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 چکیده 

ی درسی در نظام آموزش عالی موضوع جدیدی نیست و همواره بخشی از سنت برنامهتوجه به کیفیت 

 نیتریکلفعالیت آموزشی تا  نیتریجزئدرسی است که از مبنای برنامه نیترمهمعلمی بوده است. فلسفه 

ت در برنامه درسی آموزش بررسی مبانی فلسفی و کیفی پژوهش حاضر، کلی. هدفردیگیبرمفعالیت را در 

بدین ترتیب که  استفاده شد.ای کتابخانه -توصیفی از روش اطالعاتمنظور گردآوری عالی است و به

آوری پیشینه و مبانی نظری پژوهش، شامل کیفیت برنامه درسی و مبانی فلسفی آن در منظور جمعبه

های دانشگاه و ها، نشریات و کتابخانهنامهها، پایانا مراجعه به کتابای بآموزش عالی از روش کتابخانه

جهت ، Emerald, Elsevier ,Irandoc رسانی علمیهای اطالعرسانی و جستجو در پایگاهمراکز اطالع

شده و تکمیل ادبیات تحقیق و بررسی های انجامدستیابی به آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش

برنامه های درسی حاکی از آن است که  یافته های پژوهش رتبط با موضوع استفاده شد.مباحث نظری م

 یادشده امور تحقق در را انکاریغیرقابل نقش که می آید شماربه  عالی آموزش عناصر ترینمهم یکی از

 تایراس در تناسب الزم از بایستی و شوندمی محسوب آموزشی کیفیت یدهندهتشکیل عوامل از و داشته

باشند. در طول پنجاه سال گذشته چهار دیدگاه فلسفی  برخوردار عالی آموزش هایرسالت و اهداف تحقق

یی، گرا داریپابه ماهیت گرایی،  توانیمآن  ازجملهکه  اندداشتهبیشترین تأثیر را در برنامه درسی 

 فلسفی مبانی از متأثر سیدر برنامه گوناگون یهادگاهیدپیشرفت گرایی و بازسازی گرایی اشاره کرد. 

 توانسته نیز دیدگاه این ،باشدیم هاآن از یکی سمیمدرنپست که هستند متکی هابدان که مختلفی است

بگذارد. نتایج این پژوهش مؤید آن است که  برجای عالی آموزش درسی یهابرنامه بر را است تأثیراتی

گیرد که این عامل صورت می نیازهای دانشجویان و هاواقعیت با عالی مطابق آموزش در درسی یبرنامه

 باشد.چون مبانی فلسفی میهم هامؤلفهبهبود کیفیت برنامه درسی بر اساس یک سری از  سازنهیزم

    

        ی فلسفی برنامه درسی، آموزش عالیبرنامه درسی، کیفیت برنامه درسی، مبان کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

ی هاهدفابزاری برای تحقق  عنوانبهدرسی . برنامهشودیمعالی محسوب ی نظام آموزشدهندهلیتشکعنصر  نیترمهمدرسی امروزه برنامه

 رودیمدرسی یک شرط الزم و ضروری برای مؤسسات آموزش عالی به شمار ، حفظ و بهبود کیفیت برنامهرونیازا. رودیمدانشگاه به شمار 

ارائه  و خود عملکرد ارزیابی طریق از همواره هادانشگاه که است ( الزم2001تویگ ) (. ازنظر2016، 1)تیرونگادام، کماالنابان و سیباالک

 از یکی همواره درسیبرنامه چراکه کیفیت کنند فراهم را خود آموزشی کیفیت ارتقای و اصالح امکان و زمینه الزم، بازخوردهای

 مفید و مؤثر زمانی نظام (. این1394پور، فردیناست )به نقل از کریمی ی جهانکشورها اغلب در عالیآموزش یهانظام اصلی یهادغدغه

 اعمال قبولقابل و مناسب استانداردهای داشتن نظر در با موجود و امکانات و هاظرفیت ها،واقعیت اساس بر را خود هایفعالیت که است

 و پژوهش از آمدهدستبه معتبر و دقیق جامع، اطالعات اساس بر آن، کیفی و ارتقای کمی گسترش و توسعه مستلزم امر این و نماید

تناسب  از بایستی و شوندمی محسوب آموزشی کیفیت یدهندهتشکیل عواملاز درسیهای(. برنامه1390است )نیکخواه،  مناسب ارزشیابی

درسی مفهومی یبرنامهیونسکو کیفیت  ازنظر (.1389)حسینی،  باشند برخوردار عالی آموزش هایرسالت و اهداف تحقق راستای در الزم

(. بدون تردید 1376ی تحصیلی بستگی دارد )بازرگان، رشتهی است که به وضعیت محیطی، مأموریت یا شرایط و استانداردهای چندبعد

یمی ایفا اکنندهنییتعنقش کلیدی و بسیار  مؤسساتعالی در توفیق یا شکست این و مؤسسات آموزش هادانشگاهدرسی در یهابرنامه

 نیازهای و تحوالت و پاسخگوی تغییر و گردد تدوین جامعه و یادگیرندگان نیازهای با متناسب بایستی درسی(. برنامه1389باقر، )پور کنند

گیرند )قادری،  قرار بررسی و ارزیابی مورد مداوم طوربه باید درسییهابرنامه امری چنین از آگاهی باشد. برای تحوالت این با متناسب

درسی موضوع جدیدی نیست و همواره بخشی از سنت علمی بوده است. مسائلی از قبیل افزایش تمایل یبرنامه(. توجه به کیفیت 1390

به بعد دغدغه  1990ی دههی ارتقای کیفیت ملی باعث شده از پایان هاسازمانیی و ایجاد گوپاسخبه بهبود کیفیت، تقاضا برای  هادولت

 (. 2007، 2ی جهانی تبدیل شود )نیوتناینگرانای بهبود کیفیت و استانداردها، به بر

(. 1390)بهمئی،  ردیگیبرمفعالیت را در  نیتریکلفعالیت آموزشی تا  نیتریجزئدرسی است که از مبنای برنامه نیترمهمفلسفه 

