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 2کورش فتحي واجارگاه
رشته مطالعات برنامه درسی بطور سنتی با نظريه و عمل در حوزه چکیده: 

تعلیم و تربیت گره خورده است. بررسی وضعیت رشته مطالعات برنامه 

میان متخصصان حوزه برنامه  دهد که فاصلهدرسی در ايران و جهان نشان می

ها، بطور قابل توجهی افزايش گیران و مجريان اين برنامهدرسی و تصمیم

المللی عقب کند که عمالً در سطح بینيافته است. اين مقاله استدالل می

گرايی، خود خواسته بوده در حالیکه نشینی از مدارس در قالب جنبش نوفهم

های موجود شکل گرفته و بنا به محدوديتدر ايران اين فاصله دگر خواسته 

دهد. عمالً است و پديده متخصصان برنامه درسی در تبعید را نشان می

بواسطه چنین انسدادی و عدم ارتباط بین رشته و سرزمین مادری )خصوصاً 

در ايران(؛ رشته در وضعیتی قرار گرفته که فاقد سرزمینی همانند بسیاری از 

ای است. اين بی سرزمینی اگر چه نیازمند و حرفهای های بین رشتهحوزه

اقدامات نقادانه و به چالش کشیدن عوامل ايجاد کننده اين وضعیت و تالش 

آموختگان اين رشته برای گشودن درهای بسته به روی متخصصان و دانش

است؛ اما در عین حال فرصتی برای جستجوی بسترهای جديد برای رشته در 

بشری به غیر از نظام آموزشی را فرا روی ما قرار  های ديگر حیاتعرصه

کند تا حرکت به نگارانه تالش میدهد. مقاله با رويکردی خود زيستمی

بیرون مرزهای تعريف شده را با استفاده از مفاهیمی چون گم شدن، رهايی از 

های برنامه درسی، تشويق و ترسیم ساختارهای فکری حاکم و مفهوم تمدن

کند اين راستا، سطوح مختلف تمدنی در برنامه درسی را بحث مینمايد و در 

و ضرورت حرکت از نوفهم گرايی به چند فهم گرايی در مطالعات برنامه 

 سازد.درسی را مطرح می

نو/چند بستر سازی برنامه درسی، متخصصان برنامهه درسهی در    ها:کلیدواژه

 ه درسیهای برنامتبعید، بی سرزمینی، رشته بدون مرز، تمدن
 

K. Fathi Vajargah (Ph.D) 
Abstract: The field of curriculum studies is 
traditionally tied to theory and practice in the 
field of education. Examining the status of the 
field of curriculum studies in Iran and the world 
shows that the distance between the experts in 
the field of curriculum and the decision-makers 
and practitioners of these programs has increased 
significantly. This article argues that, practically, 
at the international level, withdrawal from 
schools in the form of re-conceptualism 
movement was intentional, while in Iran, this 
distance was not intentional and it was created as 
a result of the existing limitations, indicating to 
the phenomenon of curriculum experts in exile. 
Practically due to such obstruction and lack of 
connection between the field and the motherland 
(especially in Iran); The field is in a situation that 
lacks a territory like many interdisciplinary and 
professional areas. Although this landlessness 
requires taking critical actions, challenging the 
factors that create this situation and putting 
efforts to open the closed doors to the experts 
and graduates of this field; at the same time, it 
gives us an opportunity to search for new 
platforms for the field in other fields of human 
life apart from the educational system. Taking an 
auto-biographical approach, this article seeks to 
encourage and draw the movement outside the 
defined borders by using concepts such as getting 
lost, getting rid of the ruling intellectual 
structures and the concept of curriculum 
civilizations, and in this regard, it discusses 
different levels of civilization in the curriculum. 
It also raises the necessity of moving from re-
conceptualism to multi-conceptualism in 
curriculum studies. 
Keywords: Re/multcontextualization of 
curriculum, curriculum specialists in exile, 
landlessness, field without borders, curriculum 
civilizations 
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 زمینه تاریخي بحث

های ای نوپا در ايران، نسبت به بسیاری از رشتهرشته مطالعات برنامه درسی به عنوان حوزه

رخوردار ها و مؤسسات آموزش عالی ايران از گستردگی مناسبی بعلوم تربیتی در سطح دانشگاه

ها متمرکز موجود در اين رشته کمتر در ايران خلق و مدون شده و بیشتر تالش است. مفاهیم

 ها و مفاهیم رشته از ساير ممالک )عمدتاً غربی( بوده است. بر ترجمه و واردات ايده

گیری و بسط رشته مطالعات برنامه درسی در ايران با توجه به شرايط و اگرچه فرايند شکل

مختلف  های متعددی بوده است و در طی دورانهای موجود توام با فراز و نشیبزمینه

اند، اما با گذر زمان و توسعه های بسیاری در آن نقش ايفا نمودهانديشمندان، محققان و سازمان

گیری نهادهای مختلف بتدريج نتايج چنین فرايندی بیش از پیش در کانون توجه رشته و شکل

 . قرار گرفته است

، رشته مطالعات 1همانطور که قبالً در نوشتارهای مرتبط با اين بحث بدان اشاره شده است

برنامه درسی علیرغم توفیقات بسیار در گسترش دانش برنامه درسی، تربیت نیروی انسانی 

ها و محافل علمی و پژوهشی، نشريات و کتب، دهی انجمنمتخصص، نهادسازی، شکل

های مختلف چون دامن زدن به هايی نیز در حوزهیره دارای ناکامیها و غرويدادها و نشست

انديشه، تفکر و ايفای نقش در نظريه برنامه درسی در سطح جهانی، بیکاری گسترده فارغ 

های خارج از نظام آموزش رسمی کشور التحصیالن وعدم توجه به نیازهای واقعی در بخش

 (1037بوده است )فتحی واجارگاه، 

در ايران « جنبش نو/چند بسترسازی»گیری جنبشی تحت عنوان سبب شکل اين وضعیت

ها برای کشف و يا توسعه ای از تالش( و طیف گسترده1035شده است )فتحی واجارگاه، 

های جديد به غیر از نظام آموزش و پرورش نظريه و عمل برنامه درسی در قلمروها يا اقلیم

های آموزش های برنامه درسی به فراسوی نظامالششکل و توسعه يافته است و عمالً چتر ت

رسد اگر چه با داليل متفاوت؛ ولی رسمی گسترش داده شده است. اين وضعیت بنظر می

                                                 
و سوءتفاهمات  1033ظری نو/چند بستر سازی، بنیان های ن ;1037برای مثال به سوی موج سوم در مطالعات برنامه درسی، . 1

 1044اساسی در رابطه با جنبش نو/چندبسترسازی،
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تر از ها در جهاتی گستردهمختص ايران نبوده و در بسیاری از موارد دامنه و عمل اين تالش

 ايران بوده است.

