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 آموزش عالي برنامة درسي شناسيمفهوم
                  4/12/1397تاریخ پذیرش و انتشار:                                                                      16/10/1397دریافت: تاریخ 

 
 1غالمرضا يادگارزاده   

 مقدمه
 شمارياند، تنها تعداد انگشتگذاشته وجود عرصه اخير پا به سال 900 ظرف كه و اقتصادي اجتماعي نهادهاي در ميان

 /1999، 3و وبر 2)هيرش اي شوندو منشأ خدمات گسترده پايدار بمانند آورند و دوام هادانشگاهها و اند مانند كالجتوانسته
داراي سابقه طوالني هستند و هر جا دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي دانشگاهها از نظر تاريخي . (1380ترجمه اميري، 

اه اند و از اين رو جايگبه آموزش عالي حيات دادههاي درسي برنامهفعال بوده برنامه درسي نيز وجود داشته است. در واقع 
براي بررسي برنامة در آموزش عالي بايد بين دو جايگاه واقعيت آموزشي و واقعيت دانشي تمايز قائل . اي نيز دارند. ويژه

ه درسي اماي به قدمت دانشگاه است در حاليكه در واقعيت دانشي برنشد. در جايگاه آموزشي برنامة درسي داراي سابقه
همانند مفهوم برنامه درسي در  (.1393، واجارگاه و همكارانفتحي) گيردبه عنوان يك حوزه مطالعاتي مد نظر قرار مي

، 6و التوكا 5؛ استارك2006و همكاران،  4حالت كلي، برنامه درسي آموزش عالي نيز با ابهام و پيچيدگي در تعريف )هيون
و تعريف استانداردي براي اين مفهوم در آموزش عالي  ها از آن در منابع مختلف متعدد استبرداشت ،( مواجه است1997

گرامر، - 8ريشه آن را در تحصيل علوم سه گانه( 1991، )7پركين) برغم سابقة طوالني .(1390واجارگاه، وجود ندارد )فتحي

، برنامة درسي آموزش عالي به عنوان يك (داندمي -حساب، هندسه، نجوم و موسيقي- 9و چهارگانه -معاني و بيان و منطق
فهوم م تالش شده تا موضوع مطالعاتي سابقه زيادي ندارد و در چند سال اخير مورد توجه قرار گرفته استدر مقاله حاضر

 فته است. رقرار گ مداقهبرنامه درسي آموزش عالي مورد 
 

 چيست؟ درسي آموزش عالي برنامه
 :گويندمي( 1997استارك و التوكا )

دانشگاهي چيست؟ يك جواب آماده را دريافت خواهيد كرد.  برنامة درسياگر از هر دانشجويي بپرسيد كه " 
اي از دروس و يا تجربيات مورد نياز براي تكميل يك مدرك آموزشگاهي را مجموعه برنامة درسي ،افراد ةتقريباً هم

آماده  يهاكه اين پاسخ خواهيد كردتر اين موضوع را مورد بحث قرار دهيد مالحظه عميق دانند. اگر بطورمي
شاره و كند اارائه مي مؤسسه آموزش عاليدهندگان به دروسي كه يك متفاوت خواهند بود. يعني بعضي از پاسخ

ي كه در رسم غير ربتجاكنند. بعضي ديگر مي تأكيداي از دروس اخذ شده توسط دانشجويان بعضي بر مجموعه
هاي تدريس و يادگيري را به عنوان دانند. برخي ممكن است روشرا مشمول آن مي اندنيامدهفهرست دروس 

 . (3)ص  "بخشي از آن مدنظر قرار دهند درحاليكه افراد ديگر چنين نظري ندارند. 
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ها در يك اي از دورهيا مجموعهاي از دروس در يك دوره تحصيلي نوعاً مجموعهدرسي آموزش عالي  برنامهلذا 
نشده  هارائ. اين در حالي است كه تعريف مشخصي از برنامه درسي آموزش عالي كندبرنامه آموزشي را به ذهن متبادر مي

گويند گاهي خود اعضاي هيأت علمي نيز برداشت دقيقي از اينكه برنامه درسي ( مي2006هيون و همكاران ) است.
را در مورد برنامه  "1گم و يا ناپيدا"( نيز عبارت 2005بارنت و كواته ). آيد؟ ندارندچه كار مي آموزش عالي چيست و به

دانند بول براي همگان را سخت و غير ممكن ميقبه دليل چند بعدي بودن ارائة تعريف قابل و  برنددرسي به كار  مي
 (.25)ص 

