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 2بادآ زرمی بستانآکریمه ،1دهقانیمرضیه 
 و تفاوت بر که است رویکردي مدرنیسم پست برنامه درسی چکیده:

 رطو به شخص که مکانی و فضا، مرزها زمان، در تغییرات شناخت و تنوع

اضر دارد. پژوهش ح زیادي تمرکز گیردمی شکل آن در تاریخی و اجتماعی

با  با هدف بررسی عناصر برنامه درسی پست مدرن در آموزش عالی ایران،

یفی و کاین پژوهش با رویکرد  یز انجام گرفته است.اي در دانشگاه تبرمطالعه

در دو بخش انجام گرفته است. در بخش اول براي پاسخ به سؤال اول 

 براي پاسخ به سؤال دوم وپژوهش، از روش سنتزپژوهی و در بخش دوم 

ورد مابزار ، از روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی استفاده شده است. سوم

از  نظر ته بود. نمونه مورداستفاده در بخش دوم، مصاحبه نیمه ساختار یاف

اشتن دبا مالک ، دانشگاه تبریز و به شیوه هدفمنداعضاي هیأت علمی میان 

هار تمایل براي شرکت در چنین اظسال سابقه تدریس و هم 5حداقل 

ها شامل: مضامین به دست آمده از مصاحبهانتخاب شده است. ، مصاحبه

کتی و یادگیري مشار-هیاهداف ثابت، محتواي نیمه منعطف، روش هاي یادد

رسی پست دعناصر برنامه د که ندهپروژه محور و ارزشیابی ترکیبی نشان می

مه زشیابی در برنایادگیري و ار-هاي یاددهیمدرن در سه عنصر محتوا، روش

ذ ، نفوفنفوذ کرده است ولی در عنصر اهدا نسبتاًدرسی آموزش عالی ایران، 

نداشته است و این عنصر در آموزش عالی، شکل سنتی خود را محسوسی 

گرایی، پذیرش شکاکیت نسبت کثرت"حفظ کرده است. همچنین مضامین 

 ياشاعه"به عنوان معایب پست مدرن و  "گراییبه دین و اخالق و پوچ

فوذ ایاي نبه عنوان مز "ها و پرورش نگاه انتقاديها، توجه به تفاوتفرهنگ

-یبه نظر م برنامه درسی آموزش عالی ایران معرفی شدند. پست مدرن در

ه درسی آن رسد هنوز درک و شناخت کاملی از پست مدرنیسم و برنام

ی پست تر زوایاي پنهان برنامه درسبا درک عمیقحاصل نشده است. بایستی 

 . انیدحداقل رسمدرن و دستاوردهاي مثبت آن، آثار و تبعات سوء آن را به 

 ز.برنامه درسی، پست مدرن، دانشگاه تبری ،آموزش عالی: کلمات کلیدی

Dr. M.Dehghani. K.Azarmi Bostan 

Abad 
Abstract: The postmodern curriculum is an approach that 

focuses on differences and diversity and recognizing changes 

in the time, space, boundaries, and place in which one is 

socially and historically formed. The aim of this study was to 

investigate the elements of postmodern curriculum in Iranian 

higher education with a study at the University of Tabriz. 

This research has been done with a qualitative approach in 

two parts. In the first part, to answer the first question of the 

research, has been used the method of synthesis research and 

in the second part, to answer the second and third questions, 

the phenomenological method of descriptive type. The tool 

used in the second part was a semi-structured interview. The 

sample was selected from among the faculty members of 

Tabriz University in a purposeful manner. Themes obtained 

from the interviews including: fixed objectives, semi-flexible 

content, collaborative and project-based teaching-learning 

methods and combined evaluation show that the elements of 

the postmodern curriculum in three elements of content, 

teaching-learning methods and evaluation in the Iran's higher 

education curriculum has penetrated to some extent, but has 

not had a significant impact on the element of goals, and this 

element has retained its traditional form in higher education. 

Also, it was introduced the themes of "pluralism, acceptance 

of skepticism about religion and ethics and absurdism" as 

disadvantages of postmodernism and "dissemination of 

cultures, attention to differences and cultivating a critical 

view" as benefits of postmodern influence in Iranian higher 

education curriculum. It seems that a complete understanding 

of postmodernism and its curriculum has not yet been 

achieved. You need to minimize the negative effects and 

consequences by understanding the hidden angles of the 

postmodern curriculum and its positive achievements.  
Keywords: higher education, curriculum, postmodern, 

University of Tabriz.   
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 مقدمه
 معماري، هنر، از مختلفی هايرشته که است ايگسترده فکري جنبش 1پست مدرنیسم

 در به ویژه و 1960 دهه از که است نوردیدهدر را سیاست و اجتماعی نظریه فلسفه، ادبیات تا
انتقادي  هايجنبش با همراه و گرفت شکل امریکا و اروپا در دهه این اواخر جریان رویدادهاي

(.  1387ربانی و بدري،  )ه استیافت گسترش 1980و  1970هاي دهه در سیاسی و اجتماعی
از  برخی، نظر به .دارد وجود نظراختالف اندیشمندان بین مپست مدرنیس يتاریخچه يدرباره
 پست مدرنیسم مفهوم .شد پدیدار تردیدهایی زيسانمدر عظیم در حرکت نوزدهم يسده اواخر

 به نسبت واکنش تشریح در آن از و برد کار به 1934 سال در 2انیس بار فدریکودي را نخستین

نظران مانند  از نظر برخی صاحب(.  1395ر، دهبانی پور و خرم پو )کرد استفاده نوگرایی
دارد، اما آنچه مسلم است اینکه وجود اتی ( درباره معناي پست مدرن ابهام2006) 3اسالتري

به (. 1395،مرزوقی)اندیشه مذکور بیانگر نوعی احساس سردرگمی انسان در عصر نوگرایی است
که پست مدرن را نباید به عنوان یک مکتب فکري در نظر گرفت که  رسدمیطور کلی به نظر 

یسم یک نوع داراي دیدگاهی منسجم و کامل و جامع درباره مسائل است، بلکه پست مدرن
چرخش گفتمانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به مسائلی است که در دوره مدرن به 

دایرة المعارف مطالعات برنامه ، 4کریدل) هاي تفکر و زندگانی مرسوم تلقی می شدندعنوان شیوه
 (.5،2010درسی

 طور به(. 1984، 6هاست)لیوتارفرض اصلی پست مدرنیسم، عدم اعتقاد به کلیت یا فراروایت
 که گیردمی بردر را پیشرفت و رهایی عقل، علم، مفاهیم نظیر از وسیعی دامنه فراروایت کلی،

 موجبات سو یک از آنها براي مطلق اقتدار شدن با قائل و بود داده اهمیت بسیار آنها به مدرنیسم
 برخی کردن پنهان باعث دیگر، سوي از و فراهم ساخته را مدرن جوامع در عظیم هايدگرگونی

 و دانش مداوم تغییر مدرنیستی، پست نگاه هايویژگی از (.1382بود)آهنچیان،  شده هاواقعیت
ها زبان بسیار مهم است و (. همچنین براي پست مدرنیست1984است)لیوتار،  بودن آن نسبی

 مورد بسیار که است مفاهیمی از دیگر یکی تمایز (.1998، 7شود)هارکینجایگزین عقل می
 نتیجه این به خود تحقیق در ( 2012)8دان و کاسترو. است گرفته قرار مدرنیسم تقدیس پست
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3 Slattery 
4 Kridel 
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 در افراد خود تعدّد و تکثّر با مادي تکنولوژي و عقاید معرض در گرفتن قرار که اندیافته دست

 شودمی زندگی جدید هايسبک و هاارزش ظهور به منجر همچنین مدرنیسم پست .است ارتباط
 اساس بر زندگی، نحوه مورد در فردي و جنسی ، فرهنگی ، قومی هايانتخاب تحمل مستلزم و

 که باورند این بر مدرنیسم پست طرفداران(. 2020، 1است)لیندستروم فردي حقوق بر تأکید
 دارد، وجود تفاوت اقتصادي و اعتقادي اجتماعی، ظاهري، وضعیت از لحاظ هاانسان میان چون
 دیگري صداي شنیدن بر مدرنیسم پست که آنجا نهاد. همچنین از آنان ارج میان تمایز به باید

