
راهبرد فرهنگ / شماره چهل و هفتم / پاییز 1398

فلسفه برنامه درسی
آموزش عالی

پیشنهادچهارچوبیبرایفلسفهورزی

برنامه درسی و برنامه درسی آموزش عالی همانند سایر رشته های علمی دارای فلسفه ای است. 
به صور مختلفی می توان فلسفه برنامه درسی آموزش عالی را مورد بررسی قرار داد. مثاًل می توان 
به سؤاالت متافیزیکی، معرفت شناختی و ارزش شناختی رو کرد و پرسید که پاسخ های ارائه شده 
به پرسِش ماهیت واقعیّت،   چگونه و چه بخشی از برنامه درسی آموزش عالی را متأثر می سازد و 
اینکه واقعیت عینی است، ذهنی است یا عینی ذهنی است، چگونه موضوعات درسی و رشته های 
علمی در آموزش عالی را شکل می بخشد؟ برای نمونه گفته می شود که دوگانه دانستن واقعیت، 
موجب شده است که بخشی از آموزش عالی نظری و محض تلقی شود و بخش دیگر آن عملی 
و کاربردی. ســؤاالت دیگری نظیر پرسش از بنیاد ها، اهداف، ماهیت روش ها و ماهیت استادی 
و شاگردی... نیز قابل طرح است و گاه ممکن است کندوکاو در پاسخ هایی باشد که فالسفه در 
طول تاریخ فلسفه در مورد ماهیت برنامه درسی آموزش عالی پرسیده اند و اینها مکتوب شده و 
در قالب یک شاخه دانش درآمده اند.     این مقاله که در دو بخش تنظیم شده، قصد دارد با روش 
دیالکتیک با خود و مفهوم یابی از تجارب، برای بخش اول و روش مطالعه اسناد و مدارک برای 

بخش دوم، فلسفه برنامه های درسی آموزش عالی را مورد بررسی قرار دهد. 
 واژگان كلیدی:
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بیان مسئله
فلسفه برنامه درسی آموزش عالی، بنیاد برنامه های درسی در دانشگاه هاست.چنین فلسفه ای 
بایــد از زمینه فرهنگی و تاریخی که آموزش عالی در آن رشــد می کند، نشــئت گرفته 
باشــد. این فلسفه تمام عناصر برنامه درسی از قبیل اهداف، محتوا، روش ها، دانشجویان، 
اساتید، سازمان های علمی و دانشجویی، پژوهش های علمی و نحوه پاسخگویی به نیاز های 
اجتماعی را متأثر می سازد. فلسفه برنامه درسی آموزش عالی خود از فلسفه آموزش عالی 
نشــئت می گیرد، در حالی که هر دو تا حدودی تازه و نوظهور هستند و مباحث مختلفی 
دربــاره چند و چون آنها وجــود دارد. »در مورد آموزش عالی دیدگاه  های مختلفی وجود 
دارد.تفاوت این دیدگاه ها ناشــی از تفاوت آنها به پاســخ هایی است که به مجموعه ای از 
ســؤاالت می دهند«. )فرمان1، 2003: 676( زیرا ســؤاالت فلسفی درباره آموزش عالی و 
برنامه درســی آموزش عالی تا حدود زیادی مشــابه و مداوم اند. بروباخر2 معتقد است که 
»مدیران دانشــکده ها و دانشگا ها باید چشم اندازی فلسفی در تصمیم گیری هایشان درباره 

موضوعات بنیادی تحصیلی داشته باشند«. )بروباخر3، 1982: 168(
به زعم وایت4 )1997(گرچه ســؤال اساسی فلسفه باید این باشد که چگونه می تواند 
نوری بر اهداف آموزش عالی بتاباند، اما آموزش عالی برخالف آموزش مدرســه ای کمتر 
زمینه برای چنین کاری فراهم کرده است و یا کمتر تمایلی به چنین کاری داشته است. 
با این حال در ســال های اخیر با اینکه رشــته فرعی شناخته شده ای5 تحت عنوان فلسفه 
آموزش عالی وجود ندارد، اما جریانی پیوسته از نوشته ها که دارای جهت گیری فلسفی اند، 
در این زمینه پدیدار شــده است. )نقل از بارنت6، 2004: 68( برخی از نوشته ها نیز ذیل 
موضوع ایده دانشگاه پدیدار شده اند7 و برخی دیگر به ویژه با اشاره مستقیم به این ایده یا 

عنوان فلسفه آموزش عالی به فلسفه ورزی درباره آموزش عالی پرداخته اند.
در دوران باســتان می توان ریشه دانشگاه و ارائه برخی دیدگاه ها درباره دانشگاه را به 
افالطون به دلیل برپایی آکادمی و به ارسطو به دلیل راه اندازی لوکمی نسبت داد. در دوره 

1. Fuhrmann
2. Brubacher
3. Brubacher
4. White
5. Recognized Sub-Discipline
6. Barnett
7. The Idea of the University
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مدرن اولین نوشته های فیلسوفان از کانت1 تعارض های دانشگاه2 )1798( و سنت فکری 
آلمانی درباره دانشگاه آغاز می شود. نیومن3 )1999(، هومبولت4 )1979؛ به نقل از: ویک، 
2006(5، فیختــه6 )1987(، یاســپرس7 )1959( و هابرماس8 )1978؛ به نقل از: دالنتی، 
2001 و هابرماس، 1971( نوشــته هایی در این باره دارند. یاسپرس در کتاب خود تحت 
عنوان »درباره ایده دانشگاه«9 )1959: 75( به ایده دانشگاه هومبولتی10 اشاره می کند و بر 
این باور است که دانشگاه باید منبعی برای روشن فکری و تفکر فراهم آورد به همان گونه 
که گادامر در »حقیقت و روش« به آن اشاره می کند«. از سوی دیگر هابرماس در نوشته هایی 
نظیر »دانشگاه در یک دموکراســی: دموکراتیک کردن دانشگاه« و »ایده دانشگاه: فرایند 
یادگیری« )1967؛ به نقل از: ویک، 2006( بیشــتر در کنار ســنت کانتی درباره دانشگاه 
می ایســتد: دانشگاه باید مکانی برای نقادی11 باشد. )نقل از دالنتی12، 2001: 64( باتی13 
)1987: 43( در کتاب خود تحت عنوان »تاریخ های دانشگاه: کانت و هومبولت«، وضعیت 
دانشــگاه های آلمانی را حســب تحوالت تاریخی و فلســفی مورد بررسی قرار می دهد. 
کویک14 )2006: 5( یکی از پرنویس ترین افراد در حوزه آموزش عالی با پیگیری نگرشی 
فلسفی در مقاله خود تحت عنوان »بازنگری سنت کالسیک آلمانی درباره دانشگاه«، برخی 
مباحث جدی در حوزه آموزش عالی، مانند ملی ســازی دانشگاه های اروپایی: خدمت به 
ملت، یادگیری حقیقت در مقابل مسئولیت های عمومی دانشگاه های مدرن، ایده بنیادی 
دانشــگاه در مقابل مجادله های یاســپرس، هابرماس و... را به بحث می گذارد. عنوان ایده 
دانشــگاه، انگیزه ای برای نوشــتن تحت همین عنوان برای بسیاری از کسانی بوده است 

