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The field of curriculum studies has been the subject of various challenging approaches, orientations 

and theories. In some cases, these theories and orientations have strongly influenced the route and 

future of the field. In the same vein, one of the approaches which has been raised in recent years in 

Iran is a movement toward re/ Multicontextualization of curriculum studies. The main goal of this 

movement, along with serious collaborative and systematic efforts to open the doors of curriculum 

decision-making communities for curriculum scholars in the formal educational system and schools, 

is to move beyond the initial context of curriculum studies; the educational system and schools, and 

try in other contexts such as industry, agricultural extension, workplace learning, emerging 

technologies and so on. 

Since the idea was proposed, there have been some concerns or even misunderstandings regarding 

the concept, main purposes, reasons and results of this approach. However, given the immaturity of 

this movement and the emerging contexts for the field, there is still a long way ahead to identify the 

potential challenges and achievements. The present paper tries to identify and respond to some of 

the most important concerns from an analytical point of view. 
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  نو/ چند بسترسازي اساسی در رابطه با جنبش  اتمتفاهسوء

  (چیستی، چرایی و چگونگی) درسیمطالعات برنامهدر 

    1*ش فتحی واجارگاهکور

  دانشگاه شهید بهشتی   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،    ،مطالعات برنامه درسی  استاد  -1

 

Doi: 10.22034/CIPJ.2021.14245 
 

  

  

  

  

  

    

    

  
  
  
  
  
  

 
  

  

CIPJ. Vol .1, No.2 (Summer 2021)  

  

Curriculum and Instruction Perspective Journal 
(CIPJ) 

Journal Homepage: cipj.tabrizu.ac.ir   

ها  و نقطه نظرات متعدد و هطرح دیدگا حیات رسمی خود، در معرض ازز یک قرن در طی بیش ا درسیبرنامهرشته مطالعات 

تاثیر داشته است. در  حوالت آن  شدت بر ترسیم آینده رشته و سیر ت  ها در برخی موارد بهتناقضی بوده است. این دیدگاهگاه م

هاي  ها و زیست بومدرسی و یا توسعه اقلیمنو/چند بسترسازي مطالعات برنامه  هاي مطرح شده تالش برايدیدگاه  ایران یکی از

ر دارد، مورد هایی که پیش روي رشته در ایران  قراهاي فراروي رشته و نیز فرصت یتدرسی است که با عنایت به محدودبرنامه

درسی سازي برنامهرهاي محافل تصمیمر براي  گشودن د . هسته اصلی این جنبش در کنار تالش بیشتتاکید واقع شده است

درسی و نظر افکندن و تالش براي جانمایی رشته در  راسوي بستر اولیه مطالعات برنامهدر نظام آموزش و پرورش، حرکت به ف

  و غیره است. هاي جدید سازمانی، فناوري بسترهاي دیگر نظیر صنعت، ترویج کشاورزي، محیط 

و نتایج    گیريلی این دیدگاه، دالیل شکلباره معنا و هدف اصتفاهماتی درءها و البته سونگرانیاي  از زمان طرح این ایده،  پاره

ل ظهور براي حضور  چه با توجه به جوان بودن این جنبش و بسترهاي شناخته شده و یا در حا  شکل گرفته است. اگر  ؛آن

کند  ، با این همه مقاله حاضر تالش میجود داردآن و  ها و دستاوردهايراهی طوالنی براي شناسایی چالشهنوز  رشته در آنها،  

  . ها را شناسایی و به آنها پاسخ دهدترین این دغدغهتا با نگاهی تحلیلی برخی از مهم
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  مقدمه 

تر ازي مفهومی اـست که  نو/ چند بـس الیان اـس ی مورد توجه  درـسخیر در ـسطح جامعه مطالعات برنامهدر طی ـس

ه در دههویژه قرار گرفته اـست تههاي قبل دارد، جنبـشی که اگر چه ریـش الیان ـشدن آن ب، اما برجـس ویژه در ـس

د کند. رـشایران با آنها دـست و پنجه نرم میدرـسی در  هایی اـست که رـشته مطالعات برنامهاخیر بواـسطه چالش

ته برنامه عه قابل توجه رـش ی در ایران در کنار موفقیتو توـس یروي  هاي گسـترده و قابل توجه در تربیت ندرـس

کل طوح مختلف، ـش ص در ـس انی متخـص ی،  و نهادهاي مختلف مرتبط با برنامهها  ها ، گروهدهی انجمنانـس درـس

توسعه منابع علمی در حوزه برنامه    یده در نظام آموزشی،اي مهم و پیچدرسی به مولفهتصمیمات برنامه  ترسیم

التحصــیالن،  ها بیکاري گســترده فارغهایی نیز بوده اســت که از میان آنتوام با مشــکالت و آســیب  درســی و...

درـسی، فقدان رویکرد مبتنی بر تخـصـصی برنامه  اي و عدم ارتباط نظام آموزـشی با محافل علمی وانـسداد حرفه

طه عدم   ترـساندیشـه و تفکر بواـس ی و... قابل ذکر هسـتند ی محققان به مدارس و برنامهدـس (فتحی   هاي درـس

  .)1397واجارگاه، 

ـسی ـشده اـست که منادي توـسعه درچند بـسترـسازي در مطالعات برنامه/این وـضعیت باعث طرح دیدگاه نو

تاقلیم وي نظام آموزش عمومی به  هاي برنامهبومها یا زیـس ی به فراـس لی یا درـس رزمین اـص رزمین  عنوان ـس ـس

ته مطالعات برنامه تمادري رـش ی اـس ودن    ،درـس رورت گـش من تمرکز بر ـض هاي نظام  دروازهتا از این رهگذر ـض

درسی از طریق فرایند نقادي و فعال شدن محافل علمی آموختگان برنامهبه روي صاحبنظران و دانش  آموزشی

ی میمات برنامه  ؛برنامه درـس ی تـص د و بررـس طح نظامبراي رـص ی در ـس ترهاي جدیدي چون  درـس ی، بـس آموزـش

آموزش غیررسمی، برنامه درسی  و معلمان در نظام  هاآموزان، خانوادهدرسی براي دانشهاي مشاوره برنامهحوزه

ــنعتی، برنامهدر محیط  ــازمانی و ص ــی آموزش عالی و بزرهاي کار س ــی، درس ــاالن، تربیت معلم، مهندس گس

ی داي، کار آفرینی، برنامهوحرفهفنی انهر حوزه آموزش و ترویج کـشدرـس ت، فناوري، رـس ها اورزي، محیط زیـس

تري به عنوان ته مطالعات برنامه  و... مورد کاوش و توجه بیـش د بعدي رـش ی قرار گیرند . این رویکرد  مقاـص درـس

ها و  ناي توجه متوازن در تدوین برنامهبه مع  )1397(فتحی واجارگاه،    ايمـستلزم اتخاذ رویکرد مهاجرت رـشته

تها و زیسـت بومربیت نیروي انسـانی به حوزهت تیابی به  آموخت، تا دانشهاي جدید اـس گان بتوانند ضـمن دـس

ا خدمات موثر به گروه ب، منـش تغال مناـس تقالل و هویت حرفهها و نهادهاي مختلف جامعاـش اي  ه بوده و از اـس

  برخوردار باشند.

