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 چکیده
-ي استادان دانشگاه براي مشارکت در فرایند برنامههدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رویکردهاي مورد استفاده

اساتید را ي آماري این پژوهش جامعه اي است.زمینهروش تحقیق کیفی و راهبرد آن تئوري  ریزي درسی است.
 1392سال دوم سال هاي تحصیالت تکمیلی در نیمدانشگاه بوعلی سینا و دانشجویان همان استادان در دوره

گیري موارد ویژه، یازده عضو هیئت علمی گیري هدفمند از نوع نمونهدهد. با استفاده از روش نمونهتشکیل می
ها با . دادهنددبیات و علوم انسانی، اقتصاد و علوم اجتماعی و دانشجویان همان اساتید انتخاب شدهاي ادانشکده

با دانشجویان کانونی  ي گروهي کالس درس و مصاحبهساختمند با استادان، مشاهدهي نیمهمصاحبهاستفاده از 
 کدگذاري باز، محوري و يحلهطی سه مراي و ها بر اساس تئوري زمینهآوري شد. تحلیل دادهمنتخب جمع

پردازي و در طبقات عمده کدگذاري شده و سپس مورد ها مفهوم. بدین ترتیب که ابتدا دادهشدانتخابی انجام 
ي استادان براي مشارکت در فرایند نتایج پژوهش نشان داد که رویکردهاي مورد استفادهتحلیل قرار گرفتند. 

بدین صورت که  ساز درسی محدود در نوسان است.مه درسی به برنامهریزي درسی از مجري محض برنابرنامه
-ي آنان شامل مجري محض برنامه درسی، انتقال برنامه درسی با حداقل تغییرات، برنامهرویکردهاي مورد استفاده

چنین باشد. همساز درسی محدود میریز درسی با حداکثر تغییرات و برنامهریز درسی با انطباق محدود، برنامه
ریز درسی با انطباق محدود درسی غالب بین استادان مشارکت کننده در پژوهش، رویکرد برنامه رویکرد برنامه

 است. 
 برنامه درسی، اساتید، رویکردهاي برنامه درسی، راهبردهاي برنامه درسی. :واژگان کلیدي
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 مقدمه
اهداف و  .نظام آموزشی در هر کشور است يهآموزش عالی باالترین و آخرین مرحل

نیاز جامعه، ترویج و ارتقاي  تربیت نیروي انسانی متخصص مورد نقش آموزش عالی
و همچنین تحقق  کشور يمساعد براي توسعه يهفراهم نمودن زمین و پژوهش، دانش

-درسی، یکی از زیرنظام ریزيبرنامهنظام  باشد.ها میآزادي علمی و استقالل دانشگاه

) 1391(به نقل از مهرمحمدي،  1هاي نظام آموزش عالی است. این زیرنظام که بوشامپ
ي تولید گانهیاد کرده است، شامل مراحل سه» درسیمهندسی برنامه «از آن تحت عنوان 

ریزي درسی یک . در واقع، نظام برنامه2ین، اجرا و ارزشیابی برنامه استیا تدو
ي گانههاي ناظر به ابعاد سهزیرمجموعه از نظام آموزش عالی است که در آن تصمیم

 شود. برنامه درسی اتخاذ می

آنان براي مشارکت در  3ریزي درسی، بر اساس رویکردهاينقش استادان در نظام برنامه
 .)420: 1992، 6و زاموالت 5، بولین4سنایدرا(شود ریزي درسی مشخص مینامهفرایند بر

رویکرد، اشاره به نوعی دیدگاه یا نگاه به یک موضوع و مسئله دارد که برمبناي آن، 
گیرد. تأثیر قرار میهاي برخورد با مسئله تحت گیري، عمل و روشي تصمیمشیوه

-هاي یاددهیرس و براي مدیریت محیطهاي دمدرسان در هنگام تدریس در کالس
سو ها از یکگیريهاي گوناگونی هستند که این تصمیمیادگیري ناگزیر از اتخاذ تصمیم

شناختی آنان و از سوي شناختی و ارزششناختی، معرفتهاي هستیمتأثر از دیدگاه
ي است. ها و متغیرهاي محیطی حاکم بر فرایند تدریس و یادگیردیگر تابعی از واقعیت

                                                      
1..Beauchamp 

ي برنامه درسی وجود دارد. برخی از این معانی ریزي درسی یا مهندسی برنامه درسی، معانی دیگري نیز براي واژه. غیر از نظام برنامه.2
، محتوا، هاي عناصر و اجزاء برنامه درسی (هدفتصمیماتی درباره برنامه درسی به عنوان یک سند مکتوب که در آن مجموعه -1اند از: عبارت
ي بندي) براي یک درس خاص، یک پایههاي تدریس، مواد و منابع یادگیري، ارزشیابی، زمان، فضا و گروههاي یادگیري، روشفعالیت

برنامه درسی به عنوان یک رشته یا قلمرو علمی که مانند هر قلمرو علمی دیگر، داراي  -2شود. ي تحصیلی اتخاذ میتحصیلی و یا یک دوره
در کانون » ریزي درسینظام برنامه«ي حاضر، عمدتاً معناي موضوعات، وسعت مفهومی خاص و یا ساختار محتوایی است. در مطالعه ابعاد،

 توجه قرار گرفته است.  
3. Approach 
4.  Snyder 
5. Bolin 
6.  Zumwalt 
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مراحل نظام  يهگیري اساسی مدرس دربار، موضع1رویکرد برنامه درسیبا این توضیح، 
ریزي درسی (شامل تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی) و ابعاد و عناصر برنامه

گیرد. برخی از این عناصر و ابعاد در بر می را گوناگون نظري و عملی این فرایند
یادگیري، فضا یا محیط -راهبردهاي یاددهی تربیتی، هايرماناند از: اهداف و آعبارت

)، 1386به نقل از مهر محمدي،  2هاي مخاطبان (میلریادگیري، ارزشیابی از آموخته
هاي یادگیري.  فهم رویکردهاي ها یا فعالیتمحتوا، مواد و منابع یادگیري، و فرصت

ارتباط با عناصر دخیل در فرایند  ي سلوك و رفتار مدرسان دربرنامه درسی بیانگر نحوه
نقش مدرسان و دانشجویان در  هاي درسی است.تولید، اجرا، و ارزشیابی از برنامه

درسی، از موضوعات مهمی است که باید  طراحی، تکمیل، تعدیل، اجرا و تغییر برنامه
 ).1987 ،3مورد توجه قرار گیرد (ارنستاین

ی آموزش عالی، بر اساس نقش اعضاي درسدر مطالعات نظري و تخصصی برنامه 
هیئت علمی در تولید، تعدیل و تکمیل، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی، از رویکردهاي 

-عنوان انتقالگوناگونی بحث شده است. یکی از این رویکردها، رویکرد مدرس به 

مدرس در نقش  عنوان رویکرد است. این رویکرد که از آن به 4ي برنامه درسیدهنده
نیز یاد شده است، نقش  5درسی یا رویکرد برنامه درسی وفادارانهمجري محض برنامه 

درسی را تنها به  درسی خالصه کرده و برنامه ي برنامهاستاد را تنها به اجراي وفادارانه
درسی از قبل ها، موضوعات و مواد برنامه اي از سرفصلموضوع درسی یا مجموعه
). در این رویکرد، 1992(اسنایدر و همکاران،  داندمنحصر میآماده شده و تجویز شده، 

ي تعیین آنچه که بایستی تدریس وسیله درسی را به متخصصان بیرونی، دانش برنامه
کنند. به تبع آن تغییر برنامه درسی، از مرکز به پیرامون و بر اساس شود، تعریف می

مدرسان به جز دریافت و اجراي مراحل منظم و خطی، بدون در نظر گرفتن نقشی براي 
-گیرد (همان). از این رو، مدرسان به عنوان منتقلکامل برنامه درسی، صورت می

                                                      
1. Curriculum approach 
2. Miller 
3. Ornstein 
4. Teacher as curriculum-transmitter 
5. Fidelity curriculum 
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گرایی سنتی در جهت تحویل اطالعات ایستا، کنندگانی هستند که با پیروي از انسان
کنند ي پیشرفت تحصیلی، عمل میدهاي سادهپیوند بین گذشته و حال و استاندار

