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 دیباچه

ریزی آموزش عالی به مثابه نهادی علمی و تخصصی با  مؤسسه پژوهش و برنامه

ای، محور اصلی  رشته پژوهی در قلمرو آموزش عالی و رویکردی میان رسالت دانش

تولید و ارتقاء دانش نظری و کاربردی در  -1های:  های خود را به کارویژه فعالیت

نفعان در سطح  انتقال و اشاعه دانش آموزش عالی به ذی -2حوزه آموزش عالی 

های آموزش عالی قرار داده است.  پژوهی و تحلیل سیاست سیاست -3خرد و کالن 

های تخصصی که  در این راستا به منظور پاسخگویی سریع، مؤسسه تدوین گزارش

های پژوهشی به کار گرفته  مدت است را در کنار انجام طرح چابک و کوتاهرویکردی 

 است. 

های تخصصی آموزش عالی است و از نیمه دوم سال  مجموعه حاضر شامل گزارش

نفعان آماده شده است. گستره موضوعی این  برداری ذی برای انتشار و بهره 1397

ی در حوزه آموزش عالی های کنون ها و دغدغه ها طیف وسیعی از چالش گزارش

ریزی آموزشی و درسی،  نظیر: مدیریت و حکمرانی، توسعه کمی و کیفی، برنامه

المللی شدن و جذب دانشجویان خارجی، ارزیابی و تضمین  منابع مالی و انسانی، بین

باشد. این  های آموزش عالی و ... می کیفیت، مطالعات تطبیقی، تحلیل سیاست

تحلیل وضعیت موجود، راهکارهایی مفید و مؤثر در  ها سعی دارند ضمن گزارش

ریزی آموزش عالی کشورمان در سطح خرد  جهت بهبود نظام سیاستگذاری و برنامه

 و کالن ارائه نمایند.

نظران آموزش عالی به مشارکت  در پایان ضمن دعوت از همه متخصصان و صاحب

زشمندتان را در در این برنامه پژوهشی، خواهشمند است نظرات و نقدهای ار

 ها به این مؤسسه ارسال نمایند. خصوص هر یک از گزارش
 

 رضا منیعی

 معاون پژوهشی مؤسسه
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 چکیده

برنامه درسی در آموزش عالی به عنوان انتقال دهنده اطالعات و فراهم کننده زمینه 

ای برخورداراست. لذا کیفیت ها از اهمیت ویژهکسب مهارت و دانشبرای تولید 

ی ها عمر بیش از بیست ساله برنامه.ی آن باید عینیت یابدها درهمه اجزای فعالیت

دیگر لزوم اصالح و تغییر در  علوم و از سویمصوب شورای انقالب فرهنگی و وزارت 

درسی  ریزی برنامهت وزارت مذکور را برآن داشت تا اختیارا ،محتوای برنامه درسی

موضوع ،واگذار نماید. بر این اساس، در برنامه پنج ساله سوم توسعه ها دانشگاهرا به  

حور به عنوان درسی دانشگاه م ریزی برنامهبر  تأکیدعدم تمرکز درآموزش عالی با 

 ریزی برنامهاعطای اختیارات  ،سیاستی استراتژیک مطرح گردید در سند مذکور

آموزش عالی مطرح شد.از این رو وزیر علوم،  مؤسساتو  ها دانشگاهدرسی به 

واگذاری  نامه آیین 10/2/79مورخ 1089تحقیقات و فناوری طی بخشنامه شماره 

ممیزه را صادر نمود. با توجه  هیأتدارای  ها دانشگاهریزی درسی به اختیارات برنامه

ی دروس و استفاده از این اختیارات ها کار تجدید نظر مستمر در برنامه ،به این سند

های موجود در حذف، ادغام، جایگزینی و تغییر دروس رشته ،شامل بازنگری

، وزارت علوم، ها هدانشگابرنامه درسی به  واگذاری اختیارات نامه آیین 4دانشگاه)ماده 

ی کشور قرار گرفته است. ها دانشگاه( در دستور  کار 2: 1379تحقیقات و فناوری، 

 ،ها دانشگاهایی و واگذاری اختیارات به زدتمرکز بسویحرکت با توجه به  ،بنابراین

-بررسی چند موضوع اساسی برای دست اندرکاران این امر خطیر ضروری می

های درسی طی چه فرایندی باید تهیه ص شود برنامهنماید.برای مثال، باید مشخ

های تهیه شده از مطلوبیت و کیفیت توان قضاوت کرد که برنامهشوند؟چگونه می

الزم و کافی برخوردارند؟ در عصری که به دلیل انفجار دانش، خود فراگیری در 

ام ی آموزشی قرار گرفته است، تا چه حد اصول یادگیری مادها کانون توجه نظام

شود؟ از این های درسی تدوین شده رعایت میالعمر و فراگیری خودرهبر در برنامه

اگرچه این تصمیم منشا تحرکات مثبت و مبارکی در محیط آموزش عالی کشور  ،رو

و دستاوردهای نظری، دامنه این آثار را  ها شده است؛ اما برخوردار نبودن از بصیرت

 .بسیار محدودتر از آنچه متصور بود، نموده است
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 شده است. قسمت بررسی چهاررو در نوشتار پیش

 که شامل موارد ذیل است: مروری بر تاریخچه آموزش عالی ،قسمت اول

 مقدمه 

 فلسفه آموزش عالی 

 1ساختار آموزش عالی 

 ایراندر  ساختار نظام آموزش عالی 

 ایران عالی آموزش درسی ریزی برنامه تحوالت 

 (1357الف( دوره قبل از انقالب اسالمی )قبل از سال 

 ب( دوره بعد از انقالب اسالمی

ترین  ترین و گسترده از بزرگکه  )فلسفه، ساختار(نظام آموزش عالی ،در این بخش

مورد توجه  داردجوامع رابطه بسیار زیادی   توسعه با وهای درون جامعه است  نظام

های درسی آموزش عالی از جمله عوامل و عناصری هستند  برنامه واقع شده است.

که در تحقق بخشیدن به اهداف آموزش عالی نقش بسزایی دارند بر این 

و از دل ساختار  آیند می شمار به دانشگاهی مراکز قلب که درسی های برنامه  اساس

-.مروری بر سیر برنامههستند دقیق توجه شایستهآموزش عالی سرچشمه گرفته، 

ی قبل و ها در سال ی موجود(ها نامه آیین)ریزی درسی در نظام آموزش عالی کشور

تغییر در برنامه ،دهد که در پی تغییرات اجتماعی میپس ازانقالب اسالمی نشان 

لکن بیش از هر  ،مر و در عین حال ضروری بودهپدیده ای مست ها دانشگاهدرسی 

ی ها عناوین و سرفصل موضوع تمرکزگرایی در تدوین ها چیز و تقریبا در همه دوران

   دروس مورد انتقاد کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته است.

درسی در آموزش  ریزی برنامهتحلیلی بر سیاست تمرکززدایی  قسمت دوم،

 (ها )مروری بر پژوهشعالی

 ،ییها از منظر دانش برنامه درسی چه ضروریت) در این بخش به یک پرسش اساسی

-درسی در آموزش عالی را مدلّل می ریزی برنامهاتخاذ سیاست کاهش تمرکز در 

 محورهای انجام شده در هر یک ازها در چهار محور ذیل به همراه پژوهش (سازد؟

                                                                                                                        
1 - Higher Education Restructuring 
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 پاسخ داده شده است

های گیری، ساختار توزیع قدرت و مرجعیت در تولید برنامههای تصمیم الف( نظام

 درسی

 ب( توسعه پایدار و آموزش عالی

 آمایش آموزش عالی ایرانج( 

 محلی -ی درسی مبتنی بر اقتضائات بومیها د( طراحی برنامه

 قسمت سوم، تجارب سایر کشورها

غیرمتمرکز بودن ای که باید در اینجا بدان اشاره کرد، میزان تمرکزگرایی یا  نکته

توان گفت که این عناوین بیشتر از آنکه  های آموزشی است. می سیستم

های آموزشی باشند، بیشتر  های عینی خوداین نظام ای واقعیت بازگوکننده

روند. چون به طور دقیق و حتمی  های برای تفکیک اسمی آنها به شمار می برچسب

قعا غیرمتمرکز صرف یا سیستم توان ادعا کرد که سیستم آموزشی آلمان وا نمی

گانه از  آموزشی ژاپن متمرکز است. بلکه هر کدام از اینها خود به نحوی تلفیقی سه

گیر آنها در  این عناوین هستند. نکته دیگر در مورد این سه نمونه، موفقیت چشم

عرصه آموزشی است که بیشتر از آنکه به خود نظام و ساختار آموزشی آن مرتبط 

گردد. در تجربه  ها در این کشورها باز می ای آموزش یفیت و نحوه ارائهباشد، به ک

زیسته  از ساختار آموزشی کشور آلمان به این نکته رسیدیم که وجود ساختار به 

تنهایی عامل پیشرونده یا بازدارنده پیشرفت آنها نشده است بلکه عوامل متعدد که 

ن ویژگی تفاخر و پایین بودن کمرنگ بودکنند مانند  میگاها مستقیم هم عمل ن

ای که  در توسعه علم و فناوری داشته است، به گونه نقش کلیدی کنترل اجتماعی 

 .باعث شده است افراد به دلیل علم و نیازشان به دنبال تحصیل و پژوهش بروند

 بحث و نتیجه گیری و تحلیل نگارنده ،قسمت چهارم

تصمیم نظام آموزش عالی کشور در تمرکززدایی و تفویض اختیارات مربوط به 

فرصتی است که به جهت مزایای مترتب بر آن باید  ،ها دانشگاهدرسی به  ریزی برنامه

آغاز این حرکت نو به طور طبیعی با  ،مغتنم شمرده شود، لکن مانند هر اقدام دیگر

ی نسبت به پیش نیازها، شناخت آفات یی همراه خواهد بود. آگاهها فراز و نشیب
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احتمالی و فراهم ساختن ملزومات اجرایی این روند، از طریق مروری بر پیشینه 

ی ها دانشگاهدرسی  و نظام آموزش عالی کشور و استفاده از تجارب  ریزی برنامه

 نهایتا،این مسیر را هموارتر و نتایج آن را نهادینه خواهد ساخت و  ،سایر کشورها

درسی در آگاه نمودن دست اندرکاران و تصمیم  ریزی برنامهمتخصصان  تالش

ی احتمالی این پدیده نو و ها گیران نظام آموزش عالی از الزامات و آسیب

 تواند تضمین کننده سالمت و دوام آن باشد.  می ها راهبردهای مقابله با این آسیب

 در این بخش به زعم نگارنده؛

 الگویی مناسب ،ها دانشگاهبرای صیانت از اندیشه تمرکززدایی و استقالل عمل 

)ناظر بر جامع نگری و  به شکل دقیق و با رویکردی سیستمی «نیمه متمرکز»

آموزشی( برای آموزش عالی ایران  مؤسسهدرسی به  ریزی برنامهاتکای افراد و گروه 

 ،ها خصص و ضعف برنامهتعریف شود که از یک سو پاسخگو کمبود نیروی مت

ای و فقدان فرهنگ  فقدان نظام مدیریت منطقه ،ساختار متمرکز سیاسی و اداری

ی ها ی مختلف جامعه در برنامهها و از سوی دیگر عدم مشارکت بخش ریزی برنامه

)تصمیمات از رده باال سازمان به پایین   ریزی برنامهتمرکزگرایی در  ،توسعه آموزشی

عدم اولویت گذاری در اهداف  ،پایین و عملیاتی اجرا گردد(ارجاع و در سطوح 

وغیره  ها در عملیاتی کردن برنامه ها ضعف دولت ،ها با توجه به محدودیت ها برنامه

ی مترقّی برای دستیابی به تعالی و ترقّی الزم ها باشد. به سخن دیگر، وضع سیاست

)برگرفته از دانشگاه  عملیو در نهایت پیشنهادات  ولیکن هرگز کافی نیست است؛

 اصفهان که در این زمینه موفق عمل کرده( برای آینده در نظر گرفته شده است.
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 مقدمه

مند ابتدایی و متوسطه، و ی عمومی نظامها آموزش عالی نهاد مکمل آموزش

(. آموزش عالی 20: 1392محصول تجدید حیات تمدن اروپاییان است )قدیمی، 

له نظام آموزش رسمی یا به عبارت دیگر، رأس هرم آموزش باالترین و آخرین مرح

یی که پس از اتمام تحصیالت ها در هر کشور است. در کشور ما، تحصیل در دوره

گیرد و به کسب مدارج کاردانی، کارشناسی، کارشناسی  میمقطع متوسطه صورت 

 (.54: 1392شود )زارع،   اطالق می "آموزش عالی  "شود،  میارشد و دکتری منجر 

آموزش عالی در برگیرنده طیف وسیعی از مراکز آموزشی شامل  مؤسسات

یی ها سازمانتخصصی، و دیگر  مؤسسات، ها فناوری، دانشکده مؤسسات، ها دانشگاه

دهند. ساختار آموزش عالی است که درجات دانشگاهی را به فراگیران خود ارایه می

ری تا کشور دیگر متفاوت است. با این و اهمیت هر یک از مراکز ذکر شده از کشو

دارای نقش اصلی و مرکزی در آموزش عالی  ها دانشگاهحال در تمام کشورها، 

ترین نهادهایی است که جامعه . دانشگاه یکی از با ارزش(OECD, 2008)باشند  می

از یک سو حافظ و انتقال دهنده  ها دانشگاهبرای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد. 

ی حاکم بر جامعه و از سوی دیگر، پاسخگوی نیازهای ها ث فرهنگی و ارزشمیرا

اجتماعی برای کسب، اشاعه و توسعه دانش و فن آوری هستند )اخالقی و همکاران، 

1390 :621.) 

 نظام آموزش عالی به طور کلی از سه عنصر پایه به شرح زیر تشکیل شده است: 

یا دولتی، دانشگاهی یا خصوصی  مؤسساتآموزش عالی )شامل  مؤسسات .1

علمی،  هیأتای، حضوری یا از راه دور، و غیره(، شامل اعضای  حرفه

 ی استراتژیک.ها ، و برنامهها دانشجویان، منابع فیزیکی، ماموریت

طور مستقیم در ارتباط با مواردی از جمله تامین منابع  یی که بهها سازمان .2

 بخش شامل –موزش عالی آ مؤسساتی اجرایی ها مالی، مدیریت، یا فعالیت

 .است -خصوصی و دولتی

قوانین رسمی و غیر رسمی که رفتارهای فردی و سازمانی و تعامالت بین ذی  .3

 .(World Bank, 2000: 46) د.کن مینفعان مختلف را هدایت 
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 فلسفه آموزش عالی

و به معنای مجموعه ای از  ،یک فلسفه آموزشی، اساس برنامه درسی تعیین شده

شده و نتایج مورد انتظار از دانشجویان است.  ریزی برنامهسایر شرایط  دروس و

گیرد نشات میاجتماعی  وفلسفه آموزش عالی همواره از زمینه فرهنگی و تاریخی 

آید. این فلسفه همچنین به که نظامی خاص از آموزش عالی از دل آن بر می

موزش عالی تقریبا بر فلسفه آ .ی صاحب نظران آموزش عالی وابسته استها اندیشه

های  اند: فعالیتگذارد، که از آن جملهتمامی محورهای آموزش عالی تاثیر می

های علمی و زندگی دانشجویی، پژوهش ،ی دانشجوییها سازمانورزشی، 

 .های اجتماعی مساعدت

های متعددی وجود دارد. تفاوت این  و دیدگاه ها در مورد آموزش عالی فلسفه

هاست:آموزش عالی باید ای از پرسشه پاسخ گویی آنها به مجموعهدیدگاهها در نحو

در خدمت چه کسانی باشد؟ دانشجویان باید از تجربه دانشگاهی خود چه 

بیاموزند؟دانشجویان باید چه چیزهایی یاد بگیرند تا پس از پایان تحصیالتشان 

 (.676: 1383 ترجمه آراسته، ،فرمان)دهند؟  بتوانند آن را انجام

امروزه جامعه انتظار دارد آموزش  ،اساسی هایی متفاوت به این سوالها وجود پاسخ با

چنین توان انجام بسیاری از آموختگانی را تربیت کند که علم و آگاهی و همعالی، دانش

آموزش عالی موظف به اظهار این امرند که  مؤسساتکارها را داشته باشند. هر یک از 

م،جامعه 1980باشند. از دهه  به برآورده کردن این انتظارات میالتحصیالنشان قادر  فارغ

عالی را ملزم کرد که پاسخگوی پیامدها و نتایج  آموزش مؤسساتایاالت متحده 

دانند و باشند، و انتظار دارد که دانشجویان بتوانند اثبات کنند چه چیزهایی می آموزشی

یکی از اهداف آموزش عالی خدمت به . این اندیشه که قادر به انجام چه کارهایی هستند

کند.اندیشه خدمت به جامعه غالبا حول جامعه است، هر روز طرفداران بیشتری پیدا می

 گردد. محور بیان منطقه ای و محلی می

 آموزش عالی ساختار

دهند که تحت تاثیر عوامل  ساختار سازمانی نظام آموزش عالی را عناصری شکل می

گیرند. ساختار سازمانی نحوه کنترل یک سازمان را نشان داخلی و خارجی قرار می
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این کنترل نشئت گرفته از عوامل خارجی و داخلی است. سیاهه این عوامل  .دهدمی

. 1کنند:اما سه عامل نقش بزرگی را در طراحی ساختار ایفا می،طوالنی است 

کنترل  کند؛ بافت محیطی، حمایتهای مالی،محیطی که سازمان در آن فعالیت می

.ماهیت مسئولیتهای حرفه ای که 2ی اجتماعیها سازمانرسمی و ارتباط با سایر 

. اندازه و پیچیدگی مدیریتی یک 3دهد میزان استقالل حرفه ای را نشان می

 کند.سازمان که به میزان قابل توجهی ارتباط میان بخشها را مشخص می

 محیط بیرونی

در مورد مراکز آموزش عالی خارج از این آشکار است که بسیاری از تصمیمات مهم 

مجلس شورای  ،شود. برای مثال، شورای عالی انقالب فرهنگیمراکز گرفته می

درمان و آموزش  ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،اسالمی، وزارت علوم

 گذارند.هایی هستند که در ساختار دانشگاه تاثیر می پزشکی از جمله قدرت

 ای  های حرفه مسئولیت

ماهیت  ،ها سازمانهای عمده مراکز آموزش عالی با سایر  یکی از تفاوت

ای متخصصان این مراکز است. وظایف عمده اعضای هیئت  های حرفه مسئولیت

آموزش، پژوهش و خدمات توان تحت سه عنوان علمی در مراکز آموزش عالی را می

 اجتماعی و مشارکت دراداره امور دانشگاه گنجاند.

