
 

 

148 

 

 واکاوی و تطبیق عناصر برنامه درسی آموزش عالی ایران و فنالند

 
 ریزی درسی، گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهددانشجوی کارشناسی ارشد برنامه، )نویسنده مسئول(، ریحانه سیفی

Email: reyhaneseifi6731@gmail.com 

 گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد استادیار، دکتر سولماز نورآبادی
Email: nourabadi@shahed.ac.ir 

 

 

 

 

   چكیده
آموزش عالی ایران، و تطبیق آن با نظام آموزش عالی کشور فنالند است که به  بررسی عناصر برنامه درسی نظام از این پژوهش هدف

بر اساس  ؛ینوع پژوهش، کیفبه عبارتی تحلیلی و تطبیقی، در راستای دستیابی به پرسش اصلی این پژوهش می باشد.  -روش توصیفی

اشد. ای می بیق، از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه تحلیلی و با توجه به هدف تحق -ها، از نوع تحقیقات توصیفی روش گردآوری داده

های تحقیق جهت  بهره گیری از تجارب کشور فنالند و ارائه راهکارهای کاربردی بر اساس یافته که هدف اصلی پژوهشنیز با توجه به 

برداری  گردآوری اطالعات، فرم فیش. ابزار ، از روش تطبیقی نیز بهره برده شده استباشد ارتقای کارایی نظام آموزش عالی ایران می

است. نتایج حاکی از آن است که تمام عناصربرنامه درسی در آموزش عالی ایران بایستی مطابق با نیازها و تحوالت جامعه بوده و از 

مدهای مؤثر نطام جامعیت الزم برخوردار باشد تا بتواند دانشجویان را در دنیای کنونی هم از بعد فردی و هم اجتماعی به عنوان پیا

ها و اطالعات الزم و ضروری برای ایفای نقش یک شهروند مطلوب را در دنیای بطوری که دارای مهارت  .آموزش عالی تربیت نماید

مندی از تجارب کشور فنالند در برنامه درسی که رتبه اول نظام آموزشی در دنیا را  پیچیده امروز داشته باشند. در این میان بهره

 .تواند مفید واقع شودت، میداراس

 

   .برنامه درسی، نظام آموزش عالی، الگوی کالین، ایران، فنالندکلیدی:  گانواژ

 

 

 

  مقدمه .1
د. کنهای درون جامعه است که سرنوشت جامعه را در بلندمدت تعیین میترین نظامگترین و گستردهاز بزر 6نظام آموزش عالی

رابطه بسیار زیادی  دهد که توسعه جوامع،های دانشمندان و کشورهای جهان نشان میتجربه ها وبه عبارت دیگر مجموعه پژوهش

( بر این اعتقاد است که آموزش عالی به عنوان 2222) 2(. بالدرستون6711با نظام آموزش عالی آنها دارد )عباسی و دیگران، 

 به توسعه پایدار مبتنی بر مالحظات جهانی شدن، نقش دهنده منابع انسانی تخصصی، در مسیر دستیابیترین نهاد توسعهاصلی

کنیم، عصر تغییر و تحوالت شتابنده است و در چنین حساسی را بر عهده دارد. هزاره سوم میالدی، عصری که در آن زندگی می

ویی ده تحوالت و رویارها به منظور حفظ و بقاء خود و همچنین به منظور دستیابی به رشد و تعالی باید دائما آمافضایی دانشگاه

( جهان هم 2222) 5(. به اعتقاد گینکل2262، 4و هانچین 7با تغییرات باشند و خود را با تحوالت آن هماهنگ سازند )دوماس

اکنون وارد عصر جدیدی شده که دارای تحوالت عمیق و گسترده است. در واقع این تغییرات بیش از نیم قرن است که در حال 
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ست. به عبارتی، ماهیت در حال تغییر جهان امروز باعث شده است که آموزش عالی در قرن بیست و یکم بیش بروز و رخ دادن ا

آموزش عالی از جمله عوامل و عناصری هستند که در تحقق  6های درسیاز هر چیزی خود را با این تغییرات همگام سازد. برنامه

های درسی که قلب مراکز (. بر این اساس برنامه6715ززاده و همکاران، بخشیدن به اهداف آموزش عالی نقش بسزایی دارند )نورو

(. از همین روست 6811، 2ها و اهداف آموزش عالی و شایسته توجه دقیق هستند )آلتباخآیند، آیینه نقشدانشگاهی به شمار می

های درسی و عدم کهنگی برنامه زیرا .(2222، 7که برنامه درسی همواره دست خوش تغییرات و اصالحات مداوم است )بریگز

هایی تحت عنوان برنامه دهد و پدیدهای از ابهام قرار میهای دانشگاهی را در هالهها و رشتهنوسازی آنها به تدریج اثربخشی دوره

ی به (. مدت طوالنی به برنامه درسی در آموزش عال6718سازد )فتحی واجارگاه، فایده یا دور ریختنی را مطرح میدرسی بی

شد. این در حالی است که های مختلف سازماندهی محتوا برای آنچه دانشجویان نیاز دارند بدانند، نگریسته میعنوان شیوه

باشد. لذا برنامه درسی دیگر های مورد نیاز جهت زندگی در دنیای آینده و یادگیری مادام العمر، بیشتر مورد نیاز میمهارت

ر تعمومی هایطراحان برنامه درسی، امروزه با چالش گنجاندن محتوای فنی سنتی یا مهارت مسئولیت آکادمیک صرف ندارد و

 (. 2222، 4اند )والکینگتونمواجه

به عبارت دیگر رسالت آموزش دانشگاهی در عصر جدید نسبت به گذشته تغییر کرده است. در این عصر، دانشگاه باید 

های حل مسئله، بندی، تحلیل و ترکیب اطالعات، مهارتذخیره اطالعات، توانایی طبقهافرادی را پرورش دهد که به جای حفظ و 

های مدیرتی و فناورانه را دارا باشند تا بتوانند با تغییرات سریع فناورانه و صنعتی های ارتباطی، مباحثه، مذاکره و مهارتمهارت

سازد که برنامه درسی در ( خاطرنشان می6714عارفی )(. 2224و همکاران،  5و اجتماعی به همسویی مؤثری برسند )میگل

هایی ها و مهارتآموزش عالی بایستی مطابق با نیازها، تحوالت بوده و نیز از جامعیت الزم برخوردار باشد تا از طریق رشد قابلیت

جتماعی به عنوان برونداد های توان آنها را در دنیای کنونی هم از بعد فردی و هم ا در دانشجویان مورد توجه قرار گیرد که می

