
 

 

 4-1-1مدخل

 درسی و منابع اطالعاتمعنا و مفهوم طراحی برنامه

 28/3/1398تاریخ پذیرش و انتشار:                                                              4/2/1398تاریخ دریافت:      

  

 1طاهره ظفری پور

 2محبوبه عارفی

 مقدمه

 و نيترمهماز  است. يكي برخوردار خود خاص مسائل و هاپيچيدگي از اجتماعي هاينظام ساير همچون آموزش

 درواقع( 1389 )عارفي، است و درسي آموزشي هايبرنامه حيطه آموزشي، نظام در گيريتصميم هايحيطه نيترحساس

 . هست يكي از اركان اساسي و حياتي نظام آموزشي عنوانبه  3يبرنامه درس

 .(1390)ديباواجاري و همكاران، عالي است نظام آموزش مؤلفه تريناساسي شايد و نيترمهم هاي درسيبرنامه

دارد كه به معناي ميدان مسابقه يا ميداني  currereريشه در واژه التين  يبرنامه درسكند كه ( بيان مي1381مهرمحمدي )

 عنوانبهه يا يک كالس درس، يک مدرسه، يا دور يبرنامه درس(. 1387و فتحي واجارگاه،  نوروز زادهبراي دويدن است ) 

 آموز استاست كه هدف آن پيامدهاي آموزشي براي يک يا چند دانش شدهيزيربرنامهاي از رويدادهاي يک مجموعه

 .آموزان در حال تحصيل هستنداي است كه دانشاشاره به دوره يبرنامه درسكند بيان مي 1976  5هرث.  (2002، 4آيزنر)

 . اما درقرار گيرد موردتوجهتجربه زندگي فردي  عنوانبهتواند مي يبرنامه درس( 1988) 6كلندينيناز ديدگاه كانللي و 

ريزي درسي معرف يكي از ابعاد رشته مهرمحمدي عنوان كرده است كه برنامه 7ريزي درسيو برنامه يبرنامه درسرابطه با 

، شكل  8يبرنامه درسطراحي  تيدرنها( و 1393است و تنها ناظر بر فرايند تدوين برنامه است)مهرمحمدي،  يبرنامه درس

دربردارنده طرحي خاص است كه در درون آن نهفته  يبرنامه درسو هر  .است يبرنامه درسمدون و يا ساختار 

 گيرد. ( كه در ادامه مورد بحث قرار مي1393است)مهرمحمدي، 

 درسیمفهوم طراحی برنامهمعنا و 

گذاري هنري، يک رويداد سياسي  درسي يک سرمايهطراحي برنامه ،مطالعاتي نظري و عملي است رشتهکيدرسي برنامه

 تالشي براي تسهيل ايده ديگران به زندگي ،درسي طبيعتي سياسي داردبرنامه احيطر . است ارزش محورويک تمرين 

                                                           
 ، اعتبار سنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی در سازمان سنجشبیاکارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات ارزشی. 11
 .  دانشیار دانشگاه شهید بهشتی2

3 Curriculum 
4 Eisner 
5 Hirst 
6 Connelly and Clandinin 
7 Curriculum development 
8 Curriculum design   



 

 

 "1يانيسماتوپ "درسي با ايجاد فرايندهاي اجتماعي و ايجاد محيط براي يادگيري ، نوعي طراحي برنامه درواقعخوب است. 

اد كمک تفكر به افر يدهسازماندر  ينوعبهسياسي و اجتماعي است كه  يساز يتئوراست كه شكلي از فلسفيدن و 

و طراحي  يبرنامه درس مسئله. (2008كرانن، ) مک دهدرا در برقراري ارتباط با ديگران افزايش مي هاآنكند و توانايي مي

 درواقع ،باشدي براي رسيدن به آن اهداف نمييهاآموزان و سپس طراحي كردن دورهتعيين اهداف براي دانش يبرنامه درس

عا درسي كه واقآموزان به درک چيزهايي است كه در زندگي اهميت دارند. يک برنامههدايت دانش يبرنامه درس مسئله

برنامه  (2017 )2پايناربه نقل از  ؛ (2008كرانن، كند) مکهدايت مي نشدهينيبشيپآموزان را به نتايج آموزشي باشد دانش

با آزمون  كه هاي آموزشمانند هنر، بيان شفاهي و ساير جنبه ي استتجربياتو  است شدهگرفتهدار از يادگيري معنيدرسي 

