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مقدمه
در ميان نهادهاي اجتماعي و اقتصادي كه ظرف  900سال اخير پا به عرصه وجود گذاشتهاند ،تنها تعداد انگشتشماري
توانستهاند مانند كالجها و دانشگاهها دوام آورند و پايدار بمانند و منشأ خدمات گستردهاي شوند (هيرش 2و وبر/1999 ،3
ترجمه اميري .)1380 ،از نظر تاريخي دانشگاهها داراي سابقه طوالني هستند و هر جا دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي
فعال بوده برنامه درسي نيز وجود داشته است .در واقع برنامههاي درسي به آموزش عالي حيات دادهاند و از اين رو جايگاه
ويژهاي نيز دارند . .براي بررسي برنامة در آموزش عالي بايد بين دو جايگاه واقعيت آموزشي و واقعيت دانشي تمايز قائل
شد .در جايگاه آموزشي برنامة درسي داراي سابقهاي به قدمت دانشگاه است در حاليكه در واقعيت دانشي برنامه درسي
به عنوان يك حوزه مطالعاتي مد نظر قرار ميگيرد (فتحيواجارگاه و همكاران .)1393 ،همانند مفهوم برنامه درسي در
حالت كلي ،برنامه درسي آموزش عالي نيز با ابهام و پيچيدگي در تعريف (هيون 4و همكاران2006 ،؛ استارك 5و التوكا،6
 )1997مواجه است ،برداشتها از آن در منابع مختلف متعدد است و تعريف استانداردي براي اين مفهوم در آموزش عالي
وجود ندارد (فتحيواجارگاه .)1390 ،برغم سابقة طوالني (پركين )1991( ،7ريشه آن را در تحصيل علوم سه گانه- 8گرامر،
معاني و بيان و منطق -و چهارگانه- 9حساب ،هندسه ،نجوم و موسيقي -ميداند) ،برنامة درسي آموزش عالي به عنوان يك
موضوع مطالعاتي سابقه زيادي ندارد و در چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته استدر مقاله حاضر تالش شده تا مفهوم
برنامه درسي آموزش عالي مورد مداقه قرار گرفته است.
برنامه درسي آموزش عالي چيست؟
استارك و التوكا ( )1997ميگويند:
"اگر از هر دانشجويي بپرسيد كه برنامة درسي دانشگاهي چيست؟ يك جواب آماده را دريافت خواهيد كرد.
تقريباً همة افراد ،برنامة درسي را مجموعهاي از دروس و يا تجربيات مورد نياز براي تكميل يك مدرك آموزشگاهي
ميدانند .اگر بطور عميقتر اين موضوع را مورد بحث قرار دهيد مالحظه خواهيد كرد كه اين پاسخهاي آماده
متفاوت خواهند بود .يعني بعضي از پاسخدهندگان به دروسي كه يك مؤسسه آموزش عالي ارائه ميكند اشاره و
بعضي بر مجموعهاي از دروس اخذ شده توسط دانشجويان تأكيد ميكنند .بعضي ديگر تجارب غير رسمي كه در
فهرست دروس نيامدهاند را مشمول آن ميدانند .برخي ممكن است روشهاي تدريس و يادگيري را به عنوان
بخشي از آن مدنظر قرار دهند درحاليكه افراد ديگر چنين نظري ندارند( " .ص .)3
 . 1استاديار دانشگاه عالمه طباطبائي ()yadegarzadeh@gmail.com
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لذا برنامه درسي آموزش عالي نوعاً مجموعهاي از دروس در يك دوره تحصيلي يا مجموعهاي از دورهها در يك
برنامه آموزشي را به ذهن متبادر ميكند .اين در حالي است كه تعريف مشخصي از برنامه درسي آموزش عالي ارائه نشده
است .هيون و همكاران ( )2006ميگويند گاهي خود اعضاي هيأت علمي نيز برداشت دقيقي از اينكه برنامه درسي
آموزش عالي چيست و به چه كار ميآيد؟ ندارند .بارنت و كواته ( )2005نيز عبارت "گم و يا ناپيدا "1را در مورد برنامه
درسي به كار ميبرند و به دليل چند بعدي بودن ارائة تعريف قابل قبول براي همگان را سخت و غير ممكن ميدانند
(ص .)25
استارك و التوكا ( )1997به نقل از استارك و الوتر 2ميگويند:
"سالها تالش براي تعريف برنامة درسي بي نتيجه بوده و حتي منجر به تفاهم بر سر عناصر آن نيز نشده
