
http://ijme. mui. ac. ir  / 311/  )31( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

پست مدرن به منظور كاربرد آن  يدرسي  برنامه يالگو سنجي و امكان يطراح
 رانيا يدر نظام آموزش عال

  
  ينراق فيس ميمر ،*ياهللا نادر ، عزتيميكر نايم

  

  

  چكيده
 كه است مدرن پست يدرسي  دهد، برنامه آن را ارتقا تيفيرا متحول كند و ك يآموزش عال تواند مي كه ييكردهاياز رو يكيمقدمه: 

مقاله حاضر با هدف ارائه و  كرد،يرو نيا تيسازند. با توجه به اهم ادهيخود پ يها آن را در برنامه يآموزش يها نظامتمام  ديبا رناگزي
  انجام شد. رانيا يپست مدرن در نظام آموزش عال يدرسي  نامهبر يالگو سنجي امكان
با مرور متون  رانيا يبر نظام آموزش عال تأكيدپست مدرن با  يدرسي  برنامه يشنهاديپ يابتدا الگو ،يفيپژوهش توص نيدر ا: ها روش
به منظور كاربرد  يشنهاديپ يالگو سنجي امكان يمرتبط با موضوع انجام شد. برا يسيو انگل يمنبع فارس 161 يموضوع و بررس اتيو ادب

انتخاب  يكه به روش تصادف يدرسي  نفر از متخصصان برنامه 214 اريساخته در اخت محققاي  پرسشنامه ران،يا يدر نظام آموزش عال
  قرار گرفت. ليتحل مورد شريدو و ف يو آزمون خ يفيبا استفاده از آمار توص ها قرار گرفت. داده ند،شد

 طيمح ،يريادگيو  ياددهي يها روش(هدف، محتوا،  يدرسي  در قالب عناصر برنامه يپست مدرن در آموزش عال يدرسي  برنامه يالگونتايج: 
 يشنهاديپ يعناصر الگو ،يدرس يريز برنامهدرصد از متخصصان  82از  شينشان داد كه ب ها افتهي. ديگرد ي) طراحيابيو ارز رندهيادگي ،يريادگي

 دگاهيد نيو بند اهداف را مطلوب دانست يها ويژگيدرصد از آنها  34تنها  يولند كرد انيمطلوب ب رانيا يرا به منظور كاربرد در نظام آموزش عال
آنها  نظر نياما ب ؛)p<05/0وجود نداشت ( يالگو تفاوت معنادار آمار نيا يشنهاديدر مورد مطلوب بودن عناصر پ يدرس يريز برنامهمتخصصان 
  ).p>001/0( داشت وجود معنادار تفاوت اشتغال محل به توجه با مدرن پست يآموزش عال يدرس ي بودن اهداف برنامه يكاربرد زانيدر مورد م
پست مدرن به منظور  يان برنامه درسنظر صاحب يها ديدگاهمرور  يشده بر مبنا يطراح ينشان داد كه الگو ها افتهي جينتاگيري:  نتيجه

  شد. انيمطلوب ب يدرس يريز برنامهبا توجه به نظر متخصصان  رانيا يكاربرد در نظام آموزش عال
  

  يآموزش عال سم،يپست مدرن ،سنجي امكان ،يدرسي  برنامه يالگوهاي كليدي:  واژه
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مقدمه  

محور توسعه و موتور حركت و تحول در  يآموزش عال
 يروين تيترب يجوامع مختلف است، چرا كه كانون اصل

تواند با  است كه مي دهيمتخصص و آموزش د يانسان
نو در هر لحظه در  يها شهيها و اند دهياز ا يبرخوردار

 ينينو يحركت رو به رشد جامعه، بالقوگ ياتيح يها انيشر
                                                 

واحد علوم و  يدانشگاه آزاد اسالم )،استاد( ياهللا نادر عزت دكتر نويسنده مسؤول: *
  )(eznaderi@hotmail.com. رانيتهران، ا ،قاتيتحق

واحد علوم و  يدانشگاه آزاد اسالم ي،درس يزير رشته برنامه يدكتر يدانشجو ي،ميكر نايم
ي نراق فيس ميدكتر مر )؛(minakarimi777@gmail.com. راني، تهران، اقاتيتحق

  )mseif@hotmail.com( .رانيتهران، ا ،قاتيواحد علوم و تحق يدانشگاه آزاد اسالم)، استاد(
  20/2/96 تاريخ پذيرش: ،22/10/95، تاريخ اصالحيه: 1/9/95 مقاله: تاريخ دريافت

 يزمان يآموزش عال يساختار راتيي. تغندينما قيرا تزر
 يالزم برا يها ييي عوامل آن توانا كارآمد خواهد بود كه همه

داشته  نينو طيرا در شرا ياساس يپرداختن به كاركردها
 يآموزش عال يها نظام يخيباشند و با استفاده از تجارب تار

 يروز، عوامل درون عيسر راتييجهان همگام با تغ يشورهاك
 يريز برنامه ،يساختار راتييتبع تغه ب متحول سازد. اآن ر
را گذرانده است.  يمراحل گوناگون زيدر دانشگاه ن يدرس
 يعناصر آموزش عال نيتر مهماز جمله  يدرس يها برنامه

 فياهداف و وظا ياز تناسب الزم در راستا يستيهستند كه با
و تحوالت مربوطه برخوردار بوده تا بتواند نقش مؤثر خود 

به عنوان قلب نظام آموزش  يدرسي  ). برنامه1كند( فايرا ا
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نظام  ريتدب نيترياتيو عمل اميوجه اعالم پ نيآشكارتر ،يعال
است و شامل  رانيفراگ رييادگي تيريبراي مد يآموزش
است كه با نظارت و  يتجاربي  هيو كل رييادگيي ها فرصت
 لوبمط راتييتغ جاديو به منظور ا ينظام آموزش تيمسؤول

و اجرا  يطراح رانيهاي فراگ ها و نگرش در دانش، مهارت
). 2دهد( قرار مي يابيشود و عملكرد آنان را مورد ارزش مي

هاي اصالحي  ريزان براي پيشبرد پروژه امروزه برنامه
اند، اما نسبت به  در پيش گرفتههايي  هاي درسي شيوه برنامه

موضوع كه  ناز جمله اي اند. توجه بوده بسياري از موارد بي
گيرند و عمده  مي جوانان در كجا چه چيزي را و چگونه ياد

هاي مدرنيستي هستند كه  هاي درسي، پروژه تغييرات برنامه
 با حركت دنيا به سمت پست مدرن، آنچه به فراگيران

آموزد، نسبت به نيازهاي واقعي آنان براي زندگي در  مي
) و چيزي كه برنامه 3نيست( گو پاسخدنياي پست مدرنيستي 
كند، ديگر نمي تواند  مي و مدرن ارايه يدرسي در عصر كنون

