
 

 

  :ريزي درسي در آموزش عالي ايران از برنامه تحليلي بر سياست كاهش تمركز

  ها ها و فرصت ضرورت

دي محمود   1مهر محم

  

  :چكيده
ت تاريخي مباحث مربوط به آموزش عالي در رشتة برنامة درسي ميدر اين مقاله، نويسند پردازد و  ه ابتدا به مهجوري

از اين رهگذر، نياز به جبران اين كاستي را كه اختصاص به محيط ايران ندارد و بـيش و كـم، وجهـة جهـاني دارد،     
ت رشتة برنامة درس. نمايد گوشزد مي ت و مأموري ي ارائه شـده اسـت تـا خواننـده،     سپس بحث كوتاهي دربارة ماهي

ت رشته را كه بحث توليد برنامه سـات آمـوزش عـالي در      هاي درسي به وسـيلة دانشـگاه   قرائتي از مأموري هـا و مؤس
هـاي معطـوف بـه     هـا و فرصـت   مباحث اصلي مقاله در دو بخش ضـرورت . يابد، دريابد چارچوب آن قرائت، معنا مي

هـا، نگارنـده،    در بخش ضـرورت . ريزي درسي آموزش عالي، قابل پيگيري است سياست تمركززدايي از فرايند برنامه
اً به اصولي مي اً در برنامه تلويح ح نظـر باشـد و غفلـت از     ريزي درسي به وسيلة دانشگاه پردازد كه ضرورت طم ها بايد م

ز انتفاع ساقط خواهد كرد آن ي شـود كـه از    اسخ داده ميها به اين پرسش پ در بخش فرصت. ها، اين سياست را از ح
د اكثري در اجـراي سياسـت كـاهش     ت ح ن دستيابي به قابلي ه به كدام اصول متضم منظر دانش برنامة درسي، توج

ّي التزام بـه   به ديگر سخن در بخش ضرورت. ريزي درسي آموزش عالي خواهد بود تمركز در برنامه د اقل ها، شرائط ح
ت برنامه عهده ـه   ها و در بخش فرصت زي درسي در سطح دانشگاهري دار شدن مأموري د اكثري مورد توج ها شرائط ح

گيـرد كـه    بندي كوتاه، اين معنا مورد تأكيد قرار مي در بخش پاياني اين نوشتار و در قالب يك جمع. گيرند قرار مي
ّي الزم است؛ وليكن هرگز كافي نيس وضع سياست ّي براي دستيابي به تعالي و ترق   .تهاي مترق
  .ريزي درسي، تمركززدائي آموزش عالي، برنامه :واژگان كليدي

                                                
رساستاد ـ 1   .دانشگاه تربيت مد
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دمه   مق

هاي آموزشـي بـه ميزانـي كـه      هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي به عنوان يكي از دوره

صان برنامه دوره ه متخص ريزي درسـي در سـطح جهـان را بـه      هاي تحصيلي ماقبل دانشگاه، توج

ه ت . قرار نگرفته است هاي علمي  دازي و پژوهشپر خود جلب كرده است، موضوع نظري اين وضعي

صي موجود در قلمرو برنامة درسي و هم با يك نظر اجمالي به منابع علمي  چنين مقـاالت   و تخص

شايد يكي از دالئـل  . شده در اين رشته به روشني قابل احراز و اثبات است و پژوهش چاپ علمي 

ه غير متوازن به برنامه هاي تحصـيلي مـا قبـل دانشـگاه در مقايسـه بـا        درسي دورههاي  اين توج

درسـي   درسي در سطح آموزش عالي را بتوان در زمينه و خاستگاه تاريخي رشـتة برنامـة    برنامة 

هاي آغازين قرن بيستم كه مصادف با پيدايش رشتة برنامـة درسـي اسـت،     در دهه. جستجو كرد

ه اً بـه شـكل انحصـاري معطـوف بـه آمـوزش و        اي ت ها و اقدامات عملي و حرفه پردازي نظري قريبـ

كـه از  ) 1949(و تـايلر  ) 1924، 1918(بـه عنـوان مثـال بابيـت     . بـوده اسـت    پرورش عمـومي 

ه   هاي شاخص و اثرگذار بر تكوين رشته به شمار مي چهره ـ ه نظري ـ هـاي خـود را    آيند، كانون توج

ريـزي درسـي    هاي برنامـه  پروژه. اند ها قرار داده ريزي درسي در سطح مدارس و نه دانشگاه برنامه

ت آن را بر عهده گرفته و تالش كرده ات خـود را    كه آنان، مسؤولي ـ اند در جريان اجراي آن، نظري

هم كه بر اسـاس   1جسي نيولن. به كار بندند، نيز همگي معطوف به اين سطح آموزش بوده است

، نقـش  )1978پاينـار،  (درسـي   گيري رشـتة برنامـة    هاي تاريخي از چگونگي شكل برخي روايت

ت آموزش و پرورش منطقة دنـور ـ ايالـت كلـرادو در      اساسي در اين جريان داشته است، مسؤولي

ه بـه مباحـث و اقتضـائات آمـوزش عـالي در      . آمريكا را بر عهده داشته است بنابر اين ضعف توج

ـ       رشتة برنامة درسي و فقر منابع علمي صـي در ايـن زمينـه را بايـد ي ك پديـدة تـاريخي   و تخص

  .دانست كه تا اين زمان؛ يعني، آغاز سدة جديد نيز استمرار يافته است

                                                
١- Jessie Newlan 
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ّه نمي آنچه دربارة بي هي رشته به آموزش عالي مطرح شد، البت تواند تفسير و تحليـل   توج

اً دالئل و زمينه. كاملي از اين پديده را ارائه دهد ت و  هاي ديگر نيز در شكل قطع گيري اين وضعي

