک شدند وسپس مفاهیم  در .اندشدهبندی 
 یهامدلبه صورت مجزا و در غالب  هامؤلفهمجزا قرار گرفت. ودر مدل نهایی  یهادستهمشترک در 
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 مقدمه
 و رسمی جریان و محتوا از است عبارت درسی ( برنامه0250) 5دال نظر بر بنا

 و درک شیوة و معلومات، اساتید نظارت تحت یادگیرندگان، آن ازطریق که غیررسمی
 نظام یا شگذاریوارز نگرش ویا گیرندیم فرا را مهارتها یا آورندیم دست رابه فهم

سازی برنامه المللی بیناز نظر شتی ورودل اولین قدم در  .تغییرمی دهند خود را ارزشی
است.  هادانشگاهعلمی و مدیران  یأتهتوجیه ضرورت تغییر در میان اعضای ، درسی

( موسسه تغییر نخواهد کرد مگر 0225( از نظر هال و هورد )0222 ،رودل)شتی و 
انگیزه و تعهد اعضای ، آن موسسه تغییر کنند. همچنین میزان عالقهاینکه افراد داخل 

سازی برای اجرا و موفقیت فرایند المللی بینعلمی و مدیران نسبت به فرایند  یأته
علمی باید  یأتهاعضای  کنندیم( بیان 5779لیبولد )، (b5775، مهم است. )النده، تغییر

ارتقاء و توسعه کیفیت آموزش  یالزمهان سازی را به عنوالمللی بیناهمیت و ضرورت 
تغییر در ، زیرا اگر این افراد عالقه مند نباشند اقدامی نیز نخواهند کرد، عالی بپذیرند

درسی نهایتاً باید فرایند جزء به کل باشد که مستلزم درگیری و القاء احساس  یهابرنامه
( و نیز 5779ن اسکاگزونسل، علمی است. )سینگها یأتهمسئولیت از سوی عضو 

( در سال IAU) هادانشگاهسازی المللی بینانجام شده توسط موسسه  هاییبررس
سازی برنامه درسی یک مشکل المللی بین( نشان داده است که ترغیب اساتید به 0255)

سازی برنامه درسی یک تغییر بنیادی در المللی بیندر سطح جهانی است. چرا که 
پارادیم های موجود ، برای مقابله با روشهای فکری موجود ساختار فکری است. اساتید

شامل مفروضات آنها که ، هانظامخود ساختار دانش در ، در گروههای کاری خودشان
کدام دانش از کدام منبع دارای ارزش و اعتبار است و در برنامه درسی گنجانده شده 

 (.0255 0، است باید شجاعت داشته باشند )چنگ
اکردن اساتید با زبان برنامه درسی است و داشتن یک تعریف واحد از قدم بعدی آشن

به  تواندیمبرنامه درسی و ایجاد یک درک مشترک از اصطالح برنامه درسی است که 
که امروزه نقش استادان در تعلیم و  چرا روند اجرای طرح برنامه درسی کمک کند.

به خاطر آن است که اهداف  تربیت با نقش آنها درگذشته متفاوت است. این تفاوت
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به صورت  توانیمآموزشی هزاره جدید با گذشته متفاوت است. تعلیم و تربیت را 
ی هاهدففرایندی تعریف کرد که برای تغییر و تعدیل رفتار دانشجویان با توجه به 

 یاگونهمعینی طرح ریزی شده است. نقش استاد در این فرایند فراهم ساختن شرایط به 
اساتید  5تغییرات مطلوب در رفتار دانشجویان ایجاد شود. عملکردهای آموزشیاست که 

مهمی بر شناخت  یرتأث برندیمموضوعات درسی بکار  یارائهکه برای  هایییوهشو 
 به تواندیمدانشجویان دارد. داشتن یک فلسفه آموزشی مشترک در ابتدا از یک برنامه 

یادگیری و ارزشیابی ، باط با روشهای تدریسدانشجویان و اساتید منطق برقراری ارت
( در تحقیقات خود در طراحی برنامه درس در 0254و همکاران ) 0خاص را دهد. اونیل
که عدم وجود یک دیدگاه آموزشی مشترک در توالی برنامه  دهندیمآموزش عالی نشان 