  (.1396است)وفائی، ملکی و علیپور،  مخالف جامعه بر فرهنگ یک تسلط با دارد بسیار تأکید
 مورد را 2بلوم و شوآب تایلر، چون افرادي نظریه درسی برنامه حوزه در مدرن پست متفکران

 که باشد تحولی تربیت نوعی دنبال به باید درسی که برنامه معتقدند آنها .اند داده قرار انتقاد
، 3)پاینار بپردازند مسائل بررسی به اکتشافی در سفري آموزان دانش و معلمان شود موجب
 متمرکز و انحصاري حالت از باید درسی برنامه که معتقدند مدرنیست پست تفکرانم (.1996
 عده این نظر از بنابراین ،شنید هم را شده فراموش غالباً و مختلف صداهاي بتوان تا شود خارج
 پست برنامه درسی(. 1992، 4)مک گریگور باشد مشارکتی و سازگار منعطف، باید درسی برنامه

 که مکانی و فضا، مرزها زمان، در تغییرات شناخت و تنوع و تفاوت بر که است رویکردي مدرنیسم
 (.2003، 5)مک دونالد دارد زیادي تمرکز گیردمی شکل آن در تاریخی و اجتماعی طور به شخص
 تغییرات پیچیده، تعامالت ( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که1396)و همکاران وفائی

حامیان پست  و است برنامه درسی پست مدرن هايویژگی از گرایانهکل هايچهارچوب و مداوم
 .دانندمی متغیر ارزشیابی و روش محتوا، هدف، لحاظ به را درسی مدرن، برنامه

 وزشآم که چرا. است مختلف جوامع در تحول و حرکت موتور و توسعه محور عالی آموزش
 رخورداريب با تواندمی که است دیده آموزش و متخصص انسانی نیروي تربیت کانون اصلی عالی

 بالقوگی معه،جا رشد به رو حرکت حیاتی هايشریان در لحظه هر در نو هايو اندیشه هاایده از
 اساسی رچوبچها افکنبنیان و اصلی طراح عالی آموزش نظام رواین از. تزریق نماید را نوینی
 عناصر ینجمله مهمتر از درسی هايشود. برنامهمی محسوب جامعه و پیشرفت رشد ریزي برنامه

 ربوطهمتحوالت  و وظایف و اهداف راستاي در الزم تناسب از بایستی که هستند عالی آموزش
 (.1393حی، آرانی و فتاکند) شکاري، احمد ایجاد را خود مؤثر نقش بتواند تا بوده برخوردار

                                                 
1 Lindstrom 
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ا بر اساس نیازها و ههی دانشگارساي دهبرنامه هآید حاکی از آن است کیواهد برمشاز  هآنچ
و بازار کار نیستند؛  عهموجود در جام تالوحتغییر و ت گويوند و پاسخشی متحول نمیعمسائل واق

دوین و تبشري  شت و دستاوردهاي جدید دانحوالتو همپاي  مهمگا را درسی هبنابراین باید برنام
خصص تو  شدان هکنند ها بتواند عرضتت شدا هنگ مهنگا هروز و ب هآن را ب هنظیم نمود و پیوستت

پور، همتی و )سهرابی، زینلی دشها باملت عهوستد و شنسل جوان کشورها و عامل ر هقبول ب مورد
اي اي تحت تسلط مباحث حرفهدانشگاه قرن بیست و یکم که به طور فزاینده .(1400سماوي، 

هاي رسد با بازيقرار دارد و هنوز هم بر علوم، مهندسی و ریاضیات متمرکز است، به نظر می
پست مدرن است، ارتباط چندانی هاي هاي فردي که از مشخصهساختارشکن و توجه به تفاوت

ولی ابزارهایی که بر سیستم آموزش عالی معاصر حاکم است، مانند پست مدرن نسبت به . ندارد
مطلق و جهانی بودن دانش، شک و تردید دارد. همچنین بسیاري از رشته هاي حرفه اي در 

واسته از پست مدرنیسم توان یافت، ناخهاي فکري آنها را در علوم اجتماعی میدانشگاه که ریشه
 (.  2012 ،1اند) اسکاتتأثیر گرفته
-اقلیت تمایزهاي به نهادن ارج و گرامیداشت عالی، آموزش نظام در پست مدرن تفکر بازتاب

-فرهنگ چند تربیت و تعلیم قالب در آن از جدي طور که به است جنسیتی و قومی، نژادي هاي

 تشکیالت بر دولت کاستن نفوذ و تمرکززدایی با تربیتی و تعلیم در چنین .کندمی حمایت گرا

 و آداب با متناسب ساختارهاي و روش محتوي، هدف، انتخاب ریزي وبرنامه براي راه آموزشی
 فرهنگ صداي شدن آهسته با دیگر، عبارت به .شودهموار می هافرهنگ خرده زبان و رسوم

رسد )کریمی، نادري و می گوش به نظام آموزشی بیشتر در هاگفرهن خرده صداي مسلط،
 تحت لیوتار که آنچه مقابل در بایستمی عالی، آموزش موسسات ضمنی، طور (. به1396نراقی،

 از نقل به ، 2،2003راشک(باشند  پاسخگو است، نامیده مدرن پست شرایط وضعیت و عنوان

  (.2012 ،3بانوبهاي
مرز، توجه به پست مدرن و عناصر برنامه درسی رسد در عصر تغییر و تحوالت بیبه نظر می

( در پژوهشی 2012اسکات)آن که حامی تکثرگرایی و انعطاف پذیري است، ضرورت دارد. 
دریافت که عناصر پست مدرن به آرامی در دانشگاه، تدریس، پژوهش و مدیریت دانشگاهی در 

حاضر بوده و خود نیز با این  ياز آنجا که دانشگاه موتور اصلی تحوالت جامعهحال نفوذ است. 
شدن و رسد دانشجویان بیش از سایر افراد، تحت تأثیر جهانیگیرد و به نظر میتحوالت شکل می

ه نقش بسیار مهمی در ورود عناصر پست مدرنیسم به جامعه ما ایفا ک-هاي ارتباط جمعی رسانه
باط آن با برنامه درسی پست قرار دارند لذا مطالعه ي برنامه درسی دانشگاهی و ارت -می کنند
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با وجود این، پژوهش زیادي در این زمینه به خصوص در ایران  رسد.مدرن ضروري به نظر می
 انجام نگرفته است.

یران اآموزش عالی بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی برنامه درسی پست مدرن در 
ین آیا ا م:دو؟ پست مدرن کدامندعناصر برنامه درسی اول: است که در پی پاسخ به این سؤاالت 

و است؟  داشته در برنامه درسی آموزش عالی ایران نفوذاز نظر هیأت علمی دانشگاه تبریز عناصر 
ظر ن، از ذهاي ایران، این نفونفوذ عناصر برنامه درسی پست مدرن در دانشگاهدر صورت سوم: 

ول، از سؤال ا براي پاسخ بهدارد؟ چه مزایا و چه معایبی به دنبال هیأت علمی دانشگاه تبریز، 
صر ن زمینه، عناتا با کمک تحقیقات انجام گرفته قبلی در ایشود میاستفاده روش سنتزپژوهی 

 برنامه درسی پست مدرن مشخص گردد. سپس براي پاسخ به پرسش دوم و سوم از مصاحبه
بریز، تگاه لمی دانشاست تا با بررسی نظرات اعضاي هیأت ع استفاده گردیدهنیمه ساختاریافته 

نیز  دد ومیزان نفوذ یا عدم نفوذ این عناصر در برنامه درسی آموزش عالی ایران تعیین گر
گاه انشدر د پژوهشگر سعی کرده است که مزایا و معایب نفوذ عناصر برنامه درسی پست مدرن

ن مر در بین ایعلمی دانشگاه تبریز، در چند مقوله کلی خالصه کند که ا ایرانی را از نظر هیأت
ظران ان، صاحب نانتظار می رود که استادان، مدرسانجام شده، تا کنون، نادر است.  هايپژوهش

مشابه با  هايپژوهشآموزشی و متخصصان برنامه درسی با عنایت به نتایج این پژوهش و 
کمک  عالی تر شدن و بهتر شدن برنامه درسی آموزشاصالحات احتمالی در برنامه درسی به غنی

 کنند.   

