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 1حسین قاسم پورمقدم

 مقدمه  

هاي آموزشيي زز  اسيب بيه انبخياس و سيازماندهي      در طراحي برنامه درسي و آموزشي، پس از تشخيص نيازها و تعيين هدف

هاي برنامه يعني يادگيري موردنظر، از طريق آن تحقق ميي اي اسب كه هدفيكي از عناصر عمدهپرداخبه شود. محبوا  2محبوا

دهي محبوا هميشيه ميورد   يابد. از آن جا كه محبوا در تحقق اهداف برنامه درسي نقش بسزائي دارد، توجه به انبخاس و سازمان

اي از حقيايق،  توانيد خصصيه  از اين جهب اسيب كيه ميي   ريزي درسي بوده اسب. اهميب محبوا نظران حوزه برنامهتوجه صاحب

كيه   3691تيا دهيه   . (3333، 3هاي مشابه دانش در رشبه مورد نظر باشد )ارنشباين و هيانكينز اصول و نظريه  ها،مفاهيم، تعميم

نند هدفنهضب اصصح برنامه درسي به وقوع پيوسب، محبواي برنامه درسي اهميب كمبري داشب و در عوض در موضوعاتي ما

شد. فرض بر اين بود كيه  هاي تدريس و ارزشيابي مطالب زيادي ارائه ميهاي آموزشي، يادگيرنده، معلم، محيط يادگيري، روش

هياي جدييد تيدريس    كند، معلمان خود را بيراي روش نيز يادآوري مي 4محبوا به بررسي زيادي نياز ندارد. همان طور كه شوآس

كننيد،   اسيبدزل ميي   9(. كونلي وكصنيد 5،3663دانسبند. )لويحبواي درس را به اندازه كافي نميكردند، در حالي كه مآماده مي

بايسب به صورت گروهي و با توجه به غايات و وسياي  در دسيبرس    انبخاس محبوا فرآيندي حساس شده و سنجيده اسب كه مي

حبواي برناميه درسيي ايين اسيب كيه نيه دانيش و        (. بحث اصلي در زمينه م3311)فبحي واجارگاه،  برنامه درسي انجا  پذيرد

 (.  3396اطصعاتي بايد در اخبيار فراگيران باشد تا ببوانند به فراگيري معلومات جديد مبادرت ورزند )مهرمحمدي، 

 تعریف محتوا  

ها و راه ها، طرحها، حساسيبها، تشخيصها، دريافبمحبوا عبارت اسب از حقايق، مشاهدات، داده 3از ديگاه سيلور و الكساندر

ها، اند و آن بناهاي ذهني كه اين محصوزت تجربي را درون دانش، ايدهها درک كردههاي انسانهاي برگرفبه از آنچه ذهنح 

( معبقد 3669)  1(. زايس3613سيلور و همكاران ،دهد )ها، دوباره سازمان و نظم ميح ها و راهها، اصول، طرحمفاهيم، تعميم

ها و فرآيندها )خواندن، نوشبن، حساس كردن، تفكر شام  دانش )حقايق، تبيين ها، اصول و تعاريف(، مهارت اسب محبوا

نيز  6ها ) اعبقاد به خوبي و بدي، صحيح و غلط و نيز زيبا و زشب( اسب. لويمنطقي، تصميم گيري و ايجاد ارتباط( و ارزش

شود و هاي سازمان يافبه و منظم يک رشبه علمي اطصق ميو قطعه هابه قسمبدرسي   اصطصح محبواي برنامهمعبقد اسب  

-توان دانش(. محبوا را مي3319مشايخ، هاي مخبلف علمي ارتباط دارند )هايي اسب كه به نحوي با رشبهشام  وقايع و پديده

منظور از محبواي يک ماده (. 3319بايد ياد گرفبه شوند )ملكي،هايي توصيف كرد كه ميها و ارزشها، گرايشها، مهارت

واقعيات، قوانين، اصول و مسائ  مربوط به همان ماده درسي    شده، اصطصحات، اطصعات، يافبه و اندوخبه درسي، دانش سازمان
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ها به طور همزمان توجه نمايد )تقي ها و مهارت(. محبوا محبواي برنامه درسي بايد به مفاهيم، ارزش3332اسب )قورنيان ،

-توان رفبارهاي مورد انبظار را در شاگردان پرورش داده و به اين وسيله براي پرورش توانايي(. از طريق محبوا مي3333پور، 

ها را تقويب نمود. همچنين محبوا، مسائ  روز و ميراث ها و گرايشها ، نگرشتوان ارزش، مي هاي ذهني و علمي شاگردان

در انبخاس و سازماندهي محبوا نبايد لزوماً ساخبار محبوا و  (.3312ند ) شعباني، شناسافرهنگي جامعه را به دانش آموزان مي

سازماندهي آن را با ساخبار منطقي دانش انطباق دهيم بلكه ساخبار منطقي دانش يكي از عوام  مؤثر بر انبخاس و سازماندهي 

تواند در انبخاس و سي مطرح مي سازد كه ميمهرمحمدي به نق  از آيزنر اصولي براي فرايند ساخب برنامه در محبوا اسب.

