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 1علیرضا عصاره

پرداز دارای دیدگاهی متفاوت با نظریات پردازان برنامه درسی در قرن بیستم است .این نظریهآیزنراز نظریه

وپرورش با تفکر معتقد است نگاه به آموزش وی ؛بودجهان غالب بر تعلیم و تربیت در 

تعلیم و تربیت منافات دارد.از  باروحو ستی،مکانیکی و صنعتی نگاه صحیحی نیست ویعلمی،رفتارگرایی،پوزیتی

ه امکان قوانینی کبه  وپرورش باید نگاهی زیباشناسانه و هنری باشد زیرا دستیابینظر وی نگاه به آموزش

پذیر نیست.قوانین حاکم بر رفتار بینی رفتار انسانی را بدهد،امکانو پیشتوضیح،توصیف،تحلیل،کنترل 

دهند.لذا نگاه به تعلیم و تربیت باید مدار هستند که تن به قوانین عام نمیقدر پیچیده و موقعیت انسانی آن

آن نگاهی باشد که موقعیت و شرایط آموزشی را مورد توجه قرار داده و برای آن اولویت قائل شود؛پس 

 ها و مناطق مشخص کردتوان یک برنامه درسی یکسان و یکنواختی برای کلیه حوزهنمی

 (.1393،مهرمحمدی)

 تعریف آیزنر از برنامه درسی

کند:برنامه درسی یک مدرسه،یک دوره آیزنر با توجه به دیدگاه هنری خود برنامه درسی را چنین تعریف می

یتی که قصد دارد پیامدهای ترب استشده ریزیوقایع برنامهای از موعهتحصیلی و یا یک کالس درس مج

 (.1994آیزنر،)آموزان داشته باشدبرای یک یا تعداد زیادی از دانش

 :وی می افزاید ، کندمیعالوه بر این، به تعریفی که آیزنر از این فرایند ارائه 

و انگاره های تعلیم و تربیت  هاآرماندادن  شکلبرنامه ریزی درسی، فرایند تبدیل کردن یا تغییر 

به تحقق چشم انداز آغازگر این فرایند منجر خواهد شد...  مؤثری لشکه است که ب هاییبرنامهبه 

برنامه ریزی درسی در بافت تعلیم و تربیت، به معنای مورد نظر من، فرایندی است که در تعقیب 

تحقق برخی چیزهای غیر قابل بیان است؛ فرایندی است که در آن افرادی برای این تبدیل و ترجمه 

 (. 1۲۶ ص) دبه تالش مشغولن

 کسانی که برنامه درسی را طراحی می کنند

در  آنهاشوند میدرسی درگیر  ریزی برنامهدر کار  گروههای ذیلدر کشور آمریکا بیان می کند که آیزنر

صورتی عملکرد مفید و مؤثری خواهند داشت که برای انتقال آرزوها و تصورات تربیتی در طرح ها و روشها و 

ماهیت تصمیم گیری برنامه درسی متأثر از خطوط اساسی و چارچوبهای  .نددر رسیدن به اهداف تالش کن
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برنامه درسی، مبانی ارزشی، اهداف کلی و جزئی و راهبردهای یاددهی یادگیری است که افراد و گروه های 

 مختلف با درجات متفاوتی از قدرت، شایستگی و صالحیت در آن مشارکت دارند. 

و  آموزان دانشدرسی مبتنی بر مهارتها و ویژگیهای  ریزی برنامهگیری  مشارکت معلمان در تصمیم :معلم

. و معلم به عنوان یک منبع یاددهی میتواند نقش های متنوعی ایفا کند و نقش مهمی استفرهنگ مدرسه 

در تصمیم گیری برنامه درسی بازی می کند. ابتکار و تجربه معلم در ارتباط بین جنبه های مختلف برنامه 

 و راههای عرضه مواد آموزشی دخالت عمده دارد.  درسی

متخصصان در  یهاتهیکمدومین گروه مؤثر در برنامه درسی : کمیته متخصصان در سطح ناحیه آموزشی

سطح ناحیه آموزشی هستند که شامل مسئوالن اجرایی، نمایندگان مدیران مدارس و نمایندگان معلمان و 