 پژوهش شناسیروش
براي پاسخ به . در بخش اول در دو بخش انجام گرفته استو با رویکرد کیفی  این پژوهش
روش ، از براي پاسخ به سؤال دوم و سوم در بخش دومو  1از روش سنتزپژوهیسؤال اول پژوهش، 

 استفاده شده است.  از نوع توصیفی پدیدارشناسی

منظور  تجربی را به هايپژوهشهدف سنتزپژوهی این است که  بخش اول پژوهش:
را که پوشش  پژوهشی هاي مربوط توجه دارد، ها، ترکیب کند. سنتزپژوهی به نظریه مخلق تعمی

، پژوهشحل تعارضات موجود در ادبیات کند و سعی دارد با طور منتقدانه تحلیل می دهد به می
چون قبال در (. 2009، 2مشخص نماید )کوپر و هدگز آینده هايپژوهشموضوعات اصلی را براي 

اي، عناصر برنامه درسی پست مدرن مورد بررسی قرار گرفته است براي گسترده هايپژوهش
مند یک بازنگري دقیق و عمیق انجام دهد، از این روش اینکه پژوهشگر به صورت جامع و نظام

                                                 
1 The research synthesis 
2 Cooper & Hedges 
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اي باروسو و روش هفت مرحلهاز براي سنتز پژوهی در این پژوهش، استفاده شده است. 
 نشان داده شده است. 1خالصه این مراحل در شکل شد. استفاده (  2007) 1ساندوسکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های سنتزپژوهی: گام1شکل 

 
د و ش مند بررسیمطابق این روش، پس از تنظیم سؤال پژوهش، ادبیات به شکل نظام

تر روي منابع صورت گرفته و د. در ادامه، بررسی بیشتر و عمیقیتعدادي از منابع انتخاب گرد
د. سپس اطالعات استخراج شده، مورد تجزیه و یگرد اطالعات الزم از منابع یاد شده استخراج

                                                 
1 Sandelowski and Barroso  
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ي هاها، تمام گامدر بخش یافته. شد تحلیل قرار گرفته و در نهایت با کنترل کیفیت، یافته ها ارائه
 و نتایج آن آورده شده است. اجرا، سنتزپژوهی به ترتیب

بخش دوم پژوهش با روش پدیدارشناسی و به صورت مصاحبه  بخش دوم پژوهش:
 وز بوده دانشگاه تبریاعضاي هیأت علمی مورد پژوهش در بخش دوم، میدان انجام گرفته است. 

ها هنمون انتخاب مالکي هدفمند و تا رسیدن به حد اشباع انجام گرفت. نمونه گیري به شیوه
به ر مصاحبراي شرکت د ، دوماًسابقه تدریس داشتندحداقل پنج سال اساتیدي بودند که اوالً 
 . اندو تا اتمام مصاحبه با پژوهشگر همکاري داشته اظهار تمایل کرده بودند

تکل آن قبل از وابزار مورد استفاده در این بخش، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که پر
و سؤاالت مصاحبه مورد تأیید دو نفر از اساتید این حوزه، قرار گرفت.  تدوینها انجام مصاحبه

 براي راتی در آنها اعمال شد.با توجه به روند هر مصاحبه تغیی کلی بوده و البته این سؤاالت
 و گوبا توسط شده معرفی چهارگانه نیز، معیارهاي پژوهش اعتبار از اطمینان حصول
 استفاده مورد 5پذیري تأیید و 4پذیري اطمینان ،3پذیري انتقال ،2اعتبار شامل (،1994)1لینکلن

ها و تأیید اطالعات توسط پژوهشگر با جمع آوري اطالعات معتبر از مصاحبه. اند گرفته قرار
تکرار گام به گام جمع آوري و تحلیل مشارکت کنندگان، تالش بر افزودن اعتبار تحقیق نمود. 

توسط اساتید راهنما، مشاور و صاحب نظر، جهت افزایش قابلیت  ها و بهره گیري از بازبینیداده
ها، از تأیید اساتید جهت افزایش معیار تأیید پذیري دادهاطمینان داده ها صورت پذیرفت. 

دانشگاه و نظرات تکمیلی آنان بهره گرفته شد. قابلیت انتقال مطالعه، با تالش جهت ارائه توصیف 
ها، صورت به منظور ارزیابی و قابلیت کاربرد تحقیق در سایر زمینهغنی از گزارش تحقیق، 

 پذیرفت. 
 با پژوهشگر ابتدا. شد برگزار دوستانه جوي در و آرام اتاق یک در ها مصاحبه تمامی

 براي فقط این مصاحبه نتایج که داد اطمینان شونده مصاحبه به مربوطه، پژوهش و خود معرفی
 او از اجازه کسب با سپس. داشت نخواهد او براي مشکلی هیچ و بوده نظر مورد پژوهش انجام
 از پس. انجامید طول به دقیقه 50-40 حدود مصاحبه هر. شد شروع صدا، مصاحبه ضبط براي
 مصاحبه، هر تحلیل و تجزیه از پس  و شدند پیاده کاغذ روي بر هاداده مصاحبه هر انجام

 )از بیگانه و نامفهوم لغات بردن کاربه از مصاحبه، طول همچنین در .شد انجام ي بعديمصاحبه
 طول در متقابل ارتباط حفظ در سعی همواره پژوهشگر. شد خودداري شوندگان(، مصاحبه نظر

                                                 
1 Guba & Lincoln 
2 Credibility 
3 Transferability 
4 Dependability 
5 Confirmability 
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 فرآیند در پژوهشگر. کردجلوگیري می پریدن، دیگر موضوع به موضوع یک از و داشته مصاحبه
 پژوهشگر .نکند تحمیل شوندگان مصاحبه بر را شخصی خود نظرات تا است کرده سعی تحقیق،

 پس از انجام هشت مصاحبه به اشباع رسید ولی دو مصاحبه دیگر نیز براي اطمینان انجام گرفت.
تفاده اي کالیزي اسمرحله 7کدگذاري براي تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها، از روش 

 فاهیممکننده، دادن شد که شامل خواندن یافته هاي مهم و هم احساس شدن با افراد شرکت 
ی و خاص به جمالت استخراج شده، دسته بندي مفاهیم به دست آمده، رجوع به مطالب اصل

ه شرکت بها  مقایسه داده ها، توصیف پدیده مورد مطالعه و در نهایت بازگرداندن توصیف پدیده
 به دست آمده، است.  کنندگان جهت بررسی اعتمادپذیري نتایج

 هایافته
ش مطرح می شود که در پژوه سؤال پژوهش سنتزپژوهی، ی اولمرحلهدر : بخش اول

  پاسخ داده می شود. "عناصر برنامه درسی پست مدرن کدامند؟" حاضر به سؤال

به منظور گردآوري مرحله در این  باشد.می مرور ادبیات پژوهششامل  ی دوممرحله
پست مدرنیسم، برنامه درسی پست مدرن، برنامه درسی  فارسی منابع، ابتدا کلید واژه هاي

، Postmodernismو نیز واژه هاي انگلیسی  آموزش عالی و عناصر پست مدرنیسم
Postmodern curriculum ،University curriculum  وElements of 

postmodernism فارسی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا منابع پایگاه هاي اینترنتی 
Mag Iran, SID, Noor mags, Iran doc  و پایگاه هاي انگلیسیElesevier, Eric, 

ScienceDirect   .و پس  1990پژوهش هاي خارجی مربوط به سال مورد استفاده قرار گرفت
و پس از آن مورد نظر  1380از آن و در مورد پژوهش هاي داخلی، تحقیقات مربوط به سال 

 مقاله، پایان نامه و کتاب نمایان شد.  240در مجموع محقق بوده اند. 