1. Kant
2. The Conflict of the Faculties
3. Newman
4. Humboldt
5. براساس ایده های او سنت دانشگاه های هومبولتی در ادبیات آموزش عالی به ویژه در سنت آلمانی 

پدیدار شد و یاسپرس در کتاب خود تحت عنوان »درباره ایده دانشگاه« به آن اشاره می کند.
6. Fichte
7. Jaspers
8. Habermas
9. On the Idea of the University
10. Humboldtian Notion of the University
11. A Site of Critique
12. Delanty
13. Bahti
14. Kwiek

فلسفه برنامه درسی آموزش عالی ...
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که مایل بوده اند درباره دانشــگاه بیندیشند. اوکشات1 )1989: 5( نیز یادگیری لیبرال را 
به عنوان ایده اساسی دانشگاه پیگیری کرده است.

با وجود آنچه که به طور کلی درباره فلسفه دانشگاه گفته شده است، متفکرانی نیز وجود 
دارند که به مباحثی پرداخته اند که بیشــتر به فلسفه برنامه درسی آموزش عالی نزدیک 
است.گودلد2 )1995( ضمن اشاره به چهار عنصر اساسی برای آموزش عالی شامل برنامه 
درســی، روش های تدریس، تحقیق و سازمان های دانشکده ها، مدعی است باید به سمت 
یک فلســفه آموزش عالی حرکت کرد که بتواند ناپایداری ها در تحقیقات و پاســخگویی 
به نیاز های اجتماعی را سر و سامان دهد. وی شانزده سنت فلسفی3 در ارتباط با فلسفه 

آموزش عالی را توضیح می دهد.4
به زعم ونکیائوهانگ5 )2010( آموزش عالی باید معطوف به توسعه اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی باشد. به ویژه توسعه اجتماعیـ  اقتصادی نقشی تعیین کننده در توسعه آموزش 
عالی ایفا می کند. یعنی می توان گفت گه آموزش عالی باید به دنبال تغییراتی که دراقتصاد 
رخ می دهد، تغییر کند. فلســفه آموزش عالی در عصر اقتصاد دانش بنیان6 باید فلسفه ای 
انســان گرایانه باشد. وجود و توســعه آموزش عالی نه تنها باید بر دانش استوار باشد بلکه 

باید بر مردم نیز استوار باشد و هدف آن باید زندگی انسان باشد.
پاســخ به پرســش های اساســی در مورد آموزش عالی عالوه بر اینکه باعث می شود 
دیدگاه هــای مختلفی در مورد شــیوه های نگریســتن و عمل در آمــوزش عالی پدیدار 
شــود، برنامه های درســی آموزش عالی را نیــز متأثر می کند. برخــی از این دیدگا ها و 
رویکرد هــا عبارت اند از: 1. آزادمنشــانه؛ 2. پژوهشــی3. حرفه ای؛ 4. انســان گرایانه؛ 5. 
افراطی )مدرسه زدایی(؛ 6. تعهد اجتماعی و 7. چندمنظوره. )فرمان، 2003: 676-683(

رویکرد آزادمنشــانه در پی آن است که از طریق عقل، عادات ذهنی در دانشجویان پدید 
آورد به نحوی که جســتجو گر دائمی حقیقت باشند. فرایند های تفکر و استدالل مهم تر 

1. Oakeshott
2. Goodlad
3. Heresy
4. Determinism, Academicism, Utilitarianism, Survivalism, Pedagogicism, Abatractionism, 
Occupationalism, Mechanism, Sponsorism, Libertarianism, Departmentalism, Opportunism, 
Collegialism, Monasticism, Homogenism, Individualism
5. Wen Xiao-Hong
6. Knowledge-Based Economy
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از محتوای آموزشــی اســت.نیومن، دیویی1، وایتهد2 و هاچینز3، از مدافعان این رویکرد 
هستند. برنامه درسی فعلی بســیاری از دانشگاه ها در دوره های کارشناسی بر این اساس 
استوارند. رویکرد پژوهشی بر حرکت دادن دانشجویان به سمت رشد و خلق دانش جدید 
اســتوار است. وبلن4 و فلکسنر5 را می توان از مدافعان از این رویکرد دانست. این رویکرد 
بر انتقاد شدید از برنامه درسی دانشگاه هایی استوار است که راه دانش اندوزی دبیرستان 
را پیگیری می کنند. چنین انتقادات و تمایالتی باعث شــده است که رسیدن به درجه ای 
از توانمندی های پژوهشــی از اهداف جدی هر دانشگاهی باشد. رویکرد حرفه ای منظری 
فایده گرایانه به آموزش عالی دارد و بر این باور است که باید مهارت ها و آمادگی های الزم 
برای اشتغال را در دانشجویان رشد داد. گر چه این رویکرد مدافعان جدی شناخته شده ای 
نــدارد، اما روند های دموکراتیک و گرایش هــای ضد نخبه گرایی آموزش عالی و نیز خود 
دانشجویان و خانواده هایشان از آموزش عالی انتظار دارند که آموزش عالی بیشتر معطوف 
به شــغل باشد. رویکرد انسان گرایانه در پی آن است تا زمینه رشد همه جانبه دانشجویان 
در ابعاد فیزیکی، روان شناختی، ذهنی و اخالقی فراهم شود. مدافعان این رویکرد بیشتر 
تحت تأثیر تحقیقات پیاژه، اریکسون و کولبرگ هستند. رویکرد مدرسه زدایی معتقد است 
تمام نهاد های آموزشی از جمله آموزش عالی، چنان نامناسب جهت داده شده اند که باید 
برچیده شــوند و بر مبنای این اعتقاد که انســان ها ذاتاً خودگردان اند و هر گونه اقتداری 
به آنان صدمه می زند، باز ســازی شــوند.گودمن6، راجرز7، ایلیچ 8 و فریره9 را می توان از 
مدافعان این رویکرد دانست. رویکرد تعهد اجتماعی متوجه  این نکته است که دانشگاه باید 
مسئولیت های خود را در قبال جامعه انجام دهد و چندان در پی پاسخگویی به نیاز های 
فردی نیست. مدافعان این دیدگاه بیشــتر نهاد های اجتماعی و خانواده های دانشجویان 
هستند. دانشگاه های چندمنظوره می کوشند تا تمامی نیاز ها و انتظارات را تحقق بخشند. 

