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 نه

  
  

  يشگفتارپ
  
 حاصـل  ،دهيچيپي  تيموقع كاهنده،ي  كرديرو ؛يعال زشآمو ةتوسعي  زيربرنامه كتاب

 بـا . اسـت  يعـال  آموزش يزير برنامه و تيريمد ةحوز در نگارنده تجارب و مطالعات
ي زيـ ر برنامه و تيريمد جيراي  كردهايرو و ميمفاه پنداشتني  قطع وي  هيبد در ديترد

 اربردكـ  از برخاسـته  تجـارب  و مطالعاتتالش شده است    ي  دانشگاه وي  عال آموزش
چنين مفاهيم و رويكردهايي در حوزة آموزش عالي، مورد تأمل و بحث قرار گيـرد؛               

 و  بدانند را آن هدفمبناي ساخت اين كتاب و       محترم خوانندگان است الزم نيبنابرا
ي دانـشگاه  آمـوزش  نظـام  كـه  نيـ ا ژهيـ وه  بـ  باشند؛قبل از ورود به مباحث با آن آشنا         

 وي  محـور  درس «كرديرو اساس بري  عال آموزشي  سازمانده بر كهي  تأكيد با كشور
 طيشـرا  و نـه يزم فهـم  اسـاس  بر كه (نگرجانبه همه كرديرو از دارد، »يمحور تخصص

 تنها نه) ابدي  مي تحققي  عرض وي  طولي  بيترك كرديرو باي  دانشگاهي  رخدادها وقوع
 كتـاب،  نيـ ا نيوتد از هدف نيبنابرا .است دهكر زيني  توجهيب آن به لكهب مانده دور

هـاي    تيـ فعالي  سـازمانده  در موجـود  سميـ فرمال وي  ساز ساده وي  انگار ساده در ملأت
ي عـال  آمـوزش  و يدانـشگاه هـاي     ستميـ سي  خـدمات  وي  پژوهـش  ،يآموزشـ  ،يتيريمد

 مـدت،  كوتـاه ي  هـا »بينـي   پـيش  «بـر  ،محـدودنگر ي  دانشبه   ا بها دادن  ب كهاست   كشور
ي كاركردهاي  مجزاپندار وي  زير برنامه »مراحل«ي  خطي  توال و مدت بلند و مدت انيم

 »اهـداف  بـه ي  دسترسـ  اتيـ عملي  بـ يترت«ئـه   ارا راي  اسـتراتژ  وكند    مي تأكيدي  تيريمد
 در آنچـه  با »شود  مي خواسته آنچه« نيب شكاف وي  گسستگ سبب كهي  دانش. داند يم

 كـل  دري  عال آموزش ستميس كه شود توجه است الزم. شده است  افتد  مي اتفاق واقع
  ي بررسـ  كـه  سـازند   مـي  راي  ادهيتن درهم بافت اخص، طور بهي  دانشگاه ستميس هر و
 تيـ كلي  اساسـ  لئمـسا  آنكهي  جاه  ب »يعلم «و »قيدق «چند هر آن، ازي  بخش ليتحل و



 

 ده

 جـه ينت در و كنـد   مي قلمداد ستميس ضد را ستميس دري  نظم يب نوع هر بفهمد، را ها آن
  . راند يم هيحاش به را آني نوآور وي بازسازمانده تيقابل

ــآ ــاه اي ــازمانده چــوني ميمف ــسي خودس ــا ستمي ــشگاهي ه ــخالق ،يدان  و تي
 ،)ايـ پو تعـادل ( مستمر يول آرام راتييتغ با سازمان مثابه به تيريمد ،يسازگارشوندگ

 نيچنـ  بـه  پاسـخ را انتقـال دهنـد؟      يي  ايـ پو نيچنـ  تواننـد يمـ  دانشگاه اصالت و تيهو
ي هـا  دهيـ پد و لئمـسا ة  حـوز  در نگـر  جانبـه  همـه  امكان حد تاي  ليتحل ازمنديني  پرسش

  :ميا پرداخته آن به كتاب نيا در كه است يدانشگاهي پداگوژ وي عال آموزش
، لهئمس يك سان هب راي  دانشگاه وي  عال آموزش ةتوسعي  زير برنامه اول، فصل