را براي بقا و توسعه بيشتر در عصر پست مدرن  رانيفراگ
  ).4آماده سازد(

ها نشان داده است كه بازتاب تفكر  پژوهش اتيمروري بر ادب
و كاستن  زدايي تمركز ،يمدرن در نظام آموزش عال پست

 ياست كه راه را برا يموزشآ التينفوذ دولت بر تشك
 يروش و ساختارها ،او انتخاب هدف، محتو يريز برنامه

ها هموار  متناسب با آداب و رسوم و زبان خرده فرهنگ
و  مياز تعل تيو حما يانتقادگر هيروح تيسازد و تقو مي
  ).1انتقادگرا است( تيترب

 وتاريدر مقابل آنچه كه ل ستيبا مي ،يات آموزش عالمؤسس
)Lyotardدهيپست مدرن نام طيو شرا تي) تحت عنوان وضع 

 )Banoobhai)()5 يباشند. به نقل از بانوبها گو پاسخاست، 
كند،  مي جاديا يدر برنامه درس سميكه پست مدرن يراتييتغ

در  ها دانشگاه دياز نقش جد ييدو دم، از سو يريچون شمش
 يبانيدانش، پشت ديشدن به مراكز بزرگ پژوهش و تول ليتبد
ها، به كاهش  با از ساخت انداختن آن گريد ييكند و از سو مي

 كيكالس يژگيبا و يها دانشگاهي  ساالرانه وانيقدرت و نظم د
ها و  آمدن هدف ديمستلزم پد يوضع نيانجامد. آشكارا چن مي

شود كه در قالب  مي انشگاهد ياي برا تازه يها نقش جهيدر نت
پست  دگاهي). در د6شود( مي انينما يدرس يها برنامه
 يايپو راتييدانشگاه، تغ يدرس يها اهداف برنامه سم،يمدرن

و  ستنديو مطالب دوره، ثابت ن اتيهمگام با زمانه است. محتو
 يشود. درمورد اجرا يي جامعه، به روزرسان با توسعه ديبا

ي  ). برنامه7باشد( ايپو نديفرآ كي ديبا رام نيا ،يبرنامه درس
 ندگراياست: فرا ريز يها ويژگي يپست مدرن دارا يدرس

 يمتمركزشدن بر رو يمحور بودن) به جا نديبودن (فرا
تفكر  يها ي مهارت دادن به توسعه تيو اهم تأكيدمحصول، 

تنها قدرت  يمرب اين كهو  تيبرتر، پرورش دادن خالق يانتقاد
است كه به  كننده ليتسه كيحاكم در كالس درس نيست بلكه 

 ني. همچندينما خود در جهت كسب دانش كمك مي رانيفراگ
باشد و  ستميو برگرفته شده از نظام و س يزيتجو ديدانش نبا

فرد  يموجب رشد و پرورش خود سازمان ستيبا مي
 هينظر نياز مشهورتر )William Dall( دال اميلي). و8گردد(

 اتيو با ادب يمدرن است كه به صورت جد پستپردازان 
 يها برنامه نيتدو يبرا يطرح شنهاديبه پ ،يبرنامه درس

كند  مي تأكيداقدام نموده است. او  ميپارادا نيبر ا يمبتن يدرس
برنامه  نيآموزش پست مدرن، تدو يها از چالش يكيكه 
بوده و هم  ياست كه هم سازگار با اصول طراح يدرس

عدم تعادل و  نيب ياساس ياي كه تنش برنامه ؛باشد داريپا
 رييجامع و تغ د،يجد يكه از آن تعادل يتعادل دارد. به نحو

را  »نيتحول آفر يبرنامه درس يالگو«. او ابديظهور  ريپذ
 تيبر عقالن يتنخروج از تفكر مب يمطرح نمود كه در آن نوع

 شوب،آ ،ينظم يدال ب اميلي). از نظر و9شود( مي دهيفن گرا د
برنامه  ياصل يها ويژگياز  يكي تيو عدم قطع يدگيچيپ

 4 يدارا ديبا يكه برنامه درس ديگو است. او مي يدرس
  برد: نام مي R4باشد كه او از آن تحت عنوان  ريز يژگيو
  ).10دقت(- 4 رابطه- 3بازگشت - 2غنا - 1

و مراحل  ها ويژگيدر مورد الگوها،  يشمار يب اننظر صاحب
دربردارنده  يهر برنامه درس اند. صحبت كرده يبرنامه درس

درون آن نهفته است. خواه  خاص است كه در يطرح
 يطور كله ب اين كه ايآنها برخورد كند و  كيكايبا  ريز برنامه
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و  يعناصر فوق هماهنگ نيب ديكار گرفته باشد، باه را ب يطرح
به  رانيمطلوب در فراگ يبرقرار سازد تا اثرگذار يخوان هم

 كيبه عنوان  يبرنامه درس يكه تلق يي. از آنجاديوجود آ
 يريز برنامهدر متون  يسند برنامه درس ديتول يچرخه برا

دادن  ريياي دارد، تغ نهيرياي د سابقه يدر آموزش عال يدرس
اثر  زدآمو مي رانيو آنچه فراگ گريعنصر بر عناصر د كي

 يبرنامه درس نهيزم نيدر ا يستيبا نيخواهد گذاشت بنابرا
با  اين پژوهش ين  در). محقق11ارائه گردد( يمدون و منسجم

 يريز برنامه نهيموجود در زم يو مطالعه الگوها يبررس
عنصر هدف،  6عناصر  يتمام نياز ب يآموزش عال يدرس

 طيمح رنده،يادگي گاهيجا ،يريادگيو  ياددهي يها روشمحتوا، 
) و Taylor( لريرا با توجه به مدل تا يابيو ارز يريادگي

با در نظر گرفتن  را )12()و همكاران يبه نقل از واجار(همكاران 
 )Wright( تيرا يها و براساس پژوهش سميپست مدرن دگاهيد
) و Knickerbocker( كرباكري)، ن10)، قهرمان(13همكاران( و

 )16( ي) و فرخان15) و همكاران(Chun( )، چان14(همكاران
و با توجه به نظر متخصصان  ادندقرار د يمورد بررس

استخراج شده را در  يامكان كاربرد الگو ،يي درس برنامه
 ني. بنابرامورد سنجش قرار دادند رانيا ينظام آموزش عال

برنامه  يالگو يسنج و امكان يپژوهش با هدف طراح نيا
  انجام شد.  رانيا يپست مدرن در نظام آموزش عال يدرس

  

  ها روش
و از نظر روش  يبه لحاظ هدف از نوع كاربرد قيتحق نيا

 يواقع ،ينيع فيتوص ،يفياست. در روش توص يفياجرا توص
موضوع موردنظر  كي اي تيموقع كي اتيو منظم خصوص

منابع براي مطالعه حاضر، ابتدا  يگردآور ). به منظور17است(
 curriculum, postmodernism, higher هاي كليد واژه

education  گرفت. در اين راستا منابع توجه قرارمورد 
 ,googleProQuest, Sage pub هاي اينترنتي پايگاه

