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: يشده دوره كارشناس قصد يبرنامه درس يابيارزش يچارچوب مفهوم نييتب
  يفيمطالعه ك كي

  
  پور عباس عباس، مقصود فراستخواه، *حسن ملكي، نژاد القيسيدعلي خ

  
 

  چكيده
و  ليتحل ازمنديكه ن ديآ يبه شمار م انينگرش و مهارت به دانشجو، انتقال دانش يبرا يآموزش عال يدياز عناصر كل درسي برنامهمقدمه: 

  صورت گرفت يشده دوره كارشناس قصد يبرنامه درس يابيارزش يمطالعه حاضر با هدف ارائه چارچوب مفهوم. مداوم هستند يبازنگر
ارتش  يعلوم پزشك، يتهران و خوارزم، ييعالمه طباطبا يها دانشگاه علمي هيأت يبا مشاركت اعضا يفيك توصيفيپژوهش  نيا: ها روش
صورت  1394- 95 يليدر سال تحص يآموزش عال يريز برنامه يو كارشناسان آموزش يدوره كارشناس اني(آجا) دانشجو رانيا ياسالم يجمهور
از  )يآموزش عال يزير كارشناس دفتر برنامه 2، يدوره كارشناس يدانشجو 12، علمي هيأتعضو  17نفر ( 31نمونه پژوهش شامل . گرفت
مند  ساختار مهني مصاحبه از استفاده با ها داده يگردآور. انتخاب شدند مند هدفگيري  كه بر اساس روش نمونه بودمختلف  يدانشگاه يها رشته

  . انجام شد يو انتخاب يمحور، باز يبا استفاده از كدگذار و كيستماتيسي ازمينه هينظر كرديبر رو هتكي با ها داده ليتحل. صورت گرفت
: ه، گرديد شاملقصد شد يبرنامه درس يابيارزش يچارچوب مفهوم يه برامؤلفپنج  ييبه دست آمده منجر به شناسا يها افتهينتايج: 

برنامه  يمحتوا يابيارزش« ،»يريادگي يامدهايپ يابيارزش« ،»مورد انتظار يها تيصالح يابيارزش« ،»هر رشته يفلسفه آموزش يابيارزش«
  . »يدرس برنامه يمحتوا يده سازمان يابيارزش« ،»يدرس

قصد  درسي برنامه يابيارزش يبرا ييبه عنوان مبنا تواند مي قصد شده درسي برنامه يابيارزش يچارچوب مفهوم، در مجموعگيري:  نتيجه
  . رديمختلف مورد استفاده قرار گ يها در رشته يشده در دوره كارشناس

  
  يدوره كارشناس، قصد شده يبرنامه درس، يبرنامه درس يابيارزش، يچارچوب مفهومهاي كليدي:  واژه

  575تا  561 ):62(16؛ 1395پزشكي/ آموزش در علوم مجله ايراني 

  
مقدمه  

 ييبه جااي  در هر جامعه ينظام آموزش عال تياهم
 Malcolm( سيليمالكولم گي  است كه به گفته دهيرس

Gillis(  از  شيبودن ملل ب ريثروتمند و فق 21در قرن
آموزش . وابسته است يآموزش عال تيفيگذشته به ك

                                                 
گروه  ،يدرس يزري برنامه يدكترا يدانشجو، نژاد يخالق يعل ديسنويسنده مسؤول:  *

  sali_khaleghi@ut.ac.ir. رانيتهران، ا ،ييدانشگاه عالمه طباطبا ،يدرس يزري برنامه
تهران،  ،ييدانشگاه عالمه طباطبا ،يگروه مطالعات برنامه درس استاد، يدكتر حسن ملك

آموزش  يزير گروه برنامه )،اريدانش( دكتر مقصود فراستخواه )؛maleki@atu.ac.ir( .رانيا
 .راني، تهران، ايدر آموزش عال يزري ه پژوهش و برنامهمؤسس ،يعال
)m_farasatkhah@irphe.ir و  تيريگروه مد )،اريدانش( پور دكتر عباس عباس)؛

  )abbaspour@atu.ac.ir( .رانيتهران، ا ،ييدانشگاه عالمه طباطبا ،يآموزش يزير برنامه
  23/6/95 تاريخ پذيرش:، 26/5/95، تاريخ اصالحيه: 5/4/95 مقاله: تاريخ دريافت

 يبرا ها ليو پتانس ها مهارتاز  يبزرگ به عنوان منبع يعال
با  رانهادويام ينگاه خلقمنجر به  تواند مي، يريادگي

  . )1گردد( شمار بي ياقتصاد يدستاوردها
 يها با تحوالت و چالش يمراكز آموزش عال، امروزه

متنوع ، يو ارتباط يكيتكنولوژ راتييتغ لياز قب ياديز
 يانسان يرويبه وجود ن ازيبازاركار و ن يازهايشدن ن

 تواند مي كه ياز جمله عناصر مهم. ماهر روبرو هستند
 يباز يمراكز آموزش عال تيفيك يدر ارتقا ينقش اساس

كه از آن به عنوان ، است يدرس يها برنامه، كند
، انتقال دانش يبرا يه نظام آموزش عالمؤلفترين  ياصل

و عرضه خدمات به جامعه  انيتجربه و مهارت به دانشجو
  . )3و2(شود مي نام برده
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منابع آمده است كه  يدر بعض يبرنامه درس فيتوص در
 يطرح علم كي يدر آموزش عال يبرنامه درس

)Academic planيندهاي) است كه شامل فرا 
در باره هشت عنصر  يريگ ميتصم يشده برا يريز برنامه
 يندهايفرا، يمنابع آموزش، رندهيادگي، يتوال، محتوا، هدف

با در نظر . )4است( يو سازگار يابيارزش، يآموزش
طرح  كيبه عنوان  يگرفتن قلمرو و عناصر برنامه درس

 يابيدست تيقابل يالزم است كه عناصر برنامه درس، يعلم
حل  يآنها برا يساز و توانمند انيدانشجو يازهايبه ن

 ياز عوامل مهم. )5را دارا باشد( و جامعه شيمشكالت خو
شناخت انواع ، دكمك كن ينگاه نيچن ليبه تسه تواند مي كه

، قصد شده يبرنامه درس، از جمله يدرس يها برنامه
 شده كسب، سنجش شده، اجرا شده، شده تيحما
در  منسجم درسي به برنامه يابي دست يباشدكه برا مي
  . )7و6قرار گرفته است( مورد توجه رياخ يها دهه
 قصد شده يبرنامه درس، يدرس يها انواع برنامه انيم در

 يتوانمندساز يبرا انريز برنامهنقشه اين كه به جهت 
، دآي مي به شمار يدر آموزش عال ژهيبه و انيدانشجو

قصد شده در قالب  درسي برنامه. دارداي  ژهيو گاهيجا
نوشته ، )8(يرسم درسي برنامه ليمختلف از قب نيعناو

، )12و11(شده  يريز برنامه، )10شده(ريزي  طرح، )9شده(
مطرح شده  يدرس برنامه اتي) در ادب13شده( شنهاديپ

 اتيقصد شده در ادب يابعاد برنامه درس يبررس. است
 يمحتوا مفهوم به صورت نيدهد كه ا يپژوهش نشان م

كه هر  ييمحتوا ياستانداردها اي يواحد درس كي يرسم
 نييتع ني)؛ همچن14بداند و انجام دهد( ديبا رندهيادگي

) 15(يريادگي-ياددهي يها روش، محتوا، اهداف، ها آرمان
گفت هنوز اتفاق  توان مي در واقع. شده است فيتوص
قصد شده وجود  يبرنامه درس يها همؤلفدر باره  ينظر

 جيجهت مهم است كه نتا نيموضوع از ا نيفهم ا. ندارد
كه شكاف  دهد مي صورت گرفته شده نشان يها پژوهش

كسب شده اجرا شده و ، قصد شده يها برنامه نيب ياديز
از  يابيارزش يبرا، نيعالوه برا. )17و16و11وجود دارد(
 يآنها ضرور يمحتوا نييتع، يدرس يها انواع برنامه

، شكاف نيپر كردن ا يبرا، رسد يبه نظر م. )14(است
 رورتض كي يدرس يها درباره انواع برنامه يشيبازاند

 يها انواع برنامه يها همؤلف ييبوده و شناسا ريانكارناپذ
  . پر كند يخالء موجود را به خوب، تواند مي يدرس

 ييتنها به شناسا، مطالعه نيبحث در ا ينظر به گستردگ
 يبرا يو ارائه چارچوب مفهوم يبرنامه درس يها همؤلف
  . پرداخته شد يآن در دوره كارشناس يابيارزش