های ضروری برای ایفای نقش در دنیای پیچیده امروز بوده و ها و دانشمؤثر آموزشی محسوب نمود، بطوری که دارای مهارت

ا هتوان رویارویی با ساختارهای متغیر آن را داشته باشند. در غیر اینصورت از نظر بسیاری از مردم، والدین، کارفرمایان، حکومت

 گذاری انجام شده آنان از بازدهی خوبی برخوردار نخواهد بود. و دانشجویان، سرمایه
نظران درباره عناصر برنامه درسی وحدت نظری وجود شود. میان صاحبمتفاوتی تشکیل می 1یک برنامه درسی از عناصر

های ، فعالیت8، محتوا1قالب نه عنصر اهداف باشد که در 3ترین برداشت از عناصر برنامه درسی، الگوی کالینندارد. شاید معروف

مطرح شده است )فتحی 61بندی و گروه65، فضا 64، زمان67، ارزشیابی62منابع و ابزار یادگیری ،66های تدریس، روش62یادگیری

محتوا، ریزان درسی چهار عنصر هدف، (. اما از آنجایی که در بیشتر الگوهای مطرح شده از سوی برنامه6711واجارگاه و شفیعی، 

نجام های اباشد، لذا در این مقاله به این چهار عنصر پرداخته شده است. با توجه به پژوهشروش تدریس و ارزشیابی، مشترک می

المللی نهای بیکوشد به تطبیق برنامه درسی و عناصر آن در نظام آموزش عالی ایران و فنالند که در ارزشیابیشده، این مقاله می

در دنیا را به خود اختصاص داده است، بپردازد تا از این طریق بتوان نقاط ضعف سیستم آموزشی کشورمان  تحصیلی، رتبه یک

 را شناسایی و اصالح نمود.
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 روش پژوهش .2
تحلیلی و با توجه به هدف تحقیق، از نوع تحقیقات  -ها، از نوع تحقیقات توصیفیپژوهش حاضر بر اساس روش گردآوری داده

-حبصا یهاکشف خطوط اصلی اندیشه گردآوری و به مرتبط با موضوع پژوهش، مفاهیم منظوربدینای است. کاربردی و توسعه

عناصر تر در جهت تبیین دقیق مفهومی بدست آمده ساختارهای و مفاهیم پرداخته شده تا بتوان از مجموعهتعلیم و تربیت نظران 

نین از روش تطبیقی به منظور تطبیق عناصر برنامه درسی نظام ، استفاده نمود. همچبرنامه درسی نظام آموزش عالی کشور

 آموزش عالی ایران و فنالند بهره گرفته شده است.

 

 هایافته .3
دهنده آن نیز متعددند، به (، عوامل یا عناصر تشکیل6814تپد )آیزنر، با وجودی که قلب هر رشته علمی در برنامه درسی آن می

عناصر را به تعداد صاحبنظران مطرح در این حوزه برشمرد که در طراحی هر برنامه درسی باید بندی توان طبقهای که میگونه

های یادگیری، سازماندهی تجارب و ارزشیابی ( برای برنامه درسی چهار عنصر هدف، تجربه6848) 6به این عناصر توجه نمود. تایلر

و 7کند. لونن برگهای ارزشیابی را بیان میالیت یادگیری و روش( چهار عنصر هدف، محتوا، فع6831) 2گیرد. زایسرا در نظر می

( این مراحل را شامل چهار عنصر اهداف، محتوا، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی 2224) 5( و ارنشتاین و هانکینز6881) 4ارنشتاین

رسی خالصه شده و شامل چهار عنصر توان عنوان نمود که این عناصر در چرخه برنامه د( می6718دانند. طبق گفته سلطانی )می

( نیز عناصر برنامه درسی را شامل پنج عنصر هدف، محتوا، انواع 6884) 1باشند. آیزنرتبیین اهداف، محتوا، اجرا و ارشیابی می

ماندهی هفت عنصر نیازسنجی، تعیین اهداف، انتخاب محتوا، ساز 3داند. تاباهای یادگیری، سازماندهی محتوا و ارزشیابی میفرصت

عناصر  1(. اکر6812های یادگیری و ارزشیابی را مورد توجه قرار داده است )تابا، های یادگیری، سازماندهی فعالیتمحتوا، فعالیت

های تدریس، مواد و منابع یادگیری، زمان، فضا، های یادگیری، روشای تحت عناوین منطق، اهداف، محتوا، فعالیتدهگانه

ای را برای برنامه درسی برشمرده است. در گانه( نیز عناصر مشابه دوازده2225کند. اولیوا )ا معرفی میگروهبندی و ارزشیابی ر

ریزان درسی در دو در بین الگوهای ارائه شده از سوی برنامه ادامه به چهار عنصر مشترک هدف، محتوا، روش تدریس و ارزشیابی

 کشور ایران و فنالند پرداخته شده است.

 آموزش عالی ایران نظام درسیبرنامه  -

 اهداف -6

یونسکو بر سه هدف اصلی آموزش عالی تاکید دارد: تولید دانش )پژوهش(، انتقال دانش )آموزش(، اشاعه و نشر دانش )خدمات(. 

نان بر آ کنند زیراها تلقی میاندرکاران نظام آموزش عالی در کشورمان، تولید دانش را مهمترین وظیفه دانشگاهمسئوالن و دست

نماید و زمینه تغییر و رشد جامعه فراهم های نوین ظهور میاین اصل تاکید دارند که در سایه تولید دانش است که فناوری

وقفه علم و رشد سریع فناوری و ایجاد ارتباطات گسترده در سطح جهان، جدایی و بیگانگی گردد. امروزه به دلیل گسترش بیمی

ای کوچک شده که در آن میل به همگرایی بسیار زیاد است و آموزش عالی بویژه جهان تبدیل به دهکدهها از بین رفته و فرهنگ

ه های جوان بآید. دومین هدف اصلی آموزش عالی، انتقال دانش تولید شده به نسلدانشگاه، عامل اصلی این تحول به شمار می

های اقتصادی تولید صنعت و کشاورزی و متخصص برای بخشمنظور تربیت دانش آموختگان فرهیخته، تربیت نیروی انسانی 

دف اصلی باشد. سومین هتوزیع )بازرگانی( و پشتیبانی )خدمات( و همچنین ایجاد مکانی مناسب برای تبادل افکار و نواندیشی می
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گی و سیاسی نیازمند های اقتصادی، فرهنآموزش عالی، اشاعه و نشر دانش تولید شده در جامعه است. زیرا نوآوری در زمینه

