
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
 228 -  203، 1396بان ، شمارة پنجم، آهفدهمـ پژوهشي، سال  نامة علمي ماه

  و حديث نآقرعلوم  ةرشت درسي ريزي نقد مباني كالن در برنامه

  *رضا فخّاري علي

  چكيده
ريزي درسي هم بر امور كالن و كلي و هم بر جزئيات استوار است كه نوع نگاه بـه   برنامه

تـرين امـور    . از مهمداشتكيفيت آن خواهد  درسي و ةهريك تأثير مهمي در تدوين برنام
 ةلمسـئ و نيـز   ،مأموريـت كالن در اين خصوص نيازسـنجي، تعيـين و تحديـد اهـداف و     

گـردد.   درسي به ضعف و قوت اين امور برمي ةي است. ضعف و قوت يك برنامابي ارزش
ارزيـابي و   سازي هر فعاليت آموزشي الزم اسـت هريـك از اركـان آن    براي بهينه بنابراين
ها برآمد. از بررسي اجمالي  ها درصدد رفع آن با شناخت كاستيبتوان تا  شودشناسي  آسيب
آيد كه امعان نظري جدي در ابتناي بر  و حديث چنين برمي قرآنعلوم  ةدرسي رشت ةبرنام

هاي رشـته و   تواند  يكي از ضعف اين مي و ريزي درسي وجود نداشته است اصول برنامه
ريزي بدون برنامه و  هاي الزم در دانشجويان تلقي شود. برنامه يمند توان نشدنيجادا عامل
بلكـه خـود مشـكلي     ،كنـد  تنها رفع مشـكل نمـي   انداردهاي آموزشي نهبا است نبودن منطبق
  شود دركنار ديگر مشكالت. مي

  .و حديث، نقد قرآنعلوم  ةريزي درسي، سرفصل، رشت برنامه ها: كليدواژه
  
  مقدمه .1

و حكايت از نـوع   ودش ميدانشگاهي سند اساسي آن رشته محسوب  ةدرسي هر رشت ةبرنام
تـدوين يـك    الزم است نگرش به رشته و چگونگي مديريت علمي و آموزشي بر آن دارد.

بر مباني و اصولي علمي  تحصيلي مبتني ةدرسي و آموزشي يك رشت ةبرنام درقالبسرفصل 
  باشد تا بتواند فراگير را به حد مطلوب برساند.

                                                                                                 

  Fakhary_a@Yahoo.com، و حديث قرآنگروه علوم  ،عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي *
 04/05/1396 ، تاريخ پذيرش:14/03/1396 تاريخ دريافت:



 1396بان ، شمارة پنجم، آهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   204

دانشگاهي بايد مشمول اين اصل قرار  اي هرشت مثابة بهو حديث نيز  قرآنعلوم رشتة 
اتصال به دو منبع  سبب هتر را پي بگيرد. ماهيت رشته ب و طريق اعتالي هرچه بيشگيرد 

دارد تا امعان نظر مضاعفي در ايـن   بر آن مي ،و حديث قرآنيعني  ،مهم و اصليِ اسالمي
اسـت جديـد   رسد تدوين سرفصلي  ذهن  بهاي كه شايد  خصوص انجام گيرد. اولين ايده

تـرين   هاي قبلي فروكش نمايد. ولي بايد گفت تـدوين سرفصـل جديـد سـاده     كاستي تا
له و مشـكل، بـدون   ئتوان در اين خصوص انجام داد. حـل يـك مسـ    كاري است كه مي

كه  تر اين مهم ةشايد به آن فرجام مطلوب نرسد. نكت هاي آن، شناخت ابعاد قضيه و ريشه
صورت رايج آن مشكالت آموزشي و علمي اين رشته را  اگر قرار بود تدوين سرفصل به

قريب به پـانزده سرفصـلي    با حل كند، تاكنون اين اتفاق مبارك محقق شده بود؛ چراكه
 بنـابراين شـد.   تر مشكالت رفع مي بايد همه يا بيش است كه براي اين رشته نوشته شده

رازوي نقد بـه سـنجش   رو در ت  قبل از هر اقدامي معضل پيش الزم است رسد مينظر  به
و محتـواي درسـي موجـود     ،از قبلِ آن، از خود رشته، اهداف آن ،گذاشته شود تا بتوان

اول  :كردتوان به دو صورت عمل  مي زمينه. در اين كردتر از قبل تصور  خوانشي صحيح
صورت موردي نقد شود تا ضعف و قـوت هريـك عيـان     ها به كه هريك از سرفصل اين

اخيـر را در   . ايـن نوشـتار مـورد   شودريزي درسي بررسي  ه مباني برنامهك دوم اينشود؛ 
  كه در اين خصوص چنين كاري انجام نشده است. ويژه آن هخود قرار داده است؛ ب ةبرنام

 بنگريـد بـه   تـر  شيب اطالع يبراه شده است (ئدرسي ارا ةبرنام ةتعاريف متعددي دربار
دوره يـا  «معناي  به» curriculum«التيني  ةواژ درسي را معادلبرنامة ). 29- 28 :1388 يملك

كـه مـدارس و مؤسسـاتي در     جا ). ازآن23 :1391 يملكاند ( گرفته» راهي كه بايد طي شود
يـابي بـه    كه در سطوح مختلف آموزش امتحانات بسيار سـختي را بـراي راه   اند قديم بوده

تري دارد  آموزش تناسب بيشاند، اين معني با كاركردهاي اين نوع  هاي باالتر داشته كالس
ميـدان مسـابقه يـا ميـداني     «معنـي   به »currere« ةآن را در واژ ة). بعضي نيز ريش24 :همان(

رو، اطالق چنـين لفظـي    ). ازاين11 :1390ديگران  و يمهرمحمداند ( دانسته» براي دويدن
همـين  ). بـر  همـان اند ( تخصصي يا علمي را تمثيلي و استعاري فرض گرفته ةبه يك رشت

دو  هـر گردد: نخسـت   درسي به دو امر برمي ةاساس، وجه تشبيه ميان ميدان مسابقه و برنام
حركـت در   ةوجود موانـع دشـواركنند   دوم، ؛شده دارند آغاز و فرجامي مشخص و تعريف

 ةتـوان گفـت كـه برنامـ     درسي مي ةسنتي از برنام يبا برداشت ،). بنابراينهمانمسير است (
  :از درسي عبارت
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شده است كه يادگيرندگان  شده و مسير شناخته گرفته هاي ازپيش اي از تصميم مجموعه
هـا   كه اين مجموعه از تصميم ريزان بايد طي كنند؛ مضاف آن براساس تشخيص برنامه

شود كه براي  درسي منعكس مي ةنماي برنام درسي يا چهارچوب و راه ةدر سند برنام
نظر گرفتـه شـده اسـت     تحصيلي در ةدورتحصيلي يا يك  ةيك درس خاص يك پاي

  ).12 :همان(

درسـي   ةهاي دانشگاهي سند اصلي برنام كه سرفصلد كرتوان ادعا  مي ،طبق اين تعريف
 ةريـزي درسـي و آموزشـي، طراحـي برنامـ      ازنظر متخصصان برنامه شود. هر رشته تلقي مي

هاي علمـي يـك    آموزشويژه در مراكزي چون مدرسه و دانشگاه كه اركان اصلي  هب ،درسي
به مواردي كه  بنابراينبر اصول و قواعدي علمي باشد.  شوند، بايد مبتني كشور محسوب مي

رسـد پرداختـه    نظر مـي  ريزي درسي اين رشته به توجه در برنامه از امور كالن يا مهم و قابل
  و تجارب شخصي نويسنده است. ،ها ، تحليلهانظرر ب   خواهد شد كه مبتني

  
  سنجينياز .2

زادگـان و   هاي مختلف كاربرد وسيعي دارد (عباس نياز يك مفهوم عمومي است كه در زمينه
شـده اسـت،   منجـر  اين وسعت كاربرد بـه تعـاريف متعـددي     اگرچه ).56 :1388 زاده ترك
دهند (همـان). توجـه بـه     حال، همگي يك نوع مفهوم يا احساس مشترك را انتقال مي بااين

گيرد (همـان).   ريزي قرار مي آن جهت است كه مبناي طرحاز » نياز«هايي چون  تعريف واژه
يـا   ،رس، ضـروري  دسـت  بنابراين، نياز چيزي است كه براي ارضا و تحقق يك هدف قابـل 

مفيد است (همان). درحقيقت، شناسايي و تعيين اهداف منوط به نيازسنجي درست اسـت.  
بلكـه غيـرممكن خواهـد     و سريناماف اهدتوان گفت كه بدون نيازسنجي نيل به  مي بنابراين

  ها در بعضي از مشكالت ريشه در همين امر داشته باشد. بود. شايد علت بعضي درجازدن
لي اسـت كـه الزم اسـت بـا حساسـيت      ئترين مسـا  نياز در امور آموزشي از مهم ةلئمس
هاي دانشـگاهي از اهميـت مضـاعفي     . اين امر در آموزش عالي و رشتهدشوتري دنبال  بيش

اي بـا كيفيـت آمـوزش     هر كشوري ارتباط مستقيم و وابسته ةبرخوردار است؛ چراكه توسع
معني نفي ارزشي ديگر مراكز آموزشـي ازجملـه آمـوزش و     البته اين به عالي آن كشور دارد.

ولي بايـد بـه ايـن نكتـه      ؛هاي دانشگاهي است آموزش  ةكه درحقيقت مقدم نيست پرورش
). 7 :1389 انــد (كابــال بـراي خودشــان تأســيس نشـده   فقــطهــا  كــه دانشـگاه  كــردتوجـه  

رف       عبارت به دور از هرگونـه   ،ديگر، هدف دانشگاه فقـط پـرداختن بـه مباحـث علمـي صـ
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بردي خود  برآن الزم است تأثير كاربردي و راه بلكه عالوه ،اثربخشي در سطح جامعه نيست
مسـئول آمـوزش    را ضمن آموزش و فراگيري به محيط خود انتقـال دهـد. آمـوزش عـالي    

اي پايـدار و متـوازن موردنيـاز اسـت      و محققاني است كه براي توسعه ،مديران، كارشناسان
هـا نيازمنـد    ابتدايي و دبيرستان و نيز معلمـان آن  ةهاي دور ). حتي تقويت آموزش9 :(همان

شـود (همـان). بـر ايـن      ه مـي ئازطريق مؤسسات آموزش عالي ارا آموزشي است كه عمدتاً
يك  منزلة به ،و حديث قرآنعلوم  ةنيازسنجي درخصوص رشت ةلئورت دارد مساساس، ضر

بودن اين رشته را نيز  . اگر چندبعديدشوتري لحاظ  با شدت و دقت بيش ،دانشگاهي ةرشت
  گيرد. مي  خود تري به له شكل جديئاهميت مس نظر بگيريم، در

دين است كه بر دو  ةترين بعد اين رشته ارتباط آن با گستر و محوري ،ترين اولين، مهم
ترين عنصر  اصلي منزلة و حديث استوار است. توجه به امر دين به قرآنمنبع وحياني 

