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اي مبتني بـر دانـش      هاي حرفه مطالعه حاضر، مولفه  : چكيده
سـطح آمـوزش     در) آموزشـگري ( برنامه درسي براي مدرسـي    

عالي از نگاه مدرسان حوزه مطالعـات برنامـه درسـي را مـورد              
هــاي مــورد مطالعــه داده. كــاوش و توصــيف قــرار داده اســت

براســاس پــژوهش كيفــي و از طريــق انجــام مــصاحبه نيمــه  
 مدرس حوزه مطالعات برنامه درسـي انجـام         12ساختارمند با   

ها نشان دادند كه مدرسـان مـورد مـصاحبه تلقـي       تهياف. يافت
هـاي  يافتـه . يكساني نسبت به قلمرو برنامـه درسـي نداشـتند         

تلقي برنامه درسـي    : مربوط به نگاه برنامه درسي در سه طبقه       
عنـوان نقـشه و راهنمـاي       عنوان سند، تلقي برنامه درسي به     به

. عنـوان فراينـد تفكيـك شـدند       عمل، و تلقي برنامه درسي به     
اي سواد برنامه درسي مدرسي در بعـد دانـش       هاي حرفه مولفه

هاي اصلي دانش اساسـي، دانـش   در سه نگاه دربردارنده مولفه    
هـا در   گـذاري مباني برنامه درسي و دانش نسبت بـه سياسـت         

برنامه درسي آموزش عالي بوده است با اين تفاوت كه در نگاه            
دانـش برنامـه    عنوان سند، سـه مولفـه اصـلي         برنامه درسي به  

چنين حدود و   هم. درسي در محدوده آموزش قرار گرفته است      
هاي اصـلي  اي مربوط به هركدام از مولفه    هاي حرفه ثغور مولفه 

  . دانش برنامه درسي در سه نگاه يكسان نبوده است
سواد برنامه درسي، برنامه درسي آموزش عالي،       : هاكليد واژه 

  ايهاي حرفهمدرسان دانشگاه، مولفه
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Abstract: This paper is aboutprofessional components 
ofcurriculum literacy of lecturers in viewpoints of 
professors on curriculum studies. First, the perspective of 
curriculum theorists about the role of teachers (lecturers) 
in the curriculum, and the role that they have in this field 
are discussed. Phenomenon that requires serious 
consideration of the higher education system, but for 
some reason has been neglected. Professional 
competencies in the field of curriculum facilitate the 
participation of teachers in decisions regarding 
curriculum in college. This study used qualitative 
research method, and the depth semi-structured 
interviews with 12 professors of curriculum studies have 
done. The study is based on qualitative data through 
semi-structured interviews were conducted with 12 
teachers of curriculum studies. Results about perspective 
of curriculum include three categories: curriculum as a 
document, curriculum as a plan, and the curriculum as a 
process. Each of them includes knowledge of the 
curriculum. The knowledge professional components of 
the curriculum include the basic knowledge of the 
curriculum, the Foundations of Curriculum and the higher 
education Policies.  The limits of the professional 
components of each of the three main components of the 
perspective of curriculum are not the same. 
 
Keywords: Curriculum literacy, Curriculum in higher 
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  مقدمه
سازد تا به اهداف گيرد، به نحوي كه افراد را قادر ميسواد يك توالي از يادگيري را دربرمي     

خود برسند، دانش و پتانسيل خود را رشد دهند و مشاركت كامل در اجتماع خود و جامعه 
ند ياد توانهايي هستند كه نميسواد آن، بي)1980-1970 (1از نظر تافلر. تر داشته باشندبزرگ

  .)205، ص، 2008گيبسون،  (بگيرند، فراموش كنند و دوباره ياد بگيرند
-اي و از جمله مدرسان دانشگاه در حرفه و محيط كاري با مسائلي رو به رو مي افراد حرفه     

نگري و تخصصي  با نگاه جزءاين امر صرفاً. هاي خود هستندشوند كه نيازمند بازانديشي بر داشته
-به. كننداي ماهيت چندوجهي دارند كه ذهن باز را طلب مير نيست؛ زيرا مسائل حرفهپذيامكان

مدرسان . عنوان يك اصل وارد دنياي علم و حرفه شده استاي بههمين دليل دانش ميان رشته
اي به دانشي فراتر از دانش تخصصي خود نياز دارند تا تلفيقي همگون از دانشگاه براي عمل حرفه

گانه مذكور هاي مربوط به ابعاد سهكسب قابليت. ها را شكل دهندها و نگرشمهارتها، دانش
  . كندشود زيرا مدرسان را توانا در انجام تكليف مدرسي ميسواد مدرسي دانشگاه تلقي مي

شود زيرا مدرسان با فعل اي از سواد مدرسان دانشگاه مربوط به سواد برنامه درسي ميجنبه    
ريس ارتباط دارند و از طرفي مقوله آموزش يا تدريس به مقوله برنامه درسي مربوط آموزش يا تد

دهد يا راهنمايي ، معتقد است كه برنامه درسي، عمل تدريس را شكل مي)1997( دويل. شودمي
تدريس . تواند تحقق يابد مگر اين كه از طريق اقدامات مربوط به تدريس انجام شودكند و نميمي

تواند از برنامه درسي جدا باشد و اقدامات مربوط به ره چيزي است بنابراين نميهميشه دربا
بنابراين تالش براي . هاي درسي استتدريس، خودش به كار بستن مفروضات و ماحصل برنامه

برنامه درسي را ) 1986 (3 شولمن).2006هويت، (  تدريس نياز به مطالعه برنامه درسي دارد2فهم
بين محتوا و روش جدايي او معتقد است كه بين تفكر و عمل و . داندس ميبخش مهمي از تدري

، در زمينه ارتباط بين برنامه درسي و آموزش به چهار )1388( فتحي). 1996پينار (د وجود ندار
جويانه، تداخلي و اقتضايي اشاره كرده است كه همگي قائل به ارتباط ديدگاه تمايزي، مصالحه

عنوان مجريان برنامه درسي تند با اين تفاوت كه حوزه اختيارات مدرسان بهبين اين دو مقوله هس
، معتقد است )1390( مهرمحمدي. ريزان درسي و يا هر دو متفاوت استعنوان برنامهمصوب يا به

رسميت بشناسند و كسب عنوان يك حوزه تخصصي بهكه مدرسان دانشگاه بايد آموزش را به
ريزي درسي آموزش وزشي با توجه به نظام متمركز در حوزه برنامهقابليت در زمينه طراحي آم
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عالي ضرورت دارد، اگرچه كسب قابليت در زمينه توليد برنامه درسي در شرايط ايدآل بايد جزء 
  ). 7، ص( هاي مدرسان دانشگاه باشددغدغه

ي آن به نوع هايكي از جنبه. پرداختن به مقوله برنامه درسي از دو جنبه قابل بحث است     
نظران در حوزه مطالعات برنامه درسي، برخي از صاحب. تلقي نسبت به برنامه درسي ارتباط دارد

كنند كه يادگيرندگان با مي عنوان يك نقشه براي تجارب يادگيري قلمدادبرنامه درسي را به
ن و هدايت هدف آن فراهم كردن زمينه براي نظم بخشيد. شوندراهنمايي مدرسه با آن مواجه مي

ريزي درسي در عنوان نتيجه و پيامد برنامهدر اين معنا برنامه درسي به. تجارب يادگيري است
اين برداشت از برنامه درسي داراي قدمت . )2010اوليوا، ( شودقالب يك طرح يا سند معرفي مي

.  استطوالني در تاريخ برنامه درسي است و عمده دانش برنامه درسي بر اين تعريف متمركز
اي به كمك برنامه عبارتي انجام عمل حرفه است يا به1عنوان حرفهبرداشت ديگر، برنامه درسي به

اين برداشت از برنامه درسي در تقابل با برداشت قبلي از برنامه درسي نيست  . درسي مدنظر است
ي وسعت  بلكه در همان راستا، قلمرو مطالعات برنامه درسي را فراتر از يك حوزه ديسيپلين

 2توان به ديدگاه تابااين برداشت هم داراي قدمتي طوالني است، حداقل مي. بخشيده است
، به دو گروه )1949( 3، در زمينه الگو برنامه درسي اشاره كرد كه برخالف الگوي تايلر)1962(

ه كننده را برعهدكند كه در برنامه درسي نقش عملمتخصصان برنامه درسي و مدرسان اشاره مي
اي مدرسان در عمل حرفهنوعي بهبا تاكيد بر نقش مدرسان در برنامه درسي به جا تادر اين. دارند

 6و اوليوا) 2007( 5مارش و ويليز). 2003( 4واكر. حوزه مطالعات برنامه درسي اشاره كرده است
-داشتهاي مدرسان در برنامه درسي تاكيد نظراني هستند كه بر عمل حرفه، ديگر صاحب)2010(

  . اند
عنوان حرفه پرداخته مطالعه برنامه درسي بهاي و دقيق بهنحوي حرفه، به)2006( 7هويت    