است؛ اما در جمعبندي تعاريف ميتوان گفت در بسياري از آنها حداقل به يكي از عناصر زير اشاره شده است:
1ـ مأموريت ،هدف يا بيان كلي آنچه كه براي يادگيري فراگيران حائز اهميت است،
2ـ مجموعه اي از تجربيات كه بعضي از نويسندگان معتقدند كه همة فراگيران بايد آن را دارا باشند،
3ـ مجموعه اي از دروس پيشنهاد شده به فراگيران،
4ـ مجموعه اي از دروس كه فراگيران از بين آنها انتخاب ميكنند،
5ـ محتواي رشته تحصيلي خاص،
6ـ زمان و چهارچوب درسي كه يك دانشگاه فراهم ميكند" (ص .)7
بررسيها نشان ميدهد كه بين انديشمندان اين حوزه بر روي چيستي برنامة درسي و عناصر آن دو تفاوت عمده
مشاهده مي شود .اين تفاوت از نگاه افراد درون دانشگاه (عمدتاً اساتيد) و نگاه افراد بيروني (عمدتاً سياستگذاران) ناشي
ميشود و همانطور كه استارك و التوكا ( )1997ميگويند" :اعضاي هيئت علمي دانشگاهها كه مسئوليتهاي وسيع در
مورد تدوين برنامة درسي دارند ،در مقايسه با افرادي كه چنين مسئوليتهايي ندارند ،نوعاً تعداد زيادتري از عناصر را در
تعاريف برنامة درسي ،مورد توجه قرار ميدهند .در واقع آنها از اطمينان و قطعيت بيشتري درباره عناصري كه بايد در
تعريف گنجانده شود و يا گنجانده نشود برخودار هستند .ميتوان نتيجه گرفت كه تعاريف عملياتي از برنامة درسي ،عليرغم
فقدان يك موافقت رسمي ،بطور محلي و موضعي پديد آمده است" (ص  .)11توته 3و همكاران ( )2013در تأييد اين
موضوع معتقدند برداشت ها از برنامه درسي در آموزش عالي تاحد زيادي وابسته به نقشة ذهني كاربران دانش و تابع
مفهومي به نام رشد علمي است.
در تبيين يك چارچوب براي تعريف برنامة درسي استارك و التوكا ( )1997بحث ميكنند:
"از نيمه دهه  1980نوشتهها و مستندات زيادي بر تمركز روي واژ مبهم برنامه درسي اصرار داشتند .استفاده
از مفهوم برنامه درسي غالباً از طريق صفات مبهم ديگري مثل مرتبط بودن ،سخت بودن و نيز فرايندهاي
تعريفنشده مثل تركيب كردن و وحدت بخشيدن اصالحشده است .يك برنامه درسي ميتواند بهعنوان يك پديد
«فاقد تماميت »4در نظر گرفته شود و يا در حالت «بينظم و ترتيب »5باشد ولي معني اين واژهها موضوعي است
كه به تفسير گوينده و شنونده آن مربوط ميشود .سؤال اين است كه آيا مأموريت و يا هدف دانشگاهها اين است
كه فاقد تركيب و وحدت باشند؟ آيا مجموعهاي دروس در نظر گرفتهشده اين مأموريت را انجام ميدهند؟ آيا
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روشها و راهبردهاي انتخابشده در تدريس توسط متخصصان امر و يا توسط همه افراد فوقالذكر به عمل
ميآيد؟ به نظر ميرسد كه فقط هنگاميكه يك تعريف عملياتي از برنامه درسي وجود داشته باشد ،اين بحث
جهت پيدا ميكند .اگر بين جنبههاي مختلف تعليم و تربيت و نياز به تغيير موردنظر تفاوت قائم شويم ،قادر به
بحث در مورد اصالح برنامه درسي بهطور معنيداري خواهيم بود" (ص .)8
بارنت 1و كواته )2005( 2براين باورند برنامه درسي در آموزش عالي به صورت ضمني تحت تأثير عوامل مختلفي
است كه برداشتها از آن را تحت تأثير قرار ميدهند .بافت اجتماعي ،قدرت فراگير برنامه درسي پنهان و دانش حوزههاي
موضوعي مواردي هستند كه چارچوب برنامه درسي را تحت تأثير مستقيم قرار ميدهند .آنها معتقدند در دانشگاه برنامه
درسي ميتواند به عنوان برونداد ،3يك مورد خاص ،4فرهنگ ،5بازتوليد ،6انتقال 7و مصرف 8مطرح باشد .هريك از اين
تلقيها از برنامه درسي در آموزش عالي تابع مأموريت دانشگاه و انتظارات جامعه خواهد بود .بر اين اساس است كه
كريستينسن 9و ايرينگ )2011( 10هر نوع تغييري در كاركردها ،ماموريتها و وظايف دانشگاه را مستلزم تغيير برداشتها
ار برنامه درسي ميدانند.
