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 مقدمه مترجمان 
 

او از  .رونالد بارنت استاد موسسه علوم تربیتي دانشگاه لندن است

كه در طول  آيد پردازان آموزش عالي به شمار مي تحلیلگران و نظريه
فلسفه »های علمي ارزشمندی را در حوزه  سي سال گذشته فعالیت

فهم مفهومي آموزش »و ی ا به گفتهانجام داده است.  «اجتماعي دانشگاه
های همیشگي او  و ماهیت دانشگاه در جهان مدرن از دغدغه« 1عالي

های متغیر در آموزش  هويت»تعدادی از آثار وی شامل بوده است. 

دانشگاه آينده: »، «ايده آموزش عالي»، «خرد در دانشگاه»، «عالي
به ، «يافتني شناختي: رويايي دست دانشگاه بوم»، «ها ها و امكان ايده

دانشگاهي   فارسي برگردانده شده است و بالطبع ايشان برای جامعه
ای  كلي كواته نیز نويسندهرود.  ای به شمار نمي ای ناشناخته ايران چهره

ها فعالیت در  آيد كه پس از سال در آموزش عالي به شمار مي پركار

ر منتقل گرديد. كواته د 2به دانشگاه ساسكس 2017  سال ازكالج لندن 
بین المللي كردن آموزش »، «برنامه درسي آموزش عالي»های  حوزه
كارهای علمي متعددی « موقعیت شغلي دانشگاهي زنان»، و «عالي

رابطه »از قبیل  در آثار ديگری ،. او عالوه بر اين اثرعرضه كرده است
مفهوم سازی »و « بین تدريس و پژوهش در آموزش عالي انگلستان

 با رونالد بارنت همكاری داشته است.« درسي تغییر برنامه

                                                           
1
 Conceptual understanding of higher education 

2
 Sussex 
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های حضور )مشاركت(  پیچیدگي»  ترجمه شده اثرما معتقديم كه 
اين دو نويسنده به فارسي در كنار ساير « برنامه درسي در آموزش عالي

برای جامعه دانشگاهي ايران در  توانند موجود به زبان فارسي ميآثار 
با  كتاب در سه بخش باشد. اين موثرگشودن فضای گفتگوی بیشتر 

هايي  های حیات برنامه درسي، و ايده امكان برنامه درسي، نشانه عنوان

در بخش نخست ورودی به در خصوص مشاركت تنظیم شده است. 
شود و از نبود و فهم ناقص آن در محافل  درسي مي مفهوم يا ايده برنامه

شده  سیاستگذاری نظام آموزش عالي انگلستان به عنوان مخاطره ياد
امكان ديدن سیستماتیك و جامع تدريس و يادگیری در  است كه

. سپس، به ركود بودازبین برده  و اكنون در گذشته را آموزش عالي

پردازی در باره برنامه درسي در نظام آموزش عالي اشاره  پژوهش و ايده
بیني و  شده است و محدود كردن برنامه درسي به تغییرات قابل پیش

باره پردازی در ری مورد نقد قرار گرفته است.ايدهمحو يا مهارت
درسي  آموزش عالي از اين جهت مهم است  كه  اين پديده در  برنامه
های  و ظرفیتها،  های درون رشته فرهنگ ها و خرده رشته  فرهنگكنار 

مقدور  را اهداف آموزش عالي بینيبازاستادان و دانشجويان امكان 

ايده عدم قطعیت در آموزش عالي و جهان نويسندگان با طرح . سازد مي
باره دانش و جنس طرح سواالت انتقادی مهم در 21رن متغیر در ق

در   .ائه راهكاری برای تقابل با شرايط مي پردازددانش مورد نیاز به ار
سه بعد دانستن، انجام دادن و  درسي شامل ارائه مدل برنامهبه نهايت 

 شود.  بودن پرداخته مي
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تشريح ايده سه بعدی بودن، انجام دادن و ضمن  بخش دومدر 
های درسي  های اين سه بعد در برنامه به واكاوی تفاوتدانستن 
  شود. در اكوسیستم طرح شده برای های مختلف پرداخته مي ديسیپلین

ی در درسي، تبديل دانش به دانستن و سودمندی آن اصل جد برنامه
ولیدی در ورای دانشگاه و دانش ت شود و به صورت جدی نظر گرفته مي

شود.  انتظارات از دانش تولیدی در موسسات آموزش عالي تحلیل مي
از مهارتها در نظر گرفته  رانجام دادن به عنوان بعد دوم چیزی فرات

شود.  بر مهارتهای قابل انتقال و يادگیری مادام العمر تأكید مي شود، مي

های درسي آموزش  ي برنامهتوجه در بعد بودن، نقدهای جدی به بي
شناسانه  گیرد و از بودن به صدای هستي باره آن صورت ميعالي در

شود و الزمه آن را رخ دادن دانستن و انجام دادن ذكر  دانشجو ياد مي
كند. در اين بخش انسجام بین سه بعد دانستن، انجام دادن و بودن  مي

زش عالي های درسي از الزامات سالمت و اثربخشي نظام آمو در برنامه

در اين بخش . بخش سوم جنبه عملي بیشتری دارد شود. نام برده مي
به صورت « برنامه درسي در عمل» و « برنامه درسي طراحي شده»