مختلفي ازجمله علم ديني، اخالق ديني در دو بعد  شقوق كهه ،فرهنگي در يك جامع
گيرد، اهميت اين رشته  مي بر ... را درو  ،فردي و اجتماعي، سياست ديني، اقتصاد ديني

  كند. مي تر بيشو كيف آن را  مو توجه به ك
  گشا باشد: تواند تاحدي راه زير مي هاي  پرسشتأمل در 

 چه نيازي به اين رشته وجود دارد؟. 1
  التحصيالن اين رشته وجود دارد؟ چه نيازي به فارغ. 2
  ؟ستاالتحصيالن اين رشته نياز  در چه جاهايي به فارغ. 3
  ؟ندكن ميالتحصيالن اين رشته چه نيازهايي را برطرف  فارغ. 4
ة توانـد در پيكـر   مدهايي را ميامهم اين است كه بود و نبود اين رشته چه آثار و پي ةنكت

ديگر، حذف اين رشته موجب چه نقصان و فقداني خواهد شـد و   تعبير كند. به جامعه ايجاد 
. اسـت و افـراد آن   ،كه باعث رشد و تعالي دين، جامعه داشته منافعي خواهد چ آنوجود 

كسوتان اين رشته بر آن است كه با حذف اين رشته هيچ اتفاقي نخواهـد افتـاد    يكي از پيش
  ).10 :1381 فشاركي لساني(

  
  علميه ةمأموريت اين رشته و تفاوت آن با مأموريت حوز .3
اساسي نيـز توجـه جـدي شـود و آن      ةاست به يك نكت عنايت به بحث نيازسنجي الزم در

درنظرداشتن مأموريت هريك از نهادها و مراكز آموزش ديني در ايـن خصـوص اسـت. در    
ديربـاز   ازعلميـه   ة. حـوز انـد  اكنون متولي اين امر مهم كشور ما دو نهاد حوزه و دانشگاه هم
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ل دينـي  ئو ترويج مسا ،بليغمسئوليت تعليم، ت هو احساس وظيف ،ها براساس نيازها، ضرورت
تبـع آن بـا دو نـوع     و در اين انجام مسئوليت حداقل با دو مخاطـب و بـه   هعهده داشت را بر

كه خود داراي مراتـب مخاطـب    ،شامل عموم مردم ،يك گروهه است: مأموريت مواجه بود
 م و فراگيري علوم ديني را داشـتند. علكه قصد ت ،تعداد خاصي شامل ،است و گروهي ديگر

 اي كه حدنصابي بـراي يـادگيري در   دسته :شد كلي تقسيم مي ةگروه دوم حداقل به دو دست
گرفتند و هدفشان بر اين نيت استوار بود كه با همين مقدار به امـر مقـدس تبليـغ و     نظر مي

هـا   . بر اين اسـاس، بخشـي از آن  كنندتكليف اداي هاي اسالمي درميان جامعه  ترويج آموزه
اي ديگـر ازطريـق    چون امامت جماعت در يك مسـجد را داشـتند و عـده   دار اموري  عهده

اي ديگر با اسـتمرار در تعلـيم و    آوردند. دسته جا مي راني مأموريت خود را به وعظ و سخن
سمت يك استاد يا محقـق ظـاهر    درصورت تخصصي قصد داشتند  م در سطوح باال و بهلتع

هـاي افـراد تاحـد     كـه امكـان ظهـور خواسـته    خدمت خود ادامه دهند. اين بود   و بهشوند 
  توجهي فراهم بود. قابل

صـورت خيلـي دقيـق، روشـن      درخصوص نهاد دانشگاه نيز ضرورت دارد اين مهم، به
گذار اين رشته بر اين مأموريت و تمايز آن با مأموريت حوزه واقف  يعني هم سياست ؛دشو

و  ،ها تا ميزان تطابق اهداف، خواستهباشد و هم داوطلب ورود به اين رشته بر آن آگاه باشد 
هاي خود با اين مأموريت را بسنجد و بتواند با تصميمي صحيح كه برخواسـته از   يمند توان

شناخت درست است اين راه را انتخاب كنـد. بـر ايـن اسـاس، بايـد مشـخص شـود كـه         
ـ  اين رشته چه وظايفي را مي ةآموخت دانش وقعي كـه از  تواند برعهده داشته باشد. آيا همان ت

 ةآموختـ  رود. آيا دانش رود از اين شخص نيز انتظار مي حوزوي انتظار مي ةآموخت يك دانش
كـه يـك فـرد حـوزوي     ورد آجـا   بهرا تواند همان اموري  و حديث نيز مي قرآنعلوم  ةرشت

همـان   صرفاً وكه وظايف ديگري بر دوش دارد  حداقل در تعامل با عموم مردم دارد، يا اين
  تواند انجام دهد. ها را مي وظايف و مأموريت

 و حديث و تعيين وجوه اشتراك و خصوصـاً  قرآنعلوم  ةبنابراين، تعيين مأموريت رشت
ريزي آموزشي و درسي اين  وجوه افتراق در وظايف هريك از ضروريات مقدماتي در برنامه

كه يكي از  باشد شده نييتع شيپ ازقواعد بر اصول و  ريزي بايد مبتني رشته است؛ چراكه برنامه
هاسـت. ايـن نيـز ارتبـاط      آن اصول و قواعد همين تعيين و مرزبندي وظـايف و مأموريـت  

 بـارة در كننده تعيينكه يكي از عوامل مهم و   طوري هگذاري دارد؛ ب با امر مهم هدف يمستقيم
توان سه ضلع يك مثلث دانسـت كـه اضـالع آن     و هدف را مي ،. نياز، مأموريتاسترشته 
  دارند.ديگر  يكوثيق و ناگسستني با  يارتباط
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  گذاري رشته هدف .4
يندي رسمي است كه طي آن مقاصد و اهدافي كـه بـراي كسـب و كـار،     اگذاري فر هدف

 ).16 :1390 يله ينداو ل لوسيشود ( نظر داريم تعريف مي يا گروه كاري در ،واحد سازماني
نتـايجي مشـخص در سـطح فـردي يـا       بـه  يـابي دست دار عهده ارذگهدف يند،ادر اين فر

و  ،قـوي  ةمـدت، ايجـاد انگيـز    اندازي بلنـد  شود كه اين خود باعث خلق چشم گروهي مي
چنين موجب دستاوردهاي عظيمي چـون تمركـز    (همان). همشود  ميتمركز منابع و زمان 

گيـري واحـد در سـازمان يـا گـروه كـاري،        تحقق، ايجـاد جهـت   ةترين امور بايست بر مهم
و نيز ايجاد انگيزه و بهبـود رضـايت    ،بندي كارها با تمركز بر وظايف اصلي و مهم اولويت

هـاي   ترين مسئوليت ها تعيين هدف يكي از اصلي شود (همان). امروزه در سطح سازمان مي
هـا را   هـاي آن  دهـي فعاليـت   مل جهتنما و عا راه درنقششود كه  مديران دانا محسوب مي

  ).11 :(همانكند  ميهدايت 
ــ  ــابراين، الزم ــ ةبن ــه      ةمقدم ــت؛ چراك ــداف آن اس ــا اه ــدف ي ــين ه ــري تعي ــر ام ه

 ةو افـاد  انتفاع حيزيا تعيين اهداف نامتناسب تحقق صحيح آن امر را از  نكردن گذاري هدف
راه و  نكردن يعني انتخاب . اختالل در هدفدكروري مطلوب ساقط خواهد  كارآمدي و بهره

گشـتن؛ يعنـي فقـدان      دور خود  ابزار صحيح و مناسب يعني در وادي حيرت سرگردانانه به
ز اهميت است كـه در متـون   ئقدري حا امر پيش رو. اين مشكل به دربارةمعرفت و بصيرت 

  است: شدهتقبيح  تشد عمل به دستورات ديني به ةولو در حوز ،ديني
ةَ  عنْ سنَانٍ بنِ محمد عنْ أَبِيه عنْ خَالد بنِ محمد بنِ أَحمد عنْ حابِنَاأَص منْ عدةٌ ـنِ  طَلْحـب 
ديقَالَ ز تعما سأَب دبع قُولُ ع اللَّهُل ياملَى الْعرِ عيرَةٍ غَيصرِ بائلَـى  كَالسـرِ  علَـا  الطَّرِيـقِ  غَي 

هزِيدةُ يرْعرِ سيداً إِلَّا السع43 ،1 ثيحد ،1  ج :1362 ينيكل( ب، ابنْ بلَ ممرِ علْمٍ بِغَيع(. 
 كنـد  مـى  عمل دانايى و بصيرت بدون كه كسى: فرمايد ي) مالسالم عليهصادق ( امام

  .آورد يبار نم از راه را به يجز دور يرشكه سرعت س راهه بي در است روي راه چونهم

هدف باشد. اگر كسي  بي يتواند معلول درحقيقت، مي ،سخن، عمل بدون بصيرت ديگر به
، چگونـه ممكـن اسـت    دكنـ نطور دقيق مشخص  هولي مقصد خود را ب ندكقصد مسافرت 

  مسير آن و راهور مناسب اين سفر را تعيين كند.
چـه از   گذاري آن بايـد گفـت آن   هدف ةلئو حديث و مس قرآنعلوم  ةدرخصوص رشت

هـاي ايـن رشـته در مقطـع كارشناسـي مشـاهده        بررسي اهدافي كه در سرفصل يا سرفصل
تواند داشته باشد كه يكي از  آيند نيست. اين امر عوامل متعددي مي شود مطلوب و خوش مي
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تعريف دقيق و روشن از عنوان رشته است. درحقيقت، هـر برداشـتي از ايـن    نداشتن ها  آن
  الشعاع خود قرار دهد. شته و اهداف آن را تحتسوي ر و سمتتواند  اصطالح مي

 قرآنو تحصيل صحيح معارف  قرآنمبادي و مباني ورود به تفسير  قرآناگر مراد از علوم 
باشـد، بـاز    قـرآن باشد، الزم است منابع خاص خود را داشته باشد و اگر منظور خود تفسير 

كـه   هـا و ايـن   ز هريك از تعريفرسد تماي نظر مي بهطلبد.  مباحث و منابع مقتضي خود را مي
ها مدنظر است ملحوظ نظر طراح رشـته و مـدون سرفصـل آن نبـوده اسـت.       يك از آن  كدام

 اش كه عالقه ،كه معلوم نيست مخاطب رشته تواند منشأ آفتي ديگر باشد به اين همين نكته مي
نـوع   قـرار اسـت چـه    ،و حديث گره خورده اسـت  قرآنعلوم رشتة با اسم  قرآنبه ساحت 

عنـوان   . آيا قرار است فقط بـه كنداين رشته اخذ و كسب  ةتربيت و كسب مهارتي را در ساي
هاي درس حضور يابد، يا قرار است با گذراندن برخي  فراگير صرف معارف ديني در كالس

