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مقدمه
الگوی پودمانی برنامه درسی ،2یکی از شناختهشدهترین الگوها برای هماهنگ کردن و انطباق فرایندهای آموزشیی بیا
نیازها و انتظارات بازار کار است .اساساً ،پودمانی کردن یا پیمانه سازی در نظام آموزشیی ،بیا ررفیهآمیوزی ،3مهیارت-
آموزی و انعطافپذیری 4پیوند خورده است (پیلز ،کانینگ و مینتی .)2018 ،5پودمان ،که معادل واژه مدول فرانسیوی
یا ماژول انگلیسی است ،فینفسه ،ناظر به وارد یا استاندارد اندازهگیری است که مییتوانید کیارکرد مسیت لی داشیته
باشد .در برنامه درسی و سازوکارهای آموزشی ،هر پودمان ،نظامی از معلومات (دانشهیا) ،توانیاییهیا (مهیارتهیا) ،و
نگرشهاست که گذراندن و آموختن آن ،مهارت مست لی را در فراگییر ایایاد مییکنید (خردمنید 13۷3 ،بیه ن یا از
خنیفر )138۷ ،یا آنطور که گلداشمیت و گلداشمیت )1۹۷3( 6بیان میکننید ،پودمیان ،وارید کامیا و مسیت لی از
ماموعه فعالیتهای یادگیری طراری و برنامهریزیشده است که منار به تح ق اهداف از پیش تعیین و تعریفشیده
میشود .هدف اصلی پودمانی کردن برنامههای ررفهآمیوزی ،افیزایش انعطیافپیذیری برنامیههیای درسیی در تهیت
سازگارتر کردن آنها با نیازهای در رال تغییر اقتصاد؛ و استانداردسازی محتوای برنامههیا بیا افیزایش کیفیی ررفیه-
آموزی و شناسایی پیامدهای یادگیری است (تاتلیس و آرنا .)201۷ ،۷به زعم وارویی  1۹88( 8در والییاروی،)2003 ،
در این نوع برنامهها به فراگیران فرصت بیشتری برای انتخاب برنامه تحصیلی خود داده مییشیود .الیتفیوت)2006( ۹
معت د است با توته تغییرات زیاد مشاغا ،شاغالن همواره به دنبال یادگیریهای تدیدی برای از دست نیدادن تیوان
رقابتی خویش در بازار کار هستند .ی راه ،بازگشت به دانشگاهی اسیت کیه در آن تحصییاکردهاند؛ امیا برنامیههیای
دانشگاهها عمدتاً رول محور الگوی تریان بزرگ( 10برنامههای دنبالهدار رایم) طراری میشوند .برنامههای پودمانی
بهعنوان ی

بدیا میتوانند این ضعف را تبران کنند.
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هرچند اکثر منابعی که برنامههای پودمانی را معرفی کردهاند آن را مناسی

بزرگسیاالن ،بیرای آمیوزشهیای عیالی

(دانشگاهی) و در رشتههایی میدانند که وته عملی آن بر وتوه نظری غلبیه دارد ،صیار نظرانیی ماننید

