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 برنامه درسی بی حاصل

 25/4/1398انتشار:  تاریخ پذیرش و                                                         25/12/1397دریافت: تاریخ 

  

 1حسینی لرگانیمریم 

 مقدمه  

های یادگیرنده پس از گذراندن از آنجایی آغاز شد که آموخته (زاید) 2حاصلبی مفهوم برنامه درسیتوجه به 

را  چهازآنبخش زیادی  ینوعبه. یعنی نبودآموزشی منطبق با نیازهای جامعه و بازار کار  یا یک دوره تحصیلی

است. امروزه، در حوزه  یختنیدورریا  (زایدحاصل )بیاند، یا آموخته اندفراگرفتهتحصیل  طی که دانشجویان در

، تربیت ازجملهرو هستند های زیادی روبهموزش عالی با چالشآ مؤسساتها و آموزش عالی،  دانشگاه

ه آینده ک سازان میتصمد و همچنین پرورش رهبران و ندانشجویانی که از مهارت و کیفیت الزم برخوردار باش

های درسی ارائه کنند. برنامه هاآنهای مناسبی برای حلمسائل پیچیده و سخت را درک کرده و راه بتوانند

های جامعه و بازار نیست. ماهر و متناسب با نیازها و ضرورت آموختگاندانش تیباتربدر حال حاضر  شدهارائه

بحث همراه با موزش عالی ایران یک آدر نظام  (زاید) حاصلبی مفهوم برنامه درسی رداختن بهپ رونیازا

های زاید برنامه درسی و نگری و نوآوری خالقانه است. در حقیقت، این ایده به دنبال حذف شاخ و برگآینده

نی لرگانی و فتحی )حسی های موجود را پوشش دهدتالش در جهت ارائه راهکارهایی است که بتوانند ضعف

  .(1397واجارگاه، 

 حاصل )زاید(مفهوم برنامه درسی بی

ای باشد که پیشرفت هوشمندانه گونهو ارائه برنامه درسی باید به هااهداف ما برای آموزش و ساختار برنامه

های هبرنامهوشیارانه آنان را به سمت کسب فلسفه هوشمندانه سوق دهد.  طوربهدانشجویان را تشخیص دهد و 

( 2005) 4(. تحقیقات کوپر1994، 3های دانشجویان باشند )وایتدرسی باید ساختاریافته و متناسب با ویژگی

جهت زندگی و  ازیموردنهای دانشجویان به مهارت کردندهد که برنامه درسی موجود، توانایی مجهز نشان می

با این  یاسرمقاله( برای اولین بار در 1389اه )کار در دنیای آینده را ندارد. در این خصوص فتحی واجارگ

ها زاید است و در صورت تغییر، کاربردی های بعضی از دروس و واحدهای برخی از رشتهمضمون اینکه سرفصل

رو خواهیم شد، یعنی آنچه در نظام ها، با اثربخش شدن یادگیری در یادگیرندگان روبهشدن این رشته روزبهو 

 رمؤث، کهنگی و غیر فناوریشود، به دلیل پیشرفت شتابان علم و ها تدریس میدر دانشگاه ژهیوبهآموزشی 

آنچه باید در که برنامه درسی پوچ به این معناست که  طورهمان. اهمیت الزم را نخواهند داشتبودن دیگر 

در این  شود.نمیول مانده و تدریس فشود و در حال حاضر به دالیل مختلف مغ تدریسها و مدارس دانشگاه

 رونیزااباشد؛  مؤثرمفید و دانشجویان برای یادگیری است که طرحی نوشتار مقصود نگارنده از برنامه درسی، 

                                                           
 ی آموزشی و درسیسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و مدیر گروه نوآوری هاؤمیار اداست . 1
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یباست. زیرا برای فهم برنامه درسی  مدنظرتجارب یادگیری  عنوانبهمحتوا و هم  عنوانبهبرنامه درسی هم 

درک اینکه "است  کردهاشاره( 1962)  1گونه که هیلدا تابا، آنیادگیری _)زاید( در طی فرایند یاددهی  حاصل

برنامه درسی دربرگیرنده دو چیز متفاوت شامل محتوا )موضوع( و تجارب یادگیری )عملیات ذهنی که 