اين زمینه و انتشار بخشی از آن تحت عنوان جنبش بعد از دو دهه تالش سازمان يافته در  

های نظری و دستاوردهای عملی )فتحی گیرینو/چند بسترسازی در ايران: جهت

صفايی موحد،  ؛1037نورورزاده، ؛1030( و آثار بسیاری از اين دست )عارفی،1033واجارگاه،

ها در سطح ن تالش، و ...(، و نیز پس از گذشت چند سال از طرح و برجسته کردن اي1037

( و مقاالت 1033 ؛1037 ؛1035ها )فتحی واجارگاه، انديشیها و همکشور در قالب نشست

ها در ( ؛ واکنش6464المللی )فتحی واجارگاه، ( و در سطح بین1033 ؛1037)فتحی واجارگاه، 

ا برای ههای نظری آن متفاوت و متغیر بوده است. اين تالشگیریرابطه با اين جنبش و جهت

ای چند بستری، تبیین ضرورت و به تصوير کشیدن تحقیقات و مطالعات رشته به عنوان حوزه

 نوعی حرکت و جهت گیری به دوران پسا تک بستری رشته مطالعات برنامه درسی بوده است.

 معنا و مفهوم نو/چند بستر سازی در مطالعات برنامه درسي

مايه تعبیر و ت برنامه درسی، اين مفهوم نیز دستهمانند هر مفهوم نوظهوری در حوزه مطالعا

ها در تفسیرها و نیز دستخوش تغییر و تحوالت با توجه به گذر زمان و تعمیق دانش و يافته

المللی داشته باشد تواند ماهیت بینهمه نو بسترسازی اگر چه میرابطه با آن بوده است. با اين

اوت اين نوع نگاه را برای رشته مطالعات برنامه درسی ها و عناوين متفو افراد ديگری با نام

اما نو/چند بسترسازی بیشتر از آنکه يک مفهوم وارداتی باشد بیشتر تالش برای  1برگزيده باشند

های گذشته و بطور اخص با يک پردازی يک جنبش نه چندان منسجم در طی دههمفهوم

ها و دستاوردهايی برای رشته تواند پیاممی رويکرد تعريف شده برای جامعه ايران است که البته

تر، نو/چند بسترسازی تالشی برای المللی نیز داشته باشد. به عبارت روشندر سطح بین

گذاری و برجسته کردن حرکتی است که حوزه مطالعات برنامه درسی را در بسترها و نام

های ديدی را در عرصههای جکند و در صدد است تا زيست بومهای جديد دنبال میاقلیم

 مختلف کسب و کار، صنعت، فناوری، خدمات و مانند آن برای رشته شناسايی کند.

                                                 
 برای مثال نگاه کنید به:. 1

Pinar,2015; Bernstein,2001; Muller and Hoadley 2017;Mathou, 2018; Fathi Vajargah, 2020 
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شود، نو بسترسازی در معنای عام آن به عنوان يک همانطورکه در جدول زير مشاهده می

مفهوم دارای سابقه قابل توجه در رشته مطالعات برنامه درسی است، اما جنبش نو/چند 

گیری متمايزی نسبت به نوبسترسازی رای بارِ معنايی متفاوت و يا حداقل جهتبسترسازی دا

های ارائه شده از مفهوم نوبستر سازی در معنای محض است. جدول زير برخی از برداشت

 دهد:تاريخی رشته مطالعات برنامه درسی را نشان می

 های مختلف از مفهوم نو بستر سازی: برداشت1جدول 

 معنای واژه فرد بکار گیرنده شده واژه بکار برده

 نوبسترسازی

 برنامه درسي

ها از يک متن به متن ديگر و بکارگیری مفاهیم و گفتمان 6441، ستینبرن

 از يک برنامه درسی به برنامه درسی ديگر

 نوبسترسازی

 برنامه درسي

های رشته مطالعات برنامه درسی بکارگیری دانش و يافته (6416پاينار )

شور خاص که دارای موقعیت سیاسی، اقتصادی، از يک ک

فرهنگی و ... خاص است به کشور ديگر به عنوان بخشی 

سازی برنامه درسی و برای المللیمکمل از فرايند بین

 کمک به سازگار کردن مفاهیم جهانی در سطح محلی

 نوبسترسازی

 برنامه درسي

درسی آمريکايی و  های برنامهبررسی و جابجايی سنت (6417هودلی و مولر )

 غربی در کشورهای خاصی نظیر آفريقای جنوبی

 نوبسترسازی

 برنامه درسي

 (6413) اسوم

 

گیری به ها و مفاهیم از يک سطح تصمیمبکارگیری دانسته

تر نظیر مدرسه همراه با تدارک اقدامات سطوح پايین

 پشتیبانی و حمايتی

 ؛1035فتحههی واجارگههاه ) نو/چند بسترسازی

 (1033؛ 1037

 (6464فتحی واجارگاه )

تالش برای حضور رشته مطالعات برنامه درسی در زيست 

های جديد عالوه بر نظام آموزش و پرورش عمومی و بوم

توسعه بسترهايی چون برنامه درسی محیط کار، برنامه 

درسی آموزش عالی، برنامه درسی آموزش و ترويج 

 کشاورزی، مشاوره برنامه درسی و غیره

تری برای توصیف جنبشی شود شايد چند بسترسازی واژه مناسبور که مالحظه میهمانط

باشد که بطور اخص در ايران از رنگ و بوی متمايزی برخوردار است و نسبت به ساير 

گیری متفاوتی برخوردار است. اين ديدگاه بنظر های دارای سابقه، از معنا و جهتبرداشت
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های گیرید آن است تا هرچه بیشتر در خصوص داليل و جهترسد که در آغاز راه و نیازمنمی

 سازی صورت گیرد.اصلی آن تبیین و روشن

 روایت شخصيي؛ نو/چندبسترسازی در مطالعات برنامه درس

های مختلف بويژه در مطالعات برنامه های تبیین يک نظريه يا ديدگاه در حوزهشايد يکی از راه

ها برای گیرینگاری و تالش برای استخراج جهتدرسی، مدد گرفتن از روش خودزيست

بوضوح اين رويکرد در آثار انديشمندان  (.1336)پاينار و همکاران،  معماری آينده باشد

نظران برنامه درسی يافت ای چون ژاک ديگنو، جو ان پاگانو و بسیاری ديگر از صاحببرجسته

بیین رويکرد اصلی ديدگاه نو/چند ( در اين نوشتار برای ت1041شود )فتحی واجارگاه، می

 شود:بسترسازی از اين روش متداول بهره گرفته می

های تعلق و گسستن، ماندن و دل کندن، ادامه دادن و زندگی من سرشار از دوگانگی»

 ها، آرامش و هیجان بوده است.ها و کشف ندانستهرها کردن، حفظ داشته

پايان و های بیباران ؛وران کودکیبه ياد تصاوير مردمان زحمتکش کشاورز در د

ای از غذا روی آن، های همیشه نمناک، تصوير چراغ خوراک پزی نفتی با قابلمهزمین

صدای اره برقی از دور دست که ناله کنان به جان درختی افتاده، تصوير دستگاه خرمن 

ای در کوب برنج با صدای ناهنجار متغیر و هوای خاک آلود خانه کاهگلی و زن و مرده

های بی پايان که همه زمان حال کار برای کیسه کردن برنج از ماشین خرمن کوبی، و مشق

ها ناخشنودی از شرايط موجود و فراغت از مدرسه را به خود اختصاص داده بود، همه اين

آموخت و به اينکه به بودن به شیوه ضرورت تغییر وضعی که در آن بودم را به من می

 ديگری فکر کنم.