هاي موازي  درـسی آکواریومی، نظریه جهاننامهاي، براي، مهاجرت رـشتهطرح مفاهیمی چون انـسداد رـشته

تفاهماتی چند در بین ءاي موارد سوتعبیرها و تفسیرها و در پاره  ساز) زمینه2020؛1399فتحی واجارگاه،  و... (

ر تالش میعالقمندان به این حوزه معرفت تار حاـض ت. نوـش ی برخی از مهمی بوده اـس ترین  آنها، کند تا با بررـس

  ي از آنها ارائه نماید.ترتبیین دقیق

  درسیمطالعات برنامه نو/ چند بسترسازي در  چیستی

و ی در رابطه باءیکی از ـس اـس ت  تفاهمات اـس ازي، برداـش ترـس ت که از این جنبش  نو/ چند بـس هاي مختلفی اـس

  واژه در نزد افراد مختلف  وجود دارد. بطور کلی در این زمینه ابهامات اساسی عبارتند از:
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. مفهوم  تدرسـی اسـبسـترسـازي برنامهومعادل ند بسـترسـازي مطالعات برنامه درسـی  نو/چن -1

ت. با این همه بطور  اي گـسترده از مفاهیم و اقدامات بکار برده ـشده اـسزي بطور ـسنتی براي مجموعهنوبـسترـسا

  :برداشت در این زمینه وجود دارد سهکلی دست کم 

ازي برنامه ترـس ی در  اول: نوبـس تر جدید براي  درـس معناي کلی آن به منظور تجدید نظر یا یافتن بـس

  درسی خاص  از یک متن به متن دیگرفاهیم و دانش مرتبط یا یک برنامهم

ی از بسـتر اصـلی خود و بازتفسـیر و  هاي برنامهها و متنخی صـاحبنظران، جابجا کردن گفتماناز نظر بر درـس

ها از ) و یا کاربـست مفاهیم و ـسیاـست1،0032زي اـست (برنـستینتجدید نظر در اهمیت و جایگاه آن نوبـسترـسا

رد و مدارس از طریق مشــارکت از ســطح میانی به ســطوح خُ  گیري به ســطح دیگر مثالًیک ســطح تصــمیم

ــازـمان ـــعه حرـفهـها و نـهادـهاي درگیر در این فرایـند نسـ اي معلـمان و آنـهایی ـکه  ظیر نـهادـهاي مرتبط ـبا توسـ

، درـسی هـستند گذاري و عمل برنامهتواـسط ـسیاـسترل معلمان را برعهده دارند و حد کنو   مـسئولیت پـشتیبانی

  ).2،2018می باشد (ماسو

ــازي در معـناي جـهانی ــترس ــی و کـمک ـبه  کردن مـطالـعات برـناـمهالمللیکردن و بیندوم: نوبس درس

  یابی بهتر رشته در ممالک جدید و محلیاستقرار و زمینه

درـسی از خاـستگاه اهیم اـساـسی رـشته  مطالعات برنامهگوید انتقال و بکارگیري مفپاینار میطور که  در اینجا آن

یم، و دـستاوردهاي رـشته با انطباق مفاهکردن و  ده امریکا به ممالک دیگر و  بومیاـصلی خود یعنی ایاالت متح

نجا وارد شده است . هدف آو مفاهیم آن به  ، فرهنگی و.. مکانی است که رشته  هاي ژئوپولتیک، تاریخیواقعیت

لی در اینجا  ت. برنامه  برايالمللی  اي بینچهرهایجاد    اـص ی اـس یژه بر ودر آثار اخیر خود ببراي مثال پاینار درـس

کردي جهانی و جهان وطنی،  داند که با رویـسازي میالمللید دارد و عـصر آینده را دوران بیناین برداـشت تاکی

ه  تالش می ـــت ه رشـ ا ـب د ـت هکـن انی و بین  ايوجـه ارجـه ایـن د (ـپ دـه ) و بر اســــاس چنین 3،2015المللی ـب

ــریح کیفهایی،  گیريجهت هاي برنامه  یت و نحوه  جابجایی و اقتباس ســنتمطالعاتی چند در جهان براي تش

ی امریکایی، اروپایی   د نظیر آدرـس ورهاي مقـص ی در کـش گاهو انگلیـس هایی که در این فریقاي جنوبی و در دانـش

  ). 4،2017بکار گرفته شده است (مولر و هودلی ،کنند درسی را تدریس میبرنامه ها،کشور

ازي   ازي  ـسوم: نوبـسترـس نوع کردن بـسترهاي  و مت Multicontextualizationدر معناي چند بـسترـس

  درسی مطالعات برنامه

تجوي اقلیمدر ا تر جـس ترهاي نو براي مطالعات برنامه  ها وینجا منظور بیـش تر اولیه آنبـس ی به غیر از بـس   درـس

ــت. در اینـجا آنـچه که عمالًهاي برنامهیعنی آموزش و پرورش و نوعی تکثرگرایی در اقلیم ــی اسـ مدنظر   درسـ

ازي برنامها ترـس ت به معناي چند بـس ی که با دوـس ابقه  ممعناي قبلی متفاوت و البته مفهو  درـس ی نوپا و کم ـس

ــت ــتها در آن کمتر من؛ که پژوهشاس ــجم و یکپارچه اس ــتقرار یا تعمیق  تالش علیرغم اینکه   .س ها براي اس

ــاحبنظران مخ ــته از ســوي ص  ) و بیلت2004(نظیر آنچه که توســط مور( هاي جدید در اقلیمتلف  جایگاه رش

ــتارك و التوکا2005(  درســی محیط کار و بارنت) در حیطه برنامه2001( ــی  در برنام  )1997( ) و اس ه درس

 
1 . Bernstien 
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4 . Muller and Hoadley 
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هاي گذشته تحت . آنچه که در این نوشتار و نوشتارآموزش عالی انجام شده است)، قابل تقدیر و تحسین است