برنامه درسي آموزش عالي ميتواند يكذره بين براي تغيير اجتماعي باشد و بهعنوان نيروي تغيير عمل كند؛ هرچند
عواملي مانند رشد علمي ،تحول مفهوم دانش ،تغيير ويژگيهاي جمعيتي دانشجويان ،تقاضاهاي اجتماعي و  ...بر آن اثر
ميگذارند (باستيدو .)2005 ،11اگرچه برنامة درسي نوعاً تركيب شده از فعاليتهاي آموزشي از پيش تعيين شده و قصد
شده براي انتقال محتواي خاص (مانند دانش ،مهارتها يا مقررات) است ،برنامههاي درسي به عنوان محل تعامل بين
مربيان ،يادگيرندگان و محتوايي كه بايد آموخته شود مفهومي شدهاند .چنين تعاملي بين افراد و برنامههاي درسي نتيجهاي
به نام يادگيري به وجود ميآورد .بدون تعامل مربيان با محتوا يا يادگيرندگان و مدرسان ،يك برنامة درسي به تجربه
يادگيري نزديك است اما تجربهاي مفيد نخواهد بود زيرا عوامل محيطي متنوعي بر نتيجة هر تجربة تربيتي اثرگذارند
(التوكا.)2007 ،
درمجموع بررسي متون علمي مرتبط با برنامه درسي آموزش عالي نشان ميدهد سه برداشت رايج از اين مفهوم
وجود دارد :تجارب يادگيري ،درگير شدن 12و طرح علمي .13برخي معتقدند در آموزش عالي برنامههاي درسي را ميتوان
به تجارب يادگيري تعبير كرد (اوليور 14و همكاران2008 ،؛ ديويس2011 ،15؛ ليتزنگر 16و همكاران 2011 ،و كلي،17
 .)2009توته و همكاران ( )2013اين برداشت را كلي دانسته و معتقدند هرچند تجارب يادگيري در آموزش عالي نيز
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مصداق دارد اما تمامي آنچه در دانشگاه رخ ميدهد را پوشش نميدهد .در مقابل هيون و همكاران ( )2006با محور قرار
دادن تجربه در برنامه درسي آموزش عالي معتقدند در دانشگاه محور كار بر يادگيري و پيشبيني تجارب يادگيري براي
دانشجويان و اساتيد است .هيون ( )2006با محور قرار دادن محتوا ،فرد و بافت يا زمينه در برنامه درسي دانشگاه بر نقش
تجربه يادگيري و فراهم كردن تجارب مفيد توسط افراد درون دانشگاه تأكيد ميكند.
برنامه درسي بهعنوان به درگير شدن توسط بارنت و كواته ( )2005پيشنهاد شده و داراي سه بلوك سازنده اصلي
دانستن ،1عمل كردن 2و شدن 3است .آنها با تمايز قائل شدن بين دانش و دانستن آن را فعال ،واقعي و داراي مؤلفههاي
پويا ميدانند .دانستن بلوك اصلي تشكيل دهنده برنامه درسي است و بايد به گونهاي فكورانه در مورد آن بحث كرد.
دانستن سازنده دانش است و مستلزم درگيري و ارتباط فعال با موضوع است .برنامه درسي بلوك دومي دارد كه همواره
وجود داشته و برنامههاي درسي با عمل و اقدام عجين بودهاند .عمل يا اقدام جزء جدايي ناپذير دورههاي اعطاي مدرك
در گذشته بوده است .بلوك كامل كننده دو بلوك قبلي "شدن" است و به زعم بارنت و كواته ( )2005دانش و مهارت دو
عنصر ساختاري در برنامه هاي درسي آموزش عالي هستند اما در عين حال هر دو آنها در معرض خطر تعبير و تفسير
محدود قرار دارند .اقدام به دو دليل تفسير محدود و عدم انسجام كافي نميتوانند نمايانگر برنامه درسي آموزش عالي
باشند .حتي اگر دانستن و عمل كردن به طور صحيح درك و تغبير و تفسير شوند و نيز به خوبي با هم تركيب و تلفيق
شوند ،باز هم نميتوانند عناصر ضروري براي شكلگيري برنامه درسي در آموزش عالي را فراهم كنند مگر آن كه عنصر
سومي به آنها افزوده شود و اين همان شدن است .شدن در برنامه درسي آموزش عالي شدن معادل آن چيزي است كه
در درون دانشجو رخ ميدهد.
