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:(Planning)یزیبرنامه ر

را عبارت  یزیبرنامه ر"(9191.آکوف)ندهیآ یبرا یساده عبارت است ازآمادگ فیتعر کیدر یزیر برنامه

 نددیرا فرآ یزیدر ( برنامده9911)یعبددالل  "به آن یابیدست یعمل لهیمطلوب و وس یا ندهیاز تصور آ

 یمشخصد افبه اهد دنیو رس یبه منظور آمادگ یوماد ی،مالیبه منابع انسان یو ج ت ده ینیب شیپ
.است ندهیدر آ

  :(plan)برنامه
دوره  کیتوسعه را در طول  نیاز ارقام مربوط به هم که مطلوبتر یاست شامل مجموعه