در شكل دادن به  يدينقش كل ياز آنجا كه دوره كارشناس
 يها برنامه تيفيو ك رددا انيبالقوه دانشجو يها ييتوانا

، دهد مي ليرا تشك ياساس آموزش عال يدوره كارشناس
در . قرار گرفت يپژوهش مورد بررس نيمقطع در ا نيا
كه  سدينو يهم م )Alexander(الكساندر ، خصوص نيا

 ازيو پژوهشگران به ن يكارگزاران آموزش هامروز
دوره  يبرا ديجد يكردهايبه رو يات آموزش عالمؤسس

 رييتغ باعث زين ياند و تحوالت جهان برده يپ يكارشناس
  . )18شده است( انيدانشجو ازيدانش مورد ن

دوره  يبرنامه درس رانيا ينظام آموزش عال در
 140تا  130 نيب يدانشگاه يها رشته هيكل در يكارشناس
داشته و  در اغلب موارد حالت متمركز است و يواحد درس

 آن هستند يكشور موظف به اجرا يها دانشگاههمه  باًيتقر
مادر است كه در  يها دانشگاهاز  يموارد استثنا آن تعداد

 يها محدود در برنامه راتييبه اعمال تغ قادر يطيشرا
 يو فناور قاتيتحق، وزارت علوم يدوره كارشناس يدرس

 برنامه اتيدر ادب يشكل از برنامه درس نيا. باشند يم
شده نام برده  قصد درسي از آن به عنوان برنامه درسي

 در كمك به تواند مي اي برنامه نيشناخت چن. شده است
 يدرس يها و برنامه ديجد يدرس يها برنامه يابيارزش

 يها همؤلفدادن آنها با  قيتطب قياز طر يمورد بازنگر
  . )19قصد شده سودمند باشد( يبرنامه درس

مطالعه به دو سبب  نيا يضرورت اجرا، يطور كل به
خالء موجود  تواند يپژوهش م نيا يها افتهي، است: نخست

و تعداد  يستيدرباره چ درسي برنامه اتيدر ادب
قصد شده را برطرف كند و راه  يبرنامه درس يها همؤلف

 يدرس تر از برنامه و جامع تر قيدق يابيارزش يرا برا
، رانيصورت گرفته در ا يها وهشپژ، دوم. فراهم كند

مقطع  يدرس يها برنامه يضرورت اصالح و بازنگر
مقدم و  يجعفر، مثال يبرا. اند را عنوان كرده يكارشناس
 صيتشخ، تيتوجه به خالق تيبه اهم ،همكاران
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با مراحل كسب  ييآشنا، يميكارت، نانهيكارآفر يها فرصت
در دوره  عالات فمؤسس يها و شناخت چالش و كار

 يو علوم اطالع رسان يكتابدار يكارشناس
به شكاف  ،و همكاران رچنگيش، نهمچني. )20(اند پرداخته

مربوط به  يآموزش يها دروس و برنامه يمحتوا نيب
 يشغل يازهايبا ن يرشته بهداشت عموم يدوره كارشناس

 ييشناسا. )21(اند آموختگان آن رشته اشاره كرده دانش
قصدشده در سطح مقطع  يبرنامه درس يها همؤلف

آن  يابيارزش يبرا يمفهوم يو ارائه چارچوب يكارشناس
و ادراكات مشترك  ها نگرش يبراساس ساختار درون

 تواند يم ياستادان و كارشناسان آموزش، انيدانشجو
و  يطراح يها مسألهها و  در باره دغدغه يفهم بهتر

 رانيا يبستر آموزش عال رد يدرس يها برنامه يابيارزش
پاسخ  افتنيمطالعه حاضر با هدف ، رو نياز ا. ارائه دهد
، يكارشناسان آموزش دگاهيمانند: از د ييها پرسش
قصد  درسي برنامه يها همؤلف يرانيا ديو اسات انيدانشجو

 يچارچوب مفهوم. ستيچ يشده دوره كارشناس
قصد شده دوره برگرفته از  درسي برنامه يابيارزش

 يرانيا ديو اسات انيدانشجو، يكارشناسان آموزش دگاهيد
 يچارچوب مفهوم نيتدو و چگونه است يدوره كارشناس

قصد شده دوره  يبرنامه درس يابيارزش يبرا
  . انجام شد يكارشناس

  
  ها روش
شدن  كيو نزد اتيكشف تجرب يدر راستا، مطالعه نيدر ا

) در Informers( دهندگان يآگاه ياجتماع يايبه دن
پژوهش  كرديقصد شده از رو يدرس برنامه دهيخصوص پد

 يها با مالحظه پرسش، سپس. )22(دياستفاده گرد يفيك
 Qualitative( يفيك يفتوصي روش پژوهش، پژوهش

Description Research Methodology( شد؛  دهيبرگز
از  يا زمينهي  هياز اجزاء نظر يكه تنها بخش نيا ليبه دل

 يا سهيمقا ليو تحل ياشباع نظر، مند هدف يريگ نمونه ليقب
هدف از . )23به كار رفته است( يها و كدگذار مداوم داده

خاص به ي  هديپد كي فيتوص، يفيك يفيپژوهش توص
و  يكاف اتيجزئ رب هيبا تك دهندگان يزبان مشترك آگاه

. )25و24است( دهيپد ياز چارچوب نظر يريبدون اثرپذ
 Lara( وي) و لراوارپSandelowski( يساندولوفسك

Varpio(عنوان  به يفيتوص يفياز پژوهش ك. همكاران و
كه به  يپژوهشگران يسودمند برا يپژوهش  روش كي

. اند نام برده، پردازند مي يفيتوص يفيكاوش مطالعات ك
 يكينزد ديروش با ناي از استفاده هنگام پژوهشگران البته

. )26و25(كنند حفظ رخدادها و ها واژه و ها خود را به داده
 دهيپد كياز  ميمستق يفيتوص يروش پژوهش برا نيا

روش پژوهش  نيكه ا ستين نيا يمطلوب است؛ اما به معن
با  اسيبلكه تنها در ق، ردگي يبهره نم رياز تفس
در . ردگي مي بهره يكمتر رياز تفس يريتفس يها پژوهش

فهم  يبرا تواند مي روش پژوهش نيا، راستا نيا
 دگاهياز د قصد شده يبرنامه درس يها همؤلف
  . به كار رود يرانيا دهندگان يآگاه

كوشش شد كه ، پژوهش نمونهبراي انتخاب  
مختلف (علوم  يدانشگاه يها از رشته دهندگان يآگاه

 يشوند تا چارچوب مفهوم نشيسخت و علوم نرم) گز
برخوردار  يتر بيشكاربرد  تيو قابل تياز جامع، حاصل
هر نوع  يفيك يفيپژوهش توصدر روش . باشد
به كار گرفته شود و  تواند يم يمند هدفگيري  نمونه
 يها يژگيبه كشف و توانند مي با حداكثر تفاوت يها نمونه

 نيبرا. )25مورد كمك كنند( دهيپد يمنحصر به فرد و كل
 31با  مند هدفگيري  روش نمونه قياز طر، اساس

: ديمختلف انجام گرد دهنده يبا آگاه» رو در رو«مصاحبه 
، نفر5( يابيو ارزش يدرس يريز برنامهرشته  نيمتخصص
و علوم  يخوارزم، ييعالمه طباطبا، تهران يها دانشگاه
 يموضوع ني)؛ متخصصيآجا (دانشكده پرستار يپزشك

، عمران يمهندس، يآموزش يتكنولوژ يها در رشته
، يصنعت يطراح، مولكوليو  يسلول يشناس ستيز

هر رشته ، نفر 12( يسيآب و آموزش زبان انگل يمهندس
 عالمه، تهران يها دانشگاهدو متخصص از  يدانشگاه
و  آخر مسالين ي)؛ دانشجويو خوارزم ييطباطبا
 يتكنولوژ يها در رشته يمقطع كارشناس التحصيل فارغ

و  يسلول شناسي ستيز، عمران يمهندس، يآموزش
آب و آموزش زبان  يمهندس، يصنعت يطراح، مولكولي
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دو دانشجو از  يهر رشته دانشگاه، نفر 12( يسيانگل
)؛ يو خوارزم ييطباطباعالمه ، تهران يها دانشگاه

آموزش  يزير دفتر برنامه، نفر 2(كارشناس آموزش 
  . )يعال

ساختارمند  مهني مصاحبه استفاده با ها داده يآور جمع
 مصاحبه پروتكل ها دادهآوري  جمعقبل از . صورت گرفت