ت داشتهاستم مسـتقل    تواند موضوع يك پژوهش علمـي  اند كه پرداختن به آن مي رار آن، مدخلي

ا بايد دانست كه اين بي هي را نمي باشد؛ ام توان و نبايد به عدم نيـاز آمـوزش عـالي بـه ايـن       توج

اين رخـداد بـه زعـم نگارنـده بايـد يـك       . مباحث نسبت داد و آن را طبيعي و قابل دفاع دانست

صـان برنامـة درسـي بـراي مقابلـه بـا آن را طلـب        غفلت تا ريخي، ارزيابي شود كه اهتمام متخص

ت. كند مي الي ستثني نيست و حجم ناچيز فع ّي، م هاي علمي از انـواع   كشور ما نيز از اين قاعدة كل

ّفاق افتاده است، شـاهد روشـني     مختلف در مقايسه با آنچه در حوزة آموزش و پرورش عمومي ات

 ّكا به پشـتوانة علمـي  . دعاستبر اين م   اين در شرايطي است كه نظام آموزش عالي ايران بدون ات

ّه بر حسب تكاليف و وظايف ذاتي و اجتنـاب  گـذاري در حـوزة    ناپـذير خـود، سياسـت    الزم و البت

هـاي   يكي از اين سياست. ريزي در صدها رشتة تحصيلي مشغول بوده است برنامة درسي و برنامه

گيـري   به مورد اجرا گذاشته شده، سياست ناظر به اعطاي اختيار تصـميم  1379ال مهم كه از س

رّكـات مثبـت و مبـاركي در       . هاسـت  هاي درسي به دانشگاه دربارة برنامه ايـن تصـميم، منشـأ تح

ا برخوردار نبودن از بصيرت  محيط هـا و دسـتاوردهاي نظـري،     آموزش عالي كشور شده است؛ ام

ور بود، نموده اسـت دامنة اين آثار را بسيا ايـن نوشـتار بـه تحليـل ايـن      . ر محدودتر از آنچه متص

ّكـا بـه پشـتوانة     ريزي درسي آموزش عالي مي سياست در برنامه پردازد و كوشش خواهد كرد با ات

شده در رشته، ضرورت روي آوردن به سياست كاهش تمركـز   هاي نظري مطرح مباحث و ديدگاه

ا      ش عالي ايران و فرصتريزي درسي آموز در نظام برنامه ـ ّب بـر آن را تبيـين نمايـد؛ ام هاي مترت

ت رشتة برنامة درسي ارائـه   پيش از ورود به مباحث اصلي، بحث كوتاهي دربارة ماهيت و مأموري

اميد نگارنده، آن است كه اين نوشتار به سهم خود موجب اقبال بيشـتر بـه آمـوزش    . خواهد شد

صان برنامة درس ت تـاريخي      عالي از سوي متخص ـ ي كشور شود و به رفـع تـدريجي ايـن مهجوري

  .كمك نمايد
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ت رشتة برنامة  ت و مأموري   درسي ماهي

رّف يكي از رشـته  curriculumبرنامة درسي، معادل فارسي واژه  صـي    و مع هـاي تخص

آموختگـان و   براي شـناخت رشـتة برنامـة درسـي و ايـن كـه دانـش       . حوزة تعليم و تربيت است

صان اين  تي هستند، مي رشته، عهدهمتخص اي كـه رشـته    توان به تحليل ريشة واژه دار چه مأموري

ايـن واژه، ريشـه در واژة التـين    . اسـتناد كـرد   curriculumشـود؛ يعنـي،    با آن شـناخته مـي  

currere  رانـي  ميـدان ارابـه  «يـا  » ميداني براي دويـدن «، »ميدان مسابقه«دارد كه به معناي «

گـذاري يـك رشـتة علمـي،      براي نام» ميدان مسابقه«ز تمثيل يا استعارة اين كه استفاده ا. است

صي مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت       ّـي از ايـن    . چه وجهي دارد، در منابع تخص در اينجـا دو تلق

ت دانـش  نام ت رشته و مأموري ّي از ماهي شـود، بـه    آموختگـان نيـز مـي    گذاري كه منجر به دو تلق

تـر بـه    مند را به منابعي كه به شكل تفصـيلي  و خوانندگان عالقهاختصار توضيح داده خواهد شد 

الً. (دهيم ارجاع مي  اين موضوع پرداخته است،   ) Eisner,1994. Doll &Gough, 2002مث

در نظـر بگيـريم؛ يعنـي، همـان ميـدان       1را به عنوان يك اسـم   Currereچنانچه واژة 

 رّاحـي و      ي پيدا مـي مسابقه، برنامة درسي به عنوان يك رشته، موضوع خاص كننـد كـه همـان ط

ن تدوين برنامة درسي به منزلة ميدان مسابقه ّص    2يافتگي اي است كه داراي ويژگي تعي يـا مشـخ

ت اصـلي دانـش  . بودن ابتدا، فرايند و انتهاي آن است ّي، مأموري آموختگـان نيـز    بر اساس اين تلق

نمايـد و   را ترسيم مـي ) نتهاي حركتمقصد و ا(تدوين سندي است كه نقشة راه، ابعاد يادگيري 

ت الي ّق اهداف يادگيري منجر مـي  ها يا فرصت حاوي فع ايـن  . شـود  هاي يادگيري است كه به تحق

ّه مهم ّي از رشته، البت ت دانـش  تلق هـايي   آموختگـان را برخـورداري از دانـش و مهـارت     ترين قابلي

رّاحي و تدوين اسناد برنا داند كه مي مي   .تر قرار گيرد تر و اثربخش علمي 3مهتواند در خدمت ط

                                                
١- noun 

٢- specificity 

3- Curriculum Development  
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ت دانش70از دهة  ت رشته و مأموري آموختگان آن پديدار  ، چرخشي در خصوص ماهي