بارنت و كواته ( )2005با توسل به  9منطقة تأثير در برنامه درسي شامل" :محيط بيرون و درون جامعه علمي؛ ابعاد
معرفت شناختي ،عملي و هستي شناسي؛ معيارهاي حقيقت و عملكرد درست؛ جهتگيريهاي مديريتي ،علمي و روند
بازار؛ تمركز بر ابعاد محلي ،ملي و بين المللي؛ جهت گيري در ارتباط با گذشته ،حال و آينده؛ متمركز بر يك موقعيت ويژه
و يا عمومي و فراگير؛ جهتگيريهاي انتقادي و حمايتي و توجه به بازتاب و ارتقاء خود" ،ارتباط سه بلوك اصلي سازنده
برنامه درسي را در حوزههاي علوم انساني ،هنر ،علوم و فناوري و موضوعات فني و حرفهاي تصوير كردهاند.
برنامه درسي آموزش عالي بهعنوان طرح و نقشه علمي (آكادميك) كه هدف آن رشد و پرورش علمي دانشجويان از
طريق فرايند مشاركت بخش وسيعي از اعضاي هيأت علمي دانشكدههاست ،بهترين چارچوب براي تعريف برنامة درسي
آموزش عالي باشد (استارك و التوكا1997 ،؛ بيگز 4و تانگ .)2011 ،5ديژور )2002( 6برنامة درسي آموزش عالي را يك
برنامه علمي رسمي براي فراهم كردن تجارب يادگيري و اخذ درجه علمي تعريف ميكند .او ميگويد واژة برنامة درسي
شامل اهدافي براي يادگيري دانشجويان (مهارتها ،دانش و نگرش)؛ محتوا (موضوعات درسي كه در قالب تجارب
يادگيري جاسازي شده است)؛ توالي (نحوه ارائه مفاهيم)؛ يادگيرنده؛ روشها و فعاليتهاي آموزشي؛ منابع آموزشي (مواد
و موقعيتها)؛ ارزشيابي (روشهاي مورد استفاده براي سنجش يادگيري دانشجويان به عنوان نتيجه تجارب)؛ و قضاوت
درباره فرايند تدريس و يادگيري ،بر اساس تجارب و ارزشيابي است.
استارك و التوكا ( )1997در تبيين طرح علمي ميگويند" :بنابراين برنامه درسي را بهعنوان يك برنامه علمي تعريف
ميكنيم زيرا هدف آن تقويت پيشرفت علمي فراگيران است .اين برنامه بهطور ذهني با گروه خاصي از فراگيران در داخل
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محدودههاي اهداف آن فراگيران طراحي ميشود .يكي از نتايج مهم اين تمركز آن است كه برنامهريزان در ابتداي امر،
تعليم و تربيت فراگيران را بهعنوان دليل مقدماتي وجود برنامه درسي دانشگاه در نظر ميگيرند" (ص .)10طرح علمي كه
در باال به آن اشاره شد تعريف جديدي از برنامهريزي درسي دانشگاهي است و ظرفيت فراواني براي تبيين مفهومي و
گسترش برنامه درسي در بردارد .طرح علمي شامل «چرايي» و «چگونگي» يادگيري دانشجويان و اينكه چه چيزي را
فرابگيرند و يا نگيرند ،است .اين طرح در بستر و زمينهاي قرار دارد كه نهتنها شامل سازمان ،برنامه يا رسالت يك ديسيپلين
است بلكه اهداف ويژگيهاي گروههاي خاص يادگيرنده را نيز در برميگيرد (فتحيواجارگاه .)1390 ،تعريف برنامة درسي
به طرح علمي به مقدار كافي جامع و پويا است كه نوآوريهاي صورت گرفته در برنامة درسي دانشگاهي از قبيل روشهاي
آموزشي ،توالي ،سنجش اهداف آموزشي و محتوا ،و همه آنچه براي بهبود يادگيري انجام ميگيرد را شامل شود (ديژور،
.)2002
در چنين شرايطي همانطور كه استارك و التوكا ( )1997و فتحيواجارگاه ( )1390معتقدند در نظر گرفتن برنامه
درسي بهعنوان برنامه علمي با عناصر زير شايد بتواند حق مطلب را در مورد برنامه درسي دانشگاهي برآورده نمايد:
1ـ هدف  : 1منظور هدف كلي است كه دانش ،مهارتها و نگرشهايي كه بايد ياد گرفته شوند را در برميگيرد.