 :گويندمي 2( به نقل از استارك و الوتر1997استارك و التوكا )
ه منجر به تفاهم بر سر عناصر آن نيز نشد برنامة درسي بي نتيجه بوده و حتي تعريفتالش براي  هاسال" 
 حداقل به يكي از عناصر زير اشاره شده است:  آنهادر بسياري از  گفتتوان مي بندي تعاريفاما در جمعاست؛ 

 ، هدف يا بيان كلي آنچه كه براي يادگيري فراگيران حائز اهميت است، مأموريتـ 1
 فراگيران بايد آن را دارا باشند،  ةـ مجموعه اي از تجربيات كه بعضي از نويسندگان معتقدند كه هم2
 ـ مجموعه اي از دروس پيشنهاد شده به فراگيران، 3
 كنند، مي ـ مجموعه اي از دروس كه فراگيران از بين آنها انتخاب4
 ـ محتواي رشته تحصيلي خاص، 5
  (.7)ص  "كندميـ زمان و چهارچوب درسي كه يك دانشگاه فراهم 6
مده دو تفاوت ع عناصر آنو   ي برنامة درسيدهد كه بين انديشمندان اين حوزه بر روي چيستنشان مي هابررسي
شود. اين تفاوت از نگاه افراد درون دانشگاه )عمدتاً اساتيد( و نگاه افراد بيروني )عمدتاً سياستگذاران( ناشي مشاهده مي

هاي وسيع در كه مسئوليت دانشگاههاي هيئت علمي اعضا" :گويندمي (1997) شود و همانطور كه استارك و التوكامي
ا در نوعاً تعداد زيادتري از عناصر ر ،هايي ندارندارند، در مقايسه با افرادي كه چنين مسئوليتد برنامة درسيمورد تدوين 

دهند. در واقع آنها از اطمينان و قطعيت بيشتري درباره عناصري كه بايد در ، مورد توجه قرار ميبرنامة درسيتعاريف 
، عليرغم امة درسيبرننتيجه گرفت كه تعاريف عملياتي از  توانتعريف گنجانده شود و يا گنجانده نشود برخودار هستند. مي

( در تأييد اين 2013و همكاران ) 3توته .(11ص ) "فقدان يك موافقت رسمي، بطور محلي و موضعي پديد آمده است
ها از برنامه درسي در آموزش عالي تاحد زيادي وابسته به نقشة ذهني كاربران دانش و تابع برداشت معتقدندموضوع 

  مفهومي به نام رشد علمي است.
 كنند:( بحث مي1997در تبيين يك چارچوب براي تعريف برنامة درسي استارك و التوكا )

ه اصرار داشتند. استفاد درسي برنامهمبهم  واژ رويبر تمركز  مستندات زياديها و نوشته 1980از نيمه دهه "
غالباً از طريق صفات مبهم ديگري مثل مرتبط بودن، سخت بودن و نيز فرايندهاي  درسي برنامه مفهوماز 
 ديپديك  عنوانبهتواند مي درسي برنامهاست. يك  شدهاصالحمثل تركيب كردن و وحدت بخشيدن  نشدهفيتعر
ها موضوعي است باشد ولي معني اين واژه« 5نظم و ترتيببي»در نظر گرفته شود و يا در حالت « 4فاقد تماميت»

اين است  هادانشگاهو يا هدف  مأموريتشود. سؤال اين است كه آيا آن مربوط مي شنوندهكه به تفسير گوينده و 
دهند؟ آيا را انجام مي مأموريتاين  شدهگرفته در نظراي دروس كه فاقد تركيب و وحدت باشند؟ آيا مجموعه
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به عمل  الذكرتخصصان امر و يا توسط همه افراد فوقدر تدريس توسط م شدهانتخاب راهبردهايو  هاروش
وجود داشته باشد، اين بحث  درسي برنامهيك تعريف عملياتي از  كهيهنگامرسد كه فقط نظر ميه ب آيد؟مي

ويم، قادر به تفاوت قائم ش موردنظرنياز به تغيير  وهاي مختلف تعليم و تربيت . اگر بين جنبهكندجهت پيدا مي
 (.8)ص  "خواهيم بود داريمعني طوربه درسي برنامهورد اصالح بحث در م

آموزش عالي به صورت ضمني تحت تأثير عوامل مختلفي برنامه درسي در  براين باورند( 2005) 2و كواته 1بارنت
هاي دهند. بافت اجتماعي، قدرت فراگير برنامه درسي پنهان و دانش حوزهها از آن را تحت تأثير قرار مياست كه برداشت