برنامهدرسی است که چارچوب نظری و مفهومی یزیربرنامهی مراحل حساس و ضرور ازجملهدرسی یبرنامهی هاروشتعیین رویکردها و 

(. اما در طول پنجاه 187، ص1379)میلر،  کندیمی آن است، مشخص شناسجامعهی و شناسروان فلسفی،درسی را، که شامل بنیادهایی

-داریپاگرایی، به ماهیت توانیمآن  ازجملهکه  اندداشتهدرسی و کار معلم سال گذشته چهار دیدگاه فلسفی بیشترین تأثیر را در برنامه

مختلفی  فلسفیمبانی از متأثر درسیبرنامه گوناگون یهادگاهید(. 1395دوزی، گرایی اشاره کرد )کالهگرایی و بازسازییی، پیشرفتگرا

آموزش درسییهابرنامه بر را یاست تأثیرات توانسته نیز دیدگاه ست. اینهاآن از یکی سمیمدرنپست که هستند متکی هابدان که است

 و تجربیات از خردمندانه و دقیق سنجش با بایستی و نارواست درسیدر برنامه محض اقتباس و تقلید کهییازآنجا بگذارد. اما برجای عالی

دهیم  قرار وجهموردت را خود کشور درسیبرنامه در موردقبول یهاارزش و فلسفیمبانی که است یضرورجست،  سود دیگران یشهیاند

 (. 1391فرخانی، )مصطفی

که  دهدیمکه شواهد نشان  شدهانجامدرسی تحقیقات گوناگونی فلسفی برنامهدرسی و مبانیدر رابطه با ارزشیابی کیفیت برنامه

-های پژوهش. یافتهشودیمبر دامنه این تحقیقات نیز افزوده  هرسالهی بوده و اژهیودر برنامه درسی دارای اهمیت  تیفیو کمبانی فلسفی 

های پیشین نشان می دهد که در ارتباط با هدف و محتوا نیازها و انتظارات دانشجویان در حد متوسط برآورد شده است اما در ارتباط با 

نشان داد که در  نیچنهمرا برآورد سازد. نتایج  هاآنراهبردهای اجرایی و راهبردهای ارزشیابی برنامه نتوانسته است نیازها و انتظارات 

درسی )هدف، محتوا، راهبردهای اجرایی و راهبردهای ارزشیابی برنامه درسی( نتوانسته نیازها و انتظارات اساتید را ارتباط با عناصر برنامه

 ی پژوهشی و فضایهاتیفعالی ارزیابی اهداف، محتوا، وضعیت هامالک( 1393(. قادری و شکاری )1395برآورد سازد )کالهدوزی، 

( معتقدند که 1393آبادی و همکاران )ی و دانشجویان در حد نسبتاً مطلوبی گزارش کرده اند.  نورعلمئتیهاعضای  ازنظرآموزشی، را 

ی بازآموزی( نیاز به بازنگری هادورهی تدریس و ارزشیابی، و نیز هاروش، هاسرفصلدرسی، )شامل اهداف، محتوا و ی برنامههامؤلفهتمامی 

 نیادی دارد. و تحول ب

                                                           
1. Teeroovengadum, Kamalanabhan & Seebaluck 
2. Newton 
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 وپرورشآموزشتربیتی )درسی رشته علومدرونی برنامه( نشان داد که کیفیت1388حاتمی )نتایج ارزیابی در پژوهش کوده

سطح ارزیابی)مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب( در سطح نسبتاً مطلوب قرار دارد و بین دیدگاه  ی و دبستانی( با توجه به سهدبستانشیپ

 نشجویان در خصوص کیفیت عناصر مورد ارزیابی تفاوت معناداری وجود ندارد.  اساتید و دا

عالی درسی در آموزشیهابرنامهخاص به بررسی یهاجنبهاز  هرکدامکه  شدهانجامجوامع ایران و سایر زیادی دربنابراین، مطالعات

ی درسی در تحقق اهداف هابرنامهبه دلیل حساس و مهم بودن نقش  حالنیباا، انددادهو عواملی را در این رابطه مدنظر قرار  اندپرداخته

در جریان عمل  هاآنو استفاده از نتایج  شدهانجامی بیشتری هاپژوهش هابرنامهآموزش عالی و ضرورت مداومت در امر بازنگری و بهبود 

 (.  1390)ولی پور،  باشدیمامری ضروری 

 

 یمفهوم شناسی ارزشیابی برنامه درس

عنوان حوزه ریزی درسی و ارزشیابی آموزشی ریشه دارد که اگرچه ظهور آن بهارزشیابی برنامه درسی در دو حوزه متمایز و پیچیده، برنامه 

های قبل از آن توان در سالهایی از کارهای اولیه در این خصوص را نیز میباشد. اما نمونهمی 1960مطالعاتی مستقل مربوط به دهه 

شود )مؤمنی مهموئی، باشد را یادآور میسال قبل می 150هایی از این مطالعات که مربوط به مثال مادائوس نمونهعنواننمود. بهمشاهده 

، 3کننده میزان پاسخگویی نظام آموزشی به نیازهای فردی و اجتماعی )هندریکسترین عامل تعیینعنوان مهم(.  ارزشیابی به1388

شود )استافل های درسی استفاده می( و بهبود کیفیت برنامه2007، 4با هدف تعیین شایستگی، ارزش )اسکریون(، فرایندی است که 1996

ارزشیابی برنامه درسی فرایندی است که در مورد داوری »چنین، (. هم1390، به نقل از نیکخواه، شریف و طالبی، 2007، 5بیم و شین فیلد

ی مراحل برنامه درسی ارزشیابی در همه -1کلی اصل این داوری باید بنابر چند«. روده کار میتناسب تصمیمات برنامه درسی ب ٔ  درزمینه