 فصل. كند ميرا بررسي    آن بر ثرؤم عوامل وي  دانشگاه ستميس در رييتغ دوم، فصل و
 وي  اسـتراتژ  آن، ابهامـات  وي  دانـشگاه ي  زيربرنامه دانشگاه، ميمفاه فيتعار به سوم

ي دانـشگاه  توسـعه ي  زيـ ر برنامـه يي  مبنـا  ميمفـاه  در تعارضات وي  دانشگاهي  استراتژ
 و بـان  دانـش  يـا  محـافظ  دانـشگاه ي  يعن دانشگاه، از مفهوم دو نيب زيتما با و پردازد يم

ي بررسـ  در كاهنـده  و نگـر  سـاده ي  كردهـا يروي  واننـات  بـه  زا، دانش يا ندهيزا دانشگاه
 ارتبــاط لهئمــس چهــارم صلفــ. دارد اشــارهي دانــشگاهي هــاستميــس دهيــچيپ اتيــواقع
 تيــهو موضــوع پــنجم فــصلو  ،يدانــشگاه ةتوســعي زيــربرنامــه وي گــذار اســتيس

 فـصل . كنـد  يمـ  ليـ تحل الكـساندر  ستوفريـ كر هاينظر كاربرد اساس بر راي  دانشگاه
  و كـشد   مـي  نقـد  بـه  راي  دانشگاهي  هاستميس دري  دانشگاهي  زيربرنامه مفهوم ششم،
 فـصل . پـردازد   مـي  يدانشگاهي  زيربرنامه در نگر  جانبه همه تفكر مفهوم به هفتم فصل
ي برخـ  دري  شيـ بازاند با كهاختصاص دارد   ي  ريگ جهينت وي  بند جمعبه  و پاياني    هشتم
ي كردهـا يرو و ميمفـاه  در تأمـل  يرا بـ  يهايشنهاديـ پ ،يزيـ ر برنامه و تيريمد ميمفاه

  .كند  ميمطرح كشوري دانشگاه وي عال آموزشي زير برنامه و تيريمد متداول
 دري جـد ي شيـ بازاند ازمندين كشوري هادانشگاه دري عال آموزشي  سازمانده

 سـطوح  در يخيتـار  ،ياقتـصاد  ،يفرهنگـ  ،ياجتماع ،يعلم تحوالت و راتييتغ بستر
 . اسـت  يعـال  آمـوزش  ةحـوز  دري  تجربـ  وي  علمـ ي  هـا ينـوآور  بـه  توجه بامختلف  



 

 يازده

 نقـد  و كـشور ي  عـال  آمـوزش  موجـود  و گذشـته  تيوضـع  در تأمـل  ريمس از كار نيا
  .گذرد يم ها ستميس نياي فعل تيوضع بر رگذاريثأتي كردهايرو و ميمفاه

ي هـا  پـژوهش حاصل بيش از دو دهه مطالعه، مـشاهده، تجربـه و             حاضر تابك
 )سـمت (كه به درخواست گروه علوم تربيتي سازمان مطالعـه و تـدوين             است   نگارنده
شايسته است از مسئوالن محترم ايـن         جا در همين . ان يافته است   سام 1393ماه    در آبان 

تربيتي و مديريت طراحي و تدوين براي ويـرايش و          علوم  گروه   سازمان به ويژه مدير   
ي دانـشجو  ،يرينـص  نيحـس ي  آقـا  ازهمچنـين    .گزاري كنم   سازي كتاب سپاس    آماده
 بـا  را نجانـب يا يهـا  نوشـته  دسـت  پيـ تا تنظـيم و     كـه ،  يبهـشت  ديشه دانشگاهي  دكتر
 ،كتـاب را بـه چـاپ سـپردند         ثرؤمـ  هـاي   يريـ گپيبـا    و شدند دار عهده فراوان ةحوصل

  .مينما  مييسپاسگزار
  

  يسرخابي دوزي يمن محمد
  



 

1  

  
  

  مقدمه
  
كـه فـراوان بـه كـار         ايـن   كه بـاوجود    است يعبارت» ي توسعة آموزش عال   يزيربرنامه«