کر10 )1963( چنین عنوانی را وضع کرد. )فرمان، 2003: 676-683(
1. Dewey
2. Whitehead
3. Hutchins
4. Veblen
5. Flexner
6. Godman
7. Rogers
8. Illich
9. Freire
10. Kerr

فلسفه برنامه درسی آموزش عالی ...
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براساس آنچه که به طور مختصر مرور شد، به دو گونه می توان به فلسفه برنامه درسی 
آموزش عالی پرداخت. )قائدی، 2004 و 2005(

1. دانش های موجود فلســفی درباره عناصر برنامه درسی را که بیشتر توسط فالسفه 
مورد بررســی قرار گرفته است، مطالعه کنیم که خود به سه طریق امکان پذیر است: اول 
دیدگاه هر فیلســوف را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد. دوم مقوالت اساسی فلسفه 
نظیر متافیزیک، معرفت شناســی و ارزش شناسی را براساس آنچه که فیلسوفان گفته اند 
و ارتباط شــان را با برنامه های درســی آموزش عالی مطالعه نمود. سوم بررسی ارتباط و 
تأثیر مکاتب فلســفی با برنامه های درســی آموزش عالی است. در این مقاله به دو طریق 
آخر به طور مختصر پرداخته شــده است. 2. فلسفه ورزی درباره برنامه های درسی آموزش 
عالی اســت که به سه طریق ممکن است: اول پرسیدن سؤاالت اساسی درباره کارگزاران 
برنامه های درسی آموزش عالی نظیر استادان، دانشجویان، مدیران و سیاست گذاران است. 
دوم پرســیدن سؤاالت اساسی درباره ماهیت عناصر برنامه های درسی آموزش عالی نظیر 
اهداف، روش ها، محتوا و... . سوم پرداختن تخصصی ویژه به موارد فوق در قالب فیلسوف 
برنامه درسی آموزش عالی. در دو مورد اول براساس این رویکرد خود کارگزاران نیز باید 
اقدام به پرســیدن ســؤاالت اساسی کنند و در حالت ســوم در این مقاله در مورد استاد 
به عنوان کارگزار اصلی برنامه های درسی آموزش عالی و اهداف به برنامه های درسی آموزش 
عالی پرداخته شــده است. افراد ویژه تحت عنوان فیلسوف این فعالیت را انجام می دهند. 

ساختار مفهومی موارد فوق در قالب نمودار 1 آورده شده است.

روش بررسی
ایــن مقاله با اســتفاده از روش دیالکتیک با خود و مرور مطالعات انجام شــده در زمینه 
فلسفه آموزش عالی در قالب پژوهش، کتاب و مقاله به پرسش های مطرح شده پاسخ داده 
است. در دیالکتیک با خود ابتدا سؤالی اساسی در ارتباط با موضوع طرح می شود، سپس 
پاسخی بدان داده می شود. پس از آن تالش می شود آن پاسخ مورد تردید قرار گیرد و از 
دل آن ســؤالی دیگر بیرون کشیده شود و این فرآیند تا زمان کفایت ادامه پیدا می کند. 
در روش مطالعه آثار و اســناد تاحدودی از تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده است. 
در اینجا پژوهشــگر مطالعات را تا سرحد گردآوری شواهد و دالیل کافی برای ادعاهایش 

پیگیری کرده است.
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نمودار1:چهارچوبمفهومیفلسفهبرنامهدرسیآموزشعالی

ماهیت برنامه های درسی آموزش عالی چیست؟

فیلسوفان درباره عناصر مختلف 
برنامه های درسی چه سؤاالتی 

داشته اند و چه پاسخ هایی داده اند

دیدگاه فالسفه 
درباره برنامه های 
درسی آموزش عالی

تأثیر مقوالت 
فلسفی و ارتباط آنها 
با برنامه های درسی

تأثیر و ارتباط مکاتب 
فلسفی با برنامه های 
درسی آموزش عالی

پرسیدن سؤاالت اساسی درباره 
ماهیت و عناصر برنامه های درسی 

توسط فیلسوف

فلسفه ورزی در مورد 
برنامه های درسی آموزش عالی

مطالعه دانش فلسفه درباره 
برنامه های درسی آموزش عالی

ان
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فیل

فلسفه ورزی 
درباره ماهیت و

 عناصر برنامه های 
درسی آموزش عالی

فلسفه ورزی 
درباره عامالن
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فلسفهبرنامههایدرسیآموزشعالی

نتایج
1.1.فلسفهآموزشعالی،مقوالتفلسفیوبرنامهدرسی

فلسفه در مفهومی بسیار کلی شامل تالش انسان در جهت اندیشه نظری، تأملی و نظامدار 
درباره جهان و رابطه انســان با آن اســت. متافیزیک یعنی مطالعه ماهیت واقعیت غایی 
شــامل نظریه پردازی درباره وجود است. باور های ما درباره ماهیت واقعیت، تعیین کننده 

چگونگی درک ما از روابط مان با جهان و جامعه انسانی است.
متافیزیــک از طرق مختلفی به نظریه پردازی و عمل آموزش عالی مربوط می شــود. 