. اگرچه در یادگیری عملی، یادگیری "گیرد( است، اهمیت زیادی داردآموز برای یادگیری محتوا به کار میدانش

، این دو وجودنیبااتواند شکل بگیرد. مداوم این دو است، لکن محتوا بدون تجربه یادگیری نمی محل تعامل

 (.2011، 2)محتوا و تجارب یادگیری( نیازمند تمیز دادن هستند )لوننبرگ

ی اینیست، این امر پدیده توسعهدرحالمختص کشورهای جهان سوم و  ایحاصل )زاید( پدیدهدرسی بی برنامه

د. رو هستنمدرن آموزشی نیز با آن روبه هاینظامو فراگیر است و بسیاری از کشورهای جهان و  ریناپذاجتناب

های درسی اهیمی هستند که پس از آگاهی از زاید بودن برنامهفم ازجمله 4و بازنگری 3مفاهیمی چون تغییر

نرخ رشد  ازآنجاکهاروپایی اشاره کرد.  افتهیتوسعهتوان به کشورهای . برای نمونه میکنندیمضرورت پیدا 

نیز با  ماهر ، آموزش و تحصیل نیروی کاررشد چشمگیری داشته است ،وری و تولید ثروت در اروپابهره

است تا ابزارها و امکانات  شدهخواستهالی سسات آموزش عؤاز م رو شده است. اخیرا  ههای نوینی روبچالش

های ملی برای افزایش میزان تالش دولت باوجودکنند.  نیتأم مدنظرآموزشی الزم را برای تحقق اهداف 

های الزم برای کسب اروپا از مهارت سالبزرگجمعیت  دوسوم مشارکت افراد در حوزه آموزش عالی، اما تقریبا 

های الزم جهت موفقیت مهارت نیترمهمبهره هستند. از ر حال تحول جامعه بیموفقیت در محیط خالق و د

از قبیل توان رهبری و مدیریت، کار  5های نرمهای فنی و مهارتبرخی شایستگی باید بهدر این محیط تازه، 

در نواحی  شدتبه هاآنکه جای خالی  یهای. مهارتاشاره کردثر ؤم 6یمیخودتنظهای حیتالگروهی و ص

شود. نبود نیروی کار ماهر، تا حدود زیادی، به شکاف موجود ای آن احساس میجنوبی اروپا و مناطق حاشیه

، عدم هماهنگی بین حوزه آموزش و یادگیری با گریدعبارتبهها یا های آموزشی و نیاز شرکتبین سیستم

 (. 2016، 7)حسن افندیچ ودشهای صنعتی و کاری مربوط میمحیط

به  "سنتی"( در عصر حاضر، شاهد تغییر پارادایم در برنامه درسی از 2001) 10و کوآته 9، پَری8بارنت زعمبه

یری گهای دیسیپلینی، جهت، ارتباطات نوشتاری، مهارتبادانشهستیم. برنامه درسی سنتی  "در حال ظهور"

، یادگیری محض و یمحوردانشفرآیند، فهمیدن، مفهوم محوری،  عنوانبه، دانش یسازمسئلهعقالیی، 

های متعارضی شود. در مقابل برنامه درسی در حال ظهور دارای ویژگییادگیری مبتنی بر مطلب مشخص می

حصول، م عنوانبهگیری عملی، دانش ، جهتانتقالقابلهای از قبیل دانستن چگونگی، ارتباطات شفاهی، مهارت

 تاسمحور، بحث محور، تکلیف محور، وظیفه محور، یادگیری کاربردی و یادگیری تجربی  مسئلهاطالعات، 
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 ریزیگیری تغییرات اساسی در برنامه(. بنابراین در عصر جدید و با توجه به شکل1391)کرمی و فتاحی، 

د ت که بایحاصل یکی از مسائلی اسدرسی و به وجود آمدن تحوالت در سطح آموزش عالی، برنامه درسی بی

  قرار گیرد.  موردتوجهبیشتر 

و  عمومی حاصل )زاید( یک ایده نو و کامال  خالقانه در حوزه آموزشطرح ایده برنامه درسی بی کهییازآنجا

های الزم جهت های دقیق و موشکافانه از این مفهوم و البته حمایتسازی، ارزیابیآموزش عالی است، مفهوم