والت شگرفي را در اين رشتة علمي » چرخش پديدارشناختي«شد كه به  به  معروف شده و تح

ّي متفاوتي از . )Doll & Gough,2002(همراه داشته است  ن تلق رشتة اين چرخش، مبي

ا حاميان اين ديدگاه كه به   Currereدرسي است كه باز هم ريشه در واژة  برنامة  دارد؛ ام

ّي فعلي(Pinar,1978,1995)مشهور شده است  1»گرايي نومفهوم«ديدگاه  ، نه اسمي را 2، تلق

د باي» طي طريق كردن«و » شدن«، »دويدن «  دارند كه اند و اظهار مي مبناي نگاه خود قرار داده

ت . وجه معتبر و اصيل اين تمثيل يا استعاره در ناميدن رشته دانسته شود بر اين اساس، مأموري

ات ميدان مسابقه نيست؛ بلكه هدف آن،  رشتة برنامة  درسي، تدارك برنامه يا ترسيم مختص

تر جريان دويدن يا طي طريق كردن آحاد كساني است كه  شناخت و فهم هرچه دقيق

صان رشته را به . دويدن مشغول هستند در اين ميدان به ت متخص به ديگر سخن، مأموري

ت برنامه تدرسي، برخورداري آنان از  ريزي  جاي برخورداري از قابلي ت  3»فهم«قابلي كيفي

هاي تدارك ديده شده  هايي است كه پويندگان يا كساني كه در برخي برنامه  تجربه

آموختگان  توان رسالت اين رشته و دانش اُخري، ميبه عبارت . كنند گيرند، كسب مي قرار مي

ّي نخست به  پايش فرايند پويشآن را  ّكي به تلق ت هات را از ابعاد ايستا، م قلمداد كرد و توج

ر فرايند كسب تجربه معطوف ساخت   )Slattery, 1995. (ابعاد پويا و متغي

ّي از رشتة توان گفت  بندي اين بحث مي به اعتقاد نگارنده و در مقام جمع كه اين دو تلق

ور برخي نومفهوم برنامة  ّي كرد و بر خالف تص ل يكديگر تلق گرايان افراطي،  درسي را بايد مكم

ّتي رشته را كه ناظر به  ت سن است، نبايد منتفي دانست » ريزي درسي برنامه«كاركرد يا مأموري

(Filndres,2004) .  

                                                
1- reconceptualism 
2- as a verb 
3- Understanding  
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 آينده

 كالن

 حال

 خرد

شود، كمك گرفتن از  مالحظه ميهاي بعد  تمركز اين نوشتار، چنانچه در بخش

درسي در آموزش  درسي براي ارائة طريق در زمينة برنامة  رشتة برنامة  دستاوردهاي مفهومي 

ّي نومفهوم. هاست عالي به وسيلة دانشگاه ا از  بدين ترتيب، تلق ه نيست؛ ام گرايي چندان مورد توج

والت ارزشمندي در رشته گرايي كه حقي هاي نومفهوم هاي ناشي از طرح ديدگاه بصيرت اً به تح قت

ريزي درسي بايد عالوه بر وجه  اندركاران برنامه پوشي نمود و دست منجر شده است، نبايد چشم

ّه دشوارتر(ايستا به وجه پويا  ه ويژه مبذول نمايند و پايش فرايند ) و البت ت خود توج مسؤولي

  .نظر دور ندارند شده را هرگز از هاي تدارك ديده پويش بر مبناي برنامه

  ها ضرورت

از منظر دانش برنامة درسي چه : توان چنين بيان كرد پرسش اساسي اين بخش را مي

ت ّخاذ سياست كاهش تمركز در برنامه ضروري ّل  هايي ات دل ريزي درسي در آموزش عالي را م

لِّ نظام برنامه مي اً ناظر به اصولي است كه ك درسي  ريزي  سازد؟ به ديگر سخن، اين بخش تلويح

  .ها وفادار بمانند هاي كشور بايد به آن ريزي درسي در دانشگاه اندركاران برنامه و به ويژه دست

ت در توليد برنامه هاي تصميم نظام: الف هاي  گيري، ساختار توزيع قدرت و مرجعي

  درسي

ي از گير است در جهت كاهش تمركز و آزادسازي تصميم بدون ترديد سياست مورد نظر اقدامي 

) 1994(قبضة تشكيالت مستقر در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با الهام از مباحث آيزنر 

ور كرد گيري را در حالت هاي تصميم توان ساختار توزيع قدرت يا نظام مي   :هاي ذيل تص

هاي كالن و خرد، هر دو معطوف به زمان آينده  گيري تمركز مطلق كه در آن، تصميم .1

مختلف ) هاي آموزشگاه(ها  براي كاربرد در محيط) نامحدود(زمان هستند و در طول 

 .اعتبار دارند
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 كالن

 آينده حال

 خرد

 حال

 خرد

 آينده

 كالن

  

هاي خرد و كالن، هر دو معطوف به زمان  گيري عدم تمركز مطلق كه در آن، تصميم .2

ت و مح اً براي كاربرد در موقعي يطي كه خاستگاه تصميم است؛ حال هستند و منحصر

  .يعني، حال، اعتبار دارد

  

  

  

هاي كالن معطوف به زمان آينده هستند و در  گيري نيمه متمركز ـ كه در آن تصميم .3

هاي مختلف اعتبار دارند؛ و  براي كاربرد در محيط) نامحدود(طول زمان 

اً براي كار گيري تصميم ت هاي خرد معطوف به زمان حال است و منحصر برد در موقعي

  .و محيطي كه خاستگاه تصميم است، اعتبار دارد

  

  

  