تر شديم همیشه حسرت يک روز با پدر و مادر درخانه بودن را می که بزرگک

ها راهی مدرسه روستايی بوديم در قالب صف که از دم در خانه به آن ملحق داشتیم، صبح

گشتیم؛ با مبصری قد بلند و زورگو و والدينی که شديم و عصر با همان صف برمیمی

د و عصرهايی که بايد در ايوان خانه به دور ها زودتر از ما سر مزرعه چای بودنصبح

وار به سمت آنها که شديم تا از دور نشانی از پدر و مادر را بیابیم و ديوانهها خیره میدست

 «از فرط خستگی نای راه رفتن را نداشتند، بدويم...
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اين تجربیات شورش بر علیه وضع موجود و شیوه مرسوم و بستر مقبول را در 

کرد به شیوه و بستر جايگزين فکر کنم. در مقام يک کودک و ر و وادارم میووجودم شعله

 کرد:سپس نوجوان، سئواالت بسیاری ذهن من را بخود مشغول می

چرا مردم اين منطقه تا بدين حد درسختی و رنج هستند؟ چرا همواره روزها را برای 

کنند؟ چرا به تکرار می دستیابی به فردايی بهتر بدون تغییر در شرايط و شیوه عمل خود

ها و امکاناتی که دور تا دور آنها برای زيست بهتر وجود داشت کمتر فکر فرصت

های کشاورزی خود برای های موجود در زمینکردند؟ برای مثال چرا نبايد از فرصتمی

کردند تا هم درآمد بیشتری داشته باشند و هم زندگی آنها های متعدد استفاده میکشت

با اوقات فراغت و معنای بیشتری باشد؟ بی ترديد احساس من اين بود که مردمان آن همراه 

های موجود و استفاده بهینه از آن برای بهبود شرايط غافل بودند سرزمین از توجه به فرصت

 و درگیر تکرار شیوه عمل از گذشته تا به امروز بودند.

پیمودم، بسیار راضی و ت را میهنگامی که وارد دانشگاه شدم از اينکه مسیری متفاو

خشنود بودم؛ اما ديری نپايید که با نزديک شدن به زمان فراغت از تحصیل درک کردم همه 

دو جهت ام از آنچه که با شوق و ذوق در دانشگاه برای ورود به نظام آموزشی خوانده

کاربردی ندارد؛ از يک سو نظام آموزشی از همان زمان روی خوش چندانی به 

گاهی برای داد و از سوی ديگر کور سوی امیدی که گاهنشان نمی آموختگان رشتهشدان

ام تناسبی با نیازها و داد که آنچه آموختهآمد، نشان میورود به نظام آموزشی بوجود می

 .مطالبات واقعی مدارس ندارد

 های فشرده آن زمان برای ورود به تحصیالت تکمیلی درشوق تحصیل علیرغم رقابت

تر کرد: نظام شد، اين دو برداشت را در من قویريزی درسی خوانده میای که برنامهرشته

های خوانیم تناسبی با واقعیتدهد؛ و آنچه که ما میآموزشی روی خوشی به ما نشان نمی

 مدارس و نظام برنامه ريزی درسی ندارد!

تحصیالت دانشگاهی باز  چرخه تجربیات در اوان کودکی و نوجوانی گويی دوباره در دوره

ها ای بدون ارتباط با محیط بیرونی و در خود فرومانده، علیرغم همه ظرفیتشد. رشتهتولید می

هايی که دانش و عمل اين رشته برای اثرگذاری در بسترهای مختلف داشت و و توانمندی
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انطور که در های گذشتگان بود. موضوعی که آنرا همها، فرايندها و سنتدرگیر تکرار چرخه

توان می« ای رشته برنامه درسیاُتیسم زمینه»يکی از مقاالت گذشته در اين زمینه بیان کردم، 

ای در خود فرومانده بدون ارتباط پويا و قابل توجه با (؛ رشته1033نامید )فتحی واجارگاه، 

 محیط پیرامون و درگیر تکرار... .

نامه درسی بايد به دانش آموختگان خود امکان ای نظیر مطالعات برقاعدتاً تحصیل در رشته

های مناسب برای ارائه خدمات ای و دستیابی به فرصتاستقالل فکر و عمل، شخصیت حرفه

های چنین بود که مجدداً احساس شورش نسبت به رويهارزشمند به جامعه را بدهد و اين

 تکراری در من، شايد همانند برخی از همکاران ديگر تقويت شد.

ا کمال تعجب وقتی ناتوان از يافتن فرصتی برای خدمت در سرزمین مادری يا نظام ب

آموزش و پرورش شدم، به ناچار و به طور تصادفی، برای گذران زندگی به عنوان دانشجويی 

های ديگری وارد شدم. ابتدا وارد کرد؛ به عرصهکه منابع مورد نیاز را بايد خود فراهم می

شدم. با ورود به چنین زيست « آموزش روستائیان»زی تحت عنوان دفتری در جهاد کشاور

هايی چند در اينجا نیز يافت های مرتبط با رشته با تفاوتبومی متوجه شدم که مسائل و دغدغه

شود، البته بکارگیری دانش برنامه درسی در اين محیط با مشکالتی نیز همراه بود. ما می

ده بوديم؛ و ضمناً زيربنای طراحی برنامه درسی آن وقت درگیر عمل برنامه درسی نشهیچ

ها برای خوانیم و نه آندراگوژی يا هیوتاگوژی. تالشچیزی بود که ما امروز آن را پداگوژی می

ورود به اين عرصه با کمتر کمکی از سوی استادانم در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و 

به تدريج با تالش برای پیوند دانش و عمل برنامه  همهبر اساس آزمون و خطا همراه بود. با اين