رنامه ب معتقدند در دانشگاهدهند. آنها موضوعي مواردي هستند كه چارچوب برنامه درسي را تحت تأثير مستقيم قرار مي
هريك از اين  .باشدمطرح  8و مصرف 7، انتقال6، بازتوليد5، فرهنگ4يك مورد خاص، 3به عنوان بروندادتواند ميدرسي 

بر اين اساس است كه  ها از برنامه درسي در آموزش عالي تابع مأموريت دانشگاه و انتظارات جامعه خواهد بود.تلقي
ها و وظايف دانشگاه را مستلزم تغيير برداشت هاييري در كاركردها، ماموريتهر نوع تغ( 2011) 10و ايرينگ 9سنكريستين

    دانند.ار برنامه درسي مي
 د نيروي تغيير عمل كند؛ هرچن عنوانبهو  بين براي تغيير اجتماعي باشد ذرهكي تواندمي درسي آموزش عالي برنامه

هاي جمعيتي دانشجويان، تقاضاهاي اجتماعي و ... بر آن اثر رشد علمي، تحول مفهوم دانش، تغيير ويژگي مانندعواملي 
هاي آموزشي از پيش تعيين شده و قصد نوعاً تركيب شده از فعاليت برنامة درسياگرچه  .(2005، 11گذارند )باستيدومي

هاي درسي به عنوان محل تعامل بين ها يا مقررات( است، برنامهشده براي انتقال محتواي خاص )مانند دانش، مهارت
اي رسي نتيجههاي دنامهاند. چنين تعاملي بين افراد و برمفهومي شده مربيان، يادگيرندگان و محتوايي كه بايد آموخته شود

ه تجربه ب برنامة درسيآورد. بدون تعامل مربيان با محتوا يا يادگيرندگان و مدرسان، يك به نام يادگيري به وجود مي
ثرگذارند تربيتي ا ةهر تجرب ةاي مفيد نخواهد بود زيرا عوامل محيطي متنوعي بر نتيجيادگيري نزديك است اما تجربه

  (.2007)التوكا، 
 برداشت رايج از اين مفهوم سهدهد درسي آموزش عالي نشان مي برنامهمتون علمي مرتبط با  سيبرر درمجموع

توان هاي درسي را مي. برخي معتقدند در آموزش عالي برنامه13و طرح علمي 12درگير شدن، وجود دارد: تجارب يادگيري
، 17و كلي 2011و همكاران،  16؛ ليتزنگر2011، 15؛ ديويس2008و همكاران،  14ليوروبه تجارب يادگيري تعبير كرد )ا

( اين برداشت را كلي دانسته و معتقدند هرچند تجارب يادگيري در آموزش عالي نيز 2013توته و همكاران )(. 2009
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( با محور قرار 2006در مقابل هيون و همكاران )دهد. دهد را پوشش نميمصداق دارد اما تمامي آنچه در دانشگاه رخ مي
براي  بيني تجارب يادگيريدادن تجربه در برنامه درسي آموزش عالي معتقدند در دانشگاه محور كار بر يادگيري و پيش

( با محور قرار دادن محتوا، فرد و بافت يا زمينه در برنامه درسي دانشگاه بر نقش 2006دانشجويان و اساتيد است. هيون )
  كند.م كردن تجارب مفيد توسط افراد درون دانشگاه تأكيد ميتجربه يادگيري و فراه

( پيشنهاد شده و داراي سه بلوك سازنده اصلي 2005توسط بارنت و كواته )درگير شدن به  عنوانبهدرسي  برنامه
هاي ؤلفهآنها با تمايز قائل شدن بين دانش و دانستن آن را فعال، واقعي و داراي ماست.  3و شدن 2، عمل كردن1دانستن
رد. اي فكورانه در مورد آن بحث كدانند. دانستن بلوك اصلي تشكيل دهنده برنامه درسي است و بايد به گونهپويا مي

دانستن سازنده دانش است و مستلزم درگيري و ارتباط فعال با موضوع است. برنامه درسي بلوك دومي دارد كه همواره 
هاي اعطاي مدرك اند. عمل يا اقدام جزء جدايي ناپذير دورهاقدام عجين بوده هاي درسي با عمل ووجود داشته و برنامه

مهارت دو  دانش و (2005) به زعم بارنت و كواته واست  "شدن"در گذشته بوده است. بلوك كامل كننده دو بلوك قبلي 
تعبير و تفسير عنصر ساختاري در برنامه هاي درسي آموزش عالي هستند اما در عين حال هر دو آنها در معرض خطر 

توانند نمايانگر برنامه درسي آموزش عالي محدود و عدم انسجام كافي نمي اقدام به دو دليل تفسير. قرار دارند محدود
ور صحيح درك و تغبير و تفسير شوند و نيز به خوبي با هم تركيب و تلفيق حتي اگر دانستن و عمل كردن به طباشند. 