 و پیچیدگی سازمانی اندازه

نظریه پردازان سازمانی تحقیقات بسیاری درباره تاثیرات اندازه سازمان بر فرایندهای 

اند. این  ( انجام داده1982، 3(و ساختار)نلسون1983 ،2تصمیم گیری)هنری

تر باشد، فرایندهای  دهند که هر چه سازمان بزرگتحقیقات آشکارا نشان می

تر خواهد بود. اندازه و  روهی و مدیریتی آن پیچیدهتصمیم سازی و ساختارهای گ

گذارد. بنابراین همچنین بر میزان تمرکز یا عدم تمرکز سازمان تاثیر می پیچیدگی

توان گفت که یک به طور خالصه می ساختار سازمانی فراتر از یک نمودار است.

دهد که با دانشگاه رسالت خود را با تسهیل ارتباطات و طراحی ساختاری انجام می

                                                                                                                        
2 -Henry 

3 -Nelson 
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های مختلف ی الزم در قسمتها محیط خود سازگاری دارد و در پی ایجاد هماهنگی

ه متمرکز و غیر توان به  دو دستساختار آموزش عالی را می ،است. به طور کلی

های تلفیقی از این دو ساختارند. محیط . ساختارهای دیگرمتمرکز تقسیم کرد

های ارتباطی  های با ثبات، دارای سیستمهای متمرکز، محیط مناسب برای سازمان

های با ثبات در محیط ها بخش ها سازمانگونه  اند. در این گیری ساده و تصمیم

 ،مقایسه در پذیرد.کنند و تغییر و تحول در آنها به آرامی صورت میفعالیت می

 کنند.های پیچیده بهتر عمل میساختارهای غیر متمرکز در محیط

 در ایران زش عالیساختار نظام آمو

یابیم که در گذشته و حال  میریزی در آموزش عالی ایران در با مرور تاریخچه برنامه

 تمرکززدایینیمه متمرکز و حرکت بسوی  ،ع ساختار متمرکزایران دارای هر سه نو

دارالفنون در  تأسیسریزی آموزش عالی در ایران را به .اگرچه آغاز برنامهبوده است

 (1372، لکن به اعتقاد سرمد)دهندمیشمسی نسبت  هجری1228-1227سال 

های تحصیلی دارالفنون به تعبیر امروزی واقعیت این است که نه فقط برنامه»

هجری شمسی، این مسئله به طور جدی  1340ریزی شده نبود، بلکه تا دهه برنامه

در  ها دانشگاهریزی آموزشی و درسی برنامهپس از آن نیز «. مورد التفات قرار نگرفت

 1302کشور ما به بیان عبارات کلی محدود گشته است. به عنوان مثال، در سال 

نوشتن پروگرام مدارس عالیه، متوسط و » یکی از وظایف خاص شورای عالی معارف

ل خود بیانگر فقدان واژه معاد« پروگرام»تعیین شده است. استفاده از واژه « ابتدایی

های اول و دوم عمرانی ریزی در آن زمان بوده است.حتی در برنامهیعنی برنامه

ریزی برای آموزش و (نیز ردپایی از برنامه1335-1341و 1327-1334کشور)

ریزی شود. لذا شاید بتوان اولین فعالیت برنامهعالی مشاهده نمیپرورش و آموزش

مصوب  ها دانشگاهرای مرکزی شو تأسیسدرسی جامع در ایران را تصویب قانون 

اظهار نظر نسبت » یکی از وظایف این شورا ،دانست. بر اساس این قانون 1344سال 

به خط مشی کلی تعلیمات عالیه کشور، تصویب اصول کلی برنامه تحصیلی و 

و مدارس عالی و نظارت بر حسن جریان  ها دانشگاهی تعلیماتی و اداری ها سازمان

بوده است. در برنامه « و مدارس عالی ها دانشگاهو انضباطی  امور اداری و آموزشی
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( نیز صرفا به موضوع تقدم بهبود کیفی بر توسعه کمی 1346-1342سوم عمرانی)

-1351تعلیمات عالی اشاره گردیده و موضوع قابل توجه در برنامه چهارم عمرانی)

نیاز کردن کشور از های جدید در داخل کشور برای بیبر ایجاد رشته تأکید( 1347

های تخصصی، ضمن بهبود کیفیت آموزش بجز در رشته ،اعزام دانشجوبه خارج

( به موضوع افزایش سهم دولت در 1356-1352عالی بوده است. در برنامه پنجم)

گذاری آموزشی و نیز افزایش سهم بخش خصوصی در آموزش و پرورش و سرمایه

های آموزشی و درسی  مشی ها و خط تآموزش عالی پرداخته شده و عمال از سیاس

 سخنی به میان نیامده است.

های آموزشی و درسی در نظام آموزش عالی قبل از  ریزیمطالعه کلیات برنامه

ریزی به معنای امروزی آن پیروزی انقالب اسالمی، بیانگر آن است که فعالیت برنامه

ی متمرکز ها برنامه، خورد و اگر ذکری از برنامه به میان آمدهکمتر به چشم می

( در تحلیلی، تمرکز آموزش عالی 1372ای که سرمد)؛ به گونهمدنظر بوده است

 دانسته است.  ها گروهایران را موجب ناممکن ساختن مشارکت اشخاص و 

شرایط اجتماعی پس از پیروزی انقالب اسالمی باعث شد تمرکزگرایی قوت بیشتری 

، وظایف مربوط به آموزش عالی به وزارت ها نشگاهداامنای  هیأتیابد و با لغو قانون 

فرهنگ و آموزش عالی محول گردید. تحوالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 

گذاری آموزش عالی کشور به ستاد موجب شد سیاست 1359در سال  ها دانشگاه

انقالب فرهنگی سپرده شود و وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان کارگزارآن 

ریزی آموزش عالی تشکیل شورای عالی برنامه 1363نماید. در سال انجام وظیفه 

ریزی عالوه بر تعیین عنوان ی برنامهها گروههای تخصصی و گردید تا در کمیته

در حقیقت های آموزشی نیز بررسی و تصویب شود.برنامه ،ها و مقاطع تحصیلیرشته

تلقی  نظام آموزش عالی کشورریزی وفادارانه وتمرکز در اوج تسلط برنامهاین دوران 

ها و دروس ریزی رشته( معتقد است هدف تمرکز در برنامه1377شود. سیاری )می

های انقالبی و ها با نیازهای جامعه، لحاظ کردن جنبهدر آن زمان انطباق برنامه

های مختلف بوده ها و استفاده بیشتر از نظرات متخصصان رشتهاسالمی در برنامه

 است.
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به دنبال تحوالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و  70و اوایل دهه  60خر دههاز اوا

شکل  ها دانشگاهاندیشه تمرکززدایی در  ها دانشگاهفرهنگی و ایجاد ثبات در اداره 

مجددا مطرح گردد و از  ها دانشگاهامنای  هیأتگرفت و موجب شد قانون تشکیل 

بر همین .تمرکز آغاز گشتآن زمان سیر حرکت آموزش عالی کشور به سوی عدم 

ریزی تصویب نمود شورای شورای عالی برنامه 1369اساس در اردیبهشت سال 

های ی آموزشی یا دانشکدهها گروهیا شورای تحصیالت تکمیلی  ها دانشگاه

هایی مجری دوره دکترا هستند یا اند یا در رشتهممیزه هیأتیی که دارای ها دانشگاه

اند، مجازند در مقطع صیل داشتهالتحسی ارشد فارغحداقل در سه دوره کارشنا

واحد و در مقطع  26تا  18واحد، در مقطع کارشناسی ارشد  24تا20کارشناسی 

ریزی کنند، و پیش از اجرا به تصویب دکترا همه واحدهای درسی را راسا برنامه

(. 1372ریزی برسانند)سرمد،شورای دانشگاه و سپس به تصویب شورای عالی برنامه

ریزی نیمه سازگارانه یا نیمه توان مصداقی از دوران برنامهاین دستورالعمل را می

دهد که با توجه به ( نشان می1374نتیجه پژوهش اجتهادی ) متمرکز تلقی نمود.

( امکان ها دانشگاهدرصد مراکز آموزش عالی و 66دانشگاه) 56ضوابط مذکور، تنها 

-درصد خود را واجد شرایط مصوبه ندانسته 34اجرای بخشنامه مذکور را داشته و 

ی مشمول از اختیارات واگذار شده ها دانشگاهدرصد از  55اند.عالوه بر آن، تنها 

 اند.استفاده نموده

( موضوع عدم 1383-1379در استمرار این حرکت، در برنامه پنج ساله سوم توسعه)

دانشگاه محور، به عنوان ریزی درسی بر برنامه تأکیدتمرکز در آموزش عالی با 

حضور  ،سیاستی استراتژیک مطرح گردید. با رشد سریع و کمی آموزش عالی

های مختلف و نیاز به بازنگری دروس، این ضرورت نیروهای متخصص در رشته

های درسی باید ارزشیابی و در صورت نیاز اصالح شوند. از احساس شد که برنامه

ریزی واگذاری اختیارات برنامه»نامه آییناوری وقت، ، وزیر علوم، تحقیقات و فنرواین

مذکور به دانشگاه  نامه آیینرا صادر نمود.« ممیزه هیأتی دارای ها دانشگاهدرسی به 

های تخصصی مصوب های آموزشی دورهنامه آییناجازه داده است تا در چارچوب 

ی و تغییر دروس ، نسبت به بازنگری، حذف، ادغام، جایگزینریزی برنامهشورای عالی 

های نامه(. در مورد رشتهآیین 4)ماده  های موجود در دانشگاه اقدام کنندرشته
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-پس از تصویب رشته مورد در خواست در شورای عالی برنامه ها دانشگاهجدید نیز 

ریزی، برنامه درسی آن رشته را تدوین و پس از اخذ مجوز از شورای گسترش 

توان در را می نامه آییناجرای (.نامه آیین 3د)ماده کننآموزش عالی آن را اجرا می

در  حرکت بسوی تمرکززدایی ریزی درسی سازگارانه یا حقیقت اولین تجربه برنامه

 (.28-25: 1390)نصر و همکاران، کشور نامید.

 ایران عالی آموزش درسی ریزی برنامه تحوالت

 از بعد و قبل )عمدۀ دورۀ دو به توان می را عالی آموزش درسی ریزی برنامه تحوالت

 نمود: بندی تقسیم (انقالب اسالمی

 (1357الف( دوره قبل از انقالب اسالمی )قبل از سال 

 ب( دوره بعد از انقالب اسالمی

 (1372تا  1357درسی آموزش عالی )از سال  ریزی برنامه. 1

 کنون تا 1372 سال از عالی آموزش درسی ریزی برنامه. 2

 (1357انقالب اسالمی )قبل از سال الف( دوره قبل از 

دارالفنون شکل   تأسیسدرسی در تاریخ معاصر و به سبک جدید با  ریزی برنامه

گیرد. ویژگی کاربردی و معطوف به عمل و ناظر به نیازهای فنی و تخصصی و می

ی درسی دارالفنون بوده و از ویژگیهای مهم ها جامع بودن از خصوصیات مهم برنامه

-های درسی میشارکت آموزش گیرندگان و دانشجویان در تنظیم برنامهدیگر آن، م

از  ،باشد. در این دوران نیز عدم استقالل و تاثیرپذیری از سیاست و قدرت حاکم

ریزی درسی و آموزشی بوده است)گروه مطالعات و نوآوری خصوصیات مهم برنامه

 (.306: 1378آموزش عالی، 

(،آموزش عالی جدید در ایران، رسما نهادینه ش1313) دانشگاه تهران تأسیسبا 

طور مشخص آغاز شد.مشخصه اصلی  ریزی درسی برای آموزش عالی بهشد و برنامه

عمدتا الگو  1375ریزی آموزشی و درسی نظام آموزش عالی قبل از سال برنامه

آموزشی دانشگاهی به سبک فرانسوی و امریکایی است. گرچه  یها برداری از برنامه

ی آموزشی از استقالل نسبی برخوردار بودند، اما ها ریزیدر زمینه برنامه ها دانشگاه
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یافته مورد توجه  ریزی آموزشی و درسی به صورت دانش سازمانهیچگاه برنامه

هایی برای  مدیران دانشگاهی قرار نگرفته است. هم چنین، در این دوره فعالیت

ستعد، بررسی صالحیت مدرسان و از همه ، پذیرش دانشجویان مها دانشگاهارزیابی 

به عمل آمد که تا انداره ای نشان دهنده  ها دانشگاهامنا در  هیأتمهمتر ایجاد 

مند ساختن مسیری از تمرکزگرایی زیاد به سوی ساخت و انعطاف پذیر، قانون

به نقل از نوروزی و  1377،های کاری بود)رحمان سرشتو دستورالعمل هاروش

محتوا و  ،ها و دروس مربوط، عموما اهدافریزی رشتهما برنامها .همکاران(

روش  ،های درسی در قالب کهاد و مهاد توجه به پودمان ،سازماندهی دروس عمومی

برداری شده  ی غربی نسخهها دانشگاهتدریس و ارایه مطالب و مانند آن از برنامه 

جامعه آن زمان کمتر  های درسی با شرایطاست. مطالعه خاصی برای انطباق برنامه

 ،ی فلسفیها شود. از دالیل عمده چنین حرکتی ممکن است. زمینهدیده می

یی که ها در کشور باشد. زمینه ها دانشگاهگیری نحوه شکل ،خاستگاه و همچنین

ی سیاسی و ملی گرایی داشته است و الگو برداری از ها دربسیاری از موارد انگیزه

به ویژه در دوهه پیش از انقالب  ،ی کشور آمریکاها دانشگاهریزی فرایندهای برنامه

نقل از نوروززاده  به 167: :1383 زاده، )مهرعلی اسالمی آن را به وجود آورده بودند

 (.1384و همکاران،

در زمینه نظام تعلیم و  ،به ایران آمدند 1340مشاوران ماورائ بحار که در دهه 

همه »چنین اظهار نظر کردند  ها دانشگاهمه درسی تربیت ایران به ویژه در زمینه برنا

صوری و مبتنی بر تحمیل  ،هایی که اینک اجرا شده است، خشک و متحجربرنامه

فکرو نظر است. این برنامه بیش از اندازه حجیم و سنگین است و با نیازهای یک 

جامعه کشاورزی و صنعتی جدید انطباق ندارد و انعطافی که الزمه سازگاری با 

ی بازار کار است در آن ها احتیاجات متنوع گروهی، مرزی و منطقه ای و دگرگونی

های نظری خشک و صوری و از آن نوعی است که باب اهل شود درسدیده نمی

برنامه را مردمان اداری مدرسه است و با زندگی و تجربه عملی پیوند قوی ندارد. 