  ناظر بر این برداشت اخیر است.  ،سازي مطرح شده استعنوان نو/چند بستر

ازي د ظاهراً ت اول ناظر بر نوبسـترـس ت اخیر متوجه نوبسـتردو برداـش ته رونی و برداـش ازي بیرونی رـش ـس

بدفهمی هاي   تفاهمات وءدرسی ایران با سوزي آن در ادبیات برنامهسا از زمان برجستهاست. این برداشت عمالً

درـسی در ایران چندي همراه بوده اـست. بنابراین آنچه که در تبیین جنبش نو/چند بـسترـسازي مطالعات برنامه

ت ازنه   ،مدنظر بوده اـس ترـس نتی نوبـس ی و نه در معناي بیني برنامهدر معناي ـس ته و به  المللیدرـس کردن رـش

ي جدید براي  ها و ســپهرها، اکوســیســتمهاه در معناي کثرت بخشــیدن به اقلیمعنوان مفهوم مکمل آن، بلک

از اینرو ـشاید  درـسی به غیر از خاـستگاه اولیه آن یعنی نظام آموزش و پرورش بوده اـست.رـشته مطالعات برنامه

  درسی نام برده شود.هاي برنامهمگرایی در اقلیتکثریا سازي نبش چندبسترجبهتر باشد از آن تحت عنوان 

  . در آموزش و پرورش استدرسی مطالعات برنامه علیه حضور رشتهسازي نو/چند بستر -2

اً اـس ازي اـس ترـس ط قل  جنبش نوبـس عه و بـس دد توـس ته در  در ـص ت رـش ت بوممروها و کاربـس هاي مختلف و  زیـس

چه تمرکز اصــلی این جنبش بر شــناســایی بســترهاي جدید و یا تعمیق حضــور رشــته در    جدید اســت. اگر

گیري به معناي نفی ضــرورت و فایده رشــته براي  آموزش و پرورش اســت، اما این جهت قلمروهایی به غیر از

رزمین ماد ور در قلمرو آموزش و پرورش که از آن تحت عنوان ـس ت(فتحی واجارگاه،  حـض ده اـس ري نام برده ـش

ــت. بنابراین جهت)1397 ــر دوراهی  قرار  ، گیري جنبش؛ نیس ــته بر س ــایر "دادن رش آموزش و پرورش یا س

ترها ور و عمل در نظام آموزش و پرورش،    ،نیـست  "بـس من تاکید بر نقش و اهمیت حـض توجه  بلکه برعکس ـض

ان را به ظرفیت ـص ته و متخـص ته و افها و  رـش ط نظري و علمی رـش زایش کارایی آن در  امکانات موجود براي بـس

درـسی،  نو/چند بـسترـسازي مطالعات برنامه  در حاکمکند. به عبارت روـشنتر گفتمان  ها جلب میبومـسایر زیـست

و   2در عوض در جسـتجوي گفتمانی فراگیربلکه    ،و حذف کننده آموزش و پرورش نیسـت1گفتمانی انحصـاري

ت که هم نظادر برگی ایر اقلیمرنده اـس درسـی را هاي مسـتعد براي مطالعات برنامهم آموزش و پرورش و هم ـس

نوع دیدگاه را  بهتر این  ،ـسازي یا دوران پـسا تک بستريو به همین دلیل مفهوم چند بـستر  دهد مدنظر قرار می

یـس  تردید آموزش و پرورش در قلب و مرکزکند و بیتعریف و معرفی می ها هم به لحاظ اهمیت و  تماین اکوـس

  هم به لحاظ حساسیت قرار دارد.

خص نیـست که چرا برخی اذهان همچنان بر رویعلیرغم این تبی اري و توجه به ین نظري مـش کردي انحـص

. حـضور رـشته در حوزه آموزش پرورش ـشرط الزم غیر از آموزش و پرورش توجه دارند هاي جدید به  بومزیـست

اما شــرط کافی نیســت. رویکرد اصــلی چند بســتر  ،ارتقاي آموزش و پرورش اســتبراي ادامه حیات رشــته و  

ا ت.  زـس ازي منطقه دوراهیي، رویکرد حذفی نیـس ترـس ت بوم یا  نوبـس ایر زیـس ت   هاآموزش و پرورش یا ـس نیـس

تیابی به راه یدن به هدفبلکه دـس ته  هاي متعدد براي رـس ت.هاي رـش تر اـس ازي همزمان هم یافتن چند بـس ـس

  .کند ن مادري را دنبال مییسازي مقاومت براي حضور رشته در سرزمد و هم خنثییبسترهاي جد 

  

  

 
1. Exclusive 
2. Inclusive 
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   . نو/چند بستر سازي چیز تازه اي نیست -3

وص نویکی دیگر از برداـشت ازي در مطالعات برنامه/هاي دیگر در خـص ترـس ی این روایت اـست که  چند بـس درـس

لمروها نظیر  درســی عالوه بر اقلیم آموزش و پرورش در ســایر قهايبرنامهه از مفاهیم رشــته مطالعات  اســتفاد

ی،  چند نکته را میداي نیسـت. در ارتباط با تکثرگرایی بسـترهاي برنامهآموزش عالی چیز تازه توان خاطر رـس

  نشان کرد:

هاي نظیر نهادهاي حیات بشــري  درســی در ســایر  اقلیمهاي رشــته مطالعات برنامهاول کاربســت یافته

ت ابقه اـس بوق به ـس اورزي و... اگرچه مـس نعت، کـش ت. این  ،خانواده، ـص اما از عمق و تکامل الزم برخوردار نیـس

ــده کمتر نظام ــت که اقدامات انجام ش ــورت گرفبدان معناس ــت. اقدامات دار و در قالب یک جنبش ص ته اس

  را توجیه کند. شود می یک نظریه یا دیدگاه مطرح تواند آنچه که در قالبپراکنده نمی

ه ه  دوم در برخی عرـص اهده بوده اـست. براي مثال ورود به عرـص یار نادر و یا کمتر قابل مـش ها این ورود بـس

ــاوره برـناـمه  ــتري ـکه ـبه آموزش مشـ ــی ـبه عنوان بسـ ــمی، فـعالـیدرسـ ـهاي تکمیلی ـیادگیري  تـهاي غیر رسـ

درت اي و ملی یا کنکور بناي، منطقههاي مهم مدرسهسازي آنها براي آزمونآموزان و دانشجویان و آمادهدانش

ت مورد توجه محافل عملی برنامه ط همکاران انگـش ده توـس ی قرار گرفته و یا بطور جدي اقدامات انجام ـش درـس

هاي  حاـصل از تجربیات آنها در برنامه  هايیافته  ـشماري در داخل یا خارج از کـشور به رـسمیت ـشناخته ـشده و