درسی با آموزش بزرگساالن، وارد نهادهايی شدم که درگیر آموزش مديران و کارکنان در 

عالی، صنايع نظامی، خصوصاً اقتصاد، صنعت، بانکداری، نفت، آموزش های مختلف بخش

وی دکترا و پس از آن عضو پلیس، کشاورزی و ... بودند و اما همچنان به عنوان يک دانشج

 آموختم.هیات علمی همان دانش و اطالعات سنتی را به دانشجويانم می

 تصویر رشته مطالعات برنامه درسي

هايی تصويری که از رشته مطالعات برنامه درسی در ذهن ما نقش بسته، برخاسته از روايت

سان منابع شفاهی بداناست درباره حضور رشته در سرزمین آموزش و پرورش که عمدتاً در 
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ايم و يا منابع مهم و اثرگذاری چون اصول اساسی های درس استادان درک کردهکه در کالس

کشد و يا دستنامه برنامه ( که منطق تايلری را به تصوير می1303برنامه درسی و آموزش تايلر )

تی آثار ( و ح1336( و کتاب فهم برنامه درسی پاينار و ديگران )1336درسی جکسون )

( که دوران نوفهمی و پس از آن را 6415متاخری چون راهنمای برنامه درسی موريس )

هايی توصیفی، مفهومی يا تجويزی از حضور رشته در کنند، جملگی روايتنمايندگی می

 سرزمین مادری است.

در مقام دانشجوی اين رشته و يا در نقش مدرس و متخصص؛ همواره درباره مطالعات 

ايم، اما اعترافی سخت ايم و يا به دانشجويان آموزش دادهدرسی در نظام آموزشی خواندهبرنامه 

دارد و آن اينکه برخی اوقات درباره اثربخشی آنچه که به دانشجويانم درباره و تلخ وجود 

 شوم. گويم، به شدت دچار ترديد میبرنامه درسی در نظام آموزشی می

 یا جالی وطن 1متخصصان برنامه درسي در تبعید 

فاصله گرفتن متخصصان برنامه درسی از مدارس موضوعی نیست که مختص ايران باشد. چه 

آن را از نگاهی نوفهمی و عقب نشینی آگاهانه و تعمدی از مدارس بدانیم، چه از سر 

گیری در نظام آموختگان رشته در محافل تصمیممحدوديت و عدم پذيرش متخصصان و دانش

توان به گفتار پاينار استناد کرد که نوفهمی را با فرمان عقب نشینی از راستا می آموزشی. در اين

مدارس بواسطه بهم ريختن رابطه بین متخصصان برنامه درسی و معلمان و عدم پذيرش آنها و 

کند و بر اين باور است که رابطه بین متخصصان برنامه های آنها در مدارس توصیف میديدگاه

شد را ها گفته میو مجريان خراب شده و بسیاری، آنچه که در دانشگاهدرسی و معلمان 

رو نوفهمی با انگیزه عقب نشینی از مدارس برای تجديد دانستند؛ از اينمناسب و مطلوب نمی

(؛ يعنی جدا شدن 6416قوا و درک بهتر برنامه درسی به عنوان يک پديده پیچیده است )پاينار، 

ديشه بهتر درباره آن! و نوعی عمل تبعید خود خواسته به شمار از سرزمین مادری برای ان

 رود.می

                                                 
گردد که آن را برای زنان و در بستری فمینیسهتی بکهار   گانو بر می. واژه تبعید در ادبیات برنامه درسی عمدتاً به آثار جو ان پا1

برده است ولی من در اينجا آن را برای متخصصان برنامه درسی در معنای جالی وطن و دور ماندن از سرزمین مهادری يعنهی   

 ام.آموزش و پرورش بکار گرفته



... ديزی مطالعات برنامه درسی در قرن جدنو/ چند بسترسا یايرو  

01 

 

در ايران اما اين دور ماندن از سرزمین مادری نه عمل تبعید خود خواسته، بلکه تبعید شدن 

از روی محدوديت، ناگزير بودن و رانده شدن است. صرف نظر از امکان حضور محدود، 

یالن و متخصصان رشته، عمالً رشته مطالعات برنامه التحصگزينشی و پیچیده برخی از فارغ

ها چون درسی فاقد بستری مناسب برای مطالعه، تحقیق، اثرگذاری و تعامل بسان ساير رشته

هايی مهندسی، پزشکی و ... است. موضوع مطالعه برنامه درسی در دسترس نیست و ما داستان

کنیم. رشته مطالعات برنامه درسی نتقل میها را به دانشجويان مخوانیم و هماندرباره آن می

 سرزمین است چه در نگاه تبعید خود خواسته و چه دگر خواسته!ای بیگويی رشته

اين بی سرزمینی بويژه برای جامعه مطالعات برنامه درسی در وهله اول ناخوشايند بنظر 

شتر و موثر رشته و آيد و بايد با همه توان و با رويکردی انتقادی فضا را برای حضور بیمی

 فارغ التحصیالن در فضای نظام آموزشی مهیا کرد. 

 اهداف به حصول برای واقعه يک کردن تئوريزه واقع در سرزمینی بی ايده طرح همهاين با

 است: زير

 اين التحصیالنفارغ و متخصصان حضور برای را فضا تا کند تشويق را اجرايی محافل .1

  کنند. باز رشته

 قرار کار دستور در را موجود وضع نقادی و پیشروی دستور تا دارد آن بر را علمی محافل .6

 راهکارهايی يا و بکشند چالش به را پرورش و آموزش نظام بسته ساختار و دهند

 بیابند. پرورش و آموزش حوزه در درسی برنامه متخصصان حضور برای ابتکاری

 کنند. آزمايش و جستجو را جديد بسترهای ات انگیزد بر را آموختگاندانش و دانشجويان .0

 اجرای و بستری چند يا زيستی/دو چند يا دو هایبرنامه صدد در تا برانگیزد را متخصصان .0

  باشند. دانشگاهی و علمی محافل در آنها

 سرزمین اين فرزندان تربیت بهبود برای درسی برنامه دانش به اعتنا برای را جامعه آحاد .6

 کند. حساس

 است شمالی آمريکای در مدارس از نشینی عقب با رابطه در که آنچه شد گفته که مانطوره

 دگر نوعی است افتاده اتفاق عمالً ايران در که آنچه ولی است خواسته خود تبعید عمل نوعی

 نیست؛ ما خود خواست بواسطه اصلی سرزمین از رشته ماندن دور که معنا بدين است تبعیدی

 اند.کرده ايجاد را آن فرهنگی و سیاسی نظام ساختارها، بلکه
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 رشته تعالی بسترساز بايد هست که هرچه خواسته، دگر يا خود تبعید اين که است اين مهم

 برنامه بهتر درک برای گرايینوفهم جنبش قامت در غرب در نشینی عقب اين تجربه باشد.