. این کنندیمتوسعه و ایجاد مواد آموزشی و برنامه درسی نقش ایفا مشترک در  طوربهمتخصصان هستند که 

برای تغییرات در برنامه درسی و حمایت از  ییهاهیتوصدر تدوین و انتشار تحقیقات معلمان و ارائه  هاتهیکم

و تخصیص بودجه الزم برای تحقیقات معلمان و  نیتأممانند مدرسه محوری نقش اساسی دارند و  ییهاطرح

 است هاتهیکماین  یهاتیمسئولورانه از آنو یهاطرحای اجر

درسی در سطح ایالتی/ استانی که  یزیربرنامه یهاتهیکم:  و کاری در سطح ایالتی یاحرفه یهاگروه

 هاتهیکمو متخصصان موضوعی و تعلیم و تربیت هستند و مسئولیت عمده این  یاحرفه یهاگروهمتشکل از 

ملی در سطح ایالت و استان، نیازسنجی و آموزش معلمان و مدیران مدارس و  اجرای برنامه یسنجامکان

 .است هابرنامهمنابع و تجهیزات آموزشی و بودجه الزم برای اجرای  ینیبشیپ

این گروه کسانی هستند که در مرکز پژوهش و توسعه :  تخصصان و محققان مراکز تحقیق و توسعهم

 .عه مواد برنامه درسی درگیر هستند. این مراکز در توسکنندیمکار  یامنطقه یهاشگاهیآزماو  هادانشگاه

 یهابستهو کیت و  یاچندرسانه یهامجموعهدرسی، راهنمای معلم،  یهاکتاباین گروه :  ناشران تجاری

 دانشدرسی بخش مهمی از محتوای برنامه درسی را که  یهاکتاب .کنندیمآموزشی را طراحی و منتشر 

 .کندیم، تعریف کنندیممطالعه  آموزان

دارد. دو منبع عمده دولت  شدهارائهدرسی  یهابرنامهبر  یتوجهقابلاین گروه هم تأثیر :  دولت فدرال

 (.1994ت)آیزنر،پول و تبلیغات اسفدرال برای تأثیرگذاری در برنامه درسی 

 صر برنامه درسی از نگاه آیزنرعنا

وش ،روش ارائه،ردهیهای یادگیری، سازمانحتوا، فرصت،مناصر برنامه درسی را شامل هدف،ع(1995) آیزنر

 .داندپاسخ و ارزشیابی می

 اهداف 



 

 

آیزنر در فصل پنجم کتاب تصورات تربیتی سه نوع هدف)رفتاری،حل مسئله و پیامدهای برآمدنی( که در 

 موردتوجهدرسی آنچه  یزیربرنامهی در حوزهبه نظر آیزنرمطرح کرده است. رندیزناپذیگررسی د یهابرنامه

درسی جستجو شود،  یزیربرنامهگر در ادبیات ا. استچگونگی قاعده بندی اهداف عینی  ،قرارگرفتهزیادی 

ها بیانات بسیار کلی هستند انشود. غایات و آرمها و غایات، اهداف کلی و عینی دیده میتمایزاتی بین آرمان

نوع .دارندآموزشی قائل هستند به افراد جهان اعالم می یبرنامهها برای یک هایی را که برخی گروهکه ارزش

ها و هداف کلی بیاناتی شامل نیات و مقاصد هستند که بین آرمانا. دشوها اهداف کلی خوانده میدوم آرمان

 مورداستفاده یامدرسهاف کلی مقاصدی هستند که برای یک دوره یا برنامه هدا. دگیرناهداف عینی قرار می

 یبرنامهمحتوای و انتخاب  انتظارقابلاز بیان اهداف کلی، تمرکز بر پیامدها و نتایج  هدف. دگیرنقرار می

 ازلحاظ درسی که یبرنامههای عالیتف. استی درسی توسط طراحان برنامهدرسی بر اساس این اهداف 

تنظیم  نکهیو ا؛نیست گونهاینآموزشی مهم هستند، همیشه باید دارای اهداف عینی و آشکار باشند که 

 .که این امر هم همیشه صحیح نیستدها باشاهداف باید مقدم بر فعالیت

 شوند، قرارکه اهداف در آن به کار گرفته می ایشرایط و زمینه تأثیر تحتتعیین اولویت در بین اهداف 

 توانیم اهدافبه این  دنیدررسسلسله مراتبی نباشد.  تواندیمیزنر این رابطه بین این اهداف آ.به نظر ددار

آیزنر ) استها هنر مدیران و برنامه ریزان درسی ها و محدودیترقراری تعادل بین آرمانب عمل کرد. منعطف

1994). 