(. در 88، ص 1388ارزشیابی تکوینی و مجموعی انجام گیرد )ملکی،  -3باشد « نگرغایت»و « نگرفرایند»ارزشیابی باید  -2گیرد انجام می

شده؛ بی برنامه درسی ممکن است سه جنبه از برنامه را ارزشیابی کرد: برنامه درسی تصویباینجا یادآوری این نکته الزم است که در ارزشیا

 (.  110، ص 1388، به نقل از بازرگان، 1985، 6شده )ایزنربرنامه درسی اجراشده؛ برنامه درسی کسب

همه و با عنایت به تعریف دهیم. بااینیتا حد زیادی تابع تعریفی است که از برنامه درسی ارائه م "ارزشیابی برنامه درسی "تعریف 

ارزشیابی، ارزشیابی برنامه درسی فرایند بررسی ارزش و شایستگی برنامه درسی است. بررسی و مطالعه ارزش و شایستگی هم شامل عناصر 

ه درسی شامل تمام مراحل رو، در برداشتی گسترده، ارزشیابی برنامشود. ازاینهای خاص برنامه درسی و هم کل برنامه درسی میو جنبه

نماید تا بر های درسی ضروری میشود. پس، بررسی دقیق و مطالعه تمام ابعاد و عناصر برنامهریزی درسی میفرایند طراحی برنامه و برنامه

، به بررسی کیفیت پایه این بررسی، اصالحات الزم در برنامه درسی یا اجزای آن صورت پذیرد. ارزشیابی از هر یک از اجزای برنامه درسی

 (.1389کند )مؤمنی مهموئی و زارعیان، آن کمک کرده و امکان انجام اصالحات و تجدیدنظرهای ضروری را فراهم می

 
 ی درسیاصول ارزیابی برنامه

د و به همین ی درسی سروکار دارها و قضاوت در مورد میزان پیشرفت برنامهی درسی فرایندی است که با گردآوری دادهارزیابی برنامه

شود تا این فرایند ظریف و توجهی به این قواعد و اصول موجب میای باشد. کمشدهجهت ضروری است بر اساس اصول و قواعد پذیرفته

ترین اصول ارزیابی دست نیاید. برخی از مهم گیری بهحساس از مسیر اصلی خود منحرف شود و اطالعات موردنیاز برای قضاوت و تصمیم

شده، محول کردن ارزیابی به گروه نه به فرد، نشان دادن بازخورد اندازها و دورنماهای تعییناند از: توجه به چشمی درسی عبارتبرنامه

ی درسی جدید، توجه به تغییر و منظور بهبود برنامههای گذشته بهی درسی، استفاده از نتایج ارزیابیمتناسب با پیشرفت نسبی برنامه

ی درسی، توجه به های کمی و کیفی، توجه به کارایی و اثربخشی درونی و بیرونی برنامهینده، استمرار، توجه به جنبهتحوالت حال و آ

ی ارزیابی به منابع ی درسی، برآورد میزان خطا، انعکاس نتیجهبهبود عملکرد، مشخص کردن و کاهش منابع خطا در ارزیابی برنامه

 (. 53، ص 1392ی درسی )کرامتی، ایج حاصل از ارزیابی برنامهها، و استفاده از نتگردآوری داده

                                                           
3. Hendricks  
4. Scriven  
5. Stufflebeam  &  Shinkfield 
6. Eisner  
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 الگوی ارزشیابی برنامه درسی 

 –( الگوی ارزشیابی هدف2محور در ارزشیابی برنامه درسی  –( الگوهای هدف1اند از: مشهورترین الگوهای ارزشیابی از برنامه درسی عبارت

 (. 220، ص 1389قادی تربیتی )فتحی واجارگاه، ( خبرگی آموزشی و ن4( الگوی ارزشیابی سیپ 3آزاد 

 

ارزشیابی برنامه  ٔ  شده درزمینهترین الگوی ارائهحال دیرینهیکی از مشهورترین و درعین: 7محور –الگوی ارزشیابی هدف

در الگوی ارزشیابی دار مطرح گردید. صورت نظاممحور برای اولین بار توسط رالف تایلر به -محور است. الگوی هدف -درسی، الگوی هدف

سازد. پس ها را فراهم میصورتی است که امکان بررسی دقیق آن ها بهشوند. نحوه تدوین هدفمحور، ابتدا اهداف برنامه تدوین می -هدف

سه در مورد اساس این مقای شود و برشده مقایسه میهای برنامه، نتایج حاصل از اجرای برنامه درسی با اهداف از پیش تعییناز تدوین هدف

 (.220، ص 1389آید )فتحی واجارگاه، برنامه درسی و کارایی آن قضاوت به عمل می

محور در ارزشیابی  -عنوان واکنشی در مقابل الگوی هدفآزاد در حقیقت به -ارزشیابی هدف :8آزاد -الگوی ارزشیابی هدف

گیرند. در این الگو، برنامه درسی، محور ارزشیابی قرار می محور، اهداف -طور که ذکر شد، در ارزشیابی هدفگرفته است. همانشکل

ی عمل ها و ابزارهای گوناگون درصدد مشخص کردن این امر هستند که آیا اهداف مورد انتظار برنامه، درصحنهارزیابان با استفاده از روش

اش موفق بوده است. عیب اساسی ارزشیابی تعیین شدهوقوع پیوسته است یا خیر؟ و تا چه میزان برنامه در دستیابی به اهداف از پیش  به

غیراز که اجرای هر برنامه درسی ممکن است نتایجی بهکند درحالیها توجه میمحور آن است که تنها به تحقق یا عدم تحقق هدف -هدف

ها غافل ابان را از نتایج واقعی برنامهها، ارزیدنبال داشته باشد. توجه انحصاری به میزان تحقق یافتن هدف شده را نیز بهاهداف تعیین

     ها را نداشتیم، توجه نماییم. اساس رو ضروری است که در ارزشیابی هم به نتایج مورد انتظار و هم نتایجی که انتظار وقوع آنسازد. ازاینمی