ي کنندهدرسی، منعکسرویکرد مدرس در نقش مجري محض برنامه). 2010، 1(شاور
) است که در آن اهداف، محتوا و ابزارهاي سنجش پیشرفت 1949الگوي سنتی تایلر (

درسی از و ارزیابی پیامدهاي یادگیري از پیش تعیین شده هستند. تغییر برنامه
، 2کند (کیلیه درسی پیروي میي مواد برنامراهبردهاي باال به پایین تدوین و اشاعه

ها و استانداردهاي ). برنامه درسی از باال به پایین، با وجود فراهم کردن فرصت1999
، 3جاي تأکید بر نیازهاي محلی بر نیازهاي سازمانی متمرکز است (برادي برابر، به

؛ 2006، 4)، در ترغیب رشد معلم و یادگیري فعال دانشجو ناموفق است (کریگ1995
) و نه فقط باعث تعامل دانش 1999، 6؛ ناولز2003، 5یشمن، مارکس، بست و تالف

شود، بلکه ابزارهاي الزم براي درونی شدن و فهم عمیق دانش را نیز جدید و قدیم نمی
درسی، رفتارگرایی را از ). رویکرد انتقال برنامه 3: 1997، 7کند (ریچاردسونفراهم نمی

 ).  1962، 8دهد (تاباعیین شده مورد تأکید قرار میطریق تکرار محتواي از قبل ت
درسی است. در این رویکرد، برخالف  برنامه 9رویکرد دیگر، رویکرد سازگاري

-ي برنامه نیست، بلکه با عهدهدرسی، نقش استاد اجراي وفادارانهرویکرد انتقال برنامه 

ی، به ایجاد سازگاري درسدار شدن، نقش مجري فعال، به عنوان کارگزار فکور برنامه
پردازد. درسی تجویز شده و شرایط، امکانات و نیازهاي فراگیران میمتقابل بین برنامه 
قائل است، برنامه  10درسیي برنامه دهندهبراي مدرس نقش  توسعه در این  رویکرد که

کنندگان برنامه) و کسانی که آن را در ریزان درسی (تدویندرسی با مشارکت برنامه
). 410: 1992شود (اسنایدر و همکاران، برند، تعدیل یا تکمیل می کار میکالس درس به

                                                      
1. Shawer 
2. Kelly 
3. Brady 
4. Craig 
5. Fishman, Marx, Best & Tal 
6. Knowles 
7. Richardson 
8. Taba 
9. Adaptation approach 
10. Teacher as curriculum-developer 
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هاي برنامه در باال و ایجاد ها، شامل پیشنهاد و تجویز کلیات و چارچوباین تعدیل
ها، نیازها و اقتضائات محلی در پایین است. براي سازگاري تغییرات متناسب با ویژگی

شود. با کنندگان بیرونی همکاري میهاي محلی بین مدرسان و تهیهدرسی با زمینهبرنامه 
اي با رویکرد درسی تفاوت قابل مالحظه این وجود، رویکرد سازگاري دانش برنامه

شود و پذیر میدرسی از طریق سازگاري دوجانبه انعطاف وفادارانه ندارد، ولی برنامه
درس نقش فعالی دارند. در رویکرد درسی با شرایط کالس  مدرسان در تطبیق برنامه

ي مدرس از رسمی، پنهان و مغفول، نسخهي از ترکیب برنامه درسی، سازگاري برنامه
درسی رسمی، موضوع درسی ). برنامه 1،1990گیرد (بن پریتزدرسی شکل می برنامه

ه کند. در حالی که برناممدون است که اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی را دیکته می
ریزي نشده در برنامه درسی رسمی است (پوالرد درسی پنهان پیامدهاي یادگیري برنامه

ها، درسی مغفول شامل مفاهیم، اصول، مهارت ). از سوي دیگر، برنامه1997، 2و تریگز
درسی داند ولی در برنامهها را ضروري میهایی است که معلم آنها و دانشارزش

ست. تعامل بین مدرس و دانشجویان پیرامون مواد ها غفلت شده ارسمی، از آن
ي مدرس از برنامه درسی شکل آورد که در آن نسخهاي را به وجود میآموزشی، عرصه

درسی، با موادي مواجه شوند که گیرد. مدرسان ممکن است هنگام استفاده از برنامه می
مه، با خود مواد آموزشی از نظر آنان نامربوط باشد، لذا براي خلق روایت بهتري از برنا

ها و رهنمودهاي برنامه برند که حاصل تجربیات آنتکمیلی را به کالس درس می
شود درسی ناقص شامل می ها را براي تکمیل برنامهدرسی است و روایت شخصی آن

 ). 2010(شاور، 
است. در  3درسیي برنامه رویکرد سوم، رویکرد مدرس در نقش سازنده و آفریننده

درسی یک محصول نیست، بلکه به طور مداوم بر اساس ن رویکرد، دانش برنامه ای
شود. دانش بیرونی ي فردي و مشارکت مدرس و دانشجویان خلق میهاي زیستهتجربه

درسی را با درگیر شدن مداوم در فرایند  منبعی است که مدرس با کمک آن برنامه

                                                      
1. Ben-Peretz 
2. Pollard & Triggs 
3. Teacher as curriculum-maker 
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ي دانش درس به جاي دریافت اولیهکند. متدریس و یادگیري در کالس درس خلق می
درسی درسی، اجرا و سازگاري برنامه ي آن است. تغییر برنامه درسی، آفریننده برنامه

رویکرد  نیست، بلکه فرایند رشد و تغییر در تفکر و عمل مدرس و دانشجویان است.
- هایی را براي ساخت برنامهدرسی مبتنی بر فرایندي است که فرصت ساخت برنامه

سازد. بنابراین در هاي دانشجویان تحت راهنمایی مدرس فراهم میدرسی از فعالیت
شود عمل، از راهبرد پیرامون به مرکز (پایین به باال) براي اجراي رویکرد استفاده می

اي معلم و کند که رشد حرفه). ساخت برنامه درسی شرایطی فراهم می1999(کیلی، 
تر و ). مدرسان مجرب2010شوند (شاور، م وابسته میریزي درسی به هبهبود برنامه

، 2، پارکر2004، 1ریزي درسی خواهند داشت (اوریکتر، بیشتر توانایی برنامهباکیفیت
-ریزي درسی بیشتر درگیر میهاي  برنامه) و همچنین مدرسانی که در فعالیت1997

مه درسی اي مداومی کسب خواهند کرد. رویکرد ساخت برناشوند، رشد حرفه
)، چون در یادگیري فعال، 1999، 3گرایی اجتماعی است (ویلزي سازندهکنندهمنعکس

تر شده و عالیق و نیازهاي هاي شناختی پیچیدهساخت اجتماعی و مداوم طرحواره
 ). 2005، 4شود (ترولآموزان نیز درگیر میدانش

ي انتقال محتوا از ، برخی از مدرسان با تأکید انحصاري روتوان گفتدر مجموع می
درسی کنند، در حالی که برخی دیگر، با اتخاذ برنامه پیروي می 5رویکرد وفادارانه

ها، از طریق خلق یک کنند. گروه سوم آنپیروي می 6سازگارانه از رویکرد انطباقی
را  7درسی متشکل از تجربیات دانشجویان و استادان، رویکرد روئیدنی یا برآمدنیبرنامه

هاي متفاوتی براي برنامه کنند. استفاده از هر یک از این رویکردها، داللتمیاتخاذ 
شناسایی با توجه به آنچه ذکر شد، درسی، خود مدرس و دانشجویان خواهد داشت. 