گیرند. اين كه چگونه اين دو  ای مورد پرسش قرار مي نقادانه
ي شناختي، عملي و هست د از طريق حضور معرفتنتوان درسي مي برنامه

ايده شود.  يابند، به بحث گذاشته مي ن حیاتشناختي  دانشجويا

های  مشاركت عمیق دانشجويان از طريق فراتر رفتن از شايستگي
تخصصي خويش و آوردن انرژی آنها به جريان آموزش و يادگیری مهم 

شود. مشاركت در سطح تخصصي و عمومي در قالب دو اصطالح  مي
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های درسي  م برنامهبرای فرايند بهبود مداو« ايتوس»و « آگورا»قديمي 
 شود. دانشگاهي توضیح داده مي

های مختلف مفید است.  به طور كلي مطالعه اين كتاب از جنبه
 با و مكانیكي هنوز ايران در دانشگاهي درسي برنامه ساختار نخست،
 متعدد های استدالل كه معتقديم ما .است بیگانه مشاركت پديده

 مكانیكي ساختار كمیتحا های ضعف باره در كتاب اين نويسندگان
مباحث ارائه شده دوم، . بود خواهد بخش آگاهي ايراني خوانندگان برای

در اين كتاب برای همه مدرسان دانشگاه، سیاستگذاران و كارشناسان 
ای دارد و  های آموزنده های دانشگاهي درس رشته دانش فارغ از آموزشي

های  يدر خصوص پیچیدگ را تواند ساختارهای ذهني افراد مي

های جدی مواجه  های درسي و مشاركت كارآمد در آن را با مسئله برنامه
های درسي آموزش  های محدودی در خصوص برنامه كند. سوم، كتاب

تواند تا حدی بخشي از اين  عالي به زبان فارسي وجود دارد، اين اثر مي
شود  فقر را پاسخگو باشد. در پايان از خوانندگان اين كتاب تقاضا مي

از مترجمان اين كتاب دريغ ننمايند.  خود را پیشنهادهای ارزشمند
بابت چاپ كتاب حاضر تشكر و قدرداني نور همچنین، از انتشارات آوای 

 نمايم. مي
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 نويسندگان مقدمه
 

آموزش عالي در سراسر جهان به سرعت گسترش يافته است؛ دولت ها 

آموزش عالي  ینهزمبه آرامي در حال انجام پژوهش های بیشتری در 
واحدهای » هستند؛ بسیاری از موسسات آموزش عالي در حال اجرای

آموزش عالي هزينه  نظام در راپول زيادی دانشجويان هستند؛ « 1درسي
؛ و آموزش عالي همچنان برای بسیاری از اعضای جامعه دارای كنند مي

ش اهمیت زيادی است. با اين حال، علیرغم اين توجه فزاينده به آموز

درسي طرح شده است: دانشجويان باره برنامهكمي درهای عالي، بحث
پرسشي در طول تحصیل خود تجربه كنند؟  را بايد چه چیزهای مهمي

به ندرت مورد توجه قرار  های درسي است كه باره برنامهكلیدی در
عناصر اساسي  چیستيباره های عمومي درگرفته است. هنوز در بحث

 ناچیزی گي كنار هم قرار گرفتن آنها اطالعاتيواحدهای درسي و چگون

وجود دارد. به عبارتي دقیق تر، دانش مكفي در خصوص برنامه درسي 
 هنوز حلقه ای مفقوده است.  

در  در اين كتاب ما به دنبال وضوح بخشیدن به نقش برنامه درسي
هستیم. ما فكر مي كنیم كه اكنون زمان خوبي برای بیان  آموزش عالي

واحدهای درسي در آموزش عالي باره ماهیت ای واضح درهپرسش

: چه الزاماتي بايد در طراحي واحدهای درسي مالحظه شود؟ هست
طراحي واحد درسي در آموزش عالي چه معنايي دارد؟ آيا الزاماتي 

                                                           
1
 Courses of study 



12    پیچیدگی های حضور)مشارکت( برنامه درسی 

 

های مختلف را در برگیرد يا هر وجود دارد كه همه ديسیپلین
آيا وضعیت كنوني دانش   ديسیپلین قوانین مربوط به خويش را دارد؟

در يك ديسیپلین تنها الزامي است كه بايد در شكل گیری برنامه 
درسي آن لحاظ شود يا الزامات ديگری نیز بايد در نظر گرفته شود؟ 
مهارتها چه جايگاهي در برنامه درسي دارند؟ آيا جايگاهي برای آگاهي 

لط دانشي يا دانشجو به عنوان يك انسان مجزا از پرسشگری بعد از تس
صاحبان مهارت ها وجود دارد؟ چندين پرسش در اينجا وجود  به عنوان

 دارد كه محتاج به خاطر سپردن است. 
باره توان فهمید كه اين كتاب درهای طرح شده مياز جنس پرسش

برای  1يك كتاب آشپزی دهیم كه ما قول مي چه چیزی نخواهد بود.