 (.222، ص 1389ریزی شده است )فتحی واجارگاه، آزاد نیز بر مبنای این ایده پی -الگوی هدف

های طور جامع و طبق شاخصهای برنامه درسی را بهیکی از الگوهایی که تمامی سطوح، عناصر و مؤلفه الگوی ارزشیابی سیپ:

( که CIPP(. مدل سیپ )1390است )نیکخواه، شریف، نصر و طالبی،  9دهد، الگوی سیپکمی و کیفی مناسب، مورد ارزشیابی قرار می

های رویکرد سیستمی است که در مقایسه با سایر الگوها کاربردهای بیشتر و ترین مدلگردید از معروف توسط دانیل ال استافل بیم معرفی

ها و اطالعات الزم برای (. هدف اصلی این الگو عبارت است از تدارک داده158، ص 1393تری داشته است )مهدیون، گسترده

( ارزشیابی 1بی توجه دارد که در حقیقت بیانگر چهار نوع ارزشیابی است: چنین، این الگو به چهار مرحله ارزشیاگیرندگان. همتصمیم

 (. 226-225، ص 1389)فتحی واجارگاه،  13( ارزشیابی برونداد4 12( ارزشیابی فرایند3 11( ارزشیابی درونداد2 10زمینه

 ارزیابی نیازها، توصیف و ازسنجینی به ارزشیابی است. در این هازمینه ترین نوع ارزشیابی الگوی سیپ، ارزشیابیاولین و مهم

چنین، دومین نوع ارزشیابی شود. هممی پرداخته هااولویت و هاهدف تبیین و تعریف برای اجرای آن هایروش سنجیامکان و برنامه منطق

شوند. در سیستم می داد، شامل همه عناصری است که وارد است. درون دادها درون ارزشیابی شود،الگوی سیپ که اغلب نادیده گرفته می

 های موردنظر پرداختههدف به یابیها، جهت دستبودجه و کارکنان رقابتی، فعال هایبرنامه بدیل، این ارزشیابی، به ارزشیابی رویکردهای

 ها. افزون براین، ارزشیابیهبودج و امکانات ها،نامهآیین ها،سیاست ها،آرمان نیازها، انسانی، منابع از انددادها عبارت درون ترینشود. مهممی

 اجرای است، فرآیندهای درسی برنامه اصالح و بهبود ترین ابزارمهم که ارزشیابی این در است. سیپ الگوی ارزشیابی نوع سومین فرآیندها

 ارزشیابی سیپ، یالگو ارزشیابی نوع گیرند و اما چهارمینمی قرار موردبررسی آن، داوران و مخاطبان به مجریان، کمک برای برنامه،

 آن کمک هدف و شدهپرداخته برنامه مدتکوتاه و بلندمدت ناخواسته، پیامدهای مطلوب، ها )بروندادها( است، که در آن به ارزشیابینتیجه

 (.  1390است)نیکخواه، شریف، نصر و طالبی،  برنامه مطلوب پیامدهای توسعه و بهبود به

                                                           
7. Objectives - Oriented  Evaluation 
8. Goal - Free Evaluation 
9. Context, Input, Process and Product(CIPP) evaluation model  
10. Context Evaluation 
11. Input Evaluation 
12. Process Evaluation  
13. Product Evaluation  
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شده است و اساساً مبتنی بر هایی هستند که توسط آیزنر مطرحو انتقاد تربیتی واژه خبرگی آموزشی خبرگی و انتقاد آموزشی:

های دقیق و ها و کیفیتباشد. ازلحاظ معنی، خبرگی به معنای توانایی درک ویژگیهای هنری در تعلیم و تربیت میاستفاده از دیدگاه

صورت یک مقاله یا رساله انتقادی است )فتحی ها بهاین درک و فهمهای تربیتی است و انتقاد عبارت از روشن کردن ظریف در پدیده

   (.228-227، ص 1389واجارگاه، 

 

 رابطه فلسفه با برنامه درسی
 کند: به سه نوع رابطه بین فلسفه و تعلیم و تربیت اشاره می 1366شریعتمداری )

مستقل تلقی شده و ارتباط بین این دو رشته به این صورت  عنوان دو موضوع مجزا ودر رابطه اول هم فلسفه و هم برنامه درسی به

شناسی، نظریات فلسفی را در مورد انسان و های مختلف علمی مثل فیزیک و شیمی و زیستبرقرارشده که یا معلم ضمن تدریس رشته

ریز در مورد تعیین محتوا، ینکه برنامهکند. یا اها موردبررسی قرار داده و اساس معرفت و چگونگی تشکیل آن را نیز مطرح میجهان پدیده

 از طریق گنجانیدن موادی مانند فلسفه، متافیزیک، منطق یا اخالق، دانش آموزان را در جریان آموزش، با این موضوعات مرتبط سازد.

دهد و ی موردنظر قرار میهای تحقیقی فلسفه را در جریان برنامه درسهای فلسفی یا فعالیتریز درسی اجرای روشدر رابطه دیگر، برنامه

های دیالکتیکی )مناظره(، استقرایی، قیاسی و یا روش حل مسئله استفاده کند که در آن دانش آموزان از روشدهی میتجربیاتی را سازمان

سوم اشاره به این شود. صورت عنوان عمل تلقی میریزی درسی بهعنوان تئوری و تعلیم و تربیت و برنامهکنند و در رابطه آخر، فلسفه به

ریز بدان ای از فلسفه نهفته است. نوع مفروضاتی که برنامهشود پایهنکته دارد که در هر عمل تربیتی و در هر برنامه درسی که تدوین می

بشناسد تا  ها راریز بایستی انواع مقوالت فلسفی و مفروضات آندهد. برنامهالشعاع قرار میی درسی او را تحتمعتقد است طرح برنامه

 (.43-42، ص1377دهی کند )یارمحمدیان، ی خوبی برای هدایت رشد دانشجویان ، طراحی و سازمانبتواند برنامه
 