 

 درسی یبرنامهمحتوا 

کنند، محتوایی را که باید تحقق آن اهداف را ممکن سازد توصیف می ندرتبهبه دلیل اینکه اهداف کلی 

عیار انتخاب محتوا این است که چه میک مالحظه مهم در برنامه درسی است.  محتوا اغلبتوجه به انتخاب 

چه مقدار از این محتوا برای کودکانی که این برنامه برای  ها وجود دارد ومیزان ارتباط بین محتوا و آرمان

ای که کودکان با تجارب متنوعی که از محیط خانه و جامعه مفهوم است. شود دارای معنا وها انتخاب میآن

ی مواجهه یک شیوه تها، تجاربشان متنوع اسبه محیط و بستهد؛شونکنند وارد مدرسه میدر آن زندگی می

-معلم فرصت انتخاب محتوا می آموز وکه به دانش ی درسی متنوع استها، تهیه برنامهشدن با این تفاوت

برنامه درسی عملیاتی  لهیوسبهوشی که مفاهیم ر. دیابآموزش نیز افزایش می یریپذانعطاف لهیوسنیبددهد. 

به این شیوه هم نیازهای محلی و  شود.آموز انتقال داده شود توسط معلمان و کارکنان مشخص میبه دانش

 .(1994ر،آیزن) دشوهای ملی برآورده میهم نیاز

 یادگیری هایفرصتانواع 

برنامه درسی الزم هستند، اما کافی نیستند. تصورات آموزشی باید به  کی جادیااهداف کلی و محتوا برای 

ی عمل درآید تا اهداف کلی و محتواها را به انواعی از وقایع و اتفاقاتی که نتایج آموزشی را برای مرحله



 

 

و برای کند  یسازمفهوم یواقعه، تبدیل کنند. این تبدیل باید یک آموزان به همراه داشته باشنددانش

مفاهیمی که اید ب. دقرار گیر مورداستفادهی آموزشی داشته باشد تا در یک برنامه آموزشی آموزان جنبهدانش

با مسائل و  شدنمواجهبه  را قادرآموزان ، وجود داشته باشند که دانشآموزشی مناسب هستند ازلحاظ

 .(1994 آیزنر) دشورا منجر می هاتعمیمهایی کند که فهم این مفاهیم و عیتموق

 د.دار دیتأککند های یادگیری که تهیه میگیری برنامه درسی یک شخص و فرصتبر ارتباط بین جهت آیزنر

ل ر حقیقت معلمان بیشتر تماید. طرفهکیاست و نه  هیسوکیها و اهداف نه در عمل ارتباط بین فعالیت

 دند تا بر چیزی که اهداف بر آن است که انجام دهنکن دیتأکدارند که بر چیزی که ممکن است انجام دهند 

 (. 19۶5مک دانلد، )

به شکلی که برای دانش آموزان جذاب است به وقایع آموزشی  هاآرمانآیزنر بیان کرده است که اگر اهداف و 

 یهافرصتابزاری که او برای ایجاد خواهند بود.توخالی  امیدهای فقطدر کالس درس تبدیل نشوند ،

ورد یا بلوم(که فتوسط گیل شدهمطرحماتریسی از فرایندهای هوشی است)ماتریس  کندیمیادگیری پیشنهاد 

 هست. یبندطبقهدیگری برای  یاراهه حتماًساخته ذهن ماست و  هایبندطبقهنظر آیزنر این  هب

 های یادگیریفرصت یدهسازمان

 .۲و دیگری عنکبوتی 1مدل پلکانی. یکی کندمی بیانهای یادگیری فرصت یدهسازمانرا در  دو مدلآیزنر 