 ریزي درسی در کالس درسبراي مواجهه با فرایند برنامه رویکردهاي استادان دانشگاه

                                                      
1. Oreck 
2. Parker 
3. Wells 
4. Terwel 
5. Fidelity approach 
6. Adaptation approach 
7. Enactment approach 
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 ر این فرایند، هدف اصلی پژوهش حاضر است.ي آنان دمورد استفاده 1و راهبردهاي

هاي آموزش عالی جهان، نظام آموزش عالی ایران همانند بسیاري از نظامدر 
، به امري متداول تبدیل درسی ریزيکشمکش بین تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه

 1320تا 1290ریزي آموزش عالی کشور از سالاي که نظام برنامهگونه شده است؛ به
 1346به صورت غیرمتمرکز، از سال 1346تا  1320شمسی به صورت متمرکز، از سال 

مجدداً به صورت متمرکز و در  1378تا  1359متمرکز، از سال به صورت نیمه 1359تا 
به دنبال تحوالت اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و فرهنگی و ایجاد ثبات در  1378سال 
ها و عدم گذاري برخی اختیارات به دانشگاهها، حرکت به سوي واي دانشگاهاداره

). 135: 1387ریزي آغاز شده است (فتحی واجارگاه و مؤمنی مهمویی، تمرکز در برنامه
هاي دروس (برنامه  درسی تجویز شده) هاي قبل، سرفصلي اخیر، همانند سالدر دوره

نظام متمرکز  . با این وجود، براي کاستن از معایبگیرددر اختیار اساتید قرار می
ها در مدیریت آموزش عالی، تمرکززدایی و آموزشی، نهادینه کردن مشارکت دانشگاه

هاي واجد شرایط ریزي درسی به دانشگاهارتقاي کیفیت آموزش عالی اختیارات برنامه
وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوري واگذار شده است. هدف از واگذاري این 

-هاي درسی با نیازهاي جامعه، نهادینه کردن برنامهبیشتر برنامه اختیارات انطباق هرچه

ها با توجه به تحوالت دانش بشري، ها، روزآمد شدن برنامهریزي درسی در دانشگاه
ها عنوان شده است. هاي دانشگاههاي درسی با امکانات و تواناییتناسب بیشتر برنامه

به تصویب وزیر علوم،  10/2/79یخ تبصره در تار 4ماده و  13نامه در این آیین
نامه واگذاري اختیارات (آیینتحقیقات و فناوري رسید و از آن تاریخ قابل اجرا است 

 ).1: 1379ها، برنامه درسی به دانشگاه
عمدتاً به عنوان  ریزي درسی متمرکز، مدرسانکه در    نظام برنامهتوضیح بیشتر این

درسی توسط متخصصان شوند و برنامه ر گرفته میدرسی در نظکنندگان برنامهدریافت
چه توسط درسی مدرس به اجراي آنشود و عملکرد برنامه در جاي دیگري تدوین می

ریزي درسی گردد. در نظام برنامهاین متخصصان تدوین شده است، محدود می

                                                      
 دهند.هایی است که اساتید با هدف اصالح، تغییر و تعدیل برنامه درسی انجام میراهبردها شامل مجموعه اقدامات و فعالیت.  .1
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ی درسی نقش اساس غیرمتمرکز، مدرسان در فرایند طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه
شان قبل از اجراي واقعی برنامه درسی شود تا صدايدارند و به آنان فرصت داده می

 یکی درسی  ریزي مشارکت در فرایند برنامهدر این راستا،  1).2005شنیده شود (کارل، 

 است ممکن گرچه. شودمی محسوب هاکلیدي استادان در دانشگاه و اصلی هاينقش از

 واقف نقش این بر هاي قبل از دانشگاهول در دورهخود آنان تحت تأثیر عرف معم

قرار ندهند، ولی  مدنظر را ي تخصصیحوزه بر این حاکم علمی اصول یا و نباشند
پور و جوادي، الدینی میمند، موسی(زینشوند می وارد حوزه این به خواه ناخواه 

بین  رایی در کنار پیامدهاي مثبتی چون وجود هماهنگیگسیاست تمرکز ).1384
هاي برابر، برقراري عدالت آموزشی و ...، عوارض و پیامدهاي ها، ایجاد فرصتفعالیت

هاي آموزشی، عدم انطباق منفی بسیاري از جمله کاهش نوآوري و ابتکار در فعالیت
ها، تنزل کیفیت ها با نیازهاي مخاطبین، جلوگیري از رقابت سالم بین دانشگاهبرنامه

 ). 1381بال دارد (اقدسی، آموزش و ... را به دن
ي برنامه درسی وقتی گیري دربارهالبته سیاست کاهش تمرکز یا آزادسازي تصمیم

ها درك و دریافت درستی از تفویض آمیز است که مجریان این سیاستموفقیت
ي این نوع دریافت هم مهیا باشد. در این اختیارات داشته باشند و البته بستر و زمینه

دهد که در نظام آموزش عالی ایران با وجود واگذاري نشان میخصوص، تجربه 
ها، به خاطر فراهم نبودن ریزي درسی به دانشگاهي برنامهاختیارات الزم در زمینه

ها از این ها و بسترهاي الزم، بسیاري از اعضاي هیئت علمی و دانشگاهظرفیت
درسی  استفاده از برنامه ي مطلوب نکرده و مطابق عادت معمول بهاختیارات استفاده

توان گفت در نظام آموزش عالی ایران کنند. عالوه بر این، میتجویز شده اکتفاء می
-ها، اهداف و دیگر مؤلفهاعضاي هیئت علمی تالش جدي براي بازنگري در سرفصل

هجري شمسی و  1360ي اول دهه هاي درسی پیشین که عمدتاً متعلق بههاي برنامه
ي آن دوره است، انجام ي انقالب اسالمی با شرایط خاص و نیازهاي ویژهاوایل پیروز

ها به طور عام و اعضاي هیئت علمی ها، حاکی از آن است که دانشگاهاند. پژوهشنداده

                                                      
1. Carl 
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هاي درسی با به طور خاص در استفاده از اختیارات واگذار شده براي بازنگري برنامه
ها متناسب با هاي مناسب در دانشگاهاختمسائل و مشکالت مختلفی چون نبود زیرس

هاي درسی، اختیارات تفویض شده، کمبود منابع مالی براي بازنگري و تدوین برنامه
هاي درسی، مقاومت ریزي درسی دانشگاهی، قرائت حداقلی از برنامهنبود الگوي برنامه

ت در فرایند ي الزم در اعضاي هیئت علمی براي مشارکدر مقابل تغییر، فقدان انگیزه
اند (نوروز زاده، محمودي، فتحی و نوه هاي درسی و ... مواجه بودهبازنگري برنامه

   ).    1385ابراهیم، 
ي ها، با وجود بررسی ارتباط متقابل مدرسان و سبک استفادهي پژوهشدر پیشینه
من و ؛ فری2000 ،2، کلمنته، رامیرز، و دومینگز1986، 1(بوشهاي درسی آنان از کتاب

ها درسی آن)، کمتر رویکرد برنامه 1993، 4؛ سوسنیک و استودولسکی1989 ،3پورتر
نشان داد مدرسان از سه اي در مطالعه )2010مورد توجه قرار گرفته است. شاور (

- درسی      پیروي درسی و انتقال برنامهدرسی، ساخت برنامه ي برنامه رویکرد توسعه
-ي حرفهدرسی مدرس، توسعهرویکرد برنامه  هاي این پژوهش،فته. بر اساس یااندکرده

پور الدینی میمند، موسیزین دهد.می اي وي و یادگیري دانشجویان را تحت تأثیر قرار
 در که طیف یک را در قالب درسی برنامه تولید در مدرس نقش)، 1384و جوادي (

ریز محدود و نقش برنامه ي این طیف دوسوي آن مدرس در نقش مجري، در میانهیک
ریز اقتضایی قرار دارد، ریز گسترده و در سوي دیگر طیف، مدرس در نقش برنامهبرنامه

 که دادند در پژوهشی نشان )1391آبادي و اسماعیلی (. کرمی، بهمناندترسیم کرده

 ارزشیابی، هدف، محتوا، هايمؤلفه مربوط به هايگیريتصمیم در هادانشگاه استادان

مؤمنی مهموئی،  اند.متمرکز را ترجیح دادهفضاي برنامه درسی، وضعیت نیمه و زمان
ریزي درسی، اند که از میان پنج عامل نظام برنامه) نشان داده1389( کرمی و مشهدي

ي پیشرفت هاي یادگیري و راهبردهاي مطالعه و انگیزهسبک هاي تدریس استادان،روش
مؤمنی  ي برنامه درسی تأثیر دارند.گانهان سطوح سهدر کاهش فاصله می دانشجویان،

