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مقدمه
آموزش همچون ساير نظامهاي اجتماعي از پيچيدگيها و مسائل خاص خود برخوردار است .يكي از مهمترين و
حساسترين حيطههاي تصميمگيري در نظام آموزشي ،حيطه برنامههاي آموزشي و درسي است (عارفي ) 1389،درواقع
برنامه درسي 3بهعنوان يكي از اركان اساسي و حياتي نظام آموزشي هست.
برنامههاي درسي مهمترين و شايد اساسيترين مؤلفه نظام آموزش عالي است (ديباواجاري و همكاران.)1390،
مهرمحمدي ( )1381بيان ميكند كه برنامه درسي ريشه در واژه التين  currereدارد كه به معناي ميدان مسابقه يا ميداني
براي دويدن است ( نوروز زاده و فتحي واجارگاه .)1387 ،برنامه درسي يک مدرسه ،يا دوره يا يک كالس درس ،بهعنوان
يک مجموعهاي از رويدادهاي برنامهريزيشده است كه هدف آن پيامدهاي آموزشي براي يک يا چند دانشآموز است
(آيزنر . )2002، 4هرث 1976 5بيان ميكند برنامه درسي اشاره به دورهاي است كه دانشآموزان در حال تحصيل هستند.
از ديدگاه كانللي و كلندينين )1988( 6برنامه درسي ميتواند بهعنوان تجربه زندگي فردي موردتوجه قرار گيرد .اما در
رابطه با برنامه درسي و برنامهريزي درسي 7مهرمحمدي عنوان كرده است كه برنامهريزي درسي معرف يكي از ابعاد رشته
برنامه درسي است و تنها ناظر بر فرايند تدوين برنامه است(مهرمحمدي )1393 ،و درنهايت طراحي برنامه درسي ، 8شكل
مدون و يا ساختار برنامه درسي است .و هر برنامه درسي دربردارنده طرحي خاص است كه در درون آن نهفته
است(مهرمحمدي )1393 ،كه در ادامه مورد بحث قرار ميگيرد.
معنا و مفهوم طراحی برنامهدرسی
برنامهدرسي يکرشته مطالعاتي نظري و عملي است ،طراحي برنامهدرسي يک سرمايهگذاري هنري ،يک رويداد سياسي
ويک تمرين ارزش محور است  .طراحي برنامهدرسي طبيعتي سياسي دارد ،تالشي براي تسهيل ايده ديگران به زندگي
 .11کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات ارزشیابی ،اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی در سازمان سنجش
 .2دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
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خوب است .درواقع طراحي برنامهدرسي با ايجاد فرايندهاي اجتماعي و ايجاد محيط براي يادگيري  ،نوعي " اتوپيانيسم"1
است كه شكلي از فلسفيدن و تئوري سازي سياسي و اجتماعي است كه بهنوعي در سازماندهي تفكر به افراد كمک
ميكند و توانايي آنها را در برقراري ارتباط با ديگران افزايش ميدهد ( مکكرانن .)2008 ،مسئله برنامه درسي و طراحي
برنامه درسي تعيين اهداف براي دانشآموزان و سپس طراحي كردن دورههايي براي رسيدن به آن اهداف نميباشد ،درواقع
مسئله برنامه درسي هدايت دانش آموزان به درک چيزهايي است كه در زندگي اهميت دارند .يک برنامهدرسي كه واقعا
آموزشي باشد دانشآموزان را به نتايج پيشبينينشده هدايت ميكند( مکكرانن )2008 ،؛ به نقل از پاينار )2017 (2برنامه
درسي از يادگيري معنيدار گرفتهشده است و تجربياتي است مانند هنر ،بيان شفاهي و ساير جنبههاي آموزش كه با آزمون
مداد كاغذي قابلاندازهگيري نيست ( ناس و فرانگا.)2017 ،3
جاكوبز 4طرح برنامه درسي را "روش جمعآوري اطالعات درباره برنامه درسي عملياتي در يک مدرسه يا منطقه كه بهطور
مستقيم به زمان اشاره دارد" تعريف ميكند .طراحي در برنامه درسي ،همانطور كه از نامش برميآيد ،همهچيز را در همه
زمينههاي موضوعي كه يک معلم بايد در يک سال تحصيلي مورد پوشش قرار دهد را نشان ميدهد ( گلس.)2007 ، 5
صاحبنظران و متخصصان حوزه برنامه درسي از جنبه نظري با عنايت به اقدامات عملي ،برنامه درسي را به دو بخش
