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 3دکتر کورش فتحی واجارگاه
ده گسترمطالعات برنامه درسی در یک قرن اخیر تغییر و تحوالت  چکیده:

از  یکی ای را در حوزه نظریه برنامه درسی تجریه کرده است که بی شک نوفهم گرایی

را  ظیرینمهم ترین و برجسته ترین دوران هایی است که رشته با آن رشد و تعالی کم 

ته ک رشبدست آورده است. در عین حال این دوران عمال نوعی واکنش به دوران کالسی

یط الش برای کشف و توسعه رشته در محتاز مدارس و است که با فرمان عقب گرد 

ه ز دههای دیگر همراه بوده است. آنچه که در واقع رشته مطالعات برنامه درسی ا

 درک تجربه کرده است عقب نشینی از مدارس و فربه کردن هرچه بیشتر فهم و 1970

ت دریاف ت وحثابرنامه درسی به عنوان گفتگویی پیچیده بوده و عمال رشته آنقدر در مبا

ت ه اسهای نظری حوزه هایی نظیر سیاست، جامعه شناسی، فلسفه و مانند آن غرق شد

 ه درسیرنامکه عمال در آثار جدید در قلمرو نظریه برنامه درسی کمتر نشانی از خود ب

 تبرجا مانده است و عمال انسجام و کارایی رشته به شدت زیر سئوال رفته اس

تری که ل بسات برنامه درسی در ایران بواسطه عدم اقباتنگناها و انسداد مطالع

( رشته عمال برای آن همه توان خود را معطوف کرده است)یعنی آموزش و پرورش

نظری  دهایرشته را  دچار بحران های متعددی نظیر تکرار، عدم کارایی، فقدان دستاور

ت . اس یت نمودهقابل مالحظه و عدم بکار گیری فارغ التحصیالن و حتی بحران مشروع

ه ست کاین وضعیت جنبشی را در ایران در حوزه نظریه برنامه درسی بوجود آورده ا

ه رشت نو/چندبسترسازی مطالعات برنامه درسی خوانده می شود و در آن ضرورت توجه

ره به زیست بوم های جدید نظیر حوزه های سازمانی، آموزش عالی، صنعتی، مشاو

 ید قرار گرفته است.برنامه درسی و ...مورد تاک

درسی  نامهمقاله حاضر تالش می کند با استفاده از واژه هایی نظیر اوتیسم بر

زی در موا و برنامه در سی آکواریومی، راه برون رفت را در آنچه که نظریه جهان های

 مطالعات برنامه درسی می نامد معرفی کند. 

 برنامه رسازیبست زیست بوم های برنامه درسی، نو/چند: کلمات کلیدی

، یومیدرسی، اوتیسم زمینه ای مطالعات برنامه درسی، برنامه درسی آکوار

 نظریه جهان های متعدد در مطالعات برنامه درسی

 

Dr. Kourosh Fathi Vajargah 
Abstract: Curriculum studies have undergone extensive 

changes in curriculum theory; especially in reconceptualisation 

era, which is undoubtedly one of the most important and 

prominent periods. At the same time, this period could be 

practically considered as a reaction to the classical conception of 

the field, which has been accompanied by a backward command 

from schools and an attempt to discover and develop the field in 

other environments. 

What curriculum studies have really experienced since the 1970s 

is retreating from schools and gaining more and more 

understanding of the curriculum as a complicated conversation, 

and in practice the discipline has been immersed  in theoretical 

discussions and perceptions in areas such as politics, literature 

sociology, philosophy etc. especially in new works in the field of 

curriculum theory, so that less traces of the curriculum itself has 

been left, and in practice, the coherence and efficiency of the field 

has been severely questioned. 
Shortages and obstruction of curriculum studies in Iran due to the 

lack of support from the context for central focus of the field (i.e. 

education) have led to several crises such as repetition, 

inefficiency, lack of significant theoretical achievements and the 

unemployment of graduates and even the legitimacy crisis. This 

situation has created a movement in Iran in the field of curriculum 

theory, which has been known as re/multicontextualisaion of 

curriculum studies. This is a theoretical movement which pays 

attention to new curriculum ecosystems such as organizational 

learning, higher education, curriculum consulting etc. The present 

paper using concepts such as contextual autism in curriculum 

studies and the idea of aquarium curriculum, seeks to introduce the 

way out in what has been called as theory of multiverse curriculum 

studies. 
Keywords: Contextual autism of curriculum studies, aquarium 

curriculum, theory of multiverse curriculum studies 
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 مقدمه