 برنامه يها همؤلفپرسش ( كيپروتكل با  نيا. ديگرد متنظي
) شروع ست؟يچ يقصد شده دوره كارشناس درسي
انجام شده با  يها مصاحبه يو پس از كدگذار ديگرد
در ارتباط با  يديجد ييها پرسش، هياول دهندگان يآگاه

شكل گرفت  يقصد شده در دوره كارشناس يبرنامه درس
، مثال يبرا. قرار گرفت يبعد يها مصاحبه يكه مبنا

در  نالتحصيال فارغاز  يو مهارت ينگرش، يانتظارات دانش
 نيانتخاب ا وهيش نيبهتر و ستيچ يهر رشته دانشگاه

   .ستيت چاانتظار
در باره هدف و  يهر مصاحبه اطالعات كل ياز اجرا شيپ

 اي ليميا، يتماس تلفن قيپژوهش از طر يها پرسش
، انيدانشجو ژهيدهندگان به و يبه آگاه يمراجعه حضور

قصد شده  يآنها با مفهوم برنامه درس ييناآشنا ليبه دل
در اتاق آنها و مصاحبه با  ديمصاحبه با اسات. داده شد
 يكارشناس انيدانشجو ياتاق انجمن علم در انيدانشجو

 دهنده ياز هر آگاه، قبل از انجام هر مصاحبه. ديانجام گرد
 نانيضبط مصاحبه اجازه گرفته شد و به آنها اطم يبرا

 محرمانه صورت به شده اطالعات ثبت يداده شد كه تمام
امحاء ، و بعد از اتمام پژوهش نگهداري پژوهشگر نزد

 قهيدق 50تا  30 نيب ها مصاحبه نمدت زما. خواهد شد
 نانيشد تا اطم مي بار مرور نيهر مصاحبه چند. بود

. نوشته شده است كامل ها حاصل شود كه متن مصاحبه
و  ها داده ليتحل، ها داده يهمزمان با گردآور، نيعالوه برا

در گيري  نمونه، تيدر نها. شد مي انجام مياستخراج مفاه
اطالعات ، افتيدر آن پژوهشگر در همرحله اشباع داده ك

  . افتي انيپا، جديد همان تكرار اطالعات قبلي است
بر  يخاص نديفرا، يفيپژوهش ك يفيتوص روش
همه  ياپذير و كند ينم لتحمي ها داده ليو تحلآوري  جمع

 يها كيداده و تكنآوري  جمع، يرگي نمونه يها روش
مطالعه با در نظر  نيدر ا. )26است( يفيك يها داده ليتحل

 شناسي روش قياز طر ها داده ليتحل، موضوع نيگرفتن ا
با استفاده از  كيستماتيسي ازمينهه ينظر يفيك كرديرو

 نيبرا. صورت گرفت يو انتخاب يمحور، باز يكدگذار
متن  يمفهوم يباز كدها يمرحله كدگذار در، اساس

، سپس. ديپژوهشگر استخراج گرد لهوسي به ها مصاحبه
در . كدها انجام شد فيو توص، بندي طبقه، يگذار نام

و مقوالت  ميفاهمداوم م سهيمقا يمحور يمرحله كدگذار
در مرحله  تيدر نها. گرفت مي به دست آمده صورت

در . )27شد( ييشناسا ياصل يها مقوله يانتخاب يكدگذار
) Guba(. گوبا وهمكاران دگاهيبر اساس د، مطالعه نيا

، )credibility( يرياعتمادپذ قطري از ها اعتبار داده
 يرپذي انتقال، )dependability( يريباورپذ

)transformability( يريدپذيي) و تأConformability (
پژوهش از  يها داده يرياعتمادپذ. )28(ديحاصل گرد

گفتگو با همگنان و حضور ، اعضا لهيبه وس يبررس قيطر
از  يپذير باور. پژوهش حاصل شد دانيدر م مدت يطوالن
مورد  دهيدر مورد پد يشواهد و مدارك كاف هيته قيطر

، پژوهش فيتوص قياز طر يريپذ الانتق مطالعه و
، تيدر نها. حاصل شد شده ريتفس جينتا، كنندگان مشاركت

 ابيارز دييتأ قيپژوهش از طر يها افتهي يريدپذييتأ
 دهندگان يآگاه دگاهيبراساس د افتهيپژوهش و استخراج 
خود پژوهشگر  يها و مفروضه يرينه بر اساس سوگ

  . حاصل شد
  

  نتايج
گزاره  135انجام شده تعداد  يها از مجموع مصاحبه

مقوله در  ريز 12، باز يدر مرحله كدگذار هياول يمفهوم
 5تعداد  تيبه دست آمد و در نها يمحور يمرحله كدگذار

در  يها همؤلف نيا. )1 (جدول دياستخراج گرد يمقوله اصل
  . داده شده است حيتوض بيادامه به ترت

  
  يقصد شده دوره كارشناس يبرنامه درس يها همؤلف: 1جدول 
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گزاره مفهومي كدهاي محوري  كدگذاري انتخابي

تسهيل فهم يك رشته از طريق تعيين فلسفه آن؛ تعيين چيستي و ماهيت يك تعيين فلسفه وجودي هر رشته؛
 ها  حوزه علمي؛ تعيين تمايزات يك رشته نسبت به ساير رشته

تعيين چيستي يك رشته تعيين فلسفه الف)
 آموزش هر رشته

نقش فلسفه در تعيين  ،تعيين كاركردهاي يك رشته با كمك فلسفه آن،وجود هر رشته مبتني بر يك نياز
 بررسي فلسفه هر رشته براساس تحوالت علميوچرايي وجود يك رشته

تعيين چرايي يك رشته

ي ها ن در نيازسنجي؛ مشاركت انجمنالتحصيال فارغكار  ي محلهاتو شركهاضرورت مشاركت كارآفرين
ي درسي؛ وزن دادن به مشاركت كنندگان در ارزشيابي برنامه درسي؛ داشتن ها تخصصي در تدوين برنامه

   معيارهاي واضح براي انتخاب مشاركت كنندگان در برنامه درسي

اننفعذيشناسايي  ي ها ب) بيان صالحيت
 مورد انتظار

عدم انجام نيازسنجي ، در يك رشته ها صالحيت نيازسنجي به عنوان مبناي انتخاب،ارزشيابي از مطلوبيت نيازسنجي
   ن با نيازهاي بازار كارالتحصيال فارغيهامهارتعدم تناسب،هاي درسيبراي برنامه

انجام نيازسنجي و
 ،ارزشيابي آن

ي ها مهارت، ي تخصصي رشتهها مهارت ،ي عموميها مهارتتنظيم محتواي واحدهاي عمومي متناسب با
تعيين  ،ي عمومي به واحدهاي درسيها مهارتالزمه اضافه شدن  ،توجه به كارگروهي ،اي بين رشته

  توجه به صنايع بومي ، ها مهارتي بومي در تدوين ها مسألهلزوم در نظر گرفتن  ،ي تخصصيها مهارت

در چهارهامهارتتعيين 
تخصصي ، بعد عمومي

و  اي بين رشته، رشته
  بومي

تدوين  و ي بنياديها مهارتاستخراج پيامدهاي يادگيري از ،ي يادگيري مبناي پيامدهاي يادگيريهامهارت
 پيامدهاي يادگيري

استخراج پيامدهاي
 يادگيري 

پ) بيان پيامدهاي 
يادگيري مورد انتظار از 

و نگرش در هر  ها ، مهارتازه گيري؛ تعيين دانشاند يادگيري؛ پيامدهاي يادگيري قابلواضح بودن پيامدهاي هر رشته التحصيل فارغ
 ديسيپلين

هايتعيين ويژگي
 پيامدهاي يادگيري

تعيين وزن واحدهاي عدم تناسب بين وزن دروس عملي و نظري و تعداد زياد دروس تئوري،تعداد زياد واحدهاي درسي
 درسي 

ت) انتخاب محتواي 
 ي درسيها برنامه

حفظ بافت و محتوا در  ،محور بودن محتوا مسأله ،انتخاب واحدهاي درسي بر اساس پيامدهاي يادگيري
تدوين واحدهايي  ،هاي دانشجويان ورودي ي درسي با تواناييها تناسب محتواي برنامه ،ي درسيها برنامه

انتخاب عناوين  ،انتخاب محتواي سطوح باالي شناختي در ها مهارتدر نظر گرفتن  ،با رويكرد بومي
 ،يادگيرنده در انتخاب واحدهاي درسي، شرح درس و سر فصل دروس ،تعيين شناسنامه درس ،واحدها