فلسفه برنامه درسی آموزش عالی ...
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موضوعات، تجارب و مهارت هایی که در برنامه درســی گنجانده می شوند، نماینده مفهوم 
واقعیت از دیدگاه جامعه ای اســت )یا باید باشــد( که نظام آموزش عالی را برپا می دارد. 
بخشی از تالش برنامه ریزان درسی و سیاست گذاران آموزش عالی معطوف به متون درسی 
برای توصیف جنبه های خاصی از واقعیت برای دانشــجویان است. مثاًل گنجاندن برخی 
دروس عمومی و دروس مذهبی برخی از ابعاد واقعیت را برای دانشجویان تشریح می کند.

معرفت شناســی1 یا نظریه دانش و شــناخت برای مدرســان اهمیتــی حیاتی دارد. 
معرفت شناســی که به بنیاد های معرفت می پردازد، سؤال های مهمی را مطرح می کند و 
بــا روش های تدریس و یادگیری در آمــوزش عالی رابطه نزدیکی دارد. )گوتک2، 2002: 
8( اینکه دانشــگاه چه چیزی را باید یاد دهد و چه روشی را باید پیگیری کند، در مقوله 
معرفت شناســی می گنجد. چنانکه کانت )1798( و هابرماس )1971( بر سنت نقادی و 

یاسپرس )1959( بر سنت روشنفکری تأکید می کنند.
ارزش شناســی3 به بحث درباره نظریه ارزشی می پردازد و درصدد است تا آنچه را که 
اخالقاً خیر و صحیح است توصیف نماید. اخالق4 و زیبایی شناسی 5 بخش های ارزش شناسی 
را تشــکیل می دهند. مدرسان همواره به تشکیل ارزش ها در نسل جوان و ترغیب اعمال 
پسندیده در دانشجویان عالقه مند بوده اند. بدون تردید پسران و دختران دانشجوی عصر 
جدیــد، در دنیایی از ارزش های متعارض زندگی می کننــد. الگو های ارزش علّی گرایانه، 
مذهبی و سیاسی موجب مناقشه و جنگ بوده اند. در داخل کشور ها ارزش ها در راستای 
منافع طبقاتی و گروهی با هم برخورد می کنند. خصلت های فرهنگی بر هسته ارزش های 
ملی یا مذهبی که برای جامعه حس هویت، هدف و همبستگی اجتماعی تأمین می کنند، 
داللت دارند و همه این موارد در برنامه های درسی آموزش عالی به طور رسمی و غیررسمی 
تأثیر می گذارند. برخی از این اثرات و تعارضات را می توان در سطح آموزش عالی ایران و 

برنامه های درسی آن مشاهده کرد.

1.2.فلسفهآموزشعالی،مکاتبفلسفیوبرنامهدرسی
درباره فلسفه آموزش عالی می توان نکته هایی را از مکاتب فلسفی استخراج نمود، این مکاتب 
1. Epistemology
2. Gutek
3. Axiology
4. Ethics
5. Aesthetics
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را می توان در قالب مکاتب فلســفی ســنتی و جدید تقسیم بندی کرد. در مکاتب فلسفی 
سنتی نظیر ایده آلیسم، رئالیسم، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم و... موارد مطرح شده در 
مورد نظام تربیتی به طور کلی اســت و می توان پذیرفت نظام آموزش عالی هم جزئی از 
این نظام کلی است. برخی از دیدگاه های جدیدتر فلسفی به طور مشخص به نظام آموزشی 

و عناصر آن از قبیل استاد، دانشجو و برنامه درسی پرداخته اند.
برنامه درســی آموزش عالی به عنوان محور فعالیت هــای آموزش عالی، عرصه برخی 
مشاجرات است. تصمیم گیری درباره محتوای برنامه درسی آموزش عالی مستلزم بررسی، 
امعان نظــر و تدوین غایت های نظام آموزش عالی اســت. دســت اندرکاران طرح ریزی و 
سازماندهی برنامه درسی آموزش عالی سؤاالتی از این قبیل مطرح می کنند: با ارزش ترین 
دانش کدام اســت؟ چه دانشی را باید در اختیار دانشجویان قرار داد؟ معیار های گزینش 
دانش کدام اند؟ برای دانشجو به عنوان فرد و عضوی از جامعه شغلی، حرفه ای و اجتماعی چه 
چیزی با ارزش است؟ پاسخ هایی که به این گونه سؤاالت داده می شود نه تنها تعیین کننده 
موضوعاتی اســت که باید و اموری که نباید در برنامه درسی گنجانده شوند، بلکه بالمال 
بر مفروضاتی درباره ماهیت جهان، انسان، جامعه و زندگی نیکو مبتنی هستند. گونه های 
متعددی از مفروضات اساسی و عمومی وجود دارد که شقوق مختلف برنامه ریزی درسی 

را تأمین می کنند.
فالســفه از نظریه پردازی درباره متافیزیک، به استنتاج های گوناگون دست یافته اند. 
در حالی که ایده آلیست واقعیت را به صورت روحی یا غیر مادی تعریف می کند، رئالیست 
آن را به صورت نظامی از اعیان در نظر می گیرد که مســتقل از ذهن انســان وجود دارد 
)اوزمن و کراور1، 2001: 22( و پراگماتیست معتقد است که تجربه اساس تصور انسان از 
واقعیت است. در ارتباط با معرفت شناسی نیز فلسفه های گوناگونی وجود دارند. فلسفه های 
ایده الیسم و رئالیسم مدعی مرجعی کلی برای معرفت اند. پراگماتیست ها دعاوی خود در 
باب معرفت بر پایه تجربه در پرتو شــواهد تجربی که توســط همگان تحقیق پذیر باشد، 
توجیه می کنند. اگزیستانسیالیســت ها ریشــه معرفت را در ادراک شهودی مشخص از 
نیاز ها و حاالت روان شناختی خویش جستجو می کند. براساس ادعا های معرفت شناسی، 
برای مثال ایده الیست بر این باور است که حصول معرفت، یا فرایند شناخت در حقیقت 
شــامل یادآوری ایده هایی اســت که به صورت نهفته در ذهن وجود دارند. روش مناسب 