پژوهشی دسترسی داشته باشد و این  -نماید که جامعه به آخرین دستاوردهای علمیخالقیت است و خالقیت زمانی بروز می

ی های درسدهنده دانش در قالب برنامهها و مراکز آموزش عالی است که این ارتباط را با جامعه برقرار کرده و اشاعهوظیفه دانشگاه

 (. اهداف و وظایف دیگر دانشگاه عبارت است از:78-42، ص 6733اشند )اجتهادی، و آموزشی ب

 های کار و زندگی؛های علمی برای ورود به میدانآموختگانی طراح، خالق و کارآفرین و دارای مهارتتربیت دانش -

 های بنیادی و کاربردی؛برقراری تعادل میان پژوهش -

 های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه؛های بخشپاسخگویی به نیازها و اولویت -

 محیطی و ...؛ مشارکت جدی در رفع فقر، بیماری، بیسوادی، خشونت، خطرهای زیست -

 سازی به عنوان یک نهاد مدنی پیشرو؛فرهنگ -

لت، احترام، حقوق بشر، هایی مانند عدااجتماعی در حوزه فرهنگ بومی و فرهنگ جهانی ارزش -های مهم زیستاشاعه ارزش -

، ص 6717الملل حفظ محیط زیست، توسعه پایدار و خودشکوفایی معنوی انسان )فراستخواه، دیگرپذیری، دموکراسی، صلح بین

623.) 

ای طراحی و سازمان یابد که موجب تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز ریزی درسی مناسب باید به گونهبرنامه

معه، تولید و توسعه دانش بر مبنای پژوهش و تربیت و آموزش عمومی شهروندان متعهد و مسئول و پرورش های مختلف جابخش

های درسی در آموزش های عمده برنامهگیریتوان گفت جهتهای شخصی دانشجویان شود. با نگاهی به اهداف مذکور میقابلیت

 (.637، ص 6717)عارفی، شود های آموزش عالی نیز محسوب میعالی از وظایف و رسالت

 

 انتخاب و سازماندهی محتوا -2

های علوم، طراحان برنامه درسی را با مشکل تعیین حجم وجود برخی از عقاید و گسترش روزافزون دانش بشری در تمام شاخه

ال ، انتق«رهنگیسواد ف»مناسب دانشی که باید در برنامه درسی گنجانده شود، مواجه ساخته است. از یکطرف، طرفداران ایده 

شرط برقراری ارتباط و مشارکت دانند، زیرا پیشای از دانش و اطالعات فرهنگی به فراگیران را الزم میحجم قابل مالحظه

طرف دیگر، رشد علم موجب شده تا (. از 241، ص 6714 گفتگوی بزرگ در سطح جامعه است )مهرمحمدی، همسنگ در

ی در اختیار دانشجویان قرار داده شده و از ایشان خواسته شود به حفظ کردن آنها و های حجیم و مطالب آموختنی زیادکتاب

های های گسترده و محدودیتدر نتیجه، گنجاندن سرفصل(. 83، ص 6884)کندی و همکاران،  آماده شدن برای امتحان بپردازند

ن و اساتید برای حذف برخی از مطالب، روی آوردن انگاری و کنار آمدن دانشجویاها در بسیاری از مواقع باعث سهلزمانی دوره

 (6818) 6ویگینز بسیاری از صاحبنظران، از جمله شود.کاهش انگیزه ادامه دادن به یادگیری میو  دانشجویان به یادگیری سطحی

 مطالعه حجم وسیعی وجهی طراحان برنامه درسی درباره دو واقعیت است: اول آنکه، باتاند، این گرایش ناشی از بیتصریح نموده

که، در عصر انفجار اطالعات، مفهوم منبع محتوا برای یادگیری  افتد؛ دوم آناز دانش الزاما یادگیری پایدار و عمیق اتفاق نمی

تواند بر همۀ آنها تسلط پیدا کند بطور کلی دگرگون شده است. عالوه بر این، با توجه به سرعت رشد دانش هیچ کس نمی

 (.213، ص6714)مهرمحمدی، 

طراحی شده و بطور « همه متناسب با یک مدل»هنوز مطابق رویکرد سنتی، محتوا در یک رشته علمی، مطابق با اصل 

ن آ کنند که درای انتخاب میبندی شدهآنها دروس را از فهرست تهیه شده و زمان گیرد.می یکسان در اختیار دانشجویان قرار

عمق محدودند، در آن حق انتخاب کمی  ها عموما از لحاظ گستره وود دارد. این برنامهگروهی از دروس مرتبط با یکدیگر وج

ی دهی شغلی دارند و جستجوگرگیرد. آنها بیشتر جهتوجود دارد و تفاوت در نتایج یادگیری دانشجویان کمتر مورد توجه قرار می

ند، هدف اصلی انوشته( 2224ویسین و کارنو سکات ) جاک(. 5، ص 2227 کنند )گاردنیر،مطابق با رشته علمی را تشویق نمی

محتوا، کسب رویکرد شناختی به رشته علمی و تفکر درباره آن بوده است و اهداف دیگر مثل کسب توانایی برقراری ارتباط نزدیک 

                                                           
8 .Wiggins 
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حالی که فراموش  پرداخته نشده است، در( و به مواردی مثل تقاضاهای جامعه جهانی 24دیگران کمتر مد نظر بوده است )ص با 

 .لیت خود در استفاده مفید از دانش را فراموش کرده استئوشود که مسای منجر میآموختهکردن این هدف، به تربیت دانش

ریزان درسی و اعضای هیأت علمی درباره محتوای برنامه، ای متشکل از افرادی مثل مدیران، برنامهاغلب شورا یا کمیته

عضو هیأت علمی به دلیل ارتباط با کالس و دانشجویان  ،کند. در میان این گروهگیری میدرسی تصمیمهای ها و موضوعسرفصل

مشارکت عضو هیأت علمی از (. 661، ص 6787کریمی و شریف، ای دارد )و آشنایی با نیازهای واقعی آنها نقش و جایگاه ویژه

گیری نهایی به عهده استاد آموزش دانشگاهی، اغلب تصمیمر نظام د .ریزی دانشگاه تا کالس درس ادامه داردسطح شورای برنامه

ریزی درسی، شود ولی وجود برخی از عوامل مانند عدم باور و تمایل اعضای هیأت علمی، عدم آگاهی الزم از برنامهگذاشته می

ریمی کشود )جام این کار میهای تخصصی و ضعف در اعتماد به نفس مانع انای، ضعف در شایستگیهای علمی و حرفهعدم تشکل