Eric, Magiran, Elsevier, Sika, SID, Irandoc, 
scholar منبع  250جستجو و  2017تا  1980هاي  از سال

 قينامه گردآوري شد. بستر تحق انيكتاب و پاشامل مقاله و 
متخصصان  يها ديدگاهاسناد و  شاملبخش  نيدر ا

 يدر برخ يو پست مدرن در آموزش عال يدرس يريز برنامه
 ن،يمانند كشور فنالند، چ نهيزم نيدر ا شرويپ ياز كشورها

مرتبط با  يها نامه انيها، مقاالت و پا و آلمان، كتاب كايآمر
اسناد  نيبه ا يريگ جهيموضوع پژوهش بود كه در بخش نت

رجوع شده است. پس از گردآوري منابع و مرور عنوان و 
ه به طور خاص به برنامه درسي ها، منابعي ك چكيده آن

مدرن پرداخته بودند، مورد مطالعه قرار گرفت و از   پست
ر مجموع برداري به عمل آمد كه د مطالب مرتبط آن، يادداشت

منبع مرتبط  161) يو فارس يسيمنابع انگل( منبع 250از بين 
كامل  يشد و مورد بررس يابين پژوهش ارزيبا موضوع ا
  قرار گرفت. 
 ،يشنهاديپ يارائه الگو ياطالعات برا ليو تحل هيروش تجز

نفر از متخصصان  30و مشورت با  يو استنتاج نظر ليتحل
 يالگو يسنج امكان يبرا يبود. جامعه آمار يبرنامه درس

 يريز برنامهنفر از متخصصان  500شده، شامل  يطراح
در انجمن  وستهيپ تيكارت عضو يكه دارا بودند يدرس
را  تيو حداقل سابقه دوساله عضو رانيا يدرسي  برنامه

براساس  قينفر به عنوان نمونه تحق 214آنها  نيداشتند. از ب
  ساده انتخاب شدند. يجدول مورگان به روش تصادف

 يبودن الگو يكاربرد زانيدرباره م يبه منظور نظرسنج
ي مدرن از پرسشنامه پست يبرنامه درس يشنهاديپ

 كرتياي ل چهار درجه اسيبا مق هيگو 61 يساخته دارا محقق
خيلي - كم- زياد- خيلي زياد يها مقياساستفاده شد كه شامل 

 بر و شده ياد درجات به توجه با ،سؤال هر براي و است كم
) 1،2،3،4( ترتيب به اي ، نمرهكننده انتخاب فرد تكميل اساس
پرسشنامه شامل مشخصات  نيا يها هگوي. شود مي داده
در مورد جنس، سابقه  ياطالعات يحاو ،ينمونه آمار يفرد

 سؤال 8. است علمي هيأتدر  تيخدمت، محل اشتغال و عضو
در آموزش  سميمدرن پست يدرسي  اهداف برنامهي  درباره

ي  درباره سؤال 13ي محتوا،  درباره سؤال 11 ،رانيا يعال
 يها ويژگيي  درباره سؤال 20 ،يريادگي- ياددهي يها روش
 سؤال 5 سم،مدرني پست يدرسي  در برنامه يريادگي طيمح

 يابيارزي  درباره سؤال 4و  رندهيادگي يها ويژگيي  درباره
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  .است رانيا يدر آموزش عال سممدرني پست يدرسي  برنامه
در پرسشنامه ذكر شد كه  ياخالق نيمواز تيبه منظور رعا

هستند.  يخانوادگ اطالعات محرمانه و فاقد نام و نام هيكل
پس  ليميا قيها به دو صورت حضوري و از طر پرسشنامه

از كسب رضايت آگاهانه از افراد نمونه و توضيح اهداف 
و  تطرح و محرمانگي اطالعات، در اختيار ايشان قرار گرف

ورود شامل داشتن  يارهايآوري شد. مع بعد از تكميل جمع
خروج شامل لغو  يارهايسال و مع 2حداقل  تيسابقه عضو

پرسشنامه بود.  ليانجمن و عدم تكم ايتوسط فرد  تيعضو
و  يصور ييپرسشنامه از روا نيا ييروا تأمينبه منظور 

تن از  3پرسشنامه توسط  يياستفاده شد و روا ييمحتوا
نفر از  10و  يدرس يريز برنامهرشته  علمي هيأت دياتاس

 نيكل ا ييايشد. پا تأييد يمتخصصان برنامه درس
نفر از  30 يآن رو ياجرا قياز طر زيپرسشنامه ن
انتخاب  يكه به صورت تصادف يبرنامه درس متخصصان

 يبا استفاده از آلفا جزء نمونه اين پژوهش نبودند،و شدند 
 انگريب كه گرديدمحاسبه  83/0 و انجام شدكرونباخ 

 يپرسشنامه است. برا نيو قابل قبول بودن ا تيمطلوب
 يفياز آمار توص تنهاي در ها داده صيو تلخ ليو تحل هيتجز

 قيو درصد) و با توجه به اهداف تحق يفراوان عي(جداول توز
) شريو آزمون ف ي دو(آزمون مجذور خ ياز آمار استنباط

با  يآمار اتيعمل هياستفاده شد. كل گوال يابيارزش يبرا
قرار  يمورد بررس SPSS-20  يافزار آمار استفاده از نرم

در نظر گرفته شده  )α=05/0( خطا سكير زانيگرفت و م
بودن  يامكان كاربرد تياست. براي تعيين ميزان مطلوب

 يمبنا بر يدرس يريز برنامهشده  يطراح يالگو هاي مؤلفه
 ران،يا ينظام آموزش عال يبرا سمينمدر پست هاي آموزه

 است فاصله 3 كه را) 1 تا 4( ها ابتدا فاصله موجود بين نمره
 به عدد از استفاده با و كرده تقسيم) دامنه سه( 3 عدد به

 دامنه شامل، دامنه سه) 1 تا 4( هاي نمره بين  آمده، دست
 صورتي به را نامطلوب دامنه و مطلوب نسبتاً دامنه مطلوب،

 هاي (معيار تعيين دامنه :شدراحي ط شود مي مشاهده كه
  3) ها فاصله تعداد(/3) دامنه سه(=1) موجود

  نتايج
ي  گانه به دست آمده در قالب عناصر شش يچارچوب نظر
 ،يريادگيو  ياددهي يها روشهدف، محتوا، « يبرنامه درس

 يها فناوري ،يمرب ،يريادگي طيمح تي(وضع يريادگي طيمح
پس از مطالعه  »يابيو ارز رندهيادگي يها ويژگي ،آموزش)

 يبرنامه درس يو رفع تناقضات در آنها برا ينظر يمبان
 .)1جدول( ارائه شد رانيا يدر نظام آموزش عال نپست مدر

نشان داده شده است.  1 استخراج شده در قالب نمودار يالگو
)، 19(ي)، وستبر18)، مك گرگور(4(ياساس مطالعات قادر بر

