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  درسي در آموزش مهندسي  رويكرد سيستمي در تدوين و نوسازي برنامه

  

   1اصغر سلطاني

  استهاي مختلف علمي بوده ريزان درسي در حوزه هاي درسي همواره چالش عمده برنامه طراحي و تغيير برنامه :�����

دليل هاي درسي، به تمي به تدوين برنامهدر اين بين، رويكرد سيس. تواند رويكردها و نتايج متفاوتي داشته باشد و مي
افزايش حجم دانش در حوزه مطالعاتي آموزش . مند خود، اثربخشي بهتري نسبت به ساير رويكردها دارد ماهيت نظام

اين مقاله ابتدا با بررسي در . درسي است هاي  كارگيري بهترين رويكردها براي گزينش بهترين برنامهمهندسي نيازمند به
كارگيري اين رويكرد در تدوين و درسي و رويكرد سيستمي در آن و معرفي برخي الگوها در اين زمينه، چگونگي به  برنامه

دهند كه  الگوهاي معرفي شده در اين زمينه نشان مي.  استشرح داده شدههاي درسي در آموزش مهندسي  نوسازي برنامه
درسي از قبيل درونداد، فرايند،   هاي نظام برنامه يك از زير سيستم درسي رشته آموزش مهندسي، در هر  ريزان برنامه برنامه

 برونداد و بازخورد و بازبيني برنامه نيازمند در نظر گرفتن شرايط و عوامل مختلف براي رسيدن به بهترين نتيجه در برنامه
ا و گرايشهاي مختلف رشته ه هاي درسي بهتر براي دوره اين الگوها در جهت تدوين برنامه. درسي تدوين شده هستند 

ريزان درسي در آموزش مهندسي و تغيير از شيوه  هاي مناسبي را براي برنامه  و ايده هستندمهندسي در كشور راهگشا
  .آورند تر فراهم مي درسي به رويكردهايي اثربخش  سنتي طراحي برنامه

برنامه ي درسي، رويكرد سيستمي، آموزش مهندسي، طراح برنامه :كليدي هاي واژه

  . درسي
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    مقدمه .�

. روند ترين بخشهاي آموزش از جمله آموزش علوم و مهندسي به شمار مي درسي از اساسي  هاي برنامه
افزايش روزافزون حجم دانش در علوم و مهندسي، فرايند گزينش بهترين محتوا براي آموزش در 

عالي و آموزش. رده استها تبديل ك كالسهاي درس را به چالش عمده پيش روي آموزش در اين حوزه
اين در حالي است كه در . درسي آن به شكلي چشمگير در حال تكامل هستند  هاي تدوين برنامه

نظم . اي و مالي نيز قرار دارند اي اخير، زير فشارهاي گوناگون اقتصادي مانند محدوديتهاي بودجههسال
وليهايي مانند لزوم مراقبت از محيط نوين اقتصادي جهان، رقابت رو به افزايش ميان كشورها و دلمشغ

تر شدن  سخت. طلبد با مهارتهايي چندگانه را درحوزه مهندسي مي تر  زيست، متخصصاني آموزش ديده
 به اين چالش با مواجههتا متخصصان آموزش در است عالي باعث شده اين فشار بر نظام آموزش

هم آوردن دانش تخصصي حوزه آموزش فرا]. 1[پيشنهادهايي جديد به كمك آموزش مهندسي بيايند
يي باال كه بتوانند به نيازهاي امروزي حوزه مهندسي پاسخ دهند، اهاي درسي با كار براي تدوين برنامه

  . از جمله اين كمكهاست
هاي آموزش مهندسي كشور در راستاي توجه به استفاده از فنون  درسي در برنامه  توجه به برنامه

  ارزيابي علوم اين آموزش در نتايج بهترين به رسيدن و مهندسي و در جهت  در علوم فني�علم آموزش

هاي درسي صريح، مغفول، رسمي، اجراشده،  هايي چون برنامه آوري به پژوهش در مقوله روي. شودمي
 ارزشيابي و بهبود منظوربه پژوهشهايي ،و همچنين] 3 و 2[تجربه شده و غيره در پژوهشهاي اخير

 افزايش اهميت روزافزون پرداختن به اين دهنده، نشان]5 و 4[ي در اين قلمرو علميهاي درس برنامه
نياز در  تواند دانش پيش در اين بين از جمله موضوعاتي كه مي. استمقوله در آموزش مهندسي كشور 

ها را فراهم آورد،  هاي آموزشي و درسي اين حوزه خصوص چگونگي پژوهش و تحول در برنامه
هاي  توانند روند تدوين برنامه  كه مياستهاي مختلف علمي  ريزي درسي در حوزه رنامهرويكردهاي ب

مقاله ويژگيهاي يكي از در اين بر اين اساس، . درسي در يك حوزه علمي خاص را متحول سازند
درسي آموزش مهندسي   ني رويكرد سيستمي در فرايندهاي تدوين برنامه؛ يعترين اين رويكردها مهم
ريزان درسي حوزه  توانند در آگاهي بخشي به برنامه روشهاي مطرح در اين مقاله مي. استه شده ارائ

درسي و رويكردهاي آن، رويكرد سيستمي در  برنامه. آموزش مهندسي كشور كمك كننده باشند
هاي درسي آموزش مهندسي با استفاده از اين رويكرد  درسي و چگونگي تدوين و تغيير برنامه برنامه
  . ي هستند كه در ادامه مقاله به آنها پرداخته شده استمباحث
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  درسي برنامه .	

ت علمي دانشگاهها، ئگوهاي ميان اعضاي هيوعالي و در گفتدر آموزش» �درسي برنامه« كاربرد واژه 

درسي   با اين حال، برنامه]. 6[ريزي مورد استفاده معاني گوناگوني دارد سياستگذاريها و اسناد برنامه
بيني شده كه به قصد دستيابي به نتايج آموزشي براي يك   مجموعه وقايع از قبل پيش: است ازعبارت

  درسي براي يك حوزه علمي  اهميت برنامه]. 7[اند گرفته شده اي از فراگيران در نظر يا مجموعه

 سي برنامهمهند«از واژه  ]9[�بوشامپ. داند مي  آن را قلب هر رشته علمي ]8[�اي است كه آيزنر گونهبه

بر تعريف وي از اين مفهوم،  بنا. درسي استفاده كرده است  براي تعريف يك نظام برنامه» درسي 
 شامل مراحل  ودوشميدرسي نيز نام برده    كه از آن با عنوان نظام برنامه،درسي  مهندسي برنامه

 معرف ، در حقيقت،استي درس  درسي و ارزشيابي برنامه  درسي، اجراي برنامه  گانه تدوين برنامه سه
  ]. 9[دارد درسي را در حالتي پويا نگاه مي  مجموعه فعاليتهايي است كه برنامه

دهنده برنامه و نوع  شناسايي عناصر تشكيلمعناي به » درسي  طراحي برنامه «،در اين بين
درسي  برنامه] 7[از نظر آيزنر]. 10[شود  هر يك از آنها گرفته ميخصوصدر تصميمهايي است كه 

 از نظر او ترتيب اين ابعاد تا حدود زيادي اختياري است و ،البته.  يا عناصر مختلفي است �داراي ابعاد

از . د و با آنها به پايان برسانندنني با اين ابعاد كار خود را شروع ك درس ريزان الزم نيست كه همه برنامه
هدفها، محتوا، فرصتهاي يادگيري، : ند ازااين ابعاد عبارت درسي  نظر اين صاحبنظر برجسته برنامه

 و گوييهاي محتوا، حالتهاي ارائه و حالتهاي پاسخ سازماندهي فرصتهاي يادگيري، سازماندهي حوزه
  .هاي ارزشيابي  انواع رويه،در نهايت