 علمی آگاهی کافی ندارند.اند که از احتیاجات مختلف و متغیر دنیای نوشته

پرحجم و  ،آموزش عالی ایران به نحوی افراطی مؤسساتو  ها دانشگاهی ها برنامه

کنند و درمدت کوتاه ثقیل است و در آن مواد بسیار را به هم آمیخته و متراکم می



 13               ی درسی در آموزش عالی ایرانریز تحلیلی بر سیاست تمرکززدایی از برنامه

 

 

نهایت روزگار تحصیل علم است تمامی آن  ،به گمان آن که خاتمه دوره دانشگاهی

به نقل از 139: 1347)راسخ،  کنند میرا به مغز دانشجویان تحمیل مطالب پراکنده 

 (1384،نوروززاده و همکاران

 اسالمی انقالب از بعد عالی آموزش درسی ریزی برنامهب(

 (1372تا  1357درسی آموزش عالی )از سال  ریزی برنامه. 1

 و علوم وزارت دو ادغام از عالی آموزش و فرهنگ وزارت اسالمی، انقالب پیروزی با

 در نوآوری و تطبیقی مطالعات )گروه یافت موجودیت هنر و فرهنگ و آموزش عالی

 ریزی برنامه به معتقد مدیران تسلط با دوره این (. در88: 1378عالی، آموزش

 سطح در ای عمده طور به متمرکز درسی غیر و آموزشی ریزی برنامه نظام متمرکز،

 این در .شد آن ملی جایگزین متمرکز ریزی برنامه و شد گرفته نادیده ها دانشگاه

 و مرکزی هیئت امنای تشکیل و انقالب از قبل امنای هیأت انحالل و حذف با مرحله،

 عالی آموزش و فرهنگ فنّاوری) وزارت و تحقیقات علوم، وزارت در ویژه کمیته چند

به 1377:197 سرشت، )رحمان است شده پیدا تمرکززدایی به شدیدی گرایش سابق(

 در فرهنگی انقالب ستاد رو این از (.1384،نقل از نوروززاده و همکاران

 را زیر گروه شش آموزش و درسی ریزی برنامه جهت و شد تشکیل 1359مردادماه

 :داد تشکیل

 پزشکی گروه .1

 مهندسی و فنی گروه  .2

 پایه علوم گروه  .3

 کشاورزی گروه  .4

 انسانی گروه علوم .5

 .هنر گروه  .6

تا .هایی تشکیل دادندهای خود کمیتهاساس نیاز و دامنه فعالیتی فوق بر ها گروه

روشن است که الگوی  برنامه آموزشی به تصویب رسد.120بیش از  1361بهمن 22

کار متمرکز وبرای سراسر کشور بود. به دنبال تشکیل شورای عالی انقالب فرهنگی، 
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های آموزشی و نامهریزی به وجود آمد که وظیفه آن تدوین برشورای عالی برنامه

 (.47: 1383 ،بود )اکرمی ها دانشگاهابالغ به 

شورای 28/11/1363ریزی طبق مصوبه جلسه فوق العاده مورخ شورای عالی برنامه

ها و مقررات آموزشی نامه تصویب آیین ،ریزی، تدوینرنامهبانقالب فرهنگی برای امر 

 زیر تشکیل گردید:اهداف با  ها دانشگاهنظران و استادان با تجربه از میان صاحب

o عالی آموزش نظام در یکپارچگی و وحدت ایجاد 

o پژوهشی و آموزشی ریزی برنامه اصول و قواعد کلیه رعایت 

o انسانی نیروی تربیت و آموزشی مقررات درسی، یها برنامه در هماهنگی ایجاد 

o اجرایی یها دستگاه و تصمیم گیری نهاد بین ارتباط ایجاد 

o کشور اقتصادی  اجتماعی نیازهای با آن انطباق و ها برنامه کردن روز به 

توان به موارد می وظایف شورااز مهمترین  .ریزی داشتاین شورا چندین گروه برنامه

 زیر اشاره کرد:

o دانشگاهی مختلف یها رشته در تحصیلی مقاطع تمام درسی ریزی برنامه. 

o عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه علمی متقاضیان علمی صالحیت بررسی 

 .نیستند ممیزه هیأت دارای کشور که

o دانشگاهی مختلف مقاطع در تحصیلی یها گرایش و ها رشته عناوین تعیین 

o آموزشی یها برنامه در مصوب دروس برای درسی اصلی منابع تعیین 

o یا  و دانشگاهی جدید رشته یک تأسیس منظور به درسی و آموزشی ریزیبرنامه

 غیرضروری یها رشته حذف

o سایر و نهادها طرف از پیشنهادی هایبرنامه پیرامون اظهارنظر و بررسی 

 تحصیلی رشتة یک ایجاد ضوابط تعیین و ها وزارتخانه

o ریزی برنامه یها گروه در آموزشی یها ریزیبرنامه کلی خطوط تعیین 

o آموزش مختلف نظام تمام در و ها رشته همة در درسی واحدهای سقف تعیین 

 عالی

o مصوبات براساس عمومی دروس اجرای بر نظارت و درسی محتوای تعیین 

 فرهنگی انقالب شورای عالی

o تطبیقی مطالعات آموزشی)گروه مقررات و ها برنامه اجرای حسن بر نظارت 
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 (.1378 عالی، آموزش در ونوآوری

 محدودی اختیارات ممیزه هیأت دارای یها دانشگاه به دوره، این آخر یها سال در

 تا 20 که شد داده اختیار ها دانشگاه به و شد تفویض ریزی برنامه عالی توسط شورای

 26 تا 18 کارشناسی، مقطع در ریزی برنامه عالی شورای درسی مصوب واحد 24

 راساً را خود درسی واحدهای همة دکترا مقطع در و کارشناسی ارشد در درسی واحد

 شورای تصویب به سپس و دانشگاه شورای به تصویب اجرا از پیش و کنند تصویب

 (.168: 1383)مهرعلی زاده، برساند ریزی برنامه عالی

 1380 سال از و بود فوق امور عهده دار 1379 سال پایان تا ریزی برنامه عالی شورای

 .گردید ادغام عالی آموزش شورای گسترش در

 کنون تا 1372 سال از عالی آموزش درسی ریزی برنامه. 2

شروع شده است و تا  1372دوره تغییر ساختاری و گرایش به عدم تمرکز از سال 

حال حاضر ادامه دارد. در این دوره با توجه به شناختی که مدیران سطوح باالی 

دست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برنامه پنج ساله اول بعد از انقالب به

های ارسالی دانشگاهیان دراجرای برنامهحجم مشکالتی که  ،چنینآوردند. هم

ریزی در سطح وزارتخانه داشتند، تصمیم گرفته شد که به تدریج به سمت برنامه

قدم برداشته شود. در این خصوص در برنامه دوم توسعه اقتصادی،  ها دانشگاه

ای های توسعهخواسته شد که برنامه ها دانشگاهاجتماعی و فرهنگی کشور از مدیران 

ه کنند. در نتیجه، در تعداد واحدهای درسی تغییراتی صورت گرفت و اختیارات تهی

ی دارای ها دانشگاههای درسی به محدودی برای تدوین و تفسیر بعضی از برنامه

های دو بدین ترتیب، چالش (.169: 1383)مهرعلی زاده،  ممیره واگذار شد هیأت

چنین، با پذیرش این اصل دهه اخیر کشور و تغییرات وسیع ناشی از آن و هم

اساس دانش و اطالعات و  ،ترین مزیت نسبی در قرن آیندهراهبردی که مهم

های جدید را برای نهاد دانشگاه پیشرفت و توسعه همه جانبه انسانی است، ماموریت

ترسیم کرده است. از این رو تجدید نظر و اصالح در ساختار آموزش عای برای 

در تولید دانش و پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و  ها دانشگاهایفای نقش موثر 

-اجتماعی جامعه امروز و فردای ایران به عنوان رویکردی نوین در مدیریت و برنامه
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ی ها ریزی آموزشی مورد نظر قرار گرفته است. برای فراهم آوردن عوامل و زمینه

آموزش عالی  و  ؤسساتمو  ها دانشگاهالزم در جهت ایجاد ساختار نوین و مناسب 

)سازمان برنامه  شده است تأکیدگونه که دربرنامه سوم توسعه کشور همان ،پژوهشی

باید ساختار آموزش عالی همگام با تحوالت علمی بین المللی  ،(83-1379و بودجه 

و همزمان با اصالح و پیشرفت عناصر درون دانشگاه و بهبود شرایط بیرونی به 

همه جانبه مناسب متحول شود. این بدان معنا است  ریزی نامهبرتدریج اصالح و با 

-های جدید و ورود موفق به سده آینده همکه نهاد دانشگاه برای پذیرش مسئولیت

ی نخستین سده آتیه به نهادهای اجتماعی و ها چنین ارائه خدماتی کارآمد در سال

ها را تشخیص دهد، اقتصادی و به عنوان یک نهاد پویای علمی باید موانع و فرصت

ها و تحوالت هایی مبتنی بر واقعیتزنیاندازهایی از آینده ترسیم کند به گمانه چشم

های مدیریتی را اصالح کند و توسعه ها و روشاحتمالی آینده بپردازد و سیستم

های راهبردی برنامه عالی، یکی از سیاست دهد.اصالح سازمانی در نظام آموزش

قانون برنامه  99در ماده  ،آموزش عالی است. بر همین اساسسوم توسعه در بخش 

به منظور انسجام بخشیدن به امور اجرایی و سیاست گذاری نظام »سوم توسعه، 

 ،، حمایت و پشتیبانیریزی برنامهوظایف »با افزوده شدن « علمی و تحقیقاتی کشور

های راهبردی در حوزهی ها و اولویت ها ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین سیاست

 مربوطه.

هماهنگی،  ،گذاریامور سیاست ،تحقیقات و فناوری،در ساختار جدید وزارت علوم

تحقیقات و فناوری به صورت متمرکز به ،نظارت ارزیابی و پشتیبانی از علوم

مراکز تحقیقاتی و  ،ها دانشگاهوزارتخانه و اموراجرایی به صورت غیرمتمرکز به 

 .(37: 1383 صالحی، ،ی ذیربط واگذار شده است) محمدنژادی اجرایها دستگاه

  (1379) ها دانشگاهتفویض اختیار برنامه درسی به 
های برنامه سوم توسعه و به منظور حرکت در جهت نهادینه با استناد به سیاست

در مدیریت آموزش عالی، تمرکززدایی و ارتقای کیفیت  ها دانشگاهکردن مشارکت 

واجد شرایط  ها دانشگاهبه  اهداف زیردرسی با  ریزی برنامهاختیارات  ،آموزش عالی

وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری واگذار شده است )وزارت علوم، تحقیقات 
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 (1: 1379و فناوری، 

 جامعه نیازهای با درسی یها برنامه بیشتر چه هر انطباق .1

 ها دانشگاه در درسی ریزی برنامه کردن نهادینه .2

 بشری دانش تحوالت به توجه با هابرنامه شدن روزآمد .3

 (1)پیوست ها دانشگاه یها توانایی و امکانات با درسی برنامة بیشتر تناسب .4

 تحوالت و جامعه نیازهای براساس توانند می ها دانشگاه مذکور، اختیارات براساس

 ایجاد ضرورت توجیهی گزارش با همراه را جدید یها رشته ایجاد روز، پیشنهاد علمی

 عنوان تصویب از پس .نماید ارایه ریزی برنامه عالی شورای به آن امکان اجرای و رشته

 را رشته آن درسی برنامة آیین نامه، این مفاد رعایت با دانشگاه می تواند جدید، رشتة

 هم .آورد در اجرا به عالی آموزش گسترش از شورای مجوز اخذ از پس و تدوین

 تحصیلی، یها دوره آموزشی یها چارچوب آیین نامه در می توانند ها دانشگاه چنین،

 تغییر و جایگزینی ادغام، حذف، به بازنگری، نسبت ریزی برنامه عالی شورای مصوب

 (1)همان منبع،کنند اقدام دانشگاه آن در موجود یها رشته دروس

 باید درسی برنامه تدوین فرایند در ها دانشگاه اختیارات تفویض نامة آیین براساس

 دهند: قرار نظر مد را زیر اصول

 ؛کنند رعایت را درسی ریزی برنامه علمی یها روش و اصول (1

 ؛گیرد بهره پژوهشی یها رشته یا و کارشناسی یها بررسی از (2

 فرهنگی، یها بخش و ها دانشگاه سایر صاحبنظران مشارکت و فکری هم از (3

 .کند استفاده مورد حسب کشور واقتصادی اجتماعی

 

 مورد باید زیر معیارهای درسی، یها برنامه تصویب و ارزیابی طراحی، در

 .)همان منبع(گیرد قرار ها دانشگاه در برنامه ریزان درسی توجه

 کشور کلی راهبردهای و هدف ،ها ارزش با انطباق (1

 جامعه نیازهای به پاسخگویی (2

 روز علمی تحوالت با هماهنگی (3

 پژوهش فرهنگ تعمیق و گسترش (4



 ریزی درسی در آموزش عالی ایران تحلیلی بر سیاست تمرکززدایی از برنامه 18

 دانشآموختگان در کارآفرینی و خالقیت روحیة ایجاد (5

 کار بازار و جامعه به ورود برای فهم یها مهارت و قابلیت ایجاد (6

 که است شده تأکید درسی ریزی برنامه اختیارات تفویض آیین نامة در چنین، هم

 در موجود  یها رشته و جدید یها رشته از اعم رشته هر برنامة درسی تدوین

 پذیرد: زیرصورت مراحل طی باید دانشگاه

 نفر 5 حداقل تأیید و مشارکت با آموزشی گروه توسط درسی برنامة تدوین 

 .مربوط رشتة در دکترا مدرك با علمی عضوهیأت

 دانشگاه شورای در برنامه تصویب و بررسی. 

 همان اجرا جهت مربوط دانشکده به دانشگاه رئیس توسط برنامه ابالغ( 

 (2 ص منبع،

 ،ها کمیته نظرات از دانشگاه شورای در درسی برنامه طرح از قبل توانندمی ها دانشگاه

 آموزش مؤسسات و ها دانشگاه.کنند استفاده مختلف نظران صاحب و شورای دانشگاه

 عالی مصوب شورای یها برنامه میتوانند ممیزه هیأت فاقد پژوهشی و عالی

 .کنند اجرا را ممیزه هیأت دارای یها دانشگاه مصوب یها برنامه یا ریزی برنامه

 عهدۀ به ها دانشگاه به اختیارات تفویض آیین نامه اجرای حسن بر نظارت مسئولیت

 .(3 ص منبع، باشد)همان می فنّاوری و تحقیقات علوم، وزارت معاونت آموزشی

 استقالل از ها دانشگاه که دوره ای در چه دانشگاهی درسی ریزی برنامه به بی توجهی

یی که رویکرد ها ( و چه در سال1357برخوردار بوده )قبل از سال نسبی 

حاکم بوده است، گویای این واقعیت است که استقالل  ریزی برنامهتمرکزگرایی در 

ی رسمی و غیررسمی، مسئوالن ها نظام آموزش عالی مورد بی توجهی قدرت

به دلیل سیاست زدگی غیر  ،ی وقت قرار گرفته است. در واقعها سیاسی و دولت

در دوره سیاسی همواره مترصد این بوده است که آموزش  ،ها دانشگاهمتعارف و زیاد 

عالی را مطابق اهدافی خاص کنترل و اداره کنند. بخش زیادی از این رویکرد ممکن 

ی وقت در زیر سلطه گرفتن و مهار نیروهای دانشگاهی ها است به نوع نگرش دولت

فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  ،ی سیاسی، اقتصادیها تن کنشو کم رنگ ساخ

مربوط بوده است، چرا که دانشگاه همواره در تحوالت اجتماعی، سیاسی و علمی 

فرهنگی دانشگاه و  ،نقش تعیین کننده ای دارد که اهمیت دادن به نقش اجتماعی
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و  اه مستقل ساختن نیروهای دانشگاهی موقعیت مناسبی برای جایگزینی ارزش

ی کلیشه ای و در مواردی نا متناسب با نیازهای روز جامعه فراهم سازد. ها نگرش

ی گذشته به طور زیادی ها در سال ها دانشگاه ریزی برنامهتوان گفت که  می ،بنابراین

متاثر از فرایندهای سیاسی و نفوذ سیاست مداران در دانشگاه بوده است، به گونه 

ی خود و تحقق ها ریزی برنامهاست نقش فعالی در  ای که دانشگاه کم تر توانسته

اجتماعی  وسیاسی اش نسبت به جامعه ایفا کند. تجربه ای که از  ،رسالت علمی

شود،  میدرسی دانشگاهی قبل و بعد از انقالب اسالمی حاصل  ریزی برنامهی ها دوره

نقالب( به درسی نسبتا مستقل دانشگاهی)دوره قبل از ا ریزی برنامهگذر از یک نظام 

حرکت به  ،( و سرانجام1372تا   1357نظام متمرکز افراطی )بعد از انقالب از سال 

تا  1372درسی دانشگاهی )از سال  ریزی برنامهسمت تفویض اختیارات نسبی برای 

 کنون( است.

 راستای در فنّاوری و تحقیقات علوم، وزارت سوی از انجام شده اقدامات

 و عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه اختیارات افزایش و تمرکززدایی

 پژوهشی

o به آموزشی و درسی ریزی برنامه تفویض اختیارات نامة آیین ابالغ و تصویب 

 .مرکزی ممیزه هیأت دارای دولتی عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه

o علمی صالحیت به رسیدگی منظور به ها دانشگاه در ممیزه یها هیأت ایجاد 

 علمی هیأت عضو عنوان به ها دانشگاه در استخداممتقاضیان 

o مجاز تحصیلی سنوات افزایش و انتقال مورد در گیری تصمیم و بررسی تفویض 

o خاص موارد کمیسیون به ارشد کارشناسی تحصیلی دورۀ دانشجویان 

 ها دانشگاه

o مجاز تحصیلی سنوات افزایش و انتقال مورد در تصمیمگیری و بررسی تفویض 

o خاص موارد کمیسیون به ارشد کارشناسی تحصیلی دورۀ دانشجویان 

 ها دانشگاه

o کمیسیون به علوم، وزارت دانشجویی معاونت انتقال کمیتة اختیارات تفویض 

 ها دانشگاه موارد خاص
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o سنوات  افزایش خصوص در ها دانشگاه خاص موارد کمیسیون اختیارات افزایش 

o کارشناسی و کاردانی تحصیلی یها دوره دانشجویان تحصیلی مجاز 

o دانش آموختگان و دانشجویان رایگان آموزش تعهد از بررسی اختیار تفویض 

o عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه عالی، آموزش مؤسسات و ها دانشگاه 

o مؤسسه ده از بیش به خاص موارد بررسی کمیسیون تشکیل اختیار تفویض 

 صالحی، زمینی، عالی )محمدنژاد غیرانتفاعی غیردولتی عالی آموزش

 (1384،به نقل از نوروززاده و همکاران 1383:71

 به درسی ریزی برنامه اختیارات تفویض زمینة در شده انجام اقدامات

 ها دانشگاه

o  مستقل ممیزه هیأت دارای یها دانشگاه به درسی ریزی برنامهتفویض 

o جامعه نیازهای با متناسب درسی یها برنامه در تحول و تغییر 

o ،درسی یها برنامه مستمر تکمیل و اصالح بازنگری 

o نیازهای با درسی و آموزشی یها برنامه بین رابطه برقراری جهت در تالش 

 جامعه آیندۀ و فعلی

o خالقیت، پرورش بر تکیه با آموزشی یها شیوه و ریزی برنامه در تحول و ایجاد 

 برای آموختگان دانش نمودن آماده و دانش آموختگان وکارآیی کارآفرینی

 جامعه نیازهای و مسایل با مواجهه

o کشور انسانی نیروی ریزی برنامه و عالی آموزش ریزی برنامه بین رابطه ایجاد 

o کشور عالی آموزش مؤسسات جامع یها طرح اجرای و تهیه 

o فنّاوری و تحقیقات علوم، وزارت راهبردی ریزی برنامه طرح اجرای 

o عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سالة چهار برنامة اجرای و تدوین بر نظارت 

o عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه سالة ده مأموریت و آموزشی برنامة تدوین 