و  هينقش اول رندهيادگيالگو  ني)، در ا20(رويو ژ تسيآرونو
 يها روشهدف، محتوا،  ؛يعنيعناصر  رينسبت به سا ياساس

دارد، به  يابيو ارز يريادگي طيمح ،يريادگيو  ياددهي
محتوا،  ،يريادگياهداف  كننده نييتع رندهيادگيكه اي  گونه
 يابيارزش يها روشو  يريادگي طيمح ،يريادگي يها روش

 ارتباطات هم با همعناصر  هيبق گريخواهد بود. از طرف د
روشن  يهم هستند. برا كننده نييتع ينحو به و دارند متقابل

 مدرن، پست يدرسي  در برنامه يريادگي طيشدن نقش مح
قرار  يرا مورد بررس طيگذار در محتأثير عامل سه محقق

 ،يريادگي طيمح تيسه عامل شامل وضع نيداده است. ا
  است. يو نقش مرب يآموزش يها فناوري

نفر كه به  212نشان داد از مجموع  شناختي تيجمع هاي افتهي
 ليپرسشنامه تكم 203عنوان گروه نمونه انتخاب شده بودند، 

% 7/52تعداد،  نيا نيكه از ب )%95 ييگو پاسخ(درصد  دهيگرد
 اشتغال محل. هستند مرد آنها% 30/47 و زن دهنده افراد پاسخ

مراكز  رساي آنها% 8/14 و دانشگاه ،دهنده پاسخ افراد% 9/42
 ها دانشگاه علمي هيأت عضو دهنده % افراد پاسخ32است. 
سال  10تا  1 نبي دهنده پاسخ افراد% 61 خدمت سابقه. هستند

  سال است. 30 ي% آنها، باال3و
عناصر برنامه  يها ويژگي يفيتوص يها شاخص 2 جدول در

 رانيا يپست مدرن به منظور كاربرد در آموزش عال يدرس
  .ديگرد يارائه شده است. در روش معرف

درصد از متخصصان  82، حدود 2اطالعات جدول  اساس بر
را انتخاب  اديز يليو خ اديز يها نهيگز يي درس برنامه
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در  3 جدولارائه شده در  جيبا توجه نتا نيهمچن اند. نموده
 زانيدر خصوص م يمتخصصان برنامه درس دگاهيد عيتوز

 پست يآموزش عال يدرسي  برنامه يبودن الگو يكاربرد
 نيبد ؛)p<05/0( تفاوت معنادار وجود ندارد راناي در مدرن
 در مدرن پست يدرسي  برنامه يكه امكان كاربرد الگو يمعن

 جينتا نيشده است، همچن انيمطلوب ب رانيا عالي آموزش

نظرات  نيب هنشان داد ك شريو آزمون ف ي دوآزمون خ
 يدر مورد امكان سنج يدرس يريز برنامهمتخصصان 
با  ران،يا يشده در نظام آموزش عال يطراح يكاربرد الگو

محل اشتغال و سابقه خدمت آنها تفاوت  ت،يتوجه به جنس
  .)4جدول  ( )p<05/0وجود ندارد( يمعنادار

  

  نمدر پست يدرسی  عناصر برنامه يها ويژگي :1 جدول
  ي انديشمندانها ديدگاهمستخرج از   مدرن ي درسي پست ي عناصر برنامهها ويژگي  ي درسي برنامهعناصر 

دستيابي به خود آفرينندگي، تربيت شهروند انتقادي، ايجاد شرايط برقراري   اهداف
بر گفتمان دانش، بها دادن به دانش عملي، توجه به فرهنگ  تأكيدكراسي، ودم

  .ها تفاوتعمومي، مطالعات فرهنگي، توجه به 

 )،19)، ليوتار(18)، فرمهيني(16فرخاني(
  ).20(آرونويتس و ژيرو

محتوا بايد افراد را در فرايند رشد و شدن قرار دهد. محتوا بايد باعث ساخت دانش با   محتوا
ربي شود. محتوا بايد حساسيت نسبت به مسايل محيطي را در بردارد. همكاري فراگير و م
گانه از يك دانش خاص. محتواي يادگيري در لحظه و توسط مذاكره بين  ارائه نگرشي چند
بر اين نكته كه محتواي برتر وجود ندارد. تركيب  تأكيدشود.  مي حاصل مربي و فراگير

هم و خلق چيزي نو و متفاوت. هيچ تئوري و خالقانه با اي  اطالعات پراكنده به گونه
فراگيران را  مسألهآيد. محتوا بايد مهارت حل  نميبدون بررسي به اجرا در اي  نظريه

ي متنوع طراحي شود. انتخاب تجربه مفيدتر با توجه به ها روشافزايش دهد. محتوا بايد به 
  نيازها و عاليق از ميان تجارب يادگيري.

  )، 21()، فاني18(فرمهيني
  )، 4)، قادري(22آهنچيان(

  ).24()، وستبري23(مك گرگور

درسي پست مدرن در آموزش عالي مبتني بر ي  ي ياددهي و يادگيري در برنامهها روش  ي ياددهي و يادگيريها روش
ضد اقتدارگرا و موقعيت مدار موقتي است. بر پرورش  ها روشگفتمان و تكثرگرايانه است. 

روش يادگيري  ،دارد. روش يادگيري ساخت شكني تأكيدخالقيت و حس زيبايي شناختي 
كه سرآغاز آن عالقه شخصي دانشجو ( روش يادگيري گفتمان سازنده دانش ،دانش عملي

(ايجاد  روش يادگيري گروهي ،روش يادگيري انتقادي ،روش يادگيري مشاركتي ،باشد)
روش يادگيري  ،سازي روش يادگيري شبيه ،تعامل بين يادگيري مستقل و يادگيري تعاملي)

 - نگري (استفاده از خواندن روش يادگيري متن ،چندگانه (به كارگيري حواس چندگانه)
  اي روش يادگيري رسانه ،روش يادگيري موقعيت گرايي و اقتضايي ،نقد)- تفسير

  )، 26()، پاركر25(يچيرالدل
  )، 23()، مك گرگور18فرمهيني(

  ).19(ليوتار

وضعيت محيط يادگيري: محيط آموزشي فاقد مكان خاص است. سلسه مراتب در آن   محيط يادگيري
پست مدرن چون تصور يك اجتماع است و  نامشخص است. تصور از محيط آموزشي

ي فكري و ارزشي از قبل ها نظامهميشه به حال توجه دارد. اين محيط بسته و محدود به 
خودكنترلي هستند. - خودرهبري - از تنوعاي  تعيين شده نيست. مؤسسات آموزشي شبكه

كند. در محيط پست مدرن  مي يادگيرنده را فراهم ارتباطات گسترده و چند جانبه براي
گيرد. درهاي  مي ي چندفرهنگي مورد توجه قرارها شود. آيين مي صداهاي گوناگون مطرح

   مورد احترام است.اي  همؤسسو بين اي  همؤسسي درون ها گروهرقابت بين گفتگو باز است. 