گيري، سياست اخير را بايد بدون شك  هاي تصميم در قالب اين تحليل و تبيين از نظام

ت تعادلي؛ يعني، بين تمركز مطلق و  رّف وضعي ت نيمه متمركز كه مع در جهت نيل به وضعي

ا ت مي عدم تمركز مطلق است، ارزيابي نمود؛ ام هاي  تواند در عمل گونه بايد پذيرفت اين وضعي

هاي خرد، چگونه تعريف  هاي كالن و تصميم مختلفي داشته باشد و بسته به اين كه تصميم

آنچه مهم است، اين . ها، دچار قبض و بسط خواهد شد شوند، دامنة اختيارات وزارت و دانشگاه

ها، هرچه سريعتر الگوي مناسب  عمل دانشگاه كه براي صيانت از انديشة تمركززدايي و استقالل

ها از آفات  به شكل دقيق براي آموزش عالي ايران تعريف شود و دانشگاه» نيمه متمركز«

تواند در چارچوب همين سياست به  كه مي» زاگي زيگ«هاي به اصطالح  ها و تصميم حركت
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ّخاذ شود، هاي متفاوت ن هاي مختلف و با نگاه وسيلة مديران ستادي در دوره سبت به موضوع ات

اً شاهد احياي كميته. 1در امان باشند ريزي،  هاي برنامه شاهد اين نگراني اين كه اخير

ريزي درسي آموزش عالي در  ريزي كه نماد تمركز در برنامه زيرمجموعة شوراي عالي برنامه

ّر از. ايم وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، بوده اً متأث هاي  اي نگراني پاره اين اقدام ظاهر

ّه يك اقدام  نيمه «در چارچوب الگوي » انقباضي«مديران كنوني آموزش عالي است كه البت

اً بايد به  ترجيح نگارنده در زمينة تصميم. 2بايد ارزيابي شود» متمركز هاي كالني كه ضرورت

به عنوان ها  و در نتيجه ساير تصميم(ها تعيين تكليف شود  وسيلة دستگاه مركزي براي آن

  :باشد به قرار زير مي.) ها واگذار شود هاي خرد به دانشگاه تصميم

 كشور  هاي كالن ناظر به توسعة علمي سياست •

 هاي تحصيلي در آموزش عالي ساختار دوره •

 هاي تحصيلي طول دوره •

ّي ارزشيابي •  قواعد و نظامات كل

رّاحي برنامه: ب   هاي درسي مبتني بر اقتضائات بومي ـ محلي ط

ة عمليژوز و گرچه در ) 1969(در حوزة برنامة درسي است  3ف شوآب، واضع نظري

اي بر  كننده كشور ما چندان مورد عنايت قرار نگرفته است، به اعتقاد نگارنده توانسته اثر تعيين

دي، (ريزي درسي در جهان از خود به جاي گذارد  برنامه وي، معتقد بود كه ). 1381مهرمحم

صان رشتة  ت برنامة حذف متخص ّي كه توليد برنامه درسي از موقعي م مل هاي درسي جديد  هاي مه

                                                
ّي توسعة آموزش و برنامه١ ة پاياني دومين همايش مل رّاحي اين الگو در بياني -21ها كه در تاريخ  ريزي دانشگاه ـ ط

رس  1386تيرماه  20   .برگزار شد، مورد تأكيد قرار گرفته استدر دانشگاه تربيت مد

دة ٢ ّه در ما ت شوراي برنامه«نامة  آيين 13ـ البت الي آوري  كه به شكل شگفت» ريزي آموزش عالي تشكيل و نحوة فع

زه، مستقل كما في  در كنار ساير مواد قرار داده شده است، تصريح گرديده است كه دانشگاه مي هاي داراي هيأت م
 .ريزي درسي برخوردارند ختيارات برنامهالسابق از ا

3- Practical  
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ّحدة آمريكا، نشانة بي 1960در دستور كار بوده است، مانند دهة  اعتبار شدن  در اياالت مت

صان اين رشته بود و دليل آن را بايد در تئوري رّاحي  متخص زدگي و عدم توانايي آنان در ط

تهاي درسي پاسخگ برنامه ترتيب او   بدين. جستجو كرد) عملي(هاي خاص  و به موقعي

ددي براي برخورداري برنامه ت اساسي ارائه نمود كه  پيشنهادهاي متع هاي درسي از اين كيفي

. شود درسي مربوط مي هاي پنجگانه در ساختار برنامة  ترين آن به مشاركت نمايندگان گروه مهم

ّم : ها، عبارتند از اين گروه ص رشتة علمي، افراد آشنا )دانشجو(آموزان  ، دانش)استاد(معل ، متخص

ص برنامه ّي و باالخره متخص   .ريزي درسي به شرايط محيطي و محل

وت ها الزم است بر اساس شناخت فرصت دانشگاه هاي خاص خود از جمله استاد،  ها و ق

رّاحي برنامه ت اقتصادي دست به ط اي درسي متفاوت در ه امكانات، بسترهاي فرهنگي و وضعي

ّي برخوردار شود يك رشتة خاص بزنند و بدين ترتيب برنامه ت محل وع و هوي . هاي درسي از تن

اً در رشته ت و نمود بيشتري داشته باشد هاي علوم انساني مي اين مهم، خصوص . تواند اهمي

ّي  ّي به قيمت فراموش كردن اقتضائات مل ه به اقتضائات محل . در نظر نيستناگفته پيداست توج

ّق آن بود، اين است كه ديگر  ّي يك برنامة «آنچه بايد در انتظار تحق در يك رشتة  »درسي مل

ّي نشود تحصيلي پديده توان در انتظار  به ديگر سخن در اين شرايط مي. اي قابل دفاع تلق

ّي  برنامه« گيري شكل  هاي درسي طراز برنامه. در يك رشتة خاص بود »هاي درسي طراز مل

ّي مي هايي كه به دالئل مختلف، امكان ورود مستقيم به صحنة  تواند به وسيلة دانشگاه مل