مه ریزی از یک . دیدگاه فلسفی یک توافق بیانی بین برناکندیمو انجام آن ایجاد نقصان 
، که شامل موضوع، استدر خصوص عملیاتی کردن اهداف برنامه  هایتفعالمجموعه 

رویکردهای ، ماهیت محیط یادگیری برای دانشجویانی، احرفهارزش ، نظم و انضباط
 (.0255، 3یوسی دی) یارزشیابکلیدی به آموزش و یادگیری و 

علمی هم از مسائل جهانی و هم  یأتهاز این رو میزان آگاهی و توافق نظر اعضای 
سازی برنامه درسی حائز اهمیت است. به عبارت المللی بیندر فرایند تربیتی در اجرای 

الزم برای  یهافرصتسازی برنامه درسی مستلزم تالش برای تدارک المللی بیندیگر 
المللی بینعلمی است تا از این رهگذر تخصص و دانش  یأتهتوسعه و رشد اعضای 

، در تدریسالمللی بیناتید ارتقاء یافته و انگیزه هائی برای گنجاندن تجربیات و ابعاد اس
پژوهش و ارائه خدمات مدنظر قرار گیرد تا الزامات و تنبیهات برای اقدام نکردن در 

اما اساتید و معلمان قبل از آنکه بتوانند بر دانشجویان و یادگیرندگان در زمینه ، این زمینه
خود نیازمند تجربیات و اطالعات ، سازی اثر گذارندالمللی بینبه  گرایش مثبت

هستند. در بسیاری از کشورها اساتید برای دریافت مدارک تحصیلی خود در المللی بین
تا دروس خود را با توجه  سازدیمو این امر آنها را قادر  اندیدهدخارج از کشور دوره 

ین وجود بسیاری دیگر از اساتید نیز خود دارای ارائه دهند. با االمللی بینبه ابعاد 
را برای  ییهافرصتمختلف باید  مؤسساتنیستند. از این رو المللی بینتحصیالت 
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گونه استدالل  ( این0253)5جکوبس همچنین توسعه و پیشرفت مدرسان فراهم سازند.
ی مبتنی رشد یافتن و عمل به برنامه درس، نمود که چارچوب هر معلم برای اندیشیدن

و  های شخصی اوست. بین باورهای معلمان با رفتار تدریس آنهابر باورها و ارزش
مختلفی بین اهمیت  یهاپژوهشارتباط نزدیکی وجود دارد.  شانیادگیریی هاهدف
ی اساتید در تدوین و اجرای برنامه درسی انجام شده است. و نقش اساتید دیگر هاباور

به تسهیل کننده و فراهم کننده آموزش تغییر  هالکه نقش آنتعلیم دهنده بودن نیست ب
 (.0254، یافته است )مطالعات دانشگاه مینه سوتا

جامعه و موضوعات ، دانشجویان، انآموزدانشرا خود  مؤثرعوامل آموزشی ، تایلر
خود معلمان ، ی یادگیریشناس، روانعالوه بر این عوامل فلسفه آموزشیداند، یمخاص 
. در واقع این مدرسان هستند که باید روش شوندیمدر نظر گرفته  مؤثرن عوامل به عنوا

بنابراین ، و ابزاری را انتخاب کنند که برای زندگی فراگیران معنادار و ارزشمند باشد
علمی و فنی برای مدرسان و تداوم در کسب تجارب یادگیری  هاییتصالحداشتن 

نقل از مطالعات  به 5747، نی دارد. )تایلرنقش موثری در همگامی با تغییرات جها
سازی برنامه المللی بیناست اساتید در جهت فرایند  ( ضروری0253، دانشگاه نیجریه
ترغیب شوند. بسیاری از کارکنان  هادانشگاههدفمند و  هاییستمسدرسی درون 

یا فکر  نددانینمسازی برنامه درسی را به طور قطع المللی بینیا معنای  هادانشگاه
( حتی 0229استل ، 0229 0داشته باشند. )نایت هاکه این مساله ارتباطی با آن کنندینم

ها، لزوماً از مهارت، کارکنان علمی عالقه مند به تحقق و گسترش آموزش بین المللی
، 3این امر برخوردار نیستند. )چایلدرس مؤثری الزم برای اجرای هادانش و نگرش