پس  هبدین ترتیب کگیرد. انجام می جستجو و انتخاب متون مناسب، ی سوممرحلهدر 
عتبر، مپایگاه  ها درآنثبت امه ها و کتب نمایان شده، با توجه به از بررسی عنوان مقاله ها، پایان ن

داشتن  وو عناصر آن و نیز تکراري نبودن پست مدرن  ي انجام شده، مرتبط بودن بانوع مطالعه
مورد ابع من يدر مرحله بعد، چکیده .ندعنوان انتخاب شد 200و  عنوان حذف 40 کیفیت الزم،

لعه کامل منبع انتخاب شد. پس از مطا 80 مورد ریزش و 120قرار گرفت که در پایان مطالعه 
 ر انتخاب گردید. منبع مناسب با پژوهش حاض 50مورد دیگر حذف و  30 محتوا، 

کتب  در این گام مقاالت واست.  متوناز استخراج اطالعات شامل  ی چهارممرحله
رنامه ناصر بمطالعه و از محتواي آن ها عدر راستاي پاسخ به سؤال پژوهش، چندین بار منتخب، 

 و این عناصر کدگذاري شدند.  درسی پست مدرن استخراج شد
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در گام  انجام می گیرد. تحلیل و ترکیب یافته هاي کیفیتجزیه و ، ی پنجممرحلهدر 
ظر د در ناستخراج شده از مطالعات، به عنوان کعناصر برنامه درسی پست مدرن، چهارم تمام 

، نت مدرعناصر برنامه درسی پسگرفته شد. در این گام، با در نظر گرفتن مفهوم هر یک از 
کل شهاي( پژوهش  -این ترتیب مفاهیم)تم در یک مفهوم دسته بندي شدند. بهکدهاي مشابه 

 یافتند.

 ومحقق هر دو راهکار جستجوي الکترونیک  باشد.می کنترل کیفیت ی ششممرحله
مان وجه به زتبا  دستی را به کار برده است تا مقاالت مربوطه را پیدا کند. همه متون انتخاب شده

ل پژوهش ا سؤابو نیز مرتبط بودن  علمیانتشار و نام نویسندگان و اعتبار مجالت و پایگاه هاي 
 بوده است. 

مقوله  4م ها(، در نهایت از ترکیب مفاهیم)ت پردازد.می ارائه یافته هابه  ی هفتممرحله
ی به دست ي فرعمقوله 37از  که در جدول زیر آمده است. مقوله فرعی به دست آمد 37اصلی و 

امه درسی ي برنمقوله مربوط به محتوا 7مدرن، ي فرعی مربوط به اهداف پست مقوله 13آمده، 
مقوله نیز  5ست مدرن و یادگیري در پ-مقوله مربوط به عنصر روش یاددهی 12پست مدرن، 

  ي پست مدرن است.مربوط به ارزشیابی به شیوه
 : عناصر برنامه درسی پست مدرن1جدول شماره

 برگرفته از پژوهش ویژگی های عناصر برنامه درسی پست مدرن

عناصر 

برنامه 

 درسی

 دستیابی به خود آفرینندگی، تربیت شهروند انتقادي،

ایجاد شرایط برقراري دموکراسی، تأکید بر گفتمان 

دانش، بها دادن به دانش عملی، توجه به فرهنگ 

عمومی، مطالعات فرهنگی، توجه به تفاوت ها، اهداف 

 اتیموقعیتی، زمانی و مکانی، توجه به مهارت هاي اطالع

و ارتباطی، توجه به مهارت هاي خودهدایتی،بهبود 

 هویت اجتماعی و هویت فردي یادگیرندگان.

(، لیوتار 2013فرخانی )

(، آرونویتس و 1984)

(، خالقی نژاد 1991ژیرو )

(، وفائی، ملکی و 1395)

(، فرمهینی 1396علیپور )

(1389.) 

 اهداف

مربی محتوا باید باعث ساخت دانش با همکاري فراگیر و 

شود، نگرشی چند گانه از یک دانش خاص را ارائه دهد، 

محتوا باید افراد را در فرایند رشد و شدن قرار دهد، 

محتواي برتر و ثابت وجود ندارد، محتوا باید به روش 

هاي مختلف طراحی شود و مهارت حل مسئله را در 

فراگیران افزایش دهد، محتوا شامل تجارب سودمندي 

(، قادري 2007فانی )

(، مک گرگور 2010)

(، وستبري 1992)

(، نادراگ 2015)

(، فرمهینی 2015)

(، آهنچیان 1389)

 محتوا
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 برگرفته از پژوهش ویژگی های عناصر برنامه درسی پست مدرن

عناصر 

برنامه 

 درسی

به نیازها و عالیق فراگیران و از میان  است که با توجه

 تجارب خود آنان انتخاب می شود.

(1382.) 

ی بر گفتمان و یادگیري مبتن-روش هاي یاددهی

خالقیت و حس تکثرگرایی است. روش ها بر رشد 

زیبایی شناختی تأکید دارد. غیر اقتدارگرا بوده و 

موقعیت مدار است. روش تابت و تعیین شده اي وجود 

ندارد. روش هایی مانند یادگیري ساخت شکنی، 

یادگیري دانش عملی، یادگیري مشارکتی و گروهی، 

 اي یادگیري انتقادي، یادگیري چندگانه، یادگیري رسانه

مورد تأکید بیشتر پست مدرنیست و روش متن نگري 

 است.

(، پارکر 2012چیرالدلی )

(، مک گرگور 2016)

(، 1984(، لیوتار )1992)

(، وفایی 1389فرمهینی )

 (.1396و همکاران )

روش 

 -یاددهی

 یادگیري

مفهوم نمره و امتحان در پست مدرن جایی ندارد. از 

ي معیارهاي کیفی استفاده می شود. از مالک و معیارها

یی اناونی مانند مقایسه عملکرد فرد با استعدادها و تودر

هاي خود و خودارزیابی استفاده می شود. ارزیابی 

همگروه ها مورد توجه است. یادگیري تا جایی که 

 یادگیرنده بخواهد، ادامه می یابد.

(، 1992مک گرگور )

(، 2015وستبري )

(، فرخانی 2015نادراگ )

(، شاهین 2013)

 (، فرمهینی2009)

(1389.) 

 ارزشیابی

 

صر در پاسخ به سؤال اول پژوهش، چهار عن پژوهشگر ه اینکهبا توجه ب :بخش دوم
 خ به سؤالزشیابی را مورد نظر قرار داده است در پاسیادگیري و ار-اهداف، محتوا، روش یاددهی

سی قرار د بررنیز، سعی شده است تا این چهار عنصر در برنامه درسی آموزش عالی ایران موردوم 
باز و  کدگذاري ابتدا با استفاده ازها، هاي حاصل از مصاحبهدادهگیرد. پس از تجزیه و تحلیل 

به شرح  ي فرعیمقوله 13ي اصلی و مقوله 4در نهایت به  پژوهشگراري محوري، سپس با کدگذ
 دست یافت. زیر 
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 : عناصر برنامه درسی در دانشگاه تبریز2جدول شماره

 های اصلیمقوله های فرعیمقوله

توجهی به موقعیت و زمان، عدم توجه به بی

توجهی به هاي فردي و فرهنگی، بیتفاوت

 خالقیت و پرورش تفکر انتقادي

 اهداف تعیین شده

روز، وجود محتواي برتر، منابع متنوع و به

 به نیازهاي دانشجویان، عینیت دانشتوجه 

 محتواي نیمه منعطف

ها، کار میدانی، تدریس توسط همشاگردي

 هافنون مبتنی بر فناوري

هاي مشارکتی و روش

 محورپروژه

، توجه به فرآیند بیش از نتیجه، ارزیابی کمی

 ارزیابی کیفی

 ارزشیابی ترکیبی

 

 ا، اهدافی کههبا توجه به داده هاي گردآوري شده از مصاحبه  :اهداف تعیین شده -1
 هستند. نعطافدنبال می شود، اهدافی از قبل تعیین شده و غیر قابل ادر برنامه درسی دانشگاه 

م توجه ان، عدبی توجهی به موقعیت و زم"با عناوین فرعی يقولهکلی در قالب سه م يقولهاین م
ده شمطرح  "بی توجهی به خالقیت و پرورش تفکر انتقادي به تفاوت هاي فردي و فرهنگی،

ر القیت دخهاي فرهنگی و فردي، کم توجهی به رشد تفکر انتقادي و توجهی به تفاوتبیاست. 
هدافی شتن اتوجهی به موقعیت مکانی و زمانی در انتخاب اهداف و در نهایت دادانشجویان، بی