  )،4)، قادري(27()، گري19(ليوتار
  ).20()، آرونويتس و ژيرو6احمدي فر(

ي محيط يادگيري است. نقش مربي به آفرينندگي دانش و ده سازمانمربي: مربي مامور 
مربي نقش رابط و كارورز بر عهده  .شود مي جريان يادگيري كالس تبديل كننده تسهيل

ي  ايجاد روح دموكراسي در كالس است. مربي استاد يك انديشه مسؤولدارد و 
  بخش است. هدف او آموختن چگونه يادگرفتن به فراگيران است.رهايي

  )،6)، احمدي فر(27()، گري20ليوتار(
  )، 4قادري( ،)20آرونويتس و ژيرو(

  ).7تيفو(
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گسترده و بدون هيچ مرز و محدوديتي به صورتي آموزشي: اينترنتهافناوري
سازد. استفاده از فناوري به عنوان ابزاري  مي ارتباطات گسترده را بين فراگيران فراهم

ي ها اجتماع فراگيران به صورتاي  براي يادگيري رهايي بخش است و تعامل رايانه
 .استكوچك و مستعد

  )، 4)، قادري(20)(4آرونويتس و ژيرو(
  ).7تيفو(

تفكر  آموزش پست مدرن يادگيرنده محور است. يادگيرنده نبايد تسليم كامل و بي  يادگيرنده
ي عمل را ياد بايد چگونگ موضوع شود و به طور انتقادي با متون برخورد كند. آنها

ي آن بپردازند. دانشجويان مشتاق  به داوري درباره نظر قرار دهند وگيرند. گذشته را مد
ي تر بيشهستند بخوانند، فكر كنند و با تجارب درگير شوند. فراگيران از آزادي 

برخوردارند. يادگيرندگان از طريق گفتگو استيالي دانش عيني و از قبل تعيين شده را 
ي مستقل پژوهشي و با استفاده از اينترنت ها گروهپذيرند و از طريق تشكيل  نمي

 ي جديدي را براي يادگيري دارند.هافرصت

  )، 23()، مك گرگور4قادري(
  ).20()، آرونويتس و ژيرو24(وستبري

 مفهوم نمره و امتحان در دانشگاه پست مدرن جايي ندارد. از معيارهاي كيفي استفاده  ارزيابي
ي درسي  ي كمي چون سال تحصيلي و پايهها شود. ارتقاي سطح براساس اندازه مي

شود يعني عملكرد فرد با  مي ي دروني استفادهها شود. از مالك و معيار مي ناديده گرفته
گيرد. استفاده از نتايج خودارزيابي  مي ي خود مورد مقايسه قرارها توانايياستعدادها و 

ن يادگيرنده به مورد توجه است. جريان يادگيري تا رسيد ها گروه همو مشورت با 
 كند، ادامه خواهد داشت.ميصالحيتي كه در خود احساس

  )، 18()، فرمهيني16(فرخاني
  ).24وستبري( )،23(مك گرگور

  
  رانيا يپست مدرن در آموزش عال يعناصر برنامه درس يها ويژگي يفيتوص يها شاخصدرصد فراواني  :2جدول 

  دامنه مطلوبيت  ميانگين  خيلي زياد زياد كم خيلي كم  عناصر برنامه
  نسبتا مطلوب  09/2 %)13(27 %)21(43 %)27(54 %)39 اهداف
  مطلوب  38/3 %)45(91 %)49(100 %)5(10 %)1(2 محتوا
  مطلوب  43/3 %)49(99 %)47(94 %)4(9 %)1(1  يادگيري  -ي ياددهيهاروش

  مطلوب  41/3 %)47(96 %)48(97 %)4(9 %)1(1 محيط يادگيري 
  مطلوب  41/3 %)45(91 %)50(102 %)4(8 %)1(2  آموزشييهافناوري
  مطلوب  46/3 %)49(101 %)47(94 %)3(7 %)1(1 مربيجايگاه

  مطلوب  40/3 %)45(92 %)49(100 %)5(10 %)1(1 يادگيرنده
  مطلوب  41/3 %)47(95 %)48(97 %)5(9 %)1(2 ارزيابي

  مطلوب  19/3 %)47(94 %)35(71 %)10(21 %)8(71 مدرن ي درسي پستلگوي برنامها
  

از ديدگاه  در آموزش عالي ايران مدرني درسي پستبرنامهجهت بررسي تفاوت بين عناصر  دوخينتايج آزمون  :3جدول 
  متخصصان برنامه درسي

  نتيجه گيري  درجه آزادي مقدار آزمون مجذور خي  عناصر
  p<05/0  3 804/27 اهداف
  p<05/0   162 محتوا
  p<05/0  3 745/166  يادگيري - ي ياددهيهاروش

  p<05/0  3 863/162  محيط يادگيري
  p<05/0  3 517/166  ي آموزشيهافناوري
  p<05/0  3 099/168 مربي

  p<05/0  3 813/162 يادگيرنده
  p<05/0  3 906/161 ارزيابي

  p<05/0  3 823/84  ي درسيالگوي برنامه
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به  رانيا يپست مدرن در آموزش عال يعناصر برنامه درس يها ويژگي يو استنباط يفيتوص يها شاخصدرصد فراواني  :4جدول 
  خدمتي  محل اشتغال، سابقه الت،يتحص ت،يجنس كيتفك

ميانگين  خيلي زياد زياد كم خيلي كم  متغيرها 
 ها پاسخ

دامنه 
 مطلوبيت

درجه 
  آزادي

مقدار 
  پي

مقدار آماره 
  دوخي

    مطلوب 21/3 %)7/46(50 %)4/36(39 %)4/8(9 %)4/8(9 زن جنسيت

 مطلوب 17/3 %)8/45(44 )3/33(32 %)5/12(12 %)3/8(8 مرد

  083/8  323/0  6 مطلوب 24/3 %)6/56(30 %)8/20(11 %)2/13(7 %)4/9(5 كارشناسي ارشد تحصيالت

  مطلوب 16/3 %)8/43(46 %)1/38(40 %)6/8(9 %)5/9(10 دانشجوي دكتري

  مطلوب 20/3 %)40(18 %)4/44(20 %)1/11(5 %)4/4(2  دكتري

  187/2  578/0  3 مطلوب 23/3 %)2/47(43 %)1/37(34 %)6/5(6 %)1/10(10 آموزش و پرورش محل اشتغال

 مطلوب 10/3 %)9/42(37 %)7/35(31 %)9/11(11 %)5/9(9 دانشگاه

  362/13=آماره آزمون فيشرمقدار    مطلوب 17/3 %)1/43(53 %)8/39(49 %)1/8(10 %)9/8(11 سال 10 -  1 سابقه خدمت