( IAU) هادانشگاهسازی المللی بینانجام شده به وسیله موسسه  هاییبررس( 0252
سازی برنامه درسی یک مشکل در سطح المللی بینکه ترغیب اساتید به  دهدیمنشان 

سازی برنامه درسی یک تغییر بنیادی در ساختار فکری المللی بین جهانی است. چرا که
 یهاگروهموجود در  هاییمپارادا ،ی فکری موجودهااست. اساتید برای مقابله با روش

که کدام دانش از  هاشامل مفروضات آن، هانظامخود ساختار دانش در ، کاری خودشان
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باید ، کدام منبع دارای ارزش و اعتبار است و در برنامه درسی گنجانده شده است
 (.0254، شجاعت داشته باشند. )چنگ

ده محیطی برای پرورش این تفکر پر اساتید و مدرسان به عنوان فراهم کنن نقش .
و هاستد  5رنگ است و الزم است دانشجویان در محیط یادگیری فعال باشند )بیلینگر

که در برنامه مبادالت فرهنگی مشارکت دارند  یدی( اسات0227)3(. باو015، 02250
 هادادهآوری  جمع، جدید یهادورهسازی برنامه درسی از طریق ایجاد  المللیبیندر

 هابرنامهوهدایت  المللیبینبا دانشجویان  کار، یادگیری یهاسبک یمتنظ، برای پژوهش
دارند آنچه مسلم است برنامه ریزی درسی در آموزش  یرتأث المللیبین هاییتفعالو 

ی سنجش میزان موفقیت هاو راه هایتفعال، عالی فرایندی علمی است که شامل اهداف
رورش علمی دانشجویان و تولید علم در سطح جهان است و هدف آن رشد و پ است

علمی  یأتهکه بخشی از این رسالت با مشارکت مستقیم و غیرمستقیم اعضای 
درسی و پژوهشی و پرداختن به آموزش و انجام  یهابرنامهدر سیاستگذاری  هادانشگاه

 (5370، . )جعفری ثانیشودیمتخصصی امکان پذیر  یهاپروژه
ها، و دیدگاه هابر شناسایی باور تأکیدمدل اساتید با  ارائهین تحقیق هدف کلی ا

بر برنامه درسی آموزش عالی  مؤثرموانع ومحدودیت های ها، ودانش  هایتصالح
تحقیق به شرح زیرمی  سؤاالتتوجه به این هدف  با، استسازی  المللیبینمبتنی بر 

 المللیبینه درسی آموزش عالی مبتنی بر ی اساتید در برنامها( باورها و نگرش5باشد. 
الزم اساتیددر برنامه درسی آموزش  یهاتخصصو  هایتصالح( 0سازی چیست؟ 

وآگاهی الزم برای اساتید در برنامه  ( دانش3سازی چیست؟ المللی بینعالی مبتنی بر 
 یهایتمحدودو  ( موانع4سازی کدامند؟ المللی بیندرسی آموزش عالی مبتنی بر 

 سازی کدامند؟المللی بیناساتید دربرنامه درسی آموزش عالی مبتنیبر 

 روش
 کیفی حلیل محتوایق از روش تتحقیاین پژوهش باتوجه به اهداف وسوال های  در

. تحقیق کیفی برپایه برداشت نظری وروش نظام مقوله بندی قیاسی استفاده شده است
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به تنوع  توانیمی تحقیق کیفی اجرا هایویژگی از، شناختی واحدی قرار ندارد
 هادادهتجزیه وتحلیل (. 0229، 5ی آن اشاره کرد. )فلیکهای نظری و روشهارویکرد

 هانوشتهمتنی. دست  یهاداده) هادادهدرپژوهش کیفی مستلزم آماده سازی وسازماندهی 
ب چند درقال هادادهتحلیل  سپس، برای تحلیل (هاعکس تصویری یا یهادادهیا 

به شکل  هادادهو درنهایت ارائه  هامضمون از طریق فرایند کدگذاری وتلخیص کد
اختصاصی سازی یک فرایند آماده  حلیل داده هات. تو جداول نوشتاری اس هانگاره

ی هاوگزارش نویسی گامهاوتحلیل آن وقابل بازنگری است. فرایند گردآوری داده ها
که باهم ارتباط متقابل داشته واغلب به صورت همزمان مجزایی دراین فرایند نیستند بل