حاصل یب، از مصادیق برنامه درسی هبه باور نگارندباشد.  راهگشاتواند بسیار کردن آن میسازی و عملیاتی پیاده

های بعد از جنگ جهانی اول تا پایان دوران جنگ سرد و توان به تجربه شوروی )روسیه( در سالمی )زاید(

 یسیارب .بود فردمنحصربهمتمایز و  فروپاشی آن اشاره کرد. سیستم آموزش عالی شوروی یک سیستم کامال  

، سیستم آموزشی درواقعدهد. مقابل سیستم غربی و اروپای آن قرار میدرست در نقطه آن را  1کوریف ازجمله

و مدیریت  3باال به پایین هرمییا انسجام، ساختار  2و برنامه درسی شوروی بر محور سه اصل مهم یعنی: وحدت

البته پیوند تنگاتنگ سیستم آموزشی با ایدئولوژی کمونیستی حاکم  س هرم استوار است.أدر ر 4یک فرد واحد

 و ساختار سوکیبه سیستم حاکم از  وسختسفتوابستگی رود. این های بارز آن به شمار مینیز یکی از جنبه

 االییهای آموزش عالی در غرب که فرد محور و از دامنه استقالل عمل ببا ساختار نظام وجهچیهبه کهآنی ویژه

، درواقعهای نوآوری و خالقیت درسی و علمی را از آن سلب کرده است. برخوردار هستند، تقریبا  ظرفیت

های تلخ سوسیالیستی و واقعیت -کمونیستی  ییگرادئالیاای سیستم آموزش عالی روسیه ماحصل دوگانه

های اجتماعی باشد )کوریف، ای تودههخواسته کنندهنیتأمتوانست نمی وجهچیهبهجامعه این کشور بود که 

و ضعف این کشور و سرانجام  یماندگعقب تیدرنهااقتصادی  –(. این عوامل در کنار تحوالت سیاسی 2016

در مقاطع آموزش  ژهیوبه، هابا نیازها و اولویت های آموزشی و درسیفروپاشی آن را رقم زد. عدم تطابق برنامه

های درسی آموزش رود. بنابراین بازنگری در برنامهمحالل شوروی به شمار میعلل اض نیترمهمعالی، یکی از 

 آید.عالی از ضروریات نظام آموزشی هر کشوری به شمار می

عملکرد موفقی داشته باشد، باید  ،های توسعهکه بخواهد در پیشبرد اهداف و برنامهای سسهؤهر سازمان و یا م

ی هاکنند که آموزش مشاهدهقرار دهد. فراگیران اگر  موردتوجهشناسایی و  دقتبهآموزش و فاکتورهای الزم را 

های الزم شود که در انتقال مهارتای بهینه طراحی و آموزش داده میدر قالب برنامه درسی به شیوه شدهارائه

با شوق و عالقه بیشتری با آن تعامل  قطعا  خواهد،  کنندهنییتعدر آینده  هاآنجهت کسب و انجام مشاغل 

واقع ثر ؤدر این روند معوامل متعددی البته نباید فراموش کرد که  .(2016و همکاران،  5کرد )چلیاخواهند 

گیری شکل جهیدرنت( نشان دادند که زوال در انتقال آموزشی و 1998) 6فورددر این راستا، بالدوین و  .شوندمی

های های یادگیرنده و ویژگیشود: طراحی آموزش، ویژگیحاصل )زاید( از سه عامل ناشی مییادگیری بی
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ش موزمؤثر آ طوربهمحیط کاری. با فرض اینکه عامل اول یعنی طراحی آموزش به حداکثر برسد و یادگیرندگان 

 ماند. حاصل باقی میببینند، دو عامل دیگر در حوزه علل یادگیری بی

( تا برنامه درسی 2010، 2مرتبط است )متاکس 1حاصلهای محیط کار بیشتر با مفهوم یادگیری بیویژگی

، بنابراین این مفهوم به ارتباط پردازدیمهای آموزشی حاصل به اثربخشی دورهحاصل؛ زیرا یادگیری بیبی

و بازآموزی  آموزد، مرتبط است، و بیشتر در حوزه آموزشمی صرفا  لی یادگیرنده با مباحثی که برای آن شغل شغ

یک  یاثربخشحاصل به حوزه تعلیم و تربیت مرتبط است و فقط به برنامه درسی بی آنکهحالمطرح است؛ 

تدریس،  یهاروشمحتوا و  تحصیلی، یهادورهبودن  اثربخشبلکه به  ،شدیاندینمدانش یا مهارت در شغل 

تری افزون آموزد در سطح وسیعدانشجو در نظام آموزشی می /آموزدانش آنچه. پردازدیمدانش استادان و .... 