سازد. گیرد، در ذهن متبادر میهای قبلی قرار میهای مستقلی را که بر روی گاممدل پلکانی مجموعه گام

 آنچهشوند، با اخته میکه س زمانهمشود، زیرا ی درسی ادراک میمربوط به برنامه هایفعالیتاین ایده از 

شود. مسیر حرکت همانند باال می آمادهآید متناسب و در پی می آنچهوجود داشته است و برای  هاآنقبل از 

ورودی و  هایمهارتمانند  هاییواژهاستعاری با  ازنظررفتن از پلکان، همیشه به سمت باالست. این مفهوم 

 .های خروجی سازگار استشایستگی

هایی که ابتکاری، مواد آموزشی و فعالیت یهاپروژهای از مجموعهمدل عنکبوتی، طراح برنامه درسی،  در

-ها ارائه میکنند را به آناستفاده می آموزانوهی از دانشرمعلمان برای رسیدن به پیامدهای گوناگون در گ

نتیجه چنین کاربردی به  عنوانبهآموزان شو اهدافی است که دان هایمندعالقهوظیفه معلم تسهیل دهند. 

وند این معقول شهای تجربی مختلف وارد مدرسه میآموزان با زمینهدانش اینکهه دلیل ب. دآورندست می

 سازند متفاوت باشد.است که معانی مختلفی که می

اند شات بودهبرنامه درسی، موضوع بسیاری از مناق یدهسازمانها یا مفاهیم مربوط به تاریخی این مدل ازنظر

یک گروه بر این » :کندبدین گونه تشریح میرا ها آن(1959) یدر کتاب کودک و برنامه درس دیوئیکه جان 

اند که تقسیم هر عنوان و سرفصل به موضوعات تحصیلی، هر موضوع تحصیلی به موضوعات درسی و عقیده
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این  گامبهگام صورتبهآموز هید دانشجازه دا. دهای خاص صورت پذیرهر موضوع درسی به وقایع و فرمول

های جداگانه دارای تسلط و تبحر شود و در آخر او در همه از این قسمت هرکداممراحل را طی کند و در 

و ترتیب و توالی موضوع  و منطقی یجزبندی بر تقسیم دیتأکشود. بنابراین ها دارای تبحر و تسلط میزمینه

 .«اصلی است

-مسائل آموزش در این خصوص شامل مسائل دستیابی به متون حاوی اجزا و توالی منطقی و ارائه این بخش

ها شوند و روشبندی شده هستند. موضوعات اصلی نتایج را باعث میها و در کالس به طریقی معین و مرحله

یک موجود سطحی است که  رود. اوکنند. کودک موجود نابالغی است که به سمت بلوغ پیش میرا تعیین می

-تر پیش میکسب تجارب گسترده یسوبهرود و دارای تجارب کمی است که به سمت عمیق شدن پیش می

دهد. قسمت مربوط به او زمانی کامل قرار می رشیموردپذکند و رود. این کودک است که درک و دریافت می

 پذیر، مطیع و تعلیم پذیر شود.شود که انعطافمی

ی شروع، مرکز و پایان است. رشد، های دیگری وجود دارند که معتقدند کودک نقطهدیگر گروهاز سوی 

ابزارهایی ارزشمند برای  عنوانبهتکامل و هدف زندگی کمال مطلوب است. برای رشد کودک تمام مطالعات 

نه دانش و ترند. شوند. شخصیت و ویژگی از موضوعات درسی مهمخدمت به نیازهای رشد او استفاده می

 است. بلکه درک نفس و خود ادراکی هدف اصلیاطالعات، 

 

 محتوا یدهسازمان

ی درسی کمک به طراحان برنامه درسی است که سه روش زمینه محتوا که ی دیگر متخصصان برنامهوظیفه

 باید تعریف شود را در نظر داشته باشند. یک روش حفظ قلمروهای سنتی موضوع اصلی و اتخاذ تصمیم در

مورد محتوی در درون این مرزها و حدود است. یک روش ادامه آموزش حساب، تاریخ، هنر، موسیقی، علوم، 

علوم انسانی، مطالعات اجتماعی یا اکولوژیکی،  یگر، آموزش ارتباطاتاما روش د خواندن و نظایر آن است.