 نظری بسط و توسعه برای ایهگسترد دستاوردهای و است پیچیده امر و پديده عنوان به درسی

 سیاست، فلسفه، مختلف هایعرصه با رشته پیوند راستا همین در است. داشته رشته

 بوده رشته برای تازه هایبینش و هاهويت طرح با توام غیره و شناسی جامعه روانشناسی،

 پاينار که سانبدان مشتری و متخصص بین تعامل و ارتباط مشکل هنوز حال عین در اما است؛

 انسجام بردن سئوال زير ضمن موارد از ایپاره در حتی و است نکرده بهتر را کندمی ياد آن از

 بوده رشته ثغور و حدود لحاظ از رشته فروپاشی خطر بسترساز تايلری، دوران به نسبت رشته

 در و زده تئوری ایحوزه به مبدل را رشته عمالً ديگر نظری هایحوزه در شدن غرق است.

  .1است کرده اصلی سرزمین با ارتباط بدون و گنگ هایگفتمان با توام موارد برخی

 تعبیری به يا و خواسته غیرخود تبعید اين که داريم قرار شرايطی در ايران در ما عوض در

 تشکیک مورد و رشته مرزهای جابجايی دستمايه بايد و تواندمی مادری سرزمین از شدن رانده

 باشد. درسی برنامه مطالعات رشته شده پذيرفته ثغور و حدود دادن قرار

 فرمان بايد استراتژی اما است؛ مادری سرزمین در رشته حضور احیای البته اصلی هدف

 در درسی ريزیبرنامه محافل در رشته حضور ضرورت کردن پررنگ و اقدامات نقد و پیشروی

 هایعرصه در بالقوه ترهایبس ساير در رشته حضور بسط برای تالش و آموزشی نظام سطح

 نظام به نسبت ما عملکرد در بازبینی سو يک از بسترسازی چند نو/ فرمان باشد. مختلف

 است. جديد هایاقلیم در رشته حضور چینیزمینه و تدارک ديگر سوی از و عمومی آموزش

 غنای ایبر هاديسیپلین ساير از رشته گرفتن وام معنای به گرايینوفهم دوران خالصه بطور

 توسعه بسترسازی چند نو/ دوران درحالیکه است درسی برنامه فهم راستای در رشته نظری

 است. جديد هایبومزيست و شرايط در رشته حضور

 تهدید؟ یا فرصت سرزمیني: بي

 خواسته خود تبعید اين خواه هستیم. مادری سرزمین از شدگان تبعید ما که است اين واقعیت

 در درسی برنامه غنای برای ديگر علمی هایرشته از استفاده نوفهمی، راهکار اجبار. به يا باشد

                                                 
 (6414مالوسکی ) بعدی اندور خصوصاً پسانوفهمی و نوفهمی آثار به کنید نگاه مثال برای. 1
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 موجود شرايط در واقعیت همة اين آيا اما است. خواسته خود تبعید هنگام در مادری سرزمین

 داستان از مساله توضیح برای بخشد؟ بهبود را رشته موجود وضعیت است توانسته و است

 هويت و فرهنگ آفیشیست عنوان به درسی برنامه» عنوان تحت ایمقاله در که 1 گريم برادران

 با مقابله ضرورت و مدارس درسی برنامه در کنترل معنای تبیین برای بالک آلن توسط «مردمی

 6 گیرممی وام است، شده مطرح شدن گم مفهوم از تاسی با آن

 با مادر/نامادری ویگفتگ متوجه هنگام شب آنها که است اينگونه «0گرتل و هنسل» داستان

 از بیشتر استفاده و فرزندان دست از شدن راحت برای تا کندمی تشويق را او که شوندمی پدر

 قبول اکراه با شکن هیزم شوند. خالص آنها دست از و ببرند جنگل به را آنها موجود، غذای

 مسیر و کنندمی ریآوجمع سفیدی هایريزه سنگ اندشنیده را گفتگو اين که هابچه اما کند؛می

 ها،سنگ درخشش با ماه نور زير هنگام شب والدين، ترک از بعد و کنندمی گذاری عالمت را

 اما گردند.می بر خانه به پدر حصر و حد بی خوشحالی میان در و کنندمی پیدا را خانه مسیر

 رفتن از قبل شب و ببرد جنگل اعماق به را آنها باراين خواهدمی پدر از عصبانی مادر/نامادری

 برای بار اين هابچه کنند. آوریجمع ريزهسنگ نتوانند تا کند، قفل آنها روی به را در هم

 هنگام در شوندمی رها جنگل در وقتی اما کنند؛می استفاده نان هایخرده از گذاریعالمت

 گم اين در شوند.می گم آنها و اندخورده را هانان خرده پرندگان که شوندمی متوجه بازگشت

 و واهراتج با او بردن بین از با اما شوندمی جنگل در جادوگر اسیر و خورندمی فريب شدن

 کنند.می پیدا را خانه راه فراوان هدايای

 و قواعد و نوشتاری تکالیف و کنترل ساختار با مدارس درسی برنامه (6410) بِالک نظر از

 حرکت آنها راستای در بايد آموزدانش مدام که کندمی ايفا را هاريزه سنگ نقش عمالً مقررات،

 (. 1041 پاينار، از نقل به 6410 بالک،) کند

 به شباهت بدون شک بی درسی برنامه مطالعات رشته در ما وضعیت داستان اين از الهام با

 در پژوهشگران و دانشجويان برای درسی برنامه مطالعات رشته نیست. گريم برادران داستان

                                                 
1. Grimm 

 فتحهی  کهورش  ترجمهه  درسهی.  دربرنامهه  نوپديهد  های هويت (1041) ويلیام پاينار، کتاب: در بالک آلن مقاله به کنید نگاه .6

 آيیژ اتشارات تهران: همکاران. و واجارگاه

0. Hänsel und Gretel 
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 بود شده گذاریپايه تايلری منطق اخص بطور و گرايانسنت توسط آنچه کلی خطوط راستای

 اين کرد.می تعريف را درسی برنامه رشته در آمد و رفت مسیر هايی،ريزه سنگ بسان هامدت

 و پاينار توسط رشته نقشه از نظری تبیین اخص بطور و نوفهمی دوران در کلی خطوط

 قالب در ار ما آمد و رفت مسیری، چند توبانا يک مسیر، يک جای به (1336) همکاران

 ما اما داد توسعه غیره و نويسی حال شرح خود ی،هنر فمینسیتی، سیاسی، مختلف قلمروهای

 اين از بیرون به اضطراب و میلی بی با و هستیم حرکت حال در شده تعريف مسیر در همچنان

 مسیرهای اين چارچوب در تا کنیممی تشويق را خود دانشجويان و کنیممی نگاه هاريزهسنگ

 سرزمین به شده تعريف مسیر اين در اًدائم ما کشور در اخص بطور کنند. حرکت شده، تعريف

 نیز گرايینوفهم تدبیر حتی کنیم.می صحبت آن درباره دور از و شويممی نزديک مادری

 کند. وصل داريم، تعلق آن به که آنجا حقیقت به را ما است نتوانسته

 مرز بدون رشته تا سرزمین بي رشته از

 تبديل فرصت به را آن بتوانیم اگر نیست تهديد يک تنها سرزمینیبی که است اين من تصور

 از فراتر به و بگیريم ناديده را هاريزه سنگ تا باشد داشته وجود آن اراده و شهامت اگر کنیم.