 .(0229، فلیک. )شوندیمانجام 
روش مورد استفاده برای نمونه گیری روش هدفمند بوده است و از کلیه منابع 

انجام شده  یهاپژوهشوکتابخانه ها درخصوص  هایتسااطالعاتی موجود در وب 
 مؤلفهسراسر جهان درزمینه  المللیبینی توسط نظریه پردازان و متخصصان برنامه درس

تارسیدن به مرحله اشباع استفاده شده است.  المللیبیناساتید در برنامه درسی 
کتب واسناد نوشتاری مرتبط با ، مقاالت، ابزارگردآوری تحقیق فیش برداری ازکلیه اسناد

ش سازی برنامه درسی آموزش عالی بوده است ورو المللیبیننقش اساتید در 
ی اطالعاتی هابود به منظور جمع آوری اطالعات از پایگاه یاکتابخانهگردآوری 

 یهاکتابخانهومنابع چاپی ودیجیتالی  های جستجوگر ونیز وبسایتهاوموتور
مرتبط  یشدهی داخل وخارج کشورجهت دریافت آخرین تحقیقات انجام هادانشگاه

براساس تحلیل محتوا مدل ترتیبی  هادادهروش تجزیه و تحلیل  .دردنیا استفاده شد
متون و مباحث از طریق کد گذاری ، میرینگ ونظام مقوله بندی قیاسی بوده است

مراحلی که در این روش استفاده شده است ، موضوعی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت
 یاده( پ3 تهیه طرح اولیه از متون( 0 سئواالت پژوهشی مسائل و ین( تدو5عبارتند از: 

متونی  ( انتخاب5 و ویرایش طرح اولیه ( اصالح4 کردن متن وکد گذاری وتحلیل آن
 بوده است. المللیبینکه در زمینه برنامه درسی 

باید با دیدی انتقادی وازنظرروایی وپایایی  هادادهی گردآوری هاهرپژوهشی ابزار در
نان وقابل استفاده یک پژوهش تجربی زمانی قابل اطمی یجنتا موردبررسی قرارگیرند.

                                                                                                                                        
1. Felick 
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اطمینان  برای علمی گردآوری وپردازش شده باشند. ییوهشآن به  یهادادهخواهدبودکه 
پژوهش برای  یندرا ازاین موضوع باید روایی و پایایی به صورت جداگانه بررسی شود.

تحقیق  یهابرساختهبررسی روایی ازمعیارباورپذیری استفاده شده است. پذیرفتنی بودن 
صورت  ین( بد0229، اس سازندگان واقعیت را باورپذیری میگویند )فلیکبراس
به افراد خارج ازمحدوده تحقیق داده شد تا موردتاییدقرار گیرد وهمچنین  هایبنددسته

لذا پژوهشگربه  .این تحقیق برای پایایی ازمعیاراطمینان پذیری استفاده شد در
 :ق از استراتژیهای زیراستفاده نموده استمنظورکنترل اطمینان پذیری رویه اجرای تحقی

 ی خام گردآوری شدند.هاداده ابتدا منابع مرتبط باموضوع موردجستجو قرارگرفت و

ی خام مرتبط درجداول استخراج هامفاهیم اولیه ازداده، سپس ازطریق خالصه کردن
سپس  بعدازآن مفاهیم کدبندی شده ودرجداول جدیددسته بندی شدند. گردیدند.

 سپس مقوله ها ی اصلی حاصل شدند.هابدست آمده نامگذاری گردید ومقوله یهاتهدس
در هرمرحله  تحقیق به تفکیک درجداول مربوطه جایگزین شدند. سؤاالتبا توجه به 

اقدامات انجام گرفته مورد ارزیابی اساتید راهنما ومشاور نیز قرارگرفته وبازبینی هایی 
 .آمد انجام شد تا نتایج نهایی بدست

 هایافته
کد مفهومی که بیانگر  13حاصل از این پژوهش بعد از حذف کدهای مشترک  هاییافته

، آموزش عالی بود المللیبینمتخصصان در زمینه اساتید در برنامه درسی  هاییدگاهد
، اصلی که شامل باورها ونگرش ها یمؤلفه 4مفاهیم در  ینا گردید. استخراج