�تايلر. ه استشدهاي مختلف صاحبنظران آن نمودار  درسي در انديشه  عناصر برنامه

چهار ] 11[ 

ا و ارزشيابي ميزان اثربخشي هه يادگيري، سازماندهي اين تجربهايه هدفها، انتخاب تجربعنصر تعيين

 نيازسنجي، تعيين هدفها، انتخاب محتوا، سازماندهي محتوا،  به]12[ �تابا. آنها را برشمرده است

 �كالين. ده استكرانتخاب فعاليتهاي يادگيري، سازماندهي فعاليتهاي يادگيري و ارزشيابي توجه 

نُه عنصر آرمانها و هدفها، مواد و منابع، محتوا، فعاليتهاي يادگيري، راهبردهاي تدريس، ] 13[
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اي را  گانه نيز عناصر مشابه دوازده] 14 [�اليوا. بندي، زمان و فضا را ذكر كرده است ارزشيابي، گروه

اين ] 16[ �هانكينزو ارنشتاين و ] 15 [� و ارنشتاين�برگ لونن. درسي برشمرده است  براي برنامه

تعيين هدفها، به نيز ] 7[آيزنر. دانند درسي مي  مراحل را شامل هدفها، محتوا، اجرا و ارزشيابي برنامه
 اين عناصر در چرخه يا نظام ،طوركليبه. ده استكرمحتوا و فعاليتهاي يادگيري و ارزشيابي توجه 

ا، اجرا، نظارت بر اجرا، ارزشيابي و تغيير درسي خالصه شده و شامل تبيين هدفها، تدوين محتو  برنامه
  . استدرسي   برنامه

درسي و نحوه ارتباط عناصر مختلف آن، الگويي   مدل سنتي و غالب در تدوين و طراحي برنامه
 نام اصول هت گرفته از كار مهم وي بئاين الگو نش. دشو است كه از آن با عنوان الگوي تايلر ياد مي

بر اساس مدل تايلر، مراحل تدوين و طراحي . است 1949 آموزش در سال درسي و  اساسي برنامه
 ؛)تجارب يادگيري( انتخاب فعاليتها .2 ؛انتخاب اهداف .1: شوند عنصر خالصه مي پنج درسي در  برنامه

از مدل .  ارزشيابي تجارب يادگيري.5 ؛ اجراي فعاليتها.4 ؛)تجارب يادگيري(  سازماندهي فعاليتها .3
با . وسايل ياد شده است/  با نامهاي ديگري نيز چون مدل هدف، مدل خطي و مدل اهدافتايلر
از جمله ضعفهاي عمده اين الگوي .  بوده استهمراهي هايه با انتقادوار اين مدل هم،حال اين

 تا مدل از  استاين ديدگاه خطي باعث شده. طرفه آن است ريزي درسي، ماهيت خطي و يك برنامه
 با محيط ،د و تعامل ميان هر يك از عناصر آن با خود و همچنيناشي برخوردار نبماهيت پوياي

بر اين اساس، نياز به رويكردي . د، به حداقل برسدشو درسي در آن زمينه تدوين مي  پيرامون كه برنامه
تر به تعامل و بر همكنش عناصر  ين كه ضمن داشتن عناصر اساسي مدل تايلر نگاهي جامعزجايگ

كارگيري رويكرد به. دش درسي با خود و با محيط پيرامون خود داشته باشد، احساس مي  برنامه
هاست، برطرف كننده برخي  ت گرفته از نظريه سيستمئدرسي، كه نش  سيستمي در تدوين برنامه

درسي، نگاهي اجمالي به  پيش از تشريح رويكرد سيستمي در برنامه. الت اساسي مدل تايلر استااشك
  .رسد هاي اساسي آن ضروري به نظر مي ريه سيستمي و مشخصهاصول نظ

  ها و رويكرد سيستمي  نظريه سيستم.1. 2

از ميانه قرن بيستم و با » سيستم« مختلف در جهان زير عنوان يك �تعريف رخدادها و وجودهاي

عنوان در مفهوم گسترده خود به» سيستم«. شكل گرفت �ها  پيدايش نظريه عمومي سيستم
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هاي تعامل كننده با روابط بين آنهاست كه به شناسايي يك وجود يا فرايند كه  لفهؤاي از م همجموع

معتقد است كه يك سيستم ] 18[ �راسل اكوف]. 17[شود  منجر مي،داراي مرز مشخصي است

  :اي از دو يا تعداد بيشتري عناصر به هم مرتبط با ويژگيهاي زير است مجموعه
   تمام سيستم دارد؛يري بر عملكردأثهر عنصر ت •
 پذيرد؛ ثير ميأر عنصر از حداقل يك عنصر ديگر در آن سيستم ته •

 .هاي ممكن يك عنصر دو ويژگي اول را دارندهتمام زيرگرو •

گيري  ها و طرحها در علوم مختلف نتيجه شكل كارگيري آن در برنامهها و به آشنايي با نظريه سيستم

تا پيش از گسترش نظريه عمومي . دشو ياد مي �»يستميرويكرد س«رويكردي است كه از آن با نام 

بر اساس اين ديدگاه .  مخصوص به علوم مدرن بودها تقريباً  شيوه تخصصي ديدن پديده تنهاسيستمها
 كه به هستندتخصصي، جهان و تمام چيزهايي كه در آن است، اجتماعي از بخشهاي كوچك و مجزا 

اين شيوه چندپاره در نگريستن به  .نداشكلي جداگانهميزان زيادي شايسته بررسي و تحليل به 
 نزديك از هاي تجربي بر اساس اين اعتقاد شكل گرفته بود كه بهتر است دانشي ويژه و كامالً پديده

تر و كمتر تعريف تر داشت تا دانشي كلي و انتزاعي از بخشهاي بزرگ شده تر و تعريفبخشهاي كوچك
 توجه بر بخشها بدون ،)يك سيستم( هاي متعامل و تلفيقي  بر مجموعه به جاي تمركز،در نتيجه. شده

شود  تالش مي» رويكرد سيستمي «، دردر عوض]. 17[در نظر گرفتن موقعيت آنها در آن مجموعه بود
 رويكرد سيستمي عالوه بر  در.دشو جهان با توجه به شكل نظامهاي غيرقابل تقليلِ تلفيق شده نگاه تا

با اين حال، اين رويكرد . دشوميكيد أ روابط پيچيده ميان بخشهاي سازنده نيز تتمركز بر كل، بر
رويكرد ] 17[به عقيده جردن.  بلكه مكمل آن است،جايگزيني براي شيوه تخصصي علم مدرن نيست

تخصصي مبتني بر فردگرايي، رقابت، آموزش براي يك حرفه ويژه و تلقين به يك فرهنگ ويژه است، 
 تر، كار گروهي، همكاري گيري يك هوشياري جهاني و يكپارچه رويكرد سيستمي شكل درحالي كه  در
 نگرش متفكران سيستمي به جهان بر ،طوركليبه. دشو تشويق ميكردن  يادگيري براي زندگي و

 ]:19[ استوار استزيرمباني چهارگانه 

  دهد؛ تصوري كه ارگانيسم را در مركز طرح ادراكي آدمي قرار مي: تصور ارگانيك •
هر پديده به منزله موجودي زنده، داراي نظم، داراي روابط باز با محيط، خودتنظيم : نگري كل •

 شود؛ و هدفمند در نظر گرفته مي

كند كه به جاي شكستن كل به اجزاي قراردادي، ادراك  متفكر سيستمي سعي مي: مدلسازي •
 هاي واقعي منطبق كند؛ هاي واقعي را بر پديده خود از پديده
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2. Systems Approach 



  درسي در آموزش مهندسي  يستمي در تدوين و نوسازي برنامهرويكرد س
    

� 

فراگردي  كه زندگي در يك سيستم ارگانيك و دراست رسيدن به اين ادراك : بود شناختبه •
 .پيوسته استمرار دارد