                                                      
1. Bush 
2. Clemente, Ramirez, & Domingue 
3. Freeman & Porter 
4. Sosniak & Stodolsky 
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-درون بیرونی، درونی و عوامل انگیزشی ) نقش1384مهموئی و فتحی واجارگاه (

علمی را در مشارکت اعضاي هیئت علمی در فرایند  سازمانی وبرون ايحرفه ،سازمانی
که در سطح کالس  ) دریافتند1381گویا و ایزدي ( اند.ریزي درسی مؤثر دانستهبرنامه

درس، نقش مشارکتی مدرسان در طراحی و تدوین و اجراي برنامه درسی یک نقش 
گري، احساس تعلق به برنامه گیري و انتخابمحوري است و به ارتقاء قدرت تصمیم

شود. بر اساس آنچه مطرح شد تاکنون پذیري آنان منتهی میدرسی و افزایش مسئولیت
رویکردهاي استادان دانشگاه هاي داخلی، ویژه پژوهشبه هاي برنامه درسیدر پژوهش

در کالس درس درسی  تولید و تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه براي مشارکت در فرایند
-کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، این مهم مورد مطالعه قرار می

ن دانشگاه از چه ي پژوهش حاضر این است که استاداگیرد. از این رو مسئله
ریزي درسی (اعم از تولید، تدوین، اجرا و رویکردهایی براي مشارکت در فرایند برنامه

ها براي هر رویکرد که آنکنند. همچنین اینهاي خود استفاده میارزشیابی) در کالس
 دهند.برنامه درسی چه نوع راهبردهایی را مورد استفاده قرار می

 روش پژوهش
رویکرد کیفی انجام شده است. پژوهش کیفی را پژوهشی استقرایی و در این پژوهش با 

تر بدان پرداخته نشده و یا در یک بافت دانند که یا پیش هایی می راستاي کشف ویژگی
  1ايشده در این پژوهش تئوري زمینه کار گرفته   بومی بررسی نشده است. راهبرد به

 يیافتهنسازما گردآوري از طریق مدون يهساخت یک نظری  فراینداي تئوري زمینه است.
-پژوهش از دسته آن نوین در هايپرسش به پاسخگویی ها برايآن استقرایی تحلیل و هاداده

هستند (منصوریان،  ي موضوع مورد مطالعهدر زمینه کافی نظري مبانی که فاقد هایی است
گیري استفاده از روش نمونههاي مدرسان و دانشجویان، با  براي احصاء دیدگاه). 1386

گیري موارد ویژه، یازده عضو هیئت علمی و دانشجویان هدفمند از نوع نمونه
شناختی میانگین سنی استادان  تحصیالت تکمیلی آنان انتخاب شدند. از نظر جمعیت

-ي علمیها دکتراي تخصصی و مرتبهدو سال بود و سطح تحصیالت تمامی آنوچهل

                                                      
1. Grounded theory 
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مند با ساختي نیمهمصاحبهها با استفاده از . دادها استادي متغیر بودشان از دانشیاري ت
با دانشجویان منتخب  متمرکزي گروهی ي کالس درس و مصاحبهاستادان، مشاهده

 طی سه مرحله کدگذاري باز، محوري واي و آوري شد و  بر اساس تئوري زمینهجمع
از شامل تحلیل خط به خط، کل کدگذاري بپردازي گردید. تحلیل و مفهومانتخابی 

ها و تعیین ویژگی هااختصاص دسته گذاري مفاهیم،پاراگراف و کل سند است که به نام
ها بیش از یک ساعت به طول  بیشتر مصاحبه). 1990 ،1وربین و استراوسکپردازد (می

ي گروه ي آموزشی صورت گرفت و مصاحبهي کالس طی یک جلسهانجامید. مشاهده
هاي حاصل از مصاحبه، دقیقه به طول انجامید. اعتبار داده 30با دانشجویان نیز کانونی 

ي گروهی با دانشجویان تعیین ي تدریس مدرس در کالس و مصاحبهاز طریق مشاهده
کنندگان برگردانده شد  شدن به مشارکت  شد. عالوه بر آن، متن مصاحبه پس از پیادهمی

 .کنند تا دیدگاه خود را تأیید یا اصالح
 هایافته
اي و در کالس کنندگان پژوهش در رفتار حرفههاي پژوهش نشان داد مشارکتیافته

-درسی همراه با راهبردهاي کلی و جزئی پیروي میدرس خود از پنج رویکرد برنامه 

درسی یا مدرس به ) رویکرد انتقال کامل برنامه 1اند از: کنند. این رویکردها عبارت
درسی با حداقل ) رویکرد انتقال برنامه 2درسی تجویز شده؛ برنامه  عنوان مجري محض

) رویکرد سازگاري 4درسی؛ ) رویکرد سازگاري محدود برنامه 3تغییرات در راهبردها؛ 
) رویکرد ساخت محدود برنامه درسی. رویکردهاي مورد 5درسی؛  کامل برنامه

  نشان داد. 1رت نمودار شماره توان به صوکنندگان پژوهش را میي مشارکت استفاده
 
 
 
 
 

                                                      
1. Strauss & corbin 

 یدرسرویکرد ساخت برنامه  درسیرویکرد سازگاري برنامه  رویکرد انتقال برنامه درسی

 انتقال کامل 
 درسیبرنامه 

 انتقال محدود 
 درسیبرنامه 
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 الف) رویکرد انتقال کامل برنامه درسی 
ها و منابع درسی دقیقاً مطابق سرفصل در رویکرد انتقال کامل برنامه درسی، برنامه

 با ریزي وزارت علوم تحقیقات و فناوري و یاپیشنهاد شده از سوي شوراي برنامه
و منابع مرسوم و موجود پیرامون موضوع، بدون  همکارانات سایر از تجربی الگوبرداري

-نقش مجري محض، به اجراي برنامه  شود. استاد درکمترین تغییر و تبدیل اجرا می

-ها، موضوعات و مواد برنامه اي از سرفصلدرسی در قالب موضوع درسی یا مجموعه

این رویکرد، مدرس محتوا و پردازد. به عبارت دیگر در درسی از قبل آماده شده، می
منابعی را که قبالً توسط متخصصان بیرونی، نویسندگان و متخصصان موضوعی، تدوین 
و تألیف شده است به عنوان منبع اصلی به دانشجویان معرفی کرده و بدون کمترین 

هاي سنجش و ارزیابی . اهداف، محتوا و روشکندها را تدریس میتغییر و تعدیل آن
در این رویکرد، تدریس طی مراحل منظم، شود. ز پیش مشخص و معرفی مییادگیري ا

بینی شده در محتواي منتخب بدون کمترین تعدیل خطی و بر اساس نظم و توالی پیش
ها و مباحث کالسی متکی بر توضیح و تفسیر منبع شود. پرسشو تغییري انجام می

شود. معرفی شده، محدود می اي و پایانی به محتواياصلی بوده و ارزشیابی مرحله
محور بوده و دانشجویان کمترین نقش را در فرایند آموزش دارند. ها مدرسآموزش

یادگیري غالباً سطحی و مبتنی بر محفوظات است و ارزشیابی پایانی نقش اساسی در 
 کند.یادگیري ایفاء می

 ب) رویکرد انتقال محدود برنامه درسی
درسی یا رویکرد انتقال با تغییرات اندك، در واقع داراي  برنامه رویکرد انتقال محدود

هاي مشابه رویکرد انتقال کامل برنامه درسی است، ولی با تغییرات اندکی که در ویژگی
شود. با این شود، از رویکرد فوق متمایز میمحتوا و دیگر عناصر برنامه درسی ایجاد می

درسی با به تعدیل یا سازگاري برنامه  اي نیست که بتواندگونهحال این تغییرات به
نیازها، شرایط و عالیق یادگیرندگان منجر شود. بسیاري از راهبردهاي مورد استفاده در 
این رویکرد، همان راهبردهایی هستند که در رویکرد انتقال کامل برنامه درسی مورد 

شده است و طی یک گیرند. مثالً، برنامه درسی از قبل تدوین و آماده استفاده قرار می
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-فرایند خطی و با کمترین مشارکت دانشجویان در طراحی و سازماندهی به اجرا درمی