والییاروی1

( 2003در وندنآکر؛ کویپر و همییر ،)2003 ،2کاربرد آن در دوره متوسیطه و فنیگ ،)201۷( 3اسیتفاده از الگوهیای
پودمانی برای دورههای نظری و برقراری پیوند بین آموزش و پژوهش در دانشگاههیا را بررسیی و پیشینهاد کیردهانید.
همچنین از این رویکرد در آموزشهای ضمن خدمت کارکنان نیز بهرهبرداری میشیود؛ بیهاینترتی کیه بیا تفکیی
نیازهای آموزشی به واردهای مست ا اما کاما و با در نظر گرفتن تنبههای خودآموزی ،نیازهیای مهیارتی ،دانشیی و
نگرشی شاغالن شناسایی و برآورده میشود (خنیفر.)138۷ ،
تاریخچه و مبانی نظری برنامه درسی پودمانی
به لحاظ اترایی ،ساب ه رویکرد پودمانی به دوره پس از تنگهای تهانی و بیهویژه تنیگ تهیانی دوم بیازمیگیردد؛
زمانی که بخش زیادی از صنایع در اروپا دچار آسی و با کاهش شدید نیروی انسانی مواته شده بودنید .اولیین قیدم
برای بازسازی ،اریای صنایع بود و تح ق این امر نیز مستلزم تأمین نیروی انسانی ماهر بود (خنیفر .)138۷ ،با توتیه
به زمانبر بودن آموزشهای معمول دانشگاهی ،دورههای پودمیانی بیهعنوان یی راه سیریعالوصیول موردتوتیه قیرار
گرفتند .این رویکرد با پذیرش انعطاف در برخی از م ررات آموزشی ،استفاده بهینه از منابع و امکانات و صیرف هزینیه
کم ،راهی کوتاه و عملی را برای تربیت نیروی انسانی کارآمد در تامعه فراهم میسازد .هدف آن ارت اء و انت ال دانیش
کار ،ایااد مهارتها ،بهروزآوری معلومات و تاارب شاغالن ،رشد استعدادهای بارز و به فعلییت درآوردن اسیتعدادهای
نهفته برای تصدی مشاغا و ررف گوناگون است (کشتکار؛ تمالزاده و بهرامی .)1383 ،در ایران نیز پیس از خاتمیه
تنگ تحمیلی و شروع بازسازی و توسعه صنایع ،اترای برنامههای مهارتی با رویکرد پودمانی موردتوته قرارگرفتیه و
دانشگاه تامع علمی-کاربردی با همین هدف تأسیس شد.
به لحاظ نظری ،رویکرد پودمانی ،مبتنی بر دیدگاه رفتارگرایی و نظریه آموزشوپرورش قابلیتمدار (ییادگیری در رید
تسلط) است و شباهتهایی با الگوی آموزش برنامهای اسکینر دارد که در آن فراگیران از طرییق یی

تیوالی از پییش

تعیینشده ،قابلیتها یا مهارتهای خاص را کس میکنند (میلر151 ،138۹ ،4؛ خنیفر .)44 ،138۷ ،بر اسیاس ایین
دیدگاه ،ی

وارد یادگیری به واردها یا گامهای کوچ تر خردشیده؛ یادگیرنیده فعاالنیه در ییادگیری درگییر شیده؛

بهسرعت از نتیاه عملکرد خود مطلع و بازخورد دریافت نموده؛ و متناس با توانایی و استعداد خیویش ،بیهپیش میی
رود (سیف .)525 ،13۹۷ ،درعینرال ،در برنامههای پودمانی ،رعایت توالی ،همیشه ضرورت نداشته و فرایند آمیوزش
میتواند همراه با وقفه یا تناوب در انتخاب پودمانها باشد .از منظر دییدگاههیای طراریی برنامیه درسیی کیه توسیط
اورنشتاین و هانکینز )2018( 5معرفیشدهاند ،برنامههای درسی پودمانی از ی تهت در دسته برنامههای یادگیرنیده-

. Valijarvi
Van Den Akker; Kuiper & Hameyer
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محور قرار میگیرند (آرتون و اوزسوگتز)2016 ،1؛ چراکه نیازهای کاری و ررفهای و تاربیات یادگیرنده ،تعیینکننده
اصلی ساختار و محتوای برنامه درسی است .از تهت دیگر ،در دسته برنامههای مسئله -محور قرار مییگیرنید چراکیه
نیازهای بازار کار ،بهعنوان بخشی از نیازهای تامعه ،تعیینکننده اصلی هستند .ون ایاا )1۹86( 2معت ید اسیت کیه
باید بین پودمانهای برنامهای که معطوف به روزه برنامیه درسیی اسیت و پودمیانهیای آموزشیی کیه در تکنولیوژی
آموزشی رایج است ،تمایز قائا شد.
فرایند طراحی برنامه درسی با رویکرد پودمانی
فرایند طراری و تدوین برنامههای درسی پودمانی ،ت ریبیاً هماننید سیایر برنامیههیای درسیی اسیت .همانگونیه کیه
اورنشتاین و هانکینز ( )2018بیان میکنند ،این فرایند از تشکیا کارگروه برنامهرییزی درسیی 3آغیاز مییشیود و بیا
تعیین اهداف (غایی ،کلی و تزئی) ،گزینش و سازماندهی محتوا ،انتخاب تاربههای یادگیری ،پیشنهاد محیط(های)
یاددهی-یادگیری و ترکی عناصر ادامه مییابد .در ترکی کارگروه ،ن ش کارفرمایان ،استادکاران ،خبرگیان ررفیهای
و ضابطه گذاران بازار کار بیشتر از برنامههای درسی آکادمیی