  انعکاس یافته است. ،درسیریزاننامهو تربیت بر درسی

وم. نو/ چند بسـتر ازي تنها به عنوان فرایندي خطی و باال به  ـس تهـس تفاده از داـش هاي پایین به معناي اـس

ها ز روایت در این دیدگاه اـست؛ تالش بلکه این بخـشی ا ،هاي دیگر نیـستدرـسی در اقلیمرـشته مطالعات برنامه

هاي دیگر نظیر آموزش و توســعه منابع انســانی،  آموزش و ترویج کشــاورزي،  و اقدامات انجام شــده در اقلیم

بر شــخصــیت و ماهیت تواند  حال میدر عین  اي و...فهآموزش پزشــکی، آموزش کارآفرینی، آموزش فنی و حر

ــی ـتاثیر بـگذامـطالـعات برـناـمه ـچالش ـبه   ـهاي آن راد و ـیا برخی زمیـنهـناي موارد آن را تـعدـیل کرد، در ـپارهدرسـ

مطالعات  "از آن تحت عنوان   اي کمک کند که قبالًتواند به خلق رـشته. این فرایند دوطرفه و تعاملی میبکـشد 

  ).1399نام برده شده است(فتحی واجارگاه،  "1برنامه درسی ترکیبی

  چرایی جنبش نو/چند بسترسازي

 ها و تهدیدهاي رشتهحرکت بر دو بال فرصت

مبناي نقائص    تنها بربسترسازي این است که این دیدگاه  نو/چند هاي نادرست از جنبش  یکی دیگر از برداشت

ته مطالعات برنامهاـص وص در ایرانلی موجود در رـش ی بخـص تهدرـس داد رـش ی  اي به معناي عدم توانای ، نظیر انـس

ی به مدارس و محیط  ترـس ور و دـس میمحـض یگیري  برنامههاي تـص یالن و مانند آن  ، بیکاردرـس ي فارغ التحـص

هاي اما نقطه ـضعف  ،بینی کردتوان پیشـشته، فروپاـشی آن را نمیراز وـضعیت فعلی  اگر چه  .  ـشکل گرفته اـست

ان می گاه  دهد بزرگی را به ما نـش ته در برخی دانـش یالن   ها،و  تالش براي تعطیل کردن رـش بحران فارغ التحـص

  ،اما کامل نیـست   ،این بیان اگرچه درـست اـست  ـست که رـشته با آنها درگیر اـست؛و... ازجمله تهدیدهایی بیکار

، در پاـسخ گیرند هاي مختلف یکی پس از دیگري ـشکل میهایی که در عرـصهها یا نظریهکلیه دیدگاه زیرا عمالً

 
1. Hybrid curriculum studies 



 CIPJ. Vol .1, No.2 (Summer 2021)                                         7                           2شماره  **سال اول *فصلنامه چشم انداز برنامه درسی و آموزش  

نیازها،  حال؛، اما در عینآیند ود می؛ بوجهاي قبلی رایجها یا پوشــش دادن به نقاط ضــعف دیدگاهبه نارســایی

ــت ــاز خلق این دـیدـگاهدارد ـکه زمیـنهـها و مـطالـباتی وجود فرصـ ــوـها میسـ د. براي مـثال در مورد رویکرد  شـ

ی  هاي عملی حوزه برنامه درـسیان مفهومی براي پاـسخ به نارـساییگرادرـسی، ظهور تجربهگرایان در برنامهـسنت

اییمبویژه در علوم و... جنبش نوفه خ به نارـس ی به عنوان گرایی در پاـس ها و ناتوانی در پرداختن به برنامه درـس

ــترهاي متعدد فهم2015یک پدیده پیچیده (پاینار، ــی، ادبی، معنوي، فناورانه و...  ؛) و داراي بس ــیاس   نظیر س

  شکل گرفت. 

د عالوه  هاي جدیبومها و زیـستهاي موجود در اقلیم توجه ما را به فرـصتجنبش نو/چندبـسترـسازي عمالً

 ها مـسئولته را براي پاـسخگویی در این عرـصهکند تا رـشمیکند و از اینرو تالش  بر نظام آموزـشی معطوف می

هاي  هاي جدید بر دو بال تهدیدها و فرصـتبومتر توسـعه رشـته در زیسـتو فعال نگه دارد. به عبارت روشـن

 فراروي رشته به شرح زیر سازمان یافته است:

  دهاتهدی

  انسداد رشته اي 

اي است که در رابطه به  درسی، مساله انسداد رشتههاي برنامهقلیمگرایی ااز مفاهیم زیربنایی اندیشه تکثر  یکی

به آن اشـاره شـده   که در مقاالت گذشـته،  حوزه مطالعات برنامه درسـی در ایران اتفاق افتاده اسـت. همانطور

ت که عمالً عیتی قرار گرفته اـس ته در وـض ت، رـش احبنظران بیناـس ت که فرمان عقب گ ـص الهاـس رد از المللی ـس

ران و  این وـضعیت در معناي انـسداد واقعی براي ـصاحبنظ. در ایران نیز )1400(پاینار،  اند مدارس را ـصادر کرده

متر از متخـصـصان براي بررـسی  اي که ک؛ به گونهه اـستگان رـشته نمود پیدا کردمتخـصـصان و نیز دانش آموخت

رت آموزش و پرورش دعوت به عمل درســی مدارس در ســطوح مختلف وزاهاي برنامهگشــایی از دغدغهو گره

درســی وجود دارد.  ریزيحصــیالن این رشــته در محافل برنامهالتو کمتر فرصــتی براي بکارگیري فارغآید  می

، بدین معنا که  درســی نوعی تمایز قائل شــد ن درونی و بیرونی مطالعات برنامهمتخصــصــا  توان بیناگرچه می

 ،درـسی را داـشته باـشند حدي مجال حـضور در تـصمیمات برنامهکردگان ـشاغل در نظام آموزـشی ـشاید تا  تحـصیل

احبنظران و دانش اما ت. آموختاین فرصـت براي ـص ی در حد بسـیار ناچیزي اـس دور  گان بیرون از نظام آموزـش

عواقب ناگواري را هم براي نظام    ،درـسی در ایرانبرنامه  يـسازح تـصمیموـسطمتخـصـصان و دانـشجویان از  ماندن 

عه و   ور و هم براي توـس ی کـش ی بدنبال دارد. پدیدهلندگی دانش برنامهباآموزـش اي که باید دالیل و عوامل درـس

  مورد بررسی و مطالعه عمیق و کارشناسانه قرار گیرد. ،از آنس زمینه

ــعیتی قرار داده که عمالً ــته را در وض ــدادي رش ــایر ممالک نه     چنین انس ــه از س تنها وارد کننده اندیش

؛ بلکه  ترجمه آن در داخل مرزهاي کـشور اـستاروپا و آـسیاي جنوب ـشرقی و   اخیراًامریکاي ـشمالی و   خـصوـصاً

هاي  مطالعات تجربی و میدانی و درگیريدرسی را از طریق هاي جدید در حوزه برنامهبراي خلق ایدهها فرصت

التحصـیالن بیکار، فارغ محدود کرده اسـت. فشـار،  اي وجود داردهاي حرفهسـان که در سـایر حوزهعملی بدان

تا براي این انســداد   کند می  ایجاب  عدم تناســب نیازهاي پژوهشــی برنامه درســی با مطالعات در حال اجرا و...