  مطلوب 28/3 %)6/52(30 %)1/28(16 %)14(8 %)3/5(3 سال 20 -  10

  مطلوب 12/3 %)50(8 %)53/31( -- %)8/18(3  سال 30 -  20

    مطلوب 3 %)9/42(3 %)3/14(1 %)9/42(3 --  سال 30باالي 
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  ي درسي پست مدرن در نظام آموزش عالي ايران برنامه: الگوي پيشنهادي 1نمودار 
  

  بحث
پست  يبرنامه درس يالگو يهدف پژوهش حاضر، طراح
 يها ديدگاهبا استفاده از  يمدرن در آموزش عال

 يپست مدرن بود و سپس الگو يان برنامه درسنظر صاحب
به منظور  ،يمه درسمذكور با توجه به نظر متخصصان برنا

مورد  رانيا يدر نظام آموزش عال يسنج كاربرد و امكان
پژوهش ارائه  نيكه در ا يشنهاديپ يوقرار گرفت. الگ يبررس

 ،ياز جمله پرورش تفكر انتقاد ،ياهداف متعدد يشد، دارا
و  يفرد يها و توجه به تفاوت ينندگيو آفر تيبروز خالق

 نيدر باالتر تيو خالق يتفكر انتقاد يها است. مهارت يفرهنگ
 نيانسان قرار دارد و از ارزشمندتر يشناخت تيسطح فعال

ر تنها به كتف ني. اديآ به حساب مي يتيو ترب يشاهداف آموز
بلكه بر تمام  گردد يمحدود نم يدر آموزش عال يريادگي

مؤثر است و  زياز جمله كار و روابط ن يزندگ يها تيفعال

يهاروش
 ياددهي

آفرينندگيدستيابي به خود 
تربيت شهروند انتقادي 
بر گفتمان دانش تأكيد 
دانش عملي به بها دادن 

و قومي توجه به فرهنگ عمومي 

   يادگيرنده

هاي مستقل پژوهشي يادگيرنده محوري و تشكيل گروه 

 يادگيري چگونگي عمل 

تر يادگيرنده در فرايند يادگيري برخورداري از آزادي بيش 

نپذيرفتن استيالي دانش عيني و از قبل تعيين شده 

برخورد انتقادي با متون 

محتوا

فرد در فرايند رشد  قرار دادن 

حساسيت نسبت به مسايل محيطي 
ارائه نگرشي چندگانه از يك دانش خاص 

عدم وجود محتواي برتر 

 محتوا در لحظه و توسط مذاكره بين ايجاد
 مربي و فراگير

شكني و گفتمان سازنده دانشساختروش
دانش عملي و روش مشاركتي 
اي سازي و روش يادگيري رسانهشبيه 
 هاي هنري، پژوهش كيفي)روش يادگيري چندگانه (روش 
نقد)  -تفسير -نگري (خواندنروش يادگيري متن

 ويژه دروس نظري
يادگيري اقتضايي(موقعيت مدار)روش 

نامشخص بودن سلسه مراتب در آن 

هاي فكري و ارزشي از قبل تعيين شده.محدود نبودن به نظام 

خودكنترلي. -خود رهبري -اي از تنوعشبكه 

سازي ارتباطات گسترده و چند جانبه بين فراگيران و منابع يادگيري.فراهم 

 ارزيابي

 خودارزيابياستفاده از نتايج 

ها گروهمشورت با هم 

 رسيدن يادگيرنده به صالحيت
 مورد انتظار خود.

 ناديده گرفتن ارتقاي سطح
 ي كمي.هابراساس اندازه

 بي اعتبار بودن مفهوم نمره و
 امتحان و استفاده از ارزشيابي كيفي

وضعيت محيط يادگيري:
فاقد مكان خاص به عنوان 

كالس درس. محيط 
 نيست.يادگيري بسته

دهي مربي: مامور سازمان
محيط يادگيري مي باشد. 
هدف او آموختن چگونه 

يادگرفتن به فراگيران است.

 فناوري آموزشي: 
استفاده از فناوري به عنوان ابزاري 

 بخش است.يادگيري رهايي براي

محيط يادگيري  
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باشد  ايآنها مه تيبروز خالق نهيكه زم يانيدانشجو نيهمچن
ارائه دهند و به  مسأله كيرا درباره  ياديز يها دهيتوانند ا مي
 ياستخراج شده برا يها ويژگيتوجه دارند.  تر بيش اتيجزئ

از  يپست مدرن توسط محقق با برخ ياهداف برنامه درس
هدف اند  دهيرس جهينت نيدارد، كه به ا ييسو هم قاتيتحق

). با 14و16است( ينندگآفري مدرن آموزش و پرورش پست
 يدرس يريز برنامهمتخصصان  قيتحق نيا يها افتهيتوجه به 

 دنيرس يبرا ديبا ها دانشگاه ديو اسات يدر سطح آموزش عال
احترام به  ،يو تفكر انتقاد تيو خالق ينندگيمانند آفر يبه اهداف
 ،يدرس يها برنامه يها تالش كنند و در انتخاب محتوا تفاوت
 قيدهند، از طر شيرا افزا يطيمح لينسبت به مسا تيحساس

دانش خاص،  كياز  ند،رشد قرار ده نديمحتوا فرد را در فرا
 رندهيادگيچندگانه ارائه دهند و محتوا را با مشاركت  ينگرش

از  يكه با تعداد ندينما هيمذاكره ته قيو از طر
 ييكاربست راهبردها نياست. همچن سو هم) 21و28مطالعات(

 ،يساز شبيه ،يياقتضا يريادگيو  يمانند روش مشاركت
 يها ويژگيكه با  نشو گفتمان سازنده دا يشكن روش ساخت

تواند باعث تحقق  دارد، مي يتر بيشهم تطابق  انيدانشجو
هم  (Dennis & Chun) سياهداف مذكور گردد، چان و دن

 پست يمرب كي توان چطور مي"كه  سؤال نيدر پاسخ به ا

 يساز شبيهو روش  پردازد مي سيدرت روش به "بود؟ مدرن
 به ييها فرصت ،يساز شبيه: ديگو و مي كند مي زيرا تجو

و آثار  نندياقدامات خود را بب جيكه آنها نتا دهد مي رندگانيادگي
و متخصصان  ديخود را احساس كنند. اسات هاي ميتصم
 يريادگي طيمح يساز فراهم قياز طر ديبا يدرس يريز برنامه

شده محدود  نيياز قبل تع يفكر يها متنوع و باز كه به نظام
و چند جانبه،  گستردهارتباطات  يساز فراهم نينيست، همچن

 انيب يني. فرمه)15(برنامه را فراهم سازند نيتحقق ا نهيزم
 آگاهي به توجه با مدرن پست تيو ترب ميكرده كه در تعل

 هاي بانك قياز طر هعمد بطوركه  رندگانيادگيروزافزون 
 ديبا تر بيش انينقش مرب شود، فراهم مي يوتريكامپ ياطالعات

در  ديباشد. آنها با رندگانيادگيبه  »گرفتن اديآموزش چگونه «
 رندهيادگيو مددكار  اري يريادگي انيجر ليو تسه دهي زهيانگ

 انمربي مدرن، باشند. مختصر آنكه در كالس درس پست
ي  كننده هستند كه نقش هماهنگ يكسوتان شيو پ انيراهنما

 جيبا نتا افتهي ني، كه ا)21(را به عهده دارند يريادگيتجارب 
  پژوهش محقق مطابقت دارد.