 .(7201، 3ناس و فرانگا)  نيست يريگاندازهقابل يمداد كاغذ

 طورهبعملياتي در يک مدرسه يا منطقه كه  يبرنامه درسآوري اطالعات درباره روش جمع"را  يبرنامه درسطرح  4جاكوبز

همه  را در زيچهمهآيد، كه از نامش برمي طورهمان، يبرنامه درسطراحي در  .كندتعريف مي "اشاره دارد زمانمستقيم به 

 .(2007،  5دهد ) گلسموضوعي كه يک معلم بايد در يک سال تحصيلي مورد پوشش قرار دهد را نشان ميهاي زمينه

ش را به دو بخ يبرنامه درساز جنبه نظري با عنايت به اقدامات عملي،  يبرنامه درسنظران و متخصصان حوزه صاحب

برنامه ده يک دهن، عناصر تشكيليبرنامه درسه اند. وقتي در حوزريزي درسي تفكيک كردهو برنامه يبرنامه درسطراحي 

ه طراحي كنيم وارد مقولدهيم و تعيين ميگيري در مورد اين عناصر تشخيص ميرا با توجه به چگونگي تصميم يدرس

مطرح كرده است كه ( 1962) 7هيلدا تابادر اين زمينه ترين تعاريف را يكي از رايج(. 1991، 6ايم )كالينشده يبرنامه درس

كديگر كند كه چه ارتباطي با يبيان ميو كند را مشخص مي يبرنامه درساي است كه عناصر هيبيان يبرنامه درسطراحي 

 رازنظدرسي برنامهعناصر  ،دهدكند، نشان ميكه تحت آن عمل مي يو الزامات آن سازمان را براي شرايط دارند و اصول

 نظراناحبصساير عناصر از نگاه اين ؛  است ارزيابيو  هاي آموزشياستراتژي،  تجارب يادگيري، محتوا، اهدافشامل  تابا

( هدف، محتوا، 1976) 9زايس ،سازمان دادن و ارزشيابي  ،( اهداف و مقاصد، تجربيات يادگيري 1994)8تايلرعبارت از:  

 آيزنر ،( بيان هدف و مقصود، محتوا، كاربرد و ارزشيابي 1981) 10بوشامپ ،هاي ارزشيابي هاي يادگيري و روشفعاليت

( 1979) 11گودلد،و پاسخ و ارزشيابي  ارائههاي يادگيري، سازمان دادن محتوا، روش ( هدف، محتوا، انواع فرصت1985)

زمان  و بنديهها، راهبردهاي تدريس، ارزشيابي، گرو( اهداف و مقاصد، محتوا، مواد و منابع، فعاليت1991و كالين )

 (. 1394كار ،بان ، شعله) عابدي كرجيباشدمي

                                                           
1 utopianism 
2 Pinar 
3 Ness, Daniel &Farenga, Stephen 
4Jacobs 
5 Gillies 
6 Klein 
7 Taba, Hilda  
8 Tyler 
9 Zais 
10 Beauchamp 
11Goodlad  



 

 

رنامه بدرسي است. سازمان و يا ساختار ، شكل مدون و يا ساختار برنامهيبرنامه درس( طراحي 1991كالين)  ازنظر همچنين

اني ارزشي است مب در خصوصگيري گيري، در دو سطح فراگير يا عام كه ناظر به تصميمتصميم دو گونهبه سبب  يدرس

ريزي و چگونگي اعمال عناصر برنامه برنامه در خصوصهاي روشي و فني گيريو خاص و يا جزيي كه ناظر بر تصميم

 (.  1394كار ،بان، شعلهگيرد ) عابدي كرجيشكل مي

ار با صريح و آشك رطوبهريز درسي دربردارنده طرحي خاص است كه در درون آن نهفته است، خواه فرد برنامههر برنامه

دون هاي الزم را گرفته باشد؛ و يا اينكه ببرخورد كند و تصميم هاآندهنده برنامه و روابط ميان يكايک عناصر تشكيل

رنامه هايي ناسنجيده درباره برخي عوامل بسطحي تصميم طوربهاست،  كاررفتهبهريزي توجه به نوع طراحي كه در برنامه

ازگاري داشته و عناصر برنامه ، با يكديگر س مورداستفادهدرباره نوع منابع اطالعات  شدهگرفتههاي ماگر تصمي ،گرفته باشد