-توان انتظار داشت كه تربيتعنوان يك حوزه مطالعاتي مياو اعتقاد دارد از برنامه درسي به. است
 برنامه درسي در اين حالت. جمله نقش مدرس يا متخصص برنامه درسي  از.ها باشدكننده نقش

شود، قرار تر كه تعليم و تربيت ناميده ميعنوان يك حوزه دانش و عمل درون يك حوزه وسيعبه
توان كار برنامه درسي نمي. ، در كار برنامه درسي بنيادي است)دانش اساسي( "دانستن". گيردمي

                                                            
1. Profession 
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، 2006هويت، ( ادعنوان مدرس يا متخصص بدون پشتوانه دانش و عمل برنامه درسي انجام درا به
  .)30ص، 
زمينه موضوعي آن است كه هر برنامه درسي از مدرسي به مدرس جنبه ديگر پرداختن به    

برنامه . )2003والكر، ( ديگر، از كالسي به كالسي ديگر و از زماني به زمان ديگر متفاوت است
 برنامه درسي متاثر از چنينهم. شودريزي مياي است كه براي آن برنامهدرسي وابسته به زمينه

، هر كسي كه )2003( از ديد واكر.  ريزان درسي استعنوان برنامهدانش و نظام باوري مدرسان به
مدرسان و يادگيرندگان، . اميد به اثرگذاري در برنامه درسي دارد بايد از طريق مدرسان عمل كند

، در تاييد نظر واكر معتقد )2006( هويت. كننددهند كه تجربه ميآن برنامه درسي را تحقق مي
هاي  است و ويژگي1است كه برنامه درسي دانش، عمل، تركيب اين دو فرايند و وابسته به شرايط

بنابراين تجويز يك برنامه درسي يكسان و . بودن در يك موقعيت، معموال كالس درس را دارد
  . رو استهها و اجراي آن توسط مدرسان با ابهام روبخطي از باال به دانشگاه

. شودريزي درسي نيمه متمركز و تمركززدايي مطرح ميدر تاييد اين نكته، نظام برنامه    
هاي درسي آموزش عالي مطرح ، چهار ضرورت براي كاهش تمركز در برنامه)1387( مهرمحمدي

هاي درسي، طراحي برنامه درسي براساس توزيع قدرت و مرجعيت در توليد برنامه: كندمي
 محلي، كم كردن فاصله بين برنامه درسي قصد شده و اجرا شده و ايجاد چابكي -ائات بومياقتض

هايي پذيرفته شوند، زمينه براي از ديد او اگر چنين ضرورت .گيريو چاالكي در سيستم تصميم
 در 2كنند تا شرايط اعمال رويكرد تلفيقيها كمك ميفرصت. گرددها مهيا ميظهور فرصت
 ها درگيري مهيا شود و افراد و گروهه درسي مهيا گردد؛ دامنه مشاركت در تصميمطراحي برنام

پژوهش ( عنوان يك پروژه مطالعاتيريزي درسي بهها وارد صحنه شوند و برنامهسطح دانشگاه
  . ديده شود) معطوف به عمل فكورانه

  
  طرح مساله

 تخصصي با برنامه درسي ارتباط عنوان يك حوزهچه به آن اشاره شد تدريس بهبراساس آن    
هاي متناسب با  قابليت.اي در محيط آموزش عالي نياز دارندعنوان افراد حرفهدارد و مدرسان به

هاي اين امر با توجه به گرايش به تمركززدايي در برنامه. حرفه مدرسي خود را كسب نمايند
طور اخص در اي تحصيلي و بهههاي چندگانه آموزش عالي در دورهدرسي آموزش عالي، رسالت

  . بود ، از اهميت بيشتري برخوردار خواهد)1389 فراستخواه،( تحصيالت تكميلي

                                                            
1. Place - bound 
2. Integrated Approach 



 سواد  برنامه درسي براي مدرسين دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسي

 11

اي به برنامه درسي تاكيد بر كسب دانش اساسي ديسيپلين ، با يك نگاه حرفه)2006( هويت    
اساسي مربوط به اي در برنامه درسي ابتدا بايد دانش عمل حرفهمعتقد است براي ورود به او. دارد
 منابع آكادميك :شوداز ديد او دانش برنامه درسي از سه منبع متاثر مي .را كسب كردآن

؛ )كنندكنند و دانش توليد ميپژوهان كه در زمينه برنامه درسي مطالعه ميپژوهشگران و دانش(
ط با كاربرد ربمتخصصان برنامه درسي، مسئوالن مدارس و ديگر افراد ذي معلمان،( منابع عملي

اين دانش برگرفته از ( ؛ و منابع مرتبط)پردازنددانش آكادميك و عملي به توليد دانش مي
كند كه كار تدوين برنامه درسي خيلي عملي در ادامه او اضافه مي ).هاي ديگر استديسيپلين

 .ريزي درسي حضور دارنداست و مستلزم يك درك اساسي از عناصري است كه در كار برنامه
هاي كارگزاران برنامه درسي هنگام تدوين برنامه درسي الزم است كه مباني مفهومي و ايده

تواند بدون درنظر گرفتن فهم عناصر، برنامه درسي نمي. اساسي در كار برنامه درسي را بدانند
، مدرسان )2007( از ديد مارش و ويليز .توالي، تداوم، و تعادل به درستي مورد بحث قرار گيرد

اي و شخصي هاي حرفه زيرا توانمندي،ريزي برنامه درسي هستنداندركاران اصلي طرحستد
ريزي برنامه درسي در سطوح مختلف طرح. باشندريزي برنامه درسي را دارا ميمربوط به طرح

، مدرسان و متخصصان برنامه درسي هسته )2010( از ديد اوليوا. شودكالن و خرد انجام مي
اي شدهاي اشخاص تربيتطور حرفهها بهاين. دهندريزان درسي را تشكيل ميهاي برنامحرفه

  .كشندريزي درسي را به دوش ميهستند كه سنگيني بار برنامه
مدرسان دانشگاه افراد متخصص و پژوهشگر در حوزه تخصصي خود هستند و براي رسيدن به     

اند اما براي نقش مدرسي الني را طي كرده طوهاي تحصيلي نسبتاًاين سطح از مرتبه علمي دوره
اند و چنين درخواستي هم در فرايند جذب و نگهداشت از اي را نديدهيا آموزشگري خود دوره

هاي كه فعل مدرسي يا آموزشگري يك حوزه تخصصي است كه قابليتحالي در. ها نشده استآن
گونه مدرسي يا آموزشگري همانهاي بخشي از قابليت. دهدآموزشگري را در مدرسان رشد مي

عنوان يك ديسيپلين و دانش برنامه درسي به. كه اشاره شد مبتني بر دانش برنامه درسي است
هاي دانشگاهي كسب آن مستلزم طي كردن رشته دانشگاهي مطرح است كه به مانند ديگر رشته

ون انتظار داشت كه از هاي گوناگتوان از مدرسان در رشته نميهاي تحصيلي است و مسلماًدوره
-مولفهقلمرو و چه نكته قابل تامل آن است كه . دانش برنامه درسي در اين سطح برخوردار باشند

ها را در انجام تكليف مدرسي توان براي مدرسان قائل بود كه آن از برنامه درسي را مييهاي
هاي اي از سوالهگرفت و گستر كه مورد كاوش قرار بوداي كنند؟ اين نكته مسالهكمك مي

چه در اين مقاله مورد بررسي قرار گرفته است، پاسخ به سوال آن. دنبال داشتپژوهشي را به
  :پژوهشي زير است
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 اي سواد برنامه درسي مدرسي در بعد دانش كدامند؟هاي حرفهمولفه    
  

  روش پژوهش
 دانش بعددرسي در نامه درسي ماي سواد برهاي حرفههدف پژوهش كاوش و توصيف مولفه    

كنندگان نسبت به پديده مورد مطالعه بوده باورهاي آكادميك و تجارب زيسته شركتمبتني بر 
هاي بازپاسخ استفاده شد تا در اين پژوهش از شيوه سوال). 29، ص 1389بازرگان، ( است

يري و اند بدون سوگچه را كه نسبت به موضوع باور دارند و تجربه كردهشوندگان آنمصاحبه
. يوه انتخاب مدرسان در مصاحبه هدفمند بوده استش. دهي از سوي پژوهشگر، بيان كنندجهت

ها تخصص در حوزه مطالعات برنامه درسي كه داراي تجربه مفيد تدريس در مالك انتخاب آن
چنين در اين زمينه داراي پژوهش و تاليف قابل اتكاء دانشگاه با رتبه دانشياري و استادي و هم

 به شروع و نموده بررسي را شدهضبط هايمصاحبه پژوهشگر ها،مصاحبه انجام با زمانهم .اندودهب
از نهمين مصاحبه  بعد. هاي اصلي و فرعي مربوط به دانش برنامه درسي كرده استمولفه تعيين

ي ها مواجه نشد و اشباع نظرمولفه ها تكراري و پژوهشگر با نوع جديدي ازبا مدرسان، مولفه
نگري مصاحبه با سه نفر از جانبهاما پژوهشگر براي اطمينان از رعايت اصول همه. حاصل شد