اساس معیارهای  های ارزیابی کیفیت تدریس برالن از طریق اعمال سیاستئوعالوه بر این، مس(. 663، ص 6787و شریف، 

 .کنندمی هدایتتدریس اثربخش و تدوین مطالب استاندارد شده برای محتوا، استاد را 

 

 یادگیری -راهبردهای یاددهی -7

های آموزش در نظام آموزش های مناسب آموزش یا تدریس نیز بسیار ضروری است. باید اذعان کرد که روشمندی از روشبهره

خوانی و بطور کلی شنیداری و گفتاری است که در آن استاد، گوینده؛ و دانشجو، عالی ایران، هنوز غالبا بصورت سخنرانی، جزوه

بصری، گردش علمی، بحث، پرسش و پاسخ و سمینار و  -ه با روش سمعیشنونده و نویسنده اطالعات است که البته بطور پراکند

روند و نه در قالب های مقطعی برای جبران خالء آموزشی بکار میحلهای یاد شده اغلب به عنوان راه... درآمیخته است. اما روش

 های تدریس به معیارهایینتخاب روشیک سیاست و روش مستمر و دائمی و به عنوان رکن اصلی نظام آموزشی. از طرف دیگر در ا

نظیر سطح سنی، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، سطح فرهنگی یادگیرندگان و همچنین توانایی و مهارت مدرسان، امکانات 

 (.43، ص 6731شود )کرباسیون، آموزشی، محتوای درس و ... توجه چندانی مبذول نمی

ین موارد درسی ارتباط منطقی وجود ندارد و دروس گوناگون مکمل یکدیگر ها در بسیاری موارد، بدر برنامه درسی دانشگاه

ت های علوم نظارت کنند و پذیرنده صرف اطالعاتوانند با اعتماد به نفس متعادل درباره یافتهنیستند. بسیاری از دانشجویان نمی

کند و ی را در دانشجویان تقویت نمیهای درس دانشگاهی خودآموزی و خودرهبرباشند. کالسارائه شده توسط استادان می

، 6731نژاد، دهنده صرف دانش به دانشجو هستند )شعاریها به جای هدایت علمی دانشجو، انتقالبسیاری از اساتید در این کالس

رایط و شپذیر بر مبنای توجه به ای انعطافکنندگان جریان یادگیری به گونه(. استادان باید به عنوان مدیران یا تسهیل12ص 

های تدریس مؤثر و کارا در جهت ها و نیازهای دانشجویان و موضوعات یادگیری قادر به استفاده از دامنه وسیعی از روشزمینه

ادگیری و های یارتقای یادگیری به عنوان هدف اولیه و اصلی باشند و این امر مستلزم شناسایی و توجه بیشتر نسبت به سبک

های تحصیلی از تنوع و کارایی ها و رشته(. روش تدریس استادان در اغلب دوره268، ص 6717فی، های فردی است )عارتفاوت

کنندگان اصلی کالس درس هستند و با استفاده از روش باشد. هنوز شاهد هستیم که برخی از استادان، ادارهالزم برخوردار نمی

 هایتوجهی به روشدهند. بییگر را به دانشجویان انتقال مینویسی، اطالعات حجیم و بدون ارتباط با یکدسخنرانی و جزوه

می، ها است )قترین مشکالت تدریس در دانشگاهتدریس فعال که دانشجویان را در عرصه تدریس به مشارکت بکشاند، از عمده

 (.614، ص 6713

طریق روش سخنرانی، اصول و بطورسنتی کنترل فرایند تدریس در اختیار مدرس بوده است. او با ارائه اطالعات از 

دریس های یادگیری، کنترل فرایند تکند. اما به تدریج با تغییر عوامل گوناگونی همچون نظریهمفاهیم را به دانشجویان منتقل می

 طها برعهده داشته است. بطورکلی رویکردهای مربوکننده و راهنمایی را در فعالیتبه دانشجو واگذار شده و مدرس نقش هدایت

 توان به سه دسته تقسیم کرد:به تدریس در دانشگاه را می

الف( تدریس به مثابه انتقال اطالعات: بر اساس این رویکرد، مدرس باید بر محتوای درس تسلط کافی داشته باشد و بتواند آن را 

و تنها  کندرا از استاد دریافت می به دانشجویان منتقل کند. در این رویکرد دانشجو نقش پذیرنده را دارد و  بطور منفعل مواردی

 کند. در برخی موارد سؤاالتی طرح کرده و با مدرس در مورد محتوا بحث می
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انشجو ها را به دب( تدریس به مثابه سازمان دادن یادگیری دانشجو: دراین رویکرد تدریس فرایندی است که مدرس کلیه فعالیت

 گیرد.زیابی فرایند را بر عهده میکند و خود نظارت، راهنمایی و ارواگذار می

ج( تدریس به مثابه فراهم ساختن امکان یادگیری: در این رویکرد تدریس فرایندی است که زمینه مشارکت دانشجو را با موضوع 

یر اثای هستند که از یکدیگر تسازد. بر اساس این رویکرد مدرس، دانشجو و موضوع یادگیری؛ کل بهم پیوستهیادگیری فراهم می

 (.45، ص 6713کند )فتحی واجاره، پذیرند و میزان تناسب آنها میزان یادگیری را مشخص میمی

 

 ارزشیابی -4

یابی، های ارزشدهد که روش ارزشیابی با روش یادگیری دانشجویان مرتبط است چرا که معموال با تغییر روشتحقیقات نشان می

ز گذارد. بطور مثال استفاده اهمچنین بر نوع یادگیری دانشجویان تاثیر می کند.های یادگیری دانشجویان نیز تغییر میروش

ابی شود. ارزشیتر در دانشجویان میهای مستقل و عمیقارزشیابی باز و تاکید بر انجام پروژه منجر به تقویت ادراک و یادگیری

ها و کمک به بهبود یادگیری و رشد و توسعه تهها و یادنگرفعاملی مؤثر در شناسایی نقاط ضعف و ارائه تصویری از یادگرفته

 (.272-276، ص 6717باشد )عارفی، ها و ایجاد انگیزه در جهت تداوم یادگیری میها، نگرشاطالعات، مهارت
بر اساس نتایج یک نظرسنجی که بین تعداد کثیری از دانشجویان علوم پایه و انسانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی 

ای هدرصد از دانشجویان، نظام ارزشیابی دانشگاه را فاقد قدرت الزم برای ارزیابی توانمندی 88ی صورت گرفت، حدود ارشد و دکتر

دانستند. به نظر آنان نتیجه بمباران اطالعات در طول نیمسال تحصیلی، کاربردی دروس و توانایی دانشجو در تحلیل و ارائه ایده می