 را ما که دهندمی نشانمان را مادری سرزمین گذشته، از برخی کنیم. حرکت سرزمینی مرزهای

  باشد؟ نو بسترهای در شدن پیدا کي مقدمه تواندمی سرگشتگی تجربه يک آيا پذيرد،نمی

 کنیم؛ صحبت آن درباره حسرت با و بنگريم مادری سرزمین به مدام آنکه جای به اگر

 اتفاقی چه شويم، گم ناشناخته هایسرزمین در و شويم جديد هایسرزمین وارد عامدانه بتوانیم

 مسیرهای در شدن پیدا برای سخت و سفت خطوط نه داريم نیاز ما که آنچه افتاد؟ خواهد

 آوردن بدست و کشف برای کردن مخاطره جديد، هایسرزمین در شدن گم بلکه موجود؛

 آن آوردن ارمغان و نامید( درسی برنامه سواد توانمی که آنچه يا نگرش و مهارت )دانش، هدايا

 است مادری سرزمین برای

ها ر قطعی نگاه کنیم و آنما نیاز داريم که به مسیرهای تعیین شده به عنوان رويکردهای غی

مان داشته ها و جهان پیرامونريزهرا به چالش بکشیم و نگاهی دوباره و البته نو به بیرون سنگ

های دور و شناخته نشده را ببینیم. ما نیاز داريم به باشیم و از اين رهگذر مرزهای جديد و افق
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ای سنتی، در مقام يک شورشی جای سر به زير بودن و تبعیت بی چون چرا در پیمودن مسیره

ها و عبور از باورهای به ظاهر گر به اين مرزها بنگريم، موفقیت در شکستن قالبو عصیان

 قطعی است.

 برنامه جديد های تمدن» آمیز مخاطره و ناشناخته هایسرزمین اعماق پس در شايد 

 مطالعات اصلی شتهر به نسبت پیشرفت از متفاوتی سطوح از که باشند ما انتظار در «1درسی

 چه شدنی گم چنین در درسی برنامه متخصصان و اساتید نقش باشند. برخوردار درسی برنامه

 هستیم، آن ايفای حال در ما از بسیاری اکنونهم که آنچه با نقش اين قطعاً باشد؟ تواندمی

  است. متفاوت

 «شدن گم برای يیهانقشه» کتاب در سولنیت که همانطور رويکرد اين در موفقیت عناصر

 حسرت و اشتیاق از بودن لبريز دست، دور هایافق به داشتن چشم از عبارتند گويدمی

 عنوان به را ما نقش ماهیت بیان، اين پذيری. ريسک و شهامت البته و (1033 )سولنیت،

 نويسد:می او کند.می تبیین درسی، برنامه رشته آموخته دانش و متخصص
های دور کوهام، رنگ آفاق، رشتهرَس بودهیِ دورترين کرانه چیزهای چشمهای سال شیفته آبسال

و هر چیزِ دور دست. آبیِ دوردست رنگِ يک حس است، رنگ تنهايی و رنگ حسرت، رنگ 
جا نیستی و رنگ جايی که هیچ وقت جا پیداست، رنگ جايی که خودت آنجايی که از اينآن

رها دورتر بر لبه افق ننشسته، بلکه در فاصله بین تو و آن توانی بروی، چون اين آبی کیلومتنمی
 هاست... .کوه

که بر ماهیت و حس اشتیاق تمرکز دانیم که بايد حلش کنیم. اينای میما میل و اشتیاق را مسئله
شويم بر آن چیز و نحوه ايم و متمرکز میکنیم، دنبال اين هستیم که ببینیم مشتاق چه شده

هر چند اغلب همین فاصله بین ما و آنچه مشتاقش هستیم فضای مابین را با آبیِ آوردنش. دستبه
شود با کمی تغییر ديدگاه اين حس را هم همچون پرسم میکند. گاهی از خودم میحسرت پر می

قدر ذاتیِ وضعیت انسان است که آبیْ ذاتیِ حسی مستقل پاس داشت يا نه، چون اين حسرت همان 
 (1033 )سولنیت، ..؟.اشتر بیاوریانی به دوردست نگاه کنی و نخواهی نزديکتوها. میدوردست

 رشته بدون مرز: برنامه درسي در همه جا و برای همه 

                                                 
1. New curriculum civilizations 
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هايی که از سوی پیشینیان ها و يا کنترلريزهدر پس اين نوع نگرش و گم شدن در بیرون سنگ

ه ما به ارث رسیده است توانايی برنامه درسی به عنوان سنت درباره حدود و ثغور و مرزها ب

های جديد وجود دارد. در چنین رويکردی، اشباح برنامه درسی، ها و سرزمیندستیابی به افق

( خصوصاً آنهايی که تسلط بیشتری بر مسیرهای ما 6446گیرم )دال، ای که از دال وام میواژه

شوند. بی ش کشیده میدر مطالعه، پژوهش و عمل برنامه درسی دارند بازشناسی و به چال

ها بر ادبیات رشته و در جسم خوانیم، دههترديد شبح يا روح تايلری يا آنچه که منطق تايلر می

آموختگان رشته، حضور موثری داشته است؛ اما با ظهور جريان نوفهمی اين و روح دانش

 وضعیت تغییر کرده و شبح يا روح پايناری جای منطق تايلری را گرفته است. 

دنیای معاصر، رشته مطالعات برنامه درسی ايران ما در تسخیر اين دو شبح است که  در

 کنند. اگرچه رويکرد نوفهمی بیشتر مورد اقبال استخطوط فکر کردن و حرکت ما را تعیین می

توان گفت دنیای ما به جهان پايناری و غیرپايناری تقسیم شده و مبنای وجاهت و به جرات می

های مطرح شده در اين ها و قرائتبندیو عمل ما در درجه تناسب آن با طبقهبخشیدن به فکر 

مراد من از شبح پايناری تنها ناظر بر آنچه که او و همکارانش در کتاب فهم برنامه نگاه است. 