ها بر مبناي استقراي تحليل داده.  مدرس اجرا شد12 مصاحبه با مدرسان را ادامه داد و نهايتاً
 با ها به اجزايي خرد شدند و سپس با ارتباطي كهدر اين روش ابتدا داده.  انجام گرفت1تحليلي

تري داشتند و مبناي آشكار شدند كه ماهيت كلي 2ها يا مضامين مقوله،كردندهم برقرار مي
  . ها استفاده شدداده 3كدگذاري در فرايند تحليل از فرايند. ها قرار گرفتندتفسير داده

  
  هاي پژوهشافتهي

دانش : اي حرفههايهاي مصاحبه در بعد دانش سواد برنامه درسي مولفهتحليل كيفي داده    
هاي نظام گذارياساسي برنامه درسي، دانش درباره مباني برنامه درسي و دانش درباره سياست

  . )به جدول مراجعه شود( آموزش عالي را نمايان ساخت
همه مدرسان بركسب دانش اساسي برنامه درسي از جمله دانش نسبت به عناصر برنامه     

اند اما درباره ماهيت و حدود و اي تاكيد داشتهان يك دانش حرفهعنوها بهدرسي و ارتباط بين آن
اين . نظر وجود نداشتهاي دانش برنامه درسي اتفاقثغور عناصر برنامه درسي و ديگر مولفه

دهنده سه نوع ها نشانيافته. ها نسبت به برنامه درسي بوده استتفاوت متاثر از نوع تلقي آن
                                                            
1. Analytic Induction 
2. Thems 
3.  Coding 
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عنوان سند، برنامه درسي به عنوان نقشه برنامه درسي به. بوده استتلقي نسبت به برنامه درسي 
بدين لحاظ مباحث اين بخش براساس اين . عنوان فرايند عملو راهنماي عمل و برنامه درسي به

اند و مدرسان مبتني بر سه نوع تلقي به سه گروه سه نوع تلقي از برنامه درسي تنظيم شده
يك  اي سواد دانش برنامه درسي در جدولهاي حرفهوط به مولفههاي مربيافته. اندتقسيم شده

  .اندارائه شده
-عنوان سند مكتوب و برنامه درسي مصوب توسط سياستمدرساني كه برنامه درسي را به     

اند، حوزه اختيارات مدرس در زمينه گذاران در سطوح باالي مديريت آموزش عالي تلقي كرده
از اين نگاه مدرسان . داننده اجراي برنامه درسي قصد شده و رسمي ميبرنامه درسي را محدود ب

ها را در تدريس كمك بايد نسبت به آن دسته از عناصر برنامه درسي دانش داشته باشند كه آن
  . كنندمي
ها را در زمره تكنولوژي من متدهاي تدريس و متدهاي ارزشيابي و فضا و زمان و اين"    

عنوان سند تا اين حد من اعتقاد دارم كه ريزي درسي بهين است كه برنامها. دانمآموزشي مي
، الزم )ريزي درسيغيررشته برنامه(ريزان درسي است و يك استاد دانشگاه وظيفه دقيق برنامه

  ."ريزي درسي تا اين حد داشته باشدنيست كه سواد برنامه
 كه مدرس بر چهار عنصر روش تدريس، از اين نگاه، از بين عناصر برنامه درسي الزم است    

عنوان يك سند در هاي ارزيابي، زمان و فضاي آموزشي مسلط باشد و تدوين برنامه درسي بهروش
هاي دانش مدرس نسبت به عناصر اهداف، محتوا و سرفصل. حوزه متخصصان برنامه درسي است

نولوژي براي مدرسان از شود كه نسبت به دانش تكبرنامه درسي نوعي دانش عمومي محسوب مي
  .ضرورت كمتري برخوردار است

استاد دانشگاه بتواند يك فهم درستي از اهداف برنامه درسي داشته باشد، ما از آرمان شروع "    
گذاران و ها در جاي ديگري، در يك نهاد ديگري توسط سياستآلكنيم چون آرمان و ايدنمي

فهم درست و منطقي از اهداف برنامه درسي داشته بايد يك . شودمتوليان آموزشي تدوين مي
 شود؟ يعني يك سواد حداقلي در زمينهطور تدوين ميهباشد و بداند سيالبس چيست؟ محتوا چ

  ."تهيه سيالبس با توجه به مقتضيات زماني داشته باشد
س هاي برنامه درسي از قبل مشخص شده است و مدراز اين نگاه، اهداف، محتوا و سرفصل    

اين . پس بايد نسبت به عنصر راهبردهاي آموزشي آگاهي داشته باشد. مجري برنامه درسي است
نوع آگاهي نسبت به راهبردهاي آموزشي متناسب با اهداف نگرشي و مهارتي به مانند اهداف 

  . شودعنوان دانش خاص براي مدرس تلقي ميشناختي مهم تلقي شده و به
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حتماً با فنون .  بايد داشته باشد دانش تكنولوژي آموزشي استچه يك استاد دانشگاهآن"    
هاي يادگيري هم بداند، يعني حداقل هاي تدريس استراتژيتدريس آشنا باشد، عالوه بر استراتژي

هاي مهم و راهبردهاي يادگيري را بلد باشد تا اگر دانشجويي در يادگيري دچار آن خانواده
  ."مشكل بود به او كمك كند

گو و مسئول برنامه درسي نيست بلكه مسئول اجراي خوب و وفادارنه از اين نگاه، مدرس پاسخ    
به همين منظور عالوه بر آگاهي از راهبردهاي آموزشي بايد با . هاي درسي قصد شده استبرنامه

مدرس دانش .  زيرا مدرس مسئول يادگيري دانشجويان است،راهبردهاي يادگيري آشنا باشد
نحوي كه بتواند پاسخگوي مشكالت شكالت و اختالالت يادگيري داشته باشد بهنسبت به م

  .يادگيري دانشجويان باشد
 زيرا . عنصر سنجش و ارزشيابي هم به مانند راهبردهاي آموزشي از اهميت برخوردار است   

 دانش. تواند ميزان موفقيت خود را در تدريس مورد ارزشيابي قرار دهدمدرس به كمك آن مي
شود كه آگاهي هاي خاص محسوب ميسنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هم از جمله دانش

مدرس براي انجام درست سنجش و ارزشيابي بايد با مباني . ها براي مدرس ضروري استاز آن
  .هاي مناسب ارزشيابي را انتخاب كندشناختي اين فرايند آشنا باشد و براساس آن شيوهمعرفت

اگر معتقد به فلسفه رئاليسم باشيم، ديدگاه . ناميمدانيم، چه ميي را چه ميما يادگير"   
برعكس اگر ايدآليستي . شناختي ما عيني خواهد بود و متدهاي ارزشيابي ما هم كميمعرفت

هاي معرفت توانيم فارغ از آن ديدگاهبنابراين ما نمي. باشد، متدهاي ارزشيابي ما كيفي است
  ."ا تحليل و تبيين كنيمشناختي، ارزشيابي ر

توانايي كاربرد راهبردهاي آموزشي متناسب با اهداف و  اي از اين نگاهترين صالحيت حرفهمهم    
هاي يادگيري، بيني فعاليتبه نحوي كه به كمك پيش. محتواي برنامه درسي قصد شده است

 با موضوع مورد تدريس، افزارهاي مرتبطشود، نرمهايي كه آموزش بر آن اساس انجام ميموقعيت
بدين لحاظ تدريس را يك عمل . فضا و زمان اختصاص داده شده بتوان به آموزش پرداخت

كند زيرا براي تدريس يك موضوع نياز است كه اي براي يك مدرس تلقي ميتخصصي و حرفه
 مدرس با اشرافي كه بر دانش محتواي آموزشي، ساختار و منطق حاكم بر آن دارد راهبرد يا

توان براي دروس با ساختار به بياني ديگر، نمي. راهبردهاي آموزشي متناسب با آن را اتخاذ نمايد
  .و منطق محتوايي متفاوت راهبردهاي آموزشي يكساني را اعمال كرد

اصالً . طور تخصصي بداند كه متدهاي تدريس رشته عمران چيستيك استاد رشته عمران به"    
 اصالً ،را بلد باشدهاي مربوط به آنسازيبايد شبيه. شته عمران را بلد باشدافزار تدريس ربايد نرم

صورت تخصصي و ريز شويم بايد كامالً بهوقتي ما وارد مؤلفه روش تدريس مي. بحث عام نيست
  ."وارد موضوع شد
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 جايي كه اين نگاه در پي تحقق دادن اهداف برنامه درسي قصد شده است و آموزش خوداز آن    
هاي كمك ابزارهاي تشخيصي از جمله آزمونكند بهرا بر همان اساس قرار داده است تالش مي

در همين راستا مقوله . اي و پاياني به ارزشيابي بپردازدهاي مرحلهسنجش آغازين، آزمون
اي اي تدريس يك صالحيت حرفههاي انجام آن در تكميل عمل حرفهارزشيابي و توانمندي

-سوال. هاي داراي اعتبار و روايي تدوين كندبراي اين مقصود بايد بتواند آزمون. شودمحسوب مي
هاي آزمون را به نحوي طراحي كند كه توانايي استدالل كردن دانشجويان را به كمك تحليل 