ارتباط  ،كاربردي براي فعاليت دانشجو  انتخاب پروژه، ي آيندهها ي درسي با شغلها ارتباط محتواي برنامه
 اي در انتخاب دروس نبود نگاه بين رشته ،ي كاربرديانتخاب محتوا ،ي درسي با مسائل اجتماعيها برنامه

 تناسب واحدهاي درسي با برنامه با تحوالت جهاني و

انتخاب واحدهاي درسي
  با نگاهي جامع 

 

حذف واحدهاي  ،به روزرساني واحدها براساس تغييرات تكنولوژيك،اضافه كردن واحدهاي درسي جديد
  كاهش محتواي درسي بعضي از واحدها ودرسي بدون كاربرد

روزرساني واحدهاي به
  درسي

و  هاي مختلف ي در ترمپوشان همحذف واحدهاي درسي داراي ،عمودي بين واحدهاي درسيرعايت ارتباط
 انتخاب درست دروس پيش نياز واحدهاي درسي 

ي عموديده سازمان
 محتوا

 يده سازمانث)
ي ها محتواي برنامه

  درسي 
 

در نظر گرفتن  و تلفيق مناسب دروس نظري در دروس عملي،مفهومي بين واحدهاي درسيتعيين روابط
 رابطه افقي بين واحدهاي درسي در هر ترم

ي افقي محتواده سازمان

  ي هر واحد درسيها انتخاب ساعت ودر نظر گرفتن فاصله زماني بين واحدهاي درسي
 

چارچوب زماني ارائه
 واحدهاي درسي

  

  هر رشته يفلسفه آموزش نييالف) تع
رشته و  كي يستيچ نييتع رمقولهيز 2 يمقوله دارا نيا

 انگريمقوله ب نيدر واقع ا. رشته است كي ييچرا نييتع
 ييرشته و چرا كي تيماه فيوجود فلسفه در تعر گاهيجا

 مسأله نياست كه ا يرشته دانشگاه كيوجود آن به عنوان 
كرد  دايپ دهندگان يآگاه دگاهيدر د توان يم يرا به خوب

است كه  ييها رشته از بحث كي يستيچ نييتع. )1ل(جدو
. در گام نخست مشخص گردد ديمعتقدند با دهندگان يآگاه
، شيوجود نگاه محدود به رشته خو زياز آنها ن يبرخ، البته

، مثال يبرا. رشته را گوشزد كردند يزيچه چ انيو لزوم ب

و  التحصيل فارغ يدانشجو بيبه ترت 3و  2 دهندگان يآگاه
   معتقدند: علمي هيأت ضوع
فقط انواع و اقسام چند  يآموزش يرشته تكنولوژ..... «

 »... است يكردن رشته تكنولوژ ريحق نياست ا يا رسانه
فهم .......... يدرس يها فلسفه برنامه نيتدو« . )2دهنده  ي(آگاه
 پذير امكانفهم فلسفه آن رشته  قيآن رشته از طر تيماه

  . )3دهنده  يآگاه»(است 
از  ياست كه بعض ييها مسألهاز  زيوجود هر رشته ن ييچرا
، يبه راست. چالش مطرح كردند كيبه عنوان  دهندگان يآگاه

 يوجود داشته باشد؟ برااي  ضررورت دارد هر رشته ايآ
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از فلسفه آن رشته كمك گرفت تا  ديپرسش با نيپاسخ به ا
 نظر دو، ارتباط نيدر ا. منجر گردد مند هدف ريبه انتخاب مس
   شده است: ذكردر ادامه  حيتشر علمي هيأت ينفر از اعضا

 ديبا ميفلسفه هر رشته را نخست مشخص كن ديما با« 
است؟  يزيچه چاي  هر رشته جاديهدف ما از ا كه ميبپرس
 تيترب ميخواه مي يچه كس م؟يبه دست آور ميخواه مي چه
برنامه  يابيارزش كي يبرا«. )28 دهنده ي(آگاه»  ...؟ ميكن

 م؟يكرد جاديچه ا يرشته را برا ميبدان ديرشته با كي يدرس
» مناسب است ؟ يخاص يتيچه موقع ياست؟ برا يزيچه چ
  . )30دهنده ي(آگاه

  
  مورد انتظار  يها تيصالح اني) بب

انجام ، اننفع ذي ييشناسا رمقولهيز 3مقوله  نيدر درون ا
بعد  در چهار ها مهارت نييو تع، آن يابيو ارزش يازسنجين

. وجود دارد يو بوماي  رشته نيب، رشته يتخصص، يعموم
در  ديبا نالتحصيال فارغانتظارات از دهندگان،  يبه نظر آگاه
 نيبه ا دنيرس يالبته برا. شود انيب ها تيقالب صالح
 ييگذر كرد كه با انتخاب و شناسا ياز مراحل ديموضوع با

و با انجام  شود مي مند شروع آگاه و عالقه اننفع ذي
معتقد بودند كه  دهندگان يآگاه. ابدي مي ادامه يازسنجين

تا  رديصورت گ ديبا زين يازسنجين تياز مطلوب يابيارزش
از  شود مي خلق يازسنجيكه از ن يمحصول و دانش

، يشناخت يها مهارت، تيدر نها. برخوردار باشد تيبمطلو
در چهار بعد  نالتحصيال فارغمورد نظر از  يو نگرش يدانش
استخراج  يو بوم، اي رشته نيب، رشته يتخصص، يعموم
 اننفع ذي ييدر ارتباط با شناسا. )1(جدول ديگرد
با تجربه و ، گذارتأثيراز لزوم انتخاب افراد  دهندگان يآگاه

به  يده و وزن كننده تنوع نهادها و افراد شركت، دانشمند
 ها تيصالح انيب تيو در نها يازسنجيكنندگان در ن مشاركت

 يها ديدگاهرابطه  ناي در. اند در ابعاد مختلف سخن گفته
، قتيدر حق. در ادامه ذكر شده است دهندگان يآگاه

است كه قبل از  يدر هر رشته پرسش اننفع ذي ييشناسا
خصوص دو  نيدر ا. به آن پاسخ داده شود ديبا يازسنجين

 يابيمتخصص سنجش و ارزش بيبه ترت دهنده يآگاه
به  ريبه صورت ز بيبه ترت يآموزش يو تكنولوژ يآموزش

  : اند خود پرداخته دگاهيد انيب

، باشد متفاوت شود بايد داده ميافراد  كه به يوزن.... «
ترم با  انيكه از لحظه شروع تا پا نيبه خاطر ا دياسات

ها  برنامه نيدر تدو يتر بيشاز نقش  ديبا، دانشجو هستند
چه  يما برا«. )29دهنده  يآگاه(»....... برخوردار باشند يدرس
، يخصوص، يمراكز دولت م؟شوي مي و ميكن مي تيترب يكسان

 يدرس يها اهداف برنامه نييدر تع ديآنها باها.  نيكارآفر
 يريز برنامهكه در  يكسان تينها در، ...............دخالت كنند؟

 تيريمد ستيبا. تخصص داشته باشند يو درس يآموزش
  . )3دهنده  ي(آگاه »رد؟يپروژه را به عهده بگ كي

از آن  يابيو ارزش يازسنجيانجام ن رمقولهيارتباط با ز در
 ييبر شناسا ها يازسنجين ياز ضعف در اجرا دهندگان يآگاه

 برخي. اند سخن گفته، حل كند ديكه رشته آنها با ييها مسأله
نشده  فيرشته آنها اصالً بازار كار تعر يمعتقد بودند كه برا

جانبه و در نظر  ههم يازسنجيبه لزوم انجام ن زين يو بعض
 براي. اند و بازار كار اشاره كرده، جامعه يازهايگرفتن ن
دوره  التحصيل فارغ ي(دانشجو دهنده يدو آگاه، نمونه

  دارند:  دهيعق بيباره به ترت ني) در ايكارشناس
 مولكوليو  يسلول شناسي ستيدر رشته ز ازهاين يابيارز«

از جامعه را  يازين چيه........... صورت نگرفته است يبه خوب
اول  ديما با«. )10دهنده  ي(آگاه »ميكن يما برطرف نم

 يازهايكه ن ميريهر رشته در نظر بگ يرا برا ييها مهارت
رد و يرا در برگ يدر آن حوزه تخصص جامعه انيكارفرما
 كيكه  نيمگر ا ستين پذير امكان سؤال نيبه ا ييگو پاسخ

  . )17دهنده  ي(آگاه» ..............ميكامل انجام ده نيازسنجي
 ادي ديرا با ييها مهارتچه  انيدانشجواين كه در ارتباط با 