انواده یک شهروند و انسان مفید برای خ عنوانبهتضمین آینده شغلی به سایر نیازهای او  منظوربهبر نیاز فراگیر 

حاصل حاصل با برنامه درسی بییادگیری بی توجهقابلدازد. وجه افتراق و نکته بسیار ظریف و پرو جامعه نیز می

حاصل شایسته است که توضیح داده شود که یادگیرنده آن است. در مبحث یادگیری بی یریرپذیتأثدر وسعت 

 اساسا  گونه نیست که ا اینام کنداستفاده  مؤثر طوربهموزد شاید نتواند در آن شغل آدانش و مهارتی را که می

عاطفی و  توان انتظار داشت که در بین انواع یادگیری )شناختی،ایی که میگونهاست. به دیرمفیغآن یادگیری 

شود و کمترین به حیطه های شناختی مربوط میحرکتی( بیشترین میزان فراموشی به یادگیری–روانی 

المللی داخلی و بین نظرانصاحبهایی که با افزون بر مصاحبهحرکتی. برای اثبات این ادعا _یادگیری روانی 

در سخنرانی خود در دانشگاه استفورد بیان داشت که پس از  3استیو جابز (،1394انجام شد )حسینی لرگانی، 

قرار نبود  کهییازآنجا کرد. نامثبتسرگرمی در یک کالس خطاطی در دانشگاه  منظوربهرها کردن دانشگاه 

ت بر اساس عالقه این مهار صرفا و  ثربخشی کالس خطاطی استیو جابز برای شغل خاصی سنجیده شود،میزان ا

های ما بر اساس ضرورت و عالقه باشد همواره گیریم چنانچه یادگیریموخته شد. بنابراین نتیجه میآو دوره 

توان چنین اظهار می رونیازاباشد.  ی الزم را داشتهتواند اثربخشهای متفاوت میدر طول زندگی و در حوزه

 حاصل است.حاصل متفاوت از یادگیری بیداشت که مفهوم برنامه درسی بی

 حاصلبرنامه درسی بی اهمیت      

 یکی از عوامل مهم که نقشاست و  ناکارآمدهای درسی یکی از عوامل عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان برنامه

آنطورکه  زیرا، ؛های درسی دارد خروجی نظام آموزشی استبرنامهناکارآمدی  دنیکش ریتصوای در به عمده

برنامه درسی "از بارزترین پیامدهای  یکینیا، سازگار با محیط در حال تغییر جامعه نیست و دیدوشایبا

می "ضرورتا ها پس از طراحی و اجرای مکرر در طی زمان درسی دانشگاه یهابرنامه رونیازا است. "حاصلبی

رفتن  زوالروبه"ای تحت عنوان صورت پدیده قرار گیرند، در غیر این دنظریتجدادواری مورد  صورتبهت بایس

( که همان کهنگی و عدم حاصلبیافتد، پدیده نابهنگامی یا برنامه درسی منسوخ )اتفاق می "برنامه درسی

کهنگی ، تراعی و به عبارت روشنها با نیازها و تحوالت اجتمارتباط دروس و محتوای برنامه درسی دانشگاه

های دانشگاهی را در هالهها و رشتهاثربخشی دوره جیتدربه هاآنهای درسی و عدم نوسازی و بهسازی برنامه
                                                           

1 Scrap Learning  
2 Mattox 
3 Steve Jobs 



 

5 
 

را در کنار سایر  " و دورریختنی )زاید(فایده برنامه درسی بی "ای تحت عنواندهد و پدیدهای از ابهام قرار می

: 1392)فتحی واجارگاه، شودیمدستاوردهای مفهومی برنامه درسی که شایسته توجه و تبیین است، مطرح 

ها و کلیت جامعه به همراه نشده، تبعات سنگینی برای دانشگاه روزبههای درسی روشن است که برنامه (.22