  دو مورد. يا هر كنديك محقق و استاد ظهور  تا درمقامبپروراند اي را در خود  دروس ملكه
و استاندارد علمي  ،توجهي به رعايت مبادي، مباني شود بي كه مشاهده ميمشكل ديگري 

 406 ةجلسـ  18/10/79 مصـوب  سرفصـل تـوان بـه    مي مثالً،گذاري است.  در بحث هدف
بند يك از فصل  در. دكراشاره  فناوري و، تحقيقات علوم، وزارت ريزي برنامه عالي شوراي

  .)1 :1379 يزير برنامه يعال يشورا( تاس چنين آمده» تعريف و هدف«اول ذيل عنوان 
 و ياسـالم  معـارف  و فرهنـگ  بـه  آگـاه  و متعهد يانسان يروين نيتأم و تيترب منظور به
 يكارشناسـ  مقطـع  يدرس ةبرنام نيتدو و هيته به يدرس يها برنامه در لتحو لزوم به باتوجه
  .است شده اقدام

  :از ندا عبارت برنامه نيا اهداف
  ؛يدرس يها برنامه يفيك يارتقا. 1
  ؛ي روزآموزش يازهاين با متناسب يا برنامه ةارائ. 2
  ؛يثيحد و يقرآن دروس نيب تر شيب تناسب يبرقرار. 3
  .يعرب دروس يفيك و يمك گسترش بر ديتأك. 4

 و فرهنگ به آگاه و متعهد يانسان يروين نيتأم و تيترب« ،شود كه مالحظه مي گونه همان
كـه   تواند هدف اصلي تلقي شود؛ درحالي كه مي استمحوري  ةجملاولين » ياسالم معارف

كـه بعـد از ايـن تعريـف      به اين بيان شده و باتوجه »هدف و فيتعر«اين عبارت ذيل عنوان 
ار تعريف ذگ اول نزد هدف ةنيز ذكر شده است، گويا مراد از جمل» برنامه نيا اهداف«عنوان 

  رشته است نه هدف آن.
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آشـفتگي وجـود دارد.    يرسد در ساختار و محتواي اين بيان، نوع مينظر  رو، به اين از
 نيتـأم  و تيترب«تعبير  ثانياً؛ اهداف آن ذكر شود از مستقلكه تعريف رشته بايد  اين اوالً

تعريـف   درحكـم توانـد   نمـي » ياسالم معارف و فرهنگ به آگاه و متعهد يانسان يروين
نـاظر   ،كه از فحواي آن پيداسـت  گونه همان ،چراكه اين تعبير، موردقبول واقع شود هرشت

 ةبـا برنامـ   ،اگر هدف اين رشته تلقي شود ،تعبير مذكور ةچنين مقايس به هدف است. هم
اسـت كـه ايـن     گفتنيسويي و سازگاري ندارد.  شده هم درسي و محتواي دروس تعيين

نحـوي بـه    خـواني بـه   خـوان نيسـت. ايـن نـاهم     هدف با تعريف امروزي و رايج آن هم
بـه  قبل كه در مباحث گردد  مي بر» و حديث قرآنعلوم «تعريفي روشن از  نبودن دردست

توانـد هـدف يـك رشـته      شده نيز نمي بيان ةگانديگر، اهداف چهار سوي آن اشاره شد. از
تواننـد از لـوازم هـدف يـا اهـداف       درحقيقـت، مـي   ، . اين موارد چهارگانـه شودقلمداد 

 چنـين  رسيدن به آن هدف اصلي بايد بـه  زمينة درريز درسي  امهحساب آيند. يعني برن به
  :توجه كنداموري 

  ؛يدرس يها برنامه يفيك يارتقا. 1
  ؛ي روزآموزش يازهاين با متناسب يا برنامه ةارائ. 2
  ؛يثيحد و يقرآن دروس نيب تر شيب تناسب يبرقرار. 3
  ي.عرب دروس يفيك و يكم گسترش بر ديتأك. 4

تواند مربـوط بـه هـر درسـي باشـد.       ريزي است كه مي مورد اول و دوم از اصول برنامه
اگرچـه مربـوط بـه     ،و حديث ندارد. مورد سوم و چهارم قرآنعلوم  ةرشتربطي به  بنابراين

سـخن از   ديگـر  آن و بـه  زمينـة  دربلكه منوط به هدف و  ،هدف نيست ءجزاين رشته است، 
. انـد  ويژه موارد سه و چهـار كلـي و مـبهم    هر چهار مورد بكه ه آن مضافلوازم هدف است. 

دارد، بايد تأكيد ي ثيحد و يقرآن دروس نيب تر شيب تناسب يبرقراركه بر  ،مورد سوم بارةدر
گفت كه اين دو گروه درسي شقوق مختلفي دارند كه معلوم نيست ايـن تناسـب نـاظر بـه     

ـ  دروس يفيك و يكم گسترش بر. درخصوص مورد چهارم كه ستها آن يك از كدام  يعرب
ورزد مشخص نشده است كدام بخش از علوم عربي مراد است. اگـر هـدف ايـن     مي ديتأك

باشد، » ياسالم معارف و فرهنگ به آگاه و متعهد يانسان يروين نيتأم و تيترب« رشته صرفاً
فراتـر از  گـذار رشـته    كند؛ ولي اگر سياست تسلط به زبان عربي درحد فهم متون كفايت مي

مدنظر داشته باشـد، آمـوزش زبـان عربـي را بايـد       ،جهان عرب اايجاد ارتباط ب مثالً ،اين را
  نظر گيرد. در يديگر ة گون به
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 ،نويسي است هاي اصلي سرفصل كه درحقيقت، پايه ،بنابراين، مبادي تدوين اين سرفصل
فصــل براســاس و ضــرورت دارد تمــام اركــان و عناصــر سر را نــدارداســتانداردهاي الزم 

  .شودهاي علمي بازبيني  مالك
  

  شناسي مخاطب .5
ـ  اسـت توجه  خصوص در امر آموزش، مهم و قابل هب ،لي كه در هر امريئيكي از مسا  ةمقول

شناسي است. توجه به سطح سني و علمي مخاطبـان در كـالس درس از مـواردي     مخاطب
گيرد. آمـوزش و   بندي فراگيران قرار مي در برخي مراكز آموزشي مالك دسته دج است كه به

آمـوزان اهميـت    كلي حداقل به سطح سنّي دانش طور هبپرورش در سه مقطع آموزشي خود 
 ،دهد. بعضي مؤسسـات آموزشـي نيـز    حضور در كالس را مي ةو براساس آن اجاز دهد مي
  كنند. علمي مخاطب خود را تفكيك مي نظراز ،آموزش زبان انگليسي ةدر حوز مثالً

سنّي شايد براي ورود به دانشگاه مقدور نباشد و  نظرروشن است كه تفكيك مخاطبان از
حال، اگر مسـامحتاً   علمي نيز كسب امتياز در آزمون ورودي كنكور مالك باشد؛ بااين نظراز

اي از  ديگـر زيرشـاخه  به  ،بگذريم اند سهم خود در امر آموزش مهم از دو مورد مذكور كه به
مهـم   ةلئقبلي است. اين مس ةلئتر از دو مس رسيم كه از جهاتي مهم شناسي مي مخاطب ةمقول

و هدف ورود به اين رشـته اسـت كـه شـايد هـيچ       ،شناخت مخاطب ازحيث قصد، انگيزه
بـا تعريـف    يله ارتباط مسـتقيم و تنگـاتنگ  ئتر شده است. اين مس توجهي به آن نشده يا كم

  و مأموريت آن دارد. ،هدافرشته، ا
چـه چيـزي بايـد آموختـه     «صل است كه اين ا توجه به ريزي درسي برنامه ةاولين مرحل

بـه چـه    بنـا «اي كه بايد به اين اصل اضافه شود آن است كه  ). نكته26 :1391 ملكي» (شود؟
بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه شخص فراگيـر  ». هدفي، چه چيزي بايد آموخته شود؟

  هدف است. ةكنند تعيينيكي از متغيرهاي 
متعـددي داشـته باشـند.     دواعـي توانند  و حديث مي قرآنعلوم  ةرشتداوطلبان ورود به 

  اي از اين دواعي است: موارد زير نمونه
  ؛صرف فراگيري معارف ديني ـ
  ؛كسب ملكه و قدرت فهم براي ارتباط با معارف ديني ـ
  ؛مبلّغ و مروج ديني ـ
  ؛دن در علوم دينيش  محقق ـ



 1396بان ، شمارة پنجم، آهفدهم، سال هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش   212

  ؛صرف اخذ مدركي مربوط به مشاغل اين حوزه براي اشتغال ـ
  .صرف اخذ مدرك براي هر نوع اشتغال يا ... ـ

 بـا متفـاوت  بايـد  آن  ريـزي  و برنامـه  ،براساس اصل مذكور، نوع دروس، آموزش ،طبعاً
درسي اين رشته چنين چيزي ناديده انگاشته شده و طرح  ةكه در برنام ديگري باشد، درحالي

  نظر گرفته شده است. سان در اين اقشار يك ةدرسي براي هم
ريزي درسي آن  ترين مشكالت اين رشته و برنامه تر نيز بيان شد، بيش كه پيش گونه همان

بــه  يتــوجه بــيگــردد.  و مأموريــت آن برمــي ،بــه ضــعف در نيازســنجي، تعيــين اهــداف
  شناسي نيز به اين امور مرجوع است. مخاطب

  
  گويي رشته به اهداف موردنظر قدرت پاسخ .6

تحقق  گذاري عالمانه و قابل هدف و ريزي آموزشي و درسي كه براساس اصول صحيح برنامه
شـده در   اهداف برشـمرده گويي به  بايد قدرت پاسخ ،القاعده و لزوماً ترسيم شده باشد، علي

گذاري درست و واقعي نبـوده   صورت، يا هدف ريزي را داشته باشد. درغيراين ابتداي برنامه
  ه نشده است.ئريزي براساس اهداف يا مباني علمي ارا يا برنامه

شود  آموختگان اين رشته در مقطع كارشناسي مشاهده مي با بررسي وضعيت علمي دانش
نحو بايسته و  به» ياسالم معارف و فرهنگ به آگاه و متعهد يانسان يروين نيتأم و تيترب«كه 

مربوط به يك موضوع  ظهور نرسيده است. اين معضل صرفاً ةمنص بهشايسته محقق نشده و 
، تفسير، حـديث، زبـان عربـي،    قرآنعموم موضوعات درسي (علوم  و تقريباً يستندرسي 

يـك از   ديگر، دانشجوي اين رشـته در هـيچ   عبارت گيرد. به مي بر و ...) را در ،زبان انگليسي
توانـد در عوامـل    آورد. ايـن امـر مـي    دست نمي توانايي و مهارت كامل را به مذكوردروس 