بی گمان مبنای تحول هر حوزه ای با نقد درونی آن رشته توسط متخصصان با عنایت به 

دستاوردها و ناکامی های آن حوزه معرفتی آغاز می گردد.حوزه مطالعات برنامه درسی با عمری 

بیش از یک قرن و البته شاید با نصف همین میزان در ایران، حوزه ای جوان و دارای شتابی بی 

در توسعه و افرایش کمی در سراسر گیتی است. رشد روز افزون مجالت تخصصی ، شکل  مانند

گیری انجمن های علمی تخصصی مطالعات برنامه درسی بین المللی ، منطقه ای و ملی و البته 

گان این یلی و باال رفتن شمار دانش آموخترشد روز افزون برنامه های دوره های تحصیالت تکم

 جنبش  ای متفاوت به این حوزه معرفتی داده است. ور اخص چهرهرشته در ایران بط

 دیگر متن  به متن  کاربست دانش و مفاهیم   از یک نه درمعنای نو/چندبسترسازی

(Bernstein, 2003و یا )  سازگار کردن  مفاهیم جهانی با  شرایط  نوبسترسازی به عنوان

برنامه درسی مدنظر  بسترهای مطالعه در معنای تکثرگرایی در  ( بلکهPinar, 2015محلی )

در اینجا منظور بهمین دلیل شاید واژه چند بستر سازی برای این مقصود مناسب تر باشد. . است

و گفتمانی است   ناظر بر دغدغه 1در زیست بوم های مطالعات برنامه درسیاز نو/چندبسترسازی 

رن از ظهور و بسط آن در رشته که در صدد تکمیل پروژه نوفهم گرایی است که بیش از نیم ق

بسترسازی در ناکام ماندن چند /برنامه درسی می گذرد.وجه مشترک پروژه نوفهم گرایی و نو

ت را در یرشته در دوران تمرکز بر مدرسه و تالش برای گره گشایی از کار مدارس است. این واقع

 نوشتار زیر از ویلیام پاینار بهتر می توان درک کرد:

وقتی برای اولین بار من مطرح کردم که این حوزه  1970 در آغاز دهه

از مدرسه و معلم فاصله می گیرد، برخی از اساتید این حوزه آن را 

نپذیرفتند. برای من کامال واضح بود که وقتی اولین بار در دانشگاه 

(، مشاهده کردم که معلمان نسبت به 1972روچستر تدریس کردم )

ن هستند. روابط معمول بین مشتری و اساتید تعلیم و تربیت بدبی

مشخص بود این  1970متخصص خراب شده بود..... آنچه که در دهه 

بود که اکثر معلمان، اساتید را به عنوان دوستان خود در نظر نمی 

گرفتند و البته آنها را به عنوان یک متخصص قبول نداشتند. بر این 

محیط مدرسه و  اساس پیشنهاد دوری و فاصله گرفتن این رشته از

 (1399گسترش به سمت محیط های دیگر ارایه شد.)پاینار، 

                                                 
 در باب تفاوت و حدود وثغور این برداشت ها در مقاله ای جداگانه بحث خواهد شد  1
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شته منادی این مساله است که ر ،جنبش نو/چندبسترسازی به عنوان دیدگاهی ایرانی

ان این فرم ز ازمطالعات برنامه درسی بطور عام در سراسر جهان  و البته بطور خاص در ایران هنو

وفهمی نآنچه که عمال در پروژه .مایت و پیروی نمی کند اولیه شکل دهنده جنبش نوفهمی ح

نامه درسی و تالش برای درک و فهم بر اتفاق افتاده است عبارت است از عقب نشینی از مدرسه

دید برای به ظاهر این جنبش در تالش خود برای گشودن زوایای ج به عنوان گفتگویی پیجیده.