  اي اندیشه شود.چاره
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ــعی انتقادي نراه ـــکل در اتـخاذ موضـ ــبت به رویدادها و تحوالت برنامهحل این مشـ ــی از طریق سـ درسـ

بررـسی  هاي نقد و  هاي ادواري، برگزاري نـشـسترـسی، انتـشار گزارش دهاي مطالعات برنامهمتخـصـصان و تـشکل

مید گـشایش فـضا و مجال  به ا  ،درـسی در ایرانریزيی متولیان  برنامهزیر بنایهاي  اقدامات، تـصمیمات و اندیـشه

اقتضاي رشته ما در که  درـسی اـست. از اینرو ـشاید بتوان گفت  گیري برنامهحـضور و اثرگذاري بر محافل تـصمیم

بدیل براي  هاي  پیشــروي نقادانه و نشــان دادن راهتالش براي  بلکه    ،از مدارس فاصــله گرفتن  دوران کنونی نه  

هاي آن در تصمیمات ضا براي رشته و استفاده از ظرفیتدرسی است، شاید از این رهگذر فسازان برنامهتصمیم

  یادگیرندگان و جامعه گشوده شود. درسی به نفعبرنامه

   تحریم اندیشـه در معناي دگر شـیفتگی و اسـتناد به منابع خارجی و تحقیر و زیر سـئوال

 الش فکريتبردن هر 

توان از آن یاد کرد، فـقدان اعتـماد به نفس براي طرح ایده  به عنوان یک تـهدید جدي مینکـته دیگري که واقـعاً

ته مطالعاتو دیدگاه ت. عالوه بر آنکهبرنامههاي جدید در رـش ی در ایران اـس ه  درـس اي اندیـش ورزي کمتر در  فـض

گاه ویق میدانـش ور تـش ود، بلکه حرکتهاي کـش وي برخی   ها و اقداماتی کهـش ت از ـس تا ممکن اـس در این راـس

ــورت پذیرد ــایه نقدها  ،ص )  1400ترور (فتحی واجارگاه و دیگران،  ،  ي نه چندان موجه یا به قول گرومتدر س

، تا مورد اعتنا ازاي خارجی وجود داشته باشد  باید مابهمتوقف شود. گویی اینکه براي هر اندیشه یا فکري حتماً

  وجه و تشویق نیست.گرنه شایسته تقرار گیرد و

ــت  افـکار دیگران (ـکه البـته ـبهـها ـبه ترجـمه مـحدودکردن تالش  ــمـند ولی ـناـکافی اسـ در  )ـجاي خود ارزشـ

  اي نگران کننده اـست ویدهمعناي عام آن و کوچک ـشمردن دـستاوردهاي درون کـشور و حقیر ـشمردن آنها پد 

ه قراـئت  ه را براي خلق فکر ـجدـید ورا اـمهـها و ـپدـیده؛ از دـغدـغهـهاي متـفاوت و ـجدـید نیز اراـئ ــی  ـهاي برـن درسـ

  .بنددمی

 آوري رشتهکاهش میزان تاب 

ترهاي جدید مطالعات برنامه  اي براي ورودتواند به عنوان انگیزهتهدید دیگري که می ودبه بـس ی تلقی ـش  ،درـس

هایی نظیر مطالعات دانشگاهی است. حضور و ماندگاري رشته  آوري رشته در محافل علمی وهش میزان تابکا

هاي قابل قبول  ـسو مـستلزم تدارك ـشواهد و داللتها و موـسـسات آموزش عالی از یکدر دانـشگاهدرـسی  برنامه

این رشـته از سـوي   خشـی آن براي جامعه اسـت و از سـوي دیگر میزان اسـتقبال ازببراي کارآیی رشـته و اثر

رود به این انسـانی و کاهش احتمالی متقاضـیان وتربیتی و علومهاي علومایسـه با سـایر رشـتهداوطلبان در مق

ــت ــته با توجه به فرص ــغلی در آیرش ــاز تهدید بالقوه براي محدودتواند زمینهنده، میهاي ش ــانس کرس دن ش

  ها گردد. هاي ارائه شده در دانشگاهها و دورهماندگاري رشته در برنامه

  هافرصت

 بسترهاي نو براي تقویت یا ورود رشته در این بسترها 

ــم برنامهاُ  با تاکید بر مفاهیمی چون ــی و برنامهتیس ــی اکواریومی در مقاله بنیاندرس هاي نظري نو/چند درس

هاي موازي و ي جهانهابانی نظري رـشته با تاسی از نظریه) تالش ـشد تا م1399(فتحی واجارگاه،   بـسترـسازي

تیـسم توـضیح داده ـشود. بر اـساس مفهوم اُنامید؛ اي در رـشته مطالعات  زمینهتیـسم  توان آن را اُمیوـضعیتی که  
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ارتباط معنادار و قابل  ،ها و بـسترهایی که پیرامون آن اـست نتوانـسته با زمینهدرـسی عمالًاي، رـشته برنامهزمینه

کواریومی کمک گرفته  درسی آفهوم برنامهوضوع تالش شد تا از متوجهی برقرار کند. براي توـضیح بیـشتر این م

ود ان   ،ـش داد و محدود آموزش و پرورش عمومی بـس اي دچار انـس ته در فـض که به موجب آن حیات فعاالن رـش

، موجودات در محیط آکواریوم  اـسطه عدم ارتباط با جهان پیرامونکه در آن بو  ؛یین ـشودکهنه تب  ـسندرم تانک

جانبه با   این خطر براي رشـته در شـرایط انسـداد و عدم ارتباط باز و دو  بتدریج نابودي را تجربه خواهند کرد.