ر است. آموزان برخوردااز بيشترين توان براي اثرگذاري مطلوب بر دانش و رادار استدرسي همخواني دروني باشد، برنامه

گونه چها در اين دو سطح هيو تصميم يكنواخت برخورد نشود طوربهچنانچه با منابع اطالعاتي و عناصر برنامه  برعكس

از توان  جهيدرنتگنگ و نامفهوم خواهد بود و  يبرنامه درسو روشني با يكديگر نداشته باشد، طرح  شدهفيتعررابطه 

-آموزش تجربي ) تقويت دانشدو رويكرد عمده . ( 1393مهرمحمدي، آموزان كاسته خواهد شد )اثرگذاري بر دانش

ر دآموز( دار)روش افزايش اثربخشي تعامالت معلم و دانشو آموزش نظام (كنندههاي ترغيبآموزان از طريق فعاليت

هاي گيريطراحي برنامه درسي بايد بر تصميم تيدرنها(. 1394، 1كند)آنابلفرايند طراحي را هدايت مي ،ريزيبرنامه

موردنظر براي  و نتايج هاهدفشود، بايد بر انتخاب مي تيدرنهاريزي كه هبينانه مبتني باشد، الگوي برنامآگاهانه و روشن

  (.1393)مهرمحمدي،  برنامه منطبق باشد

 یبرنامه درسمنابع اطالعات طراحی 

كرانن، ) مک دشومي بنديدستهگروه  سهدر  ،گيريمبناي تصميم عنوانبهريزي درسي منابع اصلي اطالعاتي براي برنامه

 .(1393مهرمحمدي، )و ( 2008

فرهنگي آدميان است. كننده عقل جمعي بشر و نمايانگر ميراثها منعكساين موضوع : های درسی مدونموضوع

رنامه، نمايد تا محتواي ببرنامه، ايجاب مي در طرحترين منبع اطالعاتي اصلي عنوانبههاي درسي مدون استفاده از موضوع

ريز امهترين وظايف برنيكي از مهم عنوانبهمحتوا  يدهسازمانداشته باشد. انتخاب و  ديتأكمنطقي  يدهسازمانبر يک 

گردند، به طرزي كه بتوان محتوايي را كه آموزان تعيين و مشخص مياز پيش براي دانش يبرنامه درسشود. تلقي مي

اين ايده  (. در1393وخت) مهرمحمدي،آموز آمو كارآمد به دانش مؤثرمنطقي است به نحوي  بانظماي متشكل از مجموعه

  .( 2008كرانن، آموزان است)مکمبتني بر تغيير رفتار در دانش وپرورشآموزش "محصول"خروجي يا 

ار اهميت دارد. منابع و ابزها وسعت و توالي منطقي موضوع، دو موضوع با اين منبع اطالعات محتواي برنامه يدهسازماندر 

رين نوع از منابع تشود. كتاب، رايجآموز، انتخاب يا تهيه مييافتگي به دانشمحتوا در غايت سازمان يادگيري، برمبناي ارائه

                                                           
1 Annabelle 



 

 

يم بين شود كه ارتباطي مستقآموزان طوري طراحي ميهاي يادگيري دانشطرح است. فعاليت گونهنياو ابزار يادگيري در 

بخشي  عنوانبهبرقرار باشد. راهبردهاي تدريس اغلب  هاي برنامهگيريو جهت -اعم از صريح و ضمني -، هدفهاآن

شوند. ارزشيابي در فواصل زماني مختلف ريزي ميآموزان با توجه به همان مقاصد طرحهاي دانشناپذير از فعاليتجدايي

گيري رفتارهاي زهكمي است و گهگاه نيز تنها از اندا يهايريگاندازهبر  ديتأكارزيابي ، اغلب  گونهنياشود. در انجام مي

از  هرچند، اغلب محدود به فضاي كالس درس است؛ يبرنامه درسشود. فضا در اين نوع از طرح حمايت مي مشاهدهقابل

علوم،  هاي رياضي وها ، مراكز ديداري و شنيداري، اتاق موسيقي يا هنر و يا آزمايشگاهفضاهايي ديگر همچون كتابخانه

-شده كمک ميدر دستيابي به نتايج مشخص مؤثرفناوري و منابع  درواقع( 1393مدي،ممكن است استفاده شود) مهرمح

