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اين مطالعه، چالش ها و چشم اندازهاي آموزش عالي در عصر اقتصاد دانايي  :چكيده
هاي آن، را از منظر مطالعات برنامه درسي و متمركز بر يكي از محوري ترين مقوله

در اين جهت، با تاكيد . يعني يادگيري و روش هاي آن مورد پژوهش قرار داده است
ها، سير تحولي مفهوم يادگيري روشبر ناكافي بودن اصالحات مقطعي در محتوي و 

هاي آن تا يادگيري تركيبي در عصر اقتصاد دانايي را با مقوله اي به نام و روش
اين تبيين را مقدمه انتخاب رويكرد كل نگر به . نسبيت يادگيري تبيين كرده است

فراشناخت در (مطالعات برنامه درسي آموزش عالي براي يادگيري چگونه يادگرفتن 
اندازهاي تحقق آن را برنامه درسي راهبردي  قرار داده و يكي از چشم) رييادگي

اعتقاد مطالعه بر آن است كه پيش بيني گونه هاي . كندآموزش عالي معرفي مي
 يادگيري اين برنامه، شامل تنوعي از روش هاي -تعامل بعد روش هاي ياددهي

و بعد ديگر آن يعني يادگيري چهره به چهره، آموزش از دور سنتي و نوين با د
هاي قابل كسب و تعميق در دانشگاه، زمينه هاي فراشناخت  محتوي و  شايستگي

در يادگيري را به عنوان ضرورتي براي مديريت دانايي در رويارويي با پديده تغيير در 
در جهت اعتبارسنجي اين . همه سطوح برنامه درسي فراهم خواهد ساخت

 راهبردي آموزش عالي مورد اعتبارسنجي از ديدگاه انداز، الگوي برنامه درسي چشم
در اين اعتبارسنجي، .  دانشجو و استاد از دوازده دانشگاه قرار گرفته است908

شاخص اصلي برنامه يعني اهميت كل نگري و نمود آن در رتبه بندي بعد روش هاي 
، تنوع )سه گروه( يادگيري و تعامل آن با ساير ابعاد، گروه هاي روشي آن -ياددهي

، در دو وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي ) روش14(روش هاي اين گروه ها 
  . آموزش عالي مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است

برنامه درسي راهبردي آمـوزش عـالي، نـسبيت يـادگيري، يـادگيري             : كليد واژه ها  
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Abstract: This study examined challenges and 
perspective of higher education in the era of 
knowledge economy with respect to 
curriculum studies and learning as one of its 
core themes. Therefore, development of 
learning concept and strategies towards 
combined learning with emphasis on 
insufficient and discontinuous reforms was 
articulated. This, in turn, provides an 
introduction to a holistic approach to 
curriculum studies in higher education 
concerning learning and strategic curriculum 
in higher education as an implementation 
perspective. It is believed that interaction 
between forms, content and capabilities 
acquired through learning-teaching strategies 
may lead to meta-cognition of learning as a 
prerequisite of knowledge management in 
dealing with notion of change at all levels. To 
validate this perspective a total of 908 students 
and lecturers from 12 universities was 
approached. The validation focused on the 
holistic approach as the main indicator and its 
implications regarding the order of learning-
teaching methods and their interaction with 
other dimensions including method grouping 
and diversity in current and ideal conditions.  
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دان، دانشجويان و ها بخش اعظم نيروهاي متخصص را در كسوت مديران، استا انشگاهد   مقدمه
-كساني كه راه طوالني تحصيل را با اميد به موثر بودن، در طاليي. كارشناسان در اختيار دارند

ها، بخش  همچنين، دانشگاه. اندترين دوره زندگيشان، در اختيار دانشگاه گذاشتهترين و كاربردي
ژوهش در مطالعات برنامه بنابراين پ. دهند را به خود اختصاص ميانسانيقابل توجهي از منابع 

برداري موثرتر كارهاي بهرهدرسي اين حجم كمي و كيفي منابع انساني، مالي و مادي و يافتن راه
گذرد، ضرورتي حياتي براي نظام هاي دانشگاهي مياز اوقاتي كه در دانشگاه و بر محور فعاليت

  .  است"اقتصاد دانايي محور"ريزي و مديريت دانايي در عصر كالن برنامه
 حكايت از آن دارد كه) 2007 (3، هايكس)2005 (2، بارنت و كوات)1997 (1نظرات استارك   

برنامه درسي در پيشينه آموزش عالي كشورهاي مختلف چندان متداول نيست و مجموعه آثار 
منتشره در حوزه برنامه درسي آموزش عالي در قالب كتب و منابع جامع از تعداد انگشتان دست 

 از "برنامه درسي در آموزش عالي"ر نمي كند و حتي در بسياري از ممالك جهان به جاي تجاو
  .شود ياددهي و يادگيري استفاده مي/ ياددهي  اصطالحات

ي فعاليت هاي حور بخش م، معتقدند در حالي كه)1387(فتحي واجارگاه و نوروززاده 
- ني آموزش افراد، كامال به برنامهآموزش عالي برنامه درسي است و فلسفه اصلي آموزش عالي يع

گيري درباره برنامه درسي تصميم براي نظريه پردازي و مفهوم سازي، هاي درسي بستگي دارد
 برنامه مطالعاتتالش هاي پژوهشي بيشتر درباره مفهوم سازي  از قلم افتاده و آموزش عالي

  . ضروري استدرسي آموزش عالي 
تم دانشگاهي، در پاسخ به چرايي رو به بهبود در بررسي عملكرد سيس) 1380(يمني  

هاي  ها و اينكه چرا دانشگاه ها، عدم كارايي فرهنگ سارماني در دانشگاهنبودن كيفيت دانشگاه
ها،  ، با تاكيد بر پيچيدگي دانشگاه...كشور كمتر رهنمودهاي تدوين شده براي آينده خود دارند؟ 

متون متنوع . ه از تفكر در برنامه ريزي مطرح مي سازدنياز مبرم مديريت دانشگاهي را به استفاد
 ،تاكيد بر تحول مفهوم يادگيري، رويكردهاي يادگيري مداوم، يادگيري الكترونيكيبا آموزشي 

پارادايمي كه نظام هاي آموزشي در عصر . مطرح مي كنندرا همراه شدن با پارادايم جديدي 
تسلط بر "ي برنامه درسي براي ز بازانديشي و بازسافناوري اطالعات و ارتباطات را از يك سوي به

 از سوي ديگر، تجديد حيات وغني سازي محيط يادگيري براي برقراري تعامل "سواد رايانه اي
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 چشم انداز به كارگيري در اين پارادايم،. ميان يادگيرنده و منابع يادگيري ملزم مي كند
 برنامه توسعه تدوينوزش عالي به طور اخص، در نظام آموزشي به طور اعم و آم"هاي نوفناوري"

؛ 1382فريده مشايخ، عباس بازرگان، (قابل ترسيم است استراتژيك و به اجرا در آوردن آن 
رويكردهاي عالوه بر موارد ذكر شده، ). 1389؛ كريم زادگان، بازرگان و ديگران، 1387معمارياني، 

ي، سپديدار شنانو از جمله ويت هاي مفهوم گرايي، كثرت گرايي شناختي و بازشناسي ه نو
، بخش اول، چهارم و نهم؛ 1387مهرمحمدي، (برنامه درسي مطالعات در ... و ي سزيبايي شنا

مطالعات نويني از و ظرفيت هويت پرداختن به ، امكان )7 و 6، فصل 1387فتحي واجارگاه، 
براي م و شايسته پژوهش يكي از حوزه هاي مه. را در مديريت دانايي رقم مي زند  درسيبرنامه

يادگيري و روش هاي آن در عصر اقتصاد به طور ويژه ،  دانايي از طريق برنامه درسيمديريت
  .  دانايي است

 ه ملي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصاديدانشگاه به عنوان يك نهاد اجتماعي ديرپا رسالت توسع  مسئله بيان  
ل و برقراري روابط با ساير نهادهاي اجتماعي و سياسي جامعه را به عهده داشته و از طريق تعام

  :المللي اهداف و رسالتش در سه كاركرد به شرح زير اعالم شده است در سطح ملي و بين

 )پژوهش(توليد و نشر دانش  
 تربيت نيروي انساني متخصص 
 اي ارائه خدمات تخصصي و مشاوره 

با كاركردهاي ناوري و اطالعات در عصر ف      توجه به تحوالت و تغييرات در وظايف دانشگاه 
ها، حتي در كشورهاي رشد  هاي كشور ما بلكه براي تمامي دانشگاهباال، نه تنها براي دانشگاه