 مه درسینشان می دهد که اهداف پست مدرن در برناشده، منعطف و از قبل تعیینثابت، غیر
 شود.یطرح ممشوندگان در این رابطه دانشگاه نفوذ نکرده است. چند نمونه از نقل قول مصاحبه

ده عیین شدنبال می شود، اغلب از قبل مشخص و تاهدافی که در برنامه درسی دانشگاه "
اهداف  اسی،ند. به خصوص در دوره کارشناست. اساتید و دانشجویان نقشی در تعیین اهداف ندار

ان بتو کامال برنامه ریزي شده هستند و ما فقط مجري آن هستیم ولی در دوره دکتري شاید
ی نونکقعیت و زمان وکمی انعطاف در اهداف دید. اما در کل همه این اهداف بی توجه به م

 (.3شماره  عضو هیأت علمی) "اندتنظیم شده
کشور عزیز ما ایران، از اقوام، ادیان، مذاهب و مردم گوناگونی نکته مهم آن است که "

تشکیل یافته است دولتمردان بهتر است فرصت هاي برابري را در اختیار همگان به ویژه مناطق 
محروم قرار دهند تا موفق و بالنده شوند. ضمناً در مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که جامعه اي 

و پرنشاط باشد. شادي و آزادي، پیش نیاز رشد و خالقیت فردي  در آموزش، موفق است که شاد
است. باید زمینه هایی فراهم شود که دانشجویان شور و شوقی پیدا کنند. در این نظام آموزش 
دانشگاهی، کمتر به کشف و پرورش استعدادها توجه می شود، کمتر به قابلیت ها و پرورش 
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عضو هیأت ) "کر، نقادي و اندیشیدن وجود داردذهنی توجه می شود. فرصت کمتري براي تف
 (.5شماره  علمی

ي هار مقولهي کلی محتواي نیمه منعطف در قالب چمقوله محتوای نیمه منعطف: -2
 "انشعینیت د وهاي دانشجویان نیازروز، توجه به وجود محتواي برتر، منابع متنوع و به"فرعی 

ریس آمده چنین استنباط می شود که محتواي تدداده هاي به دست از  شناسایی شده است.
جود ورتر بشده در دانشگاه، نیمه منعطف می باشد. با وجود اینکه یک چارچوب کلی و محتواي 

توا، نتخاب محادر  دارد ولی استفاده از کتب و منابع متفاوت و توجه به نیازها و عالیق دانشجویان
ز دانش ، هنوکه در محتواي برنامه درسی دانشگاهاین در حالیست  آن را نیمه منعطف کرده است.

جاد غییري ایتتواند در آن ها نمیها و ارزشها، موقعیت، فرهنگهاعینی است و تفاوت دیدگاه
وز و رو به ي فرعی منابع متنوعکه پست مدرن با دو مقولهت توان چنین گفکند. بنابراین می

 يقولهمدو  برنامه درسی دانشگاه نفوذ کند ولی توجه به نیازهاي دانشجویان توانسته است در
برنامه  وايتحفرعی دیگر با عناوین وجود محتواي برتر و عینیت دانش، هنوز شکل سنتی را در م

 است. ه شدهشوندگان در این زمینه آورددو نقل قول از مصاحبه درسی دانشگاه حفظ کرده است.
له ب و مقا، کتاسته هایی از دانش ذخیره شدهاز ابتداي ورود دانشجویان، ما آنها را با ب"

رش پرو روبه رو می کنیم. در نتیجه فرهنگ پرسشگري، کنجکاوي و مشکل گشایی در بین آنها
 (.4شماره  لمیعضو هیأت ع) "پیدا نمی کند

 ویژگی آموزش عالی نسبت به مدارس در همین نکته نهفته است که منابع کامالً "
عات یک چارچوب کلی براي محتواي تدریس شده و عنوان موضومشخص و قاطعی وجود ندارد. 

 ه نظر میببته وجود دارد و معموال دست اساتید براي انتخاب منابع باز گذاشته می شود. خوب ال
توجه  امعهرسد که در انتخاب محتواي تدریس شده در رشته هاي مختلف به نیازهاي فراگیر و ج

 (.7شماره  عضو هیأت علمی) "وجود داردشده است هر چند هنوز جاي کار بسیار 

ار ک هايقولهکلی در قالب مي مقولهاین  روش های مشارکتی و پروژه محور:-3
 ویه تجز میدانی، تدریس توسط همشاگردي ها و فنون مبتنی بر فناوري ها مطرح شده است.

هایی عالی، روششده در آموزش ادگیري استفادهی-هاي یاددهیها نشان داد که روشتحلیل داده
یس و تدر هاهاي میدانی، فنون مبتنی بر فناوريمحور هستند. کاربرد روشمشارکتی و پروژه
هاي شي این مطلب است که رودهندههاي درسی دانشگاه، نشانها در کالستوسط همکالسی

رد از ومي درسی آموزش عالی نفوذ کرده است. در زیر دو ست مدرن در برنامهپیادگیري -یاددهی
 شوندگان در این رابطه آمده است.نقل قول مصاحبه

دانشگاه باید محلی براي آماده سازي دانشجو براي ورود به بازار کار و اقتصاد جامعه "
باشد بنابراین نباید دانشگاه مانند مدرسه به آموزش تئوریک و امتحان کتبی بسنده کند. اکثراً 

روش هایی است که دانشجو را شخصاً وارد کار روش هایی که در کالس استفاده می کنیم 
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عضو هیأت ) "میدانی می کند و خالقیت و تسلط به مهارت هاي پژوهشی حرف اول را می زند
 (.2شماره علمی

عنی متدریس در کالس هاي دانشگاه به خصوص در دوره هاي ارشد و دکتري، اصوال  "
ترین ی بیشمشارکتی بوده و حت کامالًقدیمی خود را از دست می دهد. تدریس در این دوره ها 

س درو قسمت کار دست دانشجویان است. اساتید بیشتر نقش تسهیل کننده را دارند و ارائه
 (.4 شماره عضو هیأت علمی) "توسط دانشجویان و با کمک پروژه هاي آنان انجام می گیرد

باشد می "ترکیبیرزشیابی ا"آمده دستي کلی بهچهارمین مقوله: ارزشیابی ترکیبی-4
بی هاي ارزیا توجه به فرآیند بیش از نتیجه، ارزیابی هاي کمی و"هاي فرعی که در قالب مقوله

 ،رزشیابیهاي درس دانشگاه، ارسد در آموزش عالی و کالسمطرح شده است. به نظر می "کیفی
ند شان دادنها هاي حاصل از مصاحبهباشد. بررسی دادههاي مختلف میبه صورت ترکیبی از روش

شود. یمفاده هاي کیفی استهاي کمی و هم از ارزیابیکه در آموزش عالی ایران، هم از ارزیابی
نابراین هند. بدبیش از نتیجه توجه نشان می ، هاي خود، به فرآیندهمچنین اساتید در ارزشیابی

ست در وانسته ات "کیفیهاي توجه به فرآیند و ارزیابی"ي فرعی ارزشیابی پست مدرن با دو مقوله
مینه زر این دشوندگان هایی از نقل قول مصاحبهنمونه ي درسی دانشگاه نفوذ پیدا کند.برنامه

 ده شده است.رآو
ت. ابی هسترین فاکتور ارزیبراي یک استاد، فرآیند کار دانشجو در طول یک ترم مهم"

و براي تکار افرآیند و تالش و پشاي که دانشجو شروع کرده به سرانجامی نرسد ولی شاید پروژه
ر بحث دها و مشارکت او هاي کالسی، حاضر بودن دانشجو در کالستر است. فعالیتمن مهم

 .(1ره شما عضو هیأت علمی) "ها تأثیر زیادي دارندکالسی بسیار مهم بوده و در ارزیابی
-ها به گونم يهطلبد. رشتهاي ارزیابی متفاوت را میهاي دانشگاهی مختلف، روشرشته"

ود تمام با وج رسدنظر میهاي عملی و فنی گریزناپذیر است ولی بهاي است که ارزیابی از مهارت
زند. یمرا  ظام آموزشی و ارزیابی، هنوز ارزشیابی کمی حتی در دانشگاه حرف اولتحوالت در ن