نظريه ( دادند شكل 1960 و 1950هاي   دانشمندان علوم اجتماعي در دههابتدارا ها  نظريه سيستم
از جمله مديريت و هاي علوم انساني   اصول اين نظريه در ساير زمينه و بعدها)هاي اجتماعي سيستم

هاي  ريزي برنامه ثير اين نظريه در طرحأدر حوزه آموزش و يادگيري بيشترين ت. دشآموزش نيز وارد 
ويژگيهاي آن در مطالب رويكردي پويا كه در ادامه . درسي و فرايندهاي آموزشي نمايان شده است

  .معرفي شده استها  تدوين و تغيير برنامه
  


  درسي  رويكرد سيستمي در برنامه .
كه ند ادهشمر درسي بر   شش رويكرد اساسي را براي تدوين و طراحي برنامه ]16[ارنشتاين و هانكينز 

در اين .  استگرا و رويكرد سيستمي گرا، نومفهوم رويكردهاي رفتاري، مديريتي، آكادميك، انسانشامل 
. سياري داردش اهميت با رويكرد سيستمي به دليل ماهيت پويا، تغيير يابنده و خودكنترلي،بين

ريزي، طراحي، تدوين و ارزشيابي آموزش   كه براي برنامه را،بخشهاي مختلف يك رويكرد سيستمي

 تعريف .3؛ � تحليل شغل.2 تحليل نياز؛ .1:  مراحل دانست اينتوان شامل  مي،شود كارگرفته مي به

  واي براي بررسي  برنامه.6دگيري؛  تدوين مواد يا.5 ارزيابي؛   تدوين يك برنامه.4هدفهاي يادگيري؛ 
درسي توليد شده در فرايند    همان سند برنامه، اجراي محصول نهايي كه در واقع.7 ؛بازبيني

ها را  درسي نظريه سيستم  چه صاحبنظران مختلف برنامه اگر. درسي است  سيستماتيك تدوين برنامه
اند و اين الگوها در اساس داراي روح سيستمي و  ريزي درسي خود قرار داده دستمايه ارائه الگوي برنامه

درسي   ها يا ابعاد برنامه لفهؤ نوع نگاه متفاوت آنها به هر يك از عناصر، م،، با اين حالهستندمند  نظام
تفاوتهايي را در شكل الگوها فراهم آورده است، هر چند كه از نظر ماهيت همگي رويكردي سيستمي 

ها و عناصر تشكيل دهنده هر الگو دو نمونه از  لفهؤ براي آشنايي بيشتر با مدر ادامه. كنند را دنبال مي

درسي    در برنامه� و بيلي� يعني الگوي سيستمي هانكينز و الگوي سيستمي ليترل؛ترين آنها مهم

  . شده استتشريح و مقايسه 
  درسي   الگوي سيستمي هانكينز در برنامه.1. 3

درسي فرايندي فراگير و جامع و نيازمند ديدگاهي وسيع از نظام   رنامهتدوين ب] 20[ از ديدگاه هانكينز
اي  درسي را در فراگردي هفت مرحله  او مدل سيستماتيك خود از فرايند تدوين برنامه. آموزشي است
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پردازي و  درسي اولين مرحله مفهوم  در نگاه سيستمي هانكينز به برنامه). 1شكل (دهد  شرح مي
هدف درباره شوند،  در اين مرحله پرسشهايي فلسفي پديدار مي. درسي است  امهشناسايي رسمي برن

هاي درسي شناسايي و يك مديريت ارشد و خبره براي  د و طراحان بالقوه برنامهشو آموزش بحث مي

است عنواني  �درسي  شناسي برنامه عيب. شود درسي انتخاب مي  ساير مراحل تدوين برنامهدادن انجام 

 تمركز بر داليل ؛ يعنيدهد درسي مي  ز به دومين مرحله از رويكرد سيستمي خود به برنامهكه هانكين
 دانش، مهارت و نگرش ننبود كاوش داليل ،هدف اين مرحله ، دردر واقع. كاستيها در عملكرد انساني

قوه براي سازد تا در پي شناسايي يك دستورالعمل بال يا رفتار ويژه در فراگير است كه فرد را مجاب مي
 مطرحدرسي در اين مرحله   تر برنامه و هدفهاي جزئيكلي غايات، اهداف . تصحيح اين نواقص برآيد

چه محتوايي . 1: شود ال كليدي مطرح ميؤدر مرحله بعدي كه انتخاب محتوا نام دارد، دو س. شوند مي
كنيم؟ هانكينز در پاسخ  چگونه محتواي انتخاب شده را سازماندهي .2د؟ شوبايد براي برنامه انتخاب 

 ،در واقع. داند ريز درسي را مبناي انتخاب محتوا مي به پرسش اول، معيارهاي موجود در ذهن برنامه

] 21 [�او به نقل از شفلر. كند تغيير اين معيارها نوع محتواي انتخاب شده را نيز دستخوش تغيير مي

 بايد محتوايي باشد كه فراگير بتواند با آن محتواي انتخاب شده. كند معيار اصلي را اقتصادي فرض مي

جويي در   صرفه از جملهدست آوردترين شكل آن به جويانه  را در صرفه�بسندگيبيشترين خود

. پذيري موضوع درس جويي در تعميم تالشهاي تدريس، منابع آموزشي، تالشهاي فراگيران و صرفه
 معيارهايي چون اهميت، اعتبار، رغبت، قابليت ريز درسي هنگام انتخاب محتوا بايد  برنامه،همچنين

سازماندهي محتوا به ميزان زيادي وابسته به . داشته باشدخود پذيري را در ذهن  يادگيري و امكان
  برخي دانش را متشكل از يك حوزه علمي ويژه. درسي و ماهيت دانش است  ديدگاه فرد از برنامه

  به طراحي گروه اول غالباً. آورند  تجارب شخصي در نظر مياي از  و برخي ديگر آن را مجموعهنددانمي
   و گروه دوم طراحي فراگير محور را در سازماندهي محتوا ترجيحهستندمند عالقهموضوع درسي 

  .دهندمي
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  ].20[هانكينز  درسي   الگوي سيستمي هانكينز در برنامه:1شكل 

  
  برنامههايه از ديدگاه هانكينر انتخاب تجربدرسي  مرحله چهارم در رويكرد سيستمي برنامه

كردن محتواي انتخاب شده از سوي فراگيران در اين مرحله تعيين  چگونگي تجربه. درسي است 
.  چالش اصلي در اينجا، چگونگي ارائه محتواي منتخب به يادگيرنده است،حقيقت در .دشو مي

كها، مواد و محيط آموزشي كه چنين اقداماتي در  روشها، راهبردها، فعاليتها، محرباره گيري در تصميم
اين كار براي جلوگيري از برخي تعارضات در . پذيرد افتند نيز در اين مرحله صورت مي آن اتفاق مي

درسي بر تسلط يافتن فراگير   برنامهدر  اگر ، مثالرايب. شود درسي انجام مي  رويكرد آموزشي با برنامه
هاي كاوشگري از سوي  ، ولي آموزشگر به جاي تمركز بر رويهشود كيدأر راهبردهاي كاوشگري تب

در مرحله پنجم كه . ند، تناقض ايجاد شده استكفراگير محتوا را به شيوه سخنراني يا نمايش ارائه 
منظور درسي به  درسي نام گرفته است، واحدها يا راهنماييهاي تازه تعريف شده برنامه  اجراي برنامه

كنند يا نه، در بوته آزمايش  اند كار مي ريزي شده گونه كه برنامه  هر يك از بخشها همانتعيين اينكه آيا
آيا محتواي انتخاب شده، فراگير را به هدفهاي تعيين شده در برنامه خواهد رساند؟ . شوند سنجيده مي