ي تجویز شده کامالً بر ي چگونگی اجرا و ارزشیابی برنامهگیري دربارهآید. تصمیم
هایی است که آن را از رویکرد اخیر باشد. با این حال داراي ویژگیي مدرس میعهده

زد. براي مثال، با ایجاد تنوع در منابع، به جاي معرفی یک منبع و تدریس سامتفاوت می
-هاي خاصی از هرکدام، تمامی برنامهکامل آن چند منبع معرفی شده و با انتخاب بخش

کند. تفاوت اساسی این دو رویکرد در این شده به دانشجویان انتقال پیدا میبینیي پیش
هاي مدرس به جاي نیازهاي شتر با عالیق و تواناییاست که در رویکرد دوم، برنامه بی

شود. اگرچه، در مواردي نیز ممکن است مدرس با تعریف دانشجویان هماهنگ می
ها را در فرایند یادگیري درگیر برخی تکالیف و تجربیات یادگیري براي دانشجویان، آن

 کند. 
 ج) رویکرد سازگاري محدود برنامه درسی

درسی نه صرفاً که در آن برنامه درسی، معرف رویکردي است  امهرویکرد سازگاري برن
شود و نه مانند توسط استاد در کالس درس طراحی، سازماندهی، اجرا و ارزشیابی می

 شود.بیرونی آماده میکنندگان درسی، به طور کامل توسط تهیهرویکرد انتقال برنامه 
کنندگان بیرونی و یم وظیفه بین تدویندرسی نوعی تقس بلکه در طراحی و اجراي برنامه

درسی نه کامالً داراي خاستگاه بیرونی و شود. به عبارت دیگر، برنامه استادان دیده می
نه کامالً داراي خاستگاه محلی و خاص است. بلکه در این رویکرد با در نظر گرفتن 

ابتدا برنامه  ها و رهنمودهاي ارائه شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري،سرفصل
شود و سپس بر اساس شرایط، نیازها و هاي مختلف انتخاب میدرسی از بین برنامه

ي مدرس، و سپس با ایجاد تغییرات و مخاطبین و بر مبناي شناخت و عالقه هايتوانایی
ي درسی پنهان و مغفول، برنامه درسی مورد نظر تبدیل به نسخه افزودن برنامه

درسی با شود. مدرسان در سازگاري برنامه میدرسی از برنامه فرد مدرس منحصربه
رغم دهد که علیهاي پژوهش نشان میدارند. یافته شرایط کالس درس نقش فعالی

کارگیري برخی راهبردها امکان تشخیص دو هاي مذکور، بهوجود بسیاري از ویژگی
درسی میسر ساخته  برنامهنوع متفاوت برنامه درسی را در قالب رویکرد کلی سازگاري 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو آموزشگاهی ــــ یپژوهشی مطالعات آموزش -فصلنامه علمی 74

محدود،  سازگاري ها رویکرد سازگاري محدود است. در رویکرداست که یکی از آن
یادگیري است ولی -هاي یاددهیدرسی تجویز شده مبناي اصلی فعالیتاگرچه برنامه 

هایی از درسی، قسمتهاي خود در برنامهمدرس با تلفیق و ترکیب مطالعات و پژوهش
کند. تا ها را حذف میکند. برخی از عناوین و سرفصلتغییر داده و تعدیل می برنامه را

کند. به مشارکت دانشجویان نه در طراحی، بلکه در روز میحد زیادي منابع خود را به
دهد. الگوهاي هاي کالسی اهمیت میاجراي برنامه درسی از طریق تعریف فعالیت

ي این تفاسیر هنوز وزن کند. با همه رعایت میارزشیابی برنامه درسی تجویزي را کامالً
برنامه درسی تهیه شده توسط متخصصان بیرونی بیشتر از تغییراتی است که در محل 

 (سطح کالس) داده شده است.
 ) رویکرد سازگاري کامل برنامه درسید

گونه که اشاره شد، برنامه با شرایط و درسی همان در رویکرد سازگاري کامل برنامه
گیرد. به عبارتی شود و برنامه درسی جدیدي شکل مینیازهاي دانشجویان سازگار می

-از مواد آموزشی از پیش تدوین شده، با موادي مواجه می بهتر، استادان هنگام استفاده

نامربوط، ناقص، در مواردي فاقد اعتبار و نامتناسب با نیازها و  شوند که از نظر آنان
تند. براي خلق یک برنامه درسی بهتر، مواد آموزشی اضافی را با عالیق یادگیرندگان هس

درسی ها و رهنمودهاي برنامه آورند که حاصل تجربیات آنخود به کالس درس می
شود. بر می درسی ناقص شاملها را براي تکمیل برنامه است و روایت شخصی آن

شود، مباحث و مطالب یاساس این رویکرد برنامه درسی، صداي مدرس کامالً شنیده م
-شود میان آنچه در کالس درس میتالش می درسی به حقایق نظري محدود نشده و

در این رویکرد  جریان دارد پیوند برقرار شود. گذرد با مسائل روز و آنچه در جامعه
-مدرس به گیرد. نقشدرسی مغفول و پنهان صورت میتأکید زیادي بر روي برنامه 

تر از رویکردهاي انتقال برنامه درسی و رویکرد سازگاري محدود نگمراتب بیشتر و پرر
 است. 
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 درسیهـ) رویکرد ساخت برنامه 
ي مشارکتی و بر اساس درسی به شیوهدرسی، فرایند خلق برنامه برنامه رویکرد ساخت 

ي از قبل تهیه تجربیات فردي و جمعی دانشجویان و مدرس است. به عبارتی، برنامه
مکتوب وجود ندارد، بلکه برنامه درسی در کالس درس و با راهنمایی و هدایت  شده و

-شود. در واقع خاستگاه یا محل تهیه، تولید و بهمدرس و با کمک دانشجویان تهیه می

کارگیري برنامه درسی، کالس درس است. در این رویکرد دانش برنامه درسی یک 
هاي دانشجویان و مداوم از تجربه محصول از قبل تولید شده نیست، بلکه به طور

ترین راهبردهاي مورد استفاده در این رویکرد، شود. از مهممدرس خلق و ساخته می
مختلف به دانشجویان از طرف مدرس، تعیین مسائل  هاي مطالعاتیمعرفی حوزه
هاي ضروري پیرامون موضوع درسی با دیدي جامع و با ها و مهارتاساسی، دانش

از منابع چندگانه است. در پایان هر جلسه بخشی از برنامه درسی با  گیري بهره
گیرد. در این رویکرد عمدتاً مشارکت و همکاري فعال دانشجویان و مدرس شکل می

درسی جدید توسط دانشجویان  نقش استاد راهنمایی، مشاوره و نظارت در خلق برنامه
ردار است و نقش دانشجو در شود. محتواي برنامه از جامعیت خاصی برخوایفا می

-گیري از منابع مختلف و پذیرش مسئولیت طراحی، سازماندهی و اجراي بخشبهره

هاي کالسی و بر هایی از محتوا چشمگیر است. ارزشیابی یادگیري غالباً مبتنی بر فعالیت
ي مقاله، هایی چون تهیهاساس نقش دانشجو در طراحی، ارائه  و یا انجام فعالیت

هاي دانشجویان گیرد. در این رویکرد ارزیابی از آموختهس و ... صورت میکنفران
گیرد و ارزیابی پایانی برخالف سایر رویکردها نقش بیشتر در فرایند برنامه صورت می

 محوري ندارد.     
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 نتایج کدگذاري باز .1جدول شماره 
 مفاهیم

 )1(کدگذاري باز سطح 
 مفاهیم

 )2(کدگذاري باز سطح 

 ي درسیهاجستجو کردن در راستاي سرفصل

 هاي وزارت علوممبنا قرار دادن سرفصل
 ها براي تدوین محتواالگو قرار دادن سرفصل

 هاعدول نکردن از سرفصل 

 هاتدریس کتاب مطابق با سرفصل

 ي معرفی منابع یادگیري (کتاب)مشورت با اساتید دیگر در زمینه
ي یک حوزه در اتید برجستهمبنا قرار دادن دیدگاه اس