طراحي برنامه درسي و برنامهريزي درسي تفكيک كردهاند .وقتي در حوزه برنامه درسي ،عناصر تشكيلدهنده يک برنامه
درسي را با توجه به چگونگي تصميمگيري در مورد اين عناصر تشخيص ميدهيم و تعيين ميكنيم وارد مقوله طراحي
برنامه درسي شدهايم (كالين .)1991 ،6يكي از رايجترين تعاريف را در اين زمينه هيلدا تابا )1962( 7مطرح كرده است كه
طراحي برنامه درسي بيانيهاي است كه عناصر برنامه درسي را مشخص ميكند و بيان ميكند كه چه ارتباطي با يكديگر
دارند و اصول و الزامات آن سازمان را براي شرايطي كه تحت آن عمل ميكند ،نشان ميدهد ،عناصر برنامهدرسي ازنظر
تابا شامل اهداف ،محتوا ،تجارب يادگيري  ،استراتژيهاي آموزشي و ارزيابي است ؛ اين عناصر از نگاه ساير صاحبنظران
عبارت از :تايلر )1994(8اهداف و مقاصد ،تجربيات يادگيري  ،سازمان دادن و ارزشيابي  ،زايس )1976 (9هدف ،محتوا،
فعاليتهاي يادگيري و روشهاي ارزشيابي  ،بوشامپ )1981( 10بيان هدف و مقصود ،محتوا ،كاربرد و ارزشيابي  ،آيزنر
( )1985هدف ،محتوا ،انواع فرصتهاي يادگيري ،سازمان دادن محتوا ،روش ارائه و پاسخ و ارزشيابي ،گودلد)1979 (11
و كالين ( )1991اهداف و مقاصد ،محتوا ،مواد و منابع ،فعاليتها ،راهبردهاي تدريس ،ارزشيابي ،گروهبندي و زمان
ميباشد( عابدي كرجيبان  ،شعلهكار .) 1394،
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همچنين ازنظر كالين(  )1991طراحي برنامه درسي ،شكل مدون و يا ساختار برنامهدرسي است .سازمان و يا ساختار برنامه
درسي به سبب دو گونه تصميمگيري ،در دو سطح فراگير يا عام كه ناظر به تصميمگيري در خصوص مباني ارزشي است
و خاص و يا جزيي كه ناظر بر تصميمگيريهاي روشي و فني در خصوص برنامهريزي و چگونگي اعمال عناصر برنامه
شكل ميگيرد ( عابدي كرجيبان ،شعلهكار .) 1394،
هر برنامه درسي دربردارنده طرحي خاص است كه در درون آن نهفته است ،خواه فرد برنامهريز بهطور صريح و آشكار با
يكايک عناصر تشكيلدهنده برنامه و روابط ميان آنها برخورد كند و تصميمهاي الزم را گرفته باشد؛ و يا اينكه بدون
توجه به نوع طراحي كه در برنامهريزي بهكاررفته است ،بهطور سطحي تصميمهايي ناسنجيده درباره برخي عوامل برنامه
گرفته باشد ،اگر تصميمهاي گرفتهشده درباره نوع منابع اطالعات مورداستفاده و عناصر برنامه  ،با يكديگر سازگاري داشته
باشد ،برنامهدرسي همخواني دروني رادار است و از بيشترين توان براي اثرگذاري مطلوب بر دانشآموزان برخوردار است.
برعكس چنانچه با منابع اطالعاتي و عناصر برنامه بهطور يكنواخت برخورد نشود و تصميمها در اين دو سطح هيچگونه
رابطه تعريفشده و روشني با يكديگر نداشته باشد ،طرح برنامه درسي گنگ و نامفهوم خواهد بود و درنتيجه از توان
اثرگذاري بر دانشآموزان كاسته خواهد شد (مهرمحمدي . )1393 ،دو رويكرد عمده آموزش تجربي ( تقويت دانش-
آموزان از طريق فعاليتهاي ترغيبكننده) و آموزش نظامدار(روش افزايش اثربخشي تعامالت معلم و دانشآموز) در
برنامهريزي ،فرايند طراحي را هدايت ميكند(آنابل .)1394، 1درنهايت طراحي برنامه درسي بايد بر تصميمگيريهاي
آگاهانه و روشنبينانه مبتني باشد ،الگوي برنامهريزي كه درنهايت انتخاب ميشود ،بايد بر هدفها و نتايج موردنظر براي
برنامه منطبق باشد (مهرمحمدي.)1393 ،
منابع اطالعات طراحی برنامه درسی
منابع اصلي اطالعاتي براي برنامهريزي درسي بهعنوان مبناي تصميمگيري ،در سه گروه دستهبندي ميشود ( مکكرانن،
 )2008و ( مهرمحمدي.)1393،
موضوعهای درسی مدون  :اين موضوعها منعكسكننده عقل جمعي بشر و نمايانگر ميراثفرهنگي آدميان است.