 (.1383:248 )حیدری،

 (1379-1383ی تحصیلی)ها ی درسی رشتهها طرح بازنگری برنامه 

در برنامه سوم توسعه اقتصادی  ،درسی ریزی برنامهدر راستای تفویض اختیارات 

( به 113513( ردیف متمرکز اعتباری)به شماره 1379-1383اجتماعی، فرهنگی)
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سازمان  های تحصیلی از سویهای درسی رشتهمنظور طرح بازنگری برنامه

ریزی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص داده شده مدیریت، برنامه

 درسی موارد برشمرده زیر را مدنظر قرار دهند: هایاست.در طرح بازنگری برنامه

 الف(معیارها

o های الزم)ارتباطی، شناختی و..(در دانشجویان برای ورود پرورش مهارت

 به جامعه و بازار کار

o های درسیهمتوجه به تحوالت علمی روز در تدوین برنا 

o توجه به اصول یادگیری مستمرو مداوم 

o  جریان آموزشتوجه به امر تحقیق و پژوهش در 

o توجه به نیازها و عالیق دانشجویان 

o ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و بروز خالقیت در دانشجویان 

 ی اجراییها ب( روش

o  جست و جوی اطالعات از طریق اطالعاتی و آگاهی از چارچوب درسی

 ی جهان.ها دانشگاههای تحصیلی مربوط در ی رشتهها گرایش

o آموختگان و ان تحصیالت تکمیلی، دانشگیری از نظریات دانشجویبهره

 کاربران

o ی علمی و تخصصی و ها انجمن ،علمی هیأتگیری از نظرات اعضای بهره

 سمینارهای تخصصی

 ج( نتایج

o ی تحصیلیها بازنگری ساختارعلمی برنامه درسی رشته 

o های درسی، به نحوی ری برنامهتخصصی و اختیا -بازنگری دروس اصلی

ها اضافه و دروس کارآمد و مورد نیاز به آن که دروس غیرضروری حذف

 شود

o ها بازنگری در تعداد و نوع دروس هریک از گرایش 

o بینی شده در برنامه درسیبازنگری در فهرست مطالب دروس پیش 

o بازنگری در منابع درسی 
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o ارائه روش تدریس و امکانات مورد نیاز برای ارائه درس 

o  گذراندن این برنامه درسی چه مهارتمشخص نمودن این که دانشجویان پس از-

 گوی کدام نیاز خواهدبود.ها پاسخها و کارایی را کسب خواهندکرد و این مهارت

o  تدوین شرح دروس جدید همراه سرفصل و جدیدترین مراجع)وزارت

 (1379علوم،تحقیقات و فناوری،

o  ی ها بازنگری برنامه درسی رشته 1383تا پایان سال  1379از سال

با مسائل و  ها دانشگاهدر این زمینه  واگذار گردید. ها دانشگاهه تحصیلی ب

 :موارد زیر اشاره کرد توان بهترین آنها میمشکالتی روبرو شدند که ازمهم

o درسی  ریزیهای مناسب برای پیاده سازی فرایند برنامهوجود زیرساخت

 غیرمتمرکز

o ریزی درسی و دانشگاه و کمبود نیروی متخصص و کارآمددر حوزه برنامه

 آموزش عالی مؤسسات

o ریزی درسی در مراحل طراحی، عدم رعایت کامل اصول علمی برنامه

 ها دانشگاههای تحصیلی های درسی رشتهتدوین و بازنگری برنامه

o ریزی درسی آموزش عالی که به عنوان راهنمای عمل نبود الگوی برنامه

 قرار گیرد ها دانشگاهیزان درسی راندرکاران برنامهمورد استفاده دست

o  نبود فرایند نظارتی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ارزیابی

 (.1384آموزش عالی )نوروززاده و همکاران، مؤسساتو ها دانشگاهعملکرد 

 (1394های درسی )چارچوب تدوین و بازنگری برنامه 

ریزی آموزشی مبنی بر ایجاد شورای عالی برنامه نامه آیین 3ماده  11به استناد بند 

ریزی آموزشی و درسی و یکسان سازی سازو کارهای الزم برای تسهیل در امر برنامه

و  ها دانشگاههای درسی تدوین و بازنگری شده توسط ساختارکلی و شکلی برنامه

درسی هواگذاری اختیارات برنام نامه آیینهای آموزش عالی کشور و مطابق مؤسسه

شورای  16/3/94 مورخ  861در جلسه شماره، 1379مصوب سال  ها دانشگاهبه 

چارچوب تدوین و » ای تحت عنواننامه آیینریزی آموزشی عالی برنامه

چهار ماده و یک تبصره  ،شامل یک مقدمهکه « های درسیبازنگری برنامه
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ی ها مؤسسهاز تاریخ ابالغ برای تمام  نامه آیین. این شدوابالغ تصویب است 

 شرح ذیل است:آموزش عالی الزم االجراست و به 

  و ابالغ شد. چهار ماده و یک تبصره است که تصویب ،شامل یک مقدمهاین چارچوب 

شامل یکسری تعاریف مرتبط با آموزش عالی است که به صورت  .1ماده 

 (2واضح بیان شده است)پیوست 

 درسی هر دوره تحصیلی کلی برنامه. ساختار 2ماده 

باید بر اساس ، مؤسسهدرسی تدوین یا بازنگری شده از سوی ساختار برنامه

 سه فصل زیر تنظیم شود:

 فصل اول: مشخصات کلی برنامه درسی دوره مرتبط شامل: -

 ،الف( مقدمه: مشتمل بر عنوان رشته)به فارسی و انگلیسی(، عنوان دوره تحصیلی

 معرفی کلی و تبیین برنامه درسی؛

 ب(اهداف؛

 پ(اهمیت و ضرورت؛

 (؛1ت(تعداد و توع واحدهای درسی در هر دوره)طبق جدول شماره

 ث( نقش، توانایی و شایستگی دانش آموختگان؛

 ج(شرایط و ضوابط ورود به دوره.
 

 : تعداد و نوع واحدهای درسی در هر  دوره1جدول 

 دوره  تحصیلی

 درسینوع واحدهای 
جمع 

واحدهای 
 اختیاری تخصصی پایه عمومی درسی

 پروژه
 پایان نامه

 رساله

 68-72 - - 43-47 15-19 10 کاردانی
کارشناسی 

 ناپیوسته
10 19-15 37-33 14-10 3-0 72-68 

کارشناسی 
 پیوسته

22 30-20 88-78 20-10 3-0 140-130 

کارشناسی 
 ارشد

- - 12-10 16-14 6-4 32-28 

 36 18-24 - 12-18 - - دکتری
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فصل دوم جدول عناوین و مشخصات دروس)معرفی دروس برنامه درسی 

شامل دروس عمومی، پایه، تخصصی، اختیاری و جبرانی(طبق جدول 

 ؛2شماره 
 : عنوان و مشخصات دروس2جدول 

 ردیف
عنوان 

 درس

تعداد 

واحد 

 (3تا1)

تعداد 

 جلسات

(16-32) 

 نوع واحد درسی
تعداد 

 ساعات

تا 16)

64) 

پیش 

 نیاز

 عملی نظری
 -نظری

 عملی

         

         

 

 32ساعت و برای هر واحد عملی 16ساعت آموزش برای هر واحد نظری تبصره:

 ساعت است. 64ساعت و کارآموزی 48ساعت، کارگاهی

 

 ی هر یک از دروس شامل:ها فصل سوم:ویژگی

 الف(عنوان درس)فارسی و انگلیسی(؛

 کلی و ویژه هر درس؛ی ها ب( هدف

 پ(سرفصل؛

 یادگیری متناسب با محتوا و هدف؛ -ت( روش یاددهی

 ث( روش ارزشیابی؛

 تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه؛ ،ج(تعیین ملزومات

 چ( تعیین کتب و منابع علمی

 . معیارهای برنامه درسی3ماده 

 را مدنظر قرار دهد:های درسی مالحظات زیر در تدوین و بازنگری برنامه مؤسسه

 ی کالن کشور؛ها اهداف و سیاست ،ها انطباق با ارزش .1

 ای؛پاسخ به نیاز ملی و منطقه .2

توجه به اشتغال و  ،حتی االمکان گنجاندن واحدهای درسی کارآفرینی .3
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 شایستگی کانونی؛

 ها و تحوالت علمی؛بهره مندی ازآخرین یافته .4

علمی در تدوین و بازنگری ی ها و یا انجمن ها مؤسسهمشارکت دادن سایر  .5

 های درسی؛برنامه

ی داخل یا ها مؤسسهمقایسه برنامه درسی پیشنهادی با برنامه درسی مشابه در  .6

 خارج؛

 معرفی منابع درسی به روز و معتبر؛ .7

. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد این چارچوب بر عهده مدیر 4ماده 

رد ابهام بر عهده معاون ریزی آموزش عالی و تفسیر مواکل دفتر برنامه

 (1394)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، آموزشی وزارت است

ی ها در بازنگری برنامه ها دانشگاه(، سهم مشارکت 1385نوروززاده و همکاران)

درسی مصوب وزارت متبوع را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که بیشترین 

ممیزه، گروه  هیأتی دارای ها دانشگاههای درسی مربوط به سهم واگذاری برنامه

ممیزه، گروه هنر،  هیأتی بدون ها دانشگاههای کارشناسی و دوره ،علوم انسانی

 است. ها ی مستقر در شهرستانها دانشگاهدوره دکترا و 
 

 درسی در آموزش عالی ریزی برنامه تحلیلی بر سیاست تمرکززدایی

 (های انجام شدهمروری بر پژوهش)

سیاست ناظر  ،به مورد اجرا گذاشته شده 1379ی مهم که از سالها سیاستیکی از 

ست. این ها دانشگاههای درسی به گیری درباره برنامهبه اعطای اختیار تصمیم

منشا تحرکات مثبت و مبارکی در محیط آموزش عالی کشور شده است؛ اما  ،تصمیم

آثار را بسیار محدودتر از  برخوردار نبودن از بصیرت و دستاوردهای نظری دامنه این

با توجه به  در این بخش تالش شده است کهآنچه متصور بود، نموده است.بنابراین 

از منظر دانش برنامه به پرسش اساسی  های انجام شدهمبانی نظری و پژوهش

در ارتباط با ضرورت روی آوردن به سیاست کاهش تمرکز در نظام  درسی

 .پاسخ داده شوددرسی در آموزش عالی ایران  ریزی برنامه
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توان چنین بیان کرد: از منظر دانش برنامه درسی پرسش اساسی این بخش را می

درسی در آموزش  ریزی برنامهیی اتخاذ سیاست کاهش تمرکز در ها چه ضروریت

 سازد؟عالی را مدلل می

 

تولید  های تصمیم گیری، ساختار توزیع قدرت و مرجعیت درنظام (الف

 های درسیبرنامه

ریزی درسی در آموزش عالی تحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامه

بدون تردید سیاست مورد  (1387،)مهر محمدی ها ایران : ضرورت و فرصت

گیری از قبضه نظر اقدامی است در جهت کاهش تمرکز و آزاد سازی تصمیم

تحقیقات و فناوری با الهام از مباحث  ،تشکیالت مستقر در وزارت علوم

-گیری را در حالتهای تصمیمتوان ساختار توزیع قدرت یا نظام( می1994آیزنر)

 های ذیل تصور کرد:

هر دو معطوف به زمان  ،گیری کالن و خردتصمیم ،تمرکز مطلق که در آن -1

-ها)آموزشگاهآینده هستند و در طول زمان )نامحدود(برای کاربرد در محیط

 های( مختلف اعتبار دارند.

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 کالن

 خرد

 حال آینده
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هر دو معطوف  ،های خرد و کالنتصمیم گیری ،عدم تمرکز مطلق که در آن  -2

به زمان حال هستندو منحصرا برای کاربرد در موفقیت و محیطی که خاستگاه 

 تصمیم است ؛ یعنی حال اعتبار دارد.

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

ی کالن معطوف به زمان آینده هستند ها گیری نیمه متمرکز، که در آن تصمیم -3

های مختلف اعتبار دارند، و و در طول زمان )نامحدود( برای کاربرد در محیط

ی خرد معطوف به زمان حال است و منحصرا برای کاربرد ها در تصمیم گیری

  است اعتبار دارد.در موقعیت و محیطی که خاستگاه تصمیم 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 حال

 کالن

 خرد

 آینده

 کالن

 خرد

 حال آینده
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گیری، سیاست اخیر را باید بدون های تصمیمدر قالب این تحلیل و تبیین از نظام

بین  ،شک در جهت نیل به وضعیت نیمه متمرکز که معرف وضعیت تعادلی یعنی

ارزیابی نمود؛ اما باید پذیرفت این وضعیت  ،تمرکز مطلق و عدم تمرکز مطلق است

ی کالن ها های مختلفی داشته باشد و بسته به این که تصمیمتواند در عمل گونهمی

دچار  ،ها دانشگاهچگونه تعریف شوند، دامنه اختیارات وزارت و  ،ی خردها و تصمیم

این که برای صیانت تمرکززدایی و  ،قبض و بسط خواهد شد. آنچه مهم است

هر چه سریعتر الگوی مناسب نیمه متمرکز به شکل دقیق  ها دانشگاهاستقالل عمل 

های به ها و تصمیماز آفات حرکت ها دانشگاهبرای آموزش عالی ایران تعریف شودو 

تواند در چارچوب همین سیاست به وسیله مدیران که می« زیگزاگی»اصطالح 

های متفاوت نسبت به موضوع اتخاذ شود در ی مختلف و با نگاهها رهستادی در دو

ی کالنی که ها در زمینه تصمیم،محققترجیح  . (1387امان باشند)مهرمحمدی،

ها تعیین تکلیف شود)و در نتیجه ضرورتا باید به وسیله دستگاه مرکزی برای آن

-میر شود( به قرار زیر واگذا ها دانشگاههای خرد به ها به عنوان تصمیمسایر تصمیم

 باشد:

 های کالن ناظر به توسعه علمی کشورسیاست 

 ی تحصیلی در آموزش عالیها ساختار دوره 

 های تحصیلیطول دوره 

 قواعد و نظامات کلی ارزشیابی 

عالی درسی در آموزشاشاره به این موضوع دارد که نظام برنامه (1377فتحی )

های اجتماعی تلقی مؤسسهرا به عنوان  ها دانشگاهاگر  ریزی است.معرف نوع برنامه

توان آنها را برحسب میزان اختیاراتشان از یکدیگر متمایز ساخت، به کنیم که می

 ریزی درسی قابل بازشناسی است :طور کلی سه نوع برنامه

 ریزی درسی وفادارانه؛نظام برنامه .1

 سازگارانه؛ریزی درسی نیمهنظام برنامه .2

 ریزی درسی سازگارانه؛نظام برنامه .3

در برنامه درسی وفادارانه، عمده تصمیمات را مراجع مرکزی متولی آموزش عالی 

علمی موظف به اجرای  هیأتی آموزشی و اعضای ها گروهکنند و کشور اتخاذ می
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ی ها گروهعلمی و  هیأتشوند. در نقطه مقابل، در نظام سازگارانه، اعضای آن می

-اند و مراجع مرکزی صرفا جهتاصلی برنامه درسیآموزشی تصمیم گیران 

در برنامه درسی نیمه  سازند.ی اساسی برنامه درسی را مشخص میها گیری

سازگارانه، اختیار اتخاذ تصمیمات مربوط به برنامه درسی بین متولیان اصلی نظام و 

با مرور  ،(1390به زعم نصر و همکاران) گردد.ی آموزشی تقسیم میها گروه

ریزی در آموزش عالی ایران نیز بازشناسی حاکمیت این سه نظام یخچه برنامهتار

ریزی درسی در ادوار گذشته امکان پذیر است) به تفصیل در بخش ساختار برنامه

ی مشمول ها دانشگاهآموزش عالی ایران در همین گزارش آمده است( آنها معتقدند، 

اند تا از فرصت دروس آغاز نموده اکنون فعالیت چشمگیری را برای بازنگری محتوای

برای مثال دانشگاه اصفهان را بررسی .یی که ایجاد شده استفاده کنندها بگران

و موافق کامل با شیوه تمرکززدایی از  کردند که در این زمینه موفق عمل کردند.

 نظام آموزش عالی ایران هستند.

، 4وردی)هاولتغییر نقش علمی مدیر میانی در آموزش عالی:یک مطالعه م

و وظایف جدید برای تحقیقات سازمانی  )ولک  ها (  تنوع مولفه2001

ی علمی موثر ترکیبی از دو ها سازماندهند که ساختار نشان می (5،1990وین

به خصوص  ،ساختارمتمرکزو غیرمتمرکزاند. بنابراین، طراحی ساختاری مناسب

 زمانی حائز اهمیت خواهد بود که تغییر و تحوالت محیطی زیاد باشد.