نداشتن  ؛هدف با عنوان رشته و سرفصل آن نبودن منطبق هازجمل ،باشد داشتهريشه متعددي 
ي      و شايد مهـم  ؛شده ريزي صحيح براي رسيدن به هدف تعيين برنامه تـر از همـه ميـزان كمـ

  انجامد. مي  هدف مطلوبتحقق  نبودن ممكنچنين هدفي كه الجرم به  برايآموزش 
  

  دانشجويان به اين رشته ةميزان عالق .7
كنـد   مـي وادار كارهـاي مـؤثر    دادن كـه آدمـي را بـه انجـام    اسـت  اي احساسي  عالقه جنبه

منـد و بـاانگيزه انجـام     افـراد عالقـه   دست به). از اين روست كه كارهاي بزرگ 170  همان:(
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گيرد (همان). بر اين اساس، اگر محتواي درس و روش تدريس با عاليق افراد هماهنگ  مي
دانشجويان در  ةميزان عالق ،(همان). بدون شك شود انجام نمينباشد، حركت مؤثر يادگيري 

يا حتي در مقـاطع عـالي آن    اي از بدو ورود به مقطع كارشناسي تا اتمام اين مقطع هر رشته
هـر دانشـجويي كـه     ،هرحال در تغيير است. اين تغيير به متغيرهاي متعددي وابسته است. به

نظر گرفته است و براي رسـيدن بـه    قصد ورود به دانشگاه را دارد براي خود اهدافي را در
. حـال  رسـاند  هاي دانشگاه مي اين اهداف با هر سعي و تالشي خود را به حضور در كالس

اهداف آن دانشجو و  ابتوجهي نسبت  پوشاني قابل بتواند هم اوتحصيلي  ةاگر دانشگاه و رشت
پيمايـد؛   ها داشته باشد، اشتياق به تحصـيل مراحـل تزايـد و تصـاعد خـود را مـي       تأمين آن
تـرين آفـات و معضـالت     هاي ديگري بود كه از اصلي صورت، بايد منتظر واكنش درغيراين

هـاي   چراكـه هـر دانشـجويي كـه وارد يكـي از رشـته       ؛شـود  مينظام دانشگاهي محسوب 
شـود. اگـر ايـن دانشـجو      مانع از ورود شخص ديگري به آن رشته مـي  شود دانشگاهي مي

اش بتوانـد در شـغلي    د از اتمام دورهنحو صحيح ادامه دهد و بع مراحل تحصيلي خود را به
 اسـت  اش مشغول كـار شـود، نظـام آموزشـي تاحـدي توانسـته       تحصيلي ةمتناسب با رشت

تحصيل خود  ةاز اداماثر عواملي برولي اگر اين دانشجو  ؛دكنگذاري خود را برداشت  سرمايه
س را براي هاي در عالقه حضور در كالس بيد يا با اكراه و كنتحصيل   و ترك شودمنصرف 

اش نيز متزلزل خواهد  اتمام تحصيالت و اخذ مدرك تحمل كند، ميزان ارتباط با شغل آينده
 بنگريد(نگرانه موردتأكيد متخصصان است  است كه توجه به مطالعات آينده دليل اين بهشد. 
  ).117 :1390 پور محسن به

  :دكرشايد بتوان عالقه به رشته را به سه مرحله تقسيم 
  ؛قبل از ورود به رشته ةمرحل. 1
  ؛زمان تحصيل ةمرحل. 2
  .التحصيلي و اتمام دوره بعد از فارغ ةمرحل. 3

در اختيار شخص قبل به ميزان اطالعاتي بستگي دارد كه قبل از ورود به دانشگاه  ةمرحل
. كنـد تواند كارآمدي رشته را در تأمين نيازهاي عـاطفي و شـغلي تعيـين     مي و گيرد قرار مي

مـوردنظر   ةها رشـت  ي رشته در تأمين و ارضاي آنمند توانبيق نيازهاي خود و شخص با تط
و  ،كند. بديهي است كه برخـي از افـراد بـدون هـيچ آگـاهي، شـناخت       خود را انتخاب مي

يـا بـا    :. اين عده دو حالت پيش روي خود خواهند داشـت شوند وارد دانشگاه مياي  عالقه
هـايي كـه    يا براسـاس آشـنايي   ؛رسانند اتمام مي به خود راتحصيلي  ةدور  هعالق حيرت و بي
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آورند و تعامل درست و متقابلي كه بين اين افراد و رشته برقرار  دست مي درطول تحصيل به
تمهيـدات الزم   بنـابراين . شـود  ايجاد مـي ها  توجهي در آن دوم) شوق قابل ةشود (مرحل مي

شـغلي در ايـن خصـوص     ةمحتوا و منابع آموزشي و نيز آيند نظرها از براي شناخت رشته
  دخيل است.
صورت عيني رقم  آموزش دانشگاهي اين عالقه به ةدوم يعني درطول دور ةدر مرحل

درسـي و   ةدانشجو با تعاملي كـه بـا فضـاي آموزشـي، برنامـ      ،خورد. در اين مرحله مي
از توانـايي   اي و برداشـت اوليـه   كند به رؤيـت  و ... برقرار مي ،محتواي آن، اساتيد رشته
يابد كه نقـش مهـم و كليـدي در ابقـا يـا       هاي خود دست مي رشته در برآوردن خواسته

پيشيني دارد. اين مواجهه در تشديد و تضعيف حركت و سرعت تحصـيل   ةاسقاط عالق
سوم نيز  ةچنين روي مرحل كند. هم فرد را معين مي هاي گيري و سير تصميمگذارد  اثر مي

ترين مرحله است كه دانشگاه و متعلقات آن  ثرگذار است. بايد گفت اين مرحله اساسيا
توانـد در فـراز و    درسي و آموزشي مي ةت و كيفيت برنامنقش محوري در آن دارد. كمي

گيري حضور داشته باشد.  نحو چشم آن به ةادام  بخشي به فرود عالقه به تحصيل و انگيزه
چراكـه روش  ، و نيز روش تدريس ضروري اسـت  ،محتوا، آموزشدهي  سازمان بنابراين

او را برانگيزانـد   ةو عاليـق آينـد  دهـد  فعلي فراگير را موردتوجـه قـرار    ةتواند عالق مي
بـه نـوع مشـاغلي كـه در جامعـه وجـود دارد و        توجـه  ). بـا 80 :1388 ملكي بنگريد به(

ها وجود  و اعتبار شأني بين آنبار مالي و درآمدزايي و نيز مناصب  نظرهايي كه از تفاوت
هـايي كـه از جهـات مـذكور در      مهم براي اين دوره آن است كه براي رشـته  ةدارد، نكت

نحـوي فقـدان كمبودهـا     تدابيري بايد انديشيده شـود تـا بـه    اند حداقلي يا متوسط ةمرتب
 هاي الزم بـراي تحصـيل   و ... جبران شود و بتواند انگيزه ،حداقل ازحيث علمي، عاطفي

  احيا كند. در دانشجويان را
شـود، ناخواسـته بـا     را شـامل مـي   هالتحصيلي و اتمام دور كه بعد از فارغ ،سوم ةمرحل

و بلكه منوط به آن است. حضور و ثبـوت عالقـه در ايـن    دارد دوم ارتباط مستقيم  ةمرحل
در اين مرحله فرد جذب بازار كار شـده   چراكه معموالً، سهم خود مهم است مرحله نيز به

وري شـغلي   اش در كيفيت و بهره تحصيلي ةميزان عالقه و نوع نگاه به رشت بنابرايناست؛ 
  خواهد بود.اثرگذار 

توأم بـا   ةرابطفقدان و حديث نيز وضع بدين منوال است.  قرآنعلوم  ةدرخصوص رشت
شود دانشجو ارتباط خود را بـا ايـن    زا باعث مي هاي حركت شوق و عالقه و نداشتن انگيزه
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شـديد بـه فراگيـري     ة. بارها مشاهده شده است كه دانشجوياني كه بـا عالقـ  دكنرشته قطع 
 دسـت داده و گـاه در   راه اشتياق خود را از ةميان دراند  وارد اين رشته شده قرآنيهاي  آموزه
ع واكـنش تاحـدودي   است كه ايـن نـو   گفتني اند. هاي ديگر بوده تحصيل در رشته ةپي ادام

ولي درحد غيرمتعارف هشداردهنده است. به اين معنـا   ،هاست رشته ةگير هم طبيعي و دامن
ايـن عوامـل   شناسـايي  براي . »شود اي مي چه عامل يا عواملي باعث بروز چنين روحيه«كه 

شـناختي انجـام    الزم است مطالعات استاندارد و دقيقي براساس معيارهاي آموزشـي و روان 
گيري و درمان نيز موردمداقه و مالحظه قـرار گيـرد. اظهارنظرهـاي     كارهاي پيش راه و شود

و خطاهـايي را در خـود   نداشته گريزناپذير شايد وجاهت علمي  ةپديداين  دربارةشخصي 
عبـارتي   و به ،كه ساختار و محتواي درسي و آموزشي كردتوان ادعا  مي درپايانداشته باشد. 

عالقه و نيـز در   تزايدسزايي در ايجاد و  هسهم بتواند  مياي  ر رشتهدر ه ،ريزي درسي برنامه
دانشـگاهي ارتبـاط    ةديگرسخن، حيات و ممات يك رشت اسقاط و تقليل آن داشته باشد. به

  درسي آن دارد. ةوثيقي با برنام
  

  آن يآموزش يمحتوا از رشته نيا داوطلبان ناكافي شناخت .8
گويـاي ايـن   اسـت  عمل آمـده   و حديث به قرآنعلوم  ةهايي كه از دانشجويان رشت پرسش

رشـته، هـدف آن، محتـواي درسـي و      بـا  اي مطلب است كه دانشجو آشنايي دقيق و بايسته
  آن ندارد. يشغل آيندةو  ،رشته ييآموزشي، كارآ

يـك   اين معنا كه هيچ هب ،بخشد دوطرفه را فزوني مي آشناييناطرفه احتمال  آشنايي يكنا
 ،ايـن ناآگـاهي   شـناخت ندارنـد.   ديگـر  هم از ،يعني خود رشته و دانشجو ،از طرفين تعامل

شناخت از محيط و نيازهاي آن اسـت كـه ايـن    نداشتن ناشي از  ،خصوص ازسوي رشته هب
براساس مقتضاي واقعي تدوين نشود و پيوسته تباعد رشته و   شود برنامه خود نيز موجب مي

  دانشجو سير صعودي داشته باشد.
تواند باشد؟ تأمل  عواملي مي ناشي از چهمنتخب خود  ةدانشجو از رشت شتنندا شناخت
تـوان يكـي از آن عوامـل     را مـي  ناكـافي  رسـاني  گشا باشد. اطالع تواند راه ال ميؤدر اين س

ازسـوي   هـويتي رشـته   بـي يا تلقي  هويتي رشته بيله در ئدانست. شايد يكي از علل اين مس
ايـن   .دهد تا خودش را به مخاطبـانش بشناسـاند   جازه نميين اداشته باشد و همريشه  افراد
هـاي كشـور در مقـاطع     رود كـه در بسـياري از دانشـگاه    شناخت تا جايي پيش مـي  فقدان