هی و موانع ومحدودیت ها دسته بندی شدند که نتایج حاصل و دانش وآگا هایتصالح
 داده شده است. ( نشان5در شکل )
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 المللیبین. اساتید در برنامه درسی 1شکل 

پژوهش به  سؤاالتبه ترتیب پاسخ به ، حاصل از مطالعه هاییافتهدر این قسمت 
اساتید  یهانگرشاول: نقش باورها و  سؤال .اندشدهتفسیری ارائه ، صورت توضیحی
 آموزش عالی چیست؟ المللیبیندر برنامه درسی 

 
 آموزش عالی المللیبیناساتید در برنامه درسی  یهانگرش. نقش باورها و 2شکل 

 باورهای اساتید
 فلسفی باورهای

 جهان اندیشی

 انتقادی تفکر اعتقاد سنتی غیر دیدگاه

 سازی علوماعتقاد به تجاری

 تعصبات قومی نژادی

، اورهااای فلساافی ب

، جهاااان اندیشااای 

، دیدگاه غیار سانتی  

 بااه تفکاار  اعتقاااد

اعتقادبااه ، انتقااادی

، سازی علاوم تجاری

-تعصاابات قااومی 

 نژادی

توانایی انطباق فعالیت 

یادگیری باا نیازهاای   

ه ی ئااارا، دانشااجویان

تسلط ، بازخورد مناسب

، بااار زباااان تااادری 

تواناااایی اساااتفاده از 

، تکنولااو ی تاادری  

 خارجیزبان  تسلط بر

آشاانایی بااا فناااوری و   

وزش، د آن در آمااکاااربر

ی مناسب آشنایی با شیوه

یادگیری دانش، -یاددهی

ایجاد تغییارات آگاهاناه،   

ی تولیاد  آگاهی از نحاوه 

تساالط باار زبااان  دانااش،

آگاهی فرهنگای   خارجی،

و زیست محیطی، آگاهی 

 های سیاسیاز ضرورت

اعتقااد  ، عدم استقالل

، بااه تجاااری سااازی 

ق میااان ئااعاادم عال

عدم اعتماد ، فرهنگی

عدم ریسک ، به نف 

موانااا اداری ، پاییری 

، اساااااااات دامی -

 گراییسنت

 موانا دانش وآگاهی هاصالحیت هانگرشباورها و 

 اساتید در برنامه درسی
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ی اساتید در برنامه هامطرح شده بیشترین باورها و نگرش هاییدگاهدبراساس 
هاوعناصر  مؤلفهنوع نگرش نسبت به ، سازی المللیبیندرسی آموزش عالی مبتنی بر 

اولین  پس، تدریس و ارزیابی است هاییاستراتژ، محتوا، برنامه درسی همچون اهداف
و  هانگرشباید ایجاد تغییر در المللی بینقدم در توسعه و بهسازی برنامه درسی 

و المللی بیناعتقاد به ضرورت برنامه درسی  باورهای ذهنی اساتید باشد. چرا که
که اساتیدتالش الزم را برای فراهمسازی بستر مورد نیاز  شودیماجرایی کردن آن باعث 

سنتی آموزش و اعتقاد به تفکر  یهاروشعدم تعصب نسبت به  ینهمچن داشته باشند.
نگرش  داشتن باشد. چاره سازالمللی بیندر اجرای موفق برنامه درسی  تواندیمانتقادی 

از دیگر المللی بینمنطق گرایی نسبت به برنامه درسی ، و فرا ملیتی، جهان محوری
 .استدر این زمینه  مؤثرموارد 

 المللیبینالزم اساتید برای برنامه درسی  یهاتخصصو  هایتصالحدوم:  سؤال 
 چیست؟ آموزش عالی

 
 آموزش عالی المللیبینی الزم برای برنامه درسی هاو تخصص اهیتصالح .3شکل

ی هامجموع نظرات مستخرج از اسناد و پایگاهدهد، یمنشان  3همانگونه که شکل 
آشنایی با نحوه استفاده از ، بین المللی یهاتجربهاطالعاتی حاکی از آن است که داشتن 

هی از نحوه تولید و انتقال دانش با آگا، یادگیری -متنوع و متناسب یاددهی هاییوهش
آشنایی با تکنولوژی و فن آوری و شیوه ، توجه به تغییرات متناوب در دنیای کنونی