 در مصاحبه 1"پيتر دراكر"نمودي از اين توجه در بيان . يافته نيز با قدرت و شدت مطرح است
هاي بزرگ، ديگر دانشگاهتا سي سال "، مطرح شده كه 1997 در سال 2"فوربس"اش با نشريه 

دودر ". "برد آموزش عالي در بحران عميقي به سر مي. فقط يك بناي يادبود خواهند بود
 سه عامل اساسي زير را به "دانشگاه در قرن بيست و يكم"اي تحت عنوان   در مقاله3"تاتشا
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-ريزي و سياست  را ناگزير از برنامهآن ها گذارند و  عنوان نيروهايي كه بر دانشگاه تاثير مي
  .)1384به نقل از قهرماني، (. مايند به شرح زير معرفي كرده استن هاي جديد ميگذاري

 نيازهاي مالي

 هاي اجتماعي در حال تغيير نياز .1

 )ICT-اطالعات و ارتباطات(هاي فناوري  محرك .2

 نيز  اجتماعي كشور-هاي توسعه اقتصادي ريزي مطالعه اسناد و گزارش هاي مربوط به برنامه  
از جمله در . كند ها تاكيد مي هاي جدي در آموزش عالي و دانشگاه ها و بحران بر وجود چالش

ها به شرح زير وي آموزش عالي و دانشگاها ر چالش اساسي فربرخي ازها،  يكي از اين گزارش
آموزش عالي انداز توسعه  ها و چشم هاي همايش چالش دفتر اول مجموعه گزارش( آمده است 

   .)15 و 23 ، 22 و13  ص،1382ن، ايرا

 پايين بودن بهره وري از امكانات موجود 
 هاي سنتي ها و شيوه تحقق نيافتن اهداف كيفي آموزش عالي و تداوم برنامه 
ها و مراكز پژوهشي در مقايسه با روند شتابان كندي سرعت تحوالت علمي دانشگاه 

 دنياي علم و فناوري 
 هاي پژوهشي يت ناكارآمدي مديريت كالن فعال 
 افزايش مهاجرت نخبگان 
هاي كمي توام با  ها از توسعهتاثير پذيري منفي كيفيت آموزشي و پژوهشي دانشگاه 

 محدوديت منابع و امكانات
هاي ساختاري توام با كمبود نيروهاي  كارآفرين نبودن فارغ التحصيالن و بيكاري 

 متخصص
 جهانيافزايش فاصله علمي و تكنولوژيكي كشور با سطح  
 هاي پژوهشي پايين بودن ميزان كارآيي و اثربخشي فعاليت 

تا حدودي مواردي كه وصف آن آمده را مي توان  توجه به از منظر مطالعات برنامه درسي، 
 ، سازماندهيهاي مرتبط هاي ضروري و پيشنهادي و سرفصل به ويژه عنوان(زاويه محتوي از 
كه منجر به اصالحاتي در سر فصل هاي ژوهش هايي در پ، )در هر دوره تحصيلي يا رشته هاآن
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، چشم فراتر از اصالحات مقطعي محتوي، به كاركردهادر توجهي كل نگر و . شده مشاهده كرد
اشاره به انواع ، ضمن "هاي آموزش عالي ايران ميزگرد چالش" اندازها و چالش هاي مزبور،

، هازشي و فرهنگي دانشگاه هاي اداري، مالي، مشكالت پژوهشي و آمو مشكالت و چالش
بدون شك اين ). 75، ص 1381يمني، ( را نام برد تدوين طرح توسعه راهبردي دانشگاهپيشنهاد 

 و طرح توسعه راهبردي نيازمند پژوهش در مطالعات برنامه درسي راهبردي دانشگاه ها است
 1ه درسي فراكنشيبرنامدرجهت  توسعه از منظر  مطالعات برنامه درسي، مستلزم نگاهي راهبردي

بدون كل نگري در همه ، است و گر نه هر گونه اصالح مقطعي در يكي از مولفه هاي برنامه درسي
ديگر نام توسعه به خود   مقطعي باقي مانده و2در حد واكنشيپذير، مولفه هاي تاثيرگذار و تاثير

   .نمي گيرد
آنچه در آن نشگاهي و  درس دانگاه از منظر كالسمطالعات بنيادي در مباني نظري و 

هاي ضروري و  نگرش هايي چون روش، محتوي، ارزشيابي و اندازي از مولفه گذرد، چشم مي
دقيق تري را از اين اندازهاي  در زمينه هاي مزيور، چالش ها و چشمجاري بر كالس درس 

ميت به ها ميزان اه  يكي از اين چالش.گشايد دانشگاهي بر ما ميبرنامه درسي نظام هاي مولفه
در مطالعات آن ها  يادگيري و آخرين تحوالت –يادگيري چگونه يادگرفتن و روش هاي ياددهي 

را به مطالعات برنامه درسي آموزش عالي مقوله اي كه . استعصر اقتصاد دانايي برنامه درسي 
نه تنها در سطوح كالن، بلكه حتي در كالس درس انديشيدن راهبردهايي براي مديريت دانايي 

  .كند لزم ميم) كالس درسي به وسعت هستي(ه معناي امروزي آن ب
ي كه محدود به محتوا و سرفصلي كه آموزش درس  به طور مثال دانشجو در ارتباط با برنامه

هاي يك كتاب  عالي و به تبع آن استاد برايش تعريف كرده و در مواقعي حتي محدود به سرفصل
ها پيش، و بدون تجديد نظر، بارها تجديد چاپ ه كه از سالو بسيار اتفاق افتاد(تاليفي يا ترجمه 

ي روبرو درس هاي بسيار جدي در برنامه  دانشگاه را با چالش و، دچار مشكل خواهد شد)شده
 دانشجو به مدد فناوري اطالعات و ارتباطات، هزاران منبع در دسترس را امروزه. خواهد ساخت

ساده ترين انتظار او در اين . س درس خواهد يافتهاي مصوب در خارج از كال فراتر از سرفصل
بسيار فراتر از ) استاد، ساير دانشجويان، دانشگاه و نظام آموزش عالي(از كالس درس  عصر

 هاي آنكارگيري روشو برفتن ، يادگيري چگونه يادگمحتوي مصوب مرسوم و مرتبط با سرفصل
متنوع و متحول مرتبط با رشته ) نشدر اينجا دا(منابع بكارگيري و مشاركت در توليد در 

  .تحصيلي اش است
رو  كنندگان را با حجم عظيم محتوي روبه برنامه درسي، مشاركتطراح در نگاه سنتي، 

بينند و با دغدغه زمان محدود براي انتقال اين محتوي، راه حل را افزودن يا حذف برخي  مي
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حلي چون واحدهاي  درسي و يا راه واحدهاي درسي، تغييرات در عناوين يا سرفصل در برنامه
توجه صرف به . داند هاي موضوعات و جامعه مي ها و اولويت اختياري متناسب با ضرورت

، رويكردي مصرفي به برنامه درسي را تحميل كرده و سبب )محتوي عظيم(محصول فناوري، 
شان، در عالقمند به اينكه مخاطبان شان، شده كه متوليان هر رشته از منظر حوزه تخصصي

درسي را محدود به  قرار گيرند، برنامهآن ها هاي انتخابي  معرض همه مطالب يا اولويت
كه داشتن سهمي در تر  اما اين نگاه سنتي، پديده مهم. هاي محتوي نگه دارند بندي اولويت

پديده اي كه حاصل . دهد است را مورد توجه قرار نمي "اقتصاد دانايي"توليد دانش در عصر 
 كه منجر به توليد محتوي 1ي فرايند دستيابي به فناوري، يعني، دانش، مهارت و نگرشييادگير

 از حجم عظيم دانش ،گيري مناسب شده و موردنياز و كاربردي در دستيابي، انتخاب، و بهره
 منفك از روش، مهارت و نگرش دخيل در دستيابي و "انفجار دانش"توجه صرف به پديده . است

هاي مقطعي محدود به  گيري ه درسي سنتي را در بسياري از مواقع به تصميمكاربرد آن، برنام
موضوعي و  هاي بين اي كوتاه و در بهترين حالت، تلفيق  دروس براي دورههايتعيين سرفصل

  .نموده است هاي تلفيق، آن هم متمركز بر محتوي موضوعي و ساير شيوه چند
ريزي واكنشي بوده و شايسته است كه  مهبدون شك، اصالحات شكلي در محتوي، نوعي برنا

هايي  توجه داشته باشيم كه در عصر كنوني، يعني عصر فناوري اطالعات و ارتباطات، زيرسيستم
هاي كالن را تحت تاثير قرار  برخوردارند، سيستم) حتي به صورت مصرفي(كه از فناوري 