شوند. همچنین در نظرسنجی هایی است که به دلیل عدم کاربرد آنها به سهولت فراموش میشتنها انباشتن ذهن از مجموعه دان

های ایران متکی به حافظه نماید که نظام ارزشیابی در دانشگاه( اذعان می6712از استادان دانشگاه عالمه طباطبایی، مجتهدی )

های یادگیرنده به منظور دسترسی آوری اطالعات و دانستهمعو مانع نوآوری و خالقیت است. در چنین نظامی معنای ارزشیابی، ج

ای از نیل به هدف آموزش از طرف یادگیرنده باشد، تواند مشخصهشده است. اگرچه نمره آزمون نهایی میتعیینبه اهداف از پیش

که هیچکدام ارتباطی با میزان توانند در عملکرد دانشجو در هنگام آزمون نهایی اثر بگذارند ای متعددی میاما عوامل حاشیه

ای طراحی شوند که توانایی تحلیل دانشجو را بسنجند، در یادگیری او ندارند. پرسش و سؤاالت مربوط به ارزشیابی باید به شیوه

بی ارزشیا های پیش برایای است که بسیاری از استادان از سؤاالت قدیمی مربوط به سالحالی که سیستم فعلی ارزشیابی به گونه

های آموزش عالی در یک کشور؛ ( معتقد است هدف، ساختار، استراتژی و برنامه6712نمایند. سرکارآرانی )دانشجویان استفاده می

ت ها به شکل سنتی است، به این علت اسدهد. اگر نظام ارزشیابی دانشگاهنظام ارزشیابی آن را بطور مستقیم تحت تاثیر قرار می

کننده دانش در آموزش عالی به جای خلق دانش در جستجوی دانش بوده و این نظام به عنوان مصرفها نظام که در طول سال

ه ها امتحان بها، وظیفه توزیع دانش را بر عهده داشته و ارزشیابی آن نیز متکی بر سنجش حافظه است و لذا از آموختهدانشگاه

ان برای ورود به بازار کار نیست. به همین دلیل ارزشیابی آن نیز آورد. دغدغه چنین سیستمی، ایجاد مهارت در دانشجویعمل می

باشد )به نقل از نراقی، های متنوع از جمله دانش جدید، مهارت، پژوهش و تحول نگرش دانشجو نمیمتکی بر سنجش توانایی

 (.5، ص 6712

 فه خطیر تولید علم و دانش و تربیتهای ما، با وظیهای فعلی ارزشیابی با مسئولیت و رسالت دانشگاهاستفاده از روش

شوند، هماهنگی ندارد. علت این امر تراکم تعداد دانشجویان افراد متخصص که بعدا در سطوح باالی جامعه مشغول به خدمت می

در کالس درس و زمان کم نیمسال تحصیلی است که فرصت استفاده از روش تدریس فعال و ارزشیابی مستمر از دانشجویان را 

(. به 221، ص 6717شود از روش سخنرانی و ارزشیابی متکی بر حافظه استفاده نمایند )آقازاده، درس گرفته و موجب میاز م

آوری شده است و بیشتر در ای برای سنجش اطالعاتی است که در حافظه دانشجو جمععبارتی ارزشیابی از دانشجویان، وسیله

و و کمتر در جهت بهبود یادگیری، تمایل به یادگیری مداوم و مسئولیت یادگیری راستای تعیین نمره، رتبه و مجوز عبور دانشج

در دانشجویان است. ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در ایران اغلب منحصر به امتحانات میان ترم و مبتنی بر محفوظات دانشجویان 

دانشجویان، اثری نافذ ولی ناآشکار  دهی تجارب یادگیریهای ارزشیابی بر شکل(. روش614 -615، ص6713باشد )قمی، می

کنند. همچنین های ارزشیابی برخی از موضوعات را مهم و برخی دیگر را کم اهمیت تلقی میدارند. دانشجویان بر اساس شیوه
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 و کنند. اگر هدف ارزشیابی تاکید بر موضوعات جزئیهای ارزشیابی تنظیم میهای یادگیری خود را بر اساس شیوهآنها شیوه

های ( شیوه6831(. زایس )6713کنند )ملکی، یادآوری اطالعات باشد، دانشجویان نیز راهبردهای متناسب با آن را انتخاب می

 :داندها را دارای چهار عیب اساسی میارزشیابی متداول در دانشگاه

 نها؛فردی آهای استفاده از یک شیوه برای ارزشیابی همه دانشجویان و عدم توجه به تفاوت -

 تاکید بیش از حد بر ارزشیابی تراکمی؛ -

 گروهی؛عدم استفاده از راهبردهای خودسنجی و سنجش بوسیله هم -

 های ارزشیابی مبتنی شغل نظیر پروژه یا مطالعه موردی.عدم استفاده از شیوه -

ا، هرخالق بودن ارزشیابی سنتی دانشگاهمحور و غیمحور بودن، غیرکاربردی بودن، موضوع( با انتقاد از حافظه2262نیل )

های ذهنی، شخصی، اجتماعی و های موضوعی، اهداف دیگری نظیر؛ هدفبر این باور است که آموزش دانشگاهی عالوه برهدف

های فهای متناسب با آن بکارگرفته شود. همچنین هدها نیز مد نظر قرار گیرد و شیوهعملی دارد که باید در ارزشیابی از آموخته

 است:های ارزشیابی متناسب با آن را به شرح زیر ذکر کرده برنامه درسی دانشگاهی را به چهار دسته تقسیم و شیوه

ای، جورکردنی(، غلط، چندگزینه-های عینی )صحیح( اهداف ذهنی یا شناختی: برای ارزشیابی از اینگونه اهداف، باید از آزمون6

 گذاری توسط دانشجویان و غیره استفاده شود.مرههای نهای انشایی، آزمونآزمون

های؛ توان از طریق شیوهکنند که میهای شخصی خود را دنبال می( اهداف شحصی: دانشجویان از هر برنامه درسی برخی هدف2

 های مساله محور آنها را مورد ارزشیابی قرار داد.کارپوشه، آزمون کتاب باز، خودسنجی و آزمون

های ارزشیابی های اجتماعی افراد است که از طریق شیوهتماعی: یکی از اهداف مهم هر برنامه درسی تقویت مهارت( اهداف اج7

 توان آن را ارزشیابی کرد.ها، پروژه گروهی و آزمون تمرین نقش ارزیابی میگروهیبوسیله هم

های ارزشیابی عملکرد بالینی ساختمند و آزمون هایتواند از آزمون( اهداف عملی وکاربردی: برای ارزشیابی عملکردها می4