شـود. ايـن دركنـار     ه نميئارادرسي  ةبرنامدانشجويان  به ،ويژه مقطع كارشناسي هب ،تحصيلي
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هـاي آن بـراي دانشـجويان جديـدالورود      رشته و ويژگي نكردن معضل ديگر توجيه و تبيين
ي از نه قبل از ورود به دانشگاه و نه درحين تحصيل، هـيچ شـناخت   ،دانشجو ،بنابرايناست. 
صورت واضح و مـنقح ترسـيم    اي به ندارد. اگر اهداف و هويت رشتهبا آن و ارتباطي  رشته

  وجهي از مشكالت حل خواهد شد.ت  شده باشد، بخش قابل
  

  آموزشي استانداردهاي تيرعا زانيم. 9
 ياسـتانداردها  كـه  اسـت  نيـ ا ديآ يم دستبه يدرس برنامة يكل و يجزئ يبررس در چهآن

 شـده  انيب يدرس يزير برنامه متخصصان يسوكه از ه،ياول يارهايمع و يمبان نظراز يآموزش
رنـگ بـوده اسـت.     كـم  يليخ است شدهكه رعايت  يو در مواقع است نشده تيرعا ،است
 بنـابراين . نـدارد الزم و كـافي را   تيـ مقبول زيـ ن دروس از كيهر يو علم يآموزش يمحتوا

توان راه  كردن چند درس و تغيير در بعضي مفاد آموزشي آن نمي زيادرسد با كم و  نظر مي به
جـا خواهـد    تـري بـه   هرگونه تغييرات سطحيِ اين چنيني آثار سوء بـيش  كهبل ،به جايي برد

ريـزي علمـي    رويكردي زيرساختي و برمبناي برنامهكه با گذاشت. بنابراين، ضروري است 
  .بزنيمتغييري بنيادين براي اين رشته رقم 

  
  سرفصلي واحد براي كل سطح ايران نبودن دردستها و  تعدد سرفصل .10

علوم  ةها در رشت تعدد سرفصل يگون ناهم ةپديدشمار آورد  بهشود مشكل  از مواردي كه مي
توسط وزارت علوم  رشته پانزده ويژه در مقطع كارشناسي است. قريب به هو حديث ب قرآن
. شايان ذكر است كه است مرتبطيا حديث  قرآننوعي با عنوان  كه به تصويب رسيده است به

ها بـه   سرفصل ةهمهاي مصوب اين رشته حكايت از نوعي تشتت و ابهام دارد. در  سرفصل
هـا مقـدور    آن ةكه امكان عمل به هم بودن آن براي همه تأكيد شده است، درحالي الجراا الزم

آن است.  ةمبدأ تقاضاكننداست ها ناديده انگاشته شده  مهمي كه در اين سرفصل ة. نكتنيست
به اقتضائات آن مركز و شرايط  بنا ،تقاضاي تصويب يك سرفصل ازسوي يك مركز حوزوي

الزم اسـت نـام    بنابراينساير مراكز خواهد بود.  بامتفاوت  ن، قطعاًعلمي داوطبان ورود به آ
سـاير   قيـد شـود. نهايتـاً    االجرابودن سرفصل فقط براي آن مركز حتماً مركز متقاضي و الزم
د به همان سرفصل نبا هريك از مراكز متقاضي سرفصل داشته باش يسان مراكز كه شرايط يك

  .ندنك   ميعمل 
  ها اشاره دارد. از سرفصلجدول زير به بخشي 
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  و حديث مقطع كارشناسي قرآنهاي مصوب مرتبط با علوم  ا و سرفصله  رشته

  جلسه ةشمار  تاريخ تصويب  نام رشته  رديف
  189  20/12/68  و حديث قرآنعلوم  1
  370  18/11/77  امام خميني ةمؤسس) ـ قرآنيعلوم  معارف اسالمي (معارف اسالمي و 2
  )مجيد قرآنعلوم قرآني (علوم   3

23/11/73  
  و

1/7/80  

293  
  و

درادامه  335
414  

  )مجيد قرآنو كتابت  ،(فنون قرائت، تالوت قرآنيعلوم   4
  )مجيد قرآن(تفسير  قرآنيعلوم   5
  )مجيد قرآن(تربيت معلم  قرآنيعلوم   6
  علوم حديث ـ و حديث قرآنعلوم   8  373  29/1/78  قرآنعلوم  ـ و حديث قرآنعلوم   7
  406  18/10/79  حديث و قرآنعلوم   9
  517  17/5/83  )دانشگاه(حوزه و حديث  و قرآنعلوم   10
  556  22/5/84  كريم قرآنمعارف   11
 692 6/7/87 ـ دانشگاهي) وي(گروه علوم حوز قرآنعلوم و معارف   12
 535 3/11/83  علوم حديث  13
  380  18/6/78  حديث و قرآنعلوم  ـ الهيات و معارف اسالمي  14
  487  15/6/82  ـ دانشگاه علوم رضوي علوم اسالمي (علوم حديث)  15
  650  28/7/86  قرآنيعلوم و معارف   16

درحـد   گـردد كـه غالبـاً    البته گفتني است كه اين تعدد به تغييرات خيلـي جزئـي برمـي   
كردن دروسـي ديگـر    ديگر (حذف بعضي دروس و اضافه هم باكردن چند درس  گزين جاي
كردن تعداد واحـد   جاي آن براي رساندن تعداد واحد دروس به حدنصاب مصوب) يا كم به

كه تفاوت اساسي،  آن بدون ،كردن تعداد واحد به دروسي ديگر است از برخي دروس و زياد
ها صحت اين سـخن را   اي به اين سرفصل مقايسه ةو ماهوي داشته باشند. مراجع ،دار هدف

بلكـه   ،كند ميرفع نرا تنها مشكل  ها نه كند. ولي بايد دانست كه تعدد اين سرفصل يآشكار م
سطح علمي  نبودن منطبقعاملي در ايجاد مشكالت شده است. يكي از ناچيزترين مشكالت 

و آموزشي دانشجويان در دو مقطع كارشناسي و كارشناسـي ارشـد در دو مركـز آموزشـي     
دانشجويي كارشناسـي خـود را براسـاس يـك سرفصـل مشـخص در        ،متفاوت است. مثالً

» ب«كارشناسـي ارشـد را در دانشـگاه    خواهـد   مـي و حـال   اسـت  گذرانده» الف«دانشگاه 
هـاي قبلـي دانشـجو در     در مقطع ارشد منطبق بر آموخته» ب«بگذراند كه سرفصل دانشگاه 

هـا تفـاوت چنـداني بـا      پاسخ داد كه ايـن سرفصـل  گونه  بتوان اين. شايد يستكارشناسي ن
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 ،چناني وارد نيست. شايد اين پاسخ تاحدي درست باشد اشكال آن بنابراينديگر ندارند،  هم
كارشناسي مقطع كند كه درسي در  زاست. اين مشكل زماني ظهور مي ولي در مواقعي مشكل

در مقطـع كارشناسـي در    كه دانشـجو آن را قـبالً   است تعريف شده» ب«دانشگاه در ارشد 
  گذرانده است.» الف«انشگاه د

هـاي درونـي هـر     توان يكي از عوامل بروز تعدد سرفصل را توجه صرف به سياست مي
هاي عمومي و كشوري دانسـت.   آموزشي و غفلت از نگاه كلي و انطباق با سياست ةمؤسس

نهـادي خـود بـه     كه يك نهاد دانشگاهي يا حوزوي در تصويب سرفصـل پـيش   توضيح اين
كه ايـن خواسـت    آن بدونهاي شخصي خود توجه داشته است؛  ناط به آرموزارت علوم فق

و  ندز  درسي آن، محك ةاصول و قواعد ايجاد يك رشته و طراحي برنام ابشخصي خود را 
سخن، هر مركز دانشگاهي يا حوزوي براساس احساس نيازي كـه   ديگر . بهكندآن منطبق  بر

 ،نياز شخصي به تدوين سرفصـل جديـدي  مستقالً براي رفع اين  داده استخود تشخيص 
اسـت. متأسـفانه تصـويب ايـن     ده كـر اقدام  ،هاي قبلي تدوين سرفصل ةبراساس همان شيو

سطحي و  يبلكه با نگاه ،است اي نداشته نحو بايسته ها نيز روند بررسي علمي را به سرفصل
اش آن اسـت   نتيجه واست  كردهيند بررسي عبور كرده و تصويب خود را اخذ اسريع از فر

  .يمهاي درسي مواجه از اين برنامه توجهي  كه اكنون با حجم قابل
  

  )و دكتري ،كارشناسي، كارشناسي ارشد(به سه مقطع  مند نظام نگاه نبود .11
ويژه در دو مقطع كارشناسي  هب ،و حديث قرآنعلوم  ةهاي رشت با نگاهي اجمالي به سرفصل

ها  ريزي درسي اين رشته و تدوين سرفصل شود كه در برنامه و كارشناسي ارشد، روشن مي
و كلي حاكم نبوده است. اين معضل حتي در مقطع دكتري ايـن رشـته نيـز     مند نظامنگاهي 

 ل آموزشي با استانداردهاي مقبـول ئمسااكي از اين است كه مشهود است. چنين مشكلي ح
ميـان سـه مقطـع    اين اسـت كـه   دارد. بايد گفت يكي از مشكالت اين رشته ن انطباق كامل

. نبود داردترين تأثير منفي خود را در مقطع كارشناسي  همين امر بيشنيست و ارتباط درسي 
ن در احاضـر از شناسـي صـحيحي    و استراتژيك باعث شده است كه مخاطب مند نظامنگاه 

تـوجهي از   حجـم قابـل   بنـابراين هاي علمي لحـاظ نشـود.    اييهريك از مقاطع ازحيث توان
زاسـت.   شود غيرضروري و گاه آسيب ه ميئمباحث مربوط به اين رشته كه در كارشناسي ارا

توجهي بخش اعظمي از زمـان دانشـجويان كارشناسـي كـه بايـد صـرف        همين بي ةدرنتيج
كه بايد در سطوح بـاال مطـرح   شود  پر ميفراگيري دروس الزم و ضروري شود با دروسي 

ـ صـورت ارا  در مقاطع ارشد و دكتـري نيـز بـه    مند نظامنگاه  نبودشود.  مباحـث تكـراري    ةئ
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اگـر معلمـي قبـل از تعلـيم      ؛توان درس رياضي را مثال زد يابد. مي هاي قبل ظهور مي دوره
دگي و ز ، آيا اثري جزسخن بگويداي و مبادي علم رياضي روابط سخت رياضي  مقدمات پايه

قبل از آموزش جمع و تفريق و ضرب و تقسيم و ... از سينوس  ،مثالً ؟تخريب خواهد داشت
و ادعـا كنـد كـه بنـده درصـدد انتقـال        سخن گويـد و كسينوس و معادالت دومجهولي و ... 