اه ری)نگو کمپ های فکری فراتر از نگاه تایلرشته موفق بوده است و طیف مختلف دیدگاهها 

لیل این د ه دو( خود موید این ادعا است اما ب 2016: موریس ، 1995کنید به پاینار و دیگران، 

 جنبش در تدارک بسترهای جدید با مشکل مواجه بوده است:

عث سی بااول  عدم توجه کافی به بسترهای مختلف موجود برای رشته مطالعات برنامه در

ر ده دشنان تمرکز بر نظام آموزش و پرورش باشد . نگاهی به آثار منتشر چشده است که هم

وزه همچنان در از اینرو ادبیات این ح . دهد حوزه برنامه درسی به وضوح این تمرکز را نشان می

ته ن گفاشغال آموزش و پرورش است و کمتر نشانی از محیط های دیگری که پاینار از آن سخ

 د دارد.وجو ، است

شدت بنین تمرکزی باعث شده است که رشته عمال در حوزه های علمی دیگر چدوم ثمره 

اسی، انشندرگیر شود.  از یک جهت این توجه و تغییر جهت به سمت حوزه هایی چون فلسفه، رو

ت های (، هوی 2016&2015بویژه آنطور که در کارهای موریس) انسانشناسی ، ادبیات و غیره

ع مرجع ( و سایر مناب2010،  و دوران بعدی مالوسکی)2012پاچکو،  (،1399ر)نوپدید پاینا

 ز حدامشاهده می شود، نوعی از هم گسیختگی و فروپاشی در ادبیات رشته و غرق شدن بیش 

سوی هویت  زمینه های حوزه های میزبان است. برای مثال در مطالعه کتاب به آن در مفاهیم و

به  خواند، آیا ی از مواقع خواننده از خود می پرسد که آنچه که میدر بسیار های نوپدید پاینار

نند آن ما وسفه لبرنامه درسی مربوط است یا بیشتر ادغام شدن در جامعه شناسی، روانشناسی، ف

 است؟

تمرکز بیش از حد بر محیط آموزش و پرورش و عدم واکاوی فرصت های موجود در سایر 

عاصر عمال رشته را در حالتی قرار داده است که من آن را زندگی بشر م عرصه هایبسترها یا 

می نامم . منظور از اوتیسم یا اختالل در خود فروماندگی عبارت است از نوعی 1اوتیسم زمینه ای 

اختالل که در اوان کودکی بصورت مشکل در برقراری ارتباط و تعامالت اجتماعی، رفتارهای 

درک دنیای در مشکل فرد ، مشخصه آن  نتری د  ولی مهمکلیشه ای و تکراری  و... بروز می کن

                                                 
1 Contextual Autism 
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نظر می رسد رشته جوان ب. (Autism Society, 2021)پیرامون و ایجاد تعامل با آن است 

 مطالعات برنامه درسی که در مقایسه با بسیاری از علوم بالغ، نوعی علم کودک و نسبتا جدید

باط با محیط ها و بسترهای پیرامون خود تلقی می شود دچار این مشکل از لحاظ برقراری ارت

 نوعی تکرار در روش ها و رویکردها در مطالعات برنامه درسی شده است. رگیراست و عمال د

ن اییا چند بستر سازی است.  راه حل اساسی در حرکت رشته  به سوی  نوبسترسازی

بدین  رسی است.رویکرد به معنای جستجوی محیط های جدید در قالب اکوسیستم های برنامه د

در  " ی درسیبرنامه ریز"بر تمرکز بر تقویت حلقه ضعیف شده با معنا که هم برنامه درسی باید 

ی نامه درسز برادوران نوفهم گرایی به سوی مدارس گام بردارد و با فهم های چندگانه و آنچه که 

ه ریزی نامعنی بربه عنوان گفتگوی پیچیده درک شده است، جان تازه ای به قلمرو اصلی رشته ی

هم در  زد ودرسی ببخشد و این یافته ها را در عمل و برای گره گشایی از کار مدارس جاری سا

سازمان ها،  صدد تقویت حضور برنامه درسی در اکوسیستم هایی به غیر از مدسه مانند دانشگاه،

هم  وشد با حوزه های کسب وکار، بزرگساالن و مشاوره برنامه درسی در خارج از محیط مدرسه

دید ای جتالش کند بازارها یا اکوسیستم های جدید نظیر خدمات اجتماعی، حوزه کسب و کاره

مووک ها  نظیر استارت آپ ها، اکوسیستم های جدید فناوری نظیر هوش مصنوعی، رایانش ابری،

اب درت تیش قو غیره بیابد و حضور برنامه درسی در این قلمروها را به عنوان مفری برای افزا