  ؟ است هدفهاي قصد شده و محتواي منتخب جهت تحققآيا تجارب يادگيري پيشنهاد شده در 
تعداد در خصوص ميزان موفقيت برنامه باره  گردآوري اطالعات دربراي اي مقدماتي تالشي اجر

 اين زماني براي تشخيص مشكل و تالش براي تغيير برنامه پيش از اجرايي . استاندكي از فراگيران
كيد اصلي أت. آيد عمل ميدرسي، ارزشيابي نهايي از برنامه به  پس از اجراي نهايي برنامه.  استنهايي آن

ريزان آن   است كه آيا برنامه تهيه شده به شكلي كه هدف برنامهامرمشخص كردن اين در اين مرحله 
درسي از نگاه هانكينز حفظ و    آخرين مرحله از الگوي سيستمي برنامه،؟ در نهايتشده استاجرا ،بوده

ا و ابزارهايي براي مديريت درسي شامل روشه  نگهداري يا تداوم برنامه. �درسي است  نگهداري برنامه
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اين مرحله با ارائه در . شوددرسي در ادامه تضمين   ثر برنامهؤاي كه عملكرد م گونهيك برنامه است، به

درسي بر رفتار فراگير و آموزشگر رسيدگي و نظارت   ثيرات مختلف عناصر برنامهأ، ت�يك برنامه نظارت

  . دشومي
رود، كليه  ريزي درسي انتظار مي ه كه از يك سيستم برنامهگون در الگوي سيستمي هانكينز، همان

د وشمي فراگرد بازخوردي از آخرين حلقه آغاز ،همچنين. ها در تعامل با يكديگر قرار دارند سيستمزير
در تطبيق اين الگو با الگوي استاندارد يك سيستم . سازد ثر ميأ را مت هاي سيستم و تمام حلقه

  :شوند يبخشهاي زير بازشناسي م
  انتخاب تجارب؛شناسي، انتخاب محتوا و ناسايي، عيبپردازي و ش مفهوم: درونداد •

 اجرا؛: فرايند •

  از ارزيابي؛دست آمدهبهنتايج : برونداد •

 ).سيستم(فرايندهاي ناظر بر حفظ و تداوم برنامه : بازخورد •

 درسي الگوي سيستمي ليترل و بيلي در برنامه. 2. 3

. كنند اي را پيشنهاد مي درسي الگويي هشت مرحله  نگاه سيستمي خود به برنامهدر ] 22[ليترل و بيلي
در صورتي كه . شوند اهداف به چندين شيوه تدوين مي.  تعيين اهداف استاين الگودر اولين مرحله 

د، ندارن و كاربرد  پذيرفته نيستندد راهنماهاي تدوين شده پيشين براي تدوين اهدافشومشخص 

درسي   اين كار با هدايت سرپرست برنامه.  براي تعيين اهداف بهره جست�ن بارش مغزيتوان از ف مي

در اين . روش مطالعه موردي شيوه ديگري براي تعيين اهداف است. دشو يا كميته راهنما انجام مي
و راه حلهايي را براي را شناسايي هاي پيشين   يك پژوهش مشكالت برنامهجراياي با ا راهبرد كميته

گيري و تغيير اهداف  از مرويكرد رايج ديگر در تعيين اهداف، وا. دكننطرف شدن مشكالت ارائه ميبر
تواند اهداف موجود را در  سسه علمي بسته به شرايط خود ميؤم. هاي درسي موجود است برنامه

 �ضوعياي تعيين اهداف مو مرحله بعدي در اين الگوي هشت مرحله. كار گيردريزي برنامه خود به طرح

 برونداد فراگيران مرتبط با يك موضوع درسي بارههايي در  شامل گزاره، كه در واقعاستدرسي   برنامه
مراحل تعيين اهداف و تعيين اهداف موضوعي در الگوي ليترل و بيلي با مرحله . ويژه است

فهاي و هدكلي شوند كه در آن غايات، اهداف  شناسي در الگوي سيستمي هانكينز تطبيق مي عيب
 .  ندشو تر برنامه شناسايي مي جزئي

____________________________________________________________________ 
 

1. Monitoring 

2. Brain Storming 

3. Subject Goal 



  درسي در آموزش مهندسي  يستمي در تدوين و نوسازي برنامهرويكرد س
    


� 

و زمان آموزش ) دامنه( يعني تعيين آنچه بايد آموزش داده شود ؛دامنه و توالي �هاي ترسيم نگاره

در صورت جدايي مفاهيم موضوع درسي و . دهد  مرحله بعدي اين الگو را تشكيل مي نيز)توالي(آن 
.  باشددر آن كمخالقيت بروز  يا امكان ناپذيرد انعطافتوان درسي توليد شده مي  توالي آنها، برنامه

ريزان درسي در  درسي مزيتهاي مهمي براي برنامه  هاي دامنه و توالي در تدوين برنامهاستفاده از نگاره
 و شودميشده مفاهيم جلوگيري نريزي   از جمله اينكه از تكرار برنامه،هاي تخصصي مختلف دارد حوزه

چهارمين در تدوين . دشوآموزشگر در استفاده از مواد آموزشي ياري ميبه العات، دن اطآوربا فراهم 
درسي در اين الگو، مشخص ساختن شايستگيها و تواناييهايي است كه در انتهاي اجراي برنامه   برنامه

 آموخته مهندسي مكانيك در پايان  توانمنديهايي كه از يك دانش، مثالبراي[رود از فراگير انتظار مي
درسي عنواني است كه ليترل و بيلي براي   تدوين راهنماي برنامه. ]رود يك دوره آموزشي انتظار مي

 تضمين برايدرسي اقدامي  تعيين راهنماي برنامه. اند پنجمين مرحله از الگوي سيستمي خود برگزيده
ند شامل توا درسي مي  يك راهنماي برنامه.  استو يكپارچگي كار انجام شده در مراحل پيشين

سسه آموزشي، روشهاي تدريس، سبكهاي يادگيري، محتوا يا ؤ فلسفه يا اهداف مباره موضوعاتي در
سازي اهداف  مشخص. هاي ارزشيابي باشد هاي آموزشي مورد استفاده و رويه طرح كلي مفاهيم، رسانه

، هستند ويژه  ماهيت بسياراز نظرين دليل كه داين اهداف ب. دهد آموزشي مرحله ششم را تشكيل مي
اين اهداف شامل رفتارها و نگرشهاي دقيق و . ندشو از هدفهاي تعيين شده در مراحل قبل متمايز مي

در تطبيق الگوي . نشان دهندصورت روز به روز يا هفتگي از خود مشخص هستند كه فراگيران بايد به
ب تجارب و اجرا در الگوي سيستمي ليترل و بيلي مراحل سوم تا ششم با مراحل انتخاب محتوا، انتخا

  .يابند سيستمي هانكينز تطبيق مي
گيرند، هفتمين  آن را اقدامي ساده در نظر نمي] 22[درسي كه ليترل و بيلي  ارزشيابي برنامه

هاي درسي كه به شكل سيستمي  به عقيده اين دو در برنامه. دهد مرحله الگوي آنان را تشكيل مي
ارزشيابي در الگوي . رونداد طبيعي فرايند تدوين برنامه باشدشوند، ارزشيابي بايد ب طراحي مي

كارگيري ابزارها و مقياسهاي ارزشيابي براي ارزيابي اجراي به. سيستمي به چندين گونه قابل اجراست
مند از فراگيران و آموزشگران از طريق  دريافت بازخوردهاي نظام. هاست ترين شيوه برنامه از اساسي

مطالعه دقيق فراگيران فعلي و . تواند در اين خصوص راهگشا باشد لف نيز ميهاي مخت پرسشنامه
درسي نيز از جمله   سسات اعتبارسنجي براي ارزيابي برنامهؤ استفاده از م،آموخته و همچنين دانش