 نيب، يتخصص، يبر چهار بعد عموم دهندگان يآگاه، رنديبگ
ضعف در . كردند ديتأك يبوم يها مسألهو  يا رشته
تفكر ، يميكار ت هيروح ليمشترك از قب هيپا يها مهارت
 يها مسألهخود از جمله  انيب ياعتماد به نفس برا، يانتقاد
 يعموم يدر خصوص واحدها دهندگان يبود كه آگاه يمهم
 ترم يدانشجو، ارتباط نيدر ا. به آنها اشاره داشتند يكنون

 شناسي ستيرشته ز يو دانشجو، عمران يآخر مهندس
خود را به  دگاهيد يعموم يدر باره واحدها مولكولي يسلول

   :اند عنوان كرده ريصورت ز
 يو به صورت كاربرد نيبهتر از ا ديرا با يعموم يها درس«

 تيكه سنخ يتوان واحدها مي متناسب با هر رشته. ارائه كرد
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 دهنده ي(آگاه» ...........انتخاب كرد، با آن رشته دارند يتر بيش
را  يكار گروه ديشود با مي وارد دانشگاه يكس يوقت«. )5
 ديدوم با، ........و رديگ ينم ادي يعمالً كار يول، رديبگ ادي

كه  يانيدانشجو......... داشته باشند يتفكر انتقاد
 يو حت، ندارن يخوب انيشوند عمدتاً ب مي التحصيل فارغ

از اعتماد ......... كنند انيتوانند ب يرا نم شيوخ يدستاوردها
  . )10دهنده  ي(آگاه»  ..........ستنديبه نفس الزم برخوردار ن

 دهندگان ياز جمله انتظارات آگاه زين يتخصص يها مهارت
، باره نيدر ا. داشتند ديپژوهش بود كه آنها بر آن تأك نيدر ا

رشته آموزش  التحصيل فارغ ي(دانشجو دهنده يآگاه كي
  است:  يمدع، زبان)

است كه در  نيا يسيآموزش زبان انگل ياز دانشجو انتظار«
فلسفه ، ينسبت به مسائل آموزش يتخصص يها مهارتبعد 

هم  شناسي چه از لحاظ دانش زبان............. آموزش زبان
  . )13دهنده  ي(آگاه» كرده باشد دايبهبود پ
مورد نظر  گريمهم د ي مسأله زيناي  رشته نيب يها مهارت
دهندگان به ارتباط رشته  ياز آگاه يبعض. بود دهندگان يآگاه
 در كه بودند معتقد و كردند اشاره ها رشته گريبا د شيخو
 ها حوزه گريمورد مطالعه آنها با د يحوزه علم جدايي عمل

 گريبدون فهم د يبه فهم كل يابيو اساساً دست ندارد وجود
 يدو دانشجو، ارتباط نيدر ا. ستين پذير امكان ها رشته
  داشتند:  دهيعق بيبه ترت يدوره كارشناس التحصيل فارغ

 يها كم است و بچه يليمان خهيپا يها درس...... «
خوانند  مي كم يليخ يميو ش كيزيو ف ياضير شناسي ستيز

، ميشناس شو ستيز ميخواه مي است كه ما نيآنها ا هيتوج
 چيه. وجود ندارد ها درس نيا يريادگيبه  يازين نيبنابرا
وجود  كيزيو ف يميش، ستيز نيب يمرزبند نيچن ايدن يجا

 يرشته طراح نيارتباط ب«. )10دهنده  ي(آگاه»  .......ندارد
كه ما قرار است ، مرتبط با صنعت گريد يها با رشته يصنعت

البته ........... شود دهيد ديبا ميبه عنوان همكار كنار هم كار كن
 يزيچ ديطراح با، رخ دهد زيتجربه ن قيتواند از طر مي تعامل

  . )17 دهنده ي(آگاه »نديرا بب دينيب يكه شما نم
، يبررس يها مهارتدر واقع  اي يبوم يها مسألهبه  توجه
 يموضوع زين يبوم يازهاين يكردن پاسخ برا دايو پ ليتحل

 يدر عمل توجه يدرس يها بود كه به نظر هنوز در برنامه

مانع  كيكالن به عنوان  يها استياز س ينشده است و حت
دو ، خصوص ناي در. اند به آن نام برده دنيرس يبرا

و  عمران يمتخصص رشته مهندس بيدهنده به ترت يآگاه
 يها مسأله رمقولهيبه ز، يصنعت يمتخصص رشته طراح

   :اند پرداخته يبوم
حمل و نقل است  شيعمران با گرا يرشته من كه مهندس در«
با  ميكه ما در رشته در آن سر و كاردار يو مسائل ازهاين
كه از طرف وزارت  يزيآن چ. كشور متفاوت است گريد

 ازياست كه ن ييشده است علم كشورها كتهيعلوم بر ما د
با  رانيحمل و نقل در ا، مثال يبرا. كند مي خود آنها را حل

حمل  ياز موتور برا رانيدر ا........ است يمهم مسأله موتور
 »شود مي استفاده رهيو غ يمسافركش، و نقل بار و خانواده

از  رانيا يبوم عيبه صنا ينگاه بوم«. )8 دهنده ي(آگاه
به  يصنعت يدر رشته طراح.......... فراموش شده يها مسأله

  . )19 دهنده ي(آگاه »به آن معطوف شود يتر بيشآن توجه 
  
  مورد انتظار يريادگي يامدهايپ اني) بپ
از  يريادگي يامدهاياستخراج پ رمقولهيمقوله از دو ز نيا

 يامدهايپ يها يژگيو نييمورد انتظار و تع يها تيصالح
 يامدهاياستخراج پ. )1شده است (جدول ليتشك يريادگي
 دگاهيمورد انتظار از د يها تياز صالح يريادگي

 يها تياست؛ چرا كه صالح يدهندگان ضرور يآگاه
 نيا يو برا شود مي انيب يكل يها بارتدر قالب ع يريادگي

 ديبا رديقرار گ يدرس يانتخاب واحدها يكه به عنوان مبنا
كه هم از نظر تعداد و هم از نظر  يريادگي يامدهايبه پ

، باره نيدر ا. )1گردند (جدول لتبدي، است تر مفهوم واضح
   معتقدند: علمي هيأتعضو  دو

 ياديبن يها مهارت ديبا يدرس يها برنامه يابيارزش يبرا«
از  ،ميفارغ از جنس رشته را استخراج كن يدوره كارشناس

 كيمورد انتظار از  يريادگي يامدهايپ يبرا يي آن سكو
دهنده  ي(آگاه» .....ميبساز يدوره كارشناس التحصيل فارغ

 اي ها تيصالح نييتع يمبنا ديبا يازسنجيمن معتقدم ن«. )25
 يامدهايپ يكل يها مهارت نيو از دل ا رديقرار گ ها مهارت

  . )3دهنده  ي(آگاه» گردد نيتدو يريادگي
 دهنده يآگاه دگاهياز د يريادگي يامدهايپ يها يژگيو نييتع
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است چرا كه  يمهم مسأله يدرس يها برنامه نيدر تدو
گيري  اندازه تيشوند كه از قابل انيب يشكل ديبا امدهايپ

 ي(اعضا دهنده يدو آگاه، باره نيدر ا. برخوردار باشند
  :اند داده شنهاديپ ري) زعلمي هيأت

، دانش ديهر رشته با يدرس يها برنامه نيدر تدو« 
 يدر دانشجو ينيپليسيرا كه در هر د يها نگرشو ها،  مهارت

اي  و حرفه يتا به رشد شخص ابديتوسعه  يدوره كارشناس
. )4دهنده  ي(آگاه»ميبه وضوح مشخص كن ديبا، ابديدست 

گردد كه قابل  نيتدو يريادگي يامدهايپ ديمن با دگاهياز د«
  . )29دهنده،  ي(آگاه» ...... باشدگيري  دازهان
  
  يدرس يها برنامه ي) انتخاب محتوات

 يوزن واحدها نييتع رمقولهيمقوله سه ز نيدر درون ا
به روز  جامع و يبا نگاه يدرس يانتخاب واحدها ،يدرس
 دگاهياز د. )1وجود دارد (جدول يدرس يواحدها يرسان
اشاره دارد كه چه تعداد از  نيوزن به ا نييتع دهندگان يآگاه

و چه تعداد به  ينظر يها به موضوع يدرس يواحدها
دهندگان،  يآگاه دگاهياز د. ابدياختصاص  يعمل يها موضوع