  اين نوع نگاه و تعليم منطقي و علمي است؟ آموزم. آيا واقعاً ل رياضي به دانشئترين مسا مهم
براساس يك مديريت استراتژيك و  ريزي درسي اين رشته برنامه ضرورت داردبنابراين، 

 كه از سه قسمت مرتبط به هم ،اي واحد صورت پديده نگر هر سه مقطع دركنار هم و به يلك
سامان گيرد و سپس براساس اقتضـائات و مخاطبـان    ،است نه مستقل از هم تشكيل شده و

صحيح و منطبق بـر اسـتانداردهاي    ةهاي علمي، برنام يمند توانها و  قابليت نظرهر مقطع از
  .دشوآموزشي طراحي 

  
  ارتباط مفهومي بين دروس نبود .12

د كـر توان ميان مفاهيم و محتواي درسي دروس ارتباطي ايجاد  ريزي دقيق مي در يك برنامه
در آموزش زبان انگليسي يا عربي،  ،ديگر باشند. مثالً پشتيبان و مكمل همدر امر آموزش كه 

بر علوم و معـارفي باشـد كـه الزم     آموزش انتخاب كرد كه خود متن مشتملرا براي  متنوني
توان يك مبحث تفسيري،  مي زمينهو حديث آن را بداند. در اين  قرآناست دانشجوي علوم 

يي علـوم  آكه كار اين قالب متون گوناگون عربي آموزش داد؛ يا درو ... را  ،اعتقادي، تاريخي
تـوان ضـمن    مـي  مـثالً،  ؛دكـر به مخاطب منتقل  قرآندر تفسير را ضمن مباحث علوم  قرآن

 ةروش تفسـير، شـيو   ،قـرآن عنوان درسي مربوط به علوم  به ،تدريس بحث محكم و متشابه
تبع آن طريق بررسي روايات و تشخيص صـحيح از سـقيم،    رجوع به روايات تفسيري و به

و ...  ،بررسي رجالي روات حديث، معرفي منابع رجالي ةمعتبر روايي، شيو هاي ابكتمعرفي 
درس تفسـير، بـه    ئـة نيز ممكن اسـت؛ يعنـي درمقـام ارا    حالترا نيز تعليم داد. عكس اين 

و ... اشاره كرد و  ،، دروس حديثيقرآنكارآمدي علوم ديگر چون زبان عربي، مباحث علوم 
و  ،صورت عينـي  را به قرآنها در فهم آيات  دهي آن م ميزان بهرهعملي از اين علو ةبا استفاد

درسي رشـته را قـادر    ةبرنام ،يعني آموزش چندبعدي ،تصوير كشيد. اين نكته به ،نه انتزاعي
شـده در   بينـي  دن آمـوزش، ارتبـاط هريـك از دروس پـيش    كر ضمن كاربردي كرد،خواهد 
بـودن   وجودي و كـاربردي  ةفلسفد شو يمنمايش بگذارد. همين امر موجب  ها را به سرفصل

كه اين تبيـين و   پيش براي دانشجو مشخص شود. نهايت امر آن از هريك از دروس نيز بيش
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برخاسـته از تلقـي    شـود كـه بعضـاً    ميلي در دانشجو مي ايضاح مانع از ايجاد خستگي و بي
  دروس است. نداشتن ييآخاصيتي و كار بي

  
  ها نفري سرفصل تدوين تك .13
 ولـي  ،هر دانشگاه متفاوت باشد برايهاي دانشگاهي شايد  نويسي براي رشته سرفصل ةمقول

 يستـدر به خاص مشغول  ةاست كه در آن رشت يدو نفر از افراد يا يكحاصل كار  عموماً
طـرح   يـك قالـب   در تواند يم و اند مربوطه يگروه آموزش يعلم يئته ياز اعضا يا اند بوده

خصـوص اسـت.    يـن معضل در ا يعلت اصل يقاًدق ينتدو ةيوش نيشود. هم هئارا يپژوهش
متوجـه بخـش    قطعـاً  اما نباشد، ها سرفصل گران يناز تدو ينكته ناظر به برخ ينا يدالبته شا

  هاست. از آن يگريد
درحقيقـت   ،و حـديث  قـرآن علـوم   ةويـژه در رشـت   هب ،كه تدوين سرفصل به اين باتوجه

هريك از  به باتوجهالزم است  بنابراينريزي درسي و آموزشي در ابعاد مختلف است،  برنامه
ـ بـراي مطالعـات    ،مـثالً  ؛شـود هاي خاص هر موضوع اسـتفاده   ابعاد آن از تخصص ، يقرآن

از متخصصـان و   بايـد  مطالعات حديثي، مباحث تكميلي، آموزش زبـان عربـي و انگليسـي   
 ،بهره گرفت. بديهي است كه مـراد از متخصـص كسـي اسـت كـه      نظران هر حوزه صاحب
چنـين از علـم و    هاي مذكور، هـم  ر داشتن اطالعات الزم و كافي در هريك از حوزهب  عالوه

  هاي يك آموزش استاندارد نيز برخوردار باشد. اطالعات مربوط به اصول و روش
قبل از هرچيز، منوط به تعيين سـاختار مناسـبِ بـا اهـداف      ،ها است كه اين گفته گفتني

ريـزي درسـي و آموزشـي خواهـد بـود.       تحقـق ازسـوي متخصـص برنامـه     واقعي و قابـل 
گيرد و سپس  گذاري مناسب براساس يك نيازسنجي دقيق انجام مي ديگرسخن، ابتدا هدف به

دف، موضوعات . براساس نياز، هدشو ميموضوعات مختلف و حجم موردنياز آن مشخص 
بعـدي، محتـواي    ةو در مرحلـ  شود ها ساختار ترسيم مي آن ئةو مقدار الزم براي ارا ،علمي

شود. درنهايت، هريـك از ايـن    افراد زبده تدوين مي دست بهاز موضوعات  يكآموزشي هر
ـ و يك برنامـه و سرفصـل منطبـق     شود ميقطعات دركنار هم نهاده  معيارهـاي علمـي را    اب

درحقيقت، در اين نوع از تدوين، حركت از كل به سوي جـزء و سـپس از    دهد. تشكيل مي
ريزي تحت مديريت واحد ولي با اسـتفاده از   لحاظ شده است. اين برنامه لسمت ك بهجزء 

نظـر   گيـرد كـه بـه    حسب اقتضاي رشته انجام مـي  هاي گوناگون به اطالعات علمي و تجربه
  داشته باشد. ،نگاري است تك ةشيو كه به ،رهاي ديگ نگارش ازتري  هاي كم رسد كاستي مي
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  درسي ةبرنام ةبندي كارشناسان چينش دروس و ترم ةنحو .14
دقـت ويـژه   شود توجه بدان علمي بايد  ةريزي درسي يك رشت لي كه در برنامهئيكي از مسا

و ساير مـوارد   ،گذاري نيازسنجي، هدف ةدر چينش دروس است. البته اين امر بعد از مرحل
ريزي درسي و آموزشي است. توجه به اصول تعيين توالي منطقـي   مقدماتي مربوط به برنامه

ي دكارشناسان و ظهـور نظريـات متعـد    نظرموردامعانكه لي است ئدرسي از مسا ةدر برنام
هاسـت كـه برگرفتـه از     يكـي از آن » آموزش از سـاده بـه پيچيـده   « ةنظري ،مثالً ؛شده است

 ديگران و مهرمحمديمراتب آموزش است ( ة) درباب سلسل1977رابرت گانيه (هاي  تالش
وعات مختلـف در  موضـ  بـا  و متنـوع  دروس از اي مجموعـه  كه اين بهتوجه). با232 :1390

شـود، الزم اسـت ترتيـب قرارگـرفتن ايـن       دانشگاهي تدريس مي ةگان هريك از مقاطع سه
  .شودگر معين  گذار و تدوين و ازسوي سياست شوددروس ازحيث موضوعي و كمي لحاظ 

هـاي اول   يك از دروس در تـرم  كدام ،توجه است: اول قابل نظرله حداقل از دو ئاين مس
دوم آيا دروس مربوط به يك موضوع در يـك   ؛هاي بعدي يك در ترم ه شود و كدامئبايد ارا

 ورت تـدريجي. ص  به صورت فشرده تدريس شود يا درطول چند ترم و ترم و دو ترم بايد به
 واحد درسي كه براي آموزش عربي در سرفصـل در  چهل فرض بر آن است كه حدود مثالً

و هر گروه آموزشي براسـاس  است از تمام جهات استاندارد و علمي  است نظر گرفته شده
 چهـل است كه مجموع ايـن   ال اينؤه دهد. سئاين سرفصل موظف است اين دروس را ارا

يعني در هـر   ،آن در دو ترم اول تدريس شود ةآيا هم ؟ه شودئبايد اراواحد به چه صورتي 
يا اگر در هشـت تـرم آموزشـي پخـش      ،ه شودئواحد درس عربي ارا بيستترم فقط تعداد 

دقتي در  دروس نيز اين چنين است. بي ةبقي ؟تري برخوردار خواهد بود از اثردهي بيش دشو
آورد. اگر قبـل از آمـوزش    بار مي بههاي فراواني را در امر آموزش  دروس آسيب ئةارا ةنحو

و تقسـيم) معـادالت دومجهـولي را بـه      ،رياضيات (جمع، تفريق، ضرب ةعمليات چهارگان
بنـدي دروس در سـه محـور     شـايد تقسـيم   ؟آموز تعليم دهند، چه اتفاقي خواهد افتاد دانش

با تكيه بر اين نكته بوده اسـت،   هاي دانشگاهي هو تخصصي در سرفصل رشت ،عمومي، پايه
  .داشتبايد اي  چه مواجههگانه  بندي سه با اين دسته كه عمالً مشخص نيستولي 

فراخـور   بـه برحسـب تشـخيص خـود يـا      ،مشكل ديگر آن است كه هر گروه آموزشي
معلـوم  دهـد كـه    ريزي را انجام مـي  اقتضائات دانشكده (دانشگاه) خود، اين چينش و برنامه

  براساس استانداردهاي آموزشي بوده باشد. اندازه تاچهنيست 
 ،متخصصان ازسوي بعد از تدوين سرفصل براساس اصول علمي ،بنابراين، ضروري است

 اهل فنازسوي ي و كيفي) نيز دروس در هر ترم (چينش نوع دروس ازحيث كم ئةارا ةبرنام
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هاي آموزشي اين رشته مطابق بـا   دروس نيز در تمام گروه ئةنظران انجام گيرد تا ارا و صاحب
ريز نيز بايد متشكل از اساتيد ايـن رشـته    نظران برنامه و صاحب . اهل فنباشدمباني آموزشي 

متخصصـان  و سـاير   ،ريـز آموزشـي   ريز درسي، متخصصان برنامـه  متخصصان برنامه ةاضاف به
معضـالت   و ،ول نارسـايي، ناكارآمـدي  گيـري گـروه ا   مربوطه باشد و صرف اكتفا به تصـميم 