استفاده از موضوعهاي درسي مدون بهعنوان اصليترين منبع اطالعاتي در طرح برنامه ،ايجاب مينمايد تا محتواي برنامه،
بر يک سازماندهي منطقي تأكيد داشته باشد .انتخاب و سازماندهي محتوا بهعنوان يكي از مهمترين وظايف برنامهريز
تلقي ميشود .برنامه درسي از پيش براي دانشآموزان تعيين و مشخص ميگردند ،به طرزي كه بتوان محتوايي را كه
متشكل از مجموعهاي بانظم منطقي است به نحوي مؤثر و كارآمد به دانشآموز آموخت( مهرمحمدي .)1393،در اين ايده
خروجي يا "محصول" آموزشوپرورش مبتني بر تغيير رفتار در دانشآموزان است(مکكرانن.) 2008 ،
در سازماندهي محتواي برنامه با اين منبع اطالعات ،دو موضوع وسعت و توالي منطقي موضوعها اهميت دارد .منابع و ابزار
يادگيري ،برمبناي ارائه محتوا در غايت سازمانيافتگي به دانشآموز ،انتخاب يا تهيه ميشود .كتاب ،رايجترين نوع از منابع
Annabelle
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و ابزار يادگيري در اينگونه طرح است .فعاليتهاي يادگيري دانشآموزان طوري طراحي ميشود كه ارتباطي مستقيم بين
آنها ،هدف -اعم از صريح و ضمني -و جهتگيريهاي برنامه برقرار باشد .راهبردهاي تدريس اغلب بهعنوان بخشي
جداييناپذير از فعاليتهاي دانشآموزان با توجه به همان مقاصد طرحريزي ميشوند .ارزشيابي در فواصل زماني مختلف
انجام ميشود .در اينگونه ارزيابي  ،اغلب تأكيد بر اندازهگيريهاي كمي است و گهگاه نيز تنها از اندازهگيري رفتارهاي
قابلمشاهده حمايت ميشود .فضا در اين نوع از طرح برنامه درسي ،اغلب محدود به فضاي كالس درس است؛ هرچند از
فضاهايي ديگر همچون كتابخانهها  ،مراكز ديداري و شنيداري ،اتاق موسيقي يا هنر و يا آزمايشگاههاي رياضي و علوم،
ممكن است استفاده شود( مهرمحمدي )1393،درواقع فناوري و منابع مؤثر در دستيابي به نتايج مشخصشده كمک مي-
كنند( مکكرانن .)2008 ،در مزاياي اين منبع اطالعات ،بر سازمانيافتگي منطقي محتوا و شناخته شدن آن بهعنوان نوع
سنتي الگوي برنامهريزي ،تأكيد ميشود( مهرمحمدي.)1393،
دانشآموزان  :نيازها و عاليق ،توانمنديها و تجربههاي گذشته دانشآموز ،بهعنوان مبناي تصميمگيري در خصوص
عوامل برنامهدرسي انتخاب ميشود( مهرمحمدي .)1393،برخي معتقدند كه طراحي بايد بر اساس كودک يا دانشآموز
باشد و منبع برنامه درسي ،نيازها ،منافع و توسعه انساني فرد است .توجه به دانشآموز ،بهجاي موضوع ،بهعنوان يک منبع
براي برنامهريزي با متفكران مانند اراسموس ،1روسو ،2فروبل 3و پستالوژي 4آغاز شد (مکكرانن .)2008 ،موضوعهاي
درسي به ابزاري بدل ميشوند كه دانش آموزان ،مسائل مشتق شده از عاليقشان را از آن طريق پيگيري ميكنند .برنامه
درسي در حد اعالي انعطافپذيري و فردمحوري قرار دارد .ارزش اين نوع طرح برنامه درسي در آن است كه به دانشآموز
ميآموزد چگونه تعيينكننده تعليم و تربيت خويش باشد .انواع فراواني از موارد و منابع آموزش موردنياز است تا به
دانشآموز فرصت تفحص و تنظيم برنامه خود را بدهد .فعاليتهاي يادگيري را خود دانشآموزان و يا با مشورت معلم و
دانشآموزان برنامهريزي و انتخاب ميكنند .معلم بهعنوان شريک دانشآموز در يادگيري و تسهيلكننده جريان يادگيري
براي وي ظاهر ميشود .معلم زمان را بهصورت انعطافپذير و از پيش تعيينشده نگاه ميدارد .فضاي آموزشي نيز چون
عامل زمان ،از پيش سازمانيافته و تعريفنشده است .انگيزههاي دروني دانشآموزان براي يادگيري  ،طرح برنامهها به
گونه جريانهاي پرتحرک و فعاليت زا و نه انفعالي براي دانشآموزان  ،لحاظ كردن تفاوتهاي فردي و پرورش مهارت-