تر، رويکرد اند نیست؛ بلکه در معنای وسیعهای معاصر مطرح کردهدرسی و در قالب گفتمان

( شرح و بسط داده شده 6415سط بسیاری در اين رشته از جمله موريس )گرايی که تونوفهم

ای استنادات به اقدامات در بیرون باشد. در بیشتر اين آثار صرف نظر از پارهاست، می

 ها )بسترهای جديد(، روايت آنها عمدتاً متمرکز بر نظام آموزشی و مدرسه است.ريزهسنگ

در ايران مستلزم آن است که خود را از اشغال و  وضعیت موجود رشته، چه در جهان و چه

ها مشروع ريزهتسخیر اشباح برنامه درسی که حضور و عمل ما را تنها در درون خطوط و سنگ

کنند، رها کنیم. چنین رها سازی مستلزم پا بیرون نهادن از مرزهای تعريف و موجه تعريف می

 ات و تبعات ناشی از آن است.های جديد با تمام مخاطرشده و گم شدن در سرزمین

با چنین رويکردی، برنامه درسی، رشته ای بدون مرز خواهد بود که قابلیت و صالحیت 

های حیات از جمله تعلیم و تربیت، خانواده، سیاست، صنعت، تجارت، ورود به همه عرصه

نسان کشاورزی، محیط زيست، رسانه و غیره را خواهد داشت. حتی برنامه درسی در انحصار ا

تواند موضوع بحث برای طبیعت و همه موجودات در جهان باشد. برنامه درسی در نیست و می
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همه جا و برای همه، آينده رشته را رقم خواهد زد. تجربه زيسته من در اين راستا شايد کمی 

 وضعیت را به نحو بهتری ترسیم کند:

نوآور در حوزه تعلیم و  هایحضور من در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان يکی از گروه

تربیت که مباحث آموزش عالی، آموزش بزرگساالن و منابع انسانی را در دستور کار داشت؛ 

دانم وجود چنین گرايشی در من شوق پیوستن به همسو با روحیات و تجربیات من شد. نمی

وه و يادگیری اين گروه را افزود و يا اينکه شرايط و تجربیات من زمینه ساز پیوستنم به اين گر

نظران پیشکسوتی شد که به باور و خواست من برای حرکت به واقعی از اساتید و صاحب

فراسوی وضع موجود رشته، دامن زدند. در اين راستا بود که به جريان تاسیس رشته آموزش 

های تدارک ديده شده توانستم با حضور در عالی با گرايش برنامه درسی پیوستم و با فرصت

اندازی رشته های خارجی با اين نوع حرکت بیشتر آشنا شوم. پس از آن با راهز دانشگاهبرخی ا

آموزش و بهسازی منابع انسانی که بخش قابل توجه محتوای آن مرتبط با برنامه درسی و 

آموزش در محیط کار بود و نیز کمک به تأسیس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی و راه 

مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی و آموزش و توسعه منابع انسانی و  هایاندازی فصلنامه

های آموزشی که همگی فراسوی وضع موجود را نشانه ريزی در نظامنیز مديريت و برنامه

ها، مقاالت و ای از پژوهشگرفته بودند در اين زمینه تالش کنم و در عین حال بخش عمده

کم اين شهامت در ين عرصه و بسترهای نو هدايت کردم. کمهای دانشجويان را نیز در ارساله

ها قبل در دانشگاه من ايجاد شد که دروسی را تحت عنوان برنامه درسی در محیط کار از سال

)دوره  6ريزی درسی تربیت مدرس، دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شهید بهشتی در قالب برنامه

از اين اقدامات، توام با ترديد و شک بودم و با  دکترا( ارائه نمايم. اگرچه در آغاز هر يک

شدم؛ اما با کمال تعجب با ها حاضر میها و برنامهای نه چندان مطمئن در کالسروحیه

شدم که ها مواجه میدهندگان طرحها، دانشجويان و سفارشبازخوردهايی از سوی سازمان

شود؛ عمالً بسترسازی نام برده میقابل توصیف نبود و آنچه که امروز از آن تحت عنوان چند

های مختلف ام در سالیان متوالی تدريس، پژوهش و حضور در سازمانهمسو با تجربه زيسته

ها و ای مملو از گم شدنبه عنوان کارشناس يا متخصص برنامه درسی بوده است. تجربه زيسته

 های بی پايان . ها و چالشها و عدم قطعیتپیدا شدن
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 1درسي رنامهب هایتمدن

 را متفاوتی سیمای بتواند جمعی روايت نوعی قالب در هاشدن پیدا و هاشدن گم تجربه شايد

 و است جديد بسترهای در حضور محدود تجربه از برخاسته من تصور بزند. رقم رشته برای

 برنامه مهاجران انتظار در مختلف هایسرزمین در درسی برنامه هایتمدن که است داده نشان

 در شدنگم جستجوی در بايد درسی، برنامه رشته در اساسی تغییر برای .است درسی

 باشیم. درسی برنامه مطالعات رشته برای جديد هایسرزمین

 چیست؟ درسي برنامه تمدن

 و يافته سازمان خوبی به که ایجامعه از است عبارت تمدن است: آمده تمدن تعريف در

 خاص زمان و مکان يک در خاص جامعه يک درباره تمدن خاص طور به و باشد يافته توسعه

 دستاوردهای بر مشتمل تمدن ترروشن عبارت به .(6466 النگمن، لغت )فرهنگ رودمی بکار

 دهدمی تشکیل را اجتماع آن فرهنگی هويت که است جمع يک افزاری سخت و افزاری نرم

 هایسرزمین در درسی برنامه هایتمدن از توانمی برداشتی چنین با (6413 ،مزينانی و )اکبريان

  داشتند. درسی برنامه هایپرسش به پاسخ در آنها که دستاوردهايی و کرد صحبت ديگر

 و فعالیت هایشیوه اثرگذار، افراد و الگوها تشکیالتی، ساختار بیانگر درسی برنامه تمدن

 برنامه فرهنگ و تعامل ایهشیوه درسی، برنامه محافل در اختیارات و قدرت روابط درآمدزايی،

 زير هایپرسش برابر در را ما درسی برنامه تمدن واژه نگاه، نوع اين با است. غیره و درسی

 دهد:می قرار

 است؟ میزان چه به ديگر هایبوم زيست در درسی برنامه هایتمدن بودن پیشرفته درجه -

 عقب يا و ترپیشرفته محض، درسی برنامه مطالعات حوزه با مقايسه در آنها از کدامیک -

 هستند؟ ترمانده

 چیست؟ هاتمدن اين در درسی برنامه فنی واژگان -

                                                 
 Stephan Hawkingخصوصا جستچوی تمدن های جديد در آثار فیزيک الهام گرفته شده از  .1
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 آنها، مخاطبان اثرگذار، مهم منابع و افراد اساسی، هایپاراديم آنها، تاريخی تحول سیر  -

 کدامند؟ آنها مهم نشريات و مهم علمی هایانجمن آنها، توفیق میزان

 توانندمی ما برای هايیآموزه چه آنها باشیم؟ داشته آنها برای توانیممی هايیدرس چه ما -