1. Ozmand & Craver

فلسفه برنامه درسی آموزش عالی ...
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آموزش از نظر آنها گفت و شنود سقراطی است که طی آن مدرس سعی دارد ضمن طرح 
پرسش های روشنگرانه ایده های نهان دانشجویان را به ضمیر آگاه او فراخواند. رئالیست ها 
بر این باورند که منشــأ معرفت ما ادراکات حســی است و از آنها به مفاهیم می رسیم. از 
راه انتزاع داده های حســی به تشکیل مفاهیمی دست می یابیم که با امور عینی عالم واقع 
مطابقت دارند. مدرسی که مایل باشد بر پایه فرمول ادراک حسیـ  انتزاع عقلی واقع گرایانه 
روش تدریس خویش را سازمان دهد، ممکن است مجموعه ای از فعالیت های عینی را در 
کالس درس به کار گیرد تا پدیده های طبیعی را برای دانش آموزان توضیح دهد در مقابل 
پراگماتیســت معتقد است که ما از طریق عمل کردن و تعامل ورزیدن با محیط خویش 
در چارچوب گام های مشکل گشایانه، معرفت کسب می کنیم. به این ترتیب برای کسانی 
که دیدگاه پراگماتیســتی را درباره معرفت پذیرا هستند روش حل مسئله روش تدریس 
مناسبی اســت )گوتک، 2002: 16( تعارض کالسیک بین ارزش ها را می توان در نظریه 
ارزش های عینی1 در تقابل نظریه ارزش های ذهنی2 شناســایی کرد. کسانی که ارزش ها 
را اموری عینی تلقی می کنند معتقدند که امور خیر دارای منشــأ حقیقی بوده و همیشه 
و همه جــا قابل تحقق اند. در مقابل طرفداران نظریه ذهنیت ارزش ها برآن اند که ارزش ها 
تمایــالت فردی یا گروهی ـ یعنی میل ها و نفرت هایی هســتند که به اوضاع، زمان ها و 
مکان های ویژه بستگی دارند. برای اینها ارزش ها اعتبار جهانشمول ندارند، بلکه به مالحظه 

آنکه به فعالیت های خاص وابسته اند، نسبی هستند. )قائدی، 2005: 71( 
از نظر مربیان ایده الیســت، رئالیست و تومیست و نیز اساس گرایان3 و پایدارگرایان4 
برنامه درسی از مهارت ها و موضوعاتی تشکیل می شود که به صورت منظم و مرتبی تهیه 
شــده باشند. )گوتک، 2002: 13( آنان فراگیری مهارت های بنیادی را به مثابه ابزارهایی 
ضروری تلقی می کنند که قدرت دانشجویان را برای مطالعات آتی موضوعات پیچیده تر، 
افزایش می دهد. این وضع می تواند تا انتهای دوره کارشناســی و اوایل دوره کارشناســی 
ارشد ادامه پیدا کند. این دیدگاه چنان بر نظام های آموزش عالی چیره شده است که حتی 
در دوره انتهایی تحصیالت تکمیلی )دوره دکتری( هنوز هم بســیاری از اساتید معتقدند 
که دانشجویان به اندازه فعالیت پژوهشی خود )رساله دکتری( دروسی را نیز بگذرانند. از 

1. Objective Values
2. Subjective Values
3. Essentialists
4. Perennialists
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دیدگاه فلسفه های سنتی تر، طرح های گزیده برنامه درسی بر موضوع تمرکز دارند. هدف 
عمده آنها انتقال مواریث فرهنگی و پاســداری از آنها است. دانشمندان و پژوهندگان، از 
طریق تحقیقات خود، رشته های علمی تخصصی را ایجاد کرده اند که ابعاد مختلف واقعیت 
را تبیین می کند. بنابراین برنامه درسی، در چارچوبی از مباحث قابل یادگیری، وسیله ای 
برای انتقال این میراث به نسل نابالغ است، تا این نسل بتواند در فرهنگ مشارکت کند. 
برنامه درسی موضوع محور، صورتی از انتقال آگاهانه و عامدانه دیدگاه متخصصان درخصوص 

واقعیت به دانشجویان است.
برنامه درسی موضوع مدار1 به صورت سلسله مراتب سازمان داده می شود به طوری که 
موضوعات کلی تر که مهم تر تلقی می شوند، نسبت به موضوعات دیگر از اولویت برخوردار 
می باشــند. تنظیم سلسله مراتب موضوعات درســی به مفهوم خاصی از واقعیت و ارزش 
بستگی داردکه زمینه برنامه درسی آموزش عالی را تشکیل می دهند. در مقابل برنامه های 
درسی موضوع مدار، گونه های متعددی از برنامه های درسی به عنوان شیوه های مطلوبی برای 
ســازمان دادن برنامه های آموزشی پیشنهاد شده اند. آزمایش گرایان2، پیشرفت گرایان3 و 
نوساخت گرایان4 بیشتر به فرایند یادگیری توجه می کنند تا کسب محتوای برنامه. )گوتک، 
2002: 14( ایــن روش برنامه ریزی فرایندمدار5 اغلب به عنوان برنامه مبتنی بر فعالیت و 
تجربه یا حل مسئله خوانده می شود. روش برنامه ریزی فرایندمدار سعی دارد مهارت های 
روش شــناختی را در دانشــجویان ایجاد کند. طبق روش یادگیری آزمایش گرایانه جان 

دیویی، روش پژوهش علمی را می توان به همه مسائل انسانی تعمیم داد.

2.1.پرسشهایاساسیدرمورداهدافآموزشعالی
در ارتباط با اهداف برنامه های درســی آموزش عالی ســؤال های اساســی زیر قابل طرح 
اســت: آیا برنامه های درسی آموزش عالی باید به گونه ای تدوین شوند که منعکس کننده 
اهداف آموزش عالی باشــند؟ در این صورت آموزش عالی دارای چه اهدافی اســت ؟ آیا 
اهداف کالسیک آموزش عالی در جهان مدنظر است؟ ماهیت این اهداف چیست؟ تا چه 
انــدازه در مورد آنها به تفکر پرداخته ایم؟آیا اهداف آموزش عالی در طول زمان ثابت اند؟ 
1. Subject Matter Curriculum
2. Experimentalists
3. Progressives
4. Reconstructionists
5. Process-Oriented