گيري برنامه درسي در آموزش عالي را فراهم كنند مگر آن كه عنصر توانند عناصر ضروري براي شكلشوند، باز هم نمي
آن چيزي است كه است. شدن در برنامه درسي آموزش عالي شدن معادل  شدنسومي به آنها افزوده شود و اين همان 

   دهد. در درون دانشجو رخ مي
محيط بيرون و درون جامعه علمي؛ ابعاد "منطقة تأثير در برنامه درسي شامل:  9( با توسل به 2005بارنت و كواته )

هاي مديريتي، علمي و روند گيريمعرفت شناختي، عملي و هستي شناسي؛ معيارهاي حقيقت و عملكرد درست؛ جهت
ز بر ابعاد محلي، ملي و بين المللي؛ جهت گيري در ارتباط با گذشته، حال و آينده؛ متمركز بر يك موقعيت ويژه بازار؛ تمرك

نده ، ارتباط سه بلوك اصلي ساز"هاي انتقادي و حمايتي و توجه به بازتاب و ارتقاء خودگيريو يا عمومي و فراگير؛ جهت
 اند.اي تصوير كردهعلوم و فناوري و موضوعات فني و حرفه هاي علوم انساني، هنر،برنامه درسي را در حوزه

علمي )آكادميك( كه هدف آن رشد و پرورش علمي دانشجويان از  هنقشطرح و  عنوانبهآموزش عالي  درسي برنامه
بهترين چارچوب براي تعريف برنامة درسي  ،هاستهيأت علمي دانشكده اعضايطريق فرايند مشاركت بخش وسيعي از 

آموزش عالي را يك  برنامة درسي( 2002) 6ژور(. دي2011، 5و تانگ 4؛ بيگز1997)استارك و التوكا،  ش عالي باشدآموز
 يبرنامة درس ةگويد واژكند. او ميبرنامه علمي رسمي براي فراهم كردن تجارب يادگيري و اخذ درجه علمي تعريف مي

ها، دانش و نگرش(؛ محتوا )موضوعات درسي كه در قالب تجارب شامل اهدافي براي يادگيري دانشجويان )مهارت
هاي آموزشي؛ منابع آموزشي )مواد ها و فعاليتيادگيري جاسازي شده است(؛ توالي )نحوه ارائه مفاهيم(؛ يادگيرنده؛ روش

ي سنجش يادگيري دانشجويان به عنوان نتيجه تجارب(؛ و قضاوت هاي مورد استفاده براها(؛ ارزشيابي )روشو موقعيت
 درباره فرايند تدريس و يادگيري، بر اساس تجارب و ارزشيابي است. 

عريف يك برنامه علمي ت عنوانبهرا  درسي برنامهبنابراين "ويند: گ( در تبيين طرح علمي مي1997استارك و التوكا )
اخل ذهني با گروه خاصي از فراگيران در د طوربهعلمي فراگيران است. اين برنامه  كنيم زيرا هدف آن تقويت پيشرفتمي
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ريزان در ابتداي امر، شود. يكي از نتايج مهم اين تمركز آن است كه برنامههاي اهداف آن فراگيران طراحي ميمحدوده
طرح علمي كه  (.10ص) "گيرندمي در نظردانشگاه  درسي برنامهدليل مقدماتي وجود  عنوانبهتعليم و تربيت فراگيران را 

ريزي درسي دانشگاهي است و ظرفيت فراواني براي تبيين مفهومي و در باال به آن اشاره شد تعريف جديدي از برنامه
ي را چه چيز كهنيايادگيري دانشجويان و « چگونگي»و « چرايي». طرح علمي شامل بردارددر  درسي برنامهگسترش 

يسيپلين شامل سازمان، برنامه يا رسالت يك د تنهانهاي قرار دارد كه گيرند، است. اين طرح در بستر و زمينهو يا ن رنديفرابگ
 برنامة درسي(. تعريف 1390واجارگاه، )فتحي رديگيبرمهاي خاص يادگيرنده را نيز در هاي گروهاست بلكه اهداف ويژگي

هاي دانشگاهي از قبيل روش برنامة درسيهاي صورت گرفته در نوآوريبه طرح علمي به مقدار كافي جامع و پويا است كه 
ژور، )دي شامل شودگيرد را آموزشي، توالي، سنجش اهداف آموزشي و محتوا، و همه آنچه براي بهبود يادگيري انجام مي

2002 .) 
 برنامهدر نظر گرفتن  ندمعتقد( 1390واجارگاه )و فتحي  (1997كه استارك و التوكا ) طورهمان يدر چنين شرايط 