به بازتولید  دوباره   اين كتاب .نخواهد بودهای درسي طراحان برنامه
كارشناسان، به عنوان طراحان برنامه درسي در آموزش عالي، مشروعیت 
نمي دهد؛ اين كتاب فاقد كارايي برای سخنراناني است كه ناگهان با 
چالش طراحي واحد درسي روبرو مي شوند و بالتبع در حالت به هم 

ده در دسترس برای يك دست نوشته ساپیدا كردن  ريختگي  به دنبال 
انجام وظیفه هستند، فهرست خالصه ای از مهارتها )خواه برای اشتغال 

يا هر هدف ديگر( كه برنامه درسي مدرن آموزش عالي بايد آنها شامل 
باره كتاب توضیحي برای كارفرمايان در كند؛ اين شود را معرفي نمي

د تحصیل همراه                                                     آنچه آنها اساسا  انتظار دارند فارغ التحصیالن در فراين
باره آنچه آنها در واحدهای د يا راهنمايي برای دانشجويان درخود بیاورن

 .نیز نخواهد بوددرسي دانشگاهي پیدا خواهند كرد، 

                                                           
1
 Recipe book 
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                                                              اگر اين كتاب در باره هیچ كدام از اين موارد نیست، پس واقعا  در 
                                                                  باره چیست؟ چه كسي از آن بهره خواهد برد؟ آيا واقعا  كسي از آن بهره 
خواهد برد؟ آنچه ما امیدواريم از خواندن اين كتاب خوانندگان آن )چه 

سخنرانان، مدير دپارتمان ها، دانشجويان، اعضای هیئت علمي 
موسسات آموزشي )تدريس و يادگیری(، اعضای نهادهای ملي آموزش 

درك عمیق تری از هر دو اهمیت و پیچیدگي  ،به دست آورند (عالي
فراتر از بحث قبلي ما همچنین امیدواريم كه های برنامه درسي است. 

پیش  بنیادی خوانندگان خود را متقاعد كنیم كه چالش های فراوان و

است و بیان اين  21روی برنامه درسي آموزش عالي كنوني در قرن 
ي و به وضوح چالش ها يك ضرورت است اما آنها بايد به نحو درست

مندان  از طرف دغدغه بیشتری یهاانرژی ها و تالشطرح شوند. بنابراين،
برنامه درسي آموزش عالي صورت  درحوزهبه صورت نظام دار الزم است 

گیرد. در اين راستا، ما مجموعه ای از اصول كمك كننده را برای آنهايي 

های درسي درگیر هستند، مطرح خواهیم كه در فرايند تكوين برنامه
 كرد.   
 

 استدالل ها
برنامه  دادنمشاركت »نشان مي دهد همان طور كه عنوان كتاب 

طرح سه  زمینهما  برایدارای ابهاماتي است، ابهاماتي كه « 1درسي
كند. استدالل نخست اين است كه ايده برنامه  استدالل  را فراهم مي

تدوين راهبردها و درسي به صورت جدی در مباحث آموزش عالي و 
                                                           
1
 ‘Engaging the curriculum’ 
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برنامه  به صورت جدی ديده نشده است. طراحي عمل به آن حتي
نیست. در  1عملي تأملي در آموزش عالي هنوز به نحو درست درسي

نتیجه، گفتگوها در آموزش عالي آن چیزی كه بايد باشد نیست، و 
برنامه های درسي نوپديد نیز اغلب آنچه بايد باشند، نیستند. در ادامه 

باره اين كه اين يد تالش كنیم به توصیف كوتاهي دراستدالل ها، ما با

چه معنايي برای برنامه درسي در جهت تلفیق آن در تواند  ميدالل است
 حوزه های متفاوت عملي و اعالمیه های رسمي داشته باشد، بپردازيم. 

دومین استدالل ما به صورت مستقیم به خود ايده مشاركت بر 
گردد. ما استدالل مي كنیم كه اگر برنامه های درسي در آموزش  مي

به سمت همگامي با چالش هايي كه به آنها مربوط ای  عالي به هر شیوه

مي تواند راهي مناسب جلو ما قرار « مشاركت»است، حركت كنند، ايده 
های درسي ممكن است در جهت های متعدد و سطوح  دهد. برنامه

مختلف با سرعت و فشار متفاوت درگیر شوند. ما مي خواهیم بدانیم 
كه آنها  یی درسي در فرايندامه هاايده مشاركت چه معنايي برای برن

 ممكن است داشته باشد.   هستند،تدوين و تدوام در حال 
اگر اولین بحث ما، اين كه ايده برنامه درسي هنوز به صورت جدی 

در آموزش عالي مطرح نشده است،  با تأخیر روبرو شود، بخش دوم آن 
ممكن است برای  21كه تأكید دارد برنامه های درسي در قرن 

اين  -ت درك، اجرا و طراحي شوند، نیز صورت نخواهد گرفتمشارك
ايده در ايجاد چارچوبي كه در آن ايده مشاركت مي تواند استخراج شود 

. در ماهیت چنین چیزی، محور بحث سه بعدی ما قرار داردو در اينجا 

                                                           
1
 Reflective practice 
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                                 كنیم، كامال  ساده است و از سه بعد  چارچوبي كه ما از آن صحبت مي
های درسي كمك مي كند. اين  دهي برنامه به شكلتشكیل شده است و 

سه بعد دانستن، انجام دادن و بودن هستند كه ما به صورت اختصاصي 

 در قالب مجموعه ای از ايده ها به تشريح آنها خواهیم پرداخت. 
نخست، بايد دانست كه حتي اگر سه بعد دانستن، انجام دادن و 

ها به ، میزاني كه آنباشدای وجود داشته  بودن در هر برنامه درسي
و میزاني كه اين ابعاد در قالب روابط صورت واضح ارائه مي شوند، 

منسجمي در كنار هم قرار داده مي شوند، به نحو قابل مالحظه ای 

زماني عادالنه   21متفاوت است. طراحي برنامه درسي شايسته در قرن 
اركت داشته به صورت مستقیم و دقیق مشگانه است، كه همه ابعاد سه 

باشند، و سه بعد دانستن، بودن و انجام دادن از طريق مجموعه 
منسجمي از روابط به نحوی با همديگر به درون تفكر روشني آورده 

 شوند.