 .آوری رشته و کاربردی بودن هرچه بیشتر آن فراهم نماید

بش شاید بتوان گفت نوبسترسازی یا چند بستر سازی گفتمانی در راستای تکمیل جن

ر دسکی نوفهم سازی و متعلق به دوران جدید رشته است همانطور در کتاب دوران بعدی مالو

 جدی  به های رشته با حوزه ها و زمینه باره آینده رشته در دوران پسانوفهمی، توجه به پیوند

 (Malewski, 2010).عنوان یک قلمرو نوظهور در برنامه درسی مورد تاکید قرار گرفته است

رتباط اارای دبطور کلی مساله اصلی رشته ، برقراری ارتباط با بسترهای جدید است . رشته 

  ستجه هتری که با آن مواموثر با بسترهای مختلف نیست. هم رشته بستر ساز نیست و هم بس

از  وغاز کند ود آخارتباط خواه نیست . از اینرو رشته باید از الک خود خارج شود و از نقد درونی 

ا در رازی آنجا که دانش عمدتا محلی و وابسته به زمینه است، هر کشوری باید این نوبستر س

 هانیجمه درسی در سطح درون خود آغاز کند و دستاوردهای خود را به رشته مطالعات برنا

ات طالععرضه کند. دانشجویان رشته  حق دارند تحلیل درست و جامعی از دنیایی که رشته م

 د، داشته باشند.نبرنامه درسی می تواند در آن فعالیت ک
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 برنامه درسی اکواریومی و نظریه جهان های متعدد در مطالعات برنامه درسی:

 برنامه درسی آکواریومی

ه از کندرمی قصد دارم درباره مفهوم جدیدی به نام برنامه درسی اکواریومی و سدر اینجا 

رسی که دامه می عبارت است از برنوآن بوجود می آید صحبت کنم. منظور از برنامه درسی آکواری

ه باشد. داشتدر یک محیط تصنعی و بسته سازماندهی و اجرا شود و ارتباط واقعی با محیط خود ن

ندرت ان بنامه های درسی متمرکز بر مسائل تعریف شده ای است که یادگیرندگبخش مهمی از بر

اقعی ودگی با آن مسائل در زندگی واقعی مواجه می شوند و یا حداقل کیفیت این مسائل در زن

و  و در حل آیندمتفاوت است به گونه ای که یادگیرندگان نمی توانند از عهده آن مسائل واقعی بر

عنوان  د بهاتوان هستند. به عبارت دیگر برنامه درسی اکواریومی می توانفصل مسائل زندگی ن

صنوعی میطی برنامه ای مصنوعی و بدون ارتباط  تعریف شود که فراگیران را برای زندگی در مح

ند با توا و نه واقعی آماده می کند. بنظر می رسد حداقل بخش مهمی از برنامه های درسی می

رای تواند ب ا میمحیط و زندگی واقعی مواجه شوند. اما آنچه که در اینج اتهام نداشتن ارتباط با

ه سندرم تعارتببین رشته مطالعات برنامه درسی مورد استفاده قرار گیرد بیشتر استفاده از اس

 آکواریوم یا تانک کهنه است.

 سندرم آکواریم در مطالعات برنامه درسی:

 طی کهلیل رفتن و اسیدی شدن آب در محیعبارت است از تح منظور از سندرم آکواریوم

عدم  ویان ماهی ها و آبزیان در آن بطور مصنوعی زندگی می کنند و بتدریج به علت زیست آبز

حیطی ست منوسازی محیط و اب و نداشتن ارتباط موثر و تعادل مناسب در عناصر شیمیایی و زی

ی دریجات به سمت نابودی تعلیرغم آنکه همه فکر می کنند که همه چیز عادی است ، موجود

ازه وارد ( بعالوه اضافه شدن هر آبزی دیگری به سرعت به مرگ ت2017حرکت می کنند)پالتا، 

ه و کرد منجر می شود در حالیکه بقیه موجودات زنده در محیط آکواریوم به آن شرایط عادت

ر لکه تغییبم ویآکواربتدریج دچار نابودی می شوند. راه حل نیز نه تغییر یکباره شرایط در محیط 