موضوع اصلی در برنامه درسی های دیگری که از قلمرو سنتی و حوزه عامهفرهنگی امروزی، مشکالت جامعه

 یا باید دوباره تعریف شوند یا باید کنار گذاشته شوند.

کند. بندی یاد میطبقه عنوانبهاز آن  (1971) نتایسی مطالعاتی، موضوعی است که برنتعریف این حوزه

بندی باید طبقهبندی در اینجا به چیزی که تاین، طبقهسبرن زعمبهتواند قوی یا ضعیف باشد. می یبندطبقه

به ماهیت تمایز بین مطالب اشاره  یبندطبقهکند، بلکه به ارتباط این مطالب اشاره دارد. شود اشاره نمی

و جایی که  اندجداشدهمرزهای محکم  یلهیوسبهبندی قوی است، مطالب از یکدیگر دارد. جایی که طبقه

بندی به حفظ حدود و مرزهای بین مطالب طبقه ضعیف است بین مطالب تمایز کافی وجود ندارد. بنابراین

-از دانش کارمیتقسمشخصه مهم تمایز بین  عنوانبهبندی توجه ما را به استحکام مرز اشاره دارد. طبقه

 سازد.آموزشی متمرکز می



 

 

کنند. اما اگر برنامه درسی می یدهسازماندهند و برنامه درسی را موضوعات متمایز، محتوا را تشکیل می

های مختلف در حوزه یپژوهدانشآموزان برای دارس راهنمایی برای ورود به دانشگاه یا آماده ساختن دانشم

 محتوی استفاده خواهد شد. یدهسازماناز سایر اشکال  ادیزاحتمالبهیادگیری کافی نباشند، 

 

 یدهپاسخسبک ارائه محتوا و 

شود، کیفیت چگونگی بیان و ارائه آن توجه کمی میدرسی به آن دقت و  یزیربرنامهکه در  یاز مواردیکی 

ای که اغلب گیرند. در قلمروهای موضوعی زیادی در مدارس، سبک ارائهآموزان یاد میچیزی است که دانش

 کنند، زبان شفاهی یا کتبی است. آموزان استفاده میدانش

-گیرند و همچنین از سیستمات به کار میمختلف دانش را برای کسب، ذخیره و بازیابی اطالعهای نظامافراد 

ین امر برای طراحان برنامه ا. دکننی جهان استفاده میهای عملکردی مختلف برای بیان این اطالعات درباره

-ها مجبورند فرصتخواهند یک پدیده را درک کنند، آنآموزان میدرسی بر این داللت دارد که اگر دانش

عالوه بر این، بر این امر هم  فراهم کنند. های مختلفی این پدیده به شیوهارهدرب هاییایدههایی برای بیان 

-باید به دانش نابراین،بآموزان را بفهمندی یادگیری دانشخواهند شیوهکند که اگر معلمان میداللت می

توانند یبرنامه ریزان درسی م .دهای مختلف دانش خود را بیان کننهایی دهند که به شیوهآموزان فرصت

، هاآموختههای جهانی و بیان و تجربه کردن پدیده یپردازمفهوم برای که متنوعی هایوشرهدفمند،  طوربه

 .(1994آیزنر،) دشود را استخراج کننمیاده استف

 های ارزشیابیانواع رویه

بی است که برای های ارزشیاآموزان دارد، نوع رویهدهی دانشارتباط نزدیکی با نوع ارائه و پاسخ آنچه

( 1994) ربه نظر آیزن .روداند به کار میاند و تجربه کردهآموزان فراگرفتهدانش آنچهتشخیص و شناسایی 

که است  معتقدو ا. تمختلف اس هایمراحل و گام صورتبهدرسی اغلب  یزیربرنامهرایند ارزشیابی در ف

ی کمبودهای هجدید، قضاوت درباری عیین نیاز به برنامهت. ددهدرسی رخ می یزیربرنامهسر راارزشیابی در س

 . دنیازمند به ارزشیابی دار ،هایی که سودمندی آموزش را ارتقا دهدموجود یا برنامه

ها، اهداف، است، انتخاب فعالیت شدهانجامه برنامه جدید ی نیاز بدربارهکه های اولیه وتاقض ازآنکهپسحتی 