ي اطالعات و ارتباطات، ديگر  است كه به مدد فناورنمثال بارز آن كالس درس امروزي. دهند مي
 محتوي را در حد ابزار طي ،در بسياري از موارد دانشجو و محدود به محتوي مرسوم نيست

نظام آموزشي به عنوان . شناسد سلسله مدارج تحصيلي و دريافت مدرك به رسميت مي
از  عقيم و در حد پشتيباني مقطعي و پراكنده ،سيستمي كالن، بدون برنامه درسي راهبردي

هاي ابزاري و نه هدفمند و  هاي پراكنده، استفاده هاي محتوايي، مهارت اصالحات در سرفصل
ناديده گرفتن اين مهم، در آموزش عالي كه توليد و نشر . مند از فناوري، محدود خواهد ماند نظام

اي را در هر جامعه رقم  دانش، تربيت نيروي انساني متخصص و ارائه خدمات تخصصي و مشاوره
برخورداري از طيف امكان به آمزش عالي به امكان مطالعات برنامه درسي  ميزان اهميت. زند، مي

 ، يادگيري چهره به چهره، روش هاي آموزش از دور سنتي و نوين-متنوعي از روش هاي ياددهي
 از ديدگاه ذينفعان آموزش آن ها مباني و روش هاي كاربست ، آن ها از امكان تلفيق متنوع 

                                                 

1. Knowledge, Skill, Attitude 
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هاي مهم براي پژوهش و راهگشا در مديريت دانايي پاسخگو به چالش ها، ه  پديدعالي،
  . هاي آموزش عالي است انداز چشم

اين مطالعه، از ميان مولفه هاي قابل بررسي مطالعات برنامه درسي از منظر كالس درس، 
، بر بردي يادگيري در نظام آموزش عالي را در چارچوبي كل نگر و راه-مقوله روش هاي ياددهي

داده مورد بررسي قرار درسي راهبردي آموزش عالي مطرح در برنامه  و شاخص هاي  ابعاداساس
عصر اقتصاد مطالعات برنامه درسي لذا در ادامه دو مقوله يادگيري و روش هاي آن در . است

  يادگيري آن–دانايي و برنامه درسي راهبردي آموزش عالي با تاكيد بر بعد روش هاي ياددهي 
  .قرار مي گيرندو اعتبارسنجي براي پاسخ به دو سوال اصلي اين مطالعه مورد تجزيه و تحليل 

   :پژوهش و سوال هاي روش

سوال هاي اصلي پژوهش . ي و پيمايشي استتحليلهاي روش پژوهش در اين مطالعه، روش 
  :عبارتند از

 چيست؟ عصر اقتصاد دانايي  يادگيري-روش هاي ياددهيويژگي  -1
در  يادگيري برنامه درسي راهبردي آموزش عالي –بعد روش هاي ياددهي اعتبار  -2

  چگونه است؟پاسخگويي به نيازهاي عصر اقتصاد دانايي 
  :اعتبار اين بعد، از منظر  چهار سوال فرعي زير  مورد بررسي قرار گرفته است

 ا آن هبعد روش هاي ياددهي يادگيري و تنوعات تلفيقي ميزان اهميت ترتيب   -2-1
و استادان ديدگاه دانشجويان از آموزش عالي ريزي  در وضعيت موجود و مطلوب برنامه

  چگونه است؟
 يادگيري با محتوي و -روش هاي ياددهي(درصد كسانيكه با تلفيق سه بعد  -2-2

موافق بوده اند، در وضعيت موجود و ) شايستگي هاي قابل كسب و تعميق در دانشگاه
  مطلوب چگونه است؟

 يادگيري از ديدگاه -ترتيب ميزان اهميت گويه هاي روش هاي ياددهي -2-3
  وضعيت موجود و مطلوب چگونه است؟ درو استادان دانشجويان 

ميان رشته هاي   يادگيري-ميزان اهميت به گروههاي روش هاي ياددهي ترتيب -2-4
شجويان و و مطلوب از ديد دان وضعيت موجود  در، فني و رياضيعلوم پايه، علوم انساني

  چگونه است؟تاداناس
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مطالعه اي بر سير تحولي مفهوم يادگيري ضمن   هاي اصلي و فرعي،در جهت پاسخ به سوال
كاربست روش هاي ميزان اهميت ، تا عصر اقتصاد دانايي يادگيري –هاي ياددهي و روش
ي  بر اساس ابعاد و شاخص هاي برنامه درسي راهبردآن ها  يادگيري و تلفيق -ياددهي

آموزش عالي بر اساس نظرات دانشجويان و استادان در وضعيت موجود و مطلوب برنامه 
 يادگيري در مقايسه با ساير ابعاد و -از زاويه رتبه بعد روش هاي ياددهيريزي آموزش عالي 

رشته تفكيك به ) عرضه محتوي، تعاملي و كاربردي( اي روشيهاز زاويه گروه ،آن ها تلفيق 
 يادگيري چهره به چهره و آموزش -روش ياددهي 14ي جزئيات بيشتر در و همچنين بررس

ادان در وضعيت موجود و مطلوب بر اساس تاز ديدگاه دانشجويان و اساز دور سنتي و نوين 
  . استگرفته شاخص هاي برنامه درسي راهبردي مورد اعتبارسنجي قرار 

  برنامه درسي مطالعات يادگيري و 

با . رسي موفق، تسهيل دستيابي به فراشناخت در يادگيري استاز ويژگي هاي برنامه د
مروري بر سير تحولي اين مفهوم با توجه به زمان، امكانات و رضايت يادگيرنده در چهار موقعيت، 

 روشن راهبردي آموزش عاليبرنامه درسي  و انتخاب آن در جايگاه يكي از ابعاد كم و كيف توجه
ر گذشته دور، يادگيري نياز مادام العمر انسان، از زندگي، براي در اولين موقعيت، د .خواهد شد

اش، هنر و علم، اصول و زندگي ساده اوليه؛ به گونه اي كه فرد در خانواده و جامعه كوچك محلي
هاي كودكي تمرين و سپس در زندگي هاي آن جامعه كوچك را ابتدا در بازي قواعد و ارزش

علم و قواعد سنتي، حتي يك / هنر/ ها با مراجعه به بزرگتر اهگره گ. گرفت بزرگسالي به كار مي
علم ساده آن روز پاسخگوي تحوالت كند جامعه و گذشته . يا چند نسل عقب تر گشوده مي شد
كرد و از گذشته اي درس مي گرفت  او در اكنون زندگي مي. تا ميزان زيادي، راهنماي عمل بود

-گويي برنامه درسي در اين فضا، يادگيرنده را با روش. شتكه با زندگي اكنونش فاصله زيادي ندا
هاي و رسانه ...، نمايش و قصه گويي آن هاهاي چهره به چهره؛ كالمي و تركيب هاي ساده اي از 

اي است كه به دنيال تقسيم كار، دومين موقعيت، دوره .كالمي و نمايش، همراهي مي كرد
ش نويي به جامعه عرضه و واكنشي دريافت شد و آموزش نيز تخصصي شده و از آموزشگاه، كن

تخصصي شدن در هر حوزه و همچنين آموزش و پرورش، سواد و حضور در آموزشگاه را ضرورت 
گنجيد و با كاربست پس زندگي تحصيلي انسان، در مفهوم اكنون مي. گريز ناپذير زندگي قرار داد

از زندگي براي . خوشبختي داشتآموخته هايش در زندگي به احتمال زياد حس خوشوقتي و 
آموخت و در اين مرحله بود كه مدرك تحصيلي شاخص توانايي حضور در حرفه اي زندگي مي
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پس تحصيل به مثابه تخصص و آنچه در آموزشگاه آموخته مي شد، پاسخگوي جامعه . خاص شد
برنامه .  داشتالنش براي جامعهيحصفارغ التاي توسط  به عبارت ساده، آموزشگاه حرف تازه. بود

گويي برنامه درسي در اين فضا، . براي پرورش نسل جديد داشت درسي آموزشگاه نقشي فراكنشي
يادگيرنده را از طريق روش هاي متنوع يادگيري چهره به چهره و اولين تجربه هاي يادگيري 

در . هاي شفاهي و مكتوب همراهي مي كردتركيبي از طريق روش هاي چهره به چهره و با رسانه
 تحوالت جامعه و پيشرفت علم، حضور بيشتري در آموزشگاه را براي نظام  سومين موقعيت،

تصديق،  [اينگونه شد كه نظام آموزشي دريافت مدارك حاكي از طي مدارج. آموزشي تعريف كرد
با روند پيشرفت علم و فناوري و تحوالت .  را نيز براي مراجعانش تعيين كرد]...سيكل و ديپلم و 