برنامه درسي همان گونه كه طراحي مي »خواهیم بین  دوم، ما مي
تمايز قائل شويم. تا حدودی اين « 2برنامه درسي در عمل»و « 1شود

از اين احساس ما كه برنامه درسي به همان شدتي كه دستاورد تمايز 
، وظیفه هم است. برنامه درسي كارآمد بايد در موقعیت واقعي 3است

موفق شود. همچنین، تا حدی اين تمايز به اين ادراك ما كه برنامه 

درسي موضوع شركت كردن در سه بعد دانستن، انجام دادن، و بودن 
 گردد.  است، بر مي

                                                           
1
 Curriculum-as-designed 

2
 Curriculum-in-action. 

3
 As much an achievement as it is a task 
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نوان به عتا حد زيادی كه طراحي برنامه درسي  معتقديم،  ما سوم
ها درك شده است )پر  ي از پديدهوظايف پوشش دادن انواع مختلف

، ما معتقديم كه ای كردن فضاها، زمان، ماژول، ...(. بجای چنین مالحظه
طراحي برنامه درسي بايد به عنوان طراحي اصیلي از فضاها در معني 

د، فضاهايي كه به احتمال زياد انرژی جديدی در دقیق كلمه درك شو

و منجر به مشاركت سه  باشدبرانگیزاننده  كند، میان دانشجويان تولید
 شود.  گانه آنها در دانستن، انجام دادن و بودن مي

   

 رهيافت
رهیافت ما دارای دو بعد است: از يك طرف، بر اساس پروژه پژوهشي در 

اسي كه در آن مشاركت كرده ايم، تالش باره برنامه درسي دوره كارشن

خواهیم كرد كه چشم اندازی در باره میزان تغییر برنامه های درسي نه 
فقط در بريتانیای كبیر  بلكه در عصر حاضر ارائه كنیم. ما مدعي 

امیدواريم كه نیستیم كه اين بخش از داستان ما كامل است، اما 
وزش عالي دارد، تبیین واضحي از تدريس در آم خواننده ای كه  هدف

ما را در برابر  تجربیات خويش مورد آزمون قرار دهد. از طرفي ديگر،  

های خويش انجام دهیم، شامل  آنچه مي توانیم در بخش توصیفي تالش
به طوری كه بتوان ديدگاهي در  ستتنظیم مجموعه ای از فعالیت ها

صالح آن در باره انتخاب هايي كه برای تغییر برنامه درسي يا حتي ا
 طول زمان وجود دارد، گسترش دهیم. 
قوانیني كه بتوان به صورت  و اين چارچوب طرح اولیه نخواهد بود

مستقیم اقدام به طراحي برنامه درسي كرد را در بر نمي گیرد. ما به 
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مجموعه ای از قوانین فكر مي كنیم، كه بايد تنظیم كنیم و معتقديم 
 بايد آنها را دارا باشد.   21قرن هر برنامه درسي شايسته ای در 

های برنامه  در اينجا دو دلیل برای اعتقاد به اين كه قوانین و قالب

وجود  ،تندی كه ما در جستجوی آن هستیم، نیسهای درسي آن چیز
های درسي در سیستم های آموزش عالي متنوع و  دارد. نخست،  برنامه

از اهداف دست يابند. از قصد دارند كه به دامنه گسترده ای   وار توده
نند اين رو تالش برای ترسیم يك ساختار مشترك يا فرمول واحدی هما

كه عناصر واحدهای درسي را مشخص كند، معقوالنه نخواهد گذشته 

خواهان  به دقتبود. دوم، به عنوان يك موقعیت ارزشي در بحث، ما 
 ايجاد فضايي برای خالقیت و تشويق آن در طراحي برنامه درسي

های  هستیم. بخشي از توجه ما معطوف به اين بود كه طراحي برنامه
درسي به نحو كافي چالش هايي كه فارغ التحصیالن با آن روبرو 

 از اين .خواهند شد، را طرح نكرده است )نه فقط در خصوص بازار كار(

گرايي و  كنیم كه با همه توان خويش بتوانیم باعث تجربه ما آرزو مي رو،
 نو شويم.  ايده های

ال از ه و ايد 1البته به ياد داشته باشید كه اين بخش بي انتها
داستان ما بوسیله زمان و تا حدی كمتر از طريق موقعیت محدود 

شود. ديدگاه ما در باره اين كه چه چیزی برای برنامه درسي محتمل  مي

نگری دارد كه برگرفته از آگاهي ما از چالش هايي  هاست، جنبه آيند
برای ما ايجاد كرده  است. در معنای دقیق تر، ما  21كه قرن  است