سازماندهي محبوا نيز مدنظر باشد: اص  امكان تحقق يک هدف در محبواهاي گوناگون، اص  امكان تبلور هدف و محبواي واحد 

هاي يادگيري گوناگون، اص  توجه به كاركرد ثانوي به هنگا  انبخاس محبوي، اص  تبدي  اهداف كلي و غائي به در فرصب

( و 3659(، طبقه بندي اهداف بلو  )3611هاي ساخبار هوش گيلفورد )هاي يادگيري، اص  توجه به نظريهها و فرصبفعاليب

(، اص  توجه به تناسب محبوا با تجارس زيسبه مخاطب، اص  تصش در جهب كم رنگ كردن مرز 3613هوش نندگانه گاردنر)

هاي نوآورانه و ماخوذ از علم هنر ها در حد امكان و اص  اسبفاده از قالبميان موضوعات درسي و رفبن به سمب تلفيق حوزه 

 (.3362در آموزش و سنجش يادگيري دانش آموزان )مهرمحمدي،

 اصول انتخاب محتوا 

اند و از سوي ها را در برگرفبهبا توجه به اين كه هريک از مواد درسي وسعب بسيار زيادي از مفاهيم، اصول، قوانين و روش

هاي تربيبي خاصي دارد، بنابراين ها و ضرورتگر، يادگيرنده نيز به دلي  مقبضيات سني و موقعيب اجبماعي، محدوديبدي

ها انبخاس و سازماندهي شود. برخي از اصول مهم انبخاس محبوا ها و ارزشها، مفاهيم، مهارتضرورت دارد بخشي از دانش

 عبارتند از:

هيا معبقدنيد كيه اگير دانيش بيراي       وكليدي اسب. ايين  آموز محور، اين معيار اساسي هاي دانش از نظرحاميان طرح:  1عالقه-1

درسيي   تواند منبع برناميه  آموز ميكنند كه خود دانشها اظهار ميجوشد. آنآموز معنادار باشد، از وجود خود او ميزندگي دانش

 اسب.   يبرنامه درس  كننده آموز تعيينباشد. به عبارت ديگرعصيق دانش

 سودمندي-2
شود. سودمندي درنظر معبقدان به طرح برناميه درسيي موضيوع    سودمندي به كاربرد مفيد محبوا مربوط مي: 2

-هاي بزرگسالي كاربرد دارد؛ به دانيش كه تا نه حدي برنامه درسي ببواند دانشي را كه در شغ  آينده و فعاليب محور اين اسب

آوردن ييک درک صيحيح از هوييب     آموز محور محبوايي كه ببواند فرد را در به دسيب رح دانشطرفداران ط آموز بياموزد. از نظر

 (.3333)ميرلوحي، بيشبري دارد  خود وكسب معنا در زندگي كمک كند، سودمندي

 كهنيه    شيود و در نبيجيه موجيب   هيا ميي   تغييرسيريع دانيش موجيب منسيون شيدن وقيايع و مفياهيم و نظرييه        :  0اعتبار-0

گردد. بنابراين اعببار محبواي برنامه درسيي بيه ايين بسيبگي      ن موضوعات درسي مطرح شده در برنامه درسي ميو منسون شد

 (.  3696، 4) تابا سازد دارد كه تا نه حد دانش علمي معاصر را منعكس مي

آموزان انبقيال  دانش كنند، اعبقاد دارند كه اندازه دانشي كه به هاي موضوع محور طرفداري ميكساني كه از طرح: 0اهميت -4

گوينيد سيهمي كيه محبيوا      كننيد، ميي  آموز محور حمايب ميهاي دانشمحبوا اسب. آناني كه از طرح يابد، معيار اهميب درمي
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  نماينيد، طيرح  هاي مسئله محور طرفداري ميي  فراگيردارد، معيار اهميب اسب. افرادي كه از طرح درايجاد تجربيات معنادار براي