 دریجی و سالم سازی آن بر اساس متعیرهای موجود در محیط واقعی و طبیعی است.ت

ظاهرا عدم ارتباط رشته مطالعات برنامه درسی با محیط واقعی و سپهرهای متعدد حیات 

بشری بدون شباهت با سندرم آکواریوم نیست. بنظر می رسد رشته از آنچه که رشته ای ارتباط 

ای فعالیت های رشته تنخوانده می شود به شدت فاصله گرفته است. بخش اعظم و قابل اعساز 

در حیطه آموزش و پرورش صورت می پذیرد و ارتباط جدی و حضور موثر در سپهرهای دیگر 

صنعتی، تجاری، کشاورزی، آموزش های غیر رسمی و... ندارد. این وضعیت عمال رشته را در 
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که نسبت به ظرفیت ها ، فرصت ها و شرایط موجود در سایر بسترها و وضعیتی بسته قرار داده 

ا بی توجه بوده  و امکان رشد و بالندگی را هم برای رشته و هم برای فعاالن آن مورد عرصه ه

غفلت قرار داده است، وضعیتی که دیر یا زود بواسطه عدم استقبال بستر اصلی یعنی نظام  

 خطر انحطاط می گردد.  اموزش رسمی منجر به زیر سئوال رفتن رشته و

بسته که عمال امکان سازگاری فارغ التحصیالن و  راه حل نیز نه به یکباره شکستن فضای

ی از طریق ایجاد ئمتخصصان با آنها وجود ندارد بلکه نوعی تغییر تدریجی و ایجاد ارتباطی بط

روزنه هایی برای برقراری ارتباط با سپهرهای متعدد و متنوع امکانپذیر است که می توان از آن 

ی جدید نام برد. برای تکمیل این دیدگاه ضروری 2هاورود و ارتباط با سپهر 1نوان مفرهایتحت ع

ریه جهان های ظاست تا به تببین سپهرها یا زیست بوم های جدید برنامه درسی با استفاده از ن

 متعدد در فیزیک پرداخته شود.

 نظریه جهان های متعدد در مطالعات برنامه درسی

 جهان های موازی در فیزیک

د برای تبیین شرایط در رشته مطالعات برنامه درسی کمک یکی از نظریه هایی که می توان

کند، نظریه انفجار بزرگ یا بیگ بنگ و شکل گیری جهان است. ابتدا به تبیین مختصر آن نظریه 

در فیزیک پرداخته می شود سپس جایگاه آن در نظریه برنامه درسی و جنبش نو/چندبسترسازی 

 3.مورد بررسی قرار می گیرد

نشگاه سط هیو اورت، دانشجوی دکترای داتوهان های موازی اولین بار اساسا نظریه ج

ا با ههان جپرینستون مطرح شد که بر اساس آن جهان های موازی با جهان ما وجود دارد و این 

ان های ز جههم در ارتباط هسنتد و در واقع آنها شاخه ای از جهان ما هستند و جهان ما هم ا

 ( Hooper, 2014).دیگر منشعب شده است

جهان از وضعیت بسیار متراکم اولیه آغاز شده و در گذر  ، بر اساس نظریه انفجار بزرگ

که به میلیاردها سال قبل بر  ، پس از انبساط اولیه گیتی است.  زمان در حال انبساط و توسعه 

ساده، پدید  اتمهای و بعدها ذرات زیراتمی به اندازه کافی سرد شد که امکان پیدایشمی گردد ، 

، باعث نیروی گرانش ولیه بر اثرپیکر از عناصر اد. به هم پیوستن ابرهای غولمآ

 (Wikipedia, 2021).شد کهکشانها و ستارگان پیدایش

                                                 
1 scapes 
2 spheres 

و هدف در  نظریه جهان های موازی در مطالعات برنامه درسی در مقاله ای جداگانه بحث خواهد شد 3

 .اینجا معرفی مختصر این دیدگاه است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86


...در ینو/چند بسترساز دگاهید ینظر یها انیبن  

 13 

( انفجار بزرگ )بیگ بنگ ، بر اساس نظریه فیزیک دانان خصوصا استفان هاوکینگ

 فاناست . ها یکی از آنهاسترا ایجاد کرده و جهان ما تن های موازی  جهاناز  مجموعه ای 

ه را نظری ی تالش کردند تا اینضبر اساسی مدل ریا  گهاوکینگ به همراه همکارش توماس هرتو