 دانشگاهي برآورده نمايد:  درسي برنامهعلمي با عناصر زير شايد بتواند حق مطلب را در مورد  برنامه عنوانبه درسي
 . رديگيبرمهايي كه بايد ياد گرفته شوند را در ها و نگرش: منظور هدف كلي است كه دانش، مهارت 1ـ هدف 1
 است.  شدهداده: منظور مواد يا محتواي درسي است كه در درون آن تجربيات يادگيري قرار 2 اـ محتو2
 : منظور تنظيم مواد درسي است كه تمايل به هدايت نتايج خاصي براي يادگيرندگان دارد. 3ـ توالي3
ست كه اين ب 4يادگيرندگان -4 ساني ا ستفاده ك  رنامه را طراحي: منظور اطالعات مربوط به يادگيرندگان براي ا

 . كننديم
 گيرد. قرار مي مورداستفادههاي آموزشي است كه از طريق يادگيري : منظور فعاليت5ـ جريان آموزش5
ها و تغيير رفتار ها، گرايشها، دانشبراي تعيين مهارت مورداســـتفاده يها: منظور اســـتراتژي 6ارزشـــيابي -7

 . استنتيجه جريان يادگيري  عنوانبه
 افزايش يادگيري بر اساس تجربه و ارزشيابي است.  باهدف: منظور انجام تغييرات در برنامه 7طبيقـ ت8

كنند. درسي آموزش عالي عناصر فوق بدون توجه به عوامل اثرگذار دروني و بيروني معني پيدا نمي برنامهدر تعريف 
، اهداف يانسازمفرهنگجريان است تحت تأثير انتظارات، فرايند تدريس، يادگيري و پژوهش در دانشگاه در  عنوانبهآنچه 

ها، كاركردهاي دانشگاه، عناصر نظام دانشگاهي و فرايندهاي پشتيباني ممكن است تغيير كنند. اين تغيير، و رسالت
 دهد.هاي درسي را نيز تحت تأثير قرار ميبرنامه

مزايا و معايب خاص  هاآندهد هريك از نشان ميسه برداشت فوق از مفهوم برنامه درسي آموزش عالي  سهيمقا

دمات خ هعرضعالي )آموزش، پژوهش و  آموزشبسيار كلي است و با كاركردهاي  "تجارب يادگيري". برداشت رادارندخود 
 متخصصي( سازگاري دارد اما دقيق نيست. در مقابل دو برداشت ديگر تناسب بيشتري با آموزش عالي دارند. اگر بخواهي

اشت تر از بردتر و جامعتوان گفت طرح علمي فنيمقايسه كنيم مي باهمرا  "درگير شدن"و  "طرح علمي"دو برداشت 

با ماهيت آموزش عالي و توليد دانش سازگاري بيشتري دارد و  "درگيري عنوانبهبرنامه درسي " در مقابلديگر است. 
  رسي نوين تناسب بيشتري دارد.توان گفت با روندهاي جديد در برنامه دمي ينوعبه

                                                           
1 . Goal 
2 . Content 
3 . Sequence 
4 . Learners 
5 . Instructional 
6 . Evaluation 
7 . Adjustment 
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هاي درسي آموزش تحت پوشش برنامه دامنو  دهندهليتشكشود موضوع تعريف، عناصر كه مشاهده مي طورهمان
زيادي  هايها و قوتدرسي داراي تنوع ديدگاه و تعدد ابعاد است. با چنين شرايطي هم فرصت برنامه حوزهعالي مانند خود 

پذير در آن زياد است. هرچند اين ها، تهديدها و نقاط آسيبوزش عالي وجود دارد و هم چالشريزي درسي آمدر برنامه
توان اميدوار بود كه در آينده اين شود و مينمي هاآنهاي درسي دانشگاهي و پژوهش در مورد موارد مانع از رشد برنامه

اي تواند عرصهدرسي در آموزش عالي مي برنامه د.سازي آموزش عالي پيدا كنحوزه جايگاه واقعي خود را در نظام تصميم
اي پذيري را بر(؛ با اين نگاه مؤسسات آموزش عالي بايد باالترين مسئوليت2015، 1ژوزفبراي مهندسي اجتماعي باشد )

اهد (. اين امر ميسر نخو1997، 2اشنايدرتفكر در جامعه را داشته باشند ) توسعهدانش، ايجاد صالحيت اجتماعي و  توسعه
  تعريف متوقف شويم. مرحلهنبايد در  هاي درسي و همانند برنامه درسي در حالت كليشد مگر در بستر برنامه
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