د اسيب  (. كصفكيي آلمياني معبقي   3319 ) ملكيي،  كنند اقبصادي ويژه را دلي  اهميب محسوس مي ، سياسي ومشكصت اجبماعي

 (. 3333)ميرلوحي، ، آينده و موردي اهميب داشبه باشدمحبوا بايد از سه جنبه حال

مشك  اسب وگياهي  آموز دانشتجربيات  ها و گاهي محبواي انبخاس شده به علب عد  تناسب با ويژگيقابليت یادگيري : -0

 پيذيرد. از هيردو بعيد باييد همياهنگي و تناسيب را حفي  كيرد         به علب سازماندهي نامناسب محبوا، يادگيري مؤثر انجيا  نميي  

شيود. از آنجيا    ميي  ذهن آنان پاک اگر محبوا قاب  يادگيري نباشد و يادگيرندگان صرفاً به حف  كباس درسي بپردازند، مطالب از

شود، ياد بگيرند محبيوا باييد قابي  ييادگيري باشيد.      آنچه را كه تحب عنوان محبوا به آنها آموزش داده ميآموزان بايد  كه دانش

 بنابراين محبوا بايد مبناسب با رشد عقلي، تجربيات قبلي و تفاوتهاي فردي دانش آموزان انبخاس شود. 

 اصول سازماندهي محتوا

تكرارعناصير اصيلي برناميه درسيي از لحياد عميودي اسيب.          يوسبگي،منظور از مداومب يا پ :1اصل مداومت یا پيوستگي-1

هياي تحصييلي بيه    طول سيال  درسازماندهي محبواي برنامه درسي بايد توجه داشب كه فرصب تمرين و پرورش يک مهارت در

صً درآموزش عليو   طور دائم و به دفعات مبعدد دراخبيار يادگيرنده قرار داده شود تا يادگيري با عمق بيشبري صورت پذيرد؛ مث

توان هاي مخبلف تكرار كرد يا در محبواي درس فارسي ميتوان به دفعات مبعدد و درسال ربا را ميتجربي مقوله مربوط به آهن

هاي مخبلف سازماندهي نمود. مداومب يا اسبمرار ممكن اسيب، عميودي ييا افقيي     مبحث شناخب اجزاي جمله را در طول پايه

 باشد.  

اصي كه مربيوط بيه ييک مياده     ها عصوه براهداف خام  بودن محبوا اسب. برخي از هدفوسعب به معني ش:  2اصل وسعت -2

شود، ماهيب فراتر از مواد درسي دارند؛ به اين اهداف بايد از طريق همه دروس توجه شود. پرورش تفكرانبقادي يكي درسي مي

شود. محبوا به عنوان وسيله دسيبيابي بيه اهيداف    ي مربوط نمياز اين نوع هدف ها اسب كه به تنهايي به يک ماده درسي خاص

 آموزش و پرورش بايد از وسعب زز  برخودار باشد و با اهداف اساسي سنخيب داشبه باشد.  

هاي فردي و مربوط به عضويب آنها درجامعه اسب. در مبفاوتي دارند كه معلول ويژگي  آموزان نيازهاي دانش: 0اصل تعادل -0

شود و ديگيري  كه به نگونگي رشد فرد مربوط مي آموزان دو نياز مطرح اسب : يكي نيازهاي فردياز رشد براي دانش هر مرحله

اسب. محبوا بايد ببواند تعادلي بين دو نياز برقرار نمايد. اگر اين تعادل به وجود نياييد رشيد    نيازهاي مشبرک كه اغلب اجبماعي

 (.3313 )ملكي، تربيب فرد را با مشك  مواجه كند يابد و ممكن اسب تعليم وحقيقي، تحقق نمي

توالي پاسخ به اين سؤال اساسي اسب كه تجربيات يادگيري تعيين شده با نه نظمي مرتيب شيود.   : 4اصل توالي یا ترتيب-4

چييده، از عينيي بيه ذهنيي و رعاييب      تواند به سه حالب از ساده بيه پي رابينو و شوبرت معبقدند توالي منطقي مي( 3333) تايلر

، اهميب اين مطلب توالي به عنوان يک معيار و مصک درصورتي كه .(3396)مهرمحمدي، ها سازماندهي شودساخبار ديسيپلين

آن اسيب كيه مطاليب     اص  مؤييد  فعاليبي براساس فعاليب قبلي پيش برود. اين دهدكه هرتجربه و را موقعي مورد تأكيد قرار مي

هياي   ييادگيري  آنكه بير  ضمن مراتب يادگيري، تجربه يادگيري باتوجه به سلسله كه هر دهي شوند اي سازمان به گونه ددرسي باي