  . هاي خود از محتواي آموزشي ارتقاء دهدآموخته
خوبي شناخته ف آموزشي خود را بهبراي اجراي يك ارزشيابي قابل اعتماد مدرس بايد اهدا"    

هاي آزمون را تدوين كند تا با استفاده از آن بتواند قضاوت كند كه تا ها سوالباشد و براساس آن
  ."چه اندازه به اهداف موردنظر در سه حيطه رسيده است

ن عنوان سند تلقي شود، از مدرساچه به آن اشاره شد زماني كه برنامه درسي بهبراساس آن    
هاي درسي قصد عنوان مجريان وفادار نسبت به برنامهرود كه در حوزه برنامه درسي بهانتظار مي

آموزش مبتني بر . بنابراين مسئوليت مدرسان در حوزه آموزش است. شده و مصوب عمل نمايند
هاي روش: شود كه نيازمند كسب دانش در زمينه چهار عنصرتكنولوژي يك تخصص محسوب مي

شناختي عناصر دانش نسبت به مباني معرفت. هاي ارزشيابي، فضا و زمان استروشتدريس، 
گيري بينش و منطق در مدرس نسبت به عمل خود در فرايند آموزش چهارگانه موجب شكل

هاي درسي قصدشده، آموزش داده شده و كند تا برنامهچنين به مدرس كمك ميهم. شودمي
  . كنار هم قرار گيرندسنجش شده به شكل يك پيوستار در 

. ها استنباط شدراهنماي عمل، نگاه ديگري بود كه از يافته عنوان نقشه و تلقي برنامه درسي به   
هاي يادگيري براي اي از فرصتاز اين نگاه برنامه درسي طرحي براي تدارك مجموعه

-ها را شامل ميشود كه عناصري بيش از مواد درسي، اهداف و سرفصليادگيرندگان قلمداد مي
. گيردشود و عناصر راهبردهاي آموزشي، فضا، زمان، فراگيران و سنجش و ارزشيابي را هم دربرمي

  . كندعنوان يك نقشه و راهنما، عمل مدرس را هدايت ميبه همين دليل برنامه درسي به
كنندگان و لعنوان عمدر اين نگاه حوزه اختيارات و عمل مدرسان فراتر از آموزش بوده و به    

اين گروه از مدرسان در زمينه . هاي درسي قصد شده حضور دارندكنندگان در برنامهمشاركت
حوزه اختيارات و عمل مدرسان در . اندنظر نداشتهمحدوده اختيارات مشاركت مدرسان اتفاق

ه سطح توليد برنامه درسي و سطح مشاركت در برنام: هاي درسي در دو سطح قرار داردبرنامه
  .درسي
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تدوين برنامه درسي يعني ) نظر منبه(مدرسان در تدوين برنامه درسي، بايد دخالت بكنند "    
ها، در انتخاب محتوا، در همين گذاري، در تعيين سرفصلدر هدف. در همان درس خودشان

شود، در انتخاب روش تدريس، در فرض انجام ميها كه اين روزها دارد بهبازنگري سرفصل
شود، حتي در سازي محيط يادگيري مييابي، در انتخاب آن لوازم و تجهيزاتي كه باعث غنيارزش

اين بايدها به آن خاطر . نظر من بايد دخالت كنندعنوان عناصر برنامه درسي بهفضا، در زمان به
ها در آن دخالت نكنند، برنامه درسي شود و اگر آنريزي درسي انجام مياست كه دارد برنامه

    ."تواند داشته باشدناي علمي و آموزشي الزم را نميغ
از اين نگاه، برنامه درسي و آموزش دو مقوله مرتبط و وابسته به هم تلقي شده و به همين     

دليل الزم است يك مدرس توانايي تدوين و بازنگري برنامه درسي به كمك انتخاب و بازبيني 
هاي ارزشيابي، منابع آموزشي، فضا و زمان شي، روشها، محتوا، راهبردهاي آموزاهداف، سرفصل

ها به مدرسان اين قابليت .داشته باشد) كالس درس(مناسب فضاي آموزش عالي در سطح خرد 
ريزي درسي چه با هدف توليد و چه با هدف بازنگري كنند تا بتوانند در فرايند برنامهكمك مي

 برنامه درسي و . جنبه قابل مالحظه استاين مشاركت از دو. برنامه درسي مشاركت نمايند
شود و ديگري، كاهش فاصله عنوان يك پيوستار در حوزه صالحيت مدرسان تلقي ميآموزش به

ها در توليد  زيرا نظر مدرسان و دانش تخصصي آن.بين برنامه درسي قصد شده و آموزشي است
  .هاي درسي اعمال شده استبرنامه

گونه ان در برنامه درسي در سطح مشاركت، مدرسي ديگر ايندر زمينه حوزه عمل مدرس    
  :اظهار كرده است

تيم . درسي نبايد باشدي ريزالزاماً برنامه. اي استرشتهتدوين برنامه درسي يك پروژه بين"    
ها و لحاظ پيچيدگيتدوين برنامه درسي به. هاي مختلف استبرنامه درسي تلفيقي از تخصص

عنوان همكار در قالب يك تواند بهآن از عهده مدرس دانشگاه خارج است و مياي بودن چندرشته
  .  "تيم همكاري كند

در سطح كالن كليات . شوداي انجام ميپروژه در دو سطح كالن ملي و در سطح موسسه    
ها به در سطح موسسه كليات متناسب با تشخيص. شوندبرنامه درسي ترسيم و تدوين مي

بنابراين مشاركت مدرسان در تدوين برنامه درسي . شوند تبديل مي1امه عملجزييات و برن
برنامه درسي در سطح موسسه يك . هايي در زمينه دانش برنامه درسي استنيازمند كسب قابليت
بدين لحاظ . شود كه ابتداي آن هدف و انتهاي آن پيامدهاي تربيتي استطيف را شامل مي

                                                            
1. program 
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هاي تدريس هاي نيازسنجي، اهداف، محتوا، روشهاي آموزشي و روشمدرسان  بايد با عناصر نياز
  .و ارزشيابي آشنا باشند

نيازها، برنامه درسي يك ساختار با هدف، پيامدها و  نتايج تربيتي است كه دانشجو، پيش"    
توليد محتواي درسي، . گيردهاي تدريس و ارزشيابي را دربرميمحتواي دانش تخصصي و روش

هاي تدريس خاص خود را كند، هر درسي متناسب با خود روش تدريس را مشخص ميهايشيوه
طراحي محتواي تخصصي يك درس براي . طلبد، مثالً تدريس شيمي با رياضي متفاوت استمي

  ."شودهاي نيازسنجي انجام ميدانشجويان براساس و متناسب با تكنيك
 زيرا در اين .سطح موسسه يك ضرورت استتبديل برنامه درسي كالن به برنامه درسي در     

هاي اجرايي در سطح دانشكده و نيازهاي سطح مدرسان با آگاهي كه از امكانات و محدوديت
-كنند كه با واقعيتنحوي تدوين ميآموزشي در حيطه تخصصي خود دارند، برنامه درسي را به

 تربيتي آنان سازگاري -يهاي ديگر عناصر برنامه درسي از جمله دانشجويان و نيازهاي علم
  .مناسبي داشته باشد

 از لحاظ محتوايي تدوين برنامه درسي صرفاً اي بودن كاراي و چندرشته از اين نگاه چندمقوله   
هاي  بلكه مربوط به چندوجهي بودن رسالت برنامه،هاي مختلف نيستو نياز به جمع تخصص

هاي درسي رسالتي فراتر از انتقال ي برنامه اخالقي هم است و برا-هاي تربيتيدرسي در زمينه
-حتي در زمينه دانش تخصصي، تاكيد بر اين است كه برنامه. دانش و تربيت تخصص قائل است

تحقق چنين امري كار برنامه . ها را هم مهيا كندها و نگرشهاي تربيت مهارتهاي درسي زمينه
 مدرسان تا حدي از دانش برنامه درسي بر اين اساس الزم است كه. كندتر ميدرسي را پيچيده

هاي آگاهي داشته باشند تا بتوانند در قالب يك تيم همكاري كنند و در تدريس خود از قابليت
  .مربوط به برنامه درسي استفاده نمايند

در يك تيم با اين قابليت همراه با . مدرس با برنامه درسي آشنا باشد تا در مسير كار كند"    
هاي برنامه درسي برخوردار باشد تا داشتن تخصص و از تكنيكبه روز نگه. باشددانش تخصصي 

  ."ها استفاده كندطور مؤثر از آنبه
عنوان نقشه و راهنماي اي دانش برنامه درسي براساس تلقي برنامه درسي بههاي حرفهمولفه    

  :عمل دربردارنده موارد زير است
گانه برنامه درسي شناخت داشته باشد و هر ه عناصر دهيك مدرس دانشگاه بايد نسبت ب"    

  ."كدام از عناصر ارزش يكسان دارند
جا مدرسان با اشرافي كه نسبت به اگرچه در نگاه قبلي به اين عناصر اشاره شد اما در اين    