رّف برنامه هاي الزم مورد استفاده قرار  ريزي درسي را ندارند، ارزيابي گردد و پس از دخل و تص

  .گيرد

  درسي قصدشده و اجرا شده كم كردن فاصلة برنامة : ج

صي برنامة درسي، حاوي مب است كه از آن به عنوان  احث و مفاهيمي متون تخص

اين مفاهيم، نخستين بار به وسيلة . شود نام برده مي» گيري دربارة برنامة درسي سطوح تصميم«
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به شكل  1»اي نظام آموزش مدرسه«مطرح گرديد و سپس در الگوي ) 1969(جان گودلد 

رنامة درسي آن را در نظران ب كه برخي از صاحب) سطوح(اين مفاهيم . تري تبيين شد كامل

  :اند، شامل موارد زير است رشته قلمداد نموده  ترين دستاوردهاي مفهومي زمرة مهم

 2)آل ايده(برنامة درسي آكادميك  •

 3)قصد شده( برنامة درسي رسمي •

 4برنامة درسي اجتماعي •

 5برنامة درسي نهادي •

 6برنامة درسي آموزشي •

اتي •  )اجرا شده( شده 7برنامة درسي عملي

 8شده مة درسي تجربهبرنا •

توانند از جمله  مندان مي عالقه. پذير نيست شرح بيشتر اين مفاهيم در اين مجال، امكان

دي، (» .هاي برنامة درسي گيري كاربرد يك مدل تحقيقاتي در تصميم«به مقالة  ترجمة مهرمحم

  .مراجعه نمايند) 1369

اً فاصلة تصميم جرا يا برنامة درسي گيري و ا در ساية سياست كاهش تمركز، قطع

اتي(و اجراشده ) رسمي(قصدشده  ي . شود كم مي) شده عملي ّفاق مهم كم شدن اين فاصله، ات

و   هاي مربوط به ايجاد شكاف ميان برنامة درسي رسمي است؛ ليكن بايد دانست كه نگراني 

اتي الً منتفي نمي برنامة درسي عملي درسي  هاي برنامه. شود شده در شرايط جديد نيز كام

رّاحي تواند به صور مختلف به وسيلة استاداني كه آن را  شده در سطح دانشگاه نيز كماكان مي ط

                                                
1- A Study of Schooling (SOS) 
2- Academic( ideal) 
3- Intended(formal) 
4- Social 
5- Institutional 
6- Instructional 
7- Operational 
8- Experiential 
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تواند  ها نيز مي گذارند، به كار گرفته شود و براي مخاطبان متفاوت اين برنامه به اجرا مي

ت پد. ها و تجارب متفاوتي به همراه داشته باشد يادگيري ه به موضوعي اي به  يدهاز اين رو، توج

اتي نام برنامة  ت اجراي برنامه از  درسي اجراشده يا عملي ه به كيفي شده بايد استمرار يابد و توج

در بخش آغازين » پايش فرايند پويش«به عبارت ديگر، آنچه از آن با عنوان . گذشته بيشتر شود

  .تواند مورد تأكيد و استفاده قرار گيرد مقاله نام برده شد، در اينجا مي

  گيري ايجاد چابكي و چاالكي در سيستم تصميم: د

هي به ويژگي زمان نظران برنامة درسي، بي برخي صاحب برنامة درسي را  1بند بودن توج

ت برنامه ّي نموده از جملة دالئل افول كيفي وجه ايجابي اين سخن )  Jacobs,2003(اند  ها تلق

ت چابكي و چاالكي در  هاي درسي براي پاسخگويي به تغيير و  برنامهبه زعم نگارنده، ايجاد ظرفي

والتي است كه مي تواند برنامة درسي را به روز نگاه دارد و كارآيي و تناسب آن با تقاضاي  تح

 2به نام برنامة درسي پوچ يا مغفول  آيزنر نيز مفهومي. آموختگان را افزايش دهد محيط از دانش

ع از آن، برنامهتوان با تفسيري ب را مطرح ساخته است كه مي هاي درسي را كه تناسب  از و موس

شدة فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيك ندارند، از مصاديق برنامة درسي  با شرايط حادث

  ).Eisner, 1994(پوچ به حساب آورد 

ُند هستند و اينرسي بااليي دارند هاي متمركز برنامه سيستم اً لخت و ك اً و ذات . ريزي درسي، طبع

ت در  جريان كاهش تمركز از جمله موضوعات محوري آن است كه با اغتنام فرصت، ظرفي

در غير اين صورت بايد گفت سياست . هاي درسي نمودار شود چابكي و چاالكي در برنامه

ّر در نظام برنامه 3تمركززدايي، اصطالحات يك سياست تهي ريزي درسي  يا يك حركت غير مؤث

ي  داللتاين مبحث، داراي . بوده است ريزي درسي  اندركاران برنامه براي دست هاي روشن و مهم

الً بايد بازنگري مستمر در تناسب رشته در سطح دانشگاه هاي دائر با نيازهاي  هاست كه او

                                                
1- timeliness  
2- null Curriculum  
3- non- event  
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اً تأسيس رشته ه قرار دهند و ثاني ول را در كانون توج هاي تحصيلي جديد متناسب با اين  متح

والت را از نظر دور ندارند   .تح

  ها فرصت

از منظر دانش برنامة درسي چه : توان چنين بيان كرد پرسش اساسي اين بخش را مي

ه قرار گيرد تا اجراي سياست كاهش  هايي با اغتنام فرصت مي اصول و سياست تواند مورد توج

ت تمركز در برنامه د اكثري دست يابد؟ به ديگر سخن،  ريزي درسي آموزش عالي به قابلي هاي ح