نوع  نعنوابهيافتگي منطقي محتوا و شناخته شدن آن سازمانبر منبع اطالعات،  اينمزاياي در (. 2008كرانن، ند) مکنك

 (.1393شود) مهرمحمدي،مي ديتأكريزي، سنتي الگوي برنامه

 در خصوصگيري مبناي تصميم عنوانبهآموز، هاي گذشته دانشو تجربه هايتوانمندنيازها و عاليق،  :آموزان دانش

آموز (. برخي معتقدند كه طراحي بايد بر اساس كودک يا دانش1393شود) مهرمحمدي،درسي انتخاب ميعوامل برنامه

يک منبع  عنوانبهموضوع،  يجابهآموز، توجه به دانش .، نيازها، منافع و توسعه انساني فرد استيبرنامه درسمنبع  باشد و

هاي (. موضوع2008كرانن، )مکآغاز شد  4و پستالوژي 3، فروبل2، روسو1ريزي با متفكران مانند اراسموسبراي برنامه

برنامه د. كننآموزان، مسائل مشتق شده از عاليقشان را از آن طريق پيگيري ميشوند كه دانشدرسي به ابزاري بدل مي

موز آدر آن است كه به دانش يبرنامه درسپذيري و فردمحوري قرار دارد. ارزش اين نوع طرح در حد اعالي انعطاف يدرس

ت تا به اس ازيموردنكننده تعليم و تربيت خويش باشد. انواع فراواني از موارد و منابع آموزش آموزد چگونه تعيينمي

و  آموزان و يا با مشورت معلمهاي يادگيري را خود دانشخود را بدهد. فعاليت آموز فرصت تفحص و تنظيم برنامهدانش

ادگيري كننده جريان يآموز در يادگيري و تسهيلشريک دانش عنوانبه. معلم كنندريزي و انتخاب ميآموزان برنامهدانش

 دارد. فضاي آموزشي نيز چوننگاه ميشده پذير و از پيش تعيينانعطاف صورتبهشود. معلم زمان را براي وي ظاهر مي

ا به هآموزان براي يادگيري ، طرح برنامههاي دروني دانشاست. انگيزه نشدهفيتعرو  افتهيسازمانعامل زمان، از پيش 

-هاي فردي و  پرورش مهارتآموزان ، لحاظ كردن تفاوتو نه انفعالي براي دانش زا تيفعالهاي پرتحرک و گونه جريان

 (.1393باشد) مهرمحمدي،آموزان از مزاياي اين منبع اطالعات ميايندي را در دانشهاي فر

اي فهم و اي برشيوه عنوانبهخاصي منجر خواهد شد كه ارزش آن  يبرنامه درساستفاده از اين منبع اطالعاتي، به  جامعه :

 شود. منابع و ابزاربشري برگرفته مي ، از زندگي جامعه و يا جوامع يبرنامه درساصالح جامعه مدنظر است. محتواي 

ح درسي ترجي يهاكتابآموزشي در حد اعالي تنوع موردنياز است و منابع موجود در جامعه و مدارک و اسناد اصيل، بر 

لبد، طآموزان را با يكديگر ميهايي كه مشاركت و همكاري معلم و دانشدارند. ارزشيابي آموزشي بيشتر به سمت شيوه

                                                           
1 Erasmus 
2 Rousseau 
3 Froebel   
4 Pestalozzi 



 

 

-آموزان شكل ميريزي مشترک بين معلم و دانشآموزان بر اساس يک برنامهآموزشي دانش يهاتيفعالد. گرايش دار

كننده تسهيالت را دارد و در گيرد. راهبردهاي تدريس متناسب با اين الگو ، آنچه معلم در آن نقش يک عنصر فراهم

 كننده و حاكمانه از سوي معلم است ، بايد پرهيز شود. فضاي آموزشياستفاده از راهبردهايي كه مستلزم پذيرش نقشي تمام

تضاي آموزان به اقكليه امكانات مدرسه و جامعه است. زمان نيز يكي از امكانات عمومي مطرح است كه دانش رندهيدربرگ

ي و رسي، بر يكپارچگريزي دبرنامه منبع اطالعاتكنند. دربرشماري مزاياي اين از آن استفاده مي موردمطالعهمسئله 

 وردمطالعهمشوند و در خدمت مسائل شود موضوعهاي درسي در يكديگر ادغام ميمي ديتأككاربردي بودن محتواي برنامه 