رک مره و مداي نشجو برها باالترین جایگاه را دارد و هنوز دانهنوز امتحان و نمره در ارزشیابی
 (.8شماره  عضو هیأت علمی) "خواندگرفتن درس می

ها، بههاي حاصل از مصاحپس از بررسی داده پژوهشگردر پاسخ به سؤال سوم پژوهش، 
به شش مضمون دست یافت که سه مضمون مربوط به معایب نفوذ پست مدرن و سه مضمون 

 . باشدبرنامه درسی آموزش عالی ایران میدیگر مربوط به مزایاي نفوذ پست مدرن در 
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 : معایب و مزایای نفوذ پست مدرن در آموزش عالی ایران3جدول شماره

 مضامین مربوط به معایب مضامین مربوط به مزایا

 گراییکثرت هااشاعه فرهنگ

 شکاکیت نسبت به دین و اخالق هاتوجه به تفاوت

 گراییپوچ پرورش نگاه انتقادی

 
 و اخالق گرایی، پذیرش شکاکیت نسبت به دینکثرت"آمده عبارتند از: دستبهمضامین 

گاه نو پرورش  هاها، توجه به تفاوتي فرهنگاشاعه"به عنوان معایب پست مدرن و  "گراییپوچو 
ا ادامه ب ه دربه عنوان مزایاي نفوذ پست مدرن در برنامه درسی آموزش عالی ایران، ک "انتقادي

 خته شده است.دااین مضامین پرشرح به شوندگان، نقل قول از مصاحبه ي چندارائه

 گرایی پست مدرنیسم،جزئی نگري و کثرت: گراییکثرت الف(معایب پست مدرن: 
 بهند. کمی ها را سلبهرگونه وحدت و کلیت را نفی و امکان گفتگوي میان افراد و نقادي نظام

 است ساالريمردم از اينشانه چند هر صداها، ها واندیشه ي تکثرایده به بودن قائل معنا که این
ي، کند)باقرمی کم را فکري مختلف هاينحله بین تفاهم احتمال پیدایش نسبت همان به

ین ارد. اگذدر برنامه درسی دانشگاه تأثیر منفی بر جاي می ،تکثرگرایی پست مدرن"(. 1375
تیجه شده و در نهاي ناسازگار بسیاري در برنامه درسی گرایی باعث پیدایش نظریهکثرت

یی پست گرانابسامانی و آشفتگی را در برنامه درسی آموزش عالی به دنبال خواهد داشت. کثرت
، مبهم جراییا يشود که برنامه درسی خاصی اصالً وجود نداشته باشد و برنامهمدرنیسم باعث می

 (.5شماره  میعضو هیأت عل) "کننده خواهد بودو گیج

 به وایتی پست مدرنیسمرفرا نگرشپذیرش شکاکیت نسبت به دین و اخالق:  ب(
)محمدي و عبدالکریمی، دینی هاي هشاندی و دین با تلقی طرز این ناسازگاري نتیجه، در و دین

 .دشون محقق تربیت و تعلیم نظام از امعهج انتظار مورد هايآرمان هک شودمی آن بجمو(، 2005
تفاوتی نسبت به وضعیت جامعه، پذیرش شکاکیت نسبت به دین و مسائل اخالقی، موجب بی

هاي گذارياجتماعی و غیر ممکن ساختن ارزش-تفاوتی نسبت به مسائل سیاسیگرایی، بیپوچ
ي درسی آن به همه پست مدرن و برنامه" (.2009، 1مارششود)شناسانه میاخالقی و زیبایی

کند. البته پرورش تفکر انتقادي بسیار خوب و ارزشمند است انتقاد نگاه می یز با دیده شک وچ
گرایی را به حوزه دین و تولی در جایی که برنامه درسی پست مدرن حتی شکاکیت و نسبی

-شود. به خصوص در یک کشور اسالمی مثل ایران و در عرصهکشاند، خطر احساس میاخالق می

ي دین و اخالق هاي درسی که در حوزهتر است. چرا که برنامهاین امر خطرناک ،ي آموزش عالی

                                                 
1 Marsh 
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 عضو هیأت علمی) "قرار دارند کمرنگ شده و بنیان جامعه و خانواده در معرض آسیب خواهد بود
   (.7شماره 

 نهاد، الگو را آن نام بتوان اگر درسی، برنامه مدرنی پست الگويگرایی: پوچ ج(
 ي درسی، برنامه کسی چه که است نامشخص و است کاربرد گرا و غیرقابلآرمان غیرواقعی،

کند؛ می تهیه را درس کالس يدهندهشکل عناصر سایر و ارزشیابی فرایند آموزشی، مواد محتواي
 اي حرفه بسیار نیروهایی مستلزم شود،می پیشنهاد که ايبرنامه آمیزموفقیت اجراي اینکه ضمن

 یافتن دست که هاستچالش با مقابله آماده و مبتکر مطمئن، مدرنیسم، پست مضامین با و آشنا
 تعریف ايبرنامه دیدگاه، این که چرا است؛ دشوار بسیار نباشد، غیرممکن اگر چنین کادري، به

 ارائه خود ایدئولوژي اساس بر مدرس فعالیت یا تدریس کار، براي طرحی دارد و نانوشته و نشده
ي مقابل مدرنیسم قرار هایش درست در نقطهپست مدرن و اندیشه" (.2010، 1آیزنردهد )نمی

ورزد. هیچ دارد. پست مدرن و الگوي آن ساختارشکن است و همواره از دادن الگو اجتناب می
گرایی را ترویج رسد پوچتعریفی از اهداف، آرمان، انسان کامل و غایت ندارد. در واقع به نظر می

هاي تدریس و ه درسی نه هدف مشخص باشد، نه محتوا و نه روشدهد. اینکه در یک برناممی
 (.2شماره  عضو هیأت علمی) "کندارزیابی، انسان را گیج و سردرگم می

-یی راهگرا کلیت رفتن بین از واقع، درها: ی فرهنگاشاعه مزایای پست مدرن: الف(

با  نیسم مدر پست معنی این به هاست؛ فرهنگ دیگر دانستن مهم و دیگران به نگرش گشاي
و  یتهو پذیرفتن فرهنگی، تنوع اندیشه اصلی جوهره.  است خورده گره فرهنگی گونیاگون

 همیتا ویژه، و خرد فرهنگ سان،بدین. آید به شمار فرهنگ خرده اگرچه است، دیگر فرهنگ
 پست رو،این از (.1383)فرمهینی فراهانی، شودمی چیره جامعه بر گراییکثرت و یابدمی بسیار

 هايگروه و هاتمدن و هافرهنگ دیگر به توجه انشعاب؛ تکثر تنوع، بر تأکید با ها مدرنیست
 نان،زستمدیدگان،  و مظلومان از دفاع جوامع، در موجود تکثر و فرهنگی و انسانی مختلف
 ريباو مرجعیتو  ییاقتدارگرا مرکزگرایی، هرگونه با داده، قرار خود شعار را...  و قلیت ا نژادهاي
مه درسی پست یکی از امتیازات برنا" (.1389پور، نصرآبادي و هاشمی،ورزند)بیرمیمی مخالفت

دف هحتوا و مها است. در برنامه درسی پست مدرن، ها و اقلیتي فرهنگمدرن، توجه آن به همه
داب و آاز، نیبرتر و ثابت وجود ندارد در نتیجه هر کالس و هر دانشگاهی با توجه به فرهنگ، 

م و ي اقواکند. پست مدرن به همهرسوم دانشجویان خود برنامه درسی خود را طراحی می
 "سدرظر میگذارد و این در کشوري مثل ایران، بسیار مهم و ضروري به نها احترام میفرهنگ

 (.4شماره عضو هیأت علمی)

                                                 
1 Eisner 
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 کلیت با برنامه نوع این مدرن، پست درسی ساخت برنامه زیر درها: توجه به تفاوت ب(
 هیچ است، ايهرشت میان درسی برنامه داند،نمی انتقال دانش به منحصر را یادگیري بوده، مخالف
 و ابهام نوع،ت تفاوت، به توجه را برتري مالک تنها و دانددیگري نمی اهداف از بهتر را هدفی