 مبانی فلسفی برنامه درسی

 گودلد جان کهچنان باشد. همپایه فلسفه می بر درسی برنامه عناصر همه تقریباً باشیم، غافل چه و ایمنگرفته کار به را فلسفه که بدانیم چه

 فلسفه«. درسی برنامه مورد در بعدی تصمیمات تمام برای است ایپایه و گیری در برنامه درسی بودهفلسفه نقطه آغاز تصمیم»گوید: می

 و باشندمی عقاید فلسفی پایه بر هاارزش بیانگر است. اهداف درسی برنامه پایان کار و مقاصد اهداف، کردن برای مشخص میزان و مالک

 فراگرفته رفتار یا دانش اصول و مفاهیم حقایق، بیانگر و پایان، است، فلسفی هایگزینش گویای که هاروش و فرآیندها نمایشگر مقاصد،

 (. 1390است )سلیمان پور، غفاری مجلج و نگهداریان،  فلسفی اصل در که است الزم برای آموزش کنیممی احساس آنچه یا شده،

های طبقات مختلف ممکن است پدید آید. در وارهتفکر فلسفی را بر برنامه درسی موردتوجه قرار دهیم، طرحدر هر زمینه که تأثیر 

گذاری بخشد. نامریزی درسی را تکامل میشده، اغلب برنامههای زیر حق تقدمی مطرح نیست. برخورد عقاید که در اینجا سازمان دادهبحث

ها است. های فلسفی، بعضی مواقع بیشتر از گروهاست موجب بحث شود. اختالف بین گروهها، ممکن عقاید فلسفی یا طرفداران آن

ی عمده بر تعلیم و چنین، هرکس که طرفدار دیدگاهی افراطی است، ممکن است خودش انتقادکننده از دیگران باشد. چهار فلسفههم

طور خالصه ستانسیالیسم. اما در اینجا هر یک از این چهار فلسفه بهتربیت آمریکا تأثیر دارند: ایدئالیسم، رئالیسم، پراگماتیسم و اگزی

 (. 73، ص 1373ی بعدی معاصر هستند )ارنشتاین و هانکینس، ی اول سنتی و دو فلسفهگیرد. دو فلسفهموردبحث قرار می

داند و تربیت را وسیله تحقق می تر از علوم طبیعیدهد و مطالعه علوم انسانی را مهمبه هدف بیش از روش اهمیت می ایدئالیسم:

 علوم، زبان، شامل: ادبیات، باید درسی کند. برنامه راهنمایی سوی حقیقتبه را کودک است موظف نیز داند. مربیذات یا شخصیت می

به موضوعات درسی،  کار ایدئالیستچنین، پرورش(. هم1390و هنر باشد )سلیمان پور، غفاری مجلج و نگهداریان،  جغرافیا تاریخ، ریاضیات،

ترین موضوعات درسی و باالترین شکل دانش، ارتباط مفاهیم دهد. مهمی درسی که به تصورات و مفاهیم مربوط هستند، اهمیت میبرنامه

اساس  گذاری و برمراتب بوده، میراث فرهنگی بشر را پایهاساس سلسله ی درسی برنمایند. در این حالت، برنامهرا با یکدیگر مشخص می

 (. 74، ص 1373شوند )ارنشتاین و هانکینس، ی علوم انسانی به تصویر کشیده میگرفته و وسیلهدروس شکل

آید و تربیت باید بر قوانین و اصول موجود در طبیعت مبتنی معتقد است شناخت ابتدا از راه ادراک حسی به دست می رئالیسم:

های زندگی باشد و معلم دررسیدن به این هدف عامل بسیار مؤثری به ل با واقعیتوپرورش باید مواجه ساختن محصباشد. هدف آموزش

رود. تدریس معلم باید بر محسوسات مبتنی باشد و برنامه درسی نیز شامل علوم، ریاضیات، ادبیات، هنرهای زیبا، اخالق، تاریخ و شمار می
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ی درسی مشتمل بر موضوعات ها نیز بر برنامهها، رئالیستمانند ایدئالیست(. ه1390جغرافیا باشد )سلیمان پور، غفاری مجلج و نگهداریان، 

 (. 75، ص 1373بندی نماید، تأکیددارند )ارنشتاین و هانکینس، ی مجزا و محتوا و دانشی که موضوعات را طبقهشدهسازمان داده

حساب ی تغییر، فرآیند، و نسبت بهمایشی، بر پایهی آزعنوان فلسفههای سنتی، پراگماتیسم بهدر مقایسه با فلسفه پراگماتیسم:

عنوان فرآیندی که ها، محتوا، و عقاید تأکیددارند، پراگماتیسم دانش را بهکه ایدئالیسم و رئالیسم بر موضوعات درسی، رشتهآید. درحالیمی

ای از موضوعات و است از گستره سئله که عبارتدهد که فرد به حل مداند. یادگیری زمانی روی میدر آن واقعیت در حال تغییر است، می

ها، بپردازد. اما پراگماتیست بزرگ تعلیم و تربیت، جان دیوئی بود که تعلیم و تربیت را فرآیندی برای بهبود )نه پذیرش( زندگی موقعیت

رفت. وجه مشخصی بین مدرسه و عنوان محیطی خاص که با محیط اجتماع انطباق حاصل نموده، موردتوجه قرار گبشر دانست. مدرسه به

سازد. موضوعات اساس تجارب و عالیق کودک بوده، او را برای امور زندگی حال و آینده آماده می ی درسی برجامعه وجود ندارد. برنامه

سئله است، نه تسلط های مرتبط( بوده، تأکید بر حل مای )رشتهرشتهاساس بین ها باشد، برکه در یک یا گروهی از رشتهجای ایندرسی به

های خاص ای از حقایق یا دیدگاهچنین تأکید بر به کار بردن روش علمی است و نه دستهشده و همبر موضوعات درسی از قبل سازمان داده