  هاي متمادي شاهد آنيم. كه طي سال گونه شمار برنامه را در پيش خواهد داشت؛ همان بي
  
  آموزشي مقطع كارشناسي ةطول دور .15

توجهي به  موردنظر باشد و شايد بي ةآموزشي بايد متناسب با محتواي علمي رشت ةطول دور
سـان بـا تعـداد     شود. قالب يكمنجر  دانشجو ،سوادي اگر نگوييم بي ،سوادي اين امر، به كم

  ها مناسب باشد. رشته ةتواند براي هم واحد مشخص نمي
دهد كـه   و حديث آدمي را به اين نكته توجه مي قرآنعلوم  ةعنوان رشت  نگاه اجمالي به

توانـد از  هاي اسـالم اسـت. پـس اگـر دانشـجويي ن      اين رشته ناظر بر دو منبع اصلي آموزه
دچـار خسـراني    ،بگيـرد كامـل   ةبهـر و حـديث اسـت    قرآنهاي ديني كه برگرفته از  آموزه
تـوان   واحد درسي مـي  140ال تأمل شود كه آيا با ؤناشدني شده است. بايد در اين س  وصف

بـاره   ايـن  دربايد مجدانـه   بنابراين ؟يا نهد كرو حديث اطالق  قرآنبر كسي كارشناس علوم 
و تعـداد   ،نديشيده شود تا تناسب الزم و كافي ميان رشته، زمـان آمـوزش آن  تدبيري ژرف ا

رسد ايـن تعـداد واحـد بـراي ايـن رشـته        نظر مي ايجاد شود. به بگذراند ديباكه واحدهايي 
  .دكن نميو نيازهاي علمي دانشجويان آن را تأمين نيست وجه مناسب  هيچ به

  
  مشكل دروس تفسيري 1.15
چند واحد تفسير  ئةرسد اين است كه با ارا ذهن مي به قرآندروس تفسير  ةاي كه دربار نكته
را بـه دانشـجويان آمـوزش     يقرآنهاي   توجهي از آموزه شود بخش قابل روش ترتيبي نمي به
پايـان   آموزشـي خـود را بـه    ةدور قـرآن بينـي   بدون ايجاد ارتباط با جهانها  آن بنابراين ؛داد
كارها براي رفع اين نقيصه  دست آورده باشد. يكي از راه آن را بهكه حداقل  آن بدون ،دنبر مي
تا از اين  تغيير كنداز ترتيبي به موضوعي  قرآنتواند اين باشد كه نوع آموزش در تفسير  مي

ازجمله مباحث اعتقادي مثل  ،موضوعات مختلف ةدربار قرآنبيني  طريق به كلياتي از جهان
هـاي منـدرج در    القي شامل بايدها و نبايدها يا ساير نظامتوحيد و نبوت و ... يا مباحث اخ

  ل شود.ئنا، قرآن



 223   و حديث قرآنريزي درسي رشتة علوم  نقد مباني كالن در برنامه

روش موضوعي از آن جهت است كه در ايـن نـوع مطالعـه و     تدريس تفسير به رتأكيد ب
گذر، تسلط فراگير بـه   را آموزش داد و از اين ره يقرآنند موضوع چتوان  بررسي حداقل مي

 برخي به دانشجو گويي پاسخ توان شيوه، اين در رسد مي نظر به. يابد يم يفزون يقرآن مباحث
ـ  ،شـود  مـي  مطرح برايش ديگران سويكه در خارج از دانشگاه از ،االتؤس . باشـد  تـر  يشب

 تفسـير  آمـوزش  كنـار در ،تـوان  يمـ  يبـي ترت يردانشجو به تفس يازن ينتأم يبرا ،ديگر ازسوي
 خودخـوان  صـورت  بـه  را ترتيبي تفاسير از يكيتا د كردانشجو را وادار  ،موضوعي روش به

درسي اين رشـته،   ةخود بگيرد و در برنام به قانوني صورت تواند مي كار راه اين. كند مطالعه
حجـم  دانشـجو  خودخوان تعريف و تعيين شود تا بـدين وسـيله    ةواحدهايي به همين شيو

  .دكندريافت را هاي اسالمي  توجهي از آموزه    قابل
هاي  و صورت افراطي آن آسيب نباشدنحو اطالق درست  كار به راهالبته شايد اعمال اين 

ديگر، توجه صرف به تفسير موضوعي و غفلـت از   عبارت . بهدكنديگري را متوجه دانشجو 
تفسير ترتيبي ممكن است قدرت استنباط را از دانشجو بگيرد و نتواند در مواجهـه بـا يـك    

دست آورد.  ق سياق و قرائن مقاليه و مقاميه بهمتن منسجم توانايي الزم را در فهم متن ازطري
ريزي درسي و محتوايي دروس تفسيري اين رشته چه  حد متعادلي را در برنامهبايد اين،  بنابر

  نظر گرفت. محتوا و ميزان آموزشي آن درنظر ازحيث نوع آموزش و چه از
  
  به معارف ديني يتوجه بي .16

بـه   است. ايـن مشـكل احيانـاً    شدهتر توجه  ه كمروشن است كه به معارف ديني در اين رشت
 ،چراكه ايـن تعريـف  ، گردد و حديث برمي قرآنتعريف رايج در اين عصر از اصطالح علوم 

تر از  مفصلدروس معارفي را كه اين رشته تابد  برنمي ،و حديث قرآنلحاظ تقابل با معارف  به
با مشكل مواجهيم. اگر اين تعريف ناظر بر علوم مقـدماتي   ،هرحال در خود جاي دهد. بهاين 

از تعريف  جو حديث نيز خار قرآنشده براي معارف  داده باشد، همين تعداد واحد اختصاص
اشكال مهم ديگري بر اين طراحي درسي وارد اسـت. ولـي اگـر تعريـف از      بنابرايناست و 

د، بايـد گفـت تـوازن صـحيحي در     ناظر به هر دو گروه علوم و معارف باش اصطالح مذكور
واحد  135مقطع كارشناسي به  ةشد حجم محدوداگر ويژه  هب ،شود درسي مشاهده نمي ةبرنام

  نظر داشته باشيم. در را با احتساب ضرورت آموزش عربي و دروس جنبي و تكميلي
بيان صورت منقح  بنابراين، قبل از هر اقدامي، الزم است تعريف از رشته و مأموريت آن به

و  شـود د و سپس به امر نيازسـنجي و اهـداف رشـته براسـاس مـوازين علمـي پرداختـه        وش
آموزشي تعيين شود.  ةموردنظر، تعداد واحد و طول دور ةبه حجم علمي رشت باتوجه ،درنهايت
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كه درطول د كردرسي نوشت. البته از اين نكته نبايد غفلت  ةتوان برنام پس از اين مقدمات مي
  نيز اصول حاكم بر اين كار درحد اعالي خود الزم به رعايت است. تدوين برنامه

  
  اي رشته و ميان جديدبه علوم  يتوجه بي .17

بهره نگذاشـته و دسـتاوردهاي    ها علوم انساني را نيز بي ساحت ةرشد روزافزون علم در هم
مربـوط بـه   هاي  روست كه رشته  اين  است. از يافته نيتكوعلوم انساني نيز  ةمهمي در حوز

علـوم   ةسازند. رشت ميدرسي و آموزشي خود را با اين رشد فراگير منطبق  ةبرنام هاين حوز
اين رشـته نيـز ايـن نكتـه      ةو الزم است دربار يستن امستثنو حديث نيز از اين مقوله  قرآن

الزم . شـود تطبيق در فهرست مباحث آموزشي دانشجويان مندرج  تا موارد قابلشود بررسي 
، هرمنوتيك، فرهنگ، سياسـت، رسـانه، اقتصـاد، مـديريت،     جديدشناسي  ل زبانئمسااست 

و سـاير   ،شناسـي، زن و فمينيسـم، خاورشناسـي    شناسي، جامعه شناسي، روان حقوق، انسان
كشـد در سرفصـل    چالش مي يا آن را به داردل ديني ارتباط ئنحوي با مسا مطالب مهم كه به

ـ اين مباحث در مقطع كارشناسي بايـد ارا  ةكه هم . اين بدان معنا نيستشوددرسي لحاظ  ه ئ
  شود.  اين رشته لحاظگانة  سهاز مقاطع بلكه بايد متناسب با هريك  ،شود

درسي  ةها در برنام دادن آن در شناسايي مباحث مذكور و دخالت بايد مهمي كه ةالبته نكت
درسـي و   ةبرنامـ گـذار   سياسـت  ةريزي بـه نگـر   محور برنامه نظر گرفت اين است كه غالباً

و نيـز   ،هـاي پـيش روي آن   علمي، رصد چالش ةهاي حاكم بر آن رشت از ارزش اوشناخت 
 ةسخن، سـاختار و محتـواي يـك برنامـ     ديگر درك از نيازهاي جامعه به آن وابسته است. به

اي اسـت كـه    گر آن رشته است. اين نكتـه  گذار و تدوين بيني سياست درسي منوط به جهان
وجـودي رشـته نيـز در     ةريزي درسي منقح شود تا فلسف برنامه ةهاي اولي امالزم است در گ

و جامعـه بـا    ،گذاران علمـي و آموزشـي، داوطلبـان ورود بـه رشـته      اذهان و افكار سياست
  شفافيت تمام تعريف معيني داشته باشد.

  
  التحصيالن در تعامل با مراكز شغلي فارغ كارآمديناشغلي و  ةآيند ةلمسئ .18

شغلي  ةاش را دارد آيند نوعي دغدغه دانشگاهي به ةالتحصيل هر رشت ل مهمي كه فارغئاز مسا
 ،يياجرا و يادار اموراي محقق شود. اشتغال در  نحو شايسته اوست كه انتظار دارد اين امر به

رود  اي است كـه اميـد مـي    نمونه ... و ،شدناستاد ،شدن محقق ،قرآنيي و نيد ي دروسمعلم
  عنوان شغل خود داشته باشد. ها را به يكي از آن ن رشته بتوانداي ةآموخت دانش
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. ندارد هدرسي يك رشت ةارتباطي با بحث آموزش و برنام لهئنظر آيد اين مس شايد به
درسي و  ةچراكه برنام، ديگر دارند با هم يبايد گفت اين دو امر ارتباط تنگاتنگپاسخ در 

بـا اهـداف آن رشـته دارد و اهـداف نيـز بـا        يارتباط مسـتقيم  هطراحي آن در يك رشت
توجـه اسـت    لي كه در نيازسنجي قابلئترين مسا نيازسنجي در ارتباط است. يكي از مهم

بخشـي از نيازهـا و    مشاغلي است كه جامعه بدان نياز دارد و وجود آن رشته براي حل
نياز مشاغلي  امروزي ما به ةچه جامع است. بنابراين، چنان ناشدنيانكار مشكالت جامعه 
ـ   آموختگان رشته دارد كه بايد دانش و حـديث آن را   قـرآن ويـژه علـوم    ههاي اسـالمي ب

پس الزم است افرادي با ايـن ويژگـي تربيـت شـوند. بـر ايـن اسـاس،         ،برعهده بگيرند
هـاي رشـته    ريزي درسي نيز بايد مطابق نيازهاي موردنظر انجام شود تـا خروجـي   برنامه

ريزي منطبق بر اصـول   صورت، برنامه ل را داشته باشند. درغيراينتوانايي احراز آن مشاغ
  علمي تدوين نشده است.