-ها در برنامه درسي ميتوانند داشته باشند، به توليد آنماهيت عناصر و ارتباطي كه با هم مي
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كرد تا به آموزش ها كمك ميكه در نگاه قبلي آگاهي مدرسان از عناصر به آندر حالي. پردازند
مثال درباره عنصر زمان، توانايي . بيني شده در برنامه درسي مدون بپردازندمتناسب با عناصر پيش

-فعاليتنحوي كه بيني و تعريف زمان مناسب براي ارائه يك ماده درسي در برنامه درسي بهپيش
اين امر . بيني شده قابل اجرا و واقعي باشدهاي آموزشي و يادگيري در محدوده زمان پيش

مستلزم آن است كه مدرس بر عنصر زمان در ارتباط با ديگر عناصر برنامه درسي از جمله ماهيت 
كند، و سطح دشواري محتواي آموزشي، رويكردي كه برنامه درسي و آموزش از آن تبعيت مي

  . هاي مربوط به دانشجو و فضاي آموزشي تامل كندف برنامه درسي، واقعيتاهدا
كه ما مثالً براي يك ماده درسي چه مقدار زمان اختصاص دهيم با توجه به تعداد واحد و اين"    

يك بعد زمان هم، زمان . يك بعد زمان اين است.  مهمي استماهيت درس، اين خودش مسئله
  ."ارائه بحث است

  . عالوه بر اين، عنصر زمان متاثر از شيوه سازماندهي محتواي برنامه درسي است    
كند با سازماندهي محتوا، با چينش قدري ارتباط پيدا مي.... زمان ارائه فالن واحد درسي"    

چون . عنصر زمان، عنصر خيلي مهمي است. عناوين درسي در ارتباط با زماني كه در اختيار داريم
ما ظرف زماني داريم . زمان ظرف است. امه درسي، يك ظرف داريم و يك مظروفما در برن

  . "باالخره در مهندسي اين ظرف بايد اساتيد ايفاي نقش بكنند. طور كه ظرف مكاني داريمهمان
هاي مربوط به فضاي آموزشي هاي يك فضاي آموزشي مناسب از ديگر قابليتآگاهي از ويژگي    

 شناختي، - طبيعي، زباني، اجتماعي، ذهني-امل ابعاد چندگانه فيزيكيفضاي آموزشي ش. است
يك مدرس با آگاهي از ابعاد فضاي فيزيكي و رواني فضاي . است.... عاطفي، مجازي، سنتي و 

عنوان يادگيرندگان بزرگسال تواند محيط غني يادگيري را براي دانشجويان بهآموزش عالي مي
  . فراهم كند

شناختي، از بعد ابتدا مدرس خودش بايد فضاي آموزشي آكادميك را، از بعد روان"     
هاي درس هايي را ارائه دهد كه متناسب با كالسخوبي درك كرده باشد و روششناختي بهجامعه

چه كه هست و آن. درسته كه تجهيزات است اما فضا، اعم از تجهيزات است. دانشگاهي باشد
نه فقط فضاي زباني و . سازي محيط يادگيري كمك بكند، محلي است به نام فضاتواند به غنيمي

حاال آن . شودچه كه در داخل اين چهارديواري است بخشي از فضا محسوب مياجتماعي، آن
كننده است كه در بحث برنامه درسي، يكي از مسائل بخش فضاي رواني و اجتماعي خيلي تعيين

  ."كننده برنامه درسي باشدواند مخل برنامه درسي و هم تقويتتبسيار مهم است، چون هم مي
اي هاي حرفهدانش نسبت به نيازهاي آموزشي و تربيتي دانشجويان بخشي ديگر از مولفه    

نيازهاي كالن ملي . نيازها داراي سطوح و مراتب هستند. شوددانش برنامه درسي را شامل مي
شود يا بايد انجام شود و توسط ت پژوهش انجام ميآموزشي در سطح وزارتخانه توسط معاون
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هاي اطالعاتي در اختيار مدرسان قرار گيرد تا مدرسان با نيازهاي آموزشي و تربيتي به بانك
ها براي انتخاب و هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري آشنا شوند و از آنتفكيك دوره

  . مايندهاي درسي استفاده نبندي اهداف برنامهاولويت
هاي پژوهشي وزارت وسيله بخشسري مطالعات وسيع و كالن دارد كه اين بهنيازسنجي يك"    

يعني يك بانك .  يا معاونت پژوهشي دانشگاه انجام گيرد.گيردعلوم و آموزش عالي انجام مي
هاي  دورهها دراطالعاتي داشته باشند كه با مراجعه به آن، اساتيد بتوانند پي به نيازها و ضرورت

  ."كارشناسي، ارشد و دكتري ببرند
اي بود كه از ديد اين گروه از مدرسان مورد عالوه براين، نقش دانشجوپروري مدرس مقوله    

دانشجو كمك كند تا در ابعاد مختلف هايي كه بهبراي اين منظور كسب دانش. تاكيد بوده است
ها و هاي تربيتي، ارزشها و روشظريه نيازمند كسب دانش در زمينه ن.وجودي خود رشد كند

  .شناسي تربيتي و زيباشناختي استهاي فرهنگ اجتماعي، دانش رواننرم
استاد . آموز است نه يك وجه اواستاد باور به اين داشته باشد كه مسئول كل وجود دانش"    

كه بايد اين هاي تربيتي و تدريس است، دانشجوپروري بلد باشد، دانشجوپروري مستلزم مهارت
ها و راهبردهاي تربيتي و تدريس ها را داشته باشد و بعد بتواند براساس اين تواناييمهارت

  . "دانشجو را پرورش دهد
نسبت به تحوالت در دانش حوزه مطالعاتي و روندي كه در آينده متناسب با اين  دانش    

هايي است كه بر آن دانش بخش ديگري از ،آيدالمللي پيش ميتحوالت در سطح ملي و بين
عنوان منبع دانش موضوعي در انتخاب محتواي برنامه درسي استفاده تواند بهاند و ميتاكيد داشته

  .شود
  ."المللي رصد كندنگري و تحوالت رشته خود را در سطح ملي و بينروند آينده و و آينده"    

از اين . ها استنباط شده از تحليل دادهعنوان فرايند عمل تلقي ديگري بود كبرنامه درسي به    
در ويژگي . نگاه برنامه درسي ماهيت فرايندي دارد ولي از دو ويژگي كامال متمايز برخوردار است

اول، برنامه درسي فرايندي است كه داراي عناصر تعريف شده است و از اصول مشخصي تبعيت 
 برخوردار است اما بر تفكر خطي و دليل ماهيت فرايندي آن از يك تواليهرچند به. كندمي

كند كه سه بعد مكانيكي مبتني نيست بلكه از يك نگاه توصيفي در برنامه درسي تبعيت مي
  .دانش، عمل و نگاه برنامه درسي در تاييد و تعامل با يكديگرند

 .دبرنامه درسي ماهيت فرايندي دارد كه سه بعد دانش، عمل و نگاه در تعامل با يكديگر هستن"   
  . "جاي خود مهم استو هركدام به
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ها را قدر اين صالحيت. توجهي به آموزش مدرس باعث شده كه اين موضوع مغفول بماندبي"    
ريزي درسي در ابعاد دانش، مهارت و نگرش اشراف داشته مدرسان بايد بر اصول برنامه. دانندنمي

  ."باشند
شود كه به ريزي درسي اشاره ميان با اصول برنامهدر تاييد اين ادعا به اهميت آشنايي مدرس    

  .كند تا استفاده بهينه از زمان كالس درس خود داشته باشندمدرس كمك مي
توانند از زمان كالس ها نميريزي درسي، آندليل ناآشنا بودن مدرسان با اصول برنامهبه"    

   ."نحوي مطلوب استفاده نماينددرس به
دليل دارابودن ابعاد چندگانه محدود به نگاه عنوان يك فرايند بهنامه درسي بهاز اين نگاه بر    

  .شودمكانيكي و خطي نمي
با همان دانش قديم . تر استها نيست بلكه گستردهدرسي فقط سرفصلها از برنامهبرداشت"     

  . "شود نگاه خطيبا برنامه درسي برخورد مي
امه درسي بيش از دانش نسبت به اهداف، محتوا، راهبردها و عناصر برندانش مدرس نسبت به    

  . هاي ارزشيابي آموزشي استروش
.... تواند مهم باشد، محتوا، هدف، جامعه، مكان، زمان وتمام چيزهايي كه در برنامه درسي مي"    
  . "كنيمرا در آموزش نگاه مي) دانشي، مهارتي و نگرشي(چنين سه بعد هم
. نصر دانشجو و محوريت بخشيدن به آن وجه تمايز اين نگاه با نگاه مكانيكي استتاكيد بر ع    

برنامه درسي مبتني بر رويكرد . شونداز اين نگاه برنامه درسي آشكار و پنهان باهم ديده مي
كه در نگاه مكانيكي برنامه درسي براصول و گرايانه است در حالييادگيرنده محور و نگاه انسان

هاي نظام مديريتي باال به پايين استوار است كه ماهيت تجويزي دارد و پيامد پيروي منديقانون
  .دنبال خواهد داشت كه مبتني بر رويكرد موضوع محور استكنندگان را بهمصرف