 

 ب( توسعه پایدار و آموزش عالی

 ی تربیت شهروند جهانی در برنامه درسی دانشگاهی ایرانها مطالعه زمینه

در خصوص نقش دانشگاه و آموزش عالی در جامعه به زبان ساده  ،(1395رشیدی)

و متعهد توان گفت قصد آموزش عالی و دانشگاه تربیت نیروی انسانی متخصص  می

برای پاسخگویی به نیازهای حال و آینده است. تقریباً فارغ التحصیالن و مسئول 

به این تحوالت دنیای آینده باشند. با توجه نیازهای  کنونی ما باید پاسخگوی 
                                                                                                                        

4  - Hellawell 
5 - Volkwein 
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در اینجا یک سوال مهم مطرح است گسترده که در دنیا در حال اتفاق افتادن است، 

: آموزش عالی چگونه باید عمل کند ؟ در پاسخ به این سوال ذکر چند نکته قابل 

   .توجه است

، ایران، از 2015در سال  6لگاتیوم مؤسسهبندی ارائه شده از سوی بر اساس رتبه

جهان قرار  106کشور مورد بررسی، در جایگاه  142بندی کلی در بین  نظر رتبه

گرفته است. در این سال، کشور نروژ همانند سالیان پیش در جایگاه نخست جهان 

در جایگاه نخست منطقه خاورمیانه و  30و کشور امارات متحده عربی با کسب رتبه 

های  ای ایران در زمینه هر یک از شاخص اند. وضعیت رتبه گرفتهقرار   شمال آفریقا

 گانه فوق در جدول زیر آورده شده است. هشت

 
  2015گانه در سال  های هشت ای ایران در شاخص وضعیت رتبه،جدول

 (2015ایران ) 

 ها شاخص
رتبه در 

 جهان

 105 اقتصاد

 92 کارآفرینی و فرصت

 122 حکمرانی

 65 آموزش

 67 سالمت

 120 ایمنی و امنیت

 131 آزادی فردی 

 115 سرمایه اجتماعی 

 106 بندی کلی رتبه

 لگاتیوم( مؤسسهها: سایت  )منبع داده
 

های  شود بهترین رتبه ایران در شاخص آموزش است. داده همانطور که مشاهده می

کشورهای مورد بررسی را از نظر  تیوملگا مؤسسهفوق گویای این واقعیت است که 

نسبتا ناپایدار  ،نسبتا پایدار ،پاسخ و خروجی آنها به چهار مجموعه کشورهای پایدار

ایران در زمره کشورهایی با پاسخ و خروجی نسبتا ناپایدار  .کند میو ناپایدار تقسیم 

                                                                                                                        
6 - Legatum 
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رویکرد در آموزش پایداربه دلیل :  ها دانشگاهنقش  (.2015 ،گیرد)لگاتیوم میقرار 

و عملکردهایی که به ناپایداری کنونی انجامیده است ؛مفهوم  ها نقادانه به پنداره

ی نوین همسوبا پایداری ؛ ترویج و انتشار دانش در ها سازی و تولید دانش و مهارت

حال تحول پایداری در میان جوامع؛ و سرانجام پرورش تفکر نقاد و آفرینش گرانه 

تمرکزگرایی در میان دانش آموختگان خود که دروندادهای تمامی )خالق( و گذر از 

بایست به سمت  میآموزش عالی  .یابد میاهمیت فزون تری  ،نهادهای آموزشی

تواند زمینه ساز  پایداری باشد  میپایداری در حال حرکت باشد.  آموزش هنگامی 

و اهداف آموزش و  ها اقتصادو تمامی بنیان،سیاست  ،رویکردها ،برنامه ،که مفاهیم

مورد بازکاوی و بازاندیشی قرار  ،آنچه را که به رفتار کنونی ما انجامیده است

ی آموزش ها در بین تمامی عناصر و خرده نظام (.724: 1392داد)جاودانی، منفرد؛

ی درسی به عنوان مهم ترین عنصر و به منزله قلب این نظام یاد ها عالی، از برنامه

 راستای تحقق اهداف و در غیرقابل انکار تعیین کننده ونقش زیرا  ،می شود

مداوم نسبت  ی دقیق وها بازبینی کنند. عدم توجه و می ایفا ها دانشگاهی ها رسالت

یکی ازدالیل عمده نارسایی آموزش درهرجامعه ای  تواند میی درسی ها به برنامه

که به دلیل .داردبه ساختار آموزش عالی کشور اشاره  امرتحلیل این برای  ،باشد

ساختاری که بدون تحلیل  .توانایی همگامی با شرایط موجود را ندارد ،تمرکزگرایی

شود احتماال اثربخش نخواهد بود در این محیط داخلی و خارجی طراحی می

تمرکززدایی یکی از راهبردهای  وری سازمانی سیر نزولی خواهد داشت.صورت، بهره

 اند.این زمینه به آن اشاره کرده نظران درکاربردی است که صاحب

گذاران آموزش عالی تصمیم گیران و سیاست»نظران به عقیده یکی از صاحب -

دلیل اصلی  .به علت سرعت تحوالت محیطی قادر به پیش بینی مسائل نیستند

یی برای رویارویی با ها نداشتن اطالعات کافی جهت طراحی برنامه ،این موضوع

 «احتماالت است

ارزیابی ،گذاران تصمیم گیران و سیاست» داردبیان مینظر دیگری صاحب -

مناسبی از محیط درونی و بیرونی آموزش عالی و دانشگاهی ندارند.دلیل اصلی 

و در جای دیگر مطرح « این موضوع ارتباطات ضعیف با افراد گروه ذینفع است.
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ی اتخاذ توانایی الزم را برا ،گیران و سیاست گذارانتصمیم»کند که می

تصمیمات مناسب ندارند. دلیل اصلی این مسئله ارتباط ضعیف آنان با 

و هماهنگی غیر ،اطالعات ناقص و تصفیه  شده آنان ،ی جاریها پژوهش

و افراد با همپوشی  ها ی مختلف و زیردستان است. بخشها موثرشان با بخش

ابر محیط وظایف روبه رو هستند و خود را ملزم به نشان دادن واکنش در بر

ی جدید از سوی مقامات باال، ها بینند. برای ایشان انتظار ابالغ سیاستنمی

 « شودراهبردی مناسب تلقی می

 به عبارتی برای راهبرد تمرکززدایی اشاره به موارد ذیل دارند:

 ؛محلی مسئوالن به نسبی اختیارات واگذاری  -

 ؛مشارکت همه ذینفعان در تصمیم گیری -

 ؛ایجاد خالقیت استاد و فراگیرعدم تمرکز و  -

 ؛عدم عالقه و توجه به دلیل عدم تطابق با نیاز جامعه و فراگیر -

  ؛مناسب الگوهای طریق از سازی فرهنگ و تمرکززدایی -

 

 های  درسی آموزش عالیارائه الگوی آموزش توسعه پایدار در برنامه

و تلفیق آن  توسعه پایدار،ی بزرگ عصر حاضر ها ، یکی از چالش(1392محمودی)

 تأکیدبویژه آموزش عالی است. ،ی آموزشی همه سطوح تحصیلیها به فعالیت

محققان و استادان را ،آموزش عالی بر آموزش توسعه پایدار  مؤسساتو  ها دانشگاه

بر آن داشته است تا رویکردها و الگوهای متعددی را برای آموزش توسعه پایدار از 

توان آنها را در دو دسته ارایه دهند که میهای درسی دانشگاهی طریق برنامه

رویکرد یادگیری برای توسعه »رویکرد یادگیری در مورد توسعه پایدار و »کلی

دهد که رویکرد ها نشان میتقسیم بندی کرد. نتایج مطالعات وبررسی« پایدار

یادگیری در مورد توسعه پایدار چندان موفق نبوده است؛زیرا آموزش توسعه پایدار 

ای داردبه عبارتی احتیاج به سیستم ای و یا فرارشتهبین رشته ،هیت بین فرهنگیما

ی سنتی مبتنی بر محتوا و دیسیپلین ها آموزشی غیر متمرکز دارد. و از طریق برنامه

های تدریس سنتی و متمرکز امکان پذیر نیست. بنابراین، یکی از محور و شیوه
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ای  مبتنی بر مسایل واقعی دارد برنامه هالگوهای برنامه درسی که ماهیت بین رشت

از این الگو  ی جهانها دانشگاهدرسی مبتنی بر مسئله است که بسیاری از 

 کنند.غیرمتمرکز برای آموزش توسعه پایدار استفاده می

 

 تأکیدضرورت تمرکززدایی وآینده حکمروایی خوب در آموزش عالی با  ج(

 ای سرزمینو آمایش منطقههای خودتنظیمی مناطق در کشور برظرفیت

تجارب مختلفی در قبل و بعد از انقالب از مطالعات مرتبط با آمایش سرزمین و به 

صورت موردی آمایش آموزش عالی در کشور وجود دارد. هر کدام از این تجارب 

ی کشور است. به عنوان مثال در این ها دانشگاههایی آموزنده برای  حاوی درس

 134108بنا به پیشنهاد شماره  6/8/1383رابطه هیئت وزیران در جلسه مورخ 

ریزی کشور و به استناد اصل  سازمان مدیریت و برنامه 25/07/1385مورخ  101/

هدف قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را با  138

کم جمعیت و فعالیت در مناطق پرتراکم کشور، تغییر و تطبیق کاهش تمرکز و ترا

المللی( و شهرهای اصفهان، مشهد،  نقش و عملکرد شهر تهران )با عملکرد بین

تبریز، شیراز، اهـواز و کـرمانشاه )با عملکرد فراملی(، توسعه علوم، آموزش، پژوهش 

های  ا و پاركه آوری و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی، پژوهشی، شهرك و فن

آوری  های نوین، نظـیر فـن آوری بر توسعه فـن تأکیدآوری کشور )با  فـن-علـمی

 و ملی نیازهای با متناسب( …اطالعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، ناتوتکنولوژی و

های بومی هر منطقه در راستای کاهش  ها و استعداد ای و با تکیه بر قابلیت قهمنط

های  بر استفاده از ظرفیت تأکیدسهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی، 

ها و مناطق کشور، به ویژه شهرهای تهران، شیراز،  اجتماعی، فرهنگی و علمی استان

  به تصویب رساند.اصفهان، مشهد، تبریز، اهـواز و یزد 

در ادامه این حرکت، موضوع مطالعات آمایش آموزش عالی کشور در حوزه معاونت 

آغاز شده  87های  آموزشی وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور طی سال

است. در این زمینه قرار است روند تغییرات جمعیت و فعالیت و تحوالت آموزش 

آموزشی و پژوهشی کشور، جمعیت دانشجویی، های نیازهای عامی،  عالی در عرصه
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ها، مناطق و کشور بررسی  علمی، فضای کالبدی و توزیع آن در استان هیأتاعضای 

 .های ملی آمایش سرزمین منطبق گردد گیری و با جهت

ی مهم آمایش آموزش عالی ها همانطور که مالحظه فرمودید یکی از هدف ،بنابراین

  عالی است.در ساختار آموزش کاهش تمرکز 

زیری آموزش عالی( پژوهش و برنامه مؤسسه)میز آینده پژوهش آموزش عالی ایران 

برای بررسی توسعه و تحقق سیاست تمرکززدایی، تفویض اختیار ساختاری و منطقه 

تیمی پژوهشی در  ،ای شدن آموزش عالی به منظور حکمروایی و سکانداری خوب

-ی تشکیل داد. تیم حاضر مطابق با یافتهریزی آموزش عالپژوهش و برنامه مؤسسه

زدایی تمرکز،زدایی های تخصصی خود به ضرورت بورکراسیهای مطالعات و پژوهش

و سپردن اختیارات ساختاری و نهادینه شده به شبکه ملی مناطق دانشگاهی با 

ی برتر و کیفی کشور به عنوان دانشگاه معین ها دانشگاهابتکار عمل و نقش موثر 

ترین ضامن اصل اصیل لمی داشتند و ازهمه مهمتر این سیاست را مهمباور ع

محتوای قابل  دانند. میاستقالل دانشگاهی و آزادی آکادمیک در آموزش عالی 

توجهی در قالب سه گزارش به شرح زیر تهیه و در حوزه معاونت محترم آموزشی 

 وزارت متبوع ارائه شد :

  تمرکززدایی در آموزش عالیبررسی تاریخی و تحلیل سوابق 

  بررسی و تحلیل وضع موجود مناطق دهگانه کشور با نظر به آمایش

 سرزمین

  بررسی و تحلیل کلیه مستندات قانونی و حقوقی تفویض اختیار

 سند تحلیل شد( 40ساختاری) بیش از 

های علمی و در کنار بررسی اسنادی به روش تشکیل طبق روش ،در نهایت

مقوالت بدست آمده از  .عان با رویکرد آینده پژوهی روی کردپنل خبره و ذینف

 پانل دو دسته :

ای در آموزش عوامل پیش برنده و فرصت ساز) الزامات اجرای مدیریت منطقه

 عالی(

 ها دانشگاهای و مشارکت پذیرش منطقه .1

 یکپارچگی درونی .2
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 یکپارچگی بیرونی .3

 مدیریت تغییردر اجرا و راهبردی  .4

 ی معینها دانشگاهرفیت سازی توانمند سازی و ظ .5

 ی اقتصاد منابع آموزشها الزام .6

 رویکرد مبنا در مدیریت تغییر .7

 هاگیری از فرصتبهره .8

 شبکه سازی در آموزش عالی .9

 ی سیاسی و نهادی و حاکمیتیها محدودیت .10

 نگرش مدیران .11

 هااصل استقالل دانشگاهی و حقوق استیناف در تعارض .12

 عوامل بازدارنده و تهدیدزا)موانع اجرای مدیریت منطقه  ،هانااطمینانی

 ای در آموزش عالی(

 ابعاد کالن اقتصاد ملی ،ها دانشگاهای، جهانی فرامنطقه .1

 احاله به جای تفویض  .2

 ی معینها دانشگاهعملکرد ناموفق  .3

 مقاومت در برابر تغییر .4

 ای بورکراسی موجودافزایش منطقه .5

 بخششکل نگرفتن اجماع رضایت .6

 واگرایی و عدم امکان هماهنگی و هم افزایی .7

 بدکار کردی مدیریت تغییر .8

ای الزامات اجرای مدیریت منطقه گرچه رعایت ،توان بیان داشت بندی می در جمع

تجربه آموزش عالی و کشاند اما ما را به سوی تمرکززدایی می در آموزش عالی

ایش آموزش عالی به دنبال سازی آن چند بحران برای کشور ایران از منظر آم انبوه

 :داشته است

 اعتباری دانشگاه شده است توسعه کمی موجب بی :(بحران نظم )هژمونی. 

 نفعان جامعه به  دانشگاه ایرانی از دیدگاه دانشجویان و ذی :بحران مشروعیت
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عنوان منبع تولید علم در حال زوال است زیرا مفاهیم استاد و دانشجو، تحقیق 

 .درسی دستخوش تغییرات اساسی شده استو تدریس و کرسی 

 به عنوان یک نهاد در تطبیق خود با ماهیت و سرشت یک  :بحران نهادی

 .هایی شده است دانشگاه واقعی و همچنین نیازهای جامعه دچار کژی

 ی درسی مبتنی بر اقتضائات بومی محلیها طراحی برنامه د(

در آموزش عالی  ریزی درسیتحلیلی بر سیاست کاهش تمرکز از برنامه

واضع نظریه  ،ژوزف شوآب (1387،)مهر محمدی ها ایران : ضرورت و فرصت

( و گرچه در کشور ما چندان مورد عنایت 1969درحوزه برنامه درسی است ) 7عملی

ریزی ای بر برنامهقرار نگرفته است، به اعتقاد نگارنده توانسته اثر تعیین کننده

گذارد. وی، معتقد بود که حذف متخصصان رشته درسی در جهان از خود به جای 

های درسی جدید در دستور های مهم ملی که تولید برنامهبرنامه درسی از موقعیت

اعتباری شدن در ایاالت متحده آمریکا، نشانه بی 1960کار بوده است، مانند دهه 

نان در زدگی و عدم توانایی آمتخصصان این رشته بود و دلیل آن را باید در تئوری

های خاص )عملی( جستجو کرد.بدین های درسی پاسخگو به موقعیتطراحی برنامه

های درسی از این کیفیت ترتیب او پیشنهادهای متعددی برای برخورداری برنامه

ی پنجگانه در ها گروهترین آن به مشارکت نمایندگان اساسی ارائه نمود که مهم

عبارتند از : معلم)استاد(، دانش  ،ها گروهاین  .شودساختار برنامه درسی مربوط می

آموزان)دانشجویان(، متخصص رشته علمی، افراد آشنا به شرایط محیطی و محلی و 

 ریزی درسی.باالخره متخصص برنامه

ها خاص خود از جمله ها و قوتالزم است بر اساس شناخت فرصت ها دانشگاه

های بسترهای فرهنگی و وضعیت اقتصادی دست به طراحی برنامه ،استاد، امکانات

های درسی از تنوع و درسی متفاوت در یک رشته خاص بزنند و بدین ترتیب برنامه

 هویت محلی برخوردار شود.

تواند اهمیت و نمود بیشتری داشته های علوم انسانی میاین مهم، خصوصا در رشته

تضائات محلی به قیمت فراموش کردن اقتضائات باشد. ناگفته پیداست توجه به اق

                                                                                                                        
7 - Practical 
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یک برنامه »ملی در نظر نیست. آنچه باید در انتظار تحقق آن بود، این است که دیگر

در یک رشته تحصیلی پدیده ای قابل دفاع تلقی نشود. به دیگر سخن « درسی ملی

یک  در« های درسی طراز ملیبرنامه»توان در انتظار شکل گیری در این شرایط می

یی که به ها دانشگاهتواند به وسیله های درسی طراز ملی میرشته خاص بود. برنامه

ریزی درسی ندارند، ارزیابی امکان ورود مستقیم به صحنه برنامه ،دالئل مختلف

 ی الزم مورد استفاده قرار گیرد.ها گردد و پس از دخل و تصرف

متمرکز، غیرمتمرکز و مقایسه سه نظام آموزش عالی ) تجارب سایر کشورها

 (نیمه متمرکز

معموال به دو حوزه دولتی و خصوصی تقسیم  های آموزشی جهان که در سیستم

های است  تنظیم و تعیین سیاست ،ها غه اصلی کنشگران اصلی این حوزهدشود، ذغ می

 مؤسساتسازی کند. در این راستا،  را بهینه مؤسساتکه بتواند بازده آموزشی و عملی 

ه از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند و بر اساس اصل رقابت در بازار خصوصی ک

ای تنظیم کنند که  های آموزشی خود را به گونه ، به ناچار باید سیاستکنند کار می

را داشته باشند، در غیر این صورت، شکست خورده و از  مؤسساتیارای رقابت با سایر 

دولتی این عدم رقابت سبب شده تا  تمؤسساای  شوند. اما در حوزه دور خارج می

سوالی انگاری روبرو شود.  انگیزه برای رقابت و بهبود کیفیت آموزشی با موانع و سهل

شود این است که آیا موفقیت یک نظام آموزشی واقعا به  که در اینجا مطرح می

های ساختاری و نظامی مرتبط است یا نشات گرفته از عوامل دیگری  بندی تقسیم

به واقع نماینده سه نوع نظام های که در اینجا بدان آنها اشاره شده است،  نمونهاست؟ 

موفق آموزشی با ساختارهای مختلف هستند که علت موفقیت آنها بیشتر از آنکه به 

و کیفیت ارائه آنها  مؤسساتساختارها مربوط باشد به نحوه عملکرد آموزشی خود 

در این بخش،براساس ساختار آموزش عالی)متمرکز، نیمه  .داند مرتبط می

 متمرکز،غیرمتمرکز( سه کشور ژاپن، استرالیا وآلمان در نظر گرفته شده است.