 (.3311هاي بعدي قرارگيرد )سيلور، اساس يادگيري مبنا و نيز خود اسبوار اسب، قبلي
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 هداف معين دارد. هراندازه، وحيدت ها در راسباي اص  وحدت اشاره به همبسبگي مفاهيم، نگرشا: 1وحدت یا یكپارچگي -0

، به همان اندازه محبوا معنادار خواهد بود و هرقدر پراكندگي و تجزيه در محبوا وجيود داشيبه   در سازماندهي محبوا بيشبر باشد 

 از ارتبياط افقيي تجربييات    گفب وحيدت عبيارت اسيب    توان  مي يادگيري به وجود خواهد آمد.  باشد، به همان اندازه اخبصل در

كصس فراگرفبه به يادگيري در كصس ديگر ارتباط دهد ، وحدت به وجود  . هنگامي كه فردي قادر اسب آنچه را در يکيادگيري

اي سيازمان   به گونه بايد  شود ، (. براساس اين معيار، اهدافي كه در يک يا نند زمينه درسي دنبال مي3311آمده اسب ) سيلور،

 يک ك  وحدت يافبه و منسجم در رفبار يادگيرنده ظهور يابد.  دهي شود كه نبايج آن به صورت  

 شيوه هاي سازماندهي محتوا  

 ایه تحصيليهاي یادگيري در مواد درسي یک پمفاهيم و مهارت الف( سازماندهي افقي

رسي به ترين شيوه سازماندهي، شيوه مببني بر رشبه هاي علمي اسب. موضوعات درايجهاي علمي: شيوه مبتني بر رشته-1

شود. ارزشيابي گونه فعاليب براي تلفيق پرهيز ميشود. از هرمجزاي زماني در يک روز ارائه مي هايصورت مجزا و در بخش

شود. تدريس كباس درسي مخصوص، ناپ و عرضه مي پذيرد. براي هر ماده درسي يکمي براساس محفوظات شاگردان انجا 

طالبي اسب كه دركباس آمده اسب. معلمان دروس مخبلف با يكديگر ارتباط آموزشي آموزان محدود به ممعلم و يادگيري دانش

 كند. ندارند. هر معلم در قلمرو كصس خود فعال اسب و در كار معلم ديگر دخالب نمي

 د. آنچه در يکشوندو رشبه يا نند رشبه با يكديگر هماهنگ و مرتبط مي در اين شيوه ،ها: شيوه موازي سازي رشته -2

هاي درسي اقدامي اسب كه گردد. موازي سازي برنامهشود، با يادگيري  هماهنگ در رشبه ديگر تقويب ميرشبه ياد گرفبه مي

سازد. نون در اين شيوه دروس مخبلف هويب ها را با يكديگر مرتبط ميدارد و محبواي آنها را از ايزوله شدن باز ميبرنامه

 اي اطصق نمود.توان به آنها  بين رشبهگيرد و نميها انجا  نميي در محبواي آنكنند، تركيب حقيقخود را حف  مي

دراين شيوه يک عنوان درسي در دروس شناخبه شده و مرتبط با عنوان مورد نظر اي: شيوه سازماندهي چند رشته-0

 در أله را به طور همه جانبه واي )موضوعي ( آن اسب كه يک موضوع يا مسرشبهشود. مهمبرين امبياز شيوه نندادغا  مي

شوند. ويژگي ديگر اين اسب كه موضوعات و مسائ  ها و شرايط بررسي ميدهد. در اين شيوه همه ويژگيكليب خود ارائه مي

هاي علمي، جامع انديشي و قابليب انبقال وند. برداشبن حد و مرز ميان رشبهشمطالعه از واقعيب زندگي گرفبه ميمورد 

 هاي جديد از امبيازات ديگر اين شيوه اسب.موقعيب يادگيري به

هاي هاي مجزا از ساير دروس و با تركيب رشبهاي ، واحدها يا درسدر شيوه بين رشبهاي: شيوه سازماندهي بين رشته-4

ک به ياد دادن اي كمرود. امبياز اساسي شيوه بين رشبهاي از بين ميشود. به عبارت ديگر اسبقصل رشبهعلمي سازماندهي مي

دهد، از نگريسبن او در كند، به فراگيران ديد وسيعي ميمفاهيم اسب بدين معني كه امكان تحلي  مسائ  جديد را فراهم مي