فلسفه برنامه درسی آموزش عالی ...
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آیا اهداف بر اختصاصات فرهنگی و نیاز های جامعه استوار است؟. )قائدی، 2004: 24(
کانت، فیخته، شــلینگ، شالیرماخر، هومبولت، هگل و دیگر متفکران آلمانی از پایان 
قرن 18 تا میانه های قرن 19 از منظری بنیادی و هدفمند به آموزش عالی نگریسته اند. 
)ویک، 2006( این نو نگریستن هدف های آموزش عالی را متأثر کرده است. برای نمونه، 
یاسپرس بر این باور است که دانشگاه باید افراد را برای تولید علم، متحد و یکپارچه سازد، 
چنانکه دانشجو و استاد با هم کار کنند نه اینکه استادان صرفاً برای دانشجوبان کار کنند، 
همه کارکنان دانشگاه باید پشتکار جدی داشته باشند و حرفه ای باشند و اینکه دانشگاه 
باید در پی کاوش و انتقال حقیقت باشــد نه اینکه تنها به دانشــجویان انتقال دهد بلکه 
آموزش با پژوهش همراه شــود و نیز به صورت علمی پیگیری شــود. )با تلخیص و کمی 
تغییر، ویک، 2006( بر بنیاد ایده یاسپرس )1959: 68( دانشگاه ممکن است در پیگیری 
ایده اش موفق باشــد یا شکست بخورد، ایده دانشگاه هرگز به طورکامل درک نمی شود. از 
این رو تنش دایمی بین ایده دانشگاه و واقعیت وجود دارد. کیفیت یک دانشگاه در قیاس 
با ایده آل هایش قابل اندازه گیری است. به زعم او دانشگاه برای این وجود دارد که نهاد سازی 
کند، ایده دانشــگاه باید در نهاد دانشگاه عینی شود، دانشگاه جایی است که خود آگاهی 
باید به آشــکار ترین صورت پرورش یابد. مردم به آنجا می روند تا روح حقیقت را جستجو 

کنند. دانشگاه باید اقتدار خودش را از ایده غیر قابل تردید »آزادی آکادمیک« بگیرد.
گرچه هابرماس )1989: 101( بر این باور اســت »که دانشگاه ها به مؤسساتی تبدیل 
شــده اند که دیگر ایده هــای خود را پیگیری نمی کنند«. از این رو یاســپرس و هابرماس 
به گونه ای در مقابل هم قرار می گیرند و به نظر نمی رســد که بتوان ایده های آنها را آشتی 
داد. دیدگاه هابرماس درباره دانشــگاه بیشــتر به لیوتار1 به ویژه در اثرش »شرایط پست 
مدرن« )لیوتار، 1984: 37-31( نزدیک  اســت تا به ســنت آلمانی دانشگاه. گرچه هیچ 
بحث مستقیمی بین هابرماس و یاسپرس در این باره وجود ندارد. »اما لیوتار از تعادل گرایی 
دانشگاه هومبولتی و ایده الیست های آلمانی در کل و هابرماس از ایده یاسپرس در کتاب 
کالســیکش انتقاد می کند«. )به نقل از ویک، 2006: 18( براســاس عقیده یاسپرس یک 
دوگرایــی افالطونی قوی بیــن ایده ها و بازنمایی های آنها وجــود دارد. مثل ایده جوهر 
دانشــگاه و رخداد های زمینی اش. ایده نهاد دانشگاه و شکل زنده آن. )یاسپرس، 1989: 
70( سرانجام اوکشات )1989: 14( بر این باور است که دانشگاه ماشینی برای دستیابی 

1. Lyotard
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به هدفی خاص یا تولید نتیجه ای خاص نیست، بلکه راه و منشی برای فعالیت انسان است.
آموزش و انتقال فرهنگ و یافته ها به جوانان، اکتشاف دانش نو و برقراری ارتباط میان 
دانش مورد انتقال و تحقیق در این دانش با نیاز های جامعه از اهداف کالســیک آموزش 
عالی اســت. )نادری و ســیف نراقی، 1998( برنامه های درسی آموزش عالی ایران تا چه 
اندازه در رسیدن به این اهداف موفق بوده اند؟ به ویژه در پژوهش و اکتشاف دانش نو چه 
سهمی داشــته اند؟ آیا برنامه های درسی آموزش عالی جایی برای دانشجو برای پژوهش 
و اکتشــاف دانش نو در نظر می گیرند؟ آیا برنامه های درسی آموزش عالی صرفاً متکی بر 

انتقال دانش ]نو[ هستند؟ آیا در همین انتقال موفق بوده ایم؟
کیو و هانی1 )1992( پنج هدف را برای آموزش عالی درنظر می گیرند: 1. آموزش؛ 2. 
پژوهش؛ 3. خدماتی؛ 4. انتشاراتی و 5. رشد حرفه ای. کاردان سه هدف زیر را برای آموزش 
عالی در نظر می گیرد: 1. تربیت نخبگان علمی، فنی، هنری و رهبران آینده: 2. گسترش 
و اشاعه دانش و فرهنگ و 3. فراهم کردن زمینه پیشرفت علمی و فنی در جهان. )به نقل 
از کاردان2، 2004: 15( مقایسه این اهداف نشان می دهد که اهداف آموزش عالی تغییر 
چندانی نکرده است. با این وجود سؤاالت دیگری پیش می آید: محتوا و جهت این هدف ها 
و نحوه دستیابی آنها باید بر چه بنیادی استوار باشد؟ کدامیک از این هدف ها در اولویت 
قرار دارند؟ آیا آنچه امروز در دانشگاه های ما بر آن تأکید می شود و آن صرفاً ارائه دانش 
به دانشجویان است، هدف اول است؟ در این صورت دانشگاه با مدرسه چه تفاوتی دارد؟

 البتــه مقاصد آموزش هم از اهمیت برخوردارند، همان طور که هال3 )1992: 280( 
اشاره می کند: مقاصد آموزشی باید فعالیتی عقالنی و مبتنی بر مطالعه آزاد باشند. به نظر 
دیرینگ4 )1997: 70( دانشــگاه جایی است که برای دانستن کوشش می شود، دانستن 
حقیقت که آن طور که دیگران درک می کنند و جایی اســت که محققان و یادگیرندگان 
به کمک یکدیگر دانش را جستجو می کنند، در قرن 21 بسیاری از فالسفه اهداف جدیدتری 
را برای برنامه های درســی آموزش عالی در نظر می گیرند. مک ویلیام و لی5 )2006: 55( 
معتقدند که دانشگاه باید به عنوان عامل دگرگونی اجتماعی عمل کند، آنها امیدوارند که 
دولت ها به کمک دانشگاه ها بتوانند شرایط اقتصادی نامساعد موجود را اصالح کنند. بود و 
1. Cave & Haney
2. Kardan
3. Hall
4. Dearing
5. Mc William & Lee
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تنانت1 )2006، 298( معتقدند که تحقیق و نوآوری باید با عملکرد اقتصادی پیوند بخورد. 
دانشــگاه ها باید بتوانند افرادی پرورش دهند که بتوانند در خدمت دانش اقتصاد جدید 
باشند. چنین کارکنانی برای خالق شدن، کارگشایی، همکاری، انعطاف پذیری خودانگیزشی 
و خودگردانی آمادگی دارند. )یوشر2، 2002: 9( به هر حال به گفته دیرینگ )1997(  هر 