 (.2262استفاده کرد )نیل، 

 برنامه درسی آموزش عالی فنالند -

 اهداف -6

های آموزش چندگانه، توسعه روند تعلیم و توان اینگونه نام برد: توسعه دورهاهداف برنامه درسی آموزش عالی در فنالند را می

سازی الگوهای تبعیض نژادی در حوزه آموزش. میان دولت، آموزش علوم و فرهنگ، برطرف تربیت بزرگساالن، گسترش هماهنگی

پروری )تربیت نخبگان(، تربیت نیروهای بر روی نخبه های اخیراهداف برنامه درسی آموزش عالی در کشور فنالند، در طی سال

نیازهای آموزش بازار کار، آموزش علوم به عنوان دیده، تخصیص سهمیه برای ای، تامین نیروی انسانی آموزشمتخصص و حرفه

وری، آموزش دانشجویان برای پذیر نسبت به تقاضا برای منابع مختلف، تمرکز بر بهرههای انعطافعاملی برای تولید، پاسخ

 القوه مورد نیازوری کامل از استعدادهای بیابی در جامعه خصوصا برای شهروندی با خدمات مفید برای جامعه بودن، بهرهموقعیت

 رابرهای نابرفت از موقعیتهای آموزشی برابر، آموزش به منظور تسریع توسعه جامعه به منظور برونبرای دستیابی به فرصت

 (.2224)یونسکو،  تمرکز دارد

 

 انتخاب و سازماندهی محتوا -2

ساعت کار  42است. یک هفته تحصیلی به اندازه های تحصیلی های فنالندی مبتنی بر طرح هفتهواحدهای دانشگاهی در دانشگاه

های سخنرانی، های تحصیلی خود بر دورهساعته است. هفته 42آید که تقریبا مشابه یک هفته کاری یک دانشجو به حساب می

ر وگردد. الزم به ذکر است که تخصیص هفته تحصیلی به یک درس عالوه بر زمان حضآزمون کتبی و انجام تحقیقات مشتمل می

گردد. به عنوان مثال، دانشجوی یافته به کتب درسی دانشگاهی مشتمل میدانشجویان در کالس بر زمان منطقی اختصاص

باشد. یک هفته تحصیلی به ساعت زمان جهت نگارش یک مقاله تخصصی برخوردار می 62ساعت سخنرانی، از  25برخوردار از 

های علمی و گردد. دانشجویان حق دارند از میان شرکت در خطابهتمل میساعت ارتباط بدون فعالیت خارجی مش 42ندرت بر 

های مربوطه، یکی را انتخاب کنند. مدارج علمی همچنین بر حضور در آزمون مربوطه و یا مطالعه کتب درسی و حضور در آزمون



 

 

141 

 

های علمی ای علمی و سخنرانیهگردد که با خواندن کتب درسی، حضور در آزمونانجام کار علمی و آزمایشگاهی مشتمل می

باشد. برخی های مختلف از لحاظ تعداد واحدهای ارائه شده کامال متفاوت میگردد. دروس ارائه شده در دانشکدهجبران نمی

ها یا کارهای عملی ممکن است تنها مدت زمان یک هفته به طول بیانجامد. این در حالی است که ارائه تز تحقیقاتی یا سخنرانی

بایست قابلیت خود در نوشتار و گفتار به هفته به طول بیانجامد. دانشجویان همچنین می 22ار آموزشی ممکن است تا سمین

های موضوعی نیز خود بر های مختلف را نشان دهند. زبان سوئدی یا فنالندی به عنوان زبان دوم ملی، اجباری است. آموزشزبان

 گردد.شتمل میواحد درسی الزامی و انتخابی م 12تا  32

های موجود در دانشکده خود یا سایر دانشجویان همچنین ملزم به انتخاب یکسری دروس مقدماتی و تکمیلی از گروه

واحد  42تا  72های موضوعی، دانشجویان به انتخاب دروس تخصصی مشتمل بر باشند. پس از گذراندن آموزشها میدانشکده

روز پیش از برگزاری  62الی  3نمایند. در نهایت دانشجویان با ارئه یک پاکت امتحانی، میمبادرت « نامهواحد پایان 22تا  61»

آزمون به همراه اسم، آدرس، شماره شناسنامه و سایر جزئیات به اضافه دروس مورد مطالعه، به ثبت نام در امتحانات گروه مبادرت 

کنند. هنگام خروج از سؤاالت امتحانی داخل آن را دریافت می نمایند. در زمان امتحان، دانشجویان پاکت ارسالی آزمون ومی

ها متفاوت است. از این رو در گیرد. با این حال، روال کار در دانشگاهجلسه آزمون، صحت هویت دانشجویان مورد بررسی قرار می

ها نیز برای برخی از دروس ز دانشگاهگردد. در برخی اهای علمی برگزار میها در پایان سری سخنرانیها آزمونبرخی از دانشگاه

گردد که در عوض شرکت منظم در جلسات آموزشی الزامی است. نتایج امتحانات در تابلوی اعالنات دانشکده آزمونی برگزار نمی

در «. ستباالترین نمره ا 7ترین و پایین 6»گردد به دانشجویان ارائه می 7تا  6گردد. نمرات درسی معموال بین و گروه درج می

شود که اسم و شماره شناسنامه شود. تنها نمراتی وارد کامپیوتر میبرخی دروس تنها قبولی یا مردودی دانشجویان اعالم می

دانشجو با اسم و شماره شناسنامه شخص حاضر در جلسه آزمون مطابقت داشته باشد. عالوه بر ثبت کامپیوتری، دانشجویان در 

باشند که ریزنمرات هر درس یا آزمون در آن لحاظ گردیده و به امضای مدیر گروه ای برخوردار میویژهها از دفاتر بیشتر دانشگاه

های خارجی نیز معموال نسخه یا اصل کامپیوتری را به زبان فنالندی یا سوئدی رسیده است. دانشجویان خواهان ورود به دانشگاه

د. دانشجویان همچنین ممکن است به ارسال کپی یا اصل دفاتر آموزشی و نماینتهیه کرده و به زبان کشور مورد نظر ترجمه می

ردد. گجزئیاتی که هنوز بصورت نسخه کامپیوتری درنیامده، مبادرت نمایند. تنها نمرات قبولی در نسخه یا دفتر آموزشی ثبت می

های اشد از مجوز حضور مجدد در آزمونچرا که مطابق مقررات، اگر دانشجویی در آزمونی مردود شده یا از نمرات خود راضی نب