 
 آلماننظام آموزش عالی 

 نظام آموزشی گذاران سیاست برنامه درسی آموزش عالی مؤسسات مؤسساتانواع  ارزشیابی

رنامه درسی آلمان * ب
بر سه محور 
خودارزیابی، ارزیابی 

ها  بیرونی و گزارش
استوار است. 
خودارزیابی در تمام 

است و  الزامیسطوح 
به تمام مدارس و 

ی مربوطه ها سازمان
 .مرتبط است

 یها دانشگاه *
 نظری

ی علوم ها دانشگاه* 
 به کاربردی )بیشتر

 و علمی جنبه
 کاربردی و ای حرفه
 تا دارند کار علوم

 نظری(. محتوای
 

در جمهوری  ها دانشگاه* 
حوزه  کفدرال آلمان ی

مشترك محسوب شده و 
بنابراین تقریبا به طور کلی 

ای سهم بودجه عمومی  بوسیله
شود. طبق  تامین مالی می

قانون اساسی این کشور، 
گذاری و حمایت مالی  سرمایه
بر عهده  ها دانشگاهاز 
های محلی هر ایالت  دولت
 .است
 مؤسساتو  ها دانشگاه* 

آموزش عالی در جریان و بطن 
گیری  فرآیندهای تصمیم

ساختار و محتوای برنامه * 
صیفات درسی در قالب تو

( با عنوان 8الگویی )ماژوال
قوانین مطالعه یا 

های مطالعه و قوانین  برنامه
امتحان تعیین  -ارزشیابی 
 شده است.

گیری درباره  تصمیم* 
آموزش و برنامه درسی 

ای  آموزشی در حیطه
قدرت واحدهای فدرال 

(Laenderقرار دارد ). 
 زیادی حد تا ها دانشگاه* 
 هم و استاد انتخاب در هم

نظام حکومتی در کشور * 
باشد  نظام فدرال می آلمان،

ی مختلف ها که در آن ایالت
از استقالل عمل فراوانی 
 ازجمله در ارتباط با نظام

 باشند. آموزشی برخوردار می
ای تعلیم و  وزارتخانه* 

مسئولیّت  تربیت و فرهنگ
کلیّه امور مربوط به تعلیم و 

ت را به تربیت ساکنان ایاال
 .عهده دارد

حوزه کنشگران اصلی * 
متشکل از آموزش عالی 

 ها دانشگاهدولت ملی و خود 

به خاطر قدرت * 
ای  گسترده

های محلی در  دولت
حوزه آموزش، 

آموزشی سیستم 
بشدت  این کشور

 .غیرمتمرکز است

                                                                                                                                                                                                 

های برنامه درسی  دفترچه راهنمای ماژول و یا کاتالوگ ماژول، ماژول را در قالب حجم کار دانشجویان و میزان نمرات گرفته شده توصیف می کنند. ماژوال  8

* میزان ، های الزم برای شرکت )در برنامه درسی( شرط * پیش؛ های تدریس * اشکال یا انواع روش؛ * اهداف محتوای و قیدی ماژوال شامل اطالعات زیر است:

* حجم کار ؛ ها در آن ارائه می شوند ای که  ماژول * دامنه؛ * نمرات و نشانگان معتبر؛ های الزم برای دادن نمرات قبولی شرط * پیش؛ کاربردپذیری ماژول

 ره ماژوال* طول مدت یا دو، دانشجویان

 



 

 

 

 نظام آموزشی گذاران سیاست برنامه درسی آموزش عالی مؤسسات مؤسساتانواع  ارزشیابی

های آموزشی  مرتبط با سیاست
و  ها دانشگاهقرار دارند: انجمن 

آموزش عالی  مؤسساتسایر 
آلمان یک سازمان منسجم و 
واحد در حیطه آموزش عالی 

 در آلمان است.

 هم و دانشجو گزینش در
 درسی برنامه انتخاب در

 .آزادند خود
* بعد از اصالحات سال 

دولت فدرال ، 2006
تقریبا به طور )مرکزی( 

از دخالت در امر  کامل
 آموزش کنار کشید.

بر اساس همین قانون * 
ای تعلیم  وزارتخانهاساسی، 

امر  9 و تربیت و فرهنگ
های  هماهنگی سیاست

محلی های  آموزشی دولت
 را بر عهده دارد.

های آموزشی  نامه آیین* 
مختص هر ایالت بر اساس 
مصوبه آموزشی خود همان 
ایالت و قوانین آموزشی آن 

 شود. تنظیم و اجرا می
 

دولت بیشتر نقش  هستند.
را در  مؤسساتحامی مالی 

حوزه آموزش عالی و بازار 
 کار دارد.

در هر دو نوع از * 
ی آلمان )نظری و ها دانشگاه

های  کاربردی(، دستورالعمل
ها  ساختاری برای تمام ایالت

و اخذ مجوز رسمی برای 
مشخصات برنامه درسی و 
سیستم از طرف انجمن  
وزاری آموزش و پرورش و 

 شود. فرهنگ صادر می
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 ژاپننظام آموزش عالی  

 مؤسسات انواع ارزشیابی
 آموزش مؤسسات

 عالی
 گذاران سیاست درسی برنامه

نظام 
 آموزشی

 * سیستم
 برنامه سنجی کیفیت
 آموزش در درسی

 ژاپن، عالی
 عین در و گیرانه سخت

خاصی  پیچیدگی حال
 از سیستم این. دارد

( 1: بخش چهار
 ایی؛ پایه تأیید سیستم
 سیستم( 2

 خود و خودنظارتی
 یک( 3 ارزیابی؛

 و اعتبارسنجی سیستم
 به معروف ارزشیابی

CEA سیستم( 4 و 
 جامع ارزشیابی
 ملی دانشگاه

 از توجهی قابل * بخش
 را نظام آموزش عالی

%( 75) خصوصی مؤسسات
 تنها و دهند می تشکیل

 مختص باقیمانده% 25
 .است دولتی مؤسسات

و مدارس  ها دانشگاه* 
آموزش عالی که بر روی 
تحقیق و پژوهش متمرکز 

 هستند.
های مقدماتی که  کالج* 

های کارآموزی و  دوره
آموزشی کوتاه مدت را ارائه 

 کنند. می
و صنعت کالج تکنولوژی * 

 محور
ای که  * کالج آموزش حرفه

مورد باال متمایز بوده  از سه
و تقریبا از قوانین و مقررات 

اعمالی وزارت آموزش 
 کشور آزاد است.

 و دانشگاه تأسیس* 
 علوم های کالج
 اخذ نیازمند مهندسی
 وزارت از مجوز
 .است کشور آموزش

دولت ملی حدود * 
 یها یک سوم هزینه

جاری مؤسسات 
خصوصی را با 

های بالعوض  کمک
 کند. یتأمین م

مدارس و  درسی برنامه* 
 سوی از نیز ها محتوای کتاب

 تنظیم و تهیه مرکزی دولت
 برنامه نحوه و ساعت. شود می

 وزارت تأیید به نیز درسی
 آموزش برسد.

 با کشور آموزش * وزارت
 و ها دانشگاه اساتید همکاری

 برنامه آموزش مرکزی هیئت
 برنامه تنطیم مسئول درسی،

 .است درسی
 در ژاپن در درسی * برنامه

 بسیار کشورها سایر با مقایسه
 کلیدی مفاهیم روی بر و مختصر
 و جزئیات ارائه از و است متمرکز

 اجتناب ایی حاشیه توصیفات
 .است کرده

 ویژه، آموزش و رشته هر * برای
 و انتخابی اجباری، دروس

 .دارد وجود اختیاری

 ژاپن آموزش * وزارت
 و درتوسعه محوری نقش

 استانداردهای نگهداری
این  در ملی آموزشی

 .کند می بازی کشور
 بر عالوه وزارتخانه * این

 برنامه های رهنمون
 تأیید توسط آموزشی،
 درسی، کتب

 را علمی استانداردهای
 آورد. در می اجرا به

 در ها شهرداری * نقش
 ژاپن آموزشی سیستم

 حوزه در را خود بیشتر
 و تأسیس و مدارس
 نشان آنها تجهیز

 .دهد می
 ای وظیفه ها * استانداری

 امور بر ریاست و نظارت
 اعضای کاری و شخصی

 حوزه در ها شهرداری
 .دارند عهده بر را آموزش

 * الگوی
 اصلی
 نـظام
 مدرسه

 ژاپن در
 سیستمی
 یکپارچه

باشد  می
 )متمرکز(.



 

 

 

 نظام آموزش عالی استرالیا

 گذاران سیاست نظام آموزشی
 برنامه درسی

 
 مؤسسات

 آموزش عالی
 ارزشیابی مؤسساتانواع 

 در * آموزش

 استرالیا

 براساس

 رویکرد

 -متمرکز 
 غیرمترکز

 باشد. می

 ملی آموزش * سازمان

 رؤسای از متشکل استرالیا

 و ایالتی اصلی، دولت
 است. ای منطقه

 نهاد ای منطقه آموزش* 

 کلی مسئول و گیر تصمیم

 آموزش و اشتغال سیستم

 است. ای منطقه ملی
 در ملی * کارآموزی

 رؤسای از استرالیا: متشکل

اصلی  دولت و حکومتی
 قلمروها(. و )ایاالت
 تحقیقات ملی * مرکز

 ای. حرفه و فنی آموزش
 

 تحت و وزیران نظر زیر * برنامه درسی

 از متشکل که تحقیقات شورای حمایت

 انجام است دانشگاهی و تحقیقاتی مراکز

 شود. می
 رویکرد بر مبتنی های مدرسه * آموزش

 درسی های برنامه محوری است. یادگیرنده

دانش  عالیق و نیازها تنوع بر مبتنی
 در مدارس بعضی باشد، آموزان می

 مختارند. ویژه دروس انتخاب
 ای برنامه استرالیا، ملی درسی * برنامه

 است. قابلیت بر مبتنی
 توسعه برنامه از بخشی * بعنوان

حمایت  معلمان و مدارس ای، حرفه
 نیازهای براساس تحقیقاتی تا شوند می

 جامعه و شان آموزان دانش عالیق و ویژه

 محلی

 
 *
ی ها دانشگاه

استرالیا 
مؤسسات 
مستقلی 

هستند که 
بر اساس 

قانون ایالتی 
ها و  سرزمین

یا فدرال 
 تأسیس

 .اند شده
 

 
دانشگاهی  مؤسسات

رسمی: بیشتر در 
حوزه نظری و البته 

همزمان حوزه عملی و 
را نیز پوشش 

 دهند. می
غیر  مؤسسات* 

این دانشگاهی: 
مؤسسات آموزشی 
طیف وسیعی از 

ای را  های حرفه آموزش
برای مشاغل تجاری، 

ای و نیمه  فنی و حرفه
ای فراهم  حرفه
 .آورند می

 
ی استرالیا ها دانشگاه* 

خوداعتبار تشکیالت 
 سنجی دارند.

گواهینامه عرضه * 
شده از طریق 

 مؤسسات
غیردانشگاهی اغلب 
محوریت کاربردی 

 .10دارند
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های آموزشی )غیرمتمرکز،  در این قسمت تالش شده است تا سه نمونه از نظام

های  متمرکز( آموزش عالی در کشورهای توسعه یافته با هم از جنبه متمرکز و نیمه

گذاری آموزشی، برنامه  مختلف )نظام آموزشی، کنشگران دخیل در امر سیاست

آموزش عالی و سیستم ارزشیابی( مورد ارزیابی قرار گیرند.  مؤسساتدرسی، نوع 

های انتخابی از سه کشور توسعه یافته که به  همان طور که مشخص است، نمونه

های برتر دنیا هستند، برگزیده شده است که البته هر  لحاظ آموزش عالی جزء نظام

نیمه متمرکز را  کدام از این کشورها سیستم آموزشی متفاوت متمرکز، غیرمتمرکز و

ای که باید در اینجا بدان اشاره کرد، میزان تمرکزگرایی یا  دار هستند. نکته

توان گفت که این عناوین بیشتر از  میهای آموزشی است.  غیرمتمرکز بودن سیستم

های آموزشی باشند، بیشتر  های عینی خوداین نظام ای واقعیت آنکه بازگوکننده

روند. چون به طور دقیق و حتمی  آنها به شمار می های برای تفکیک اسمی برچسب

توان ادعا کرد که سیستم آموزشی آلمان واقعا غیرمتمرکز صرف یا سیستم  نمی

گانه از  آموزشی ژاپن متمرکز است. بلکه هر کدام از اینها خود به نحوی تلفیقی سه

آنها در گیر  این عناوین هستند. نکته دیگر در مورد این سه نمونه، موفقیت چشم

عرصه آموزشی است که بیشتر از آنکه به خود نظام و ساختار آموزشی آن مرتبط 

 گردد.  ها در این کشورها باز می ای آموزش باشد، به کیفیت و نحوه ارائه

 نظام آموزشی هروجود انگیزه در اساتید و مربیان آموزشی یکی از اصول اساسی 

های خود به بهترین  ها و آموزه دانستهاست که موجب تشویق مربیان به ارائه  موفق

عاملی که در صورت غیاب آن به هر دلیل تاثیر روش ممکن به فراگیران است. 

برخی بر این مستقیمی بر عملکرد آموزشی مربیان خواهد داشت. از سوی دیگر، 

های ارزشیابی کشوری و استانی  توانند با اعمال سیاست باور هستند که کشورها می

و یادگیری فراگیران را کنترل و نظارت و از طریق بازخورد عملکرد  شروند آموز

برخی نیز به  آموزشی آنها به خوبی عملکرد مربیان را نیز نظارت و ارزشیابی کنند.

 تأکیدهای هنگفت به عنوان یک عامل در موفقیت نظام آموزشی  گذاری سرمایه

ای  ها شد اما نکته و سیاستتوان منکر موفقیت نسبی این عوامل  دارند. البته نمی

جالب توجهی که باید مد نظر قرار داد و اینکه در بررسی انجام شده در مورد 

های انجام شده در این  گذاری های آموزشی و میزان موفقیت آنها با سرمایه نظام
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(، مشخص شد که رابطه OECDتوسعه ) اقتصادی و همکاری حوزه از سوی سازمان

ذاری هنگفت و بازده آموزشی باال وجود ندارد گ مستقیمی بین سرمایه

(Woessmann, 2001 ،در بخش ساختاری و نظام آموزشی سختگیرانه و دقیق .)