و  �در پايان، بازبيني. هاي ارزشيابي برنامه در رويكرد سيستمي است هاي اثربخش ديگر در رويه شيوه

نتيجه . استاي ليترل و بيلي  درسي تكميل كننده الگوي سيستمي هشت مرحله  نظر در برنامهتجديد 
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و ريزي درسي فرايند تغيير  بايد در نظر داشت كه برنامه. طبيعي فرايند ارزشيابي بازبيني برنامه است
 و بيلي در اي ليترل  الگوي هشت مرحله2در شكل . استنيازمند بازنگري مداوم در برنامه نيز تغيير 

  .درسي به شكل سيستمي نشان داده شده است  تدوين يك برنامه
  

  
  

  درسي   الگوي سيستمي ليترل و بيلي در برنامه:2شكل 

  

  ريزي درسي آموزش مهندسي رويكرد سيستمي در برنامه .�

ر ها تأثي ها و مهندسي سيستم ها، تحليل سيستم درسي كه از نظريه سيستم  رويكرد سيستمي به برنامه
 و  استآنپذيرفته است، در نظر گرفتن واحدها و زير واحدهاي گوناگون سازمان در ارتباط با كل 

 فرايندهاي الزم براي طراحي برنامهاجراي د و شامل وشميدرسي ارجاع   اغلب به مهندسي برنامه
رويكرد  فلسفه ،در واقع]. 15[ كنندگان است  ناظران، مديران و هماهنگـمهندسان به دست درسي  

]. 23[منظور رسيدن به اهداف برنامه استسازي منابع بخش به شكلي اثربخش به ها يكپارچه سيستم
 كه در كل يك سيستم ستا  هايي تشكيل شده ريزي درسي از زير سيستم  فرايند برنامه،بر اين اساس

 درسي در آموزش ريزي اي از يك سيستم برنامه  نمونه3شكل در . دهد يا نظام يكپارچه را تشكيل مي
 يعني درونداد، فرايند، ؛در اين سيستم بازخوردي چهار بخش اصلي. داده شده استمهندسي نشان 

درسي در آموزش مهندسي شامل تمام    مثال، يك سيستم برنامهرايب .برونداد و بازخورد وجود دارد
گران فرايندي باشند كه  توانند ارائه دهندگان، دريافت كنندگان يا تسهيل  كه مياستبخشهاي فعالي 

روشي است فرايند، اين لفه اساسي ؤم. آموختگان مهندسي با توان فني باالست  تربيت دانشهاهدف آن
اين فنون شامل دانش، بازگويي، كاربرد، تحليل، ارزيابي و . بخش آموزشي براي تدريس فنون استكه 

  . است گيرينتيجه
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  ]24[رامپلمن و گراف يزي درسي آموزش مهندسير  نمايي از يك سيستم برنامه:3شكل 

  
عالي و از جمله آموزش مهندسي، هر يك از ريزي سيستمي در آموزش در يك نظام برنامه

، �هاي فني گيري از سيستم با بهره] 25 [�ميزيكاسي. ها شامل بخشهاي مختلفي هستند زيرسيستم

  :كرده استبه صورت زير بازگو ي عناصر سازنده هر يك از اين زيربخشها را در آموزش مهندس
   درونداد .الف

  ؛)شناختي، نيازها، عاليق و خواستها آكادميك، جمعيت(ويژگيهاي دانشجويان 
 ت علمي؛ئويژگيهاي اعضاي هي

 ؛)ثرؤ استفاده م وكافي بودن(منابع مالي 

 ؛) تجهيزات آموزشي وكالس، كتابخانه(تسهيالت 

 مواد درسي؛

 .خدمات حمايتي

   فرايند.ب

  ؛...)مواد درسي، اندازه كالس و (طراحي 
 ؛)روشهاي ارائه مواد درسي به دانشجويان(ارائه 

 گيري بروندادها؛  اندازه

 .آموختگان و كارفرمايان  دانشجويان، دانشياه با استفاده از نظرانادتارزشيابي از برنامه، دروس و اس
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  برونداد.پ

  ؛) شايستگي ونرخهاي موفقيت، رشد مهارتها(موفقيتهاي علمي 
  ترك تحصيل؛آموختگي ودانش

اي، آموزشهاي اضافي از قبيل نرخ موفقيت در اخذ  نرخ قبولي در آزمونهاي حرفه(تحصيالت تكميلي 
 ؛)هاي تحصيالت تكميلي پذيرش در دانشكده

 ). رضايت كارفرمايان(موفقيت در اشتغال 

   تدوين يك برنامهخصوصنوع تالش در هر . درسي همواره با واژه تغيير همراه بوده است  برنامه
گيري   بهره،بنابراين. استسسه علمي ؤهاي درسي موجود يك م  تغيير در برنامه،درسي جديد در واقع

ريزان درسي در حوزه  هاي درسي موجود نيز مورد توجه برنامه از رويكرد سيستمي در تغيير برنامه

منظور تسهيل تغييراتي كه به توليد بروندادهايي به] 26[ �به اعتقاد واكينگتن. آموزش مهندسي است

آموختگان و كارفرمايان حوزه مهندسي منجر شود، الزم است  ها، دانش ثير براي دانشكدهأبا بيشترين ت
هاي آموزش مهندسي ارائه  درسي با قابليت باال در مجموعه  فرايندي سيستماتيك در طراحي برنامه

درسي در آموزش مهندسي چهار   ستمي خود براي تغيير برنامهدر الگوي سي] 26[واكينگتن. دشو
  :دهد را مورد توجه قرار ميزير مرحله 

در اين مرحله دو ): درسي آموزش مهندسي  هاي تغيير برنامه زمينه (يريگ جهت /�برقراري •

درسي براي دانشكده فني مورد   برنامهدر  اول اينكه چرا تغيير :شودطرح ميپرسش اساسي م
اي كه تغيير  دهنده ماهيت و فرايند تغيير هستند؟ هر زمينه چه قرايني نشاندوم،  است و توجه
 نيازمند تجزيه و تحليل ، بنابراين ودهد، با ديگري متفاوت است درسي در آن رخ مي  برنامه
عالي وجود ها در آموزش در حالي كه ممكن است اشتراكات بسياري در انواع ويژه دانشكده. است

 نيازها كاركنان،سسه آموزشي در ساختار فيزيكي و منابع، جامعه، ؤ هر م،حال  باشد، با اينداشته
 دانشكده مورد نياز كار ويژه باره  اطالعات مختلفي در،بنابراين. است يگانهو خواستهاي خود 

درسي و تغيير آن در گذشته و ميزان    تاريخ طراحي برنامهباره اطالعاتي دراز جمله . است
گيري در دانشكده و ساختار مديريتي و نوع رهبري در آن، ارزشها،   آن، فرهنگ تصميم قيتوفم

درسي در دانشكده و حمايتها يا موانع    طراحي و اجراي برنامهباره عقايد و مفروضات كاركنان در
  .تغيير
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شود  ده ميدست آمده از مرحله اول به اطالع كساني رسانهاي به در مرحله انتشار، ايده: �انتشار •

سازي و   اين مرحله، مرحله روشن،لذا. درسي درگير خواهند بود  كه در فرايند تغيير برنامه
گو با تمام افراد درگير در تغيير براي ومشاوره گسترده و گفت. رودشمار ميبهپااليش نيز 

 درسي در جهت  ، هدفها و نتايج برنامه�رسيدن به يك درك مشترك و روشن ساختن پنداره

. دهد درسي از جمله فعاليتهايي است كه در اين مرحله رخ مي  هدايت طراحي و تدوين برنامه
  :استزير نتيجه اين مرحله ايجاد سه گزاره مهم 