-ه تفاوتبپست مدرن توجه  حسن برنامه درسی"(. 1389پور و همکاران، داند)بیرمیمی دیگري

 اي قومی،هقلیتي ما متشکل از اهاي فردي، فرهنگی، نژادي و دینی است. با نظر به اینکه جامعه
 درسی به رنامه،  باید در محتواي باجرایی در نظام آموزشی آن برنامه درسی دینی و زبانی است؛

-قلیتانري هعناصر فرهنگی و  این گوناگونی توجه داشته باشد. گنجاندن شرح مراسم، باورها و

رنامه ظور بهاست. بدین منهاي گوناگون در متون درسی، گامی در راستاي ارج نهادن به اقلیت
 (.6شماره  عضو هیأت علمی) "ها باشددرسی باید منعطف و حساس به تفاوت

-ي نقادي و انتقادگري در فراگیران، از آرمانپرورش روحیه پرورش نگاه انتقادی: ج(

، 1کنند)جیرو، پنا و پاینارهاست و آن را از تکالیف فراگیران تلقی میهاي پست مدرنیست
ها اجرا کنیم، باید اگر قرار بر این باشد که برنامه درسی را به سبک پست مدرن"(. 2010

حق بیان نظر و عقایدشان را  ،دانشجویانی منتقد و خالق تربیت کنیم. بایستی به دانشجویان
گذارد. باید قدرت تفکر انتقادي را در رات احترام میظي عقاید و نت مدرن به همهبدهیم. پس

و همچنین اساتیدي انتقادپذیر داشته باشیم. پست مدرن در کالس درسی،  نیمآنان تقویت ک
دهد بلکه فقط همه چیز را با نگاه و تفکر انتقادي دانشجویان چیزي را به دانشجو انتقال نمی

 (.8شماره  عضو هیأت علمی) "کندتحلیل می

 گیریبحث و نتیجه
 افراد در تحول و تغییر ایجاد براي درسی هايبرنامه آن، پی در و هاانسان تربیت و تعلیم

 کند کوشش هاانسان تربیت براي که یافت توانمی را تربیتی نظامکمتر . شودمی کار گرفته به
هاي درسی به عنوان قلب نظام آموزش برنامه .باشد نداشته راه این در مشخصی گیريولی جهت

ترین تدبیر نظام آموزشی براي مدیریت یادگیري عالی، آشکارترین وجه اعالم پیام و عملیاتی
هاي مدرنیستی موجود، اهداف و ( اما ساختار، منابع و سنت2000فراگیران است)آیزنر، 

کند. به همین دلیل رو میروبههاي خاصی ي درسی را با محدودیتفرآیندهاي تغییر برنامه
در (. 1389 قادري، توانند از مطلوبیت الزم برخوردار باشند)ها براي رفع نیاز واقعی، نمیدانشگاه

توان به ه میکهاي زیادي پیش روي آموزش و پرورش قرار گرفته است شلهاي اخیر چاسال
عات و رشد سریع علمی در الیب جمعیتی جوامع، فناوري اطکتغییر در نوع اقتصاد جوامع، تر

در این میان نظام آموزشی نیز از این تغییرات مستثنی نبوده است  .ردکهاي مختلف اشاره رشته
ارایی ک ،نظام آموزشی ،تا بتواند خود را با این تغییرات سازگار سازد به اعتقاد اغلب صاحب نظران

                                                 
1 Giroux, Penna and Pinar 
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)عابدینی علوي، نیلی احمدآبادي، نیستانی و  زم براي رسیدن به اهداف مدنظر را نداشته استال
 در مدرنیسم همچون هک است دیديج نسبتاً فکري ریانج مدرنیسم پست(. 1400لیاقتدار، 

 از ر،شب تماعیجا نهادهاي و زندگیف مختل شئون دادن قرار تأثیر تحت ضمن و مطرح غرب
 شده بجمو علمی و فکري محافل در را ايگسترده ادالتجم و اتثمباح تربیت، و تعلیم هملج

نفوذ عناصر برنامه درسی پست مدرن در آموزش عالی ایران و دف پژوهش حاضر، بررسی ه است.
 دانشگاه بود.  و مزایاي این نفوذ، از نظر اعضاي هیأت علمیسپس بررسی معایب 

 برنامه )عناصر برنامه درسی پست مدرن کدامند؟(: در پژوهش سؤال اول بررسی
ندارد  وجود نظر اتفاق نظرانصاحب روي میان هیچ به درسی برنامه عناصر یا اجزا دربارة درسی

شیابی ارز ولی از اصلی ترین عناصر برنامه درسی می توان به چهار عنصر هدف، محتوا، روش و
ه . با توجاست اشاره کرد که محقق در این پژوهش نیز، همین چهار عنصر را مورد توجه قرار داده

ادي می توان گفت که پست مدرنیست ها به تعیین اهداف مشخص و خاص، اعتق ،هابه یافته
وقعیتی، ف، مندارند بلکه با تکیه بر نسبیت گرایی که یکی از ویژگی هاي پست مدرن است، اهدا

 و وضوعاتم. می دهد دست از را خود سنتی جایگاه اطالعات، و زمانی و مکانی می شوند. محتوا
 قرار فاوتیمت محتوایی هاي حوزه در یادگیرنده دهد می مسئله اجازه نای و است ترکیبی محتوا

جود ي ثابت وحتوااي دارد و مگیرد. توجه به نیازها و عالیق فراگیران در انتخاب محتوا نقش ویژه
ناختی ش ایینوعی چالش زیب هبه زعم اسلتري، برنامه درسی در دوره پست مدرن تبدیل ب ندارد.

شناختی و محو شود که به عدالت، انصاف و پایداري بومتر میعمیقبراي فهمی جستجو  و
ن تمامی ر آد هاد کند کجدرسی باید فضایی ای هشود. برنامر میجمرزهاي بین مرکز و پیرامون من

وایتی رو فرا  النمدرنیسم موضع کپست .باشند هبه متون و تفاسیر دسترسی داشت جویاندانش
ا توجه به ب (. 2013)اسلتري، کندزدایی میهاي علمی، تقدسسیپلینبرنامه درسی را نفی و از دی

 قواعد و کنند هپیش را زدایی ساخت شیوه باید آموز هم دانش و معلم هم دیدگاه این ، درایافته ه
 انتخاب اوتمتف و متکثر هايو فرهنگ هادانش و هاجهان با متناسب باید آموزشی هاي شیوه و

 رد پسندهاي مومحور از روشهاي مشارکتی و پژوهشتفکر انتقادي و روششود. رشد خالقیت، 
 بر زیرا کند؛ می رو روبه مشکل با را ارزشیابی کار مدرن، پست پست مدرن است. ساختارشکنی

را به  ندارد. ارزشیابی کمی و نمره و امتحان جاي خود وجود مطلقی حقیقت هیچ این اساس
 معیارهاي کیفی و عملی و خودارزیابی می دهد. 

)آیا عناصر برنامه درسی پست مدرن در آموزش عالی ایران  سؤال دوم پژوهش بررسی
ها نشان داد که اهداف در برنامه درسی آموزش عالی ایران، ثابت بررسی دادهنفوذ داشته است؟(: 

یادگیري مشارکتی -هاي یاددهیهستند، محتوا نیمه منعطف بوده، از روشو از قبل تعیین شده 
هاي کیفی و کمی انجام شود و ارزشیابی نیز به شکل ترکیبی از روشمحور استفاده میو پروژه

دست آمده در هاي عناصر پست مدرن بهاین عناصر با ویژگی يگیرد. در نهایت با مقایسهمی
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توان به این نتیجه دست یافت که عناصر برنامه درسی پست مدرن در سه عنصر بخش اول، می
 ، تا حدوديیادگیري و ارزشیابی در برنامه درسی آموزش عالی ایران-هاي یاددهیمحتوا، روش

نداشته است و این عنصر در آموزش عالی، سوسی نفوذ محنفوذ کرده است ولی در عنصر اهداف 
 شکل سنتی خود را حفظ کرده است. 