. ي هــستند تــا لفظــيشتر مفهــوميــز دارد؛ ابهامــاتي كــه بيــ نياديــرود، ابهامــات زمــي
آورد؛ هـاي گونـاگوني را بـه ذهـن مـي          هرروي، انديشيدن به ايـن عبـارت، پرسـش        به

ك دســتگاه يــه بــه ي شــبيزيــرا برنامــهيــست؟ آيــ چيزيــر منظــور از برنامــه:ازجملــه
توانـد در   ق ساخته شـده باشـد، مـي       يده و دق  يشود كه اگر سنج   ياشته م  پند يريگقالب
اي در حـوزة    ينـ يبشيط قابـل پـ    ين شـرا  يا چنـ  يـ  بـه كـار رود؟ آ      ينيبشيط قابل پ  يشرا

 ياشـده  توسعة آموزش عالي، برنامة آماده     يزيرا برنامه ي وجود دارد؟ آ   يآموزش عال 
 از جنس   يزيركه برنامه  اين اي است خوب اجرا شود؟      يكافكه براي مؤثر بودن     است  
شـود  ي در نظر گرفته مي  يهاريزي همچون سازه   آيا برنامه  يعني است؟   ساختن و ايجاد

رات در خود، بـا  ييجاد تغير، با ايط متغيتوانند در شرا هستند و مي   يكه در آغاز مفهوم   
ر دهنـد؟   ييـ ز تغ يـ ط را ن  ين دگرگوني، آن شـرا    ي ا يط جديد سازگار شوند و در پ      يشرا
. تابنـد ق را برنمـي   يـ  دق ينيبشيهايي است كه پ   دايكي از جنس نوپ   يالكتيند د ين فرا يچن

 يندين فرا يشود كه چن  هاي پيشين، اين سؤال مطرح مي     سرانجام، با انديشه در پرسش    
   ينـد را معرفـ    ين فرا يـ تـوان ا  ي مـ  يرد و بـا چـه مفهـوم       يـ تواند به خـود بگ    ي م يچه نام 

دادن  نـشان  ين كتـاب نيـز در پـ       يـ دارد و در ا   ل وامي كرد؟ آنچه پژوهندگان را به تأم     
و » برنامـه «گونـه كـه مـصطلح اسـت         تـوان آن  ينـد را نمـ    ين فرا يـ ن است كه ا   يم، ا يآن
  . ناميد» يزيربرنامه«

ده يـ  مختلـف فهم ي بوده، با معان   يستي ز يز كه خود ابتدا مفهوم    يمفهوم توسعه ن  
ر گسترش، رشـد،    ي نظ يمبهمِ واژگان كاررفتنِ شعارگونه و    شده و به كار رفته است؛ به      

دســت، ســبب شــده تــا در بــسياري مــوارد،  و واژگــاني ازايــنيشرفت، ترقــيــارتقــا، پ
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. رود، تناسـب نداشـته باشـند      يهـا بـه كـار مـ        آن ي معرف ي كه برا  يها با واژگان  تيواقع
واژة «: هـا قبـل نوشـت     سـال » توسـعة بحـران توسـعه     « با عنوان    ياادگار مورن در مقاله   

 يعنـي واژة توسـعه، نمـاي        ، بنـا شـده اسـت      يشـناخت ستيهاي ز  بر اساس زمينه   توسعه
پندارند كه اين واژه، برآمـده      يشانه م ياندشناختي است؛ اما ساده   بيرونيِ مفاهيِم زيست  

 يـة  بـر پا   يستيـ  ز يهـا سميروشن است كه ارگان   .  است يـ اقتصاد  يت اجتماع ياز وضع 
 خـود و    ة سـازند  يا رشـد واحـدها    زمـان بـ    يـك دوره، بـه طـور هـم         يك نطفـه، طـ    ي

ك توسـعة   يـ  تكـرار    يستيـ  هر توسـعة ز    يابند؛ ول ييشان توسعه م  يهاتي قابل ييشكوفا
 يك  يِان فرايند، بازگشت دوره   يابد؛ يعني ا  ييطور ادامه م  ني است و هم   ي قبل يكيژنت