وامع، سواد الزم براي حضور و كار در جامعه، عالوه بر مدرك تحصيلي، مواردي همچون كارايي ج
آموزش ضمن خدمت مطرح شد و هر نقطه عطف در تحوالت، تعريف جديدي را از سواد براي  و

سرعت باالي تحوالت نسبت به مطالعات برنامه درسي در . مطالعات برنامه درسي تعريف كرد
در پاسخگويي به نيازهاي سريعا در حال تحول   آن را در موقعيت واكنشيمحيط هاي رسمي،

اين مرحله نقطه آغاز يك اتفاق، يعني كند بودن تفكر تحولي در  .جامعه و مخاطبانش قرار داد
نظام آموزشي و به تبع آن برنامه درسي از تحوالت علمي و فناورانه و استفاده مقطعي و ابزاري از 

وزش شد، به ويژه براي كشورهاي كمتر توسعه يافته كه تحوالت علم و فناوري اين تحوالت در آم
اين كندي در پذيرش نو و تفكر تحولي در . 3راه مي يافتآن ها ديرتر و در سطح پايين تري به 

پذيري در برنامه درسي و دنباله روي در نظام تعليم و نظام آموزش، پس زمينه روحيه كنش
در اواخر اين دوره، شاهد عرضه منابعي در . علم و فناوري را حفظ نمودتربيت رسمي از تحوالت 

كالس هاي درس هستيم كه با استفاده ابزاري و مقطعي از هر تحول در فناوري، در كالس درس، 
در همين دوره شاهد، مباحثاتي در متون . سرابي از نو شدن برنامه درسي را پوشش داده است

ير اين سراب و گفتگوهاي مخالف و موافق درباره آن هستند؛ كه تعليم و تربيت هستيم كه درگ
مخالفان كاربرد فناوري در آموزش را نگران محدوديت روابط انساني و حذف معلم و حتي 
جايگزين شدن فيلم آموزشي به جاي مدرس شدن و بسياري از موافقان را مسحور فناوري و در 

از همين دوره مجهز شدن محيط هاي . 4استبند استفاده ابزاري فناوري در آموزش كرده 
ها و خطوط اينترنت، و حتي گرته برداري از ها، رايانه فيلم  يادگيري را عالوه بر كتاب-ياددهي
 برنامه درسي در گويي.  را شاهد هستيم5هاي نوين تدريس و حتي محتوي از جوامع ديگر روش

 هاي يادگيري چهره به چهره، سنتي آموزش نده را از طريق تنوع ابزارها و روشاين فضا، يادگير
   . كنداز دور با رسانه هاي مكتوب ديداري، شنيداري و امكانات چند رسانه اي همراهي مي
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فضاي چهارم از ديدگاه اين مطالعه، فضاي امروزين يادگيري است، يعني فضايي كه از 
زمان  ايي بهره مي گيرد و فراحداكثر قابليت هاي زمان و مكان براي يادگيري در عصر اقتصاد دان

برنامه درسي براي پاسخگويي به شوق، . جويدمكان براي ساختن آينده در آن مشاركت مي و فرا
 از طريق آن ها امكاناتش، دريافت رضايت  نياز و توانايي مخاطبانش براي مشاركت در اين فضا و

 و روش وش هاي تركيبي، رروش هاي چهره به چهره، روش هاي سنتي و نوين آموزش از دور
  .كنديادگيري الكترونيكي تركيبي همراهي مي

در اينجاست كه نسبيت در مفهوم يادگيري و آموزش در چهار موقعيت زماني؛ اكنون و 
در آن ها  و سير تحولي مفهوم ،مكاني زمان و فرا  فرا اكنون و اكنون، اكنون و آينده، گذشته،

فرايند هاي . 6 براي جامعه ما معنا مي يابدآن ها ن از ديدگاه هاي سنتي تا ديدگاه هاي نوي
 يادگيري نيز اين سير تحولي را از تدريس به يادگيري، از يادگيري سطحي به يادگيري -ياددهي

عمقي، از به حافظه سپردن و تكرار رويدادها به كاربرد، تحليل ارزشيابي و سازماندهي عناصر در 
به يادگيري درك و به كار بستن مقاهيم، شيوه ها واصول، از ساختاري نو، از يادگيري طوطيوار 

طي مي ... يادگيري آموزشگاهي ماده هاي درسي جدا از هم به يادگيري مداوم ميان رشته اي و 
ي تحقق رسالت نظام آموزش سوال اين است كه وقتي ما از يادگيري سخن مي گوييم و برا. كنند
گيري تدوين مي كنيم، يادو روش هاي مناسب آن را رسي در عصر اقتصاد دانايي برنامه دعالي 

در اكنون زندگي كنيم و مطالب گذشته را درس بگيريم، در اكنون زندگي (در كدام موقعيت 
كنيم و مطالب و روش هاي زندگي اكنون را بياموزيم، در اكنون زندگي كنيم و بتوانيم براي 

وزيم و همواره نگران عقب ماندن باشيم و يا آينده اي كه به سرعت به ما نزديك مي شود، بيام
و مبتني بر كدام ) آنچه را اكنون مي آموزيم به كار بنديم و با مشاركت در آن، آينده را بسازيم

/ شناخت گرايي/ نظريه هاي رفتارگرايي(تعريف از يادگيري بر اساس نظريه هاي روانشناسي 
.  يادگيري را معنا مي كنيم-اي ياددهييادگيري و روش ه/ ...) پيوند گرايي/ سازايي گري

مطالعات برنامه درسي چگونه پاسخي براي نياز و مسئله كليدي همه دوره هاي زماني و  بويژه در 
اين مسئله كليدي و نيازمند پاسخي راهبردي  اين عصر و براي دوره آموزش عالي خواهد داشت؟

 مادام العمر و از نيازهاي هميشگي براي يادگيري چگونه ياد گرفتن، همسو و هموزن يادگيري
  گيرد؟  چگونه پاسخ مي انسان در اين عصر و به ويژه دوره آموزش عالي،

 مكان و فرا شايسته است كه با توجه به نقطه عطف مغفول، واقعيتي همچون، قابليت فرا
 يادگيري فراتر از چهارچوب كالس درس را به رسميت -زمان يادگيري، با محيط ياددهي



، دكتر بهمن زندي، دكتر عيسي ابراهيم زاده و دكتر محمدرضا سرمديسيمين بازرگان و دكتر محمود مهر محمدي  

1389 بهار و تابستان، 1، شماره 1مه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال فصلنا  48

ن به عبارت بهتر، محيط يادگيري را مي توان با تركيبي از روش هاي سنتي و نوي. سيمبشنا
با ساير ابعاد برنامه به گونه اي طراحي كرد كه فراشناخت در  يادگيري و تعاملش -ياددهي

يادگيري اتفاق افتد و پتانسيل براي دانستن بيشتر، مهم تر از آنچه باشد كه اخيرا آموحته شده و 
در اين فضا مي توان آنگونه . فضاي كسب اطالعات، مهمتر از دانستن اطالعات باشددانستن 

آموخت كه كه با گذشت زمان و تحوالت پيش رو بدون حس ندانستن و روحيه مصرفي، 
به عبارتي به ياري فناوري و مطالعه تجارب ساير . مشاركتي موفق و توام با توانايي ايجاد شود

 تا با تجربه هاي هر چند غير كامل از موقعيت هاي قبلي، در موقعيت كشورها، فرصتي ايجاد شده
بر اساس اين مطالعه، گنجينه مطالعات برنامه درسي براي انديشيدن . چهارم زندگي كنيم

  : راهبردي درايجاد فرصت، دستيابي به فراشناخت، حداقل، برخوردار از سه محور زير است

شبكه، هاي درسي، جستجوي در  عالوه بر كتاباين امكان كه رسانگاه يادگيري،) الف
با همه ... پست الكترونيكي، مطالعه وبالگ ها، دوره هاي آموزشي و  ،جوامع يادگيري، گفتگوها

  . تحوالتشان هستند

روش هاي چهره به چهره و روش هاي سنتي (  يادگيري-انواع روش هاي ياددهي)  ب
 با آن ها ه تجارب جهاني نشان داده است كه همه  ك؛با همه تحوالتشان) و نوين آموزش از دور

تركيب متناسب محتوي، توانايي و انگيزه يادگيرنده، پاسخگوي نياز يادگيرنده امروزين براي 
  . برخورداري و مشاركت در فضاي نوين يادگيري هستند

تاثير تفكر و انگيزه با (شناسي كه تلفيق شناخت و انگيزه آخرين يافته هاي روان) پ
با توجه به اينكه، سير تحولي نظريه هاي يادگيري، . دانند را در ساختن معنا مهم مي) كديگري