                                                           
1
 Open ended 
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تنوع  بتواند بهامیدواريم كه چارچوب تحلیلي كه ما ترسیم كرديم، 
 .پاسخ دهدنامعیني از تفسیرها 

در حال حاضر، اگر چه اين كتاب خانه ويژه ای تحت عنوان آموزش 
را كه توسعه  عالي انگلستان دارد، هنور ما امیدواريم كه ما چارچوبي

يا  همراستا با چالش ها و اهدافي جهاني  از ظرفیت داديم در چیستي

باشد. در حقیقت، رهیافت برنامه برخوردار بین المللي  يحداقل در سطح
درسي در مسیر غلطي خواهد رفت، اگر چرخش آن به صورت دقیق 
نباشد، زيرا چارچوب ما در برگیرنده اين آگاهي است كه ما در عصر 

های محلي برنامه درسي پايا باقي  م، حتي اگر ايدهیكن اني زندگي ميجه
تجربه آموختن دانش ارزشمند به شمار آيد و ارتباط مناسب د، و نبمان

 بین تدريس و مدرس در آموزش عالي برقرار گردد.
تر سخن بگويیم: ما  اجازه بدهید در بیان اهداف خويش واضح 

مون سه مفهوم دانستن، انجام معتقديم كه چارچوب پیشنهادی پیرا
 .دادن و بودن برای تنوع زيادی از تفسیرها قابل فهم  خواهد بود

تری درگیر  همچنین، ما قصد داريم كه برنامه درسي در قلمرو گسترده
                                                          شود، و به طرح شكلي از برنامه درسي بپردازد كه احتماال  مشوق 

              ني كه احتماال در جها 1دانشجويان برای توسعه خويش به انسان ماهری
د. البته چنین جمله ای مستلزم پرسش ش خواهد با آن روبرو مي شوند،

اند باشد؟ چه تو مي انساني تری است: يك انسان ماهر چگونههای مهیب
؟  گیرد مورد تاكید قرار ميدانشجويان  روی ويژگي هايي از جهان پیش

وی جهان به سهمه برنامه های درسي  حركتای بايد  چرا در هر واقعه

                                                           
1
 Accomplished human beings 
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مورد تفكر قرار گیرند؟ از آنجا كه اين فقط مقدمه است ما  ،تر گسترده
پردازيم، اما امیدواريم كه ها مي  به طرح اين پرسش 1در بخش كوچكي

 در اين كتاب به آنها پاسخ دهیم.  

آنچه ما در اينجا در خصوص اين كتاب اعتراف مي كنیم، پذيرش 
ا به عنوان يك پروژه بزرگ اين است كه موضوع برنامه درسي تنه

مالحظه شده است. به ياد داشته باشید كه طراحي برنامه درسي و 
تواند يك موضوع تكنیكي محض در نظر گرفته شود و آن  انجام آن نمي

كند. به طور  های اساسي در باره اهداف آموزشي مطرح مي پرسش

خالصه، چه چیزی بايد در جهان معاصر آموزش دهیم؟ همچنین، 
ضوع برنامه درسي پرسش های باز و اساسي در خصوص شكل گیری مو

كند. به چه  بیان ميرا شود،  ميبافتي كه در آن برنامه درسي طراحي 
باره يك ي، پرسش های ياد شده ممكن است درمیزان، به هر شكل

ین انسان كارآمد در جهان معاصر، هويت انسان، غايات نهايي، روابط ب

و يا حتي اجازه پديدار  دنباش یرامونش و غیرهانسان و محیط گسترده پ
؟ ازديدگاه ما فارغ از شودداده  به چنین چیزهايي است شدن ممكن

ها نه فقط به صورت مشروع بر  اين كه جواب چه باشد، اين پرسش
ديدگاه ما تأثیر دارند بلكه آن را به صورت خیلي ضروری انجام 

 دهند.  مي

ه صورت متأمالنه بر ديدگاه ما اثر تواند ب ها مي هر دو اين موضوع
بگذارند و يا به صورت واضحي حضور داشته باشند. در حقیقت، اين 

اكثر مواقع به صورت  درها  بخشي از بحث ما است كه اين موضوع
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 For the time being 
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های مناسبي برای صحبت در  اند و به عنوان موضوع واضحي كنترل شده
كتاب متداول نمودن  اند. بنابراين، يكي از اهداف اين نظر گرفته نشده

موضوع های اساسي و قابل بحث اهداف آموزشي است و اين كه چه 
در جهان معاصر هست. « شدن»و برای « وجود داشتن»چیزی برای 

اگر چنین موضوع های در قالب بحث رواج نیابند، بحث در خصوص 

های درسي به سمت كودكي و نبود خريدار درك برنامه های  برنامه
 عملي آنها پیش خواهد رفت.  درسي و اجرای

 

  1ابهام
امروزه در بسیاری از بحث ها واژه ابهام فراوان يافت مي شود: دركنار 

، و «3 سیالیت »، «2رواني»واژه ابهام اصطالحات ديگری از قبیل 

شود. برای ما اين اصطالحات زبان مناسبي برای  ديده مي« 4ثباتي بي»
سیاری از ايده های برنامه درسي . بهستندنزديك شدن به برنامه درسي 