مالحظه ای درباره هدف آموزش عالی وابسته است به باوری که ما درباره تربیت داریم.
دامانیا3 )2006( معتقد است هدف آموزش عالی باید پرورش شهروندان فرهیخته باشد. 
این شــهروندان روزی به عنوان رهبران و تأثیرگذاران دنیای جدید خدمت خواهند کرد.

این رهبران روزی تصمیماتی اتخاذ خواهند کرد که روش نگریستن ما به زندگی را تغییر 
خواهد داد. برخی از این شــهروندان رشته علوم انسانی را تغییر خواهند داد در حالی که 
برخی دیگر به دنبال تغییرات اجتماعی خواهند بود. برخی برای تغییرات اقتصادی فشــار 
خواهند اورد و برخی دیگر امیدوار به تغییر نظرگاه های خانواده شــان خواهند بود. به نظر 
وی پنچ تعهد اساسی وجود دارد که وقتی با شاگردان سر و کار داریم باید آنها را به خاطر 
داشــته باشیم. این پنج ستون اساسی از فلسفه امور دانشجویان4 برمی خیزند: 1. تقویت 
آکادمیک دانشجویان؛ 2. رشد شخصی یکپارچگی دانشجویان؛ 3. تنوع بخشیدن به ذهن 
دانشــجویان؛ 4. برقراری ارتباط با دانشجویان به منظور ساختن ویژگی های شخصی آنان 

و 5. ایجاد خلوص و همدلی در خرد دانشجویان.

2.2.فلسفهورزیدرموردعناصراساسیبرنامهدرسیآموزشعالی:استاد
اســتادان )و دانشجویان( به عنوان مهم ترین کارگزاران آموزش عالی مورد توجه متفکران 
در این حوزه بوده اند. هابرماس )1989: 124( بر این باور است که تنها وقتی کسی ایده 
دانشــگاه را در خودش جذب کرده باشــد، می تواند به صورت مناسبی به عنوان بخشی از 
دانشــگاه فکر و عمل کند. یاسپرس )1959: 70( نیز بر همین باور است او می گوید »در 
تفکر بین آنچه دانشگاه هست5، غیر ممکن است که آنچه که باید باشد6 را فراموش کنیم؛ 
استادان و دانشجویان باید ایده دانشگاه را جذب کنند، ایده دانشگاه باید به عنوان بخشی 

1. Boud & Tenantt
2. Usher
3. Damania
4. Philosophy of Student Affairs
5. University Is
6. University Should be
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از زندگی انســان جاری شود«. همچنین »یاسپرس به اتحاد دانشجویان و اساتید با شیوه 
پژوهشگری )به نقل از، ویک، 2006: 19(« تأکید دارد.

استادان در نخستین تجربه های حرفه ای خود از فرصت کافی برای اندیشیدن درباره 
الزامات حضور خویش در دانشگاه بهره مند نیستند. در اکثر موارد تدریس به صورت وقایع 
شتاب زده و غالباً دلسردکننده در می آید که استاد در ضمن آنها نسبت به تقاضای فوری 
دانشــجویان، والدین آنها، رؤسای دانشــکده ها و همکاران شان و سازمان های حرفه ای و 
دستگاه های اجرایی واکنش نشان می دهند و برای استادی که بخواهد در حرفه مدرسی 
خود به راســتی متبحر گردد، کافی نیســت که توجه خود را منحصراً به امور و جزئیات 
روزمره معطوف دارد. هر استادی می داند که نظام آموزش عالی ابزار نیرومندی است که 
به زندگانی فردی، اجتماعی و شغلی دانشجو شکل می بخشد و از آن طریق در کار تداوم 
اجتماعی است. هنگامی استاد درباره نقش خویش به فلسفه ورزی می پردازد، دلمشغولی 
خود را نسبت به اموری که فوریت عملی دارند ر ها ساخته، درباره نظریه ای که قوام و دوام 
عمل تربیتی به آن وابســته است، به تفکر می پردازد. از آنجا که تدریس فعالیتی اخالقی 
اســت، مستلزم تلفیق دقیق نظریه و عمل است. نظریه بدون عمل ناکافی است و عملی 

که از هدایت نظریه بی بهره باشد راه به جایی نمی برد.
چون تدریس مستلزم تلفیق نظریه و عمل است، دارای دو بعد نظری و عملی است.

تدریس دارای اثراتی اســت که از وقایع آموزش بالفصل کالس درس فراتر می رود. نحوه 
برخورد اســتادان با دانشــجویان به طرز تصور آنان از ماهیت انسان بستگی دارد، درک او 
را از واقعیت تبین می بخشــد. وقتی که استاد مفهوم واقعیت و ماهیت انسان و جامعه را 
مورد تأمل قرار می دهد، درباره آموزش ، فیلســوفانه می اندیشد و وقتی که این کار صورت 
می گیرد، الجرم عناصر برنامه درســی آموزش عالی نظیر دانشــجو، اســتاد و برنامه های 
درســی، نیز متأثر می شوند. دیدگاه فیلسوفانه و دیدگاه نااندیشیده استاد هر دو به صور 
مختلف برنامه های درسی آموزش عالی را متأثر می سازند. در صورتی که استاد دیدگاهی 
ارزیابی شــده در مورد برنامه درسی مرتبط با تخصص خود داشته باشد و به عبارت دیگر 
دارای موضع باشد، دانشجویان به خوبی این را تشخیص داده و نسبت خود را با آن دیدگاه، 
مورد ارزیابی قرار خواهند داد و در عین حال هم استاد و هم دانشجو در راه رشد و ارتقاء 
آن دیدگاه از برنامه درســی مورد نظر تــالش خواهند کرد. در صورتی که چنین فعالیت 
اندیشه ورزانه ای وجود نداشته باشد، هم دانشجویان به سرعت آن را تشخیص خواهند داد 

فلسفه برنامه درسی آموزش عالی ...
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و هم اثر آنی آن بی عالقگی و کم توجهی دانشــجو به آن شــاخه از برنامه درســی و عدم 
تالش استاد برای ارتقاء و رشد خواهد بود و اثر درازمدت آن خالی شدن عرصه آن حوزه 

برنامه درسی از توانمندی است. نمودار 2 نکات فوق را نشان می دهد.