نگاه . برنامه درسي بايد سه حيطه دانش، عمل و نگاه را به نحوي آميخته با هم پوشش دهد"    
در برنامه درسي ابعاد گوناگون . گرايانه است و تدريس يك نگاه انسانبرنامه درسي به دانشجو

  . "رشد شخصيت دانشجو درنظر گرفته شود
گرايانه به  انسان-مدرس با يك نگاه فرايندي. از اين نگاه برنامه درسي مقدم بر آموزش است    

د آموزشي خود را برنامه درسي و چيدمان عناصر آن بر محوريت عنصر دانشجو، به نوعي فراين
براساس همين نگاه در كالس درس و در تعامل با . بيني نموده استقبل از ورود به كالس پيش

بيني شده مكان از جمله نيازها و مشكالتش برنامه درسي پيش هاي دانشجو در زمان وواقعيت
ي قصد شده و گيرد تا بدين وسيله فاصله بين برنامه درسشود و مبناي آموزش قرار ميتعديل مي

  .آموزش داده شده با برنامه درسي پنهان كاهش يابد
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شود مدرس بايد يك خودآگاهي جايي كه تعامل تربيتي بين مدرس و دانشجو برقرار مياز آن    
دانشجوي خود را بشناسد، شرايط زماني و مكاني كه دانشجو در آن زندگي . از خود داشته باشد

هاي مناسب با ماده آموزشي را بشناسد و با اد آموزشي و رسانه مو،خوبي بشناسدكند را بهمي
از اين نگاه، دانشجو . ها استفاده كندها در انتقال پيام هوشيارانه از آنهاي آنتوجه به قابليت

-گري فرايند يادگيري براي دانشجو انجام ميعنصر كليدي است و همه تدابير در جهت تسهيل
عنوان افراد بزرگسال خودراهبر و مستقل و چگونگي  دانشجويان بههاي آگاهي از ويژگي. گيرد

اي براي ها يك مولفه حرفهگرايانه نسبت به آنها و داشتن نگرش انسانبرقراري ارتباط با آن
هاي برقراري ارتباط مستلزم دانش نسبت به هاي مربوط به مهارتتوانمندي. شودمدرس تلقي مي

ها هاي خاص آنعنوان افراد بزرگسال جوان و ويژگيي دانشجويان بهشناختهاي عام روانويژگي
ها هاي جامعه و مشكالتي است كه دانشجويان با آنبعد ديگر آن، دانش نسبت به واقعيت. است
كنند تا برنامه درسي خود را برآن اساس شناخت اين واقعيات به مدرس كمك مي. رو هستندروبه

  .تدوين كند
نبايد دانشجو احساس كند . شكالت جامعه و مشكالت دانشجو آگاهي داشتبايد از م"    

شود كه استاد يك تناسب بين شناخت اين مشكالت سبب مي. كنداستادش او را درك نمي
  ."مشكالت با انتظارات و قوانين كالس درس برقرار كند

ه درسي و تدريس به ها در برنامهاي چيدمان آندانش نسبت به عناصر برنامه درسي و شيوه    
هاي بيروني شود گيري اعتدال و انسجام در عناصر با همديگر و واقعيتنحوي كه منجر به شكل

-چنين آگاهي از اصول و شيوههم. دهنداي مدرسان را تشكيل ميهاي حرفهديگر ابعاد صالحيت
طوح برنامه كه سهاي درسي در سطح دوره و ماده درسي به لحاظ اينهاي سازماندهي برنامه

  . درسي نسبت به يكديگر داراي ارتباط افقي و عمودي هستند براي مدرس ضروري است
برنامه . ها ارتباط افقي و عمودي دارندبلكه آن. سطوح برنامه درسي از يكديگر جدا نيست"    

  ."توان محدود به كالس كرد بلكه همه سطوح با همديگر ارتباط دارنددرسي را نمي
در اين نگاه برنامه درسي .  است1عنوان فرايند، نگاه عمليديگر در نگاه برنامه درسي بهويژگي     

زيرا درك و فهم يك فرايند ديالكتيك و دو . گفتمان بين مدرس و دانشجو يا دانشجويان است
نگاه فرايندي به برنامه درسي با اين ويژگي، بين دانش برنامه . سويه بين مدرس و دانشجو است

عنوان فرايند كار تفاوت قائل است و براي يك مدرس دانش ريزي درسي بها دانش برنامهدرسي ب
  .داندريزي درسي را الزم ميبرنامه

                                                            
1. practical 
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بحث . شومعنوان فرايند كار تمايز قائل ميريزي درسي بهبين دانش برنامه درسي و برنامه"    
تدريس چيزي جز . ح استعنوان فرايند عمل براي مدرس مطرريزي درسي بهدانش برنامه

  . "ريزي درسي نيستبرنامه
ريز درسي در مقام عمل ابتدا بايد نسبت به اهداف كالن نظام عنوان برنامهيك مدرس به    

اي براي مدرس ها اولين مولفه حرفهدانش نسبت به آن. آموزش عالي آگاهي داشته باشد
ها و اهداف گذاريگرايي آن با سياستهمشود زيرا اعتبار عمل او وابسته به ميزان محسوب مي

  . كالن ملي آموزش عالي است
نگاه برنامه درسي وابسته به . بخشي به مدرس استفهم اهداف سيستم اولين گام مشروعيت"    

  ."كندسيستمي است كه مدرس در آن كار مي
- تدريس پيش ميها و رويدادهايي كه در فراينداين، يك مدرس به تناسب موقعيت عالوه بر    
از اين .  به دانش خاصي نياز دارد تا بتواند به تعامالت ايجاد شده در كالس استمرار ببخشد،آيد

بنابراين طيف وسيع . نگاه، دامنه اين دانش به اندازه درك بشري از طبيعت آدمي و مدرسي است
ربيتي مدرس گوناگون گيرد كه متناسب با فلسفه تهاي علوم تربيتي را دربرميو متنوعي از دانش

  .خواهند بود
برد به دانش خاصي نياز ها و مراحلي كه پيش ميها، مسألهيك مدرس به تناسب موقعيت"    

در . شناسي و در جايي ديگر به دانش فرهنگي نياز دارديعني در جايي به دانش خاص روان. دارد
 اين ،هاي موردنياز هستندا دانشهاين. آوري و در جايي به دانش زيباشناختيجايي به دانش فن

تنوع دانش به اندازه درك بشر و انتظارات بشر از مدرسان با توجه به درك بشر از طبيعت آدمي و 
  ."مدرسي تغيير كرده است
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  اي سواد دانش برنامه درسي مدرسانهاي حرفه مولفه.1 جدول
نگاه 

برنامه 
 درسي

 ه درسياي دانش برنامهاي حرفهمولفه

دانش اساسي 
  برنامه درسي

  
  
  
  
 

آگاهي ودرك روشن از عناصر نيازها، اهداف، راهبردها، فضا، زمان، منابع و ابزارها و سنجش و 
  .ارزشيابي در حيطه آموزشي

  .دانش نسبت به انواع راهبردهاي آموزشي و يادگيري متناسب با ساختار دانش موضوعي
هاي سنجش و ارزشيابي آموزشي متناسب با اهداف شناختي، نگرشي و دانش نسبت به انواع روش

  .مهارتي
 .هاي برنامه درسيدانش نسبت به طراحي آموزشي متناسب با اهداف و سرفصل

دانش مباني 
  برنامه درسي

  
 

  .شناختي راهبردهاي آموزشيدانش نسبت به مباني معرفت
  .هاي سنجش و ارزشيابي آموزشيشناختي روشرفتدانش نسبت به مباني مع

 .دانش نسبت به ارتباطات بين فردي

برنامه 
درسي به 
  عنوان سند

  
  
  
  
  
  
  
  
 

دانش نسبت 
-به سياست

هاي گذاري
 آموزش عالي

 .عالي آموزش درسي برنامه سند در مصوب آموزشي كالن هايگذاريسياست به نسبت دانش

اساسي دانش 
  برنامه درسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

درك روشن از عناصر منطق، نيازها، اهداف، محتوا، راهبردها، فضا، زمان، منابع و ابزارها،  آگاهي و
  .هاي يادگيري و سنجش و ارزشيابي برنامه درسيفعاليت

  .دانش نسبت به ارتباط سلسله مراتبي  بين عناصر برنامه درسي
  .بخشي بين عناصر بر نامه درسيجامدانش نسبت به اصول تعادل و انس

هاي دانش نسبت به ارتباط افقي و عمودي بين اهداف و محتواي برنامه درسي در سطوح و دوره
  .تحصيلي

هاي سازماندهي محتواي برنامه درسي متمركز بر دانش نسبت به روديكردهاي برنامه درسي و شيوه
  .پرورش خالقيت و پژوهشگري

  .زسنجي در سطح دوره و كالس درسدانش نسبت به فنون نيا
  .هاي شاگرد محوريدانش نسبت به انواع راهبردهاي آموزشي مبتني بر شيوه

  .هاي درسيهاي سنجش و ارزشيابي از برنامهدانش نسبت به انواع و شيوه
 . اعتقادي- هاي ارزشيابي در ابعاد آموزشي، تربيتيدانش نسبت به شيوه