اند. آيا برنامه درسي  ثابت نیستند و مرزهای آنها هنوز مشخص نشده
تنها بايد محدود به تجربیات آموزشي قصد شده گردد؟ آيا برنامه درسي 

گیرد؟ به چه میزان ايده برنامه درسي بايد بر  را در بر مي 5پنهان

كز گردد؟ تا كجا قلمرو تجربیات احساس شده واقعي دانشجويان متمر
درسي فراتر از آزمايشگاه، اتاق سمینار و سالن سخنراني، به  برنامه

                                                           
1
 Fuzziness 

2
 fluidity 

3
 liquidity 

4
 instability 

5
 hidden 
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صورت جغرافیايي گسترش يافته است؟ كتابخانه، محیط كلینیكي و 
 سالن مطالعه چطور؟ 

ها مشروع و خام هستند. آنها از اين جهت مشروعیت  اين پرسش

لي و به دنبال وضوح دارند كه هر كسي دارای ارتباط با آموزش عا
قلمرويي كه پرسش ها در آن عملیاتي شوند، را مورد  باشد، بخشي 

پرسش قرار مي دهند. عالوه براين، از طرفي ديگر، پرسش ها از آنجايي 
اين گردند، خام هستند.   كه منجر به پاسخ های مشخصي نمي

 ها متفاوت بحث شده راجع به پاسخ ها به دنبال اين نیستند كه پرسش

را در به وسیله پژوهشگران مختلف اهمیت داده شده است آنها كه 
برانگیز  در جستجوی توجه به ماهیت چالشپیدا كنیم، بلكه ادبیات 

. نكته اينجاست كه پاسخگويي هستندپاسخگويي در اين حوزه 
مدرسان، مربیان و ديگر كساني كه در تجربه دانشجو شركت دارند در 

د؟ مسئولیت دانشجويان در حركت به سمت ياب كجا آغاز و پايان مي

انجام موفق پتانسیل های برنامه درسي آنها در كجا قرار دارد؟ )البته، 
های درسي دانشجويان مبتني بر مفروضه  هر برداشتي از برنامه

تجربه آن را ای است كه آنها  درسي حاكمیت دانشجو در جهت برنامه
 ری است(.  مند پرسشگ كنند و به صورت دقیقي نیاز مي

 ايم؟ اين كار به دو                                            ام ا چرا ما چنین نكاتي را در مقدمه ذكر كرده

لیل انجام شده است: نخست، همان طور كه برای بسیاری از د
 چیزیايم، برنامه درسي چیزی جزء همان  پژوهشگران مشخص كرده

شود، نیست. چنین دركي به پذيرش آن در میان  كه درك مي
بلكه به مشاركت واقعي آنها وابسته است.  دشو محدود نمي دانشجويان
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اگر چه ما حامي اين انديشه هستیم كه عنصر اصلي برنامه درسي، 
دانشجويان و  گفتگوهای آنها و تفسیر آنها از برنامه درسي خويش 
است، توجه ما به معني واقعي كلمه بر آنها متمركز نیست؛ و ما منطق 

 وضیح خواهیم داد.كتاب ت اينخود را برای اين توجه  در 
و  به صورت اجماليدوم، ما احساس كرديم كه بايد در مقدمه 

 در شروع كتاب خويشكه  مداوم سیالياشتیاق و در جهت نه صادقا
هستیم و ما نمي توانیم در  پايبند همو  حركت كنیم بیان كرديم،

يكي از داليل خصوص قلمرويي كه كتاب در آن قرار دارد، دقیق باشیم. 
اب ناپذير به اين پرسش بر مي گردد: كجا م صراحت اجتناين عد
شود و موضوع های پداگوژی آغاز مي  های برنامه درسي تمام مي موضوع

شود؟ خیلي ساده شايد بگويیم كه برنامه درسي مجموعه ای از 
تجربیات آموزشي است كه تا حدی به صورت متأمالنه سازمان دهي 

اجرا تدريس كه برنامه درسي را های  اند و پداگوژی با فعالیت شده
، ارتباط دارد. در اينجا، پداگوژی در خدمت برنامه درسي قرار كند مي
گیرد: در معني دقیق تر، برنامه درسي به تدوين اهداف مي پردازد و  مي

في ای كارآمد است.  پداگوژی به دنبال تشخیص آن اهداف به شیوه

ابزاری برای اهدافي كه  وسیله است: پداگوژی-هدف رابطهنوعي  الواقع
امروزه اين پديده  ،آيد.  اما بوسیله برنامه درسي بیان شده، به شمار مي

 ها به همین سادگي قابل فهم نیستند.
برای مثال، يادگیری حل مسئله يك ابزار پداگوژيكي است يا بخشي 

آيد؟ مثالي ديگر اين است كه آيا روشي كه  از برنامه درسي به شمار مي

ان به صورت مشاركتي در گروهها يا يك فعالیت خاص كار مي دانشجوي
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كنند، موضعي مربوط به برنامه درسي يا پداگوژی است؟ فقدان پاسخ 
واضحي برای اين پرسش ها خود نشانگر ابهام قلمرويي است كه در اين 
كتاب قرار دارد. يادگیری حل مسئله مي تواند به عنوان موضوع هر دو 

برنامه درسي در نظر گرفته شود. اين ابهام قابل  عاليق پداگوژيكي يا
توجیه است: در عصر كنوني تجربه دانشجو و يادگیری بخش زيادی از 