(نظیری) اسیت .هیر یی

از اعمیای کمیتیه ،وظیایف

مشخصی را بر عهدهدارند اما انساامبخشی و تدوین نهایی برنامه بر عهده متخصص برنامه درسیی اسیت .4در تمیامی
مرارا پناگانه فوق ،کارفرمایان ن ش اساسی دارند .استاندارد بودن الگوی پودمیانی ،یکیی از ویژگییهیای ااتیی آن
است (رافه .)1۹۹4 ،5به دلیا اینکه پودمانها ،مبتنی بر شغا ،طراری و تدوین مییشیوند و مشیاغا نییز ریداقا در
سطح ملی از ویژگیهای نسبتاً یکسانی به لحاظ شرح وظیایف ،مهیارتهیا ،شیرایط اریراز و نتیایج (فیرآورده شیغا)
برخوردار هستند ،در نظام آموزش فنی و ررفهای ،با عنوان استاندارد شغلی شناخته میشوند (رافه)1۹۹4 ،؛ بیه ایین
معنی که از اهداف ،تعاریف ،ساختار ،محتوا ،شیوه ارائه و روش ارزییابی یکسیانی تبعییت مییکننید .اهیداف دروس و
انتظارات از یادگیرندگان (ن ش و توانایی) بهصورت رفتاری و عینی بیان میشیوند و ریدود و ریطیه توانیایی مهیارت
آموز دقی اً مشخص است .به همین دلیا ،ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عمدتاً تنبه مالک مرتع دارد (شورای برنامیه-
ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی.)1383 ،
پودمانها بررس نیاز و تشخیص متخصصان ،برای منظورهای متفاوتی طراری میشوند و سطح یادگیری فراگیرنیده
یا مهارتی که در فرد شاغا ایااد میشود بستگی زیادی به سطح محتوا و کیفیت طراری در آرایش عمودی ییا اف یی
آنها دارد (خنیفر .)138۷ ،اگر بپذیریم که دورهی پودمانی ،شکلی از ماموعه برنامههای درسی منفصا مرتبط بیاهم
است که در آن مهارتهایی که تنبه ررفهای (شغا محور) دارند در قال بستههای مست ا به فراگییران ارائیه میی-
شوند بهگونهای که گذراندن هر بسته ،پاره مهارت خاص و مست لی را در فرد ایااد مینماید؛ ن طه شیروع طراریی را
میتوان ی

"شغا یا ررفه" تل ی نمود .طراری برنامههای درسی پودمانی تابع اصول راکم بر آن (است الل پودمانی
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 .4تهت انطباق برنامه با اصول برنامهریزی درسی و م ررات اترایی.
. Raffe
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ها؛ عینی بودن اهداف؛ ارتباط مست یم با نیازهای مهارتی شغا؛ توته بیه ییادگیری در رید تسیط؛ خودآمیوز بیودن
آموزشها (یادگیری فراگیر محور)؛ و توته به تفاوتهای فردی) است.
ازآنااکه کارکرد اصلی دورههای پودمانی ،تطبیق سریع فرد با نیازمندیهای شغلی و ررفیهای اسیت ،چنانچیه شیغا
موردنظر موتود باشد ،طراران برنامه درسی به شناخت و تحلیا آن شغا و تعیین ماموعیه وظیایف اصیلی و فرعیی
تشکیادهنده و توالی آنها میپردازند .اگر در نظر باشد برنامه درسی برای شغلی طراریی شیود کیه در آینیده ایایاد
خواهد شد (بهعنوانمثال ،تربیت نیروی کاردان و متخصص برای یی

کارخانیه ییا صینعت تدیید در ریال اریدا )،

نیازسنای از کارکردها و وظایفی که متصدیان به اناام خواهد رساند (مهیارتهیا) ،بیا روشهیای متیداول نیازسینای
(مانند سؤال از متخصصان) صورت میپذیرد .مهارتها ،مبنای طراری پودمان یا بسته برنامه درسی است .هیر مهیارت
متشکا از ماموعهای پاره مهارت است که در کنار یکدیگر ،تح ق ی

مهارت را موتی مییشیود .پیاره مهیارتهیا،

مبنای تعیین و طراری دروس تشکیادهنده پودمان هستند .پیس از تعییین مهیارتهیا و پیاره مهارتهیا ،نوبیت بیه
مشخص نمودن درس/دروسی میرسد که در صورت گذراندن آنها ،مهارت موردنظر در فرد ایااد میگردد .مبتنی بیر
مهارتها و پاره مهارتها ،ویژگیهای عناصر برنامه درسی ،پیشنیازها یا رفتارهای ورودی برای هیر درس ،اسیتلزامات
اترای صحیح درس/پودمان و مالکهای ارراز (تعیین) صالریت فراگیران ،مشخصشده و درس میوردنظر طراریی و
تدوین میشود .در این مررله ،توته به گستره 1هیر درس/پودمیان یعنیی موضیوعات و مباری قاباارائیه (در اینایا،
مهارتها و توانشهای ررفهای) و سطح آن؛ ارتباط اف ی و عمودی دروس/پودمانها با یکدیگر یعنی پاره مهیارتی کیه
انتظار میرود دروس پیشبینیشده در ی
ایااد ی