مشورت  ،يابيخود ارز جيبا استفاده از نتا ديالگو اسات نيدر ا
و  ارهايسطح براساس مع يو ارتقا ها يبا هم گروه

 يپ انيبه نقاط ضعف و قوت دانشجو ،يفيك يها يابيزشرا
 به دست جيسازند كه نتا ايآنها را مه يريادگي نهيبرده و زم
) 30و29و24(قيتحق قاتيتحق يبرخ جيبا نتا نهيزم نيآمده در ا

كه اند  دهيرس جهينت نيبه ا زيو همكاران ن تيمطابقت دارد. را
 يسطح بر اساس اندازه كم ارتقاي مدرن در دانشگاه پست
. شود گرفته مي دهيناد يدرس هيو پا يليچون سال تحص
از  كيو مشورت با هر  يابيخود ارز جياستفاده از نتا

از  كيهر  لكرددرباره عم ييقضاوت نها يبرا رندگانيادگي
 مدرن پست انيمورد توجه مرب يآموزش ستميس ياعضا
 جينتا ،يدر برنامه درس رندهيادگي نقش مورد در. )13(است

كه چطور عمل  رنديبگ ادي ديكه آنها بااند  كرده انيب يمطالعات
 يو اخالق يانتقادی  شركت فعاالنه ،ياسيكنند و در مباحث س

  ). 20داشته باشد(
 ياز آن بود كه الگو يپژوهش حاك گريد يها افتهي نيهمچن

 يپست مدرن به منظور كاربرد در آموزش عال يبرنامه درس
مطلوب بوده و  يدرس يريز برنامهاز نظر متخصصان  ران،يا
محل اشتغال، سابقه  ت،يآنها با توجه به جنس يها ديدگاه نيب

 تتفاو يشنهاديپ يالگو تيمطلوب زانيخدمت در مورد م
مطالعه حاضر در  جيوجود ندارد. مشابه نتا يمعنادار

انجام شده،  يوپي) كه در ات(Shishigu شگويپژوهش ش
رفع  يرا برا يي درس نامهنوع بر نيگزارش شده است كه ا
 .)8(اند كشور مناسب دانسته نيا يمشكالت نظام آموزش

ي  نوع برنامه نيخود ا قيدر تحق زيو همكاران  ن ينيفرمه
 يابيمناسب ارزش يررسميغ يآموزشها يرا برا يسدر

 يدر پژوهش خود الگو زين )Lewis( سيلوئ .)31(اند كرده
 رندگانيادگيفعال نمودن  يپست مدرن را برا يي درس برنامه
 فوي. ت)30(گزارش كرده است ديمف يكالس يها تيدر فعال
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)Taifu( دنديرس جهينت نيدر پژوهش خود به ا زين و همكاران 
ي  پست مدرن، اصالحات برنامه يسبرنامه در يها كه تئوري

 نياز جمله كاهش شكاف ب نيچ يها دانشگاهدر  يدرس
تحت  ياديرا تا حد ز ياجتماع يازهايو ن يدرس يها برنامه
در مطالعه  ) و همكارانOliver( وريال .)7(اند قرار داده تأثير

را،  يخود در دانشگاه ماساچوست، اصالحات در آموزش عال
پست مدرن، در گرو  يي درس امهبرن يها هيطبق نظر

 ها دانشگاه رانيو مد علمي هيأت يي اعضا مشاركت همه
  .)32(اند كرده يمعرف

 نيتدو يبود كه برا نيپژوهش حاضر ا يها از محدوديت 
تنها  ،يدرسی  تمام عناصر برنامه نياز ب ،يشنهاديپ يالگو

 ،يريادگي–ياددهي يها روششش عنصر اهداف، محتوا، 
پژوهش مورد  نيدر ا يابيو ارز يريادگي طيمح رنده،يادگي

 شنهاديپژوهشگران پ ريگرفته است، لذا به سا يبررس
پست مدرن در  يبرنامه درس يالگو يشود كه به طراح مي

. با ندياقدام نما نيكال يي درس گانه برنامهقالب عناصر نه
 يگرفت، اجرا جهيتوان نت پژوهش مي نيا يها افتهيتوجه به 

 يپست مدرن در نظام آموزش عال يي درس برنامه يالگو
گذاران و  توجه بيش از پيش سياست ازمندين ران،يا

 يكاران نظام آموزش عالي به منظور واگذاراندر دست
 يريز برنامه يبه شورا تر بيشهر چه  اراتياخت

 زدايي در جهت مركز يمؤثرتواند گام  مي كه ستها دانشگاه

الزم  طيشرا جاديو ا زمتمرك يدرس يريز برنامهاز اقتدار 
  باشد. رمتمركزيغ يدرس يريز برنامه يحركت به سو يبرا

  

  گيري نتيجه
كه محقق با مرور  ييتوان گفت الگو مي يكل يريگ جهينت كيدر 

نموده است، با توجه  يطراح يسيو انگل يمتون و منابع فارس
به منظور كاربرد در  يمتخصصان برنامه درس يها ديدگاهبه 

 يشده و لذا اجرا دهيمطلوب سنج رانيا ينظام آموزش عال
عناصر  يها ويژگيبه  تعناي با مدرن پست يدرسي  برنامه

با  يپژوهش به دست آمد، از جمله سازگار نيآن كه در ا
 ريغ نيو همچناي  و منطقه يامكانات بوم ازها،ين ط،يشرا

از  ياريتواند بس مي يي درس نوع برنامه نيمتمركز بودن ا
 يكارياز جمله ب رانيا يمعضالت نظام آموزش عال

 الشچ كيبه  يكنون طيكه در شرا يدانشگاه نالتحصيال فارغ
  .ديشده است، را حل نما ليتبد ياتيو ح يمل
  

  قدرداني
دانشگاه آزاد  رساله دوره دكترياين پژوهش برگرفته از 

است. نويسندگان علوم و تحقيقات تهران اسالمي واحد 
مقاله بر خود الزم مي دانند از همكاري و مساعدت 

همه عزيزاني كه در اين  و درسي برنامه متخصصان
.سپاسگزاري نمايند tاندپژوهش ما را ياري نموده

  
  منابع

1. Shekari A , Ahmadabadi Arani N, Fattahi N. [Naghshe Talim Va Tarbiate Marzi Ba Takid Bar 
Delalathaye Tarbiatiye Zhiro Dar Tahavolate Nezame Amoozeshi].Pazhooheshnameye Mabaniye Taalim 
va Tarbiat.2014; 4 (1): 134.[Persian] 

2. isner EW. Those who ignore the past 12 ‘easy’ lessons for the next millennium. Journal of Curriculum 
Studies. 2002; 32(2): 343–357.  