برنامه 
درسي به 

عنوان 
نقشه و 

راهنماي 
  عمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دانش نسبت 
به مباني برنامه 

  درسي
  
  
  
 

  .هاي تحصيليدانش نسبت به فلسفه آموزشي و تربيتي برنامه هاي درسي دوره
  .هاي تحصيليهاي درسي دورهدانش نسبت به برون دادها و پيامدهاي برنامه

  .هاي اعتقادي و اجتماعي جامعه مليدانش نسبت به ارزش
  .دانش نسبت به بازار كار و الگوهاي استخدامي

  .ايت و ساختار دانش محتوايي يا فرهنگ رشتهدانش نسبت به ماهي
 .دانش نسبت به روانشناسي و ارتباطات ميان فردي  مبتني بر شاگرد محوري
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دانش نسبت 
-به سياست

هاي گذاري
 آموزش عالي

 .درسي برنامه سند در مصوب عالي آموزش كالن هايگذاريسياست به نسبت دانش

ساسي دانش ا
  برنامه درسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

درك روشن از عناصر منطق، نيازها، اهداف، محتوا، راهبردها، فضا، زمان، منابع و ابزارها،  آگاهي و
  .هاي يادگيري و سنجش و ارزشيابي برنامه درسيفعاليت

  .دانش نسبت به ارتباط سلسله مراتبي  بين عناصر برنامه درسي
  .سجام بخشي بين عناصر برنامه درسيدانش نسبت به اصول تعادل و ان

هاي دانش نسبت به ارتباط افقي و عمودي بين اهداف و محتواي برنامه درسي در سطوح و دوره
  .تحصيلي

  .دانش نسبت به فنون نيازسنجي در سطح دوره و كالس درس
  .دانش نسبت به مديريت ذهن براي ايجاد ارتباط گفتماني در كالس درس

  .هاي سازماندهي محتواي برنامه درسيردهاي برنامه درسي و شيوهدانش نسبت به روديك
  .ايدانش نسبت به انواع راهبردهاي آموزشي با رويكردهاي برنامه درسي و ساختار رشته

  .هاي تحصيليهاي درسي دورهدادها و پيامدهاي برنامهدانش نسبت به برون
  .اي درسيههاي ارزشيابي از برنامهدانش نسبت به انواع و شيوه

 

دانش مباني 
  برنامه درسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .ايرشته فرهنگ يا محتوايي دانش ساختار و ماهيت به نسبت دانش
  .هاي تحصيليهاي درسي دورهدانش نسبت به فلسفه آموزشي و تربيتي برنامه

  .هاي عمومي و ويژه دانشجويانها و ويژگيدانش نسبت به دغدغه
  .س درسدانش نسبت به فضاي رواني كال

  .هاي اعتقادي و اجتماعي جامعه مليدانش نسبت به ارزش
  .شناسي و ارتباطات ميان فردي متناسب با شئونات دانشجوييدانش نسبت به روان
علـم در ارتبـاط گفتمـاني و         زبـان  نقـش و  / شـان  شناسـي، لغـت  / هاي پيكـره  دانش نسب به مولفه   

  .نوشتاري
  .دانشجويان اجتماعي فرهنگي زبان و ياجتماع-فرهنگي هايدانش نسبت به هويت
  .شناسي مانند تجسم، شهود، الهام، درك دروني و عشقهاي زيباييدانش نسبت به جنبه

  .دانش نسبت به فناوري اطالعات و ارتباطات
 .عنوان يادگيرندگان بزرگسالدانش نسبت به عوامل برانگيختگي و خودراهبري دانشجويان به

برنامه 
درسي به 

عنوان 
 فرايند

دانش نسبت 
-به سياست

هاي ذاريگ
 آموزش عالي

  .هاي كالن آموزش عالي مصوب در سند برنامه درسيگذاريدانش نسبت به سياست
 

  
  گيريبحث و نتيجه

در زمينه دانش برنامه درسي متاثر از  تلقي و نوع نگاهي بوده است كه مدرسان ها افتهي     
برنامه درسي ماهيت  نسبت به يهاي متفاوتنگاهمدرسان . اندنسبت به ماهيت برنامه درسي داشته
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تلقي نگاه و سه . اندداشتهو به تبع آن حوزه اختيارات و عمل مدرسان در توليد برنامه درسي 
عنوان نقشه و برنامه درسي به عنوان سند، برنامه درسي بهبرنامه درسي به: نسبت به برنامه درسي

سند، وظيفه مدرس اجراي برنامه درسي عنوان در نگاه برنامه درسي به. عنوان فرايند برداشت شد
عنوان مجري برنامه درسي تدوين شده و ارجاع بدين لحاظ كه مدرس به. قصدشده و رسمي است

اي مدرس شامل توانمندي در چهار عنصر هاي حرفهشود، محدوده صالحيتداده شده تلقي مي
ين نگاه مسؤليت تدوين در ا. هاي ارزشيابي، زمان و فضاي آموزشي استهاي تدريس، روشروش

. عنوان يك سند در حوزه صالحيت متخصصان حوزه مطالعات برنامه درسي استبرنامه درسي به
شوند و سپس ريزان درسي در وزارت علوم طراحي و تدوين ميبرنامه درسي توسط گروه برنامه

-ظايف مدرسان بهاز اين مرحله حيطه و چارچوب و. شوندها ارجاع داده ميهبراي اجرا به دانشگا
اين نگاه متاثر از واقعيت موجود در نظام آموزش عالي است كه چنين . شودطور رسمي آغاز مي

  . درخواستي را در مدرسان ايجاد كرده است
ها قائل به يك فرايند سلسله مراتبي عنوان نقشه و راهنماي عمل، يافتهدر نگاه برنامه درسي به   

ن طرح و نقشه عمل در دو مرحله كالن ملي و خرد كالس درس عنوااست كه برنامه درسي به
عنوان نگاه اول، نگاهي كه برنامه درسي را به. اين نگاه، خود به دو نگاه تفكيك شد. شودانجام مي

ريزي برنامه درسي در سطح كالن ملي و سطح داند كه در دو سطح طرحطرح و نقشه عمل مي
در سطح كالن ملي برنامه . شوندمتمايز مي،  درس استتدوين كه در سطح خرد مؤسسه و كالس

ها و نيازهاي كالن ها، فلسفه تربيتي، آرمانمشيها، تعيين خطگذاريدرسي در قالب سياست
حضور و مشاركت مدرسان در اين مرحله . شوندريزي ميآموزشي و پرورشي آموزش عالي طرح
اي ن برنامه درسي كه در سطح خرد موسسهدر سطح تدوي. يك حضور داوطلبانه و انتخابي است

مدرسان در انتخاب و تعريف همه . و كالس درس است مشاركت مدرسان يك امر الزامي است
مشاركت مدرسان در تدوين برنامه درسي موجب غناي علمي و . عناصر برنامه درسي نقش دارند

يلي ساختار جامعه ملي خاستگاه رسالت مدرس نگاه كالن و تحل. شودآموزشي برنامه درسي مي
. دانشگاه يك مؤسسه علمي، اجتماعي و سياسي مؤثر بر تصميمات كالن ملي است. ايدآل است

جانبه پس رشد همه. كندحدود و ثغور برنامه درسي آموزش عالي را رسالت دانشگاه تعيين مي
نماي عمل در دو عنوان نقشه و راهبرنامه درسي به. گيرددانشجو در حوزه برنامه درسي قرار مي

زيرا تدوين در نگاه دوم، برنامه درسي يك . شونداي تدوين ميسطح كالن ملي و كالن مؤسسه
اي كند و انجام چنين پروژهها را طلب ميشود كه تلفيقي از تخصصاي تلقي ميرشتهپروژه بين

رسي به هاي علوم مختلف يا مدرسان حوزه مطالعه برنامه دتوسط مدرسان متخصص در حوزه
  . پذير نيستتنهايي امكان



زادهداهللا مهرعلي و ي مقصود فراستخواه واجارگاه، كورش فتحي،زهره عباباف  

1392، بهار و تابستان 7، شماره 4آموزش عالي، سال دوفصلنامه مطالعات برنامه درسي    26

در تلقي . گرايانه تفكيك شدفرايند عملي و انسان عنوان فرايند به دو نگاه نگاه برنامه درسي به   
شود كه فرايند ريز درسي در مقام عمل تلقي ميعنوان فرايند عمل، مدرس برنامهبرنامه درسي به

- ربخش آن تصميمات متناسب با واقعه اتخاذ ميكند و بر چگونگي اجراي اثتدريس را تدبير مي
سازد كند و او را قادر ميموضوع تدريس با فرديت مدرس و دانشجو ارتباط دروني برقرار مي. كند

گيري در انتخاب، سازماندهي، اجرا، ارزشيابي ، بازخورد، اصالح و استمرار عمل كه توانايي تصميم
عنوان يك فرايند تدريس به.  به فرد و نوظهور استدر تمام مراحل شرايط منحصر. داشته باشد

ارتباط و . دهدكند و هر لحظه هويت جديدي را شكل ميگفتماني بين مدرس و دانشجو عمل مي
ها شبكه گفتماني ايجاد شده بين مدرس با دانشجويان و دانشجويان با همديگر دانش و قابليت