انتظار از  كه يدر حال، دارند ياز دروس جنبه نظر ياريبس
 يكه در حوزه علم ستين نيا يدوره كارشناس يدانشجو كي

شغل  كيورود به  يبرا ديبلكه او با، گردد نيسيخود تئور
 سدرو ديموضوع كه با نيبه ا نيآنها همچن، البته. آماده شود

 خصوص ناي در. اند اشاره كرده، وجود داشته باشد يتئور
  :اند داده شنهاديپ بيبه ترت يدو متخصص موضوع

 يها درسنسبت به  ينظر يها درسبه نظر من وزن ....... «
. )12 دهنده ي(آگاه» نشده است تيدوره رعا نيدر ا يعمل

 ينرم افزار آموزش كي ديبا يآموزش يتكنولوژ يدانشجو«
دانشجو به اصول  ست؟يالزمه آن چ. كند يرا طراح
آشنا  يبرنامه درس، يآموزش يطراح يها ، روشآموزش

مسلط شده  ينظر يبر مبان ديدانشجو با يعني.......... باشد
  . )3دهنده  ي(آگاه »باشد

 رمقولهيجامع ز يهر رشته با نگاه يدرس يواحدها انتخاب
انتخاب آگاهانه آن را  دهندگان ياست كه آگاه يگريد

 ديبا يدرس يآنان واحدها دگاهياز د. خواستار بودند
انتخاب  يباشد و به نحو يريادگي يامدهايبرگرفته از پ

 انيتحوالت مدنظر در دانشجو جاديا تيشوند كه از قابل

 يدو دانشجو، مثال يبرا. برخودار باشند يناسدوره كارش
  معتقدند:  بيبه ترت، يمقطع كارشناس التحصيل فارغ

نداشتم چرا كه اعتقاد  شناسي آوا يبه واحد درساي  عالقه«
 ييخورد؛ چرا كه محتوا يبه درد من نم ندهيداشتم در آ

 »ستيمنطبق ن يواقع يازهايآموزش داده شده با ن
تحت  يدرس يما در رشته تكنولوژ«. )13دهنده  ي(آگاه

 يبرا يكاربرد چگونهيكه ه ميداشتاي  عنوان آموزش برنامه
  . )1دهنده  ي(آگاه»  .....، اشتما ند
در هر رشته كه با توجه به  يدرس يواحدها يروز رسان به

 دگاهياز د. است يمهم اريبس مسألهعلم  ديسرعت رشد و تول
وجود دارد  يفراوان يها ضعف نهيزم نيدر ادهندگان،  يآگاه
 به نظر، رايشود؛ ز دهيشيآن اند يبرا يريتداب ديكه با
 يرااز واحدها ب يبعض ياز ناكارآمد دياسات يحت رسد مي

دو عضو ، ارتباط نيدر ا. دارند يجامعه امروز آگاه
  داشتند: دهيعق علمي هيأت

 ياالن بر نرم افزار مبتن آب يكار در رشته مهندس بازار«
» ........ آموزش داده شود دينرم افزارها با، نيبنابرا. است
 علم هر پنج سال دوبرابر دينرخ تول... «. )23دهنده  ي(آگاه
اي  يبه برنامه درس ديجد يضرورت نگاه، نيبنابرا. شود مي

 »ودش مي محور باشد به شدت احساس تيكه خالق
  . )4دهنده  ي(آگاه

  
  يدرس يها برنامه يمحتوا يده سازمان )ث

 يده سازمانمشتمل بر  يدرس يها برنامه يده سازمان
، يدرس يواحدها يافق يده سازمان، يدرس يواحدها يعمود
. )1 است(جدول يدرس يارائه واحدها يبرنامه زمان ميو تنظ

كه از اصول  نيبا ا يدرس يواحدها يعمود يده سازمان
هنوز از ، رود مي به شمار يدرس يريز برنامه يبرا هياول

. است يدوره كارشناس يدرس يها نامهمشكالت بر
دوره  يها از تكرار مداوم مطالب در طول ترم دهندگان يآگاه

انتخاب ، دهندگان يآگاه دگاهدي از. اند سخن گفته يكارشناس
. رديهمراه با دقت و آگاهانه صورت گ ديبا ازهاني شيپ حيصح
 يده سازماناز نحوه  زين دهندگان ياز آگاه يبرخ، البته
 تيابراز رضا شيدر رشته خو يدرس ياحدهاو يعمود
 بترتي به، ليالتحص فارغ يدو دانشجو، مثال براي. اند كرده

  : اند كرده انيب ريبه صورت ز راتجربه خود
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 نياز ا يدروس از نظر آسان به سخت مناسب بود ول يتوال«
........ مستعد نقد است، است اديز اريمنظر كه تكرار مطالب بس

مجدد  ميمجبور بود، ميكه قبالً پاس كرده بود يما مطالب
به  يصنعت يدر رشته طراح«. )1دهنده  ي(آگاه »ميگوش ده
 ليتكم ار گريهمد ميكه ما پاس كرده ا يها درسنظر من 

و ، ماي ك زدهوما ن مراحل انگار نيالبته همه ا....... اند كرده
  . )9دهنده  ي(آگاه» است يما به صورت سطح يريادگي

 يبر نحوه تعامل واحدها يدرس يواحدها يافق يده سازمان
 دگاهيكه از د يموضوع. استوار است يبرنامه درس

، خصوص نيدر ا. گردد مي يمنجر به فهم كل دهندگان يآگاه
   :اند خود پرداخته يباورها انيبه ب ليالتحص فارغ يدو دانشجو

است راجع به هر  نيانتظار ا عمران يرشته مهندس در«
 ميخوانمي ها همه ترم يبه طور كل ايكه در طول ترم  يزيچ
 ميدر تنظ......... ميكه اغلب ندار، ميداشته باش يكل ديد كي

دقت  ديبا زيدر هر ترم ن يدرس يواحدها نيارتباط ب
و  يدروس نظر نيب«. )6دهنده،  ي(آگاه» ........... شود
آن  يهم برا يو تالش، وجود ندارد يهماهنگ يشگاهيآزما

رخ  يارتباط يشگاهيآزما و يدروس نظر نينشده كه ب
  . )10دهنده  ي(آگاه»  ......دهد

 يارائه واحدها يبرنامه زماندهندگان،  يآگاه دگاهيد از
از ، ابدي مي كه به آنها اختصاص ييها و تعداد ساعت يدرس

در . رديقرار گ انريز برنامهمورد توجه  ديكه با يمسائل مهم
و  يكارشناس آموزش بيبه ترتدهنده،  يباره دو آگاه نيا

  :اند داده شنهاديپ، يكارشناس التحصيل فارغ يدانشجو
ساعت؛  16 يرا (هر واحد نظر يدرس يواحدها ساعات«

 4 يكارآوز تيدوبرابر؛ كارگاه سه برابر؛ و در نها يعمل
در «. )30دهنده  ي(آگاه» مشخص كرد قاًيدق ديبرابر) با

تا  ازهاني شيپ عمران يمهندس يكارشناس يبرنامه درس
از مناسبت الزم  ياز نظر زمان يشده ول تيرعا يحدود

  . )6دهنده  ي(آگاه» ....... ستنديبرخوردار ن
 يپاسخ به پرسش دوم پژوهش چارچوب مفهوم يبرا

 يشده دوره كارشناس قصد يبرنامه درس يابيارزش
 (شكل دياستخراج گرد دهندگان يآگاه دگاهيبرگرفته از د

و  ياصل يها مقوله انيچارچوب تنها به ب نيدر ا. )1
 تر بيشاطالعات  يپرداخته شده است و برا ها رمقولهيز

قصد  يبرنامه درس يها همؤلف كياز هر  يابيارزش يبرا
اشاره شده در  يمفهوم يها از گزاره توان مي شده
  . باز استفاده كرد گذاري كد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-آيا پيامدهاي يادگيري برنامه درسي از صالحيت
هاي مورد انتظار استخراج شده است؟ آيا 
پيامدهاي يادگيري برنامه درسي قابل اندازه 

 گيري هستند؟ 

چارچوب 
ارزشيابي برنامه 
 درسي قصد شده 

ي محتوادهسازمان

تعيين 
فلسفه 
وجودي 
 هر رشته

 

بيان 
هاي صالحيت

 مورد انتظار

  

بيان پيامدهاي
 يادگيري مورد انتظار

 