 اصول فلسفي ناظر بر روابط ،شامل هدفها و منطق تغيير پيشنهاد شده: رهنمودهاي كلي -
مانند رشد مهارتهاي مشترك و محتوا، راهبردهاي تدريس و ارزيابي و منابع در دروس 

  فعاليتهاي مربوط به تدريس فراگير؛
اي، نظارت بر پيشرفت،  گروههاي بين رشتهتشكيل مديريت گسترده در تدوين دروس مانند  -

 براي تطبيق و انتشار و غيره؛پذيري مسئوليت 

  .ساختار كلي دروس شامل ساختار دامنه، توالي، پيوستگي و تعادل دروس -
 

. درسي ويژه براي اجراست  اين مرحله شامل تدوين برنامه: درسي   تدوين برنامهطراحي و •
 تصميماتي كه در مراحل قبل اتخاذ .1: پيشرفت در اين مرحله به دو عامل اصلي بستگي دارد

شوند،   ميزان همكاري يا فردگرايي كه در زمينه مورد نظر مناسب تشخيص داده مي.2 ؛اند شده
تركيب تيم همكاري كننده در . درسي بتوانند گرفته شوند  يمات ويژه برنامهاي كه تصم گونهبه

هنگامي كه بسياري از افراد . سازد اين مرحله را منابع انساني در دسترس مجموعه مشخص مي
تواند به كار تداوم بخشد و با ديدگاه  كننده مي ، يك هماهنگدهندرا انجام ميشماري وظايف بي

 وظيفه هر فرد در ،طوركليبه.  خود همپوشيها و شكافها را در كار مشخص سازدگرايانه جانبه همه
كننده اصلي،  هماهنگوظيفه  برخي ؛داردبستگي هاي عمل  حيطهبه درسي   تيم تدوين برنامه

بر  مواد درسي جديد و برخي نيز نقش حمايتهاي تخصصي و غيره را گينويسندوظيفه  ايعده
 : شوند تقسيم ميزير  چهار گروه به اعضاي تيم بر اين اساس،. عهده دارند

ت علمي يا مديران باشند، بر ئاين افراد كه ممكن است شامل اعضاي هي: اعضاي تيم مركزي -
 بر كار ساير ،مديريت توليد، بازده نهايي و هماهنگي در نوشتن فعاليتها تمركز و همچنين

  زند؛ سا د و روند اجرا را هموار ميننكميكاركنان نظارت 
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طور مستقل يا با  به،رود دروس را تدريس كنند اين اعضا كه انتظار مي: كاركنان علمي -
همكاري يكديگر سرفصلهاي موضوعات درسي را بر اساس سازمان محتوا، انتخاب 

 كنند؛  راهبردهاي تدريس و ارزشيابي و مشخص كردن نيازهاي منابع ويژه تدوين مي

 كنند؛  تدريس و در دو گروه قبلي فعاليت مي گروه احتماالٌاين: ساير كاركنان مديريتي -

اين گروه فعاليتهاي حمايتي مانند همكاري : كاركنان حمايت كننده فني، آموزشي و اداري -
جوي واي براي جست درسي، حمايتهاي كتابخانه  كردن اسناد برنامه اداري براي آماده

 فعاليتهاي تدريس و يادگيري، حمايت آخرين اطالعات، حمايتهاي آموزشي براي افزايش
فناوري مهندسي براي كمك مالي، فناوري اطالعات براي بهبود نحوه تدريس و حمايت 

  .   دهند صنعتي براي فراهم آوردن آخرين اطالعات از حوزه مهندسي مورد نظر را انجام مي
 

 انتقال .1: ر نظر گرفتدرسي دو نكته را بايد د  براي اجراي اثربخش برنامه: اجرا و ارزشيابي •
 اجراي همزمان ،با اين حال.  ارزشيابي مداوم.2 ؛هاي موجود دانشكده درسي به برنامه  برنامه

اگر يك نظارت كلي وجود داشته باشد، عناصر . مراحل سوم و چهارم غيرمنطقي نخواهد بود
 تدوين تدريجي ،راينبناب. دكرتوان اجرا و ارزيابي  درسي را مي  ابتدايي توليد شده از برنامه

بخش خواهد   را به دنبال خواهد داشت و براي ساير عناصر آگاهي�دروس مزيت ارزيابي تكويني

 :استزير كارگيري كليه ذينفعان درسي جديد يا تغيير يافته نيازمند به  اجرا و ارزيابي برنامه. بود

 به اين پرسش كه آيا وييگكارگيري راهبردهاي ارزشيابي و پاسخبا به: عملكرد دانشجويان -
  اند؟ بيني شده در برنامه رسيده دانشجويان به نتايج پيش

و )  مصاحبه واهپيمايش نظر( ي بازخورد سازكارهابا استفاده از : دريافتهاي دانشجويان -
درسي و نحوه    به اين پرسش كه برداشت دانشجويان از عناصر مختلف برنامهگوييپاسخ

 ارائه آن چگونه است؟

 به اين گويياز طريق نظرسنجي و گزارشها و غيره و پاسخ: ت علميئدريافتهاي اعضاي هي -
  قوتها و ضعفهاي طراحي و اجراي برنامه چيست؟بارهپرسش كه نظر آنان در 

اهي از موضوعاتي كه باره آگ از طريق گزارش، بحث و غيره در: مديريتي/ ديدگاههاي علمي -
 .بايد مورد بازنگري قرار گيرند

آموختگان،  هاي دانششاي، گزار از طريق برقراري گروههاي مشاوره: كارفرمايان/ نظر صنايع  -
 درسي رضايت دارند يا نه؟  پيمايش و غيره و آگاهي از اينكه آيا اين دو گروه از نتايج برنامه
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 ،درسي از طريق بازخورد نهايي براي تجديدنظر و همچنين  چرخه سيستمي فرايند تغيير برنامه
 ). 4شكل ( دشوگيري و اجراي مقدماتي برنامه كامل مي ارزيابيهاي مداوم در طول شكلدادن انجام 

يك الگويي سيستمي ] 27[ �درسي در آموزش مهندسي، گومز و همكاران   تغيير برنامهمنظوربه

به  پژوهش يجراابراي  گيري تصميم،در واقع. اند درسي مهندسي شيمي ارائه داده  براي نوسازي برنامه
 كه استدرسي در اين حوزه از آموزش مهندسي ضرورتهاي مختلفي    نوسازي و تغيير برنامهمنظور

پيدايش سريع اقتصاد ، هاي موضوعي جديد در اين رشته گشوده شدن حوزه:ند ازابرخي از آنها عبارت

فشار بازار براي   واي شدن ميان رشته، گرايش شديد به جهاني شدن  در آموزش عالي، �دانش بنيان

 .تغيير آموزش

درسي در رشته مهندسي شيمي،   براي نوسازي و تغيير برنامه] 27[در پژوهش گومز و همكاران
درسي از تمام افراد درگير در فرايند تدريس و يادگيري به همراه يك   ابتدا كميته نوسازي برنامه

شوند  چه عواملي باعث مي«غاز كرد كه ال اساسي آؤد و كار خود را با اين سشهماهنگ كننده تشكيل 
درسي بر اساس دروندادهايي ترسيم    مبناي طراحي برنامه؟»دشوكه يك مهندسِ خوب شيمي تربيت 

اين اطالعات از منابع مختلفي مانند دانشگاه، . ثر سازندأدرسي را مت  توانستند برنامه شد كه مي
درسي    ساختار محتوايي برنامه،همچنين. دشاي اخذ  هاي حرفه دانشكده مهندسي، صنعت و مجموعه