 نفوذ عناصر برنامه درسی پست مدرن در دانشگاه چه)  سؤال سوم پژوهش بررسی
 مزایا و چه معایبی به دنبال دارد؟(: 

بر  علت ابتناء هب ههاي معرفتی است کحوزه جملهتربیت از و تعلیم  هروشن است ک
 مدرنیسمبنیادهاي فلسفی، تحت تأثیر تفکرات پست مدرنیسم واقع شده است؛ اما چون پست

 هب بطلومو  لو حتی تصویري از انسان ایده آ ئهراهکارهاي عملی چندانی براي این نظام ارا
ثبت د پیامدهاي مجکمتر وا -رب زمینغزادگاهش، م در حتی –دهد، دستاوردهاي آندست نمی

ر بستر ژه دوی هبا آن، ب النهه معقوجهمواها و شناسی این تأثیرو مطلوب بوده است. لذا، سنخ
من رادایم ضپا درسی، این هوزه برنامبررسی مکرر و فراگیر دارد. در ح هفرهنگی غیرغربی، نیاز ب

سی هاي درهدوین برنامدر تهیه و ت عنوان الگویی عام هاندن الگوي تایلري، بشچالش ک هب
نده هاي درسی دماد برنامهاي در کالبازهدید، روح تجمفاهیم و تعاریفی  ئههاي آموزشی، با اراظامن

د چنر . هتاس نموده لزم با فهم و تأمل بدالاي مپدیده هاي عملی و مکانیکی، بو آن را از حوزه
در خور  وشمند زدرسی دارد، ار هپدیده برنام هملجها، از پدیده هاین پارادایم ب هدیدي کجنگاه 

ی، شکنارجاعتقاد منتقدان، هن هاست، اما از تأثیرهاي مخرب آن نباید غافل بود. ب جهتو
 هرج هب همعجاهاي اصیل و واقعی، سوق دادن گرایی، نفی تقدسزدایی، شکاکیت و نسبیساخت

 بلملی و قاویی عو الگ هنداشتن برنام نیزو از خود بیگانگی و پوچی  هو مرج، گرایش دادن انسان ب
ي، )امین خندقی و قادر.ت پیامدي پست مدرنیسم استالو معض فنقاط ضع هلجمرا، از جا

یی، گرادر پاسخ به سؤال سوم پژوهش، یافته ها نشان دادند که سه مضمون کثرت(. 1394
 سترسی پگرایی از معایب نفوذ عناصر برنامه دپذیرش شکاکیت نسبت به دین و اخالق و پوچ

ش نگاه پرور وها ها، توجه به تفاوتمدرن در آموزش عالی ایران بوده و سه مضمون اشاعه فرهنگ
  باشد. انتقادي از مزایاي آن می
هاي اندکی در زمینه بررسی برنامه درسی پست مدرن در تعلیم و تربیت هر چند پژوهش

هایی با اهداف شباهتها به خصوص در آموزش عالی انجام گرفته است اما برخی از پژوهش
به این نتیجه رسیدند که در دانشگاه (، 2016)1رایت،مک دونالد و گرومپژوهش حاضر دارند. 

پست مدرن ارتقاي سطح بر اساس اندازه کمی چون سال تحصیلی و پایه درسی نادیده گرفته 
ضاوت نهایی ارزیابی و مشورت با هر یک از یادگیرندگان براي قشود. استفاده از نتایج خودمی

                                                 
1 Wright, Macdonald and Groom 
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درباره عملکرد هر یک از اعضاي سیستم آموزشی، مورد توجه پست مدرن است. این نتایج با 
(، در پژوهش 2014)1یییی و لینتایفو، لینهاي بخش اول پژوهش حاضر همسویی دارد. یافته

هاي برنامه درسی پست مدرن، اصالحات برنامه درسی در خود به این نتیجه رسیدند که تئوري
هاي درسی و نیازهاي اجتماعی را تا حد هاي چین، از جمله، کاهش شکاف بین برنامهدانشگاه

اند. این یافته ها با نتایج بخش دوم پژوهش حاضر، که حاکی از نفوذ زیادي تحت تأثیر قرار داده
( در پژوهشی با 2012)اسکات. برنامه درسی پست مدرن در آموزش عالی است، مطابقت دارد

پست مدرنیسم و دانشگاه، نفوذ پست مدرن و برنامه درسی آن را در آموزش عالی تأیید عنوان 
کرده و نشان داد که پست مدرن در سیستم آموزش عالی در حال رشد و گسترش است که این 

 یافته ها نیز با یافته هاي پژوهش حاضر همخوانی دارد.
(، کریمی و 1389همکاران) پور و(، بیرمی1396یافته هاي پژوهش وفائی و همکاران)

(، با نتایج بخش اول این پژوهش همسویی دارد. 1395و فرخانی و همکاران) (1396همکاران)
ي (، نشان داد که پست مدرن در زمینه1395پور و همکاران)همچنین نتایج پژوهش دهبانی
جامعه  گرایی فرهنگی تا حدودي درگرایی، بازاندیشی و نسبیفرهنگی با مؤلفه هاي مصرف

جوانان رسوخ کرده است. تا کنون هیچ پژوهشی در ایران به بررسی مزایا و معایب نفوذ پست 
دال معتقد  مدرن در آموزش عالی نپرداخته است و پژوهش حاضر از این نظر داراي امتیاز است.

است نقطه قوت اصلی پست مدرنیسم در برنامه درسی، ایجاد دانش جدید و دگرگونی یادگیري 
اي داشتن به برنامه درسی و تالش در تبیین پدیده برنامه (. نگاهی پدیده2009، 2)استوور است

 (. 2010، 3برانگیز است )والکرتر از آن ارزشمند و تأملدرسی با هدف به دست دادن درکی عمیق
رسد هنوز درک و شناخت کاملی از پست مدرنیسم و برنامه درسی آن حاصل به نظر می

تر زوایاي پنهان برنامه درسی پست مدرن و دستاوردهاي با درک عمیقیستی بانشده است. 
 و پست مدرنیسم به مشتاقانه گشودن . آغوشرسانیدمثبت آن، آثار و تبعات سوء آن را به حداقل 

 و مهمان این شرط قید وبی ورود که تبعاتآنبی ها،پست مدرنیست به دادن نشان خوش روي
فدا  قیمت به و نیست خردمندانه راهی کنیم، ورزانه واکاوياندیشه ،فرهنگی منظر از را هوادارانش

 به پست مدرن کمال دستاوردهاي و تمام و نفی رد دیگر، سوي از. است هویتمان و باورها کردن
با توجه به مزایاي  (.1394خندقی و قادري، امین )خطاست کاري عملیاتی و فنی بعد در ویژه

با عنایت به این نکته که یکی از اهداف آموزش عالی در کشور ما  و برنامه درسی پست مدرن
هاست، اجراي برنامه درسی پست مدرن به خاطر منعطف بودن و آموختهبحث اشتغال دانش

آموختگان د معضل بیکاري دانشتوانمیاي سازگاري آن با شرایط و امکانات بومی و منطقه

                                                 
1 Taifu, Linyi 
2 Stuever 
3Walker 
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هاي تدریس مشارکتی و ایجاد پست مدرن با انتخاب روشدانشگاهی را تقریباً رفع کند. چرا که 
هاي یادگیري مناسب و مسئولیت دادن به یادگیرندگان، دانشگاه و برنامه درسی آن را از فرصت
شود پیشنهاد میدر این خصوص  دهد. و به سمت عملیاتی سوق میخارج  ،مطلقتئوري حالت 

توسط  ،ي ایرانیگرفتن فرهنگ جامعه درن با در نظرالگوي اجرایی برنامه درسی پست م
زمینه براي اجراي پیشهمچنین باید  .متخصصان برنامه درسی، طراحی و اعتبارسنجی شود
با کاستن از اقتدار برنامه درسی متمرکز  ،تدریجی برنامه درسی پست مدرن در نظام آموزش عالی

ه اجراي دقیق برنامه درسی غیر متمرکز، فراهم شود. از آنجا کو حرکت به سوي برنامه درسی 
پست مدرن به طوریکه که معایب آن تا حد امکان کاهش یافته و مزایاي آن نمود پیدا کند، نیاز 

هایی آموزشی براي شود دورهبه اساتیدي مجرب و آگاه با اعتماد به نفس باال دارد، توصیه می
  .صان این حوزه برگزار گرددآن، توسط متخص آشنایی اساتید با برنامه درسی پست مدرن و عناصر
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