ـ   يـوسعة اجتماع ـكه واژة ت  ينده؛ درصورت يوآورانة يك آ  ـاخت ن ـا س ـه است ت  ـگذشت
ب، صـفت   يـ ترتنيبـد .  نانوشـته اسـت    ةنـد يك آ يـ  سـاخت    يسـو به«، كامالً   يصاداقت

شود ابهام اهداف، فقدان هر نـوع مـدل خالقانـه و            ند رشد باعث مي   ي فرا ييگراتوسعه
بـراي  ). Moring, 1977: 247(» ت مبهم و ناقص داستان توسـعه، پنهـان شـود   يخصوص

هـا و مؤسـسات     ر دانـشگاه  يـ ران بـا تكث   يـ در ا » يگـسترش آمـوزش عـال     «مثال، عبارت   
، سـبب   ي آموزشـ  يهاها در دوره  ي در سراسر كشور، با كمترين نوآور      يآموزش عال 

  .  شده استيها و مؤسسات آموزش عالت موجود دانشگاهيد وضعي بازتولةتوسع
ط حاضر، مسئلة   ي كشور در شرا   يمسئلة آموزش عال   ترينبنيادي از   يكي ،نيبنابرا

منظـور از مفهـوم     «: شـود كـه    اما ايـن پرسـش ايجـاد مـي         .استم  يابهام و تناقض در مفاه    
  . دة خاص دانستيك پدي از يرير و تصويتعب توان آن رايدر اين كاركرد، م. »ست؟يچ

ق آن بـه    يـ وة شناخت است كـه ذهـن از طر        يك ش يمفهوم   «ياز نظر لوتان كو   
 ةجنبـ ك يـ مفهـوم  «دهـد كـه   ياو ادامه مـ  ). 52: 1389،  يكو(» ابدييت دست م  يواقع
). 52: 1389كـوي،   (» دهـد يكشد و ارزش آن را نشان م      يرون م يت را ب  ين از واقع  يمع
ت را نشان دهـد و الزم اسـت         يك واقع يتواند تمام ابعاد    يب، يك مفهوم نم   يترتنيبد
ت يـ تـا چـه حـد بـه واقع        ...) مثالً دانـشگاه، دانـشجو، توسـعه و       (ك مفهوم   يا  يم آ يبدان
ها اشاره دارند،   تيمي كه به همان واقع    يگر مفاه ير د ك است و ارزش آن در براب      ينزد

 يبرخـ «ك مفهوم هرچقـدر هـم دقـت داشـته باشـد، بـا پـرداختن بـه               يچگونه است؟   
بر همين اساس اسـت     . »گذارديگر را كنار م   يات د يده، خصوص يك پد يات  يخصوص
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ك يـ توانـد  يمفهوم مـ «: شوداي براي مفهوم قائل مي    سنده وضعيت دوگانه  ين نو يكه ا 
 چگونه يول. »بست بكشاندا آن را به بنيت كند و يپژوهش را در جهت اكتشاف هدا  

بـودن   چون متناسب  ي به عوامل  ي يك مفهوم را شناخت؟ لوتان كو      يستگيتوان شا يم
ن، يبـ  نيـ ا در. كنديت اشاره م  يبودن مفهوم و تطابق آن با واقع      قيت، دق يمفهوم با واقع  

ت يش از واقع  ي ب يها سهم   آن يريگ در شكل  يوژدئولي كه تصورات و ا    يمياو به مفاه  
م ياساس، مفـاه   نيا نامد و بر   يم» ساختهشيپ« را   يمين مفاه يكند و چن  يدارند اشاره م  

  ). 60ـ54: 1389كوي، (كند يستم و فرهنگ را نقد ميس
، يعلمـ ئـت ي همچون دانشگاه، دانشجو، ه    يمين است كه مفاه   ي ا يپرسش اصل 

ق و متناسـب بـا      يـ تـا چـه حـد دق      ...  و يعه، آمـوزش عـال    ت، توسـ  يري، مـد  يزيـ ربرنامه
قلمـداد  » ساختهشيپ «يميها را مفاه  توان آن يا م ي مد نظرشان هستند؟ و آ     يهاتيواقع