براي حل مشكالت اجتماعي مانند نژادپرستي، نابرابري، تروريسم و غيره  يبرنامه درس (.1393گيرند) مهرمحمدي،قرار مي

 .(2008كرانن، دارد ) مک قرار منبع اطالعاتدر اين 

ف معر عنوانبهرفتاري  يهاهدفبر  ديتأكبا  "طرح قابليتهاي خاص"فوق،  مواردوه بر عال (1393)به نقل از مهرمحمدي 

اي درسي ههايي كه به موضوعبر جريان ديتأكبا  "فرايندي يهامهارتطرح "آموزان نيازمند فراگيري آن هستند،آنچه دانش

، كه بارزترين از صنعت و فناوري شدهگرفتهدر مقابل الگوي تربيتي  " گرايانه از فردديدگاه انسان"شوند، خاصي مربوط نمي

ويژگي  با "طرح مبتني بر مسائل اساسي"هاي درسي مجزا منعكس است، مبتني بر موضوع يبرنامه درسنوع آن در طرح 

 باشد.مي موردتوجهنيز ،  ندريگيفرامآموزان هايي كه دانشريزي اشتراک موضوعبرنامه

طراحي  رواقعداست  ريزي درسيبراي برنامه گيريمنابع اطالعاتي مبناي تصميماست كه  ذكرقابلدر پايان اين نكته 

ه باشد اينكه طراح چه ديدگاهي به يادگيري و يادگيرنده دارد چمي يبرنامه درسرويكرد طراح به  ريتأثدرسي تحت برنامه

گيرد در انتخاب منبع موثرخواهد بود . آن قرار مي يو محيط دارد و دانش، جامعه و يادگيرنده در كجا ادراكي از جهان

مبناي انحصاري و يا اوليه  عنوانبهاز منابع اطالعاتي را   کيكدامكند اينكه بيان مينيز ( 1393مهرمحمدي )كه  گونههمان

در  ريز است كهشخص برنامه موردقبولاز نظام ارزشي  متأثروند، ريزي انتخاب شمربوط به برنامه يهايريگميتصمدر 

بايد مي آموزاي از رشد و كمال، در دانشبه چه گونه يبرنامه درسيک  "است كه  سؤالحقيقت بيانگر پاسخ او به اين 

 ؟ "كمک كرده و يا آن را محقق سازد

ردازي، نقد پتوانايي در مواردي همچون پژوهش و نظريهكسب  درسي ،طراح برنامهبراي بنابراين فارغ از دانش تخصصي 

مطلوب ،  يبرنامه درسارائه يک تسهيل عالوه بر  ينوعبهكه  باشدنيز حائز اهميت ميو تحليل، ارائه راهبرد و ارزشيابي ، 

 .باشدنيز ميريز درسي برنامه يايحرفه رشد ساززمينه

 منابع

 .درسي . مترجم: يوسف رضاپور. تهران: انتشارات سمت( طراحي برنامه1394آنابل نلسون )

 ريزيبرنامه الگوهاي يپردازمفهوم (1390دوزي سرخابي، محمد ؛ عارفي، محبوبه و فردانش هاشم )ديبا واجاري، طلعت ؛ يمني

 .1390پاييز 30 شمارة دوم، دورة هشتم، سال درسي ريزيبرنامه در پژوهش دستاوردها(  و )تجربيات عالي درسي آموزش



 

 

معلم، ويژه معلمان، دانشجويان تربيت "درسي طراحي، اجرا و ارزشيابي( برنامه 1394شيما )  شعله كاربان ، زهره . عابدي كرجي

 . تهران: انتشارات آواي نور "كارشناسان

 در يارشتهانيم فصلنامه مطالعات .عالي آموزش در يارشتهانيم درسي هايبرنامه مهندسي در مباحثي( 1389) محبوبه عارفي،

 .94 -69ص .8 شماره ،دوم سال  ،انسانيعلوم

به نشر )انتشارات آستان اندازها .تهران : انتشارات ، رويكردها و چشمهانظرگاه يبرنامه درس( .  1393) مهرمحمدي محمود و همكاران

 انساني دانشگاهها )سمت(سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم، ( قدس رضوي

 .ريزيانتشارات موسسه پژوهش و برنامه ،درسي دانشگاهيدرآمدي بر برنامه( . 1387كوروش )  ،، فتحي واجارگاهرضا  ،نوروز زاده
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