ن مرز بدو تببین کنند و بستری را برای درک فضای چند جهانی بعد از انفجار بزرگ نه بصورت

 (2018)هاوکینگ و هرتوک، .بلکه  محدود و کنترل شده ارائه کنند

 های متعدد در مطالعات برنامه درسیجهان 

برخی آن را   .کاری دشوار است ، بیان اینکه نقطه آغاز رشته برنامه درسی کجاست

، برخی به مقاله کودک و برنامه درسی 1918همزمان با انتشار کتاب فرانکلین بوبیت در سال 

ع را به آثار و اقدامات ( و برخی نیزنظیر پترا  ماونر این موضو1399)فتحی واجارگاه، 1902دیویی

( مرتبط می دانند اما برجسته ترین روایت انتشار کتاب 1399ژان آموس کمینیوس )پاینار، 

جهان مطالعات برنامه درسی در حال توسعه و انبساط  ، است. از آن زمان 1918ت در سال یباب

ما هم دارای جهان وده است اما بی تردید این امر یک غفلت بزرگ بوده است که همانند کیهان، ب

های موازی بوده ایم و اغاز رشته تنها با شروع و انبساط رشته در حوره آموزش و پرورش عمومی 

نبوده است. برای مثال مطالعه هشت ساله که به ارتباط برنامه های درسی مدارس متوسطه و 

وزش معلمان کالج ها پرداخته بود ویا رساله دکترای تایلر که در خصوص برنامه های درسی آم

( و شواهد  ,2013Alkin، عمال در بستر برنامه درسی اموزش عالی صورت گرفته است) 1بوده

دیگری بیانگر آن است که همزمان با تولد رشته ، این انبساط و توسعه در عرصه های دیگر کم و 

عمومی بیش می توانست صورت پذیرد . این فعالیت ها اگرچه فاقد انسجام همانند آنچه در حوزه 

مطالعات برنامه درسی است اما در برخی حوزه ها نظیر آموزش و بهسازی منابع انسانی با ادبیات 

و...  21001، 29990، 10015متفاوت ومبتنی  بر استاندارسازی خصوصا استانداردهای ایزو نظیر 

رزی با اما کم وبیش با شباهت های بسیار زیاد جریان دارد. بهمین سان در حوزه ای نظیر کشاو

در صدد آموزش کشاورزان است که شباهت ها و البته تفاوت های چندی با   2ادبیات ترویج 

مطالعات  موازیمطالعات برنامه درسی در حوزه اصلی دارد  . بنابراین می توان از جهان های 

 .برنامه درسی سخن گفت که در سپهرهای متعدد در جریان است

 سپهرها-استراتژی مفرها

دیدگاه برنامه درسی آکواریومی، که توصیف کننده در خود فروماندگی و عدم بر مبنای 

ارتباط رشته با دنیای پیرامون است، سرآغاز حرکت برای توسعه و بسط رشته در عرصه های 

                                                 
1 teacher training curricula 
2 extension 
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جدید استفاده از مفرها یا پنجره های خروج و مبادله با جهان های پیرامون است که از آن تحت 

رسی می توان نام برد. بطور کلی در یک طبقه بندی کلی دست کم از عنوان سپهرهای برنامه د

سپهر -مفر یا پنجره به سمت سپهرهای برنامه درسی می توان نام برد ازجمله مفر  12

، 3، فناوری2)از جمله آموزش عالی و آموزش و بهسازی منابع انسانی(، کشاورزی1آموزشی

و  11، مالی10، رسانه9، حمل و نقل8ی، انرژ7، تجاری6، زیست محیطی5، خدماتی4صنعتی

 12فرهنگ.

این تعامالت و کیفیت مطالعات برنامه درسی در این سپهرها در بحثی جداگانه تبیین 

خواهد شد. بی تردید میزان پیشرفته بودن مباحث برنامه درسی در این جهان ها یا سپهر ها  در 

ش بحث چالشی و جالبی خواهد مقایسه با برنامه درسی در سرزمین اصلی یعنی آموزش و پرور

بود . اینکه آیا مباحث و کارهایی که ما در سرزمین مادری انجام می دهیم با آنچه که در 

آیا آنها راههای متفاوت یا مشابهی را  پیموده اند؟  سپهرهای دیگر انجام می شود یکی است؟