 محتواانتخاب 
 

   
آيا چيستي رشته 
به وضوح 
مشخص شده 

 است؟ 
آيا چرايي هر 
رشته به وضوح 
مشخص شده 

 است؟
 

ي عمودي واحدهاي درسي به نحو دهسازمانآيا  
 مناسب انجام شده است؟

ي افقي واحدهاي درسي به نحو دهسازمانآيا 
 مناسب انجام شده است؟

آيا برنامه زماني واحدهاي درسي
ا ا ا )( ا ا ا

آيا وزني كه بايد به
واحدهاي درسي 

، ختصاص يابدا
مشخص شده 
است؟ آيا انتخاب 
واحدهاي درسي با 
نگاه جامع صورت 
گرفته است؟ آيا 
واحدهاي درسي 
متناسب با تحوالت 

خوردها به روز زو با
 شده اند؟ 

 

ان نفعذيآيا شناسايي 
انتخاب ، مه آنهاه مشاركت(

ها) انجام شده است؟ بهترين
انجام و از آن  نيازسنجيآيا 

ارزشيابي صورت گرفته 
ها در چهار است؟ آيا مهارت

تخصصي ، ، بعد عمومي
بين رشته اي و بومي ، رشته

 مشخص شده است؟
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  يشده دوره كارشناس قصد يبرنامه درس يابيارزش يچارچوب مفهوم .1شكل 
  بحث

 يابيارزش يمطالعه حاضر با هدف ارائه چارچوب مفهوم
. ديانجام گرد يشده دوره كارشناس قصد يبرنامه درس

 ياز برنامه درس يابيارزش يكه برا دهد مي نشان ها افتهي
كه  رديقرار گ يه مورد بررسمؤلفپنج  ديقصد شده با

، هر رشته يفلسفه آموزش يابي: ارزشعبارت است از
 يامدهايپ يابيارزش، مورد انتظار يها تيصالح يابيارزش

و  يبرنامه درس يانتخاب محتوا يابيارزش، يريادگي
ه مؤلفدر . يبرنامه درس يمحتوا يده سازمان يابيارزش
 رمقولهيدو ز ديهر رشته با يفلسفه آموزش يابيارزش

از  يابيدر ارزش. شود يآن بررس ييو چرا يستيچ
، رشته يها يژگيمشخص بودن و ديرشته با كي يستيچ

در . ديبه آن را كاو كينزد يها شناخت رشته، رشتهقلمرو 
 نيچن جاديضرورت ا، يياز مقوله چرا يابيباب ارزش

 كيرشته در  نيا رود يكه انتظار م يو كمبوداي  رشته
مشخص  ديبا، ) برطرف كندرانيا، مثال يبافت خاص (برا

  . گردد
 يو ضرورت وجود داشتن فلسفه آموزش ليتحل، تياهم
. مطرح شده است يمختلف يها هر رشته در پژوهش يبرا

داشتن فلسفه وجود هر  تيدر باب اهم )Hall( لها 
معتقد است كه نبود فلسفه در  يدانشگاه نيپليسيد

اي  ساختن خانه يهمانند تالش برا يآموزش يها برنامه
بدون  يكينيدرمان كل ياجرا اياست بدون نقشه است 

 گاهياج زين، ل و همكارانها . )29اهداف مشخص است(
به زعم . نموده است يآور ادي يفلسفه را در آموزش جراح

كه  ياساس يها مضمون ليتحل يبرا تواند مي فلسفه، يو
 .)30به كار برده شود(، قراردارند يآموزش يها برنامه ريز
 دهيعق زي) نMackintosh-Franklin( نيفرانكل- نتاشيمك

به  منجر يرشته پرستار يفلسفه برا نيدارد كه تدو
خوب رشته  يكه كاركردها نيا فيو تعرگيري  شكل

 كننده دييتأ ها ديدگاه نيا. )31(شود مي، ستيچ يپرستار

هر  ابعاد مختلف آن در يابيفلسفه آموزش و ارزش تياهم
  . است يرشته دانشگاه

، قصد شده يبرنامه درس يابيدوم چارچوب ارزش همؤلف
دوره  التحصيل فارغمورد انتظار از  يها تيصالح انيب

 ييشناسا يها مقوله رياست كه در آن ز يكارشناس
 نييو تع آن يابيو ارزش يازسنجيانجام ن، اننفع ذي

 نيب، رشته يتخصص، يبعد عموم در چهار ها مهارت
در هنگام . رديقرار گ يابيارزشمورد  ديبا يو بوماي  رشته
 اننفع ذيهمه  ايكه آ مسأله نيا ديبا اننفع ذي يابيارزش

) رهيكارفرماها و غ، يتخصص يها انجمن، استاد، (دانشجو
 صورت يازسنجين قيكه از طر ييها تيصالح نيدر تدو

  توانمند و  اننفع ذي اآي ؟اند مشاركت داشته، ردگي مي
در . رديقرار گ بررسي مورد ؟اند شده انتخاب مندعالقه
 تياول انجام آن و دوم مطلوب ديبا يازسنجياز ن يابيارزش

  . رديقرار گ يانجام آن مورد بررس
، يدر چهار بعد عموم يريادگي يها مهارتاز  يابيارزش

 دگاهياز د يبوم يها مسألهو اي  رشته نيب، يتخصص
مورد  دياست كه با يگريد يموضوع دهندگان يآگاه
و )Hartel(رتل ها ، افتهي نيبا ا سو هم. رديقرار گ يابيارزش

 يبا عبارات كل ييها تياز ضرورت وجود صالح. همكاران
بعد  انيكه دانشجو يمطلوب يها مهارتمشتمل بر دانش و 

، داشته باشند ديبرنامه با ايدوره  كياز  يالتحصيل فارغاز 
معتقد است  زي) نDiamond( امونددي. )32(اند سخن گفته

 كيدر  يالتحصيل فارغمورد انتظار پس از  يها تيصالح
ممكن  يمتفاوت باشد و حتاي  در هر جامعه تواند مي رشته

توافق  مشترك هيپا يها تيحوزه بر صالح كياست در 
در نظر  زين، مطالعه نيدر ا. )33وجود نداشته باشد( يجامع

 يدوره كارشناس انيدانشجو يبرا ييها تيگرفتن صالح
 دهندگان ياز طرف آگاه يبوم يها مسألهتوجه به  يبرا

معتقد است با  )Lattucaالتوكا (، نيعالوه برا. ديمطرح گرد
 يگو پاسخ يرشته دانشگاه كي يتوجه با تحوالت كنون
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 نيب كردياستفاده از رو، نيبنابرا. )34(ستني ها همه پرسش
  . است يضرور، تر مسائل فهم بهتر و جامع يبرااي  رشته

در  دياست كه با يگريه دمؤلف يريادگي يامدهايپ نييتع
از  يابيارزش. لحاظ گردد يدرس يها برنامه يابيارزش

مقوله استخراج  ريبراساس دو ز ديبا يريادگي يامدهايپ
 يريادگي يامدهايپ يها يژگيو نييو تع يريادگي يامدهايپ

 يامدهاياز پ يابيدر ارزش ديبا، گريدبه عبارت . رخ دهد
برنامه  يبرا يريادگي يامدهايپ ايكه آ ديپرس يريادگي

مورد انتظار از  يها تيرشته برگرفته از صالح كي يدرس
 يبه نحو يريادگي يامدهايپ اياست؟ آ نالتحصيال فارغ

 نيو مشاهده باشند؟ اگيري  اندازه قابل كه اند شده انيب
 يامدهايكه معتقدند پ. رتل و همكارانها ديدگاهبا  افتهي
، دانش، محتوا واضح يها عبارت انيشامل ب ديبا يريادگي

بداند  ديبا رندهيادگياز آنچه  ييها يو تئور، ميمفاه، اصول
و  ها نگرشانجام دهد؛ در قالب  ها مهارتو بفهمد؛ در قالب 

  . است سو هم، )32توسعه دهد ( ها ارزش
، قصد شده يبرنامه درس يابيچارچوب ارزش گريد همؤلف

است كه مشتمل بر  يدرس يها برنامه يانتخاب محتوا
با  يدرس يانتخاب واحدها، يدرس يوزن واحدها نييتع

از . است يدرس يواحدها يبه روز رسان جامع و ينگاه
در هر  ايآ ديد ديه بامؤلف نياز ا يابيدر ارزش، رو نيا

و  ينظر يداده شده به واحدها صاختصا رشته وزن
به اي  قهيتنها به صورت سل ايمشخص شده است  يعمل

انتخاب  ايآ. پرداخته شده است يدرس يانتخاب واحدها
 يامدهايبا توجه با پ يعنيبا نگاه جامع  يدرس يواحدها

 يها برنامه يرسان بروز ايصورت گرفته است؟ آ يريادگي
، ديشده از اسات افتيدر يمتناسب با بازخوردها يدرس