دهد  های ژاپن نباشد، اما بررسی اخیر نشان می شاید هیج جای دنیا در حد و اندازه

ه رتبه ی آسیا بها دانشگاهای دانشگاهی، دانشگاه توکیو از رتبه یک  که به لحاظ رتبه

هفتم تنزل کرده است. برخی این تنزل رتبه را به سیستم آموزشی سفت و سخت 

این کشور که بیشتر بر حفظ و از بر کردن دروس و ناتوانی آنها در ایجاد تفکر 

انتقادی در دانشجویان به نسبت روند رو به رشد و توسعه جهانی آموزش مرتبط 

مند این کشور قدرت  سله مراتبی و نظامدانند. از سوی دیگر، ساختار آموزشی سل می

  .(Stewart, 2016مانور را از دانشجویان و اساتید تا حدودی سلب کرده است)

آلمان به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته که به لحاظ عملکردی همیشه یکی 

ها و عملکردهای آموزشی را داشته است، وقتی به ساختار  ترین نظام از موفق

بیشتر از آنکه ساختار غیرمتمرکز آن در این موفقیت شود،  آموزشی آن توجه می

 مؤسساتو برنامه درسی که در های دقیق آموزشی  دخیل باشد، دستورالعمل و رویه

گذاران به کنشگران اصلی این حوزه یعنی مربیان  این کشور و اهمیتی که سیاست

های هنگفت، مدیریت  در کنار هزینه. گردد آموزشی و خود دانشجویان باز می

های عملکردی و  بر جنبه تأکیدهای آموزشی مختلف و  کارآمد، تقسیم حوزه

ای شغلی فراگیران از مهمترین علل موفقیت آن  یندهکاربردی واحدهای درسی و آ

توان نقش ظریف و  است. با وجود غیرمتمرکز بودن نظام آموزشی این کشور، اما می

های درسی  حساس وزارت آموزش و فرهنگ این کشور را در چگونگی هدایت برنامه

 .و نظام آموزشی آن مشاهد کرد

 

 تحلیلی بر آموزش عالی آلمان

آشنایی با ساختار نظام آموزش عالی و در راس آن با سازوکار برنامه درسی پس از 

اکنون در قالب تحلیلی، تجربه زیسته یکی از اساتید دانشکده علوم ،کشور آلمان

اجتماعی دانشگاه یزد با عنوان تاملی بر نظام آموزش عالی آلمان و ایران؛ را بررسی 
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 کنیم.می

گروه علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه یزد(  علمی هیأتدکتر توکلی زاده)عضو 

 به عنوان سخنران 

این نشست ابتدا در زمینه درآمد متخصصان و استادان در آلمان صحبت و سپس 

 .ساختار آموزش عالی آلمان را تشریح کرد

وی با اشاره به دو نوع اصلی مدارس عالی این کشور، یعنی دانشگاه و مدارس عالی 

 ها دانشگاهمحور بودن  پژوهش و نظریهتوان به  ها می مهم ترین تفاوتفنی، افزود: از 

 .اشاره کرد و آموزش و کاربردمحوری در مدارس عالی فنی

زاده در ادامه این نشست به دوره دکترا در آلمان اشاره کرد و افزود:  دکتر توکلی

 دوره ارتقاشود، بلکه  دوره دکترا به عنوان دوره تحصیلی در آلمان شناخته نمی

(promotion)  نام دارد و به کسانی که در این دوره هستند عنوان دانشجو اطالق

 .گیرند شود بلکه از اصطالحات دیگری بهره می نمی

محور  رشتههای ارتقا که معادل دوره دکتراست،  وی همچنین بیان کرد: دوره

ا معموال ه و هنگام صدور مدرك برای آن نیستند بلکه تخصص و موضوع محورند

شود،  شود بلکه اصطالحاتی که در عنوان دکترا بیان می عنوان رشته ذکر نمی

نشانگر حوزه کلی فعالیت شخص است که امروزه در صدور بسیاری از مدارك، به 

ذکر  "دکترای نظری"ویژه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و علوم پایه تنها عنوان 

 .شود اره نمیشود که حتی به حوزه تخصصی هم اش می

عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، بر 

های برجسته دوره  به تفاوتاساس تجربه زیسته و مقایسه آن با تجربیات ایران، 

 پژوهش و خودآموز به توان می  دکترا )ارتقا( در آلمان پرداخت که از آن جمله

محور بودن به جای  راهنما، موضوع و تخصص استاد یک نظر تحت بودن محور

نامه در هر زمان  پذیری در تغییر مسیر موضوع فعالیت و پایان محوری، انعطاف رشته

به صالحدید استاد راهنما یا دانشجو، محور بودن استاد راهنما در زندگی فرد در 

 .الزحمه برای راهنما اشاره کرد طول دوره، نداشتن حق

های برجسته منفی و مثبت اجتماعی و  ر ادامه با اشاره به نکتهدکتر توکلی زاده د

کمرنگ بودن ویژگی تفاخر و های مثبت در حوزه علم و فناوری در آلمان به  نکته
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به عنوان دو نکته اجتماعی اشاره کرد و افزود: این  پایین بودن کنترل اجتماعی

ای که باعث  ، به گونهموارد نقش غیر مستقیمی در توسعه علم و فناوری داشته است

شده است افراد به دلیل علم و دل و نیازشان به دنبال تحصیل و پژوهش 

 تحقیقات و فناوری(. ،، وزارت علوم1395 ،زاده)توکلیبروند

متمرکز آن )نمونه موردی دانشگاه  در مورد استرالیا و نظام آموزشی نمیه 

که با سیستم آموزشی ایران به لحاظ ساختاری مشترکات کم و بیشی با  آدالید(

گیر این  بیشتر از آنکه ساختار آموزشی در موفقیت چشمتوان ادعا کرد  هم دارد، می

های  کشور و دانشگاه نقش داشته باشد، نحوه و نوع برنامه درسی است که زمینه

برنامه درسی دانشگاه آدالید  آموزش عالی را فراهم کرده است. مؤسسهموفقیت این 

یک برنامه درسی جامع، گسترده و در عین حال چند الیه است که با توجه به 

های خود ایالت و نظام آموزشی استرالیا و ساختارهای  ها و پتانسیل بسترها، ظرفیت

. در واقع، در این ساختار منظم و اقتصادی تنظیم تدوین شده است –اجتماعی 

های موجود در قالب ساختارهای  شده است تا تمام عوامل و مولفهجامع سعی بر آن 

بکار  مؤسسهفوق ذکر در راستای تدوین و اصالح هر چه بهتر برنامه درسی این 

 گرفته شود.
 

 
بسترهای اجتماعی و 

 سیاسی
بسترهای انضباطی و  های دانشگاهی محیط

 بسترهای برنامه درسی اصولی

راهبردی یا برنامه  ی یادگیریها مهارت
 های دانشگاه الویت

 شده اصالح اهداف
 درسی برنامه

معیارهای موضوعی یا 
 اصولی

فرآیندهای کنترل  ی پژوهشیها مهارت
 کیفیت آموزشی دانشگاه

 دستاوردهای یادگیری
 ای برنامه و درسی

های  ویژگی
 التحصیالن دانشگاه فارغ

ی ها گروهانداز  چشم ارزشیابی های دانشگاه سیاست سطح سواد آکادمیک
 ذینفع

منابع و ساختارهای  پیشرفت
 دانشگاه

 فرآیند تمهیدات
 تدریس و یادگیری

دستاوردهای یادگیری 
 آستانه

الزامات ثبت نام یا    ساختار
 ای اعتبارسنجی حرفه

    دهش ی گستردهها دوره
ی پایه یا ها دوره

 مرکزی
   

    ملزومات
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های متعدد، برنامه درسی دانشگاه آدالید  تاثیر مولفهشکل چارچوب جامعی که تحت 

 تنظیم و تدوین شده است.

 
   محور آبی رنگ: بسترهای اجتماعی و سیاسی

 های دانشگاهی   محور نارنجی: محیط

 محور سبز: بسترهای انضباطی و اصولی  

 محور زرد: بسترهای برنامه درسی
 Adelaide Universityمنبع: 
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 گیری بحث و نتیجه

ی قبل و پس از ها درسی در نظام آموزش عالی کشور در سال ریزیبرنامهمروری برسیر 

تغییر در برنامه درسی  ،دهد که در پی تغییرات اجتماعی میانقالب اسالمی نشان 

هرچیز و تقریبا در  از مستمر و در عین حال ضروری بوده، لکن بیش ایپدیده ها دانشگاه

ی ها ی دروس رشتهها موضوع تمرکز گرایی در تدوین عناوین و سرفصل ها همه دوران

کم توجهی به رشد .دانشگاهی مورد انتقاد کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته است

درسی  ریزی برنامهدانش و تحوالت جهانی، عدم مشارکت فراگیر دانشگاهیان در فرایند 

از جمله انتقادهایی بوده ،بان و جامعه با نیازهای مخاط ها و عدم ارتباط محتوای رشته

 هیأتدرسی دانشگاه محور، برنامه ای است که توسط اعضای  ریزی برنامهبر  تأکیدکه 

علمی متخصص در هر رشته دانشگاهی، و متخصصان برنامه درسی در چارچوب اصول 

شود.  میکلی نظام آموزش عالی کشور و اصول و مبانی دانش برنامه درسی طراحی 

 ،ی دانشگاه و عالیق و نیازهای دانشجویانها ی جامعه، توانمندیها ظارات و نیازمندیانت

باید لحاظ شود. اسکورز به نقل از  ریزی برنامهاز جمله مواردی است که در این 

از درون  ها گروهآن است که  ریزی برنامه( معتقد است ویژگی این گونه 1376راتکلیف)

از بیرون به نیازهای اجتماعی و موضوع درسی و از اطراف خود ،به ساختار مبانی دانش

  کنند. میآموزشی توجه  مؤسساتبه مقایسه با سایر 

بنابراین تصمیم نظام آموزش عالی کشور در تمرکززدایی و تفویض اختیارات مربوط 

، فرصتی است که به جهت مزایای مترتب بر آن ها دانشگاهدرسی به  ریزی برنامهبه 

آغاز این حرکت نو به طور  ،غتنم شمرده شود، لکن مانند هر اقدام دیگرباید م

یی همراه خواهد بود. آگاهی نسبت به پیش نیازها، ها طبیعی با فراز و نشیب

شناخت آفات احتمالی و فراهم ساختن ملزومات اجرایی این روند، از طریق مروری 

و استفاده از تجارب  درسی  و نظام آموزش عالی کشور ریزی برنامهبر پیشینه 

این مسیر را هموارتر و نتایج آن را نهادینه خواهد  ،ی سایر کشورهاها دانشگاه

( اشاره به این موضوع دارند که تالش متخصصان 1390،ساخت )نصر و همکاران

درسی در آگاه نمودن دست اندرکاران و تصمیم گیران نظام آموزش  ریزی برنامه

و راهبردهای مقابله با این  احتمالی این پدیده نو یها عالی از الزامات و آسیب
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 تواند تضمین کننده سالمت و دوام آن باشد.  میشود،  میکه به آن اشاره  ها آسیب

 الزامات برنامه درسی دانشگاه محور

.باید اذعان نمود که مقصود تمامی بازشناسی رسالت آموزش عالی .1

تحقق رسالت نهایی آن است  ، ارتقای کیفی آموزش عالی وها و تالش ها حرکت

شود مگر اینکه درك برنامه ریزان از آموزش عالی با توجه  میو این امر محقق ن

یی ها به شرایط و تحوالت جهانی و اجتماعی موجود و آینده ارتقا یابد. پدیده

همچون استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در تدریس و پژوهش، جهانی 

بر پرورش خالقیت و نوآوری و گسترش فرهنگ  تأکیدشدن، کارآفرینی، 

خوداشتغالی در دانشجویان از جمله محورهای باز شناسی اند که در تعریف 

 مجدد از آموزش عالی و اهداف آن باید مورد توجه قرار گیرند.

برنامه ریزان معتقدند سرآغاز فرایند  نیازسنجی واقع بینانه و جامع. .2

با سنجش نیازهای دانشجویان و جامع  .درسی نیازسنجی است ریزی برنامه

توان ضرورت اجرای یک دوره آموزشی را تعیین نمود. هر چه این  می

نیازسنجی واقع بینانه و جامع تر باشد به تصمیم سازان در تعیین عناصر و 

 اجزای برنامه و در نهایت اجرای آن کمک بیشتری خواهد کرد.

روند تحوالت علمی بشر زمینه  سرعت روزافزون تغییرات اجتماعی ونوآوری. .3

بیش  تأکید .ی تلفیقی را فراهم ساخته استها و روش ها ظهور و توجه به رشته

ی تلفیقی و به ویژه میان ها ی موجود و غفلت از ارائه دانشها از حد بر رشته

رشته ای مورد نیاز جامعه و همسو با تغییرات دانش بشری، ایستایی در 

 شود. میب ریزی درسی را موج برنامه

 .علمی در طراحی برنامه درسی هیأتمشارکت همه جانبه اعضای  .4

علمی، استفاده  هیأتبسیاری از صاحب نظران برای جلوگیری از انزوای اعضای 

( معتقد است که 1383دانند.آراسته) میاز رویکردمشارکتی را اجتناب ناپذیر 

 ،علمی هیأتگیری مبتنی بر اجماع و افزایش قدرت و اختیار اعضای  تصمیم

 سازد. میدو اقدامی است که تحقق رویکرد مشارکتی را ممکن 
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 ی برنامه درسی دانشگاه محورها آسیب

( قرائت 1387درسی؛ به گفته مهرمحمدی) ریزی برنامهساده انگاری امر خطیر  .1

حداقلی در طراحی سند برنامه درسی مانع از آشکار شدن ماهیت و جوهر کلی 

برنامه است. لذا نباید طراحی و بازنگری تنها به تعیین اهداف بسنده نمود و از 

 ی یادگیری غفلت کرد.ها عناصر مهم دیگر برنامه درسی به ویژه فرصت

ی علوم انسانی، با ها علمی،حتی در رشته هیأتعدم آشنایی اعضای  .2

 درسی. ریزی برنامه

ی درسی ها توجه بیش از حد به شرایط و نیازهای زمان حال در طراحی برنامه .3

 نگری عالمانه و محققانه و غفلت از آینده

ی کارشناسی ارشد که در حال ها ایجاد مشکالت احتمالی برای داوطلبان دوره .4

تواند  میگردد. این مشکالت  میمتمرکز برگزار  حاضر آزمون آن به صورت

ی برنامه درسی ها ناشی از نا هماهنگی و اختالف فاحش در عناوین و سرفصل

 ی مختلف باشدها دانشگاهی مشابه در ها رشته

پس از یک بار  ها دانشگاهدرسی در  ریزی برنامهتلقی خاتمه یافتن فعالیت  .5

 نکردن مجدد آنها. ی جدید و نقدها بازنگری و ارائه سرفصل

های درسی بازنگری شده توسط برخی از اعضای  عدم اجرای مطلوب برنامه .6

بر عادات  تأکیدتواند ناشی از مقاومت در برابر تغییر و  میعلمی که  هیأت

 گذشته باشد.

 

 راهبردها

 ها دانشگاهانجام شده  ارزیابی جامع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از اقدامات .1

و  ها در زمینه تغییر و طراحی برنامه درسی به منظور تشخیص چالش

 اندازهای تمرکززدایی در نظام آموزش عالی. چشم

ی سراسر کشور از طریق ها دانشگاهی آموزشی ها گروهایجاد هماهنگی بین  .2

به منظور کاهش  ها گروهبرگزاری جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان این 

ی درسی طراحی شده.بدیهی است که نباید ها برنامهی فاحش بین ها تفاوت
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و نیازهای  ها زیرا توجه به توانایی ،این هماهنگی به یکسان سازی منجر شود

درسی  ریزی برنامهمحلی و منطقه ای که دانشگاه در آن واقع شده از ارکان 

 است که نباید از آن غفلت کرد.

ی ها و طراحی برنامه یریز برنامهی آموزشی در خصوص ها برگزاری کارگاه .3

درسی)در این  ریزی برنامهعلمی موثر در  هیأتبه ویژه برای اعضای  ،درسی

 ها راستا الزم است برای تهیه متون آموزشی مناسب برای اداره این کارگاه

 اقدامات الزم ازسوی متخصصان صورت پذیرد(

علمی  هیأتی مادی و معنوی به منظور مشارکت کلیه اعضای ها ایجاد انگیزه .4

 ی آموزشی در فرایند تغییر و طراحی برنامه درسیها گروه

ی ها ی درسی جدید وانجام پژوهشها از اجرای برنامه ها دانشگاهارزیابی جامع  .5

به منظور دست یافتن  ،ی درسی قدیم و جدیدها کیفی و مقایسه ای بین برنامه

 به نقاط ضعف و قوت

به منظور استمرار بخشیدن به بازنگری  ها دانشگاهایجاد یک ساختار دایمی در  .6

 .ی آموزشیها گروهی درسی و نهادینه کردن آن در ها برنامه

ی کارشناسی ارشد و ها اعمال تغییرات الزم در شیوه گزینش دانشجویان دوره .7

به منظور  ،ها دانشگاهی درسی ها دکترا با توجه به متفاوت بودن برنامه

 جلوگیری از تضییع حقوق آنان

ی درسی به عنوان ها ی دانشجویان در طراحی برنامهها به دیدگاهتوجه  .8

ی ها و توانمندی ها مخاطبان اصلی برنامه درسی و لحاظ نمودن نیازمندی

 طبقات مختلف دانشجویان

ی ها گروهدرسی به  ریزی برنامهارائه خدمات مشاوره ای از طرف متخصصان  .9

 ریزی برنامهی کیفی فرایند به ویژه مدیران آنها، برای ارتقا ،مختلف آموزشی

 ها دانشگاهدرسی در 

 

 به زعم نگارنده

ساختار آموزش عالی آن کشور است به  برتدوین برنامه درسی هر کشوری مبتنی 

عبارتی مبتنی بر پیشینه فکری و اجتماعی است که از واقعیات اقتصادی، سیاسی و 
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درسی باید بر پایه فرهنگ هر  گردد. برنامه میآن سازگار فرهنگی آن کشور اقتباس یا با 

ی دانشگاهی الزم است ها کشوری شکل گیرد و در اقدامات مربوط به بازنگری برنامه

اعتقادی و زیبا شناختی در نظر  ،اخالقی ،نظام اجتماعی اقتصادی، ارتباطات، فناوری

اجتماعی و فرهنگی جوامع  ،بنابراین، از آنجا که وضعیت اقتصادی .گرفته شود

ی درسی به دالیل متعددی به طور ها توان گفت که برنامه میتغییر است، دستخوش 

 کند: میرا چنین عنوان  دالیل این تغییر(2002)11یابند نری میمستمر تغییر 

ی صنعت و تجارت متقاضی ها شود بخش میتغییر در حوزه فناوری که موجب  -

 ی جدید گردند.ها مهارت

تغییرات اجتماعی که در پیوند با تغییر در حوزه فناوری است و مطالبات  -

 کند. میمتنوعی ایجاد 

شود برنامه درسی قادر به  میتغییر در فناوری آموزشی که توسعه آن موجب  -

 ارائه الگوها و موضوعات نوین و یادگیری آنها شود.