  هايها یا مفرحل اسـاسـی اسـتفاده از فرصـت؛ از اینرو راههاي پیرامون نیز وجود داردها یا اکوسـیسـتممحیط 

پهرها یا اقلیمموج ور در ـس ت. در  ود براي حـض ی(عمومی، عالی و ....) اـس وي  نظام آموزـش این هاي جدید فراـس

به نیازهاي موجود  هاي جدید و ـضرورت پاـسخگویی هاي موجود و بکر در عرـصهراـستا، وجود امکانات و ظرفیت

  دید است.جگان رشته براي ورود به بسترهاي آموختمشوق ورود متخصصان و دانشنو، هاي و اصیل در عرصه

 ته مطالعات برنامه یادگیرندگان در آموزش و پرورش  درـسی به همه مردم و نه فقط تعلق رـش

 عمومی

وزش و پرورش نیسـت. مآموزان نظام آدر همه جا وجود دارد و مختص دانشدرسـی  ها و مسـائل برنامهدغدغه

ق  منتهی ماهیت آنها با هم فر   ؛خیص استشاکوسیستمی قابل ت  وا، مربی، فضا، روش و... در هریادگیرنده، محت

. شــاید بتوان در این ندراگوژي و دیگري هیوتاگوژي مصــداق و کاربرد داردآدارد. در یکی پداگوژي، در یکی 

ی عمالً تناد کرد که نظام آموزـش ه   همه جامعه  را در بر میزمینه به این گفته دیویی اـس گیرد و مختص مدرـس

  نیست:

د رـشد و بالندگی ـشخـصی افراد را تـسهیل نمایند هاي کار باید فرایناز جمله محیط  .... همه موـسـسات اجتماعی

مورد داوري و قضـــاوت قرار    ،کنند یک از اعضـــاي جامعه می  و باید با توجه به میزان کمکی که به رشـــد هر

  )152،  2009به نقل از هرش،171، 1957گیرند(دیویی، 

  سازيچگونگی جنبش نو/چند بستر

ازي معطوف به چگونگی و کیفیت این جنبش و تبعات بخش دیگري از ابهامات مرتبط با ایده  ترـس نو/چند بـس

  ترین محورها در این زمینه عباتند از :باشد. مهم، بطور کلی میناشی از آن براي رشته و جامعه

 در بسترهاي جدید همه چیز عالی و بدون مشکل است.  -1

ت ت دیگري که از این جنبش می  برداـش انی که پا در این راه میتواند بوینادرـس کل گیرد؛  گذارند ژه در کـس ، ـش

غ التحصیالن رشته مطالعات هاي جدید همه چیز بدون مشکل است و فاراین است که در بسترها و زیست بوم

  ادرست است به چند دلیل:ها فعالیت کنند. این یک باور نتوانند در این حوزهدرسی به راحتی میبرنامه

ــتاول ورود ـب ـــنایی ـبا زمیـنهبه هر زیسـ ن حوزه،  ـها، نـیازـها، ادبـیات و واژـگان فنی آوم ـجدـید نـیازمـند آشـ

اســـت که  درســـی و بطور کلی فرهنگ آن زیســـت بوم اســـت. اینکار مســـتلزم آن  تجربیات مرتبط با برنامه

جویان یا دانش ته یا در طی برنامهدانـش و  هايآموختگان رـش می براي این مهم آماده ـش ی رـس ند(امري که  درـس

ها س از فراغت از تحصـیل در این محیط و یا آنکه به مدد حضـور قبلی یا پگیري اسـت) بتدریج درحال شـکل

درســی  . براي مثال ورود به عرصــه برنامهبتوانند به عنوان افرادي صــاحب تخصــص موثر و مفید جذب شــوند 

ت که فر  ،محیط کار تلزم آن اـس یمـس ـص د یا دکتري تخـص ی ارـش ناـس اله    ،د یا در قالب دوره کارـش دروس یا رـس

پري کند و یا اینکه قبل یا بعد   خود را در یل در مقام کارـشناس برنامهاین زمینه ـس ریزي در واحدهاي از تحـص
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اي،  پذیري حرفهتردید این فرایند جامعهها و مانند آن فعالیت کنند. بیها، شــرکتها، بانکموزشــی ســازمانآ

  اما به گواه بسیاري از صاحبنظران این حوزه، شیرین و داراي کاربرد عملی است. ؛فرسافرایندي دشوار و طاقت

 ـسازي ـشاید . از زمان ـشروع مطالعات چند بـستردوم مـساله ممارـست و تجربه اندوزي در بـسترهاي جدید اـست

این دهه نگذـشته باـشد و طرح این ایده ـشاید از عمري بیش از چند ـسال برخوردار نباـشد. توقع و انتظار از   دو

زمان و ارزیابی در خـصوص نتایج حـضور دانش آموختگان رـشته در این قلمروها نیازمند گذر    ها و قـضاوتاقلیم

گان در  ازي و درگیرکردن دانش آموختـسعنوان فردي که در تربیت و آماده  منـصفانه اـست، اگر چه نویـسنده به

  بیند.ی موارد درخشان مینتایج را قابل قبول و در برخ ،بسترهاي جدید نقش داشته است

هاي ایرانی نظیر  درســی فرایندي اســت که با مشــکالت موجود در ســازمانچند بســترســازي مطالعات برنامه

ت به گریبان خواهد بود االري و... دـس ته ـس ایـس ابات، ـش تاما به نظر می؛  انتـص د کماکان فرـص ور  رـس هاي حـض

 ها  در این بـسترزیرا ما قبالً تـصرف هـستند ها در  مینـسرزرـشته در این بـسترها در خور توجه و قابل تامل اـست.  

.  د براي بدـست آوردن جایگاه رشته تالش کرد یبا ولی    ،حـضور دارند نجا  آت در  ـسنبودیم و برخی درـست یا نادر

ــته مطالعا ــتقرار رش ــی در اقلیمت برنامهاس و    تدریجیبلکه فرایندي    ،افتد نمی  تفاقاره ابهاي جدید یک  درس

 .مستلزم زمان است

ه تکثرگرایی  -2 ــی براي نـظام آموزش و پرورش  نفع حوزه   ـب ـهاي دیگر و انحراف توـجه از ثمربخش

 است. 