ّي معني شده در بخش پيشين، ضرورت يژگي مباحث مطرحاگر و د اقل دار ماندن  ها به شرايط ح

د اكثري براي همراه نمودن  شد، در بخش فرصت اين سياست مربوط مي ها، ويژگي شرايط ح

  .گيرد اين سياست با ارزش افزوده هرچه بيشتر مورد بحث قرار مي

رّا   1استفاده از رويكرد تلفيقي: الف   حي برنامة درسيدر ط

دت بيشتري در حوزة برنامة  مبحث تلفيق در دهه درسي مطرح  هاي اخير با فراواني و ش

ر جديد بر پيچيدگي  هاي نظري و عملي رشته افزوده است  شد و به عنوان يك متغي

دي،  ( رويكرد تلفيقي گرچه در برابر رويكرد سنتي؛ يعني، ديسيپلين محور ).  1379مهرمحم

رّاح رّاحي پرهيز نمود در ط ي برنامة درسي قرار دارد، بايد از نگاه صفر و يكي به اين دو رويكرد ط

ست ه به اين . و تالش كرد از امتيازات هريك در جاي مناسب بهره ج اً با توج اين مهم خصوص

ت كه رويكرد تلفيقي داراي سطوح، مدارج و مراتب مختلف است، بيشتر مدلل مي . شود واقعي

رّاحي برنامة  10اند تا  ويسندگان توانستهبرخي از ن درسي را شناسايي  شكل يا نوع از تلفيق در ط

رّفي نمايند  در اين بخش، كافي است به برخي اصطالحات رايج و .  (Fogarty, 1991)و مع

ّق به عرصة تلفيق هستند و از زيرمجموعه وعي كه همگي متعل ها يا اشكال آن به حساب  متن

وع و پيچيدگي مورد بحث اندكي آشكار شودآيند، اشاره  مي   :شود تا تن

                                                
1- Integrated approach  
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 1اي برنامة درسي چندرشته •

 2اي رشته برنامة درسي ميان •

 3اي برنامة درسي فرارشته •

 4اي رشته برنامة درسي ابر •

ت رّاحي برنامه براي استفاده مطلوب از ظرفي هاي درسي  هاي ممتاز اين رويكرد در ط

رّفي آن به دست عناشناسي يا سطحشناسي، م آموزش عالي، نياز به تيپ اندركاران  شناسي و مع

اين اقدام مطالعاتي و اقدام ترويجي و آموزشي، متعاقب . هاي كشور است امر در سطح دانشگاه

اً با عنوان  ّف به آنچه نوع آن آشكار خواهد ساخت كه كاربرد اين رويكرد هرگز محدود و متوق

تواند عالوه بر  رويكرد تلفيقي مي. شود، نيست مي اي نام برده رشته هاي درسي ميان برنامه

رّاحي رشته رّاحي درس رشته هاي جديد ميان ط هاي جديد تحصيلي  هاي جديد، گرايش اي در ط

ّي سازماندهي درس هاي درسي موجود مورد استفاده قرار  شده در برنامه بيني هاي پيش و حت

  .گيرد

  ها گيري توسعة دامنة مشاركت در تصميم: ب

تاريخي، (ن گونه كه قبالً اشاره شد، شوآب از حضور عناصر آشنا با شرايط محيطي هما

گيري دربارة برنامة درسي دفاع نمود و  سازي و تصميم در فرايند تصميم...) فرهنگي، اقتصادي و

ت(هاي درسي اثربخش  آن را از لوازم دستيابي به برنامه رّفي كرد) عملي يا پاسخگو به موقعي . مع

ال دانشگاهبا فرا ريزي درسي در ساية سياست مورد  ها در عرصة برنامه هم شدن زمينة حضور فع

توانند به نيكويي  ها مي ريزي درسي در سطح دانشگاه اندركاران برنامه بحث در اين مقاله، دست

نفع، ذي دخل و ذي  هاي ذي به عبارت ديگر، گروه. در جهت نيل به اين مطلوب حركت نمايند

گيري غائب بودند و در حاشيه قرار گرفته بودند، الزم است  تاكنون از فرايند تصميمصالحي كه 

                                                
1- multidisciplinary 
2- interdisciplinary  
3- crossdisciplinary 
4- supradisciplinary 
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ت و غناي  ها بازگردند تا بدين ترتيب برنامه گيري به صحنه و متن تصميم هاي درسي، كيفي

آموختگان، كارفرمايان و دانشجويان  توان به دانش ها مي از ميان اين گروه. بيشتري پيدا كند

ّوه و بالفعل رشته. اشاره كرد هاي مختلف در اين فرايند، هم به دليل  حضور دانشجويان بالق

چنين به دليل  هاي تمركزگرايانه و هم غيبت محسوس آنان در گذشته و در ساية سياست

ه قرار  پذير شدن دسترسي به آنان در محيط امكان هاي دانشگاهي را بايد به شكل ويژه مورد توج

ها يا  هاي برنامه در كدام زمينه گيري انشجويان امكان ورود به عرصة تصميمدربارة اين كه د. داد

هاي متفاوتي قابل  توان از زواياي مختلف بحث كرد و ممكن است ايده ابعاد را دارا هستند، مي

د اقلي  محتوي (طرح و پيگيري باشد؛ ليكن آنچه مسلم است، اين ورود در چارچوب نگاه ح

تدر به برنامة ) محوري الي ّفاق  هاي برنامه سي كه تاكنون بر فع ريزي درسي غلبه داشته است، ات

د. افتد نمي ّص گردد  اي تر و حرفه اقلي بايد با نگاه دقيق  نگاه ح تر جايگزين شود تا مشخ

ها به  با شناخت اين ابعاد و زمينه. شود هايي را شامل مي ريزي درسي چه ابعاد و زمينه برنامه