3. Arefi M. [Strategic curriculum in higher education]. Tehran: Jahad of University of Beheshti University; 
2005 .[Persian] 

4. Ghaderi M. [Solving the problem of choice annihilation in post modern curricula]. New Thoughts on Education. 
2010; 6(2):32-48. [Persian] 

5. Banoobhai M. Critical reflection: tools for curriculum implementation and innovation. Procedia - Social 
and Behavioral Sciences. 2012; 47: 175. 

6. Ahmadifar M. [Explains oriented approach in curriculum development (with an emphasis on Dewey's 
epistemology and its critique) based on Islamic realism] [dissertation].Tehran: Tarbiat Modarres 
University; 2007: 163. [Persian] 



 

http://ijme. mui. ac. ir  / 321/  )31( 17: 1396مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

7. Taifu Lv, Linyi U, Linyi Sh. The research on Chinese college curriculum reform based on post-modern 
curriculum theories.2nd International Conference on Education Technology and Information System 
(ICETIS);Nov 15-18; Published by Atlantis Press ; 2014. 

8. Shishigu A. Foundation of Curriculum in Ethiopia: Historical, Philosophical, Psychological and 
Sociological Perspectives. may 8-9; Annual International Educational Conference of Bahir Dar 
University, Ethiopia; 2015. 

9. AminKhandaghi M. [Postmodernism and education].2007. [citd 2017 May 10]. available from: 
http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1010454.html [Persian] 

10. Ghahraman AD. Relationship of modernism, postmodernism and reflections of it on Education. Procedia 
-Social and Behavioral Sciences. 2015; 174: 3991 – 3996. 

11. Mehrmohammadi M. [Curriculum: Theories, approaches and perspectives]. 2nd ed. Tehran: Samt; 2012 . 
[Persian] 

12. Vajari TD, Sorkhabi M, Arefi M, Fardanesh H. [Conceptualization of Curriculum Development Models 
in Higher Education]. Research in curriculum planning. 2011; 2(3) :48-62. [Persian] 

13. Wright J, Macdonald D, Groom L. Young people and therein gagement in physical culture. Journal sport, 
Education and Society.2003;8(1):17-33.  

14. Knickerbocker J, Brueggeman MA. Making room on the shelf: The place of postmodern young about 
adult novels. American secondary education. 2016; 37(1): 6579-6593. 

15. Chun HK, Dennis. Quality Education through a Post-modern Curriculum. Hong Kong Teacher’s Centre 
Journal. 2002; 1: 56-73. 

16. Farkhani M. [Explained the features of higher education from the perspective of postmodernism and its 
critique of Allameh Tabatabai] [dissertation]. Tehran: Tarbiat Modarres University; 2013. [Persian] 

17. Naderi E, Seif naraghi M. [Methods of Research and evaluation of the Humanities]. Tehran: Arasbaran 
publication; 2016. [Persian] 

18. MacGregor S. Post- modernism art educators and art Educators. ERIC Digest; 1992. 
19. Westbury I. The burdens and the excitement of the ‘new’ curriculum research: a response to 

Hlebowitsh’s ‘The burdens of the new curricularist’ .Curriculum Inquiry. 2002; 29(3): 355–364. 
20. Aronowitz S, Giroux H. Postmodern Education: Politics, Culture, and Social Criticism.1 st ed. Minnesota: 

University Of Minnesota Press; 1991. 
21. Farmahini FM. [Postmodernism and education] Tehran: Ayizh publication; 2010. [Persian] 
22. Lyotard J. The postmodern condition: a report on knowledge. Manchester :Manchester University Press;1984. 

[citd 2017 May 7]. available from: https://www.abdn.ac.uk/idav/documents/Lyotard_Postmodern_Condition.pdf  
23. Fanny H. [Delalathaye Tarbiati Didgahe Postmodernisti Liyoutar va Naghde An]. Journal of Educational 

Innovations. 2007; 3(9): 66-87. [Persian] 
24. Ahanchian MR. [Amoozesh Va Parvaresh Dar Sharayete PostModern ]. Tehran: Tahouri publications; 

2003.[Persian] 
25. Usher R. Postmodernism and education. 1st ed. Abingdon, Oxfordshire: Routledge;1994. 
26. Parker S. Reflective Teaching In The Postmodern World, A Manifesto For Education In Postmodern. 

Berkshire: Open University Press; 1997. 
27. Gray G. Pragmatism Liberalism and the Critique of modernity. Cambridge :Cambridge University Press; 2017. 
28. Cameron P, Willis K, Crack G. Education for change in a post-modern world: redefining revolution. 

Nurse Educ Today. 1995; 15(5): 336-40. 
29. Reid WA. Erasmus, gates, and the end of curriculum. Journal of Curriculum Studies. 2008; 30(5): 499–501. 
30. Lewis NS. The Intersection of Post-Modernity and Classroom Practice. Teacher Education Quarterly. 

2004; 63(14): 121-153. 
31. Farmahini MF, Mirzamohamadi MH, Noroozi N. The study on features of informal education in 

postmodernism. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014; 136: 559 – 563. 
32. Oliver Sh , Hyun E. Comprehensive curriculum reform in higher education: collaborative engagement of 

faculty and administrators. Journal of Case Studies in Education. 2011; 2:1 



322  /)322017: 17(  Iranian Journal of Medical Education http://ijme. mui. ac. ir  

Designing and Feasibility Assessment of a Postmodern Curriculum 
Model for Iran’s Higher Education System 
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Abstract 
 
Introduction: One of the approaches that could transform higher education and improve its quality is 
postmodern curriculum model which should be inevitably employed by all educational systems. Given the 
importance of this approach, the purpose of this study was to design and provide a feasibility assessment of 
postmodern curriculum for Iran’s higher education.  
Methods: This descriptive study was carried out by first proposing the postmodern curriculum model with 
an emphasis on Iran’s higher education system through reviewing the literature and 161 Persian and 
English sources on the subject. To perform a feasibility assessment of the proposed model for Iran’s higher 
education system, a researcher-made questionnaire was distributed among 214 curriculum experts who were 
selected randomly. Data were analyzed using descriptive statistics and chi-square and Fisher tests. 
Results: The postmodern curriculum model for higher education was designed in the form of curriculum 
elements (goal, content, teaching and learning methods, learning environment, learner and assessment). 
Findings showed that more than 82 percent of the curriculum experts believed elements of the proposed 
model were desirable for Iran’s higher education system. However, only 34 percent believed that 
characteristics of the goals were desirable. There was no statistically significant difference between experts’ 
views about the desirability of the proposed elements of the model (p>0.05). However, in terms of the place 
of employment, a significant difference was found between their views about the applicability of the goals of 
postmodern curriculum for higher education (p<0.001). 
Conclusion: The results showed that the model which was based on the views of postmodern curriculum 
experts was considered desirable for its application in Iran's Higher Education System. 
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