، دامنه وسيعي از توجه به چگونگي اتفاق آن هاحكايت از آن دارد كه در توجه صرف به يكي از 
  . افتادن يادگيري و كاربست آن در برنامه درسي، از دست مي رود

ي است كه اين راهبرد، امكان پرداختن به منابع محتوايي با توجه به موارد باال، ضرور
، اتكا به تاثير و تاثر )بند ب( يادگيري -، كاربست تنوعي از روش ياددهي)بند الف(متعدد 

به اين ترتيب شايسته است كه فضاي يادگيري مبتني . شناخت و انگيره در يادگيري را پي گيرد
ترك هاي نظري و عملي دو فضاي يادگيري چهره به بر اين راهبرد، همه قابليت ها و فصل مش

چهره و آموزش از دور و سنتي و نوين را براي بهره گيري از منابع متعدد و متنوع چند رسانه اي 
سير تحوالت اين دو فضاي  .در پيوند ميان شناخت و انگيزه براي يادگيري مادام العمر فراهم كند
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، نوعي همگرايي اتفاق وم، رشد و تحول اين دو فضاند تدادر فراييادگيري نشان مي دهد كه 
 شكل(.  يادگيري امروز و فرداست- و سيستم يادگيري تركيبي چشم انداز فضاي ياددهيافتاده

1( 

محيط يادگيري توزيع شده و  سير تحولي همگرايي محيط يادگيري سنتي چهره به چهره و .1نمودار 
  )2007،  1ووقان( گيري تركيبي را نشان مي دهدتوسعه ياد

 .مستندات و تجربه هاي جهاني بسياري، غناي فضاي يادگيري تركيبي را نشان مي دهد
تعامل  )3(دسترسي به دانش،  )2(غناي پداگوژيكي،  )1: (، شش دليل7گراهام و اسگوثوروپ

سهولت تجديد نظر را براي  )6(افزايش اثربخشي هزينه، و  )5(عامليت فردي،  )4(اجتماعي، 
در پيشينه . چرايي انتخاب سيستم يادگيري تركيبي براي طراحي يا كاربرد ارائه داده اند

                                                 

1. Vaughan 

  سنتيمحيط يادگيري

)چهره به چهره(  

≈≈≈≈

≈ 

≈≈≈

≈≈

≈≈≈≈≈ 

≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈ 

≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈ 

≈≈≈≈≈

≈≈≈≈≈ 

≈≈≈≈≈

 گذشته:

سيتمها به طور آامل 

 مجزا 

سيستم 

 حال:

گيري سسيتمهاي  افزايش به آار

 ترآيبي 

 آينده:

 به طور عمده سيستم هاي 
رآيبي ت  

توسعه بر اساس 
نو آوري 
 فناورانه

رايانه اي محيط يادگيري  

)توزيع شده(  
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را  "هاي هر دو دنيابهترين"ترين دليل ارائه شده، اين است كه اين الگو يادگيري تركيبي، عمومي
گوي يادگيري تركيبي در حاليكه بايد به اين نكته نيز توجه شود كه يك ال. كندتركيب مي

بيالوسكي، ( .ضعيف، مي تواند حاصل تركيب عناصر هر دو محيط با حداقل كارآيي هم باشد
 پس آنچه در اكنون و درك نقطه عطف مغفول در مطالعات برنامه درسي در عصر اقتصاد )1389

د، چگونگي  بسيار اهميت دار8دانايي براي كاهش فاصله ديجيتالي ميان جوامع كانوني و پيراموني
اين تركيب است اين چگونگي است كه چرايي برنامه درسي راهبردي را به ويژه براي جوامع 
پيراموني در عمل و براي پرهيز از هر گونه آزمايش و خطا و تكرار راههاي رفته توسط جوامع 

ت  مي توان گفت كه جلوه هاي يادگيري تركيبي در فرايند تحوالنتيجهدر . زند كانوني رقم مي
جريان داشته و در خارج  از فضاي رسمي ) هنري، علمي و فناورانه(در تمامي ابعاد تمدن انسان 

نكته مهم زمينه يابي آن براي برنامه درسي . آموزشي، در تمامي بخش هاي زندگي مشهود است
دراين مطالعه، برنامه درسي راهبردي . آموزش عالي و انديشيدن راهبردي در كاربست آن است

حداكثر ابعادي كه براي امكان طراحي يادگيري تركيبي، به ويژه روش هاي ش عالي آموز
 تلقيقي معنادار با ساير ابعاد مطرح ر يادگيري قابل كاربست در عصر اقتصاد دانايي را د-ياددهي

 .  كرده استسنجيدر برنامه راهبردي براي اين نوع طراحي، معرفي، تبيين و اعتبار

   يادگيري آن- آموزش عالي و بعد روش هاي ياددهي برنامه درسي راهبردي

 كه از طريق 9اي فراكنشي درسي راهبردي عبارت است از برنامه در تعريفي مقدماتي برنامه
تفكر راهبردي در مباني و اصول متحول در فرايند، محصول و پيامد برنامه درسي، در پي مولد 

رصت تعامل ميان عناصر متحول برنامه  در چرخه توليد دانش از طريق تدارك فآن هاكردن 
  :اين برنامه درسي راهبردي است زيرا. درسي در سطوح و انواع آن است

ضرورت دنياي متحول و در حال  (انعطاف پذيري الزم براي همسويي با امر تغيير  •
ولي نه  معطوف به آينده است. و مديريت آن در برنامه درسي مورد نظر است) تغيير

مانند برنامه درازمدت، بر اساس روندهاي گذشته و حال براي وضعيت نسبتا ثابتي در 
آينده تنظيم شده باشد، بلكه در برنامه درسي راهبردي، انتظار وقوع روندهاي تازه و 
رويدادها و حتي موانع موجود دراين روندها و عوامل پيش بيني نشده متعدد بيشتري 

 .گيرد مد نظر قرار مي
فراكنشي است كه در پي مولد كردن مباني و عناصر متحول در فرايند، محصول و  •

 .پيامد برنامه درسي در چرخه توليد دانش و مشاركت در آن است
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هدف آن پرورش تفكر راهبردي در مخاطبان است تا بتوانند با تحوالت برنامه درسي، با  •
ش عالي، همراه و همسو بوده ريزي راهبردي در نظام آموز رويكردي راهبردي و برنامه

 .و در آن مشاركت داشته باشند

 را در "راهبردي" و "برنامه درسي"درسي راهبردي آموزش عالي، مفاهيم؛  برنامه
 را "برنامه درسي"مفهوم . گيرد  پي مي10تركيب نويني از عناصر برنامه درسي، سطوح و انواع آن

را، ارزشيابي، تغيير و مديريت آن براي شناسايي در گستره اي از پژوهش، مباني، برنامه ريزي، اج
هاي رسيدن به آن در دنياي امروز و چشم وضعيت موجود و ترسيم وضعيت مطلوب و راه

 را در اتكايش به تحوالت "راهبردي"مفهوم . دهداندازهاي آتي علم و فناوري مورد اتكا قرار مي
اقعيت در بستر زندگي امروز و افزون زندگي و ديدن پديده تغيير به عنوان يك و روز

پذيرش پديده تغيير يه اتكاي تحوالت . دهداندازهاي آتي علم و فناوري مورد اتكا قرار مي چشم
علم و فناوري امروز در مباني تفكري تعليم و تربيت و به تبع آن برنامه درسي است كه انسجام و 

برنامه  نظر و عمل در عناصر و سطوح در عين حال انعطاف پذيري الزم را براي پيوند تحولي ميان
كند و راه را بر حضور نظامدار يافته هاي  متحول امروز تعريف مي دنياي زندگي در براي درسي

 براي "برنامه درسي راهبردي"تركيب اين دو مفهوم؛ . گشايدنوين انسان در تعليم و تربيت مي
ها و رسالت  رنامه درسي ساير دورهدوره آموزش عالي با توجه به زمينه و نقش اين دوره در ب
معنادار با تدارك فضايي چندبعدي از  تعيين شده براي آن در هر جامعه، ضرورت وجودي الگويي

حداكثر نزديكي ميان نظر و عمل، در  برنامه درسي را براي سطوح و پيوند تعاملي ميان عناصر
   .علم تعليم و تربيت بيان مي كند

ويي به نام الگوي برنامه درسي راهبردي آموزش عالي تدوين براي اين برنامه درسي الگ
 يادگيري است كه در يك كليت و در -شده است و يكي از ابعاد آن، بعد روش هاي ياددهي

شايستگي هاي قابل كسب و تعميق در " و "محتوي"تلفيق و تعامل با دو بعد ديگر يعني 
 يادگيري چهره به چهره و -ش هاي ياددهياين بعد شامل رو.  در اين مقاله مطرح است"دانشگاه