ها نیاز به ارزشیابی گیری نیاز به قضاوت دارد و قضاوتر شکلی از تصمیمه. تمحتوا و نظایر آن الزم اس

 ها و موارد جایگزین دارد.ها، انتخابگزینه

 مراحل ارزشیابی از مواد برنامه درسی

 ندیدر فراهای برنامه درسی هایی که بسیاری از گروهگامتوانیم مراحل و میکه  یان کردهب( 1994)آیزنر 

او آزمایش  مورداستفادهاصطالح گیرند را شناسایی کنیم. به کار می دشدهیتولارزشیابی مواد آموزشی 



 

 

هایی که مواد برای تعیین کالسر این مرحله گروه برنامه ریزان درسی با یک ارزیاب د. تاس 1یاگلخانه

به گروه  دادن ، فرصتیاگلخانهدف از آزمایش هکنند.کار می باهمشوند در آن آزمایش می موزشی نمونهآ

. رابطه بین ببینندچگونگی کارکرد مواد آموزشی در کالس درس با درسی است تا از نزدیک  یزیربرنامه

 رزشیابی تکوینی مفید است.ارتباطی برای اهداف ا نیباشد چندرسی و معلمان باید خوب  یزیربرنامهگروه 

به تعداد محدودی  ۲میدانی شیآزما منظوربهمواد آموزشی  ،اصالحات الزم انجام  و یاگلخانهبعد از آزمایش 

شود. انجام می تریوسیع مقیاسبه آزمایش اولیه در  نسبت میدانیشود. آزمایش از مناطق آموزشی ارائه می

ارزیابی از مواد آموزشی بعد از  منظوربهبه آزمایشگاه  با بازگشت زشیابی، مناطق آمودر این مرحله از ارزشی

دهند و ارزشیابی که معلمان انجام می ،ها ممکن استین قبیل ارزیابیا. دکننموافقت می ،استفاده از این مواد

 را شامل شود.های پیشرفت تحصیلی آزمونآموزان در عملکرد دانشسنجش  ابزارهای

 . دشوبرای ناشر فرستاده می متعاقباً شود و ، تغییرات نهایی مواد آموزشی انجام میمیدانیآزمایش  جهیدرنت

توان که برای آزمایش غذا و دارو استانداردهایی وجود دارد، می گونههمان بیان کرده (1994) رآیزن

ها استفاده از شاخص توانیمآموزشی برنامه درسی نیز داشته باشیم. ما می مواد یارزشیاباستانداردهایی برای 

-ارتباط بین مواد آموزشی و زمینه داشته باشد و ریپذانعطافهای هایی که داللت بر قضاوتکنیم، اما شاخص

آنچه در یک موقعیت ممکن است درست باشد در موقعیت د. گیرنشوند را در نظر میای که در آن اجرا می

کرد که فقط  یاندازراهمرکزی  توانیم یبرنامه درسمواد استانداردهای تعیین  برای دیگر شاید اشتباه باشد.

-ارزشیابی مواد آموزشی برنامه درسی میطریق . ما از دبزرگ بپرداز و تنها به شناسایی خطاهای برجسته

این مواد در شرایط خاص داشته  تأثیراتقضاوت کنیم و اطالعاتی راجع به  دکیفیت این موا در موردتوانیم 

 نیستند. شدهنیتضمباشیم، اما نتایج و پیامدهای آن 

درسی به  یزیرهبرنام، شناسایی عواملی است که ممکن است در فرایند نشان دهد کرد تاآیزنر تالش آنچه 

ممکن است به معلم در کارش کمک کند. عوامل و مشخص طراحی مواد درسی که  طوربهکار گرفته شود، 

ها ابزارهایی برای استفاده هستند، نه قوانینی را اکتشافی ببینیم وجود دارد: آن هاآنمالحظاتی برای اینکه 

ریزی درسی موفق را تضمین ها پیروی شود. هیچ قانون و دستورالعملی وجود ندارد که برنامهکه باید از آن

و اگر این امر یک کار گروهی باشد حساسیت نسبت به همکاران همیشه  استضروری  کند. قضاوت همیشه

 الزم است.
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