، بازار كار مثال يبرا(منابع  ريو سا انيدانشجو
با  زين افتهي نيا. فرهنگ) صورت گرفته است؟ و يتكنولوژ

گيري  مي) كه معتقد است تصمStabile( بلياست دگاهيد
 يبرنامه درس تيريسنجش و مد، ارائه آن، درباره محتوا

و  )35(ردگي صورت يريادگي يامدهايبر اساس پ ديبا
شود كه  نيالزم است تضم، دارد دهيكه عق امونديد

برگرفته ، شود مي يكه طراح يهر برنامه آموزش يمحتوا
باشد و  قيدق يو به صورت علم ياز تحوالت كنون

آن را فراهم  يرسان اجازه بروز يآموزش يندهايفرا
  . است سو هم، )33(كنند
 يچارچوب مفهوم نيه امؤلف نيآخر، تينها در

است كه البته  يدرس يها برنامه يمحتوا يده سازمان
و از گذشته تاكنون همواره مطرح  ستيناي  موضوع تازه

هنوز از  دهندگان يآگاه دگاهياز د، حال نيبا ا. بوده است
در . است يدوره كارشناس يدرس يها برنامه يها ضعف
 يعمود يده سازمان ياكاوه ومؤلف نيا يابيارزش

و  يدرس يواحدها يافق يده سازمان، يدرس يواحدها
. ضرورت دارد يدرس يارائه واحدها يبرنامه زمان ميتنظ

 يارتباط واحدها يدرس يواحدها يعمود يده سازمان
و  ياز ترم اول تا ترم آخر را به صورت عمود يدرس

 كيدر  يدرس يبه نحوه تعامل واحدها يافق يده سازمان
. دهنديقرار م يكل را مورد بررس كيبه عنوان  اي رمت

از نظر  يدرس يارائه واحدها يبرنامه زمان ميتنظ
آموزش و زمان مناسب ارائه آنها  ازيمورد ن يها ساعت

 ياز واحدها يابيدر ارزش دياست كه با يگريد موضوع
 جيبا نتا، افتهي نيا. رديقرار گ يمورد بررس يدرس

) كه معتقدند Calvin(. كارانو هم نكالوي پژوهش
 تري اجازه نگاه گسترده يبرنامه درس يافق يده سازمان

كه فهم  ييازهاين شيبر پ ديبا تاك يبه برنامه درس
، دهد مي شياز اطالعات ارائه شده را افزا رندگانيادگي

دارد  دهيكه عق پوزنر دگاهي) و د36(كند مي فراهم
جانبه به  همهبا هدف فهم  تواند مي يعمود يده سازمان

رونده به  شيپ تيكه شامل ماه يفهم، كار گرفته شود
، نيهمچن. است سو هم، )8(اكتساب دانش است يسو

 يروها كروياستنس، )Lattuca&Stark(التوكا و استارك 
)Harvey &Stensaker( ،ها و) بل و برتHubball 

&Burtيبرنامه درس كي ليتشك ياند برا كرده انيب زي) ن 
 ديبا يدرس يهمه واحدها يو عمود يافق قيتلف، منسجم
 جينتا ي) كه در راستا38و37و4(رديصورت گ يبه درست

  . پژوهش است نيا
پژوهش مانند هر  نيا يها افتهينظر پژوهشگران  به

از ، است: نخست نقاط ضعفي يدارا، يگريپژوهش د
تنها از چهار دانشگاه (عالمه  دهندگان يكه آگاه ييآنجا
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آجا)  يعلوم پزشك، يخوارزم، دانشگاه تهران، يطباطبائ
، اند انتخاب شده يآموزش عال يزير و دفتر برنامه

، كشف شده است ياصپژوهش در بستر خ نيا يها افتهي
 يضرورت دارد چارچوب مفهوم تر بيش نانياطم يبرا

. رديآزمون و مورد كند و كاو قرار گ گريد يها در بستر
 يا متخصص حرفه يتعداد محدود رانيدر ا، دوم

 يكردن افراد دايپ نيبنابرا، وجود دارد  برنامه يابيارزش
 ائهار يبرنامه درس يابياز ارزش يقيعم ليكه بتوانند تحل

پژوهشگر تالش كرد از ، البته. مشكل بود اريبس، دهند
كوچك در  ايمتوسط  اتيتجرب يانتخاب افراد دارا قيطر
كار  نياز نقاط قوت ا. ديمشكل فائق آ نيبر ا، حوزه نيا
مختلف  يليتحص نهيشيبا پ دهندگان يمشاركت آگاه زين

به  تيپژوهش قابل نيا يها افتهي، ديبود كه منجر گرد
مختلف را داشته  يدانشگاه يها در رشتهگيري  كار

  . باشد
  

  گيري نتيجه
تحليل يافته ها در اين پژوهش منجر به شناسايي پنج  

 يابيهر رشته، ارزش يفلسفه آموزش يابيارزشمولفه  
، يريادگي يامدهايپ يابيارزش، مورد انتظار يها تيصالح
 يابيو ارزش يبرنامه درس يانتخاب محتوا يابيارزش

اين مولفه ها  .ي گرديدبرنامه درس يمحتوا يده سازمان
به عنوان چارچوب مفهومي براي ارزشيابي برنامه درسي 

به دست آمده  يها همؤلف قصد شده در نظر گرفته شد.
 درسي برنامه يطراح يبرا ييمبنا عنوانتواند به يم

 مورد استفاده قرار دينوپد يعلم يها قصد شده در حوزه

ارائه  يبا استفاده از چارچوب مفهوم، گريد ياز طرف. رديگ
در  يكنون قصد شده يدرس يها برنامه توان مي شده
 يابيرا مورد ارزش يمختلف دوره كارشناس يها رشته

 كيمطالعه ما به دنبال  نيكه در ا نيبا توجه به ا .قرار داد
 نيبنابرا ،ماي بوده يدوره كارشناس يبرا يچارچوب كل
به صورت  يدانشگاه يها رشته قيعم يامكان واكاو

در  شود مي شنهاديپ، رو نياز ا ؛نبود سريمجزا م
 يه برنامه درسمؤلفهر پنج  يها يژگيو ندهيآ يها پژوهش

به صورت همه جانبه  يقصد شده در هر رشته دانشگاه
 يو سپس اقدام به اجرا رديگ رارق يمورد بررس

 نيا، در واقع. قصد شده آن گردد يبرنامه درس يابيارزش
از  يابيارزش يبرا يبه عنوان چارچوب تواند مي پژوهش

 يقصد شده به كار برده شود و راه را برا يبرنامه درس
در  سيدر نوع از برنامه نيدر باره ا تر بيش يها پژوهش

  .باز كند يآموزش عال
  

  قدرداني
 يطراح«با عنوان  ياز رساله دكتر مقاله مستخرج نيا

نظام  يدوره كارشناس يبرنامه درس يابيارزش يالگو
كه با حمايت مالي سازمان  باشد،مي»يآموزش عال

سنجش آموزش كشور و از محل اعتبارات پژوهشي اين 
  . سازمان تأمين اعتبار شده است

كه در  يتيو دكتر اكبر هدا دهندگان ياز آگاه پژوهشگران
، پژوهش مساعدت نمودند يها افتهي ريانجام و تفس نديفرا

  . كمال تشكر را دارند
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Abstract 
 
Introduction: Curriculum is a key element of higher education for transforming knowledge, attitude and 
skills to students and needs to be analyzed and revised constantly. The purpose of this study was to provide a 
conceptual framework for evaluation of the undergraduate intended curriculum. 
Methods: This descriptive qualitative research was performed on faculty members and undergraduate 
students in universities of Allameh Tabatabaei, Tehran, Kharazmi, and AJA University of Medical Sciences 
as well as educational experts of Planning in Higher Education Department in 2015-16 academic year. 
Research sample included 31 participants (17 faculty members, 12 undergraduate students, and 2 experts of 
Planning in Higher Education Department) from various disciplines who were selected through purposive 
sampling. Data were collected by means of semi-structured interviews. The collected data were analyzed 
using the systematic grounded theory and using open, axial and selective coding. 
Results: Findings yielded five components for the conceptual framework for evaluation of the undergraduate 
intended curriculum: “evaluation of discipline-specific educational philosophy”, “evaluation of expected 
competencies”, “evaluation of learning outcomes”, “evaluation of curriculum content”, and “evaluation of 
the organization of curriculum content”. 
Conclusion: In general, the conceptual framework for evaluation of the intended curriculum can be used as 
a basis for evaluating the undergraduate intended curriculum in various disciplines. 
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