در اين بعد، سه گروه روش به شرح زير مورد توجه قرار گرفته . آموزش از دور سنتي و  نوين است
  )2 شمارهشكل: (است

ميزگزد، /  سخنراني، نمايش تجربي، مناظرهروش هاي عرضه محتوي؛ 
 مزمانآموزش برنامه اي، آموزش مبتني بر شبكه در محيط بر خط غير ه

آموزش مبتني بر شبكه در محيط بر خط همزمان، روش هاي تعاملي؛  
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 بحث گروهي، پرسشگري، ايفاي نقش 
   مطالعه موردي، شبيه سازي، آزمايش كردن، روش هاي كاربردي؛ 

  

 هاي آماري روش

استادان و دانشجويان،  دو گروه مورد مطالعه ، در صد و ميانگين ازفراواني؛  داده هاتوصيفدر   
 براي فريدمنآزمون از  ؛در استنباط از داده ها.  نشان داده شده است)10 و 9، 1(در جدول هاي 

 يادگيري و تلفيق آن با ساير ابعاد برنامه، سه گروه روشي و -بعد روش هاي ياددهيرتبه  تعيين
 باريزي آموزش عالي  برنامهمطلوبو  وضعيت موجود در روش از اين سه گروه، 14 همچنين

از ديدگاه دانشجويان و استادان ، شاخص هاي برنامه درسي راهبردي آموزش عاليه به توج
 2ول هايدر جدو رشته تحصيلي نتايج اين آزمون به تفكيك استاد و دانشجو . ه استاستفاده شد

در وضع  يادگيري -روش ياددهي آزمون ويلكاكسون براي مقايسه ميانگين هر از .آمده است 8 تا
 بررسي شده مطالعهمتغيرهاي جمعيت شناسي كه در اين  . استفاده شده استبمطلو موجود و

است عبارت از محل تحصيل نمونه هاي مورد مطالعه، تحصيالت، مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي 
 استاد و 210 پرسشنامه ها توسط ،براي جمع آوري اطالعات . استبه تفكيك استاد و دانشجو

داده هاي حاصل از اطالعات و   شدتكميلنيمه ساختار يافته، در موقعيت مصاحبه  دانشجو 726
هاي ناقص و مقادير پرت  پرسشنامهالبته پس از ريزش ؛ ه استمورد بررسي قرار گرفت آن ها 

  .  تحليل قرار گرفتتجزيه و  دانشجو مورد708 استاد و 200پرسشنامه  مربوط به اطالعات

 -هاي ياددهي براي بعد روشكه خ استفاده شد، آورد پايايي از ضريب آلفاي كرونبابراي بر    
. به دست آمد نشان از پايايي مطلوب ، الگودر تمام ابعادو همچنين  بدست آمد 6/82%يادگيري 
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ها معنادار  نتايج آزمون فريدمن براي تفاوت وضعيت موجود و مطلوب در متغيرهاي همه گروه
شخص شدن تفاوت هر گويه در وضع نتايج آزمون ويلكاكسون براي م  ).P=001/0( .بوده است

بين (موجود و مطلوبش نيز نشان داد كه تفاوت وضع موجود و مطلوب در تمام گويه ها، دو به دو 
  ).p=001/0(از ديد دانشجويان و استادان معنادار است ) موجود با مطلوب

   فراواني نمونه مورد مطالعه. 1 جدول

  درصد  فراواني  گروه     نام متغير 
  %03/22  200  اساتيد

  %97/77  708  دانشجويان
  
 در وضعيت آنو تنوعات تلفيقي يادگيري  -روش هاي ياددهي بعد ميزان اهميت ترتيب  :1-2 والس

  چگونه است؟و استادان ديدگاه دانشجويان از آموزش عالي ريزي  موجود و مطلوب برنامه
  

امه درسي راهبردي آموزش عالي در مبتني بر ابعاد و شاخص هاي برنميزان اهميت گويه هاي : 2جدول
  ان استاديان ودانشجو از ديدگاه وضعيت موجود و مطلوب برنامه ريزي آموزش عالي 

  ميانگين رتبه ها
  وضعيت  گويه ها

  استاد  دانشجو

  53/7  40/7  موجود
  بعد محتوي

  86/9  34/9  مطلوب

  77/4  05/5  موجود
هاي مشترك  هاي شايستگي بعد بنيان

ها انسان   15/9  22/9  مطلوب 

  40/5  92/5  موجود
  29/10  22/10  مطلوب  يادگيري-بعد روش هاي ياددهي

هاي تلفيق بعد محتوي و بعد بنيان
شايستگي

  65/4 65/4 موجود
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  96/9  55/9  مطلوب

  90/4  10/5  موجود
 محتوي و بعد روش هاي تلفيق بعد

  73/9  90/9  مطلوب  يادگيري-ياددهي

  37/4  17/4  موجود
ها و بعد  ي شايستگيها تلفيق بعد بنيان

  69/9  76/9  مطلوب  يادگيري-ياددهيهاي  روش

  18/4  09/4  موجود
 تلفيق هر سه بعد

  52/10  63/10  مطلوب

 ارائه و با استفاده از آزمون فريدمن استنباطينتايج آمار ، حاصل )2(همانگونه كه در جدول 
-بعد محتوي با ميانگين رتبه، يان در وضعيت موجوددانشجو از ديد بعدترين با اهميت، شده است

فاصله ) 94/1(توجه به اختالف ميانگين وضع موجود با مطلوب   كه باقلمداد شده است  40/7اي 
 يادگيري با ميانگين رتبه - پس از آن بعد روش هاي ياددهي.چنداني با وضع مطلوب ندارد

در پايين ترين اهميت نسبت به ساير گويه  09/4اي   و تلفيق هر سه بعد با ميانگين رتبه92/5اي
رتيب زير قرار  به تمي بايستبعد ها ، از نظر دانشجويان در وضعيت مطلوب .استقرار گرفته ها 

با اهميت ترين دانسته اند كه از  63/10بعد را با ميانگين رتبه ايتلفيق هر سه در ابتدا : بگيرند
 و تفاضل دو ميانگين در وضعيت دارد ين اولويت رانظر ايشان اين گويه در وضعيت موجود آخر

 . بدست آمده است كه نشان از اختالف زياد اين گويه با وضع مطلوب دارد54/6وجود و مطلوب م
 ، تلفيق بعد22/10 يادگيري با ميانگين رتبه اي -در ادامه به ترتيب بعد روش هاي ياددهي

هاي  ، تلفيق بعد بنيان90/9ن رتبه اي با ميانگي يادگيري -محتوي و بعد روش هاي ياددهي
ميانگين تفاضل دو  و 76/9اي   يادگيري با ميانگين رتبه-اددهييشايستگي و بعد روش هاي 

 .نشان از اختالف قابل تامل اين گويه با وضع مطلوب آن دارد) 3/4 (وضع موجود و مطلوب آن
 بعد محتوي با ميانگين ،55/9ي با ميانگين رتبه ا تلفيق بعد محتوي و بعد شايستگيپس از آن 

  از 22/9  با ميانگين رتبه اي Ĥن ها هاي مشترك انس هاي شايستگي ، و بعد بنيان34/9رتبه اي 
   .اهميت بيشتري برخوردار بودند

بعد را ) ابعاد يا تلفيق ابعاد(با اهميت ترين مشابه با دانشجويان، در وضعيت موجود، استادان 
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 پس از آن .دانسته اند) 33/2 (و با فاصله كم با وضع مطلوب ،53/7 ايمحتوي با ميانگين رتبه 
در نهايت تلفيق هر قرار گرفته است، ، 40/5 اي با ميانگين رتبه يادگيري-بعد روش هاي ياددهي

مي بعد ها ، ان در وضعيت مطلوباستادنظر .  اندداده قرار  18/4اي سه بعد با ميانگين رتبه
 با 52/10در ابتدا  تلفيق هر سه بعد را با ميانگين رتبه اي؛ ار بگيرند به ترتيب زير قربايست

ت را با اهميت ترين دانسته اند كه از نظر ايشان اين گويه در وضعيت موجود آخرين اولوي
 ميانگين با وضع مطلوب فاصله دارد كه اختالف زياد اين 34/6  دارد كه  حدود 18/4ميانگين 

 يادگيري با - در ادامه به ترتيب بعد روش هاي ياددهي.ن ميدهدگويه با وضع مطلوب را نشا
 تلفيق ،96/9با ميانگين رتبه اي  ،  تلفيق بعد محتوي و بعد شايستگي29/10ميانگين رتبه اي 