  
  هاي عملي و كارورزي دوره نگذراندن .19

دانشگاهي بـا مشـاغل موردنيـاز جامعـه      ةكه ناظر بر ارتباط رشت ،هاي قبلي براساس گفته
هـاي   توجـه بـه آمـوزش دوره    مستلزم هاي الزم و مقتضي آن شغل يمند توانبود، ايجاد 

تـرين   كردن دروسي چـون روش مطالعـه كـه از بنيـادي     مهارتي و كارورزي است. لحاظ
و نقـد   ،دروس براي نهادهاي آموزشي است، روش تحقيق، روش تدريس، روش تحليل

يـك   ةاولـين مواجهـ   ،هرحـال  دانشـگاهي اسـت. بـه    ةو ... از ضروريات يك رشت ،متون
دروسـي اسـت كـه     ةدر محيط آموزشي و علمي مطالعـ  ،آموز و حتي يك دانش ،دانشجو

فراگيرد اي مقبول  گونه شود و انتظار بر اين است كه بتواند مفاهيم درسي را به تدريس مي
يـك از   حال، ما چنين آموزشي را در هـيچ  اصولي ميسر است. بااين ةاين ازطريق مطالع و

فن را بيـاموزد. روش تحقيـق و   اين  شمقاطع تحصيلي خود نداريم و هركسي بايد خود
ايـن   ةآموختـ  حداقل امكان شغلي براي دانش ،حال هر تدريس نيز بر همين منوال است. به

يا ديني است. حال بـر   قرآنمعلم  درسمتاستخدام در مدارس آموزش و پرورش  هرشت
بــه قشــر ظريــف درس را را بــر دوش كشــد و  قــرآنچــه اســلوبي امــر مهــم تــدريس 

ي به اين مباحـث مهـم   توجه كمل روشن است. ئمسابقية كند. تكليف تفهيم آموزان  دانش
 تفكـر  و ،يگـر  ليـ تحل ي،گـر  پـژوهش  ةيروح گيري و شكل جاديا به يتوجه آموزشي بي

  يان است.دانشجو در نقادانه
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  دبيرستاني هاي رشته ةاين رشته با هم نبودن سبمتنا .20
توانند وارد  هاي دبيرستاني مي هايي است كه تمامي رشته و حديث از رشته قرآنعلوم  ةرشت

از جهاتي، آفاتي را با خود بـه   ،اين رشته شوند. اين موضوع اگرچه موجب خرسندي است
علوم انساني در دبيرستان با برخـي دروس   ةكه بعضي دروس رشت به اين راه دارد. باتوجه هم
سويي دارند و فقـدان دروس دبيرسـتاني موجـب     ث همو حدي قرآندانشگاهي علوم  ةرشت

رفـت از ايـن    الزم است براي بـرون  بنابراينشود،  هايي در امر آموزش دانشگاهي مي كاستي
نيـاز بـراي    و حـديث تعـدادي واحـد پـيش     قـرآن علـوم   ةآموزشي رشـت  ةمشكل در برنام

هـا خللـي در رونـد     نظر گرفته شود تا ضعف آموزشي آن آموزان غير علوم انساني در دانش
  شود انجام داد. . اين حداقل كاري است كه ميايجاد نكندشده  آموزشي طراحي

  
  )دانشگاهي يا حوزوي(نوع آموزش  .21
شود اين اسـت كـه نـوع     ميمربوط هاي مشابه آن  ديگري كه به اين رشته و رشته ةلئمس

يـك نهـاد    منزلـة  علميه بـه  ةكه حوز به اين توجه ها چگونه بايد باشد. با آموزش اين رشته
مطرح ال ؤخاص خود را دارد، اين س ةو شيواست ديني كه متصدي آموزش علوم ديني 

و حـديث در دانشـگاه چگونـه بايـد      قـرآن علوم  ةكه نوع آموزش دروس رشتشود  مي
هاي رايج و معمول دانشگاهي  حوزه را داشته باشد يا از شيوهشيوة آيا بايد همان ؟ باشد

  ؟دكناستفاده 
دهد كه نوع آموزش اين رشته در دانشگاه هنوز تعريف نشده اسـت؛   تجربيات نشان مي

 ،رسـد  نظر مـي  تري به اين نكته نگريست. به نظر بيش بايد در طراحي درسي با امعان بنابراين
، نوع آموزش اين رشته نيز بايد منطبق بر اين ها به سيستم آموزشي حاكم در دانشگاه باتوجه

حضور در فضاي دانشگاه نيز اين امكـان   ةاقتضائات و شرايط دانشگاهي و نحوشيوه باشد. 
حـوزه   ةچراكه شيو ،وفق دهد ههاي آموزشي حوز با روش خود را دهد تا را به دانشجو نمي

بر تشكيل كالس در تمام ايام هفته و با تمركز بر يك يـا دو درس، تأكيـد بـر     مبتني معموالً
تحقق نباشـد. بـر    و ... است كه در دانشگاه شايد قابل ،ديگر طالب با هم ةخواني، مباحث متن

هـاي علمـي و سـطح دانـش      اين اساس، براي جلوگيري از افت تحصـيلي و ارتقـاي پايـه   
اي تركيبي براي اين دست  آن، شيوه ئةدانشجويان اين رشته، حسب اقتضاي رشته و محل ارا

آن منـوط بـه مطالعـات و     ئةالزم است طرح و ارا نظر گرفت كه البته از دانشجويان بايد در
  هاي دقيق علمي و كارشناسي باشد. بررسي



 227   و حديث قرآنريزي درسي رشتة علوم  نقد مباني كالن در برنامه

  يابي ارزش ةلبه مسئ يتوجه بي .22
از ايـن طريـق،    .شـود  محسـوب مـي   هاي آموزشـي  ل مهم در برنامهئيابي يكي از مسا ارزش

هـا   تبع آن ميزان بررسي تحقـق اهـداف و نيـل بـه آن     يند يادگيري و بهاعملكرد فراگير در فر
اند  گرفته نظر دراصولي را ). متخصصان 189 :1388 يملك به بنگريدد (شو ارزيابي و بازبيني مي
كـه   آن ضـمن  ،بـاره  اي در يادگيري داشته باشد. درايـن  تواند اثر بهينه ها مي (همان) كه رعايت آن

 مهرمحمـدي و  بنگريد بـه  ،تر ه است (براي اطالع بيشتحرير درآمد ةرشت متعددي به هاي باكت
 چگــونگي برســر بحــث نظــران صــاحب بــين در)، 1390 حســني؛ 412 - 343 :1390ديگــران 
 ةبرنامـ اصـل قضـيه در    فقدان كه است درحالي اين. آن نبود و بود اصل نه ،است يابي ارزش

دانشگاه  ازجمله سرفصل گروه عربي ،هاي مدون مشهود است. در بعضي سرفصل درسي كامالً
و  ،يـت يـابي، كم  اجمال به اين امر اشاره شده است. بنابراين، توجه بـه اصـل ارزش   به ،اصفهان
كم و كيـف  بر درسي موردتوجه قرار گيرد. تأكيد  ةهاي استاندارد و علمي آن بايد در برنام شيوه
بـراي تعيـين    سـازي  هـاي يكسـان   بسترسـازي يكـي از  توانـد   مـي درسي  ةيابي در برنام ارزش
  شود. ردن آن در سرفصل امري الزم تلقي ميك   رو، لحاظ هاي فراگيران باشد. ازاين يمند توان

  
  گيري نتيجه .23

 نشـدن  و حديث نشان از رعايـت  قرآنعلوم  ةدرسي و محتواي آموزشي رشت ةبررسي برنام
ي دقيق و علمي و متعاقب آن تعيين اهداف ريزي درسي دارد. آثاري از نيازسنج اصول برنامه

و حـدود حـاكم بـر رشـته در سرفصـل رؤيـت        ،رشته و متمايزساختن مأموريت، وظايف
درسـي و محتـواي آن بـا عنـوان رشـته يكـي از        ةبرنامـ  نبـودن  تناسبمو  منطبقشود.  نمي

بـراي  كه حجـم آمـوزش    تر از همه اين . مهمشود هاي اين برنامه تلقي مي ترين ضعف بزرگ
ـ   دراين يتر شيب نظر امعاناست كند و الزم  وسعت علمي اين رشته كفايت نمي كـار   هبـاره ب

ريزي درسي نيسـت.   بر اصول و مباني برنامه مند و مبتني درسي هدف ةگرفته شود. اين برنام
توجهي به سير مباحث درسي يكي ديگر از معضالت  ارتباط منطقي بين دروس و بينبودن 

بـه  گـردد.   نيازها به اين معضل برمي پيش ةلئدر مس يدقت بي و سرفصل استموجود در اين 
چنـين   اسـت. هـم  نشده نيز توجه شوند  وارد ميرشته اين به  دانشجوياني كه متفاوتسطح 

در تدوين سرفصل هريـك   مند نظامنگاه نبود نشده است.  يابي ارزش ةلئمساي به  هيچ اشاره
پژوهـي و   تـوان ايجـاد علـم    سـبب وضوح عيان است و شايد به همين  هگانه ب از مقاطع سه

تواند اثـر مفيـد و كـاربردي در زنـدگي      هاي نگاه و فكر دانشجو را ندارد و نمي افق ةتوسع
صـورت شايسـته    شخصي و اجتماعي فرد و رفـع نيازهـاي علمـي و كـاربردي جامعـه بـه      
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رسد. تدوين سرفصـل و   يه نيز نمي. اين شايستگي در مواردي حتي به مراتب اولباشد  داشته
بلكه ضرورت دارد كه حاصل  ،شود انجاميك يا دو نفر  ازسويدرسي نبايد  ةطراحي برنام

  يك كار جمعي و براساس استانداردهاي مقبول باشد.
  
  هانهاد پيش

  طرح است: نهاد قابل ورت پيشص  موارد زير در اين خصوص به
 ؛درسي ةو تدوين برنام دانشگاهي ةرشتتوجه به مباني طراحي . 1
و  ،هـاي گونـاگون بـراي نيازسـنجي، تعيـين اهـداف       تعيين افراد متخصص در رشته. 2

 ؛و تدوين سرفصل آن ،آموزشي و درسي رشته ةمأموريت رشته، طراحي علمي برنام
 ؛ل آموزشيئنظر و اهل انديشه در مسا هاي تخصصي با حضور افراد صاحب نشست. 3
 .اي) رشته هاي مختلف (ميان نظران رشته اساتيد و صاحب ةتجربكارگيري علم و  هب. 4
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