 (.  77-75، ص 1373)ارنشتاین و هانکینس، 

 کرد تربیت طوری باید کودک را است تقدمع و دهدمی قرار خود فلسفه پایه را مسؤولیت و آزادی مفهوم دو اگزیستانسیالیسم:

(. 1390خویش بداند )سلیمان پور، غفاری مجلج و نگهداریان،  زندگی کیفیت مسئول را خود و باشد مندبهره الزم آزادی از که

لیم و تربیت، فرآیندی دهد و تعی انسان است و انتخابی که هر فرد انجام میترین دانش، دربارهها بر این باورند که مهماگزیستانسیالیست

های آداب یا سنن یا ای مالکها، پارهباشد. اگزیستانسیالیستی آزادی انتخاب و معنای مسئولیت برای انتخاب فرد میاز رشد آگاهی درباره

ی درسی برنامه چنین،پذیرند. در این دیدگاه، اگزیستانسیالیسم با عقاید ایدئالیسم و رئالیسم تفاوت دارد. همحقایق جاودان را می

سازد. ازآنجاکه انتخاب، فردی و ی فلسفی و انتخاب رهنمون میها را به محاورهاگزیستانسیالیست، شامل تجارب و موضوعاتی است که آن

 (.78، ص 1373شناسی و فلسفی، مناسب خواهند بود )ارنشتاین و هانکینس، ذهنی است، موضوعات عاطفی، زیبایی

 

 سیاصول فلسفی برنامه در
 ی درسی دارد. ی آن با ارکان برنامهریزی درسی، امری آگاهانه و عقالنی باشد، نیاز به مطالعه فلسفه و رابطه( برای اینکه برنامه1

 های درسی نقش اساسی دارد.ویژه در تصمیمات تربیتی و فعالیتی انسان و بههای روزمره( فلسفه در تمام فعالیت2

دیگر فلسفه اساس نظری تعلیم و تربیت و برنامه درسی عبارتشود. بهعنوان عمل تلقی میو برنامه درسی بهعنوان تئوری ( فلسفه به3

 است.

 های درسی تأثیر بیشتری دارد.( مفروضات متافیزیکی فلسفه بر تعیین اهداف و محتوای تربیتی برنامه4

 ها، بیشترین اثر را دارد.آموزش و یادگیری در برنامه شناسانه فلسفه بر تعریف یادگیری، و تعیین روش( مفروضات معرفت5

ها تأثیر ها و چگونگی یادگیری و آموزش ارزشها و منبع ارزششناسی فلسفه بر مشخص ساختن ماهیت ارزش( مفروضات ارزش6

 ای دارد.کنندهتعیین

 (.   55-54، ص1377یان، دارند )یارمحمدنحوی در مکاتب فلسفی عمده ریشه های تربیتی موجود به( فلسفه7

 
 شناسیروش

آوری منظور جمعباشد. بدین ترتیب که بهای میکتابخانه -حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات، توصیفیپژوهش

ها، راجعه به کتابای با مپیشینه و مبانی نظری پژوهش، شامل کیفیت برنامه درسی و مبانی فلسفی آن در آموزش عالی از روش کتابخانه

 Emerald, Elsevierرسانی علمیهای اطالعرسانی و جستجو در پایگاههای دانشگاه و مراکز اطالعها، نشریات و کتابخانهنامهپایان

,Irandoc  و موتورهای جستجوگرGoogle ,Wikipediaشده و های انجام، جهت دستیابی به آخرین دستاوردهای مطالعات و پژوهش

 ادبیات تحقیق و بررسی مباحث نظری مرتبط با موضوع استفاده شد.تکمیل 
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 گیری و نتیجه هایافتهخالصه   
ی درسی است )یارمحمدیان، زیربرنامهاست و مبنای مهمی برای  کنندهنییتعی برنامه درسی هایریگمیتصمامروزه فلسفه در تمام 

یمی برنامه درسی امری اساسی به شمار هاتیفعالای مدارس است، بلکه برای تمامی ی آغازی برنقطه تنهانهدیویی فلسفه  ازنظر(. 1392

ی تربیتی و یا به عبارتی هاهدف(. در دید کالن برنامه درسی هر مؤسسه آموزشی، بیانگر فلسفه و 1993، 14)اورنستین و هانکینز رود

از منابع آموزشی و پژوهشی و  هادانشگاهبا مرکزیت و محوریت (. مراکز آموزش عالی 1390ی علمی آن مؤسسه است )ولی پور، هااستیس

ی درسی هابرنامه دارندعهدهی را بر انکاررقابلیغیا وسیله انتقال فرهنگی هستند. از عواملی که در تحقق این امور در آموزش عالی نقش 

ی درسی از ابزارهای هابرنامه(. 1388حاتمی، ده)کو شوندیمکیفیت در نظام آموزشی محسوب  دهندهلیتشکهستند که از عوامل اصلی 

( 2007) 15(. ساندرز1394، به نقل از شبیری و شمسی، 1389)عارفی،  شودیمو شایسته در آموزش عالی تلقی  روندهشیپمهم و اساسی 

( اظهار 1389(. لک )1393ورسی، و جامعه در بین اساتید و دانشجویان تأکید داشت )شکورزاده، ملکی و قصابی چ هابرنامهبر ارتباط بین 

ی دانشگاه برای تربیت نیروی هارسالتی درسی و تحقق اهداف و هابرنامهی درسی در ارتقای محتوای هابرنامهداشت که ارزیابی درونی 

 متخصص و کارآمد تأثیر بسزایی دارد.   