های عمومي فراتر از تدريس و يادگیری اشغال نموده  عاليق در بحث
درسي در  است. اين اشتیاق كاربردهای زيادی برای درك مفهوم برنامه

الح معني برنامه درسي برای عصر حاضر دارد به طوری كه اصط

دربرگرفتن فعالیت های پداگوژيكي و برای تشويق چنین سبك 
كند، گسترش يافته است.  تدريسي هنگامي كه دانشجو را درگیر مي

بنابراين، در چنین موقعي ما در جستجوی گالويز شدن با ايده برنامه 
رسي به درسي در بافت آموزش عالي هستیم و مفاهیم زيادی از برنامه د

 يسرعت در حال تغییر هست. اين ابهام هر دو چالش ها و فرصت هاي

 را به وجود مي آورد. 
 

 اهميت
میت در اين بخش بیان اهمیت موضوع برنامه منظور ما از طرح اه

از اين موضوع است كه ما در آن درگیر شده ايم. ما معتقديم كه  درسي

ومي ي مي توان مفه، به زعم ما به سختدو جنبه اهمیت دارد: نخست
مهمتر از برنامه درسي پیدا كرد كه در آن بتوان آموزش عالي را درك 
كرد. در سراسر جهان، دولت ها اقدام به گسترش سیستم های ملي 

اند: چهل  سیستم های انبوه كرده به آموزش عالي با هدف رسیدن
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 رود از بزرگساالن جوان انتظار مي ،درصد، پنجاه درصد يا حتي بیشتر
. تحت چنین شرايطي توجه به برنامه 1كه آموزش عالي را تجربه كنند

رسد كه  به نظر مي درسي به يك مسئله ضروری تبديل شده است: 
بر اين  يابد.تغییر كه اين نقطه كور مسیرش  كشد نمي خیلي طول

برای همسويي با  را برنامه درسي آموزش عالي ،اساس دولت قصد دارد

امعه تطبیق دهد. آگاه شدن در باره اهداف تعلیم بزرگساالن جوان در ج
دريافت و به كار گیری اين اهداف در قالب  وو تربیت همه دانشجويان 

به شمار مي آيد:   2مجموعه منسجمي از تجربه ها درخواست مشكلي
براين اساس، موضوع های برنامه درسي قابل حل يا حذف نخواهند بود، 

استفاده حداكثر از پتانسیل خويش  حتي اگر  آموزش عالي به دنبال

كنند، باشد. در بافت آموزش  برای آموزش كساني كه آن را تجربه مي
 آيد.                                                   عالي برنامه درسي حقیقتا  يك موضوع مهمي به شمار مي

                                            نوع دومي از اهمیت نیز دارد، نوعي كه ما قبال   ياما برنامه درس
نامه درسي كه به مسئله های بر های ما ايم. در قضاوت پیشنهاد داده

 شود، ارائه مي های عمومي راجع به آموزش عالي صورت جدی در بحث
                                                                اهمیت چنداني ندارند. ما بعدا  بیشتر در اين باره خواهیم گفت و در 

اينجا ما پرچم اين موضوع را برافراشتیم. در حقیقت سكوت زيادی به 
 معني دقیق كلمه در خصوص برنامه درسي وجود دارد. اين مسئله
مهمي است كه بي میلي در اين خصوص وجود دارد يا برای بسط دادن 

                                                           
در ايران نیز در طول چهار دهه گذشته فراگیر شدن آموزش عالي در ايران مرزها را  1

 گسترانده است. 
2
 Tall order 
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های مهم، اگر مهم ترين جنبه نباشد،  بحث  در خصوص يكي از جنبه
شايد « هاملت بدون شاهزاده»آموزش عالي هنوز مشكل وجود دارد. 

استعاره مناسبي در توصیف اين بحث در باره آموزش عالي باشد. 

درسي كه بايد در مركز بحث ها باشد، به  مفاهیم زيادی از برنامه
 سختي در جايي ديده مي شود. 
ای  هايمان در اينجا بر برداشت دوگانه افزودن ايده اهمیت به تالش

متمركز است كه چنین عنواني هم به جايگاه اهمیت برنامه درسي 
آموزش عالي اشاره دارد يا برعكس « 2اثربخشي»و هم « 1سالمت» برای

میت و ناديده گرفتن آن اشاره دارد. در زماني كه سیستم به فقدان اه
،  موسسه ها ها در جهت جذب بیشتر دانشجويان، تنوع زياد در میان

هنگامي كه جهاني كه در باآلخره ارائه بسیار خوب واحدهای درسي و 
بسیار پیچیده شود، اين  ،كنند آن فارغ التحصیالن زندگي مي

به صورت  ينه های آموزش عالي و جامعهتواند در هز اهمیتي فقط مي بي

 يابد.  گسترده تری تداوم
برخالف اين پیش زمینه، ممكن است احساس شده باشد كه اين 

ارزشمندی برای بیان ايده برنامه درسي در آموزش عالي است. ما  اقدام
اين كتاب را فرصتي مناسب برای توسعه ديدگاه خاصي در باره برنامه 