قابلیت تولید ، آشنایی با شیوه تفکر انتقادی، یادگیری -کاربرد آن در فرایند یاددهی
یی با آشنا، آگاهی از ضرورت ایجاد شرایط مناسب برای تغییر، محتوای بین المللی

توانایی  -توانایی گنجاندن محتوای بومی، ترکیبی یارسانهتحوه کاربرد وسایل چند 
درک واحد از مفاهیم و اطالعات برنامه ، انطباق فعالیت یادگیری با نیازهای دانشجویان

و  هاصالحیت

 الزم هایت صص
 خارجی برزبان تسلط

توانایی استفاده از 

 تسلط بر زبان تدری  تکنولو ی تدری 

توانایی انطباق فعالیت 

یادگیری با نیازهای 

 دانشجویان

 بازخورد مناسب یارائه
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تسلط ، نظریه و عمل در برنامه درسی نحوه تولید دانش علمی تطبیق درسی بین المللی.
جه به دو بعد بومی و جهانی علوم تسلط بر دانش ایجاد تغییرات تو، به زبان خارجی

 .استآگاهانه متناسب با زمان 
آموزش  المللیبینسوم: آگاهی و دانش الزم برای اساتید در برنامه درسی  سؤالپاسخ 

 عالی کدامند؟

 
 آموزش عالی مللیالبینآگاهی ودانش الزم اساتید دربرنامه درسی . 4شکل 

 المللیبینی الزم اساتید برای هادانش و آگاهیدهد، یم نشان 4همانگونه که شکل 
آشنایی باتکنولوژی ، سازی برنامه درسی آموزش عالی شامل آگاهی از شرایط سیاسی

دانش تغییرات ، یادگیری–مناسب یاددهی  هاییوهشآشنایی با ، وکاربرد آن در آموزش
محیطی وتسلط به  -از مباحث زیست یآگاه، از نحوه تولید دانشآگاهی ، آگاهانه

 .استخارجی  هایزبان
آموزش عالی  المللیبیناساتید در برنامه درسی  هاییتمحدودچهارم: موانع و  سؤال

 کدامند؟

 
 یآموزش عال المللیبین. موانع ومحدودیت های اساتید دربرنامه درسی 5شکل 

و  آشنایی با فناوری آگاهی ودانش 

 شآموز در آن کاربرد

 آگاهی ازنحوه تولید دانش

 هایضرورتآگاهی از 

 سیاسی-اقتصادی

 خارجی هایزبانآشنایی با 

آشنایی باشیوه ی مناسب 

 یادگیری-یاددهی

 دانش ایجادتغییر آگاهانه

 آگاهی فرهنگی و

 زیست محیطی

 دانش ایجاد تغییرات آگاهانه  تسلط بر زبان خارجی تولید دانش ینحوهآگاهی از  

 عدم استقالل محدودیت ها موانع و

 عدم اعتمادبه نف 

 سنت گرایی

 عدم ریسک پییری

 اعتقادبه تجاری سازی علوم

 ق میان فرهنگیئعدم عال

 است دامی-موانا اداری
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 توانیماز جمله موانع مطرح شده توسط متخصصین و نظریه پردازان برنامه درسی 
باورها و ، سازیالمللی بینبه موارد ذیل اشاره کرد: کمبود دانش الزم نسبت به 
وابستگی به ساختار سنتی ، اعتقادات اساتید از جمله اعتقاد به تجاری سازی علوم

عدم اعتماد به نفس اساتید در خصوص ، یدریسک پذیری در بین اسات عدم، آموزشی
 .صمیم گیری کمبود منابع وامکانات استعدم استقالل در ت، مقابله با تغییرات جهانی

 گیرینتیجهبحث و 
جایگاه ونقش معلم در  یتاهم عنصر نظام تعلیم و تربیت هستند. ترینیدیکلمعلمان 

آیینه تمام نمای ، کارایی معلم کفایت و»تعلیم و تربیت تا آنجا است که برخی معتقدند 
باید برای این  پس (.5397، رووف«)استپرورش وآموزشکفایت و کارایی هر نظام 

این مهم باید نظریه و عمل را در هم  یبرا عنصر بسیار با ارزش سرمایه گذاری کرد.
 کرد که گیرینتیجه توانیمحاصل از مطالعات انجام شده  هاییافتهتوجه به  با تنید.