ی هابرنامهاست. ارزشیابی  قرارگرفته موردتوجهشی یکی از دروندادهای نظام آموز عنوانبهدر حال حاضر ارزشیابی برنامه درسی 

ی خوببهی درسی از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند و هابرنامهدر بهبود کیفیت نظام آموزشی تأثیر بسزایی داشته باشد. اگر  تواندیمدرسی 

اطالعات و  دهندهانتقال عنوانبهآموزش عالی  (. افزون براین، برنامه درسی1389)پورباقر،  شوندیماجرا شوند سبب موفقیت نظام آموزشی 

ی هابرنامه، ارزشیابی کیفی رونیازای برخوردار است. اژهیواز اهمیت  هانگرشو  هامهارتزمینه برای ساختن دانش و کسب  کنندهفراهم

ست )علیاری، ملکی، پازارگادی و عباسپور، بوده ا موردتوجهبا عنایت به استانداردها همواره  هاآنی تحصیلی و روزآمد کردن هارشتهدرسی 

1391  .) 

« مبانی فلسفی»ی گوناگون آموزشی متأثر از هادورهی مدیران مناطق، دانشگاه در هاتیفعالبنابراین، با توجه به اینکه، همه 

ضمن تعیین چگونگی ی آموزش عالی است؛ بدیهی است که آگاهی و چگونگی وسعت و عمق فلسفه تربیتی هر مدیر آموزشی، هانظام

ی هادگاهیدی آموزشی و درسی و ضوابط ارزشیابی تحت تأثیر هابرنامه، روش، وسایل، هاهدفی تربیتی، آنان را در انتخاب هاتیفعال

 با آگاهی و شناخت از فلسفه آموزش عالی، اهداف و توانندیم. به عبارتی، مدیران رساندیمی آموزشی، یاری هانظامفلسفی مؤثر بر 

ی آموزشی و هابرنامهی و بصیرت در جهت نظم دهی تفکر و اقدام برای رشد و پیشرفت نیبروشنآن و اصول یادگیری، با  مراتبسلسله

، گام برداشته و با کنترل، نظارت و ارزیابی از عملکرد مدیران آموزشی در دانشگاه، در باشندیمی فلسفی هادگاهیددرسی که مبتنی بر 

از بروز هر نوع مشکل در فرایند تدریس و  تواندیمی آموزشی و درسی و ارتقای کیفیت یادگیری که خود هابرنامه جهت اجرای مؤثر

تحصیلی در نظام آموزش عالی را کاهش دهد؛ جریان آموزش و یادگیری را هدایت و زمینه رشد و یادگیری جلوگیری و موجبات افت

ترتیب موجبات پرورش قدرت تحرک و سازندگی نظام آموزش عالی را فراهم نماید که این امر پرورش فراگیران را تسهیل نمایند. تا بدین 

 (.    1390قلعه، )یونسی گرددیمبه تقویت و پیشرفت سیستم آموزشی منتهی 
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 منابع فارسی   

ی سیاوش ترجمه. ی درسینامهبری و اجتماعی شناختروانمبانی فلسفی، (. 1373ارنشتاین، آلن سی و هانکینس، فرانسیس پی. )

 ی کتاب. ادوارهخلیلی شورینی، انتشارات ی

. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی ارزشیابی آموزشی: مفاهیم الگوها و فرایند عملیاتی(. 1388) .بازرگان، عباس

 ها )سمت(. دانشگاه

  .71 – 60، 15، مجله رهیافتی. المللنیبی ملی و هاتجربهلی: نگاهی به (. کیفیت و ارزیابی آن در آموزش عا1376) .بازرگان، عباس

 ارائه منظوربهیادگیری  اصول و درسی برنامه فلسفی مبانی از ایذه شهر مدارس مدیران آگاهی میزان(. 1390) .بهمئی، فرزانه

، دانشگاه پیام وپرورشآموزش لسفهف و کارشناسی ارشد تاریخ نامهانیپا. مدیریت کیفیت ارتقاء جهت عملی راهکارهای

  نور.

کارشناسی ارشد رشته  نامهانیپا. ارزشیابی کیفیت برنامه درسی رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت(. 1389) .پور باقر، زهرا

 ی درسی، دانشگاه الزهرا )س(.  زیربرنامه

 دیدگاه از ابتدایی آموزش یرشته ارشد کارشناسی یدرس یبرنامه محتوای و اهداف ارزشیابی(. 1389) .حسینی، سیده پریسا

نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش ابتدایی، . پایانطباطبایی عالمه دانشگاه در رشته این آخر سال و دانشجویان اساتید

 دانشگاه عالمه طباطبایی. 

 برنامه ارزیابی در معلمان دانشجو و معلمان یدگاهد (. مقایسه1390) .سلیمان پور، جواد، غفاری مجلج، محمد و نگهداریان، سیده سمانه

( ، 1) 2، ی اطالعات و ارتباطات در علوم تربیتیآورفن نامهفصلاجتماعی.  و فلسفی مبانی بر اساس فاوا عصر معلمتیتربدرسی 

59- 77 .  

 فصلنامهعالی.  آموزش در ستیزطیمح آموزش یارشتهانیم درسی برنامه بر (. تحلیلی1394) .شبیری، سید محمد و شمسی، سیده زهرا

 .   145 – 127(، 3) 7 ،انسانی علوم در یارشتهانیم مطالعات

ی درسی تحصیالت تکمیلی گروه مدیریت و هابرنامهی سنجتیفیک(. 1393) .شکورزاده، رضا، ملکی، حسن و قصابی چورسی، مهدی

 .     92-67( ، 34) 10، ی تربیتیشناسروان نامهفصلی آموزشی. زیربرنامه

 و کیفیت ارزشیابی یهاشاخص استانداردسازی و (. تدوین1391) .علیاری، شهال، ملکی، حسن، پازارگادی، مهرنوش و عباسپور، عباس

 پژوهشی علمی مجلهکشور.  پزشکی علوم یهادانشگاه پرستاری رشته پیوسته دوره کارشناسی درسی برنامه اعتبارسنجی

 .  61 – 50(، 1) 10، ایران اسالمی جمهوری تشار پزشکی علوم دانشگاه

 .نیزمرانیا. ناشر: ی درسیزیربرنامهاصول (. 1389) .فتحی واجارگاه، کورش

، فصلنامه پژوهش در برنامه درسی(. ارزیابی کیفیت برنامه درسی گروه علوم تربیتی دانشگاه کاشان. 1393) .قادری، حیدر و شکاری، عباس

2 (14 ،)147 – 162. 