پودمان دربردارنده آن باشند و در ترتی و ترکی با پودمانیهای دیگر بیه

مهارت منار شوند؛ توالی2دروس/پودمانها بر اساس ت دم و تأخر خرده مهارتها تا تح ق مهارت میوردنظر؛

و نحوه اتصال 3پودمانیها به یکدیگر یعنی برقرار ارتباط منط ی بین پودمانها (بهنحویکیه فیرد در صیورت گذرانیدن
تمامی پودمانیهای مربوط به ی
ضروری است .برای هر پودمان ،ی

شغا و کس صالریت ررفهای ،امکان کس ی

مدرک تحصیلی را داشته باشد)،

عنوان (نام) انتخیاب مییشیود کیه معیرف مهیارتی اسیت کیه انتظیار مییرود در

یادگیرنده ایااد کند .به همین ترتی  ،نام و محتوای دروس تشکیادهنده نییز بایید ارتبیاطی منط یی بانیام پودمیان
داشته باشند.
همانگونه که اشمیت و اشمیت ( )1۹۷3بیان میکنند ،ایده کلی رویکیرد پودمیانی ،اختییار دهیی بیه فراگییر بیرای
انتخاب نوع مهارت (پودمان) ،منطبق با سرعت ییادگیری و ن یاط قیوت و ضیعف خیویش اسیت و بیه همیین دلییا،
همانگونه که در دستورالعما بررسی ،تهیه و بازنگری برنامههای درسی علمی-کاربردی (معاونیت آموزشیی دانشیگاه
تامع علمی-کاربردی )13۹6 ،اکرشده ،برنامهریزی درسی در ایین رویکیرد از یی

درس (پیاره مهیارت) تیا پودمیان

(مهارت) و دوره تحصیلی (شغا) را در برمیگیرد .چنانچه در نظر باشد که ارائه پودمانیها (برنامه درسی پودمانی) در
قال ی

دوره تحصیلی منار به اخذ مدرک صورت پذیرد ،برنامه درسی متشیکا از چنید نیوع پودمیان (بیا عنیاوین

عمومی ،پایه ،اصلی ،تخصصی و کارآموزی) است .همچنین برنامه درسی میتواند بهصورت وارونه نیز طراریی و اتیرا
1

. scope
. sequence
3
. articulation
2

شود؛ به این معنی که فرد ،قبا از شروع تحصیا و اخذ دروس/پودمانها ،مدتی را در محیط کاری به مشیاهده/تاربه
آن شغا و وظایف مختلف آن پرداخته و سپس دروس پودمان را اخذ کند .وتیه غالی دروس در رویکیرد پودمیانی،
عملی است؛ هرچند به مبار نظری پیشنیاز نیز توته میشود
نقاط قوت و ضعف
رویکرد پودمانی و برنامههای درسی آن همانند هر رویکرد دیگری در برنامهریزی درسیی ،دارای ن یاط قیوت و ضیعف
است .از مهمترین ن اط قوت یا مزایای این رویکرد میتوان به ایایاد انعطیاف در برنامیه درسیی و م یررات آموزشیی؛
انطباق با نیازهای یادگیرندگان و دادن فرصت به ایشان برای انتخاب برنامه تحصیلی خود (ی