ی امروزی جامعه کرد کهتوان استنباط ، چنین میحاصلخواهد داشت. در ارتباط با مفهوم برنامه درسی بی

های زیادی از برنامه درسی که تا است، بخش شدنیجهانی پدیده ازجملهمسائل مختلف  ریتأثتحت  شدتبه

اما شود. و زاید می دادهازدستارزش و اعتبار خود را  خودخودبهشد، حاصل تصور نمیبی وجهچیهبهدیروز 

هستیم  این است که ایجاد هماهنگی بین حوزه آموزش و برنامه درسی با  روروبها با آن مشکلی که در اینج

با توجه به پیشرفت شتابان علم  نیازهای مهارتی در حوزه مشاغل ازآنجاکهمحیط کار و تقاضاها دشوار است. 

 هاید ممارست و حساسیتنیازمن ،نفعانیذسایر و تعیین نیستند، تعامل با  فیتعرقابل یراحتبهو تکنولوژی 

 .خاص خود است

 حاصل )زاید(بر ایجاد برنامه درسی بی رگذاریتأثعوامل 

( برای 1394حاصل، حسینی لرگانی و همکاران )عوامل ایجابی در برنامه درسی بی نیترمهمبرای دستیابی به 

عالی ایران پرداختند. با حاصل )زاید( در نظام آموزش برنامه درسی بی یسازمفهومنخستین بار به بررسی 

ندک ا اریبسحاصل درجهان و ایران توجه به اینکه مطالعات میدانی در خصوص عوامل مؤثر بر برنامه درسی بی

د تواناست. این مطالعه می فردمنحصربهاست، در نوع خود  شدهانجامجامع  طوربهبود، نتایج این مطالعه که 

محققان قرار گیرد. مدل پارادایمیک  موردتوجهحاصل وص برنامه درسی بییک منبع کلیدی در خص عنوانبه

 بر برنامه درسی است. رگذاریتأثعوامل  دهندهنشان 1شکل شماره 

 حاصل )زاید(بی یبر برنامه درس رگذاریتأث: مدل عوامل 1 شماره شکل
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 1394، لرگانی و همکارانمنبع: حسینی 

حاصل که برنامه درسی بی شودیمگونه استنباط این یطورکلبهبه آن اشاره شد ،  با توجه به آنچه در سطور باال

ریزان، عوامل اقتصادی، مختلفی نظیر عوامل مربوط به دانشجو، استاد، طراحان و برنامه عوامل ریتأثتحت 

های برنامه کاهش میزان منظورهبقرار دارد. بنابراین  یگذاراستیساجتماعی، مدیریتی، آموزشی و  -فرهنگی

 موزش عالی است.آ ژهیوبهآموزش و  انکارانهمه افراد و دست  جانبههمهحاصل، نیازمند همت درسی بی

 حاصلیب یمواجهه با برنامه درس یراهکارها

 یو بهساز یآموزش یهابرنامه در یگذارهیسرما و یعلم اتیه یسطح دانش و مهارت اعضا یتوجه به ارتقا 

 ؛است تیحائز اهم اریافراد بس نیا

  ؛صنعت، دانشگاه و بازار کار ،جامعه ارتباط مداومتوسعه و تقویت 

 های شایستگی ساالری؛های درسی مبتنی بر معیارها و شاخصتوسعه برنامه 

 جدید یهارشته یاندازراهدر بازه زمانی حداکثر پنج سال و همچنین تدوین و  یدرس یهابرنامه در یبازنگر  

 است. حاصلیب برنامه درسیجهت کاهش  یاساس یاز راهکارها یکبر اساس ضرورت ی

 بی استفاده از روش ارزیا م،ستیس کی عنوانبه یآموزش نظام مداوم یابیارزراهکارهای مختلف برای  یریکارگبه

 .دارد اعتبار سنجی است و کاربرد وسیعی در آموزش عالی  یربنایزدرونی است که 
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 و پرداختن به یادگیری اثربخش حاصلیب برنامه درسینجات از  یاز راهکارها یکی ییگرامدرک تفکر زدودن 

 .است

 است  حاصلی بیکاهش برنامه درس ٔ  نهیدرزم دیمف اریبس یهااز راهکار گرید یکی العمرمادام یریادگی. 

 منابع
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