 اعضاء ازنظرآموزشی(  یزیربرنامه و مدیریت تربیتی)گرایش علوم رشته درسی برنامه کیفیت ارزیابی(. 1390) .ادری، حیدرق

 ی درسی، دانشگاه کاشان.زیربرنامهکارشناسی ارشد رشته  نامهانیپا. کاشان دانشگاه دانشجویان و یعلمئتیه
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کارشناسی ارشد رشته  نامهانیپا. ی دوره کارشناسی ارشدبدنتیتربدرسی  ارزشیابی کیفیت برنامه(. 1395) .کالهدوزی، سوران

 ی درسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.زیربرنامه

 تهران: انتشارات رشد.   ی درسی )با نگاه راهبردی(.ارزیابی برنامه(. 1392) .کرامتی، محمدرضا

ی و دبستانشیپ وپرورشآموزشه درسی رشته علوم تربیتی)ارزشیابی کیفیت درونی برنام(. 1388) .کوده حاتمی، شکوفه

ریزی درسی، نامه کارشناسی ارشد رشته برنامه. پایاندبستانی( در مقطع کارشناسی از دیدگاه اساتید و دانشجویان

 دانشگاه عالمه طباطبائی.

معادالت  درسی برنامه کیفیت از سیمهند دانشجویان رضایتمندی کنندگی بینیپیش (. عوامل1394) .کریمی فردین پور، یونس

 .    192 -159(، 11) 6، عالی آموزش درسی برنامه مطالعات فصلنامه دودیفرانسیل. 

ارزشیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته روانشناسی )عمومی( دانشگاه پیام نور از دیدگاه اساتید و (. 1389) .لک، احمد

ی درسی، دانشگاه زیربرنامهکارشناسی ارشد رشته  نامهانیپا. انسیس کالینعناصر برنامه درسی فر بر اساسدانشجویان 

 پیام نور مرکز تهران.  

 آراء بر اساس آن نقد و سمیمدرنپست عالی آموزش درسی برنامه یهایژگیو تبیین(. 1391) .فرخانی، منیژه مصطفی

، دانشگاه تربیت وپرورشآموزش فلسفه و تاریخ ارشد یکارشناس نامهانیپا. طباطبایی( آراء دیتأک )با اسالمی اندیشمندان

 مدرس. 

 . مشهد: نشر پیام اندیشه. ریزی درسی )راهنمای عمل(برنامه(. 1388) .ملکی، حسن

 . 19-13(، 2) 2، مجله راهبردهای آموزش(. ارزشیابی برنامه درسی در آموزش عالی. 1388) .مؤمنی مهموئی، محسن

 3، مجله راهبردهای آموزش(. نقش و کارکرد ارزشیابی در مراحل تدوین برنامه درسی. 1389) .عیان، غالمرضامؤمنی مهموئی، حسین و زار

(2 ،)67-72  .  

 . تهران: نشر ارتباطات اجتماعی.ارزشیابی نظام آموزش سازمانی: رویکرد عملی(. 1393مهدیون، روح اله )

ارزیابی آموزش عالی کشور در ارزشیابی از برنامه درسی دوره  هایسنجی کاربرد شاخصامکان(. 1390) .نیکخواه، محمد

ریزی درسی، نامه دکتری رشته برنامه. پایانهای اصفهان و شهرکرد بر مبنای الگوی سیپتحصیالت تکمیلی دانشگاه

 دانشگاه اصفهان. 

دروندادهای  از ارزشیابی هایشاخص بردکار ممکن و موجود وضعیت (. بررسی1390) .نیکخواه، محمد، شریف، مصطفی و طالبی، هوشنگ

 6، سال مجله رویکردهای نوین آموزشیشهرکرد.  و اصفهان صنعتی اصفهان، هایدانشگاه تکمیلی تحصیالت دوره درسی برنامه

(1 ،)75– 102 . 
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 در عالی آموزش ابیارزی هایشاخص کاربرد سنجی(. امکان1390) .نیکخواه، محمد، شریف، مصطفی، نصر، احمدرضا و طالبی، هوشنگ

 هاینظام در ریزیبرنامه و مدیریت فصلنامه دوسیپ.  الگوی مبنای بر تکمیلی، تحصیالت درسی دوره برنامه ارزشیابی حوزه

      .132 – 100(، 7) 4، آموزشی

کیفیت برنامه درسی  (. ارزیابی1393) .اله، علی عسکری، مجید و حاجی حسین زاده، غالمرضای، سولماز، موسی پور، نعمتنورآباد

  .84 – 55(، 4) 2، دو فصلنامه نظر و عمل در برنامه درسیی علوم انسانی در نظام دانشگاهی. ارشتهانیم

ی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه زیربرنامهارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی رشته (. 1390) .ولی پور، محمد

 ی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبایی.  زیربرنامهکارشناسی ارشد رشته  نامهانیپا. ی تهرانهادانشگاهاساتید و دانشجویان 

ی درسی و زیربرنامهاستان مازندران از مبانی فلسفی  وپرورشآموزشبررسی میزان آگاهی رؤسای (. 1390) .یونسی قلعه، زهرا

، دانشگاه پیام وپرورشآموزشارشد رشته تاریخ و فلسفه  کارشناسی نامهانیپا. ارائه الگوی عملی منظوربهاصول یادگیری 

 نور مرکز تهران. 

 . تهران: انتشارات یادواره کتاب.   ی درسیزیربرنامهاصول (. 1392) .یارمحمدیان، محمدحسین

   . تهران: انتشارات یادواره کتاب.     ی درسیزیربرنامهاصول (. 1377) .یارمحمدیان، محمدحسین 
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