 از افـراد    يم، گروهـ  يريـ گي را در نظـر مـ      يعلمـ ئتي مفهوم ه  يكرد؟ براي نمونه، وقت   
 بـا   يرت گروهـ  آيد كـه بـه صـو       به ذهن مي   ي و پژوهش  يهاي شناخت توانمند در زمينه  

گـر متفـاوت هـستند؛    ي د يهـا  از گـروه   يكننـد و از منظـر كارشناسـ       يگر كار مـ   يكدي
ف يگونه تعر ني را ا  يعلمئتي عضو ه  يقات و فناور  يكه وزارت علوم، تحق   يدرصورت

 ارائـه   ي را بـرا   ي و عمـوم   ي علمـ  يهاتين صالح ي كه برابر ضوابط مع    يفرد«: كنديم
 احــراز كنــد و حكــم ي آمــوزش عــال در مؤســساتي و پژوهــشيخــدمات آموزشــ

 آمـوزش   يزيـ رمؤسسه پژوهش و برنامه   (»  او صادر شود   ي برا ي هيئت علم  ياستخدام
 را بـر    يعلمـ ئـت يها، عضو ه  تيات فعال يان كل يف با ب  ين تعر يا). 6: 1393ـ1392،  يعال

 ارائـه   ي و پژوهـش   يآموزشـ » خـدمات «كنـد كـه     يف مـ  يـ تعر» نيضـوابط معـ   «اساس  
تـوان ضـوابط    يـ پژوهش، م   وزشـآم) كيالكتيد( ارتباط متقابل    ا در ي آ يول. دهديم
ن يا چنـ  يـ  ممكـن اسـت؟ آ     يا اكتـشاف علمـ    يـ صورت آ  نيا  مشخص كرد؟ در   ينيمع

 يست كه اكتشاف علمـ    ين» ساختهشيپ«، مصداق مفهوم    يعلمئتياي از مفهوم ه   تلقي
 يي نـوزا  اي در كننـده ن، نقـش تعيـين    يكشاند؟ آيا وجود ضـوابط معـ      يبست م را به بن  

 ي علمـ  ي نـوآور  يسـو هـا را بـه    دي كه پـژوهش   ي جد يها دارد يا كشف روش    يعلم
هـا از   صـورت، آن روش    نيـ ا ا در يـ برنـد در ايـن حـوزه محوريـت دارد؟ آ           يش مـ  يپ
   خواهند كرد؟ يرويپ» نييضوابط مع«
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مي همچـون   يم ديگر نيز به كار بـرد؛ مفـاه        ي مفاه ي را برا  يلين تحل يتوان چن يم
م ين مفـاه يـ  ايِا ـ مرحلـه  يف خطيتعار...  وي درسيزير، برنامهيموزش آيزيربرنامه

، امكانـات،  يهـدف، اسـتراتژ   (سـرهم اتفـاق بيفتـد       د مراحـل آن پـشت     يـ كه قاعدتاً با  
 متنـوع و گـاه متـضاد را در          يهـا ييدايـ توانـد نوپ  ي، تا چه حد م    ...)، اصالح و  يابيارز
ان، يدانـشجو » يهـا برنامـه «صـورت    نيا بفهمد؟ در ...  دانشگاه، كالس و   يِدان واقع يم

 در يشوند ولـ ان نميي و كاركنان ـ كه به صورت افكار و اعمال ب يعلمئتي هياعضا
 يهـا تيـ كننـد ـ در تحـوالت موقع   يدا مي ظهور پيها و مؤسسات آموزش عالكالس
كـه همـان    ( گاه مبتكرانـه     يهان برنامه يگاهي خواهد داشت؟ اگر ا    ي چه جا  يدانشگاه

ان يــوارد جر)  و كاركنــان هــستنديعلمــئــتي هيان، اعــضايعمــال دانــشجوافكـار و ا 
  ساخته چه خواهد شد؟ شي پيهات برنامهي شوند، وضعيتيري و مدي، پژوهشيآموزش

د؛ يـ آيها تعارض و تضاد به وجود متيم و واقع  ين مفاه ين ا ي، ب صورت  در اين   
 ياند كه كـاركرد اصـل      پنهان شده  ي ناآشكار ي مفهوم، معان  يزيرا در وراي بعد صور    