که  کندیمروند تغییرات پی در پی و سریع و ایجاد جوامع متنوع فرهنگی ایجاب 
به  هادانشگاهعلمی  یأتهدرسی به خصوص اعضای  یهابرنامهآموزش عالی ایران و 

 هاییافتهعنوان متولیان مقابله با این تغییرات با این روند هم راستا گردند. براساس 
سازی برنامه درسی آموزش عالی ایجاد المللی ینببدست آمده اولین تالش در جهت 

برنامه درسی چه در زمینه  یهامؤلفهی اساتید چه در زمینه هاتغییر در باورها و نگرش
علمی انتقادی و چه در زمینه فلسفی و اعتقادات جهان شمولی ضروری و عدم تعصب 

ر راستای نتایج حاصل از این پژوهش د نتایج خاص و سنتی ضرورت دارد. اییوهشبه 
 ( و0253) ( وجکوبس0255چنگ )، (0250شواب )، (0255) یلاونتحقیقات 

موید آن است که  که .است( 0254دانشگاه مینه سوتا ) ( ومطالعات5375فر )یخشنود
یک تغییر بنیادی در ساختار فکری وایجاد یک دیدگاه  سازی برنامه درسی المللیبین

. داشتن یک فلسفه آموزشی مشترک در استدرسی آموزشی مشترک در جریان برنامه 
ی هابه دانشجویان و اساتید منطق برقراری ارتباط با روش تواندیمابتدا از یک برنامه 

، یادگیری و ارزشیابی خاص را دهد و نیز چارچوب هرمعلم برای اندیشیدن، تدریس
اوست وبین  شخصی یهاارزشرشد یافتن و عمل به برنامه درسی مبتنی بر باورها و 

 ی یادگیری ارتباط نزدیکی وجود دارد.هاهدفباورهاو رفتار تدریس معلم و 
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و  یاحرفه هاییتصالحهر چه  حاصل از پژوهش هاییافتههمچنین براساس 
، سازیالمللی بیندرک مشترک از مفاهیم ، بین المللی یهاتجربهتخصصی که شامل 

تولید ، تطبیق نظریه و عمل توان، نولوژیاستفاده از فناوری و تک ینحوهآشنایی با 
آشنایی ، بین المللی –توانایی تولید محتوای بومی ، تسلط به زبان خارجی، دانش عملی

همکاری و ، ی تدریس مناسب در اساتید بیشتر باشدهابا شیو استفاده ازروش
 را طی خواهند ترییصعودآموزش عالی روند  مؤسساتالمللی بینعلمی  هاییتفعال

 هاییتصالحبر اینکه  یمبن، حاصل از این پژوهش در راستای نتایج تایلر یجنتا کرد.
علمی و فنی مدرسان و تداوم در کسب تجارب یادگیری نقش موثری در همگامی با 

بر اینکه  ی( مبن0229) یسکل ( و5373خشنودی فر ) ینهمچن تغییرات جهانی دارد.
 هادانشگاه المللیبینعلمی  هاییهمکاراساتید باالتر باشد  یاحرفههرچه صالحیت 

هم یابد، یمافزایش  المللیبینمسیر سعودی تری را طی نموده و امکان تولید محتوای 
 راستا است.

آگاهی و دانش اساتید در  المللیبیندر برنامه درسی  مؤثریکی دیگر از عوامل 
 هاییهنظرو  هایدگاهداز بررسی . نتایج حاصل استسازی  المللیبینخصوص 

، حاکی از آن است که اساتید باید در زمینه سیاسی المللیبینمتخصصان برنامه درسی 
کاربرد ، فرهنگی ونیز علمی )نحوه استفاده از تکنولوژی و فناوری–اجتماعی ، اقتصادی

 یالمللبینونهایتا در خصوص  (یادگیری–یاددهی  یهاسبکی، ارسانهوسایل چند 
سازی و ضرورت آن در برنامه درسی و کالس درسی از دانش و آگاهی الزم برخوردار 

در بسیاری از مواقع اساتید عالقه مند کند، یم ( مطرح0255باشند. همانگونه که چنگ )
سازی هستند ولی به دلیل نداشتن  المللیبینبه تغییر سبک عملکرد خود متناسب با