ت ده از این جنبشیکی دیگر از برداـش یرهاي ارائه ـش ت که   ،ها یا تفـس ازي عمالًنو/آن اـس ترـس به نفع    چند بـس

ت. بر  ی آن اـس ی و ثمربخـش بب انحراف از تمرکز و توجه به نظام آموزـش ترها و ـس ایر بـس د و بالندگی در ـس رـش

درســی در ســرزمین مادري نیســت. اســتفاده از ی در تضــاد با ســنت مطالعات برنامهتکثرگرای،  خالف تصــور

موجب رشد  ها عمالًن زدن به حـضور رـشته در این زمینهجامعه و دامهاي موجود در ـسطح ها و فرـصتظرفیت

هاي  هاي حاـصل از این مطالعات در حوزهیافتهد. درـسی خواهد ـشنظري و عملی رـشته مطالعات برنامهو غناي 

 کاربرد در مدارس مورد استفاده قرار گیرد. تواند براي استفاده، تامل و باز اندیشی و احیاناً میمختلف نهایتاً

 و حل شدن در رشته هاي دیگر است. درسی عث  فروپاشی رشته مطالعات برنامهتکثرگرایی با -3

قلمروهاي جدید است. این بیان بدان   از نوعی نگرانی از آینده رشته بواسطه حضور درناـشی  این برداـشت عمالً

ائات موجود در   ت که به علت اقتـض اوره برنامهمعناـس ترهاي جدید نظیر مـش ی، محیط کار،  بـس نعت ودرـس ...  ـص

ته برنامه ی در حوزهعمال امکان دارد رـش تهدرـس خّص رـش ود و تـش ت بدهد. هاي دیگر ادغام ـش اي خود را از دـس

رـسد ، اما در عین حال بنظر میکند را نـسبت به آینده رـشته هـشیار می ماالبته این یک نگرانی موجه اـست که  

رشــته از چنان غناي نظري و عملی برخوردار باشــد که بتواند جایگاه خود را در بســترهاي جدید حفظ کند. 

ـــته در حوزهتجربـیات م تنـها بر این نگرانی خط بطالن    ـهایی ـمانـند آموزش ـعالی ـنهوجود از درگیر کردن رشـ

د می ان میکـش خ و پرداختن به دغدغه  دهد که چگونه، بلکه نـش طه پاـس ی در محیط هاي برنامهبواـس هاي  درـس

  گیرد.سی بیش از پیش مورد توجه قرار میدرجدید، رشته مطالعات برنامه

  

 
 گري با آن. داتجاري سازي رشته مطالعات برنامه درسی و سو -4
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چند بســـترســـازي عبارت اســـت از مطرح شـــده در رابطه با جنبش نو/هاي ها یا نگرانیی دیگر از دغدغهیک

اي  ممکن ه علمی اـست. این تـصور در نزد عدههاي یک رـشتته و یا ـسوداگري با دانش و یافتهـسازي رـشتجاري

ته برنامهاـس د که رـش کل گرفته باـش گاهی اـست که نباید ت ـش یپلین دانـش ی یک دیـس هاي دیگر  وارد حوزه درـس

تواند و باید در گـشودن  ـشته به عنوان یک حوزه کاربردي میدر حالیکه این ر  ،کار ـشودوکـسب خـصوـصاًزندگی  

، حضــور داشــته باشــد. نتیجه چنین درســی وجود داردها و پاســخ به ســئواالت، هرکجا که دغدغه برنامهگره

ان این رشـته از گ آموختاي و اسـتقالل در بین دانشفهحرر کمک به رفع نیازها، ایجاد هویت  حضـوري عالوه ب

  در جامعه است.  هاهطریق کسب درآمد همانند بسیاري دیگر از مشاغل و حرف

، بلکه بخاطر غایب بودن رـشته در هاي مختلفگري نه بواـسطه حـضور رـشته در عرـصهرـسد ـسودابنظر می

ایی نظیر تربـیت غیرحوزه ــمی  ـه د بوجود میرسـ اي  براي مـث  ؛آـی ازـه ه نـی ه ـب دم توـج انوادهال ـع ادگیري  ـخ ا ، ـی ـه

ها یا اي از موارد افراد و سـازمانده و... باعث شـده اسـت که در پارهآموزان و دانشـجویان در محیط خانوادانش

رکت الحیت کافی بـش تند و یا حداقل راي هدایت یادگیرندگان و خانوادههایی که از ـص هاي آنان برخوردار نیـس

ــاحب ــته مطالعات برنامه  آموختگاننظران و دانشبه اندازه ص ــیرش کمک به تربیت غیر ورود و  ؛ آمادگی  درس

می را ندارند، به حوزه اوره برنامههایی نظیر کنکور، آزمونرـس یها، مـش وند و عالوه بر آنچ   درـس ه  و غیره وارد ـش

 د. درسی نیز خدشه وارد کننامهشود، به باورها و امید جامعه به رشته برنکه سوداگري یا تجارت خوانده می

  . اي ایرانی استمسالهسازي نو/چند بستر -5

  این اـستدالل اـست که چنین جنبـشی موـضوعی  ،موـضوع دیگري که در رابطه با نو/چند بـسترـسازي مطرح اـست

  المللی جایگاهی ندارد. این برداشت از دو زاویه قابل بحث و بررسی است:ایرانی است و در محافل علمی بین

ه تالش  اول آ ه اگرـچ ــترش اقلیمنـک هبراي گسـ اـم ات برـن الـع اي مـط اًـه ــبـت ــی بحثی نسـ د در حوزه  درسـ دـی  ـج

ـسازي قابل دـسترـسی اـست، اما عمل تاکنون براي چند بـسترکمی  هاي  رـسد و پژوهشپردازي  بنظر میمفهوم

و فعالیت در این حوزه امري مـسبوق به ـسابقه و داراي ـسنت علمی قابل دفاع در ـسطح بین المللی اـست. براي  

تثال  م ده در زیـس ب و کاردامنه مطالعات انجام ـش نعت و کـس مندانی چون    ،بوم محیط کار یا ـص در آثار اندیـش

هایی نظیر  ارك و التوکا و... و نیز در حوزهاســتبارنت، مور، بیلت، بود و غیره و یا آموزش عالی در آثار درســل،  

نها در  ها، یا انعکاس ناکافی آتوجه به این تالش ـشود. عدم ـشاهد میترویج کـشاورزي و غیره در ـسراـسر جهان م

المللی دلیل برعدم وجود آنها و یا عدم وجود دغدغه درســی در ســطح ملی و بینحوزه اصــلی مطالعات برنامه

  احث نیست.ببراي پرداختن به این م

ردار بوده  رخودوم آنکه اگر حتی بپذیریم که این نوع دیدگاه در ســطح کشــور ایران از پیشــگامی قابل توجه ب

ــاله تواند   میبلکه عمالً؛  کند هاي این نوع نگاه کم نمیاي ایرانی اســت، نه تنها از ارزش اســت و به عبارتی مس

ســازي  در چارچوب مشــارکت در پروژه جهانیالمللی و  درســی در ســطح بینســازي مطالعات برنامهبراي غنی

د. بناب تقبال باـش ی مفید و مورد اـس راین تدوین و چاپ مقاالتی که این نوع نگاه را از ایران مطالعات برنامه درـس