 باشند؟ داشته

 توسعه همهاين با هستند. ترمتفاوت و دورتر برخی و شبیه و نزديک هابومزيست برخی -

 متفاوت( هایبوم زيست برای )خصوصاً ديگر هایبوم زيست در درسی برنامه تمدن

 و پردازی نظريه در ممارست و ريزیبرنامه مقدمات، تمهید نیازمند امری است ممکن

 . باشد درسی برنامه عمل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . بسترهای برنامه درسی در سطوح مختلف1شکل 

های مختلفی که در آن مطالعات برنامه شود حوزههمانطور که در شکل فوق مالحظه می

ه کلی تقسیم بندی توان دست کم به سه حوزتواند فرصت حضور داشته باشند را میدرسی می

 کرد:

های چندی بهرای حضهور   های گذشته مطالعات و تالشهای نسبتاً جديد: در طی دهه. حوزه1

رشته در اين بسترها صورت گرفته اسهت. ايهن قلمروهها عبارتنهد از آمهوزش عهالی، آمهوزش        

شود ای و مانند آن. همانطور که مالحظه میپزشکی، آموزش مهندسی، بزرگساالن، فنی و حرفه

اين بسترها اگرچه نسبت به نظام آموزش و پرورش عمومی، نسبتاً برای رشته مطالعهات برنامهه   

روند؛ اما همچنان در حوزه نهاد آموزشی قرار دارند. بهی ترديهد ايهن    درسی جديد به شمار می

ها و تشابهات مهمی بها حهوزه مطالعهات    بسترها از لحاظ متغیرهای اصلی برنامه درسی تفاوت

 ه درسی آموزش عمومی دارند.برنام

 تقریباًجدید

 آموزش عالی، آموزش پزشکی

 ایآموزش مهندسی بزرگساالن، فنی و حرفه 

 جدید

 محیط کار، آموزش و ترويج کشاورزی، مشاوره برنامه درسی و کنکور،

 روستائیان محیط زيست، رسانه، کارآفرينی

  

 

  کامالً جدید

 (، رايانش ابری و...LXPچین،، ها )بالکفناوری 
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نظران برنامه درسی ها نسبت به سطح قبلی کمتر حضور صاحبهای جديد: اين حوزه. حوزه6

را به خود ديده است. ويژگی مهم اين حوزه آن است که از نهاد آموزشی جدا شده و نهادهای 

در اين سطح گیرد. قلمروهای اصلی خانواده، سیاست، اقتصاد، صنعت و غیره را در بر می

عبارتند از محیط کار، آموزش و ترويج کشاورزی، مشاوره برنامه درسی و کنکور، محیط 

 زيست، رسانه، کارآفرينی و... .

تواند سر آغاز تحول در اين سطح گاهی تنها حضور و ايجاد تعامل با بسترهای موجود می

ه درسی محیط کار يا آموزش و و بالندگی رشته برنامه درسی و بستر مورد نظر باشد. نظیر برنام

فرهنگ کشاورزی و گاهی نیز نیاز است تا در بستری بکر، نظیر مشاوره برنامه درسی، ترويج 

سازی شود و با توجه به نیازهای بدون پاسخ مانده، فرهنگ جديدی برای برنامه درسی بنیان 

 نهاده شود.

نده تحت تأثیر قرار خواهد داد و تا ها زندگی ما را در آيهای کامالً جديد: اين حوزه. حوزه0

چین، کنون کمتر شاهد حضور رشته مطالعات برنامه درسی بوده است. قلمروهايی چون بالک

LXP  و رايانش ابری، اگر چه بر زندگی و نظام تعلیم و تربیت در آينده بسیار تأثیر خواهند

 اری و تأثیر پذيری است.گذاشت؛ اما از نگاه و منظر برنامه درسی نیازمند کشف و تأثیرگذ

 با نه درسی برنامه با مرتبط هایدغدغه ديگر بسترهای در است ممکن اينکه توجه شايان نکته 

 دلیل اين به گیرد. قرار بحث و توجه مورد ديگری مفاهیم و عناوين با بلکه درسی برنامه نام

 بدنبال بايد بلکه گرايی نوفهم بدنبال بايد فقط نه جديد دوران در ما که گفت توانمی

 تواندمی نامیممی درسی برنامه ما که آنچه که معناست بدان بیان اين باشیم،  هم 1گرايیچندفهم

 برنامه يادگیری، و آموزش دوره/برنامه چون ديگری مفاهیم و عناوين با بسترها ساير در

 ديگر عبارت به گیرد. قرار بحث مورد آن مانند و يادگیری و ياددهی برنامه ترويج، و آموزش

 برنامه که مفاهیمی در تکثر و درسی برنامه فهم در تنوع دوران به گرايینوفهم دوران از بايد

 نوفهمی( دوران دستاوردهای حفظ با )البتهکنندمی نمايندگی مختلف بسترهای در را درسی

 شويم. وارد

                                                 
 است.مقاله ای جداگانه نیازمند در مطالعات برنامه درسی بحث گذر از نوفهم گرايی به چند فهم گرايی  .1
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 گیرینتیجه

کمتر متعارف و جديد های چرخش مطالعات برنامه درسی در قرن جديد بسوی عرصه

ترديد نقطه عطف در مطالعات برنامه درسی خواهد بود. چنین رويکردی ريشه در جنبشی بی

های جديد توان نامید و در صدد کشف اقلیمخواهد داشت که آن را نو/چند بسترسازی می

ها برای رشته برنامه درسی است. توفیق در تحقق چنین چشم اندازی مستلزم کنار گذاردن باور

پذيری برای جابجايی های مرسوم در مطالعات برنامه درسی و ساختارشکنی و ريسکو رويه

های زندگی و نه فقط آموزش و پرورش مرزهای برنامه درسی و گسترش آن به همه عرصه

 است.

هايی های رشته و يا فرصتها و ناکامیتواند محدوديتنقطه آغاز برای چنین حرکتی می

ها ها و فرصتاين حوزه معرفتی قرار دارند. حرکت با دو بال محدوديت باشند که فراروی

های جديد نیازمند آن است که بطور جدی امکانات پیرامون ها و سرزمینبرای دستیابی به افق

ها و وظايف خود به عنوان متخصصان و کارشناسان برنامه درسی را بررسی کنیم و در نقش

های تعريف شده و . همواره رها کردن حاشیه امن و روشدست به تجديد نظر اساسی بزنیم

ها و قلمروهای کمتر شناخته شده دشوار است؛ اما آينده رشته و نیز پاسخگويی ورود به حوزه

های معمول و آزمايش و تالش برای گسترش آن به انتظارات و نیازهای جامعه، در ورای رويه

 نهفته است. های جديدمطالعات برنامه درسی در زيست بوم
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