 مختلف و گاه ين معاني ايآشكارساز. هاست ازآنِ آني نظام آموزش يِدان واقع يدر م 
  . استي آموزش عاليهاتي در درك واقعيمتضاد، يك قدم اساس

، بـه آنچـه درواقـع       يم صـور  ين است تا با گذار از مفـاه       ين كتاب تالش بر ا    يدر ا 
د يـ  دارنـد و با    يخيز براي خود تار   يم ن يد كه مفاه  يكن تأ ي با ا  ؛افتد، پرداخته شود  ياتفاق م 

تر گفتـه   طور كه پيش  همان. ها در طول زمان، متناسب ساخت     تيرات واقع ييها را با تغ   آن
 يامـدها يهـا و پ   تيـ ن فعال يج ا ي، نتا ي دانشگاه يها سيستم يهاتي فعال ييايشد، به دليل پو   

ن، هرگونـه  ييابـد؛ بنـابرا  ير مـ ييـ ش تغ يهـاي مختلـف، كمـاب     ها و مكـان   ها نيز در زمان   آن
 ي خواهد بود و از سـو      يها در نظر گرفته شود، نسب     ت آن يفي ك يابي ارز ي كه برا  يشاخص

ت را به صورت    يفيتوان ك ي، نم ي آموزش يهادهيبودن پد ي و تحول  يل تكامل يگر، به دل  يد
 دوزي  يمنـ ي(ر اسـت    يناپـذ فيـ  تعر يت آموزشـ  يـ في ك يرونيـ ف كـرد؛ ازا   يـ مطلق تعر 
 از كيفيـت آموزشـي بـه        ينگـر و حتمـ    يف قطع ين، هرگونه تعر  يبنابرا). 1391،  يسرخاب

تـوان   اصالت را ـ كـه مـي   يانجامد؛ يعني مستمر آن، به تخريب آن ميند اعتالي فرايجا
. كنـد يد است ـ سلب م ي نوپديهاتيفي دانست و مترادف با كييدايت و نوپيآن را خالق
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 بـر   ي اساسـ  ي، نقـد  )52: 1389،  يكـو (»  اسـت  ي منفـ  يتـ يهر حتم «كه  ان اين ينوزا با ب  ياسپ
  . كندي وارد مي جزميكردهايرو

 چيـزي  آن هـوش «: داد پاسـخ  چيست؟ هوش كه شد سؤال بينه آلفرد از وقتي
 كـه  اسـت  هوشـمندانه  ايـن پاسـخ، پاسـخي     . »كنندمي تعيين من هايآزمون كه است
 طريق از هوش تعيين بر اردرنتيجه، اصر  .هستند نسبي حد چه تا تعاريف دهدمي نشان

 ايـ  كنـد  كُنْـد  را انسان شگرف هايتوانايي يطبيع تكامل بساچه مختلف، هايآزمون
 را فـرد ) سـازش  نـه  (سازگارشـوندگي  تـوان  و دارد وجـود  هـوش  البته. ببرد هبيراه به
 كـه  دارد ربط مختلفي عرضي و طولي عوامل به سازگارشوندگي اين ولي رساند؛مي

 مـورد  در بايـد  اينقادانـه  رويكـرد  چنين. 1زندمي كنار تعريف در را حتميتي هرگونه
  .شود اعمال نيز عالي آموزش مديريت و ريزيبرنامه در قطعيت

                                                                                                                             
اي در  وپـرورش تهـران بـه مدرسـه       در دورة راهنمايي در دهة پنجاه، مشاوري از طرف آمـوزش            .1

پـس از   . آموزان را راهنمايي كند   آيد تا بر اساس آزمون مشاورة تحصيلي دانش       غرب تهران مي  
خواند و بر اساس نتايج آزمـون خـود خطـاب بـه او     آموزان را فراميانجام آزمون يكي از دانش   

. »!اي بـاال بيـايي  نيز توانسته) كالس سوم راهنمايي  (دانم كه چگونه تا اينجا      واقعاً نمي «: گويدمي
 شـود، در دورة كارشناسـي شـاگرد       رقمي مـي  آموز يك رتبة سه   بعدها رتبة كنكور همان دانش    

 ! كندهاي ارشد و سپس دكتري نيز رتبة نخست را كسب ميشود و در آزمون اول مي