تر رـشته در ـسطح جهان باـشد  تواند زمینه؛ میگذاردعنوان  تجربه ایرانی به نمایش میو به   ارکت بیـش از مـش ـس

  ).2020فتحی واجارگاه،براي مثال نگاه کنید به : (

 
 رت رشته اي مفهومی نادرست است جمها -6
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تهدیگ دغدغه   تیابی به فرـصتر به تاکید بر مفهوم مهاجرت رـش ته  اي به منظور دـس عه رـش هاي جدید براي توـس

و اثربخشـی رشـته    هاي جدید براي افزایش کاراییبومان که ما نیازمند مهاجرت به زیسـتگردد. این بیباز می

هاي  دـست به مهاجرت به ـسرزمین فهم ـشده اـست که همه متخـصـصان باید   اي از موارد اینگونههـستیم، در پاره

ــی ـبه کـنار بـگذارـند. چنین زش و پرورش را در مـطالـعات برـناـمهـجدـید بزنـند و از این رهـگذر ـباـید نـظام آمو درسـ

تی نادرـست اـست تهبرداـش یم معقول  ، زیرا مراد از مهاجرت رـش اي در اینجا عبارت اـست از توجه متوازن و تقـس

تن گر در زیـس انی پژوهـش ته بومیروي انـس گران رـش یالن و پژوهـش من اینکه براي فارغ التحـص هاي مختلف تا ـض

  فرصت مناسبی براي اشتغال اثربخش فراهم شود، به نیازهاي موجود در بسترهاي جدید نیز پاسخ داده شود.

سـی ارشـد و دکتراي  کارشـنا  هايهاي جدید دورهشـواهد چنین مهاجرتی در تالش براي طراحی برنامه  

مثال طراحی و    بتدریج در حال ظهور اســت. براي  ؛هاي جدید در کشــور ایرانســی با گرایشدربرنامهمطالعات

درسـی با ریزيهاي انجام شـده براي طراحی برنامهدرسـی آموزش عالی، تالش ریزياجراي دوره دکتري برنامه

هاي  درسی با گرایشریزيارشد برنامهبراي طراحی کارشناسیمعلم در دانشگاه فرهنگیان، تالش  گرایش تربیت

تر مراد از نـسانی از آن دـسته اند. بطور روـشنعلوم ا  مختلف ازجمله آموزش عالی و محیط کار در ـشوراي تحول

ها اســت که از آن تحت  درســی  با ســایر عرصــههاي برنامهاي تالش براي پیوند دانش و یافتهمهاجرت رشــته

  عنوان مهاجرت مفاهیم و دانش نیز یاد شده است.

  گیرينتیجهبحث و 

درسی است که در صدد  حال تحول در رشته مطالعات برنامه سازي، رویکردي جوان و در  جنبش نو/چند بستر

پاسخ به نیازهاي مختلف نهادهاي اجتماعی مختلف عالوه بر آموزش و پرورش نظیر خانواده، دانشگاه، اقتصاد،  

در ایران    درسیچند بسترسازي مطالعات برنامه /آنچه که در جنبش نومالحظه شد  .  صنعت، خدمات و... است

برنامه نه    ؛مدنظر بوده است نوبسترسازي  نه در معناي بین در معناي سنتی  و  به  المللیدرسی  کردن رشته و 

ي جدید براي رشته  ها و سپهرها، اکوسیستم هاه در معناي کثرت بخشیدن به اقلیم عنوان مفهوم مکمل آن، بلک

از اینرو شاید بهتر    ظام آموزش و پرورش بوده است.درسی به غیر از خاستگاه اولیه آن یعنی نمطالعات برنامه 

این    نام برده شود.   درسیهاي برنامه گرایی در اقلیم ت سازي یا کثرجنبش چند بسترباشد از آن تحت عنوان  

رشد و توسعه  هاي  براي تحقق اهداف خود، زمینه   ي مختلف اجتماعیتا ضمن کمک نهادهاجنبش بر آن است  

گان رشته را ایجاد  اي در بین دانش آموخترسی و احساس استقالل و هویت حرفه دبرنامه مطالعاتبهتر رشته  

  نماید.

آماده دست مستلزم  مقصود  این  به  تغییابی  براي  نسبت  شدن  ما  ذهنیت  در  تغییر  است،  میر  اهیت،  به 

باشد. پذیرش چنین دیدگاهی  شته  تواند در آنها حضور موثر داهایی که رشته می چیستی و چرایی رشته و عرصه 

درسی  انسانی در حوزه برنامه ها در زمینه تربیت نیروي هاي درسی سنتی دانشگاهتردید بنیان بسیاري از برنامه بی

  کند.  درسی فراهم می نظیر، پویا و بالقوه اثرگذار برنامه هاي جدیدي را براي رشته کم کشد و افق را به چالش می 

  

  منابع
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به سوي هویت هاي نوپدید در مطالعات برنامه درسی. ترجمه کورش فتحی واجارگاه و دیگران.تهران:   .)1400(  ویلیام پاینار،  

  انتشارات آییژ.  

الگویی براي برنامه درسی محیط کار بر مبناي رویکرد هیوتاگوژي. فصلنامه مطالعات برنامه درسی.    ).1397صفایی موحد، سعید (

51)13(.  

  . برنامه ریزي درسی راهبردي در آموزش عالی. تهران:انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.  .)1384( عارفی، محبوبه

برنامه درسی آکواریومی تا  1399فتحی واجارگاه، کورش( از  برنامه درسی :  )بنیان هاي نظري نو/چند بسترسازي در مطالعات 

  )11( 22الی.نظریه جهان هاي موازي.. مطالعات برنامه درسی آموزش ع

کورش( واجارگاه،  در  )1397فتحی   ، گرایی  نومفهوم  فراسوي  به  حرکت  ایران:  درسی  برنامه  مطالعات  در  سوم  موج  سوي  به 

  ) 2(18. مطالعات برنامه درسی آموزش عالی. جستجوي تکثرگرایی در اقلیم هاي برنامه درسی

. تهران: انتشارات آییژ اول: ویراست چهارم.). هویت هاي برنامه درسی. جلد 1400فتحی واجارگاه، کورش و دیگران(  

  . ). هویت هاي برنامه درسی. جلد دوم. تهران: انتشارات آییژ1400( فتحی واجارگاه، کورش و دیگران

در آمدي بر برنامه ریزي درسی دانشگاهی.تهران انتشارات موسسه پژوهش و    .)1387(  نوروززاده، رضا و فتحی واجارگاه، کورش

  برنامه ریزي در آموزش عالی. 
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