مورد مالحظه قرار داديم و  21و در قرن  درسي در آموزش عالي

ای به همان چیزی كه ما انتظار  پرداختن به چنین ايده احتمال دارد
داريم، تبديل شود.  موقعیتي كه آگاهي از برنامه درسي را به عنوان 

                                                           
1
 Well-being 

2
 Effectiveness 
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تر از آنچه به صورت نرمال درك شده بود، به پیش ببرد.   فضايي گسترده
ن بخشي از بحث ما است كه در حقیقت، به صورت دقیق تر اي

های درسي  تا حدی چه به صورت واضح يا پنهان چیزهايي را كه  برنامه
هستند « 1بیش از حد پیش پا افتاده»                           معموال  در قالب اصطالحاتي كه 

را مورد تفكر قرار دهد. بخشي از انگیزه ما برای نوشتن اين كتاب به 

در راستای  مشاركت در گسترش فهم عمومي مفهوم برنامه درسي
و در نظر گرفتن « 2ادراك خويش»دربرگرفتن آگاهي از خود دانشجو و 

گردد. ما مدعي  برمي دانشجو به عنوان شخصي برای بودن و شدن
هستیم كه  اگر به دنبال اين هستیم كه برنامه های درسي در آموزش 
عالي از كفايت الزم برای عهده دار شدن وظايفي كه با آنها روبرو مي 

و كمكي به افراد برای توسعه منابع مالي انساني  ،د، برخوردار باشندشون
گاني بسیار  نمايند، داشتن چنین واژه 21برای موفقت مالي در قرن 

 ضروری است. 
كه  ستدرسي برگرفته از تأمالت اولیه ما اين برداشت از ايده برنامه

سیر                                      نه ضرورتا  دارای ماهیتي چندرشته ای تف را ما وظیفه خودمان
گیرد. ما اساس مطالعه  كرديم،  بلكه ممكن است چند متني را نیز در بر

های درسي و كاركردهای  خودمان را بر دنبال كردن تشريح فهم برنامه
از موضوع ها و در بعضي از موسسه ها  برنامه های درسي در تعدادی

باره روايتي كه ما در معني دقیق كلمه بر قرار داديم. آن شواهد در

                                                           
1
 Far too narrow 

2
 Self -understanding 
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س ديدگاههای فرهنگي، فلسفي و جامعه شناختي تدوين كرديم، به اسا
 كار گرفته شده است.

اما همه اين موارد كه ذكر گرديد، نه به خاطر اين است كه ما آرزو 

نیاز به  دداشتیم تخصص خود را نشان دهیم، بلكه بیشتر برای پیشنها
 های های كنوني مدرسان، تیم های بیشتر برای فهم تالش فعالیت

مه كساني كه با مسئله های درسي و ه واحدهای درسي، طراحان برنامه
باشد.   درسي سر و كار دارند و بايد ارزش داده شود، مي برنامه
رويكرد »كارگیری يك های پیشین پیچیده هستند و به  مسئله

ق يطلبد.  اگر برنامه درسي آموزش عالي از طر را مي« 1روشنفكرانه
دانشجويان  به دنبال افزايش يادگیری ها فعالیتمجموعه ای از اهداف و 
رای به طوری كه يادگیری آنها از كفايت الزم ب به باالترين سطح است 

، پس ما به ايده برخوردار باشدروی  انسان و جامعه  شهای پی چالش
هايي كه به زودی خواهند آمد، نیاز داريم. اين كتاب فقط يكي از 

   پیشنهادات برای آن آرزو است.
معرفي  های مهم را در اين كتاب ما تالش كرديم  تنوعي از بحث

اين داده شود. تعداد بیشتری  طرحكنیم و شايسته است كه اجازه 
ای وشخصي هر دو ما )بارنت و كواته(  مسئله برگرفته از اهمیت حرفه

                                                               است: تقريبا  از طريق تدريس است كه ما خودمان را به صورت حرفه ای 

بريم،  اغلب به خاطر  ما از تدريس لذت ميكنیم.  درك مي
كنیم و از طريق آن  های تدريس احساس ترس مي مسئولیت

دستاوردهای شخصي و ذهني به دست مي آوريم. بنابراين، بدون شك 

                                                           
1
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آنچه بايد در اين كتاب بگويیم اغلب برگرفته از تجربیات خودمان به 
 عنوان مدرسان دانشگاه است. 

ما در فرايند تدريس، عالقه به انجام تمام و اما مشاركت مشتاقانه 
كمال يك تدريس تا جايي كه ممكن باشد، ما را به سمت فهم 

هدايت نمود )رجوع  تأيیدنشدههای تدريس و بیان فرصت هايي  چالش

(.  به ويژه، ما بر اساس تجربیات خويش متقاعد 1989، 1شاتشود به اك
هايي كه ممكن است شده ايم كه تجربیات دانشجويان همه آن چیز

باشد، نیست مگر اين كه به برنامه درسي دقیق تر نگريسته شود. از 
دارد و به عبارت ديگر  2ها، اين كتاب ماهیتي اتوبیوگرافي بعضي جنبه

 بیانگر ارزش ها و باورهای ما به عنوان مدرسان دانشگاه است. 

                                                           
1
 Oakeshott 

پردازد به صالحديد مترجمان به  به معرفي سه بخش اين كتاب مي بخش انتهايي مقدمه كه 2
 ابتدای هر بخش انتقال يافت.