گيرنده فكور جا مدرس يك تصميمدر اين. گيرند و اين همان دستاورد تدريس استشكل مي
. گيردعهده ميتدبير تدريس را از نقطه شروع تا پايان به. صاحب امتياز و اختيار است. است

مبناي اتخاذ تدابير و اجراي آن . كندسرنوشت تدريس و پيامدهاي آن را هنرمندانه تجسم مي
- ها، خطيازسنجي، آگاهي از سياستهاي نيافته. هاي بيروني داردتفسيري است كه از واقعيت

هاي هاي كالن آموزش عالي و پيامدها يا استانداردهاي برنامه درسي مصداقها، آرمانمشي
طرف ديگر،  از. كندها توجه ميريزي درسي به آنهاي بيروني است كه مدرس در برنامهواقعيت

-داند آنمدرس نمي. فرد هستندعنوان همتايان انساني با مدرس افرادي منحصر بهدانشجويان به
تدريس يك فرايند . يابدچه را كه تدبير كرده است تا چه حد در واقعيت تدريس تحقق مي

هاي اتخاذ اعتبار روش. ، پيچيده و پويا است و بايدي در آن وجود ندارد)نه تجويزي( توصيفي
. هاي بيروني استها با واقعيتشده توسط مدرس وابسته به منطق او و ميزان هماهنگي روش

اي هاي حرفهبنابراين مجموعه صالحيت. است تدريس يك تعامل گفتماني بين مدرس و دانشجو
اي كه يك هاي حرفهيك مدرس به تمام صالحيت. ريزي درسي نهفته استمدرس در فعل برنامه

  . ريزي درسي بايد داشته باشد، نياز داردمتخصص برنامه
هاي  ها تأكيد بر نگاه انساني نسبت به دانشجويان و احترام به ارزش، يافتهگرايانهدر نگاه انسان    

ابعاد جسمي، ذهني، عاطفي . شودبرنامه درسي محدود به تربيت عقالني نمي. ها دارندانساني آن
برنامه درسي تاكيد بر زمان حال دانشجويان و . گيرندو اخالقي دانشجو با هم مدنظر قرار مي

همين منظور، تأكيد براهميت توانمندشدن مدرس در به. ها داردهاي آندوديتامكانات و مح
اي مدرسان در حوزه برنامه هاي حرفهزيرا دارا بودن صالحيت. دانش و عمل برنامه درسي است

پاسخ به . ها باشدگوي نيازهاي رشدي دانشجويان و حل مشكالت آنتواند پاسخدرسي مي
-ها قرار مينا و محوريت انتخاب عناصر برنامه درسي و چيدمان آننيازهاي حال دانشجويان مب

  .گيرد



 سواد  برنامه درسي براي مدرسين دانشگاه از نگاه مدرسان حوزه مطالعات برنامه درسي

 27

اي مدرسان هاي حرفهچه كه به آن اشاره شد، حدود و ثغور اختيارات و صالحيتبراساس آن    
اي محدوده اختيارات حرفه. گيرنددر برنامه درسي در دو طيف حداكثري و حداقلي قرار مي

ها را به هاي متناسب با آن است كه آنامل اختيارات و توانمنديمدرسان در طيف حداكثري، ش
هاي كالن ملي برنامه درسي تا اجراي آموزشي در سطح كالس درس گذاريمشاركت در سياست

هايي در اي مدرسان شامل توانمنديهاي حرفهدر طيف حداقلي، محدوده صالحيت. قادر سازد
  . حوزه آموزش است

توان اين استنباط گاه با الگوهاي ارائه شده در برنامه درسي آموزش عالي ميمقايسه اين سه ن    
ها از برنامه درسي متاثر از نوع نگاهي است كه به الگوها و رويكردهاي برنامه را داشت كه تلقي آن

عنوان سند تا حدي از الگوي برنامه درسي با رويكرد تجويزي تلقي برنامه درسي به. درسي دارند
-اي وجود دارد كه از اصول و قانونمندياست كه در تدوين برنامه درسي رويه تعريف شدهمتاثر 

از اين نگاه، كار برنامه درسي يك كار . )2010اوليوا، ( كندهاي دانش برنامه درسي تبعيت مي
زيرا اين گروه با . ريزي درسي استفني و تخصصي است كه در حوزه صالحيت متخصصان برنامه

عبارتي برنامه درسي مستقل از زمينه و مبتني بر به. ر برنامه درسي آشنا هستندبايدهاي كا
اي در شده وسيله است و كار برنامه درسي حول محوريت اهداف و منطق تعريف-استدالل هدف

  . گيرندها، دوره و ماده درسي شكل ميسطح رشته، دوره
ي بيش از الگوي كاركردي در برنامه درسي عنوان نقشه، الگوي مفهومدر نگاه برنامه درسي به    

مارش و ويليس، ( پردازدپردازي ميموردتوجه است و مدرس در زمينه نقش خود به مفهوم
تالش مدرس آن است كه ابعاد يا حدود و ثغور نقش خود را در دو نقطه كالس درس و . )2007

وستار دارد، اقداماتي متناسب جامعه بشناسد و براساس باوري كه نسبت به جايگاه خود در اين پي
عنوان فرايند متاثر از  يك الگوي توصيفي در برنامه درسي نگاه برنامه درسي به. را انجام دهدبا آن
گيرد يا براي آن تدبير موقعيت و شرايطي كه برنامه درسي در آن شكل مي. )2003والكر، ( است
عنوان يك واقعيت مستقل از سي را بهتوان برنامه دركننده است و نمي عامل تعيين،شودمي

. از اين نگاه، شناخت و تجسم تعامالت و رويدادهاي تدريس مورد تاكيد است. شرايط تصور كرد
طور واقعي و طبيعي در صحنه كالس درس اتفاق چه كه بهگيري در آنتدبير، تجسم و تصميم

  .  نامه درسي استريز درسي، بازيگر نقش عمل برعنوان برنامهمدرس به. افتدمي
اي سواد برنامه درسي هاي حرفهبراساس سه نوع تلقي يا نگاه نسبت برنامه درسي مولفه    

هاي هاي در بعد دانش در سه نگاه دربردارنده مولفهحرف هايمولفه. اندمدرسي شكل گرفته
برنامه ها در گذارياصلي دانش اساسي، دانش مباني برنامه درسي و دانش نسبت به سياست

عنوان سند، سه مولفه  با اين تفاوت كه در نگاه برنامه درسي به.درسي آموزش عالي بوده است
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هاي چنين حدود و ثغور مولفههم. اصلي دانش برنامه درسي در محدوده آموزش قرار گرفته است
  . ه استهاي اصلي دانش برنامه درسي در سه نگاه يكسان نبوداي مربوط به هركدام از مولفهحرفه

 اي سواد برنامه درسي مدرسي هاي حرفهاگرچه در اين مقاله تمركز بر كاوش و توصيف مولفه    
ها براي مشاركت مدرسان در برنامه درسي، اما تامل بر  تا ضرورت كسب آن.دانشگاه بوده است

هاي ضرورت تشويق مدرسان به كسب مولفه. سازدآن اهميت موضوع مورد پژوهش را نمايان مي
اي ها اشاره شد، از جنبهچه در زمينه موضوعي به آناي سواد برنامه درسي عالوه بر آنحرفه

هاي هاي مرتبط با آن در همه رشتهگسترش سريع دانش و تكنولوژي. ديگر قابل بحث است
دانشگاهي، ذهن انديشمندان حوزه برنامه درسي و آموزش را از مفاهيم يا نظريه محوري به 

-روند رو به گسترش دانش در رشته. )2010هنسون، (  محوري سوق داده است1مينسمت مضا
هاي گوناگون را به ارمغان آورده است و اين پيامد همراه خود گرايشهاي گوناگون دانشگاهي به
- نحوي كه هر ديسيپلين و حتي زيرمجموعه به.رو كرده استهايي روبهعمل آموزش را با دشواري

عنوان يك در همين راستا حوزه آموزش به. د و شيوه آموزش آن موثر استهاي آن بر رويكر
هايي تحت عنوان آموزش در حال حاضر رشته. هاي دانشگاهي شده استديسيپلين وارد رشته

مطرح است و حتي آموزش پزشكي خود به چندين  ...پزشكي، آموزش رياضي، آموزش پرستاري و
اين امر فراتر از دانش . ليني و امثال آن تقسيم شده استرشته مانند آموزش بهداشت، آموزش با
-هاي تدريس متناسب با محتواي آموزشي و طراحي رسانهتكنولوژي آموزشي و آموزش تكنيك

هاي درسي تلفيقي كه متاثر از تلفيق عالوه براين، بحث برنامه. سازي شده استهاي شبيه
ها موردبحث بوده و در حال حاضر هم م، سالهاي مرتبط با هخصوص ديسيپلينها  بهديسيپلين
عنوان  بنابراين برنامه درسي و آموزش به.هايي با همين مضامين وجود دارندها رشتهدر دانشگاه

كنند و مدرس جاي خود را به مدرسان يا تيم مدرسان داده دو مقوله آميخته با هم عمل مي
  .است
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