عدم فلسفه ورزی فلسفه ورزی

سایر کارگزاراناستاد

دانشجو

فلسفه های برنامه درسی

اثرات آنی و درازمدت برنامه درسی آموزش عالی

نمودار2:برنامهدرسیآموزشعالیباتوجهبهکارگزارانبرنامهدرسي

فلسفه ورزی در آموزش عالی

نتیجه 
این مقاله دو رویکرد اساســی به برنامه درســی آموزش عالی را مورد برسی قرار داد که 
عبارت اند از در نظر گرفتن فلســفه برنامه درســی آموزش عالی به عنوان دانش فلسفی و 
نیز به عنوان فلسفه ورزی. در رویکرد اول از سه زاویه به فلسفه برنامه درسی آموزش عالی 
نگریسته می شود: مقوالت فلسفی، مکاتب فلسفی و فالسفه. نگاه سوم در این مقاله مجال 
بررســی نیافت. در رویکرد فلسفه ورزی از آنجا که موضوعات مختلفی قابل بررسی است، 
تنها دو زمینه اهداف برنامه درسی آموزش عالی و استاد به عنوان یکی از کارگزاران جدی 
برنامه درسی آموزش عالی به پرسش گرفته شده است. پرداخت فلسفی به برنامه درسی 
آموزش عالی مقوله ای نسبتاً تازه است. این مقاله می تواند یکی از آغازگران در ایران باشد.
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جدول1:جمعبندیسؤاالتوپاسخهایپژوهش

پاســخ های موجــود بــه ســؤاالت متافیزیکــی، 
معرفت شناختی و ارزش شناختی برنامه های درسی، 
آموزش عالی را متأثر می سازد. کیفیت و چگونگی 
این تأثیر وابسته به نوع و ماهیت پاسخی است گه 
به ســؤاالت داده می شود. مثاًل پاسخ به این سؤال 
که واقعیت چیست می تواند موضوعات برنامه درسی 
را به سمت وقایع بیرونی یا ذهنی گرایی سوق دهد.

 بررسی ارتباط مقوالت 
اساسی فلسفه نظیر متافیزیک، 
معرفت شناسی و ارزش شناسی با 

برنامه درسی آموزش عالی

دانش فلسفی: 
1. بررسی دانش 

فلسفه برنامه 
درسی آموزش 

عالی

تن
س
ری
نگ
ای

ده
کر

روی
ی:

عال
ش

وز
آم
سی

در
مه

رنا
هب
سف

مکتب های فلسفی که گرد پاسخ هایی به یک یا چند فل
ســؤال فلسفی جمع شــده اند، نیز بر برنامه درسی 
آموزش عالی تأثیر می گذارند و در تأثیرگذاری خیلی 
با سؤال اول متفاوت نیستند. اما به لحاظ سازمان دهی 
دانش فلسفی متفاوت عمل می کنند و در هر حال 
راه آســان تری برای فهم خود فراهم می آورند. در 
کنار مکاتب فلسفی سنتی که اشاراتی برای برنامه 
درسی آموزش عالی دارند، مکاتب جدیدتر و حتی 
گرایش هایی پدیدار شــده اند که تأثیرات جدی تر و 

نزدیک تری بر برنامه درسی آموزش عالی دارند.

بررسی ارتباط مکاتب فلسفی 
با برنامه های درسی آموزش عالی

در اینجا منظور برخورد فلســفی با مقوالت و عناصر 
آموزش عالی است. به عبارت دیگر درکی که به دست 
می آید ناشــی از مطالعه فلسفه دیگران نیست. بلکه 
ناشــی از فلسفه ای است که هر پرســنده دارد. اگر 
استادان، دانشجویان و سایر کارگزاران آموزش عالی 
خود را و عناصر مربوط به خود را به طور مداوم مورد 
پرســش قرار دهند، هم روشنایی بیشتری به دست 
می آورند و هم دانش فلسفی بیشتری درباره برنامه های 

درسی آموزش عالی پدیدار می شود.

پرسیدن سؤاالت اساسی 
درباره کارگزاران برنامه های 
درسی آموزش عالی نظیر 

استادان، دانشجویان، مدیران و 
سیاست گذاران

فلسفه ورزی: 
2. بررسی شیوه 
فلسفه ورزی در 
برنامه درسی 
آموزش عالی

در اینجــا نیز تمرکز بر پرســیدن اســت. عناصر 
برنامه درســی آموزش عالی هدف قرار می گیرد و 
نه کارگزاران و نقش هایشــان. واکاوی مداوم مثاًل 
هدف های آموزش عالی اســت که باعث شده است 
دانشگاه ها و برنامه های درسی مختلف پدیدار گردد.

پرسیدن سؤاالت اساسی درباره 
ماهیت عناصر برنامه های درسی 

آموزش عالی نظیر اهداف، 
روش ها، محتوا و...

پیشنهادها
1. با توجه به اینکه در این مقاله دیدگاه فیلسوفان در مورد برنامه درسی آموزش عالی 
بررسی نشده است، پژوهش ها و مقاالت دیگری می توانند به این موضوع اختصاص یابند.

2. بررسی هایی می توان در مورد نقش فیلسو ف برنامه درسی )آموزش عالی( و تأسیس 

فلسفه برنامه درسی آموزش عالی ...
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رشته به همین عنوان در سطح دکتری انجام داد.
3. از آنجا که آموزش عالی تاکنون به دشــواری حاضر به تجدید نظر و یا ســاختن 
فلسفه ای برای خود شده است، بررسی هایی برای تدوین فلسفه آموزش عالی ایران و 

نیز فلسفه برنامه درسی مفید خواهد بود.
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