هاي ناظر به توليد  گيري توان دربارة چگونگي حضور دانشجويان در تصميم ميتري  شكل روشن

  .برنامة درسي اظهار نظر نمود

د رّاحي سند برنامة درسي  ج  ـ تغيير قرائت ح   اقلي در ط

رّفي ابعاد يا عناصري كه بايد در فرايند ساخت برنامة درسي مورد ) 1994(آيزنر  در مع

ه قرار گيرد، از عناصر  هاي  هاي انتخاب محتوا، مالك هفتگانه كه عبارتند از هدف، مالكتوج

هاي يادگيري، اشكال  هاي يادگيري، سازماندهي فرصت سازماندهي محتوي، انتخاب فرصت

وع( وي تأكيد . برد و ارزشيابي نام مي) يادگيري(واكنش ) متنوع(و اشكال ) تدريس(ارائه ) متن

ه و معتبري به وسيلة  ف و محتوي ميگيري دربارة اهدا نمايد كه تصميم مي تواند به شكل موج

ت برنامة درسي آشكار  ّخاذ اين تصميمات، ماهي ّق يابد؛ اما با ات صان موضوعي تحق متخص

هاي يادگيري و عناصر بعدي  شود كه دربارة فرصت گوهر برنامه، زماني آشكار مي. شود نمي

ّه اين تصميم برنامه، تصميم ص ويژة برنامة  ريگي گيري شود و البت ها، دشوارتر و مستلزم تخص
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ريزي درسي در  توان گفت آنچه در فرايند برنامه بدين ترتيب مي. است) تعليم و تربيت(درسي 

ّفاق مي ت و جوهر برنامة درسي نبود و از آن  آموزش عالي تاكنون ات افتاد، آشكاركنندة ماهي

د اقلي از برنامه تعبير نم مي ها،  گيري به دانشگاه واگذاري اختيار تصميم. ودتوان به قرائت ح

د نگارنده در اين جهت، . تر نزديك گردد اي و دقيق اقلي به قرائتي حرفه  فرصتي است تا قرائت ح

الً ارائه  1مبادرت به تدوين چارچوب سند برنامة درسي در آموزش عالي نموده است كه ذي

هاي  ريزي درسي در سطح دانشگاه برنامه اندركار شود و در معرض قضاوت همكاران دست مي

ّي ميان دانشگاهيان . گيرد كشور قرار مي ت دارد، اين است كه در اين زمينه، تفاهم كل ي آنچه اهم

صي، موجب تداوم قرائت ها و سليقه انجام گرفته است و فهم هاي  هاي شخصي و غير تخص

ت برنامه و ابعاد سند يا راهنماي    .نگردد 2برنامة درسي نادرست نسبت به ماهي

  
  

  )در آموزش عالي(چارچوب راهنماي برنامة درسي 
Curriculum Guide (In higher education)  

 
ول • رّاحي اجمالي : فصل ا ات(ط ّي  )كل

/ اهداف كلي : الف   ها هاي خروجي تقابلي
  دانشي •

  گرايشي •

  )عملي(مهارتي  •

  حاكم بر برنامة درسي) منطق(اصول : ب

  شناختي روان •

  تربيتي/شيآموز •

 جدول ساختار برنامة درسي:  ج

                                                
١- Curriculum Guide in higher education  

 در سطح رشته يا گرايش -  ٢



  ها ها و فرصت ضرورت: عالي ايران ر آموزشريزي درسي د تحليلي بر سياست كاهش تمركز از برنامه

 

22 

  فهرست دروس •

  نسبت دروس با اهداف و اصول حاكم بر دوره •

پايه، اختياري،  اصلي،(ها  جايگاه دروس و روابط ميان آن •

  ...)نياز و گرايش، نظري، عملي، پيش

  )ارتباط عمودي(هاي قبل و بعد  دورهبرنامه با برنامة نسبت  •

: د  ورودي ي ها تصالحي

  ارزشيابي برنامة درسي: ه
  الگو •
  ها شاخص •
  زماني ةدور •

رّاحي تفصيلي: فصل دوم •  ط

...ّ ه به عناصر اصلي  هريك از درس ةخاذشده دربارتوصيف تصميمات ات ها با توج

  :برنامه شامل

  هدف •

  رئوس محتوي •

•    ت درسماهي

  يادگيري/ رويكرد تدريس •

  منابع آموزشي •

 رويكرد ارزشيابي•

  
  )پژوهشي(مثابه يك پروژة مطالعاتي ريزي درسي به  د ـ برنامه

ه به چارچوب پيشنهادي فوق و با مشاركت گروه برنامه اً با توج هايي  ريزي درسي، خصوص

در سطح ) پژوهشي(تر مورد بحث قرار گرفت، بايد به عنوان يك پروژة مطالعاتي  كه پيش

ت شناخته گردد و مورد حمايت قرار گيرد دانشگاه ّه از نوع خاص  اين پژوهش. ها به رسمي البت

اً از آن با عنوان  نام برده شده  1پژوهش معطوف به عمل فكورانهاست كه بعض

                                                
١- deliberative  
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هاي ما از استقالل عمل در  هاي كشورهايي كه پيش از دانشگاه دانشگاه. )hort,1991) Sُ.است

ات متراكمي ريزي درسي برخوردار بوده زمينة برنامه اين خصوص دارند، به  در اين   اند و تجربي

ه، پايبند بوده سال پيش، بودجة  20به عنوان مثال، دانشگاه ايلينوي در امريكا از حدود . اند روي

پژوهش خاص را براي تدوين و توليد برنامة درسي در نظر گرفته است و در اختيار استادان 

ت قرار مي عالقه الي ت به . دهد مند به اين فع الي ت يافتن اين فع عنوان يك بدون ترديد، رسمي

ت معتبر پژوهشي مي الي دي فع تر آنان در اين  تواند زمينة اقبال بيشتر استادان و مشاركت ج