حیت ها، دانش فنی  این سپهرها چگونه عمل کرده است؟ چه صال هریک ازانسان برنامه درسی در

این از سرزمین مادری به هر یک از و دغدغه هایی دارد؟ شباهت ها و تفاوت ها کدامند؟ ورود ما 

سپهرهای جدید با چه چالش ها و دستاوردهایی همراه خواهد بود؟ ما برای آنها چه چیزی را به 

خواهند کرد؟ آیا از یک  ارمغان خواهیم برد؟ آنها برای ما چه آموزه ها و نوآوری هایی را عرضه

میتوان درآینده پرده برداری کرد که در آن با استفاده  13جهان ترکیبی از مطالعات برنامه درسی 

از قابلیت ها و توانمندی های همه سپهر ها،  به جایگاه باالتری از نظریه و عمل برنامه درسی 

امه درسی در سرزمین های ؟ پاسخ به سئواالت هرچه که باشد آینده ازآن مطالعات برنیمبرس

جدید خواهد بود و قابلیت های موجود در این سپهرها،  به رشته نسبت به آنچه که در دوران 

 .کالسیک و نوفهم گرایی شاهد بودیم ،  سیمای متفاوتی خواهد بخشید

                                                 
1 Education 
2  Agriculture 
3  Technology 
4  Industry 
5 Service  
6 Environment  
7 Business  
8 Energy  
9 Transportation  
1 0 Media  
1 1 Finance 
1 2 Culture 
1 3 Hybrid curriculum studies 
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 نتیجه گیری

 سی درسترسازی بسان هر جنبش فکری دیگر در حوزه مطالعات برنامه درچند ب/جنبش نو

کل ششته کنش به ضعف ها و نارسایی های موجود در دیدگاههای نظری و یا اقدامات عملی روا

ن سداد و بز انی نگاهی اصالح گرایانه و راهگشا همراه با طرح مشخصی برای خروج ااراگرفته و د

ته بست موجود و حرکت به سوی فرصت ها و سرزمین های جدید برای توسعه و بالندگی رش

و  حرکت به فراسوی آنچه نوفهم گرایی در صدد آن بوده است، از سیمااست. بی تردید 

ین لق اتصویرهای جدیدی از رشته پرده برداری خواهد کرد که هم ورود به این فضا ها و خ

د و هم د بوتصاویر برای متخصصان و صاحبنظران حوزه مطالعات برناهه درسی هیجان انگیز خواه

در و مص را بیش از پیش به تصویر خواهد کشید و هم منشاقابلیت ها و توانمندی های رشته 

 .خدمات متنوع و متعددی برای سپهرهای مختلف زندگی آدمی خواهد شد

ید و آبی تردید ورود به چنین فضاهایی مستلزم آن است که رشته از الک خود بیرون 

سی در ه هایتغییرات مهمی را در زمینه آماده سازی پژوهشگران و متخصصان در قالب برنام

 ،دفی هجدید دانشگاهی  برای زیست در  فضاهای جدید تدارک دیده شود . در راستای چنین 

تعدد و ای منظریه جهان های موازی در مطالعات برنامه درسی و استراتژی مفرها به سوی سپهره

 متکثر راهگشا خواهد بود. در این راستا پیشنهاد می شود:

 بسترسازی چند /پهرها در جنبش فکری نوس-هامطالعه جدی در خصوص انواع مفر

 .صورت پذیرد

  ا، هوضعیت مطالعات برنامه درسی در بسترهای مختلف نظیر آموزش عالی، سازمان

نجام نس اجت اما کم و بیش هم ره که با اسامی  و نام های متفاوترویج کشاورزی و غی

 .مورد برسی قرار گیرد ، می شود

 ختلف برنامه درسی و ویژگی های آن  در سپهرهای من مطالعات یت پیشرفته بودوضع

 .مورد مطالعه قرار گیرد

  ای پهرهسچشم انداز یک حوزه مطالعات برنامه درسی ترکیبی که دارای تعامل در بین

 بیینتمختلف باشد و به پیشبرد مطالعات برنامه درسی بطورکلی کمک کند ترسیم و 

 .گردد

 ر دن جنبش و چالش ها و دستاوردهای آن کنفرانس ویژه ای برای نقد وبررسی ای

 .سطح کشور برگزار شود
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