 بعد محتوي با ، 73/9 با ميانگين رتبه اي  يادگيري-بعد محتوي و بعد روش هاي ياددهي
  با ميانگين رتبه اي Ĥن ها هاي مشترك انس ي شايستگيها ، بعد بنيان86/9ميانگين رتبه اي 

 يادگيري  با ميانگين -اددهييهاي شايستگي ها ي مشترك و بعد روش هاي  بعد بنيان،  15/9
  . ،  از اهميت بيشتري برخوردار بودند69/9رتبه اي 

 يادگيري با محتوي و -روش هاي ياددهي(درصد كسانيكه با تلفيق سه بعد  :2 -2سوال 
موافق بوده اند، در وضعيت موجود و مطلوب ) شايستگي هاي قابل كسب و تعميق در دانشگاه

  ؟ چگونه است

براي كليه شركت كنندگان محاسبه ، ميانگين گويه تلفيق سه بعد، براي پاسخگويي به اين سوال
كه اگر شركت كنندگان در پرسشنامه به هرگويه  به طوري. و در طيف دو درجه اي مشخص شد

 2 را داده بودند، عدد 4 تا 30/2و اگر امتياز  ) ناموافق(1  را داده بودند، عدد 30/2 تا 1متياز ا
 با تلفيق 2در ادامه پاسخ كليه كساني كه موافقت خود را با گزينه .  داده شدآن ها به ) موافق(

سه بعد مشخص كرده بودند در وضع موجود و مطلوب شمارش شد تا مشخص شود از نظر 
چه ميزان تلفيق سه بعد در برنامه درسي بر ) وضع موجود(ت كنندگان در حال حاضر شرك

اهميت دارد و اين شاخص ) تلفيق سه بعد(اساس شاخص اصلي الگوي راهبردي آموزش عالي 
فراواني و درصد شركت كنندگان كه  5  اصلي الگو با وضع مطلوب چقدر فاصله دارد؟ در جدول 

از پاسخ هاي در وضع موجود . را انتخاب كرده اند آمده است) فيق سه بعدموافقت با تل(گزينه دو 
كنوني با شاخص  برنامه درسي حكايت از مطابقت) درصد83/30( نفر 280، شركت كننده 908

 93/69( نفر 635 ، نفر پاسخ دهنده908 در حاليكه از .ي برنامه درسي راهبردي دارد الگو اصلي 
الگو اعالم كرده ) شاخص اصلي ( افقت خود را با تلفيق سه بعد براي وضعيت مطلوب مو) درصد
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درصد توافق شركت كنندگان با  تلفيق هر سه بعد در وضعيت موجود و مطلوب را ) 1(نمودار . اند
  .نشان مي دهد

  ) موافق با تلفيق سه بعد الگو( 2 تعداد و درصد پاسخ دهندگان به گزينه .3جدول 
  و مطلوبدر وضع موجود

  مطلوب  موجود
  ادابع

  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  93/69  635  83/30  280  تلفيق هر سه بعد

 در وضعيت موجود و مطلوب درصد توافق شركت كنندگان با  تلفيق هر سه بعد . 1 نمودار

- 

موجود
مطلوب

تلفيق هر سه بعد
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و  يادگيري از ديدگاه دانشجويان - ميزان اهميت گويه هاي روش هاي ياددهيترتيب :3-2سؤال 
  ت موجود و مطلوب چگونه است؟ وضعي دراستادان 
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 دران  و استاد يان دانشجو  يادگيري از ديدگاه - روش هاي ياددهيانواع ميزان اهميت  .4 جدول
  وضعيت موجود و مطلوب

  ميانگين رتبه ها

گروه
 روشي

  

  وضعيت  گويه ها
  استاد  دانشجو

  سخنراني  01/18  03/17  موجود

  27/17  89/17  مطلوب

يش تجربينما  60/10  95/11  موجود  

  48/19  60/19  مطلوب

ميزگرد/مناظره  78/8  95/9  موجود  

  40/20  51/20  مطلوب

اي  آموزش برنامه  36/9  88/9  موجود  

  08/18  47/18  مطلوب

 مطالعه هدايت شده  97/10  14/11  موجود

  82/19  23/19  مطلوب

 آموزش مبتني بر رايانه  54/11  86/11  موجود

CBT 
  28/19  65/20  مطلوب

  19/8  32/8  موجود

 عرضه محتوي

بر خط  آموزش مبتني بر شبكه در محيط 
  غير همزمان

ASWBT 
  35/18  41/18  مطلوب

 تعاملي

آموزش مبتني بر شبكه در محيط برخط
 همزمان 

  28/7  38/7  موجود
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  50/17  36/17  مطلوب

 بحث گروهي  99/10  78/9  موجود

  38/22  58/21  مطلوب

 پرسشگري  86/11  16/10  موجود

  43/19  44/18  مطلوب

 ايفاي نقش  48/7  28/7  موجود

  31/15  14/15  مطلوب

 مطالعه موردي  57/10  14/10  موجود

  82/18  52/18  مطلوب

 شبيه سازي  07/9  41/8  موجود

  51/17  32/17  مطلوب

  46/9  58/10  موجود

 كاربردي

 آزمايش كردن

  25/18  04/19  مطلوب

  
 -هاي ياددهيروشدر بعد دهد نشان مي نتايج بدست آمده از آزمون فريدمن )4( مطابق جدول

 را با اهميت ترين گويه ها 14، 5، 6، 2، 1گويه هاي در وضعيت موجود يادگيري دانشجويان 
ن  با ميانگي، نمايش تجربي 03/17  با ميانگين رتبه ايگويه هاي سخنرانيشامل كه دانسته اند 

 با ، مطالعه هدايت شده86/11با ميانگين رتبه اي ، ، آموزش مبتني بر رايانه95/11رتبه اي 
از ها و ساير گويه مي باشد  58/10  با ميانگين رتبه اي و آزمايش كردن14/11 ميانگين رتبه اي

ث گروهي با ميانگين رتبه  گويه هاي بحبراي وضعيت مطلوب .اهميت كمتري برخوردار بودند
ميزگرد با ميانگين رتبه اي /، مناظره65/20با ميانگين رتبه اي ، آموزش مبتني بر رايانه58/21اي
 ، مطالعه هدايت شده با ميانگين رتبه اي60/19اي آموزش برنامه اي با ميانگين رتبه ، 51/20
 با 86/0دانسته اند كه در وضعيت موجود گويه سخنراني گويه ها  ز با اهميت ترينارا 19/ 23
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ه ، اختالف دارد كه تقريبا فاصلت مطلوب همين گويه بدست آمده استيانگيني كه براي وضعيم
 نمره با ميانگين 8/11 در وضعيت مطلوب گويه بحث گروهي .نزديكي با وضعيت مطلوبش دارد

   . زياد اين گويه با وضعيت مطلوب داردوضعيت موجودش اختالف دارد كه نشان از فاصله تقريباً
 ،در وضعيت موجود، يادگيري-روشهاي ياددهي بعدبا اهميت ترين گويه ها را در استادان، 

،  01/18 با ميانگين رتبه ايگويه هاي سخنرانيشامل  كه  دانسته اند5  و9، 6، 10، 1گويه هاي 
، بحث 54/11با ميانگين رتبه اي ، ، آموزش مبتني بر رايانه86/11 با ميانگين رتبه اي پرسشگري

و  مي باشد 97/10اي  با ميانگين رتبه و مطالعه هدايت شده99/10انگين رتبه اي گروهي با مي
 گويه براي وضعيت مطلوب .از اهميت كمتري برخوردار بودندپس از اين گويه ها ها ساير گويه 

،  40/20ميزگرد با ميانگين رتبه اي /، مناظره38/22هاي بحث گروهي با ميانگين رتبه اي
 و 48/19 نمايش تجربي با ميانگين رتبه اي 82/19  ميانگين رتبه ايمطالعه هدايت شده با

گويه ها  دانسته اند كه در وضعيت   را با اهميت ترين43/19پرسشگري با ميانگين رتبه اي 
ميانگين ،  از وضعيت مطلوبي كه استادان براي آن در نظر گرفته اند74/0موجود گويه سخنراني 

 –دهي  از نطر اساتيد از  اين شيوه يادكي از آن است كهباالتري بدست آورده است و حا
كه از نظر در ارتباط با روش بحث گروهي . نچه شايسته است استفاده ميشوديادگيري بيشتر از آ

 نمره از 39/11اساتيد بيشترين ميانگين را براي وضعيت مطلوب به خود اختصاص داده است 
گويه با وضعيت مطلوب فاصله زيادي گفت اين ه وجود دارد كه مي توان وضعيت مطلوب فاصل