 (1تقاضاها و نیازهای فردی شهروندان )نمودار -
 

 
 (2001چرخه دالیل تغییر برنامه درسی)نری،  :1نمودار 

                                                                                                                        
11 - Neary 

پویایی مستمر 
 فرهنگ

تغییرات اجتماعی، 
 اقتصادی

سیاستهای نوین 
 حکومت فعلی

فناوری و پژوهشهای 
 نوین

فشارها و تقاضاهای 
 جدید بازار کار

نیازهای فردی 
یادگیری مادام العمر 

 جامعه یادگیری
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( تاثیر تغییرات ناشی از رشد 1998گزارشی از کنفرانس آموزش عالی در جهان )

را به  ها در قرن حاضر هی درسی دانشگاها دانش و تحوالت جهانی بر اهداف و برنامه

 تصویر نموده است. 2شرح جدول 
 

لی از چند دهه گذشته )فصلنامه پژوهش و : روند تغییرات ساختاری در آموزش عا2جدول 

 (1377آموزش عالی، پاییز  ریزی برنامه

 به سوی: حرکت از:

 تربیت کار آفرین تربیت فارغ التحصیل

محلی و منطقه ای شدن برنامه درسی و عدم  متمرکز و غیر قابل انعطاف آموزش ریزی برنامه

 تمرکز

 آموزش و پژوهش مسئله نگرفرایندهای  ی درسی موضوع محورها برنامه

 ثبات برنامه درسی

سیالن، فرایندی شدن و قابلیت انعطاف 

ی آموزشی و پژوهشی )فرایندهای فرا ها برنامه

 رشته ای و میان رشته ای(

 دانشگاه برون گرا و پاسخگو به محیط دانشگاه درون گرا و در خود

 

و اجتماعی جوامع، توجه به این تحوالت در عرصه دانش و تغییرات اقتصادی 

و مراکز آموزش عالی را  ها دانشگاهی درسی ها ضرورت بازنگری و دگرگونی در برنامه

منابع محدودی دارند باید  ها دانشگاهسازد. اما از آنجا که  میبیش از پیش آشکار 

گیرند باید دارای  میاین منابع را به درستی به کارببرند، و فرایندی را که به کار 

به لحاظ سیاسی مورد حمایت قرار گیرد. بسیاری از  ،اثربخشی بودهکارایی و 

آموزشی واقع  مؤسسهی جدید بسیار خوب مورد پذیرش اعضای گروه یا ها برنامه

ی ها بنابراین نه تنها باید به طراحی برنامه .اند نشده اند یا بقای چندانی نداشته

لی بودن و کاربست آنها نیز جدید یا بهبود یافته بلکه باید به همان میزان به عم

( که 1394)ملکی، آقا محمدی، دهد نشان می ها نتایج بررسی توجه داشت.

ی بی بدیلی که در جهت رشد و توسعه فراهم ها تمرکززدایی در کنار فرصت

باشد که در سطوح منطقه ای و ملی قابل بحث  میوموانعی  ها آورد. دارای چالش می

و موانع فرایند  ها کی از آن است که چالشنتایج تحقیق حا .و بررسی است

در دو سطح متمرکز و غیر متمرکز قابل بحث و بررسی است در سطوح  ریزی برنامه
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ساختار  ،چالش مفهومی ،ها غیر متمرکز: کمبود نیروی متخصص و ضعف برنامه

فقدان نظام مدیریت منطقه ای و فقدان  ،نگرش بخشی ،متمرکز سیاسی و اداری

توان به نبود تعریف جامع  میاز آن جمله اند. در سطوح متمرکز  ریزی برنامهفرهنگ 

با  ها عدم اولویت گذاری در اهداف برنامه ریزی، برنامهاز توسعه، تمرکزگرایی در 

از  وغیره نام برد. ها در عملیاتی کردن برنامه ها ضعف دولت ،ها توجه به محدودیت

دهند که ( نشان می1990( و )ولک وین،2001شده )هاول، طرفی، تحقیقات انجام 

ی علمی موثر ترکیبی از دو ساختارمتمرکزو غیرمتمرکزاند. ها سازمانساختار 

به خصوص زمانی حائز اهمیت خواهد بود که  ،بنابراین، طراحی ساختاری مناسب

ی انجام ها بنابراین با توجه به تحلیل و تبیین تغییر و تحوالت محیطی زیاد باشد.

سیاست اخیر را باید بدون تردید در جهت نیل به وضعیت نیمه متمرکز که  ،شده

بین تمرکز مطلق و عدم تمرکز مطلق است ارزیابی  ،معرف وضعیت تعادلی؛ یعنی

آنچه مهم است، این که برای صیانت از اندیشه تمرکززدایی و استقالل عمل  نمود.

 و با رویکردی سیستمی به شکل دقیق«نیمه متمرکز»الگویی مناسب ،ها دانشگاه

 آموزشی( مؤسسهدرسی به  ریزی برنامه)ناظر بر جامع نگری و اتکای افراد و گروه 

کمبود نیروی متخصص  پاسخگو از یک سو که برای آموزش عالی ایران تعریف شود

فقدان نظام مدیریت منطقه ای و  ،ساختار متمرکز سیاسی و اداری ،ها و ضعف برنامه

ی مختلف جامعه ها و از سوی دیگر عدم مشارکت بخش ریزی هبرنامفقدان فرهنگ 

)تصمیمات از رده باال  ریزی برنامهتمرکزگرایی در  ،ی توسعه آموزشیها در برنامه

عدم اولویت  ،سازمان به پایین ارجاع و در سطوح پایین و عملیاتی اجرا گردد(

در عملیاتی کردن  ها  ضعف دولت ،ها با توجه به محدودیت ها گذاری در اهداف برنامه

تضمین کننده  قّیی مترها به سخن دیگر، صرف وضع سیاست وغیره باشد. ها  برنامه

نیست و باید به  ،ی و تعالی آموزش عالی کشور شودقّوقوع اتفاقاتی که موجب تر

ی این امر خطیر نیز بود.جان کالم؛ وضع ها  موازات آن در صدد زیر ساخت

ی الزم است؛ولیکن هرگز کافی قّتیابی به تعالی و تربرای دس قّیی مترها سیاست

 نیست.
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 پیشنهادها

حرکت علمی، پیشنهادهایی در سه بخش زیر ارائه  این در راستای تداوم وتعمیق    

 از دانشگاه اصفهان( )برگرفته شده شود می

 ها دانشگاهی درسی توسط ها ضرورت بازنگری دائمی برنامه .1

  برنامه درسی و بهبود کیفیت آنها و تطبیق برنامه با روز آمد کردن مستمر

 ی منطقه ایها نیازها و توانمندی

  ی مختلف ها علمی، زیرا آنها به بررسی دیدگاه هیأترشد علمی اعضای

 ها دانشگاهپیرامون برنامه، مطالعه منابع علمی جدید و بررسی برنامه سایر 

 شوند. میترغیب 

 ها نشگاهدادرسی در  ریزی برنامهساختار  .2

تبدیل نشود، وجود این  ایسلیقهبرای اینکه امر بازنگری به یک موضوع  مقطعی و 

های حداقلی و کلیشه ای به  شود تا از نگاه میساختارها تا حدود زیادی باعث 

بازنگری کاسته شده  و به بازنگری محتوایی پرداخته شود. برای مثال، عالوه بر 

ی تدریس و ارزشیابی نیز ها مفید باید به شیوهها و تهیه محتوای  توجه به هدف

 توجه شود.

 ریزی برنامه ساختار

 اعضای متخصص هر رشته ؛ 

  ی آموزشی ها گروهشورایی در دانشکده)مسئوالن دانشکده و نمایندگانی از

 9دانشکده 

 ی ها کمیته دائمی )مسئوالن آموزش دانشگاه، نمایندگان شوراهای برنامه

 رشته( درسی برنامه، مدیر گروه و مسئول کمیته ها درسی دانشکده

 ی درسیها نقش وزارتخانه در بازنگری برنامه .3

ی مختلف اعمال نماید که موارد ها وزارت علوم باید نقش محوری خود را با شیوه

 زیر از جمله آنهاست:

 ی پیشنهاد دهنده ها دانشگاهی درسی آنها در ها ی جدید که برنامهها رشته

تدوین شده باید مورد بررسی دقیق وزارتخانه قرار گیرد و پیشنهادهای 
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 اصالحی و تکمیلی ارائه شود

  ی کارشناسی به عنوان ها درصد مجموع واحدهای رشته 70تا  50بین

ی اصلی یا پایه هر رشته مشخص شود تا ضمن اطمینان از درستی ها درس

امتحانات سراسری و هماهنگ برای مقاطع ی تخصصی، برگزاری ها مسیر رشته

تحصیلی باالتر نیز دچار اشکال نشود. بازنگری این واحدها هر پنج سال یک بار 

 در وزارتخانه انجام شود. ریزی برنامهی ها توسط کمیته

 های درسی در  ت علوم بر چگونگی بازنگری برنامهشود وزار پیشنهاد می

های انجام شده  همواره گزارش اقدام ،برای مثال .نظارت داشته باشد ها دانشگاه

و با ارسال را بررسی  ها دانشگاهمحتواهای تهیه شده توسط  ،را مطالبه نماید

 برای متخصصان تراز اول کشور بازخوردهای الزم ارائه نماید ها برنامه

 ی ها یی که اختیار بازنگری برنامهها دانشگاهشود وزارتخانه بر  پیشنهاد می

ی درسی ها را دارند نظارت داشته باشد تا حداقل هر پنج سال برنامهدرسی 

 خود را بازنگری نمایند.

  شود وزارتخانه در جهت توانمند سازی هر چه بیشتر مسئوالن و اعضای  میپیشنهاد

علمی در خصوص بازنگری و تدوین برنامه تالش نماید. ازجمله اقدامات  هیأت

 ی تخصصی و تهیه متون تخصصی مناسب.ها برگزاری سمینارها و کارگاه ،مناسب

 ها شود وزارت علوم زمینه و امکاناتی را فراهم سازد تا متخصصان رشته پیشنهاد می 

در زمینه بازنگری با همدیگر تعامل داشته باشند. برای  ،ی مختلفها دانشگاهدر 

ی مجری رشته یا ها دانشگاهمثال، تشکیل جلسات تخصصی ساالنه در یکی از 

 بینجامد. ها تواند به ارتقای کیفی برنامه میی بازنگری شده ها تبادل برنامه

 ی فاقد اختیار ها دانشگاهی ها شود وزارت علوم گزارشی از فعالیت د میپیشنها

ی انجام شده، راهکارهایی برای ها در زمینه بازنگری برنامه و متناسب با اقدام

ارائه  ها دانشگاهی به روز و بازنگری شده سایر ها بیشتر از برنامهاستفاده هر چه 

ی فاقد ها دانشگاهباید یک زمانبندی منطقی ارائه شود تا  ،نماید.برای مثال

ی بازنگری شده در یکی از ها مجوز بازنگری ملزم شوند طی این مدت از برنامه

 ی دارای مجوز بازنگری استفاده نمایند.ها دانشگاه
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 منابع 

 محبی نوشین ,م معصومهخوشگا ,یارمحمدیان محمدحسین ,خالقی فائزها 

 های آموزشیبرنامه کیفیت (، ارزشیابی1390)

 ( .دایره1383آراسته, پ. ج .) المعارف آموزش عالی. تهران: بنیاد دانشنامه

 بزرگ فارسی.

  (برنامه دروس عمومی1383اکرمی ،)، گزارش تخصصی 

 تاملی بر نظام آموزش عالی آلمان و ایران؛  (،1395زاده،محمد)توکلی

 فناوری. و تحقیقات ،علوم ، وزارتدردانشگاه یزد

 برای گذرگاهی پایدار دانشگاه(1392) منفرد میلی جعفر، حمید؛ ،جاودانی 

 مؤسسهپایدار، توسعه و عالی آموزش همایش دومین ،کیفیت با برزیستی

 .727-717 صص ،عالی آموزش ریزی برنامه و پژوهش

    ( 1384حمیدرضا ) ،نادرقلی؛ آراسته ،پریوش؛ قورچیان ،جعفری

 .2جلد .بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ،ناشر ،عالی آموزش المعارف دایره

 (1383حیدری، احمد،) های توسعه آموزش بررسی اهداف و عملکرد برنامه

 ریزی آموزش عالی.پژوهش و برنامه مؤسسهعالی ایران، تهران، 

  الگوی از استفاده با عالی آموزش در CIPP .دوره سالمت، اطالعات مدیریت 

 621 -629 ص پنجم، شماره هشتم،

 ،انتشارات تهران، امروز، جهان در تربیت و تعلیم ،(1347)شاپور راسخ :

 .امیرکبیر

 (، کنترل دولتی آموزش عالی در جمهوری 1377حسین ) ،رحمان سرشت

، تهران، 2و1شماره  ،ریزی در آموزش عالیفصلنامه پژوهش و برنامه اسالمی،

 .139-153ص ،ریزی آموزش عالیپژوهش و برنامه مؤسسه

 ی تربیت شهروند جهانی در ها مطالعه زمینهطرح  ،(1395) رشیدی، زهرا

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=86282
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=9436
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=9436
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=69097
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=69097
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=132667
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=132667
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 ریزی آموزش عالیپژهش و برنامه مؤسسه ،برنامه درسی دانشگاهی ایران

 شماره علوم اجتماعی(. دانشگاه ایرانی و مساله کیفیت. 1392) یژنزارع، ب ،

 .54 -63، ص 69

 (. ساختار آموزش و پرورش ژاپن. 1394ریزی کشور، ) سازمان آموزش و برنامه

  http://www.oerp.ir/contentریزی کشور. بازیابی از سازمان پژوهش و برنامه

 (. ساختار آموزش و پرورش ژاپن. 1394ریزی کشور، ) سازمان آموزش و برنامه

  http://www.oerp.ir/content/6ریزی کشور. بازیابی از و برنامه سازمان پژوهش

  ریزی تفویض اختیاری برنامه نامه آیین(، 1379) ریزی برنامهشورای عالی

 تحقیقات و فناوری ،وزارت علوم ،10/2/1379درسی به دانشگاه مصوب 

 ( .نظا1392عصاره, ع .) .م آموزش و پرورش و برنامه درسی استرالیا 

 حمید رضا ،آراسته،ترجمه ،ی آموزش عالیها (، فلسفه2003باربارا ) ،فرمان، 

 ناشر: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ،جلد اول ،دایره المعارف آموزش عالی

  ،آسیب شناسی آموزش عالی در ایران، رویکردی  ،(1392) اسماعیلقدیمی

علوم گیری، رشد و مناسبات نهادی، ساختاری و کارکردی. انتقادی به شکل
 .19 -29، ص 69، شماره اجتماعی

 (1378گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری در آموزش عالی،)  بررسی ساختار و

پژوهش و  مؤسسه؛ 1378ریزی تهران تا سال عملکرد شورای عالی برنامه

 .88ریزی آموزش عالی صبرنامه

  فرهنگی جمهوری اسالمی  اجتماعی و ،توسعه اقتصادیالیحه برنامه سوم

 . انتشارات برنامه و بودجه.96ماده  ،11(، فصل1379-1383) ،ایران

 گزارش ملی  (،1383محمدجواد) ،صالحی یوسف؛ ،زمینی محمدنژاد عالی

 آموزش عالی. ریزی برنامهپژوهش و  مؤسسه آموزش عالی ایران،تهران:

http://www.oerp.ir/content/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
http://www.oerp.ir/content/6
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 ی ها الگوی آموزش توسعه پایدار در برنامه(، ارائه 1392فیروز) ،محمودی

درسی آموزش عالی ایران، مجموعه مقاالت دومین همایش آموزش عالی و 

 .ریزی آموزش عالیپژوهش و برنامه مؤسسهتوسعه پایدار، 

 ( تمرکزگرایی و تمرکززدایی در فرایند 1394جواد) ،حسن؛آقا محمدی ،ملکی
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 ،نشریه آموزش عالی ایران ،ها درسی در آموزش عالی ایران : ضرورت و فرصت

 .3شماره 1دوره 

  (، رویکردهای 1390زاده، هدایت اهلل ؛ نیلی، محمدرضا)اعتمادینصر،احمدرضا؛

 نشر: سمت ،اصفهان،ی درسی در آموزش عالیها نظری و عملی تدوین برنامه

 کوروش؛نوه ابراهیم، عبدالرحیم  ،رضا ؛محمودی، رضا؛فتحی واجارگاه ،نوروززاده
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های تخصصی لیست گزارش  

گسست و بازپیوست آموزش پزشکی به آموزش عالی یا ادغام آموزش پزشکی در وزارت  .1

 بهداشت؟ )حمید جاودانی(

ایران در جهت پیشنهادی برای  ها در کشورهای دنیا و بررسی تطبیقی ساختار دانشگاه .2

 های تحصیلی )سمیه فریدونی( ها و گروه سازی دانشگاه کوچک

 شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر و نخبه درکشورهای دنیا و ایران )مهتاب پورآتشی( .3

های آموزشی کوتاه مدت در کشورهای دنیا )با اولویت کشورهای پیشرو( و  مطالعه تطبیقی دوره .4

 هایی برای ایران )مهتاب پورآتشی( رهیافت

 ها در ایران؛ تحول در برنامه درسی دانشگاهی )زهرا رشیدی( جهانی شدن دانشگاه .5

های ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن )زهرا  تحلیل وضعیت کیفیت آموزشی در دانشگاه .6

 رشیدی(

 ر ایران )یعقوب انتظاری(المللی د های الزم برای جذب دانشجوی بین الزامات و زیرساخت .7

 )غالمرضا ذاکرصالحی( المللی به ایران های جذب دانشجویان بین الزامات و زیرساخت .8

های پیشرفته  بررسی انواع کادر علمی و تعاریف و جایگاه آن )آموزشگر، محقق و ...( در دانشگاه .9

 زمانی( دنیا و چگونگی ارتقای مرتبه آنها و ارائه پیشنهادهایی برای ایران )اصغر

های برتر دنیا و ارائه پیشنهاداتی برای  ای در دانشگاه های جدید درسی و رشته شناسایی حوزه .11

 های ایران )سیده مریم حسینی لرگانی( دانشگاه

تحلیلی بر توزیع استانی بودجه آموزش عالی در ایران )مبانی نظری و کاربردهای   .11

 سیاستگذاری( )یعقوب انتظاری(

 )زهرا رشیدی( ها؛ یادگیری مبتنی  برمسأله )راهنمای تدریس( تدریس در دانشگاههای نوین  روش .12

 )سمیه فریدونی( در پذیرش دانشجو گزینی های بومی شناسی سیاست آسیب .13

 های ایران )یعقوب انتظاری( اکوسیستم ملی تحقیقات چارچوب مفهومی و داده .14
 

 