 :مشخص شدزير بر مبناي چهار بخش 

  د؛شوميكيد أبر مفاهيم مبنايي ضروري تدر آنها شامل دروسي كه  : �اصول اساسي -

له را در دانشجويان ئشامل دروسي كه مهارتهاي مورد نياز براي حل مس: فناوري توانمندكننده -
  كنند؛ ايجاد مي

   محور هستند؛ـله ئدروسي كه فراهم آورنده زمينه براي يادگيري مس: سيفن مهند -
 .دروس انتخابي براي تخصص و گرايش خاص -
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  ]26[واكينگتن درسي در آموزش مهندسي برنامه) تدوين( الگوي سيستمي تغيير :4شكل 

  
براي نحوه  پيشنهادهايي ،درسي جديد طراحي شده بر اساس رويكرد سيستمي همچنين  برنامهدر 

 تجديد نظر ،و ارزيابي و همچنين) هاي درسي، كار عملي و آزمايشگاهي سخنراني، سمينار، پروژه(ارائه 
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درسي گومز و همكاران در آموزش مهندسي   مدل سيستمي برنامه.  شده استعرضه درسي   در برنامه
 .  نشان داده شده است5شيمي براي دو نيمسال تحصيلي و در شكل 

  

  
  ]27[ گومز و همكاران درسي مهندسي شيمي   رويكرد سيستمي در نوسازي برنامه:5شكل 
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  ارائه الگوي سيستمي پيشنهادي : نگري باهم .�

 به دليل زمينه و ،حال با اين. ند هستراهبردهاي مشترك در الگوهاي معرفي شده در اين مقاله فراوان
ي درسي، تفاوتهايي نيز ميان هر يك از ها رويكرد خاص هر الگو به مقوله تدوين و نوسازي برنامه

هر باره  درمل أت. شود درسي ديده مي  مراحل آنها در قياس با الگوي سيستمي استاندارد تدوين برنامه
، ما را به الگوي جامعي كه در برگيرنده  از آنهاآوري عناصر و بخشهاي تشكيل دهنده هر يك الگو و هم

الگوي مزبور از مراحل چهارگانه زير تشكيل . سازد مون مي رهن،بيشترين اشتراكات اين الگوهاست
  :شده است

احساس نياز به تغيير يا تدوين يك ): رسيد  تعيين فلسفه تغيير، هدفها و محتواي برنامه(درونداد . 1
درسي جديد در آموزش مهندسي، نيازمند رسيدن به يك فلسفه و دليل منطقي براي تغيير يا  برنامه

سي، نواقص و  در له با شناسايي ضرورتهاي نوسازي و تغيير برنامهئاين مس. است  تدوين برنامه
هايي كه نوسازي يا تدوين برنامه جديد را توجيه  ن و نشانهيدرسي موجود و قرا  كاستيهاي برنامه

هاي پيشين نيز در همين  پژوهش براي شناسايي مشكالت برنامهدادن انجام .  همراه است،ندساز
ترين اقدام  رسد كه با رسيدن به شواهد كافي در اين موضوع، مهم به نظر مي. گيرديخصوص صورت م

نيازسنجي . درسي باشد  درسي و تشكيل كميته نوسازي برنامه  بعدي تعيين سرپرست يا مدير برنامه
ت علمي، منابع مالي، امكانات ئمنظور شناسايي ويژگيهاي دانشجويان، تواناييهاي اعضاي هيبه

درسي در    و آموزشي موجود دانشكده به همراه مشخص ساختن پنداره، هدفها و نتايج برنامهپژوهشي
در اين بخش . گو و تعامل با همه افراد درگير در تغيير برنامه، اقدام بعدي مرحله درونداد استوگفت

و است كه غايات، اهداف كلي، هدفهاي جزئي و اصول فلسفي ناظر بر محتوا، راهبردهاي تدريس 
انتخاب محتوا و سازماندهي تجارب يادگيري آخرين بخش مرحله درونداد . شوند ارزيابي تدوين مي

 ،درسي است   همان محتواي برنامه،در اين بخش هدفهاي موضوعي ويژه هر درس كه در واقع. است
 درسي آموزش مهندسي شامل  د كه محتواي برنامهشو پيشنهاد مي،بر اين اساس. ندشو تدوين مي

  .چهار حوزه مفاهيم مبنايي، فناوريهاي توانمندكننده، فن مهندسي و دروس انتخابي باشد
  درسي جديد كه  تهيه يك راهنماي برنامه): درسي  اجراي مقدماتي و نهايي برنامه( فرايند .2

در برگيرنده فلسفه يا اهداف دانشكده، روشهاي تدريس، سبكهاي يادگيري، محتوا يا طرح كلي 
درسي تهيه شده  هاي ارزشيابي باشد، براي اجراي برنامه  رويه،هاي آموزشي و همچنين  رسانهمفاهيم،

اجراي عناصر مقدماتي توليد .  تضمين و يكپارچگي اجراي برنامه استامر به منظوراين . ضروري است
تهيه شده درسي   شده و رفع مشكالت احتمالي برنامه در اين بخش، زمينه را براي اجراي نهايي برنامه

  . فراهم خواهد ساخت
درسي در مرحله اجراي   با اينكه ارزيابي تكويني عناصر برنامه): ارزشيابي نهايي برنامه(برونداد . 3

آيد، با  تر در حين مرحله اجرا فراهم مي درسي كامل  د و زمينه براي توليد برنامهوشميمقدماتي انجام 
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درسي   ارزشيابي نهايي برنامهدادن تر، انجام  شكلي گسترده پس از اجراي نهايي برنامه به ،اينوجود 
براي اين منظور، استفاده . نيز فراهم آورنده اطالعات مهمي براي كاهش نواقص و كاستيهاي آن است

در نتيجه . سسات اعتبارسنجي راهگشا خواهد بودؤاز ابزارها و مقياسهاي ارزشيابي يا كمك گرفتن از م
 نرخ پيشرفت آموزشي و عملكرد دانشجويان، رشد مهارتها، باره ي مناسبي درها اين اقدامات، داده

صنايع و ديدگاههاي ت علمي از عناصر برنامه، ئموفقيت در اشتغال، ادراك دانشجويان و اعضاي هي
  . قوتها و ضعفهاي برنامه فراهم خواهد آمد،نهايتدر درسي جديد و    برنامهباره كارفرمايان در

درسي و پاسخگويي   اثربخشي مداوم برنامه): بازبيني، اصالح و نگهداري برنامه(بازخورد ي سازكارها. 4
روشها و كارگيري بهدرسي مستلزم   ت علمي و ساير ذينفعان برنامهئبه نيازهاي دانشجويان، اعضاي هي

 ؛هاديچنين فرايندهايي كه در مرحله آخر الگوي سيستمي پيشن. ابزارهايي براي مديريت برنامه است
. درسي هستند   فرايندهاي حفظ و نگهداري برنامه،گيرند، در واقع ي بازخورد قرار ميسازكارهايعني 

اي براي نظارت بر چگونگي   حفظ و نگهداري آن، نيازمند تدوين برنامهبرايمديريت صحيح برنامه 
 دريافت خصوص، در اين. ت علمي استئثير عناصر برنامه بر رفتار علمي دانشجويان و اعضاي هيأت

ت علمي دانشكده، صاحبان صنايع و ساير افراد ئمند و مستمر از دانشجويان، اعضاي هي بازخورد نظام
  .درسي راهگشا خواهد بود  فع در برنامهندرگير و ذي
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  گيري  نتيجه .
درسي، در   تر در طراحي برنامه مدل خطي و سنتي تايلري به سوي رويكردهاي نوينحركت از سمت 

ري باال گدرسي در يك كل و پيوستگي و كنش   تمام عناصر سازنده برنامه گرو ارتباط بهتر و ارگانيك
 ثير هر عنصر بر عملكرد تمام عناصر سازنده سيستم برنامهأت. هاي سازنده است لفهؤبين اين عناصر و م