هاي فرايندي را در دانشآموزان از مزاياي اين منبع اطالعات ميباشد( مهرمحمدي.)1393،
جامعه  :استفاده از اين منبع اطالعاتي ،به برنامه درسي خاصي منجر خواهد شد كه ارزش آن بهعنوان شيوهاي براي فهم و
اصالح جامعه مدنظر است .محتواي برنامه درسي  ،از زندگي جامعه و يا جوامع بشري برگرفته ميشود .منابع و ابزار
آموزشي در حد اعالي تنوع موردنياز است و منابع موجود در جامعه و مدارک و اسناد اصيل ،بر كتابهاي درسي ترجيح
دارند .ارزشيابي آموزشي بيشتر به سمت شيوههايي كه مشاركت و همكاري معلم و دانشآموزان را با يكديگر ميطلبد،
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گرايش دارد .فعاليتهاي آموزشي دانشآموزان بر اساس يک برنامهريزي مشترک بين معلم و دانشآموزان شكل مي-
گيرد .راهبردهاي تدريس متناسب با اين الگو  ،آنچه معلم در آن نقش يک عنصر فراهمكننده تسهيالت را دارد و در
استفاده از راهبردهايي كه مستلزم پذيرش نقشي تمامكننده و حاكمانه از سوي معلم است  ،بايد پرهيز شود .فضاي آموزشي
دربرگيرنده كليه امكانات مدرسه و جامعه است .زمان نيز يكي از امكانات عمومي مطرح است كه دانشآموزان به اقتضاي
مسئله موردمطالعه از آن استفاده ميكنند .دربرشماري مزاياي اين منبع اطالعات برنامهريزي درسي ،بر يكپارچگي و
كاربردي بودن محتواي برنامه تأكيد ميشود موضوعهاي درسي در يكديگر ادغام ميشوند و در خدمت مسائل موردمطالعه
قرار ميگيرند( مهرمحمدي .)1393،برنامه درسي براي حل مشكالت اجتماعي مانند نژادپرستي ،نابرابري ،تروريسم و غيره
در اين منبع اطالعات قرار دارد ( مکكرانن.)2008 ،
به نقل از مهرمحمدي ( )1393عالوه بر موارد فوق" ،طرح قابليتهاي خاص" با تأكيد بر هدفهاي رفتاري بهعنوان معرف
آنچه دانشآموزان نيازمند فراگيري آن هستند"،طرح مهارتهاي فرايندي" با تأكيد بر جريانهايي كه به موضوعهاي درسي
خاصي مربوط نميشوند" ،ديدگاه انسانگرايانه از فرد " در مقابل الگوي تربيتي گرفتهشده از صنعت و فناوري ،كه بارزترين
نوع آن در طرح برنامه درسي مبتني بر موضوعهاي درسي مجزا منعكس است" ،طرح مبتني بر مسائل اساسي" با ويژگي
برنامهريزي اشتراک موضوعهايي كه دانشآموزان فراميگيرند  ،نيز موردتوجه ميباشد.
در پايان اين نكته قابلذكر است كه منابع اطالعاتي مبناي تصميمگيري براي برنامهريزي درسي است درواقع طراحي
برنامهدرسي تحت تأثير رويكرد طراح به برنامه درسي ميباشد اينكه طراح چه ديدگاهي به يادگيري و يادگيرنده دارد چه
ادراكي از جهان و محيط دارد و دانش ،جامعه و يادگيرنده در كجاي آن قرار ميگيرد در انتخاب منبع موثرخواهد بود .
همانگونه كه مهرمحمدي ( )1393نيز بيان ميكند اينكه كداميک از منابع اطالعاتي را بهعنوان مبناي انحصاري و يا اوليه
در تصميمگيريهاي مربوط به برنامهريزي انتخاب شوند ،متأثر از نظام ارزشي موردقبول شخص برنامهريز است كه در
حقيقت بيانگر پاسخ او به اين سؤال است كه " يک برنامه درسي به چه گونهاي از رشد و كمال ،در دانشآموز ميبايد
كمک كرده و يا آن را محقق سازد" ؟
بنابراين فارغ از دانش تخصصي براي طراح برنامهدرسي  ،كسب توانايي در مواردي همچون پژوهش و نظريهپردازي ،نقد
و تحليل ،ارائه راهبرد و ارزشيابي  ،نيز حائز اهميت ميباشد كه بهنوعي عالوه بر تسهيل ارائه يک برنامه درسي مطلوب ،
زمينهساز رشد حرفهايي برنامهريز درسي نيز ميباشد.
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