که  کندیم یان( ب0229ن می باشندو نیز ساندرسون )دانش کافی در این زمینه ناتوا
آگاهی فرهنگی به ، زبان خارجی، به زبان تدریس باید المللیبیناساتید در برنامه درسی 

 در تدریس مسلط باشند. المللیبینمنظور تقویت عنصر 
 یهابرنامهسازی المللی بیناگر آموزش عالی ایران بخواهد بطور جدی به سمت 

 و اعتقادات باورهاها، یتصالح، اطالعات، پیش رود عالوه بر ایجاد دانش درسی خود
 هاییوهشموجود در این خصوص از جمله تعصب به  هاییتمحدودباید موانع و 

اعتماد به  عدم، به تجاری سازی علوم اعتقاد، عدم اعتقاد به ساختار اجتماعی، سنتی
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نداشتن استقالل و آزادی عمل و ، یعدم ریسک پذیر، خود در طراحی و انتخاب برنامه
 را از میان بر دارد. استنامناسب امتیاز دهی  هاییوهشموانع اداری و مدیریتی از جمله 

( 5375) ی( بهجت5373) یمزاده( حک0229حاصل از بررسی فوق با نظرات بوند ) یجنتا
سازی  المللیبینبر اینکه موانع اصالح برنامه درسی به سمت  ی( مبن0255وچنگ )

پرستی  نژاد، مهارت الزم فقدان، سازی دانش یتجار، عدم استقالل وآزاد اندیشی اساتید
 .استهم راستا 

با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و اهمیت نقش اساتید و عوامل موثردر 
برای تجدید زیر شود، یمسازی برنامه درسی آموزش عالی پیشنهاد المللی بین

ی در خصوص نقش اساتید گامی در جهت تغییر باورها و نظام آموزش عال یهاساخت
 المللیبیناهداف وبیان ضرورت  ارائهاساتید با استفاده از اطالعات عینی و  هاییدگاهد

 برداشته شود. سازی
 -علمی  هاییتصالحجهت رشد و توسعه  ییهابرنامه شودیمهمچنین توصیه 

مشترک میان مناطق و  یهاپروژهنی فرهنگی اساتید شامل پیش بی -اجتماعی ، تخصصی
تخصصی برای اساتید در داخل و خارج از  یهادورهبرگزاری ، در سطح بین المللی

مشارکت در ، توسعه سواد اطالعاتی و الکترونیکی اساتید، تولید وتوسعه دانش، کشور
مشارکت  هایینهزمایجاد  فضای الکترونیکی و مجازی برای اساتید و دانشجویان.

انگیزه اساتید برای مشارکت در  توسعه، ید در طراحی برنامه درسی بین المللیاسات
ی آموزش زبان هاتشکیل کالس، حمایت از اساتید در تولید دانش، سطح بین المللی

المللی بینونیز در سطح  یامنطقهسمینارهای مجازی بین  برگزاری، خارجه برای اساتید
 ع مدیریتی و ساختاری فراهم گردد.و پیش بینی منابع الزم و کاهش موان

 منابع
آموزش در علوم  مجله برنامه درسی استادان: هاییریدرگ(. 5375حسین. )، جعفری ثانی

 (3)50د، خرداپزشکی 
درسی  یهابرنامهشدن آموزش عالی و  المللیبین، شدن یجهان (.5317. )رضوان، حکیم زاده

 دوم  دوره ،یارشتهمجله مطالعات میان  .یارشتهمیان 
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سازی برنامه درسی در نظام آموزشی عالی در ایران: المللی بین(. 5375) مهرنوش.، فرخشنودی
ششم سال  دوره، مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهوازها و راهبردها. چالش

 .450-99ص  557-0
 رآموزش عالی:کردن برنامه درسی د المللیبینپردازی  مفهوم (.5311) .طلعت دیبا واجاری.
 5311تابستان  0شماره  0دوره  ،مجله راهبردهای آموزش .روندهاو  ابعاد

 .یادگیری در دانشگاه تهران-شبکه کیفیت تدریس(. 5372) مرکزارزیابی کیفیت دانشگاه تهران.
 تهران. دانشگاه :تهران
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