  1. عرصه را به همراه داشته باشد

  هاي دانشجويان ه ـ نوآوري در ارزشيابي از آموخته

م برنامة درسي  مكانيزم ارزشيابي از عملكرد دانشجويان كه به عنوان يكي از عناصر مه

صان اين رشته قرار گرفته است، نقش بسيار مور ّفاق متخص ت قريب به ات ه اكثري د توج

ت مورد انتظار برنامه كننده تعيين دي است كه . ريزان دارد اي در نيل به كيفي اين نقش تا ح

كه به وسيلة آيزنر مطرح شده است  2شده ايدئولوژي عملياتينگارنده با الهام از مفهوم 

اتي يزم ارزشيابي به عنوان شكل، از مكان)1994( شده برنامة  دهندة اصلي به ايدئولوژي عملي

اتي. برد نام مي) نظام آموزشي(درسي  است كه در برابر ايدئولوژي  شده، مفهومي  ايدئولوژي عملي

در حالي كه ايدئولوژي صريح برنامة درسي، . كند صريح برنامة درسي معنا و مفهوم پيدا مي

رّف ارزش رّح آن  گيري جهت ها و مع ها حاكم بر برنامة درسي يا اهداف اساسي يادگيري مص

اتي اتي است، ايدئولوژي عملي ّق آن فراهم  شده به بخشي از اين اهداف كه عملي شده و زمينة تحق

اتي. شود، اشاره دارد مي شده و بخش ديگر  به ديگر سخن، بخشي از ايدئولوژي صريح، عملي

ّق مي ّل و معل مكانيزم ارزشيابي از عملكرد توان معناي اين گزاره را كه  اكنون مي .باشد معط

                                                
مهم اختصاص داده  معاونت آموزشي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري رديف اعتباري خاصي را به اين ١-

متاسفانه اقدام قابل ذكري در اين جهت اتفاق ) كه موضوع بحث اين مقاله است( ليكن در سطح دانشگاه ها .است
 .نيفتاده است

2 . Operational Ideology  
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اتي ترين عامل شكل ، مهم)يادگيرنده(دانشجو  شدة برنامة  دهنده به ايدئولوژي عملي

وع برنامة درسي در حوزه. ، بهتر درك كرددرسي است هاي  توضيح اين كه براي اهداف متن

راهكارهاي ارزشيابي متناسب با اين اهداف انديشيد و  شناختي، نگرشي و مهارتي بايد به تدارك

ّتي به شكل انحصاري  پرهيز نمود ت راهكارهاي سن رّاحي برنامة . از حاكمي در جريان ط

وع ارزشيابي از آموخته ريزان با شناخت شيوه درسيالزم است، برنامه ها  هاي نوين و متن

يكي از مباحث جديد و قابل استناد در  .رهنمودهايي  در اين خصوص در سند برنامه بگنجانند

والت مثبت در تصميم حوزة ارزشيابي از عملكرد كه آگاهي از آن مي هاي  گيري تواند منشأ تح

). Kallic, 1995) Costa and. است 1»ارزشيابي حقيقي«مربوطه شود، مبحث موسوم به 

د فاصل ميان فر پيام اصلي اين رويكرد ارزشيابي، كم ايند ياددهي ـ يادگيري و رنگ ساختن ح

ت ارزشيابي يا ادغام اين دو در يكديگر و هم ت چنين منطبق ساختن موقعي ها  هاي آزمون با واقعي

ت   .هاي واقعي است يا موقعي

باشند، به منظور جلوگيري از  ها، قابل طرح مي گرچه نكات ديگري در اين بخش، فرصت

  .نمايد سنده ميتطويل بيش از اندازة مقاله به همين ميزان ب

  :بندي جمع

ها به  ريزي درسي و تفويض اختيار به دانشگاه سياست كاهش متمركز از فرايند برنامه

صي و حرفه ت تخص ت شناختن هوي ت معناي به رسمي وه(هاي بالفعل  اي دانشگاهيان و ظرفي ) بالق

يقات و فناوري از سوي ديگر، اين سياست به معناي دست كشيدن وزارت علوم، تحق. آنان است

ّي است و زمينة پويايي در آموزش عالي و شتاب گرفتن رشد و توسعة علمي   از سياست قيموميت

افزاري  براي حسن استفاده از اين فرصت مغتنم، الزم است در ابعاد نرم. سازد كشور را فراهم مي

ّي،  به ديگر سخن، صرف وضع سياست. افزاري تدابير مورد نياز انديشيده شود و سخت هاي مترق

ّي و تعالي آموزش عالي كشور شود، نيست و بايد به  تضمين ّفاقاتي كه موجب ترق كنندة وقوع ات

                                                
1- authentic assessment  



  ها ها و فرصت ضرورت: عالي ايران ر آموزشريزي درسي د تحليلي بر سياست كاهش تمركز از برنامه

 

25 

است كوچك در  اين نوشتار كوتاه، گامي . موازات آن در صدد تدارك لوازم اين امر خطير نيز بود

ت در اجراي سياست كاهش تمركز كه اميد ا جهت تدارك لوازم نرم ّقي ست با افزاري موف

  .هاي سودمندتر تداوم يابد تالش

 منابع فارسي •

دي، محمود  . »هاي برنامة درسي گيري كاربرد يك مدل تحقيقاتي در تصميم«). مترجم(مهرمحم

  1369نامة تعليم و تربيت،  فصل

دي، محمود،  پژوهش در مسائل . »تاريخچه، ضرورت و اشكال: تلفيق در برنامة درسي«مهرمحم

  1379تعليم و تربيت، 

دي، محمود،  ـ پژوهشي   نامة علمي فصل. »پژوهش معطوف به عمل فكورانه«مهرمحم
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