باشد. در چنین حالتی با قبولی دانشجو، نمره قبولی در دفتر آموزشی و کامپیوتر ثبت های معلوم برخوردار میمکرر در تاریخ

 (.13 -18رسانی و سنجش افکار، ص گردد )دفتر اطالعمی

تری وجود ندارد؛ اگرچه . هیچ مدرک رسمی پایینباشدارشد میهای فنالند، مدرک کارشناسیمدرک پایه دانشگاه

اخذ « سال 4تا  2طی مدت زمان »واحد درسی  622تا  622توان پس از گذراندن گواهینامه مشابه مدرک کارشناسی را می

ارشد الزامی است. از جمله شرایط الزم جهت هفته تحصیلی جهت اخذ مدرک کارشناسی 612-252نمود. گذراندن مدت زمان 

رشد نامه کارشناسی اهای مطالعاتی تخصصی، تحقیقات علمی و ارائه پایانتوان به گذراندن دورهاحراز مدرک کارشناسی ارشد، می

سال متغیر است. این در حالی است  3تا  5در سمینارهای علمی اشاره نمود. زمان متوسط برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد بین 

سازد. از اینرو، حداکثر زمان تر میوقت و تشکیل خانواده، زمان مورد نیاز را طوالنیا کار پارهکه اغلب همزمانی تحصیالت فرد ب

تواند برای اخذ جواز کار، سال تحصیلی است. فراتر از مدرک کارشناسی ارشد فرد می 62الزم جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد 

ز دکتری نائل آید. تحصیل برای اخذ جواز کار در بیشتر اوقات ادامه تحصیل داده و به احراز مدرک دکتری متعاقب دفاعیه ت

مندان ارائه های آمریکایی به عالقهیافته دکتری، مشابه دانشگاههای سازمانماهیت مستقلی دارد. هنوز هم تعداد کمی رشته

 (.32 -37گردد )همان، ص می

 

 یادگیری -راهبردهای یاددهی -7

 شود.یادگیری فعال استفاده می -های یاددهیی فنالند عمدتا از روشدر برنامه درسی نظام آموزش عال

 ارزشیابی -4
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اوت های مختلف، متفها و دانشکدههای فنالند در معرض ازیابی مداوم قرار دارند. ارزیابی دانشجویان در دانشگاهدانشجویان دانشگاه

ی پایان دوره یا سلسله مباحث پایان واحدهای تحصیلی تکمیلی باشد. در اغلب موارد، پیشرفت دانشجویان بر مبنای آزمون کتبمی

گردند. بعالوه برگزاری های دانشگاهی عمدتا بر مبنای جلسات درسی و کتب معرفی شده برگزار میشود. آزمونسنجیده می

 ی از تحصیالت پیشرفته،گردد. به عنوان بخشهای شفاهی نیز الزامی بوده و نمرات آن در رایانه مرکزی دانشگاه ثبت میآزمون

نامه بصورت ارائه یک اثر هنری نظیر کنسرت، اجرای های هنر، پایانباشند. در دانشگاهنامه میدانشجویان ملزم به ارائه پایان

های درسی معموال به صورت تکی و توسط استادان دوره، باشد. عملکرد دانشجویان طی دورهنمایش، خلق یک اثر نقاشی و ... می

ای هگردد. این در حالی است که مسئولیت ارزیابی نهایی به عهده مدیرگروه هر رشته تحصیلی است. نهایتا آزمونارزیابی می

زیر  دهی در فنالند به شرحگردد. سیستم نمرههای دانشجویی توسط ممتحنین بیطرف دانشکده، ارزیابی مینامهپایانی و پایان

ها نیز بطور معمول نامه. گفتنی است که در ارزیابی پایان6ترین نمره: ؛ پایین6بولی و مردودی: ؛ مرز ق7-5است: باالترین نمره: 

  (.36 -32رسانی و سنجش افکار، ص گردد )دفتر اطالع( استفاده می6 -5ترین و باالترین نمره )از مقیاس پایین

 

 گیریبحث و نتیجه .4

 باشد:میمباحث فوق به شرح زیر  خالصه

ریزی درسی مناسب باید برنامه. ، انتقال دانش، اشاعه و نشر دانشدانش دیتولاهداف اصلی در آموزش عالی ایران عبارتند از:  -

وزش تربیت و آممختلف جامعه، های ای طراحی و سازمان یابد که موجب تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخشبه گونه

ش عالی در کشور های شخصی دانشجویان شود. اهداف برنامه درسی آموزپرورش قابلیتعمومی شهروندان متعهد و مسئول و 

یان م های آموزش چندگانه، توسعه روند تعلیم و تربیت بزرگساالن، گسترش هماهنگیتوسعه دوره، عالوه بر موارد فوق، بر فنالند

 نیز تأکید دارد. آموزشسازی الگوهای تبعیض نژادی در حوزه برطرفدولت، آموزش علوم و فرهنگ و 

ر طراحی شده و بطو« همه متناسب با یک مدل»هنوز مطابق رویکرد سنتی، محتوا در یک رشته علمی، مطابق با اصل در ایران  -

هدف اصلی محتوا، کسب رویکرد شناختی به رشته علمی و تفکر درباره آن بوده است  گیرد.می یکسان در اختیار دانشجویان قرار

و به مواردی مثل تقاضاهای جامعه ران کمتر مد نظر بوده است دیگگر مثل کسب توانایی برقراری ارتباط نزدیک با و اهداف دی

 مدارج علمی های تحصیلی است.های فنالندی مبتنی بر طرح هفتهواحدهای دانشگاهی در دانشگاه. است پرداخته نشدهجهانی 

ای ههای علمی و سخنرانیگردد که با خواندن کتب درسی، حضور در آزمونیهمچنین بر انجام کار علمی و آزمایشگاهی مشتمل م

های فنالند، مدرک مدرک پایه دانشگاه زبان سوئدی یا فنالندی به عنوان زبان دوم ملی، اجباری است. گردد.علمی جبران نمی

 .تری وجود نداردباشد. هیچ مدرک رسمی پایینارشد میکارشناسی

اری است خوانی و بطور کلی شنیداری و گفتدر نظام آموزش عالی ایران، هنوز غالبا بصورت سخنرانی، جزوههای آموزش روش -

بطورسنتی کنترل فرایند تدریس در اختیار مدرس بوده . و دانشجو، شنونده و نویسنده اطالعات استکه در آن استاد، گوینده 

 شود.یادگیری فعال استفاده می -های یاددهیز روشدر برنامه درسی نظام آموزش عالی فنالند عمدتا ا. است