درسي، به جاي تمركز بر هر يك از  ريزي برنامه هاي متعامل در طرح درسي، نتيجه تمركز بر مجموعه 
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هاي اجتماعي الگوي سيستمي  گيري از نظريه سيستم هانكينز با بهره.  به شكلي جداگانه استااين اجز
كند كه تمام  ياي ترسيم م اي به گونه درسي در فرايندي هفت مرحله  ريزي برنامه خود را در طرح

درسي، در تعامل و   پردازي و شناسايي تا حفظ و نگهداري برنامه هاي اين الگو از مفهوم زيرسيستم
درسي است كه   اي از برنامه ه چنين تالشي توليد گونهجنتي. گيرند كنش متقابل با يكديگر قرار مي

ي خود را در ساختار يك نظام درسي اثربخش، ماهيت تغييرپذير  ضمن دارا بودن ويژگيهاي يك برنامه
دارد و از ميدرسي را از كهنگي و كاهش كارايي ب  اين فرايند، برنامه. كند تعديل كننده حفظ مي

اي ليترل و بيلي نيز تعامل عناصر فرايند تدوين  در مدل هشت مرحله. دكنخود را بازسازي ميپيوسته 
. دشو سايي اهداف تا بازبيني برنامه نمايان ميعنوان يك كل ارگانيك از مرحله شنادرسي به  برنامه

درسي در انطباق با عناصر اصلي يك   هاي سازنده هر يك از الگوهاي سيستمي در برنامه زيرسيستم
 .گيرند  يعني درونداد، فرايند، برونداد و بازخورد قرا مي؛سيستم

ندسي روز به روز هاي مختلف علوم و مه درسي در حوزه  نظام سنتي گزينش و تدوين برنامه
  عالي،يي خود را براي جهان كنوني با ويژگيهاي خاص خود چون جهاني شدن آموزشاكار

هاي درسي و گوناگوني زياد در تقاضاهاي بازار از دست  اي شدن علوم، تخصصي شدن رشته ميان رشته
رسي در هاي د پاسخ درست و منطقي به چنين چالشهايي مستلزم نوسازي مداوم برنامه. دهند مي

نگر  هاي مختلف مهندسي است و رويكرد سيستمي در اين ميان از بهترين الگوهاي جامع و كل حوزه
  هاي درسي آموزش مهندسي به هر يك از  تدوين برنامهبهرويكرد سيستمي در . رود شمار ميبه

ريزي توجه  ه چرا كه در يك نظام برنام،شود ميهادد درسي به يك ميزان اهميت   زير نظامهاي برنامه
بر اين . داشت بركل سيستم خواهد ، مستقيم بر تمام عناصر ديگر و همچنينيثيرأكم به يك بخش، ت

درسي اثربخش   تواند به تدوين يك برنامه  و ميرد همان اندازه اهميت دا اساس، تعريف اهداف برنامه
 رونداد نظام برنامهدر عنصر د.  مهم استند كه انتخاب سرفصلها در جريان تدوين محتواككمك 

عنوان درسي سيستمي در آموزش مهندسي، شناخت ويژگيهاي دانشجويان مهندسي به 
خصوص براي تدوين يا تغيير له بهئاين مس. درسي از ضروريات است  كنندگان اصلي برنامه دريافت

ها  يت رشتهكه ماه) تحصيالت تكميلي(هاي تحصيلي باالتر از كارشناسي  هاي درسي براي دوره برنامه
در آن اي كه   طراحي برنامهمسلماً. گذارند، از اهميت بيشتري برخوردار است رو به تخصصي شدن مي

تواناييهاي اعضاي . يي بااليي نخواهد داشتا كار،دگيرويژگيهاي ورودي دانشجويان  مدنظر قرار ن
ر براي مهندساني با ت علمي و شناخت امكانات كالبدي و تجهيزاتي دانشكده، تقاضاي بازار كائهي

درسي در آموزش   قابليتها و مهارتهاي ويژه و مواردي از اين دست همگي در زيرسيستم درونداد برنامه
در واقع، جامعه، محيط، صنعت و نتايج تالشهاي پژوهشي انجام شده در . گيرند مهندسي قرار مي

ريزان آموزش مهندسي  رنامههاي ب ثيري مستقيم بر تصميمأ شناخت دروندادهاي اين الگو، تخصوص
درسي، بيشترين توجه به طراحي و گزينش   در عنصر فرايند برنامه. درسي دارند   اهداف برنامهباره در
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 انتخاب ،درسي از ميان انبوهي از دانش تخصصي موجود در حوزه مهندسي و همچنين  محتواي برنامه
، اين پايان كار  اينبا وجود. دشوعطوف ميمبهترين راههاي ارائه محتواي گزينش شده به دانشجويان 

 ارزشيابي برنامه، ،گيري ميزان اثربخشي بروندادها و همچنين سنجش و اندازه. در اين مرحله نيست
آموختگان و كارفرمايان بخش صنعت  درسي از ديدگاه دانشجويان، دانش  كنندگان برنامه دروس و ارائه

رشد . درسي، براي اطمينان از كيفيت برنامه ضروري است  هكننده بروندادهاي برنام عنوان مصرفبه
اي مهندسي، موفقيت  مهارتهاي مهندسي دانشجويان، موفقيتهاي علمي، نرخ قبولي در آزمونهاي حرفه

و است دهنده برونداد برنامه  نشاندانش آموختگي ميزان ترك تحصيل و نرخ ،در اشتغال و البته
 دانشجويان، دريافتهاي اعضاي ياهپيمايش نظر. سازد شخص ميچگونگي موفقيت يا شكست آن را م

 و كارفرمايان بخش صنعت،  و ديدگاههايدرسي جديد  ت علمي و گزارشهاي آنان از برنامهئهي
ريزان را به سوي بازبيني   بازخوردي است كه برنامه،و در واقع زدساميضعفهاي برنامه جديد را نمايان 

  .سازد ن ضعفها و حفظ پويايي و اثربخشي آن رهنمون ميمنظور برطرف كردبرنامه به
ريزي ارائه شده در اين پژوهش، آموزشگران حوزه مهندسي را به دنبال كردن مراحل  الگوي برنامه

  اي ارائه شدهه راهكارها و توصيه. دكرخواهد تشويق درسي به شيوه سيستمي   مختلف تدوين برنامه
 و بيشتر  دارندتجارب محدودي هاي درسي ين و طراحي برنامهني كه در تدوبه ويژه براي مهندسا

درسي   مي تغيير برنامهيهاي دا تشكيل كميته. خواهد بود مفيد هستند،اي خود  ن حوزه حرفهامتخصص
گيري   مناسبي را براي بهرهزمينههاي آموزش مهندسي از جمله نيازهاي اساسي است كه  در دانشكده

گيري از  پيشنهاد ديگر، بهره. كند درسي با رويكرد سيستمي فراهم مي  از الگوهاي تدوين برنامه
اين مشاوران با . درسي است  درسي در ساختار كميته برنامه   ن برنامهااي متخصص كمكهاي مشاوره

  وسازندميتر  ريزي را علمي درسي، فرايند برنامه  استفاده از دانش تخصصي خود در حوزه برنامه
 . شوند درسي مي  بهترين نتايج در هر يك از عناصر برنامه موجب دستيابي به

درسي آموزش مهندسي، مراحل   در الگوي سيستمي پيشنهادي براي تدوين و نوسازي برنامه
 اجراي مقدماتي و نهايي برنامه(، فرايند )درسي  تعيين فلسفه تغيير، هدفها و محتواي برنامه(درونداد 

) بازبيني، اصالح و نگهداري برنامه(هاي بازخورد  و سازكار) يي برنامهرزشيابي نهاا(، برونداد )درسي 
  .شوند شناسايي مي
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