 كاهد. اش ميكند و از جز  انديشييک دايره محدود جلوگيري مي

 :تلفهاي مخمفاهيم و مهارتهاي یادگيري دریک ماده درسي درسال ب( سازماندهي عمودي

تر تر در سطوح پايينترين مفهو  در رأس و مفاهيم جزئيترين و كليدر اين سازماندهي جامعشيوه از كل به جزء : -1

 گيرند. سلسله  مراتب قرار مي

تر كه شمول آنها بيشبر اسب، آموزش تر و به تدريج مفاهيم كليدر اين شيوه، اببدا مفاهيم جزئيشيوه از جزء به كل:  -2

 شوند. مي داده

                                                 
1. Integration  
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شود؛ بدون اينكه در اين شيوه برخي مفاهيم و موضوعات اساسي به تدريج در برنامه درسي عرضه ميشيوه مار پيچي : -0

 هاي مورد يادگيري به طور كام  و منظم تكرار شود.تمامي زمينه

شود ده براي آموزش عرضه نميدر اين شيوه  محبواي از قب  تهيه ششيوه از اطالعات تا تعميم ) تفكر استقرایي (:  -4

هاي مورد نظر دسب ها به آگاهيخواهد با انجا  فعاليبكند و از آنها ميهايي را براي  فراگيران تعيين ميبلكه معلم فعاليب

راح  معين به يک اص  يا كنند و با طي مآوري مياي اطصعات جزئي گرددر آغاز فراگيران در مورد مسأله پيدا كنند. نون

 رسند، نا  اين شيوه از اطصعات تا تعميم تعيين شده اسب.ميم ميتع

هاي مخبلف كه از شود و به تدريج در محيطدر اين شيوه نند مفهو  اساسي تعيين ميشيوه توسعه تدریجي مفاهيم:  -0

 (.3313 )ملكي،گردند يابد، طرح ميترين محيط تا دورترين ادامه مينزديک

 منابع

، ترجمه مباني فلسفي، روانشناختي و اجتماعي برنامه ي درسي(، 3333سي و هانكينس، فرانسيس. پي) ارنشباين، آلن.

 سياوش خليلي شوريني، تهران :انبشارات يادواره كباس.

 ، ترجمه علي تقي پور ظهير، تهران : نشر آگاه . اصول برنامه ریزي درسي(، 3333تايلر، رالف)

، ترجمه ریزي درسي براي تدریس و یادگيري بهتر برنامه(، 3311ندر؛ لوئيس،آرتورجي )سيلور،جي گالن؛ ويليا  ا ، الكسا

 غصمرضا خويي نژاد،تهران: انبشارات سمب . 

 ، تهران: انبشارات سمب .هاي آموزشي و پرورشي مهارت(، 3312شعباني، حسن )

 : نشر بال .  ، تهران اصول و مفاهيم برنامه ریزي درسي(،  3311فبحي واجارگاه، كوروش ) 

، فصلنامه علمي پژوهشي تعليم و تربيب ،  نقدي بر درجستجوي معيارهایي براي انتخاب محتوا(. 3333قورنيان، نادر قلي)

 ، تهران : پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.  31شماره 

، تهيران :   33بييب، شيماره   ، فصيلنامه علميي پژوهشيي تعلييم و تر    گامي در مسير انتخاب محتوا(، 3332قورنيان، نادرقلي )

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.  

 ، ترجمه فريده مشايخ ، تهران : انبشارات مدرسه.مقدمه بر برنامه ریزي درسي مدارس(، 3319لوي، الف )

 ، تهران: انبشارات پيا  انديشه .ریزي درسي راهنماي عمل برنامه(، 3313ملكي، حسن )

 ، تهران: انبشارات سمب .رنامه ریزي درسيمقدمات ب(، 3319ملكي، حسن )

و 22، فصلنامه علمي پژوهشي تعليم و تربيب ، شماره دانش پيش نياز در برنامه ریزي درسي(. 3396مهرمحمدي، محمود)

 ، تهران : پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.    23

، فصلنامه علمي پژوهشي تعليم و تربيب  وانقدي بر درجستجوي معيارهایي براي انتخاب محت(. 3333مهرمحمدي، محمود)

 ، تهران : پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.  31، شماره 

فصلنامه علمي تاملي بر مقوله توليد و تدوین برنامه درسي با تاكيد بر اندیشه آیزنر، (. 3362مهرمحمدي، محمود)

 .  33، دانشگاه اصفهان ، شماره  رويكردهاي نوين آموزشي پژوهشي

 31، فصلنامه علمي پژوهشي تعليم و تربيب ، شماره درجستجوي معيارهایي براي انتخاب محتوا (. 3333ميرلوحي، حسين)

 ، تهران : پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.  
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