استفاده از یک شیوه برای ارزشیابی همه دانشجویان  -6 :است های ایران معموال اینگونهمتداول در دانشگاههای ارزشیابی شیوه -

از راهبردهای خودسنجی و  عدم استفاده -7 ،ید بیش از حد بر ارزشیابی تراکمیتاک -2 ،نهاهای فردی آو عدم توجه به تفاوت

-دانشجویان دانشگاه های ارزشیابی مبتنی شغل نظیر پروژه یا مطالعه موردی.دم استفاده از شیوهع -4 ،گروهیسنجش بوسیله هم

غلب اباشد. در های مختلف، متفاوت میها و دانشکدههای فنالند در معرض ازیابی مداوم قرار دارند. ارزیابی دانشجویان در دانشگاه

 ود.شموارد، پیشرفت دانشجویان بر مبنای آزمون کتبی پایان دوره یا سلسله مباحث پایان واحدهای تحصیلی تکمیلی سنجیده می

ای متخصصان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند که شکوفایی و رشد و سعادت اجتماع به کمک نظام تربیتی هر جامعه در  

وری و تسریع رشدیافتگی فرهنگی، اقتصادی عبارتی یکی از طرق اساسی افزایش بهره گردد. بهمترقی، علمی و سالم حاصل می

و اجتماعی، اعتالء کیفیت نیروی انسانی است که این ارتقا و تکامل به مدد تعلیم و تربیتی فعال و پویا و سازنده امکانپذیر است. 

ریزی عالی جهت دستیابی به این امر مهم به برنامه اندرکاران نظام آموزشچنین امکانی هنگامی فراهم خواهد شد که دست

شود که یگیری مسنجیده آموزشی و درسی اقدام نمایند. با بررسی تطبیقی نظام آموزش عالی کشور ایران و فنالند چنین نتیجه
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رین تگیرنده اساسیهای درسی دربردر تدوین اهداف و سپس محتوای برنامه درسی نهایت دقت را صرف کرد. زیرا محتوای برنامه

های نظام آموزشی است. بنابراین الزم است در تهیه و تدوین آنها نهایت دقت اعمال شود تا ها برای رسیدن به هدفمشیخط

جوابگوی نیازهای ناشی از تحوالت سریع علمی، تکنولوژی، اقتصادی و اجتماعی باشد. بنابراین اهدافی که نظام آموزشی به دنبال 

معنی که بازده آموزش باید افرادی باشند که به جای تکرار کارها باید از انتقال حرف و معلومات فراتر باشد. بدین تحقق آن است

و اعمال گذشتگان، در پی کارهای نوینی باشند که به تولید علم بیفزایند و اینها افرادی باشند دارای ذهنیت فلسفی و خالق با 

های درسی فعال و توان دست یافت مگر با استفاده از برنامهو پویا. و به این مهم نمی ای انتقادی و با شخصیتی فعالروحیه

های یادگیری فعال. به امید روزی که نظام آموزش عالی کشورمان از نظر کیفیت به نظام آموزشی فنالند که رتبه گسترش روش

 یک را در جهان به خود اختصاص داده است، نزدیک شود.

 

 منابع .5

(. تحلیلی بر توانمندی ها و کاستی های نظام آموزش عالی در جهموری اسالمی ایران، فصلنامه آموش عالی، 6733مصطفی ) اجتهادی،

 .6733، پاییز 63مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، شماره 

 انسانی دانشگاه ها )سمت(، تهران. (. مسائل آموزش و پرورش ایران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم6717آقازاده، احمد )

 (. اصالحات آموزشی و مدرن سازی، نشر روزنگار، تهران.6712سرکار آرانی، محمد رضا )

(. تبیین ویژگی های برنامه درسی آموزش علوم مبتنی بر مؤلفه های ماهیت علم )پایان نامه(. اصفهان: دانشکده علوم 6718سلطانی، اصغر )

 تربیتی و روانشناسی.

(. ویژگی های دانشگاه های ایران در قرن بیست و یکم، محمد مهدی فرقانی )گردآورنده(، مجموعه مقاالت 6731عاری نژاد، علی اکبر )ش

 نخستین سمینار آموزش عالی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران.

ر آموزش عالی ایران و راهکارهایی برای بهبود آن، جلد اول و دوم، (. بررسی برنامه های درسی رشته علوم تربیتی د6717عارفی، محبوبه )

 پایان نامه دکتری، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.

 (. برنامه ریزی درسی راهبردی در آموزش عالی. تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه شهید بهشتی.6714عارفی، محبوبه )

(. تحلیل استراتژیجستجوی نوآوری بنگاه های صنعتی ایران در تعامل با نهاد های علمی، 6711حاجی حسینی، حجت اهلل )عباسی، فرهاد، 

 .88 -622، صص 56فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 

 . 1 -3، 4، 6موزش عالی، (. برنامه درسی دور ریختنی. دو فصلنامه مطالعات برنامه درسی آ6718فتحی واجارگاه، کوروش )

(. ارزیابی کیفیت برنامه درسی دانشگاهی: مورد برنامه درسی آموزش بزرگساالن، نشریه 6711فتحی واجارگاه، کوروش، شفیعی، ناهید )

 .5فصلنامه مطالعات برنامه درسی، سال دوم، شماره  -علمی

یان )گردآورنده(، دایره المعارف آموزش عالی، جلد اول، انتشارات بنیاد (. تاریخچه آموزش عالی ایران، نادر قورچ6717فراستخواه، مقصود )

 دانشنامه بزرگ فارسی، تهران.

(. سمینار منطقه ای آموزش عالی در قرن آینده، انتشارات مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، 6731کرباسیون، مصطفی )

 .6731بهمن 
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(. چالش های آموزش عالی در تدوین محتوای برنامه درسی با رویکرد جامعه یادگیری. فصلنامه 6787شریف، مصطفی ) ;کریمی، صدیقه

 .623 -642، ص 6787، بهار و تابستان 68، شماره پیاپی 6رویکردهای نوین آموزشی، سال نهم، شماره 

 و موفقیت در دانشگاه، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.(. بررسی رابطه بین شیوه های فعلی گزینش دانشجو 6712مجتهدی، زهرا )

 (. مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی، انتشارات سمت.6713ملکی، حسن )

مجموعه مقاالت نکوداشت استاد دکتر (. جامعه دانایی محور و نظریه تعلیم و تربیت سوال محور. مندرج در 6714مهر محمدی، محمود )

 علی محمد کاردان. تهران: سمت.

(. وضعیت سهم مشارکت دانشگاه ها در بازنگری برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی، 6715نوروز زاده، رضا و همکاران )

 .42فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 
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