یا چند مهارت و رتی

پاره مهارت و زمان آموزش)؛ انطباق با مشاغا و هماهنگ کردن محتوا و فرایندهای آموزشی با نیازها و انتظارات بازار
کار برای افزایش کار آیی و اثربخشی عملکرد شغلی کارکنان؛ قرار گرفتن در دسیته آمیوزشهیای فنیی و ررفیهای و
مهارتآموزی و سرمایهگذاری قاباتوته دولتها و بخش خصوصی روی آنها؛ مناس برای دورههای آمیوزش ضیمن
خدمت کارکنان دولت و بخش خصوصی و افیزایش انگییزه بیرای ییادگیری در کارکنیان؛ اسیتفاده بهینیه از منیابع و
امکانات و صرف هزینه کم ،راهی کوتاه و عملی را برای تربیت نیروی انسانی کارآمد؛ طراری ساختار و محتوای برنامه
درسی بر مبنای نیازهای کاری و ررفهای و تاربیات یادگیرنده؛ بستری مناس برای تح یق ارتبیاط دانشیگاه (نظیام
آموزشی) با بازار کار و صنعت و دانشگاههای نسا تدیید؛ پرهییز از کیم آمیوزی ییا پیر آمیوزی فیار از نییاز واقعیی
یادگیرنده؛ برخورداری از ظرفیت باالی تح یق و توسعه در طراریی برنامیه درسیی؛ اتیازه دادن بیه مدرسیان بیرای
نوسازی پودمان به پودمان برنامیه درسیی؛ امکیان مشیارکت اسیتادکاران (خبرگیان) غیردانشیگاهی و نییز مؤسسیات
آموزشی ،صنایع و شرکتهایی که ارراز صالریت شدهاند در طراری و ارائه برنامههای درسی پودمانی؛ امکیان بیهروز
شدن و انطباق و تایگزینی در درون بافت محلی به دلییا سیاختار منعطیف؛ امکیان تحیرک بیین موسسیهای بیرای
فراگیران؛ امکان دسترسی بهتر گروههای مختلف دانشاویان به دورهها و سازگاری بهتر برای رشید (توسیعه) در بیازار
کار؛ امکان استفاده از تاربیات شغلی فراگیران در طراری و تغییر برنامههای درسی و آموزش مهارتها؛ و امکان ارائه
برنامهها در قال دورههای کوتاهمدت و آموزشهای نیمهرسمی اشاره کرد.
همچنین زمانبری و هزینهبری باالی تولید و تدوین برنامههای درسی بیه شییوه پودمیانی؛ عیدم وتیود هیین نمونیه
خالصی از ی

نظام پودمانی کامالً یکپارچه ملی در نظامهای آموزشی کشورهای تهان؛ تمایا فزاینیده بیرای انتخیاب

اهدافی که رسیدن به و اندازهگیری آنها ساده است و درنتیاه تمرکز بر یادگیریهای سیطحی؛ قطعهقطعیه کیردن و
گسسته شدن برنامههای درسی و کاهش انساام آنها؛ تعهد نظامهای آموزشی به ساختارها و محتواهای ثابت دانیش
و آموزش برخالف رویکرد پودمانی؛ نامأنوس بودن این رویکرد برای تامعیه (والیدین و داوطلبیان تحصییا) بیه دلییا
تسلط نظام نیمسالی؛ کمبود معلمان/استادانی که بتوانند اهداف و برنامه درسیی پودمیانی را بهصیورت کامیا پوشیش
دهند؛ مداخالت فراگیران باتاربه در فرایند آموزش و تدریس؛ و اقبال کم مؤسسات آموزشی به دورههای پودمیانی بیه
دلیا دشواری برنامهریزی و اترای این دورهها (تعداد کم مت اضیان و نداشیتن توتییه اقتصیادی ،تنیوع پودمیانیهیا،
دشواری تأمین مدرسان خبره ،نیازمندی به امکانات عملی زیاد) ،مهمترین ن اط ضعف ،محدودیتها و چالشهای ایین
رویکرد هستند.

جمعبندی و نتیجهگیری
رویکرد پودمانی در برنامه درسی را میتوان واکنشی به تغییرات مداوم فناوریها و نیازمندی بازار کار بیه افیراد میاهر،
کاهش فرصتهای شغلی ،افزایش روزافزون مت اضیان ورود سریع به بازار کار ،عدم تناس برنامههای درسیی مرسیوم
در نظامهای آموزشی با نیازهای بازار کار و فرصت کم شاغالن برای رمور در دورههای آموزشی تل یی نمیود .در ایین
رویکرد با قطعهقطعه کردن برنامههای درسی مبتنی بر توالی خرده مهارتها ،تمرکز بر وتیوه مهیارتی آنهیا و کوتیاه
کردن زمان آموزشها ،امکان تطبیق برنامهها بااسیتعدادهای افیراد شیاغا و نیازهیای بیازار کیار میسیر شیده اسیت.
درعینرال و بهرغم ن اط قوت متعددی که این رویکرد در طراری برنامههای درسی دارد ،با ضعفهیا و چیالشهیایی
نیز مواته است که نیاز به پژوهش بیشتر در این زمینه را ضروری ساخته است.
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