 انتخاب محتوا
 ي تدوین محتوانظرخواهی از اساتید برجسته درباره

 ها در تدریس منابع یادگیري (کتاب)اولویت دادن به نظر اساتید دیگر دانشگاه

 کتاب مختلف 3معرفی حداکثر 
 عدم تنوع منابع

 عنوان منبع یادگیري اصلی یک کتاب به

 مباحث کالس پیرامون منبع اصلی ائل با استفاده از شواهد و مثالتبیین بیشتر مس

 پیشروي بر اساس ترتیب منطقی کتاب

 تدریس کل کتاب در صورت داشتن زمان تدریس کل منابع یادگیري (کتاب)

 اعتماد به ترتیب و توالی کتاب

 مالك بودن سرفصل وزارت 

 هابر اساس سرفصل پیشروي عمدتاً هاپیروي نسبتاً زیاد از سرفصل

 هاتنظیم اهداف بر اساس سرفصل

 هامعرفی منابع یادگیري مطابق سرفصل

 هاکنندگان سرفصلعدم اعتماد کامل به تهیه هاي نامتناسبانجام تغییراتی اندك در سرفصل

 تغییر دادن سرفصل قدیمی و نامناسب

 هاي دیگرتوجه به تدریس دروس در دانشگاه
 هایر علمی در دیگر دانشگاهتوجه به س

 استفاده از تجارب آموزشی خود در تولید و تدوین برنامه درسی

گیري از تجارب و ارزیابی خود استاد در تهیه بخشی از بهره مطالعه و ارزیابی خود براي بخشی از محتوا
 ي منابع یادگیري پیشنهادي توسط استادارائه محتوا

 بع یادگیري (کتاب)عدم پوشش سرفصل با یک من

 ي کالسی با استفاده از منابع یادگیري متعددي جزوهتهیه عدم استفاده از یک منبع یادگیري

 منبع 5الی  3معرفی

 هاي) التین و فارسیترکیبی از منابع یادگیري (کتاب

 توجه به توالی و ترتیب محتواي معین شده
 تدریس کامل کتاب و یا قسمت زیادي از کتاب

 هاي از قبل مشخص شدهي سرفصلتدریس همه

 تدریس مطابق روال خود درس و کتاب

 ها در طرح درساستفاده از سرفصل گیري از سرفصل وزارت بهره
 سري از مطالب با سرفصل وزارتانطباق یک

 هاي دیگر در بخشی از طرحاستفاده از سرفصل وزارت و سرفصل دانشگاه هاي وزارتیتعدیل سرفصل
 درس

 سري از مطالب به تشخیص خود مدرسانتخاب یک

 ي بخشی از محتواارزیابی و تشخیص استاد در تهیه
 ي خودي مدرس از تجربه و مطالعهاستفاده

 احساس نیاز به آن مطلب

 ي برخی از مطالب توسط خود مدرستهیه
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 پیوند مباحث نظري و تجربی بخشی از محتوا (واقعیات جامعه)

 د مباحث کالس با مسائل روزپیون

 ها با مسائل روزپیوند و تطبیق سرفصل

 پوشش دادن مسائل روز و جدید به عنوان مبناي انتخاب منابع یادگیري

 تمایل به انطباق مطالب با بحث روز 

 ي کارشناسی ارشد و دکتري متغیر بودن منابع یادگیري در دوره

 تاب و مقالهمنبع یادگیري شامل ک 8تا  4بین 

 دنبال کردن توالی محتوا و گاهی عبور از آن (بیان مطالب دشوار با تأخیر)

 حذف و اضافه مطالب منابع یادگیري (کتاب)

 رعایت ترتیب کتاب در عین حذف واضافه از آن به فراخور شرایط

 جایگزین کردن مقاله یا مطلب جدید براي حذفیات

 ه در صورت وجود مغایرت فرهنگیاستفاده از راهبرد حذف و اضاف

 ارزیابی نیازها به تشخیص خود مدرس

 ي مطالب پیشنهادي توسط خود مدرستهیه عدم مشارکت دانشجو در فرایند تهیه و تولید محتوا

 تشخیص نیاز دانشجو توسط خود مدرس

 استفاده از تجارب شخصی در مواردي که سیالبس وجود ندارد 
منابع یادگیري در دسترس خود استفاده از تجارب و  

 اي که به زبان انگلیسی تهیه شده استاستفاده از منابع یادگیري

 منابع یادگیري متعدد و گسترده در تحصیالت تکمیلی

 منابع یادگیري متعدد و متنوع
ي کالسی شامل منابع متعدد در صورت عدم وجود منبع استفاده از جزوه
 یادگیري کامل

 ي منابع فرعی براي فعالیت کالسیمنبع  انگلیسی اصلی و بقیهاستفاده از 

 عدم رعایت توالی کتاب/ تدریس به تناسب شرایط ها ي کتابعدم رضایت از توالی و ترتیب همه

 ي کامل از یک منبع یادگیريعدم استفاده

 داشتن منابع یادگیري تکمیلی

 هایی از کتاب به خاطر تکراري بودن حذف قسمت

 استفاده متناسب از کتاب 

 عدم ضرورت تدریس کامل یک کتاب

 ي خاصحایز اهمیت بودن هر منبع یادگیري (کتاب) در یک حوزه

 عدم وجود کتابی که تمام موارد را پوشش دهد

 استفاده از منابع یادگیري کمکی در کنار منبع یادگیري اصلی

 فعالیت کالسی ي مقاله از منابع یادگیري متعدد برايتهیه

 ها به عنوان یکی از محورهاي تدریسدر نظر گرفتن سرفصل
ها به عنوان یکی از محورها و نه به عنوان توجه به سرفصل

 تنها محور
 توجه به شرایط حاکم بر جامعه در تدریس

 هاتوجه به سیر علمی در دیگر دانشگاه

 معرفی یک منبع یادگیري (کتاب) در هر جلسه  

 ي تدریس یک درس خاص کتاب در طول دوره 30معرفی حدود  در منابع یادگیري تنوع

 منبع ثابت  10معرفی حداقل 

 معرفی و نقد کتاب با دانشجویان در هر جلسه
ي اجراي برنامه درسیمشارکت دانشجویان در مرحله  

 جستجوي مقاالت و تهیه و ترجمه برخی از مقاالت با دانشجویان

 هاي مختلفها در حوزهبمعرفی کتا
 جامعیت محتواي برنامه درسی

 بعدي به یک موضوعنداشتن نگاه تک

 رعایت نکردن توالی در کتابی خاص تدریس نکردن کامل یک کتاب 
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ي درس با تدریس چندین کتاب و از هر کدام کامل کردن طرح، پازل و یا نقشه
 یک بخش

 ارزیابی نیازها از دیدگاه خود اب) به تشخیص و ارزیابی خود استادانتخاب فصول و مطالب منبع یادگیري (کت
 روز بودن محتواجدید و به

 روزمحتواي به
 روز بودن ناشر و کتابمعتبر بودن و به

ها، بعد از اینکه مفاهیم در کدگذاري باز، شناسایی شدند براي دستیابی به مؤلفه
 ارائه شده است.  2جدول شماره کدگذاري محوري صورت گرفت که نتایج آن در 

 نتایج کدگذاري محوري .2جدول شماره 

 مولفه ها مفاهیم
 پیروي محض از برنامه درسی تجویز شده هاي وزارت علوممبنا قرار دادن سرفصل

 ي یادگیريي هر حوزهانتخاب محتوا بر مبناي دیدگاه اساتید برجسته
 عدم تنوع منابع یادگیري

 اتکاء مباحث کالس بر منبع یادگیري اصلی دودمنابع یادگیري مح
 رعایت توالی محتوا تدریس کل کتاب

 هافصلپیروي نسبتاً زیاد از سر
 هاي نامتناسبانجام تغییراتی اندك در سرفصل سازگاري با برنامه درسی تجویز شده وتغییرات اندك در آن 

 توجه به سیر علمی در دیگر دانشگاه ها

 استفاده از تجارب خود در طراحی ي قسمتی از محتوااز تجارب و ارزیابی خود استاد در تهیهگیري بهره
  هاي وزارتدر کنار سرفصل

 عدم استفاده از یک منبع یادگیري
 تنوع در منابع یادگیري و رعایت توالی محتوا 

 توجه به توالی و ترتیب محتواي معین شده

ها توجه به برنامه درسی تجویز شده و پایبندي به سرفصل سها در طرح دراستفاده از سرفصل
 ارزیابی و تشخیص استاد به عنوان بخشی از محتوا هاي خودهمراه با دخالت دادن ارزیابی

 پیوند مباحث کالس با مسائل روز
 پیوند مباحث کالس با مسائل روز

 (توجه به برنامه درسی مغفول و پنهان)

 یادگیري متعددعدم استفاده از منابع 
 منابع یادگیري متعدد و عدم رعایت توالی در اکثر فصول

 کاهش و گسترش/حذف و اضافه
 توجه به توالی محتوا و تغییرات اندك در آن

 حذف و اضافه مطالب
 هاتوجه به سرفصل

 گیري در دسترس خوداستفاده از تجارب شخصی و منابع یاد رعایت برنامه درسی تجویز شده در کنار تجارب علمی خود

 منابع متعدد و متنوع

 منابع یادگیري متعدد و عدم رعایت توالی در اکثر فصول
 

عدم رعایت توالی کتاب/تدریس به تناسب                                          
 داشتن منابع یادگیري تکمیلی

 دید جامع در تولید و تدوین محتوا ها محورتوجه به سرفصل ها به عنوان یکی از محورها نه به عنوان تن

 منابع یادگیري متعدد و متنوع تنوع در منابع یادگیري
 محتواي به روز روز بودن محتوابه

 فعال بودن دانشجو ي اجراي برنامهمشارکت فعال دانشجویان در مرحله
 جامعیت محتوا جامعیت محتوا

 ی خاصعدم رعایت توالی در کتاب عدم رعایت توالی
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در پایان کدگذاري انتخابی صورت گرفت و ابعاد کلی شناسایی شدند که در جدول 
 ها اشاره شده است. به آن 3شماره 

 نتایج کدگذاري انتخابی .3جدول شماره 
 ابعاد راهبردها

سی
 در

امه
 برن

اي
رده

ویک
ر

 

 رویکرد انتقال کامل برنامه درسی پیروي محض از برنامه درسی تجویز شده
 وبرداري از نظرات اساتید دیگرالگ

 منابع یادگیري محدود

 اعایت توالی محتور

سازگاري با بخشی از برنامه درسی تجویز شده و ایجاد تغییرات بسیار 
 جزئی در آن

  رویکرد انتقال محدود برنامه درسی

 ي محدود از تجارب خود در تولید و تدوین برنامه درسیاستفاده
 یري نسبتاً متنوعمنابع یادگ

 رعایت توالی محتوا

 ي محدود از تجارب خود در طراحیاستفاده
 هاي وزارتدر کنار سرفصل

 رویکرد سازگاري محدود برنامه درسی

 پیوند مباحث کالس با مسائل روز
 (توجه به برنامه درسی مغفول و پنهان)
 در اکثر فصولاستفاده از منابع یادگیري متعدد و عدم رعایت توالی 
 کاهش و گسترش/ حذف و اضافه

 مشارکت نداشتن دانشجو در طراحی 

ي حداکثري از توجه به برنامه درسی تجویز شده در کنار استفاده
 تجارب علمی خود

 رویکرد سازگاري کامل برنامه درسی

 استفاده از منابع یادگیري متعدد و عدم رعایت توالی در اکثر فصول

   ید جامع در تولید و تدوین برنامه درسیداشتن د
 درسی رویکرد ساخت برنامه

 منابع یادگیري متعدد و متنوع
 هاروز بودن آنو به

 فعال بودن دانشجو
 جامعیت محتواي تولید شده در تعامالت استاد و دانشجو

 عدم رعایت توالی در محتوا

 
محوري و انتخابی، رویکردهاي برنامه  هاي حاصل از کدگذاري باز، بر اساس یافته

ي هر رویکرد در مدل زیر نشان داده شده درسی اساتید و راهبردهاي مورد استفاده
 :است
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انتقال  رویکرد

 برنامه درسی

 
 
 
 
 

رویکرد سازگاري  
  برنامه درسی 

 
 

رویکرد ساخت 
درسی برنامه  

 تجویز شده)  محض برنامه درسی درسی (مجريانتقال کامل برنامه 

 )یار جزئیانتقال محدود برنامه درسی (اعمال تغییرات بس

   محدود)اعمال تغییرات ( درسی سازگاري محدود برنامه

 تغییرات حداکثري)اعمال ( درسی برنامهسازگاري کامل 

 ددرسی محدو سازيبرنامه

  از برنامه درسی تجویز شده کامل پیروي -
 

 منابع محدوداستفاده از   -
 

و تدریس مطابق روال   محتوارعایت توالی   - 
 صل تجویز شدهکتاب یا سرف

سازگاري با بخشی از برنامه درسی تجویز شده و  -
 ایجاد تغییرات جزئی در آن

استفاده از تجارب خود در تولید و تدوین برنامه  -
 درسی

 استفاده از منابع یادگیري نسبتاً متنوع -
 رعایت توالی محتوا-

در کنار  استفاده محدود از تجارب خود -
 ط وزارتهاي تولید شده توسسرفصل

پیوند مباحث کالس با مسائل روز (توجه به  -
 برنامه درسی مغفول و پنهان)

منابع یادگیري متعدد و عدم رعایت توالی در -
 )سترش/ حذف و اضافهاکثر فصول (کاهش و گ

عدم مشارکت دانشجو در تولید و تدوین برنامه  -
 درسی

 
توجه به برنامه درسی تجویز شده در کنار 

 کثري از تجارب علمی خود استفاده حدا
منابع یادگیري متعدد و عدم رعایت  -

 توالی در اکثر فصول منابع یادگیري (کتاب)
 

 تولید و تدوین برنامه درسیدید جامع در  - 
 روزمتنوع و به منابع یادگیري متعدد، - 

 فعال بودن دانشجو  - 
 عدم رعایت توالی  - 

 جامعیت محتوا -
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 گیريبحث و نتیجه

در پژوهش حاضر نقش اساتید در برنامه درسی در قالب پنج رویکرد به دست آمد که 
-دهندهرویکرد اصلی شامل رویکرد مدرس در نقش انتقال سهتوان آن را به صورت می

ساز درسی ریز درسی و مدرس در نقش برنامهي برنامه درسی، مدرس در نقش برنامه
ي برنامه درسی شامل دو رویکرد دهندهتجمیع کرد. رویکرد مدرس به عنوان انتقال
ا حداقل تغییرات) دهندگان برنامه درسی بفرعی (مجریان محض برنامه درسی و انتقال

ریز درسی شامل دو رویکرد فرعی (مدرس در نقش و رویکرد مدرس به عنوان برنامه
ریز ریز درسی با انطباق محدود (حداقل سازگاري) و مدرس در نقش برنامهبرنامه

 باشد. درسی با انطباق کامل (حداکثر تغییرات) می
مجریان ه درسی، استادان در نقش ها نشان داد که در رویکرد کلی انتقال برنامیافته

راهبردهاي  دهندگان برنامه درسی با حداقل تغییرات، ازمحض برنامه درسی و انتقال
-کنند. این رویکرد در مطالعات برنامه درسی داراي ویژگیوبیش مشابهی استفاده میکم

برنامه رویکرد انتقال  کند.هاي پژوهش حاضر را تأیید میهایی است که به نوعی یافته
درسی معرف رویکردي است که در آن انتقال برنامه درسی تجویز شده یا پیروي از 

گیرد. در این رویکرد نقش مدرس هاي تعیین شده محور کار استاد قرار می سرفصل
اجراي برنامه درسی از پیش آماده شده یا برنامه درسی تجویز شده است. به همین دلیل 

سی از آن  به عنوان مدرس در نقش مجري برنامه ي تخصصی برنامه دردر پیشینه
ي میزان ) درباره1391، به نقل از مهرمحمدي، 1982شورت ( یاد شده است. 1درسی

درسی سه نقش براي مدرس قائل شده است، که نقش اجراي  انعطاف در برنامه
رد در این رویک باشد.ي برنامه درسی توسط مدرس مطابق با این رویکرد میوفادارانه

ي استاد از برنامه درسی تجویز شده، راهبردهاي بر اساس میزان پایبندي و استفاده
ي قصد شده گیرد، البته میزان پیروي اساتید از برنامهگوناگونی مورد استفاده قرار می

و در نقش مجري  2ي کامالً وفادارانهها به شیوهاي که برخی از آنگونهیکسان نیست، به
-ین دخل و تصرف در برنامه درسی آن را به دانشجویان انتقال میترمحض بدون کم

                                                      
1. Teacher as implementer  
2. Fidelity 
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دهند. در حالی که برخی دیگر تغییرات اندکی در محتوا و یا دیگر عناصر برنامه درسی 
اي نیست که بتواند به تعدیل یا سازگاري گونهآورند، اما این تغییرات بهوجود میبه

گیرندگان منجر شود. اساتید پیرو رویکرد برنامه درسی با نیازها، شرایط و عالیق یاد
هاي خود انتقال برنامه درسی، از راهبردهاي خاصی براي اجراي برنامه درسی در کالس

ها در نوع راهبردهاي مورد استفاده و میزان دخل و تصرف گیرند. همچنین آنبهره می
هاي یري نقشگشوند و موجب شکلدرسی تجویز شده، از یکدیگر متمایز می در برنامه

-دهنده با حداقل تغییرات میعنوان انتقال مدرس به عنوان مجري محض و مدرس به

 شوند.

ها نشان داد که در رویکرد سازگاري برنامه درسی، عالوه بر آنچه ذکر شد، یافته
ریز درسی با انطباق محدود (حداقل سازگاري) و استادان در در نقش برنامهاستادان 

وبیش مشابهی از راهبردهاي کم درسی با انطباق کامل (حداکثر تغییرات)ریز نقش برنامه
-ریز درسی ظاهر میکنند. در این رویکرد، در حقیقت مدرس در نقش برنامهاستفاده می

هاي هایی است که یافتهي برنامه درسی داراي ویژگیشود. این رویکرد نیز در پیشینه
) از 1391، به نقل از مهرمحمدي، 1982کند. براي مثال، شورت (پژوهش را تأیید می

رویکرد کند. بدین ترتیب، یاد می» مجري فعال«این رویکرد تحت عنوان رویکرد 
که در آن محتوا نه صرفاً ریز درسی معرف رویکردي است مدرس به عنوان برنامه

 شود،بیرونی تدوین می ریز درسیبرنامهطور کامل توسط توسط استاد و دانشجو و نه به
هایی از هر دو رویکرد در طراحی و اجراي برنامه درسی توسط اساتید در بلکه نشانه

-شود. تغییر برنامه درسی از طریق توافق دوجانبه کامالً انعطافکالس درس دیده می

شود. مدرسان در تطبیق برنامه درسی با شرایط کالس درس نقش فعالی دارند. پذیر می
-) از این تعامل به عنوان مدرس در نقش برنامه1999( 2) و ریمیالرد1990( 1تزبن پری

اند. در سطح اول، متخصصان برنامه افتد، یاد کردهریز درسی که در دو سطح اتفاق می
کنند و از ها را در مواد برنامه درسی تفسیر می ها، دانش، مفاهیم، ارزشدرسی مهارت

درسی اداري یاد شده است. در   ب، قصد شده و برنامهآن به عنوان برنامه درسی مکتو
                                                      
1. Ben-Peretz 
2. Remillard 
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ي مواد آموزشی سطح دوم مدرسان برنامه درسی مکتوب را از طریق تدارك و تهیه
 2و برنامه درسی مصوب 1کنند که به عنوان برنامه درسی در حال استفادهتدوین می
با موادي مواجه ي اساتید از مواد آموزشی، ممکن است شود. هنگام استفادهنامیده می

ها براي خلق یک برنامه درسی بهتر، با خود مواد شوند که از نظر آنان نامربوط باشد. آن
آورند که حاصل تجربیات خودشان و آموزشی اضافی را به کالس درس می

ها را براي تکمیل برنامه درسی رهنمودهاي برنامه درسی است که روایت شخصی آن
 شود.ناقص شامل می

شود مشارکت هاي برنامه درسی اساتید مشاهده میکه در میان رویکرد اينکته
ي ي برنامه درسی در طول دورهي اجرا و نه تولید و تهیهدانشجویان در مرحله

تحصیالت تکمیلی است. فعال بودن در کالس براي بسیاري از اساتید پذیرفته شده و 
میت است مشارکت نداشتن دانشجویان اي که حائز اهباشد اما نکتهها میمورد تأکید آن

ها و انجام ي تولید و مدون کردن برنامه درسی است. در طی مصاحبهدر مرحله
مشاهدات، شواهدي از مشارکت و دخیل بودن دانشجویان در تولید محتوا و 
موضوعات مطرح شده در کالس درس یافت نشد. محدود شدن این رویکرد (رویکرد 

دلیل همین عامل مهم است که اجازه و فرصت مشارکت را از ساخت برنامه درسی) به 
ي برنامه درسی تحت چه در پیشینهکند. این در حالی است که آندانشجویان سلب می

شود با راهبرد مشارکت فعال دانشجو در عنوان خلق یا ساخت برنامه درسی شناخته می
هاي حاصل از مصاحبه و طبق تحلیل دادهکند. تولید و تدوین برنامه معنا پیدا می

ساز درسی کدام از اساتید مورد مطالعه، به طور کامل با رویکرد برنامهمشاهدات، هیچ
ساز درسی محدود ها برنامهانطباق نداشتند و به همین خاطر در پژوهش حاضر آن

هایی ي برنامه درسی داراي ویژگیساز درسی در پیشینهرویکرد برنامهنامیده شدند. 
ساز هاي پژوهش حاضر همخوانی دارد. به طور کلی رویکرد برنامهبا یافته است که

ریزي درسی، ي اساتید در فرایند برنامهدرسی در میان رویکردهاي مورد استفاده
گیري از رویکردي متفاوت است. این رویکرد فرایند خلق برنامه درسی را از طریق بهره

                                                      
1. Curriculum-in-use 
2. Curriculum enactment 
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دهد. دانش برنامه دان مورد توجه قرار میتجارب فردي و مشارکتی دانشجویان و استا
هایی که دانشجویان و استادان درسی یک محصول نیست، بلکه به طور مداوم از تجربه

). مطابق با رویکرد ساخت برنامه درسی، 2010شود (شاور، کنند، ساخته میخلق می
زان تعیین و ریتواند و نباید از قبل توسط برنامهماهیت دقیق اجراي برنامه درسی نمی

ي برنامه (نظیر کنندههاي اجراتصریح شود. بلکه این کار باید بر مبناي تصمیمات گروه
ها مفیدتر و بهتر است، که چه چیزي براي کالس درس آنمدرسان) در خصوص این

کنندگان برنامه درسی باشند و  صورت پذیرد. در اینجا ممکن است مدرسان هم تدوین
 ). 261: 1385و مجریان برنامه درسی (فتحی، کنندگان هم استفاده

) که به یک 2010آمده از پژوهش حاضر با نتایج پژوهش شاور ( دست نتایج کلی به
ریز درسی و بندي از رویکرد برنامه درسی مدرس شامل انتقال برنامه درسی، برنامهطبقه

اضر با ساخت برنامه درسی دست یافت، در تناظر است. همچنین نتایج پژوهش ح
 در مدرس نقش ایفاي )، که در آن1384الدینی میمند و دیگران (هاي پژوهش زینیافته

سوي آن مجري  یک در که به صورت پیوستاري نشان داده شده درسی برنامه تولید
ي نکته ریز اقتضایی قرار دارد، همخوان است.برنامه درسی و در سوي دیگر آن برنامه

ساز درسی غالباً در رسد رویکرد مدرس به عنوان برنامهنظر می که بهقابل ذکر نهایی این
شود. با این حال، در نظام آموزش عالی کنونی هاي آموزشی غیرمتمرکز دیده میسیستم

ساز درسی بهره ریز و برنامهکشور نیز استادانی وجود دارند که از راهبردهاي برنامه
-برند. این راهبردها به وضوح بیان میگرفته و کالس خود را با آن راهبردها پیش می

دارند که یک برنامه درسی تجویز شده و استاندارد در کالس درس، هرچند که در 
ها تأثیر هاي آنهاي اساتید و تواناییها و باورتواند از دیدگاهسیستم متمرکز باشد نمی

 نپذیرد.
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