 5 يادگيري در -به طور كلي دانشجويان و اساتيد براي وضع مطلوب سه روش ياددهي .دارد
ميزگرد، مطالعه هدايت شده اهميت زيادتري نسبت به /انتخاب اول براي بحث گروهي ، مناظره

 متعلق به روش سخنراني  ايهرتبميانگين  در وضع موجود، حداكثر .ساير روش ها قائل شدند
و در وضع مطلوب، حداقل ) 28/7 -95/11(و ساير روش هاي با ميانگين رتبه اي بين ) 3/17(

بوده ) 27/17 - 58/27(و طيف رتبه اي آن ) 27/17(ميانگين رتبه اي متعلق به روش سخنراني 
  . است

هاي ميان رشته ري يادگي-ميزان اهميت به گروههاي روش هاي ياددهيترتيب  :4-2سؤال 
و مطلوب از ديد دانشجويان و اساتيد  وضعيت موجود  در، فني و رياضيعلوم پايه، علوم انساني

 چگونه است؟
 آمده است اساتيد در گروه رشته هاي علوم پايه در وضع 5همانگونه كه از در جدول    

د و در وضع دانسته ان) 23/2(محتوي را داراي اهميت بيشتر عرضه هاي  موجود گروه روش
-ويان ايندانشج.  بيشترين اهميت را قائل شدند)23/3( هاي تعاملي مطلوب براي گروه روش

و در وضعيت مطلوب نيز همين ) 21/2(محتوي ها در وضعيت موجود، روش هاي عرضه رشته



، دكتر بهمن زندي، دكتر عيسي ابراهيم زاده و دكتر محمدرضا سرمديسيمين بازرگان و دكتر محمود مهر محمدي  

1389 بهار و تابستان، 1، شماره 1مه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال فصلنا  60

هاي  روش بهه نزديك صلرا با فا) 12/3(و روش تعاملي را حائز بيشترين اهميت ) 25/3 (روش ها
  .دانسته اندحتوي داراي اهميت عرضه م

را داراي اهميت ) 07/2(عرضه محتوي در رشته هاي فني اساتيد در وضع موجود روش هاي 
را شايسته  )05/3(تعاملي هاي و در وضعيت مطلوب روش. ه اندها دانست بيشتر از ساير روش

را در ) 21/2( وامحتعرضه هاي دانشجويان رشته هاي فني نيز روش. بيشترين اهميت دانسته اند
حال حاضر داراي بيشترين اهميت دانسته اند اما براي وضع مطلوب دو روش تعاملي و كاربردي 

  .حائز اهميت دانسته اند) 17/3(را با ميانگين يكسان 
و در وضع ) 29/2 (عرضه محتواهاي  اساتيد رشته هاي علوم انساني در وضع موجود نيز روش    

و دانشجويان رشته هاي .  را داراي بيشترين اهميت دانسته اند)30/3(هاي تعاملي   روش،مطلوب
و براي وضع مطلوب نيز همين ) 29/2(  عرضه محتويعلوم انساني نيز در حال حاضر روشهاي

 اختالف معنادار . داراي اهميت بيشتر دانسته اندرا) 10/3( و روش هاي تعاملي )12/3 (روش ها
هاي روشي، نشاني از عدم تنوع حتي در هر يك از  هميان وضع موجود و مطلوب هر يك از گرو

در وضع موجود و انتظار دانشجويان و استادان به تنوع بخشي آن در وضع هاي روشي گروه
  . مطلوب را دارد

ميان رشته هاي علوم پايه، فني و علوم   يادگيري-هاي روش هاي ياددهيميزان اهميت به گروه .5 جدول
 تادان مطلوب از ديد دانشجويان و اسو وضعيت موجود انساني در

روش هاي   ميانگين انساني  ميانگين فني  ميانگين علوم پايه
 -ياددهي
  يادگيري

  گروه

  مطلوب  موجود  مطلوب  موجود  مطلوب  موجود

  16/3  29/2  98/2  07/2  18/3  23/2  استادان
  محتوي

  12/3  24/2  17/3  21/2  25/3  21/2  دانشجويان

  96/2  01/2  84/2  86/1  84/2  90/1  استادان
  كاربردي

  80/2  89/1  94/2  86/1  93/2  87/1  دانشجويان

  30/3  24/2  05/3  84/1  23/3  05/2  استادان
  تعاملي

  10/3  99/1  17/3  93/1  12/3  88/1  دانشجويان
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  بحث و نتيجه گيري

روز نشان داد كه  يادگيري تا ام-بررسي سير تحولي مفهوم يادگيري و روش هاي ياددهي   
 يادگيري، -مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، روش هاي ياددهي عوامل درترين   از مهميكي

. براي اين دوره استكل نگر با رويكردي ها و طراحي آموزشي مبتني بر برنامه درسي  تركيب آن
مثابه يكي از چشم اندازهاي اين كل نگري، به دراين مطالعه، برنامه درسي راهبردي آموزش عالي 

اين بر اساس . معرفي و اعتبار سنجي شده است يادگيري آن -ويه بعد روش هاي ياددهياز زا
دانشجويان و استادان معتقدند كه در وضعيت كنوني برنامه درسي آموزش عالي، اعتبارسنجي، 

 يادگيري عرضه محتوي، به ويژه روش -بيشترين اهميت به محتوي و روش هاي ياددهي
 در شرايط مطلوب، باالترين ميزان اهميت را به شاخص اصلي ا آن ه. سخنراني داده مي شود
 يادگيري و شايستگي هاي -تليفيق سه بعد محتوي، روش هاي ياددهي( برنامه درسي راهبردي 

 - معتقدند كه تنوع كاربرد روش هاي ياددهيآن ها . داده اند) قابل كسب و تعميق در دانشگاه 
 در وضعيت آن ها بوده  و  از حداقل به كارگيري يادگيري در وضعيت موجود بسيار كم  

 هچنين عليرغم تنوع رشته ها، در كاربست روش هاي آن ها . مطلوبشان بسيار كمتر است
 روش هاي عرضه محتوي در وضعيت مطلوب برنامه درسي در كنار يادگيري تعاملي -ياددهي

  .تاكيد دارند

 الگوي توان، مي شده در اين مطالعه انجامس بررسي هاي تحليلي و اعتبارسنجيابر اس 
يادگيري در عصر اقتصاد دانايي  را چشم انداز مناسبي برايآموزش عالي  برنامه درسي راهبردي
يكي از مورد تاييدترين روش (طراحي آموزشي مبتني بر يادگيري تركيبي از طريق ايجاد امكان 

انايي برخورداري از محتوي توايجاد  در) هاي طراحي فرصت هاي يادگيري در آموزش عالي
و ) ها صوتي، تصويري، مكتوب و تلفيق هاي فناورانه آن(متحول و در قالب رسانه هاي متنوع 

 و آمادگي براي تحول و عصر اقتصاد داناييهمچنين نگرش ها و شايستگي هاي ضروري انسان 
  .به شمار آوردتغيير 
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 تا امروز يعني عصر  از تعريف سنتي آن بر اساس نظريه هاي روانشناسي اگر سير تحولي تعريف يادگيري را 6
اقتصاد دانايي  كه يادگيري كليد ورود به جامعه دانايي محور بوده و هر فرد را  قادر به ساختن دانش و توليد در آن 

يادگيرنده كه در نتيجه تمرين ) رفتار بالقوه(غييرات نسبتا پايدار در توان رفتاري ت" ديدگاه رفتارگرايي؛. است
يادگيري فرايندي است كه طي آن فرد به بازنمايي هاي "  تا ديدگاه سازايي گري كه ؛ "تقويت شده رخ مي دهد

بكه شده و عرصه  كه يادگيري به سوي غير رسمي، شتداوم اين مفهوم هنگاميدر. "ذهني خود بهبودي مي بخشد
ا را ميدانند، نظريه يادگيري عصر ديجيتال كه آن را   ديدگاه پيوند گرايي،  ، درهاي فناوري حركت كرده است

، پتانسيل براي دانستن بيشتر، مهم "انجام دادن چيزي"ويژگي هايي همچون تلفيق شناخت و انگيزه، ، افزايش توانايي 
دانستن جايي كه اطالعات را بدست مي آوريد، مهمتر از دانستن . استتر از آنچه است كه اخيرا آموحته شده 
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.  به كار برده شده است" "Reactive Planning در مقابل "Proactive Planning  "درمتون انگليسي، واژه  9

در كتاب برنامه ريزي استراتژيك در نظام آموزشي، تالبف راجر كافمن و جري هرمن، ترجمه عباس بازرگان و 
 به "برنامه ريزي واكنشي" ما مي توانيم با برنامه ريزي و تفكر استراتژيك به جاي "دكتر فريده مشايخ آمده است، 
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