2ـ محتوا  :2منظور مواد يا محتواي درسي است كه در درون آن تجربيات يادگيري قرار دادهشده است.
3ـ توالي :3منظور تنظيم مواد درسي است كه تمايل به هدايت نتايج خاصي براي يادگيرندگان دارد.
 -4يادگيرندگان : 4منظور اطالعات مربوط به يادگيرندگان براي ا ستفاده ك ساني ا ست كه اين برنامه را طراحي
ميكنند.
5ـ جريان آموزش :5منظور فعاليتهاي آموزشي است كه از طريق يادگيري مورداستفاده قرار ميگيرد.
 -7ارزشـــيابي : 6منظور اســـتراتژيهاي مورداســـتفاده براي تعيين مهارتها ،دانشها ،گرايشها و تغيير رفتار
بهعنوان نتيجه جريان يادگيري است.
8ـ تطبيق :7منظور انجام تغييرات در برنامه باهدف افزايش يادگيري بر اساس تجربه و ارزشيابي است.
در تعريف برنامه درسي آموزش عالي عناصر فوق بدون توجه به عوامل اثرگذار دروني و بيروني معني پيدا نميكنند.
آنچه بهعنوان فرايند تدريس ،يادگيري و پژوهش در دانشگاه در جريان است تحت تأثير انتظارات ،فرهنگسازماني ،اهداف
و رسالت ها ،كاركردهاي دانشگاه ،عناصر نظام دانشگاهي و فرايندهاي پشتيباني ممكن است تغيير كنند .اين تغيير،
برنامههاي درسي را نيز تحت تأثير قرار ميدهد.
مقايسه سه برداشت فوق از مفهوم برنامه درسي آموزش عالي نشان ميدهد هريك از آنها مزايا و معايب خاص
خود رادارند .برداشت "تجارب يادگيري" بسيار كلي است و با كاركردهاي آموزش عالي (آموزش ،پژوهش و عرضه خدمات
تخصصي) سازگاري دارد اما دقيق نيست .در مقابل دو برداشت ديگر تناسب بيشتري با آموزش عالي دارند .اگر بخواهيم
دو برداشت "طرح علمي" و "درگير شدن" را باهم مقايسه كنيم ميتوان گفت طرح علمي فنيتر و جامعتر از برداشت
ديگر است .در مقابل "برنامه درسي بهعنوان درگيري" با ماهيت آموزش عالي و توليد دانش سازگاري بيشتري دارد و
بهنوعي ميتوان گفت با روندهاي جديد در برنامه درسي نوين تناسب بيشتري دارد.
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همانطور كه مشاهده ميشود موضوع تعريف ،عناصر تشكيلدهنده و دامن تحت پوشش برنامههاي درسي آموزش
عالي مانند خود حوزه برنامه درسي داراي تنوع ديدگاه و تعدد ابعاد است .با چنين شرايطي هم فرصتها و قوتهاي زيادي
در برنامهريزي درسي آموزش عالي وجود دارد و هم چالشها ،تهديدها و نقاط آسيبپذير در آن زياد است .هرچند اين
موارد مانع از رشد برنامههاي درسي دانشگاهي و پژوهش در مورد آنها نميشود و ميتوان اميدوار بود كه در آينده اين
حوزه جايگاه واقعي خود را در نظام تصميمسازي آموزش عالي پيدا كند .برنامه درسي در آموزش عالي ميتواند عرصهاي
براي مهندسي اجتماعي باشد (ژوزف)2015 ،1؛ با اين نگاه مؤسسات آموزش عالي بايد باالترين مسئوليتپذيري را براي
توسعه دانش ،ايجاد صالحيت اجتماعي و توسعه تفكر در جامعه را داشته باشند (اشنايدر .)1997 ،2اين امر ميسر نخواهد
شد مگر در بستر برنامههاي درسي و همانند برنامه درسي در حالت كلي نبايد در مرحله تعريف متوقف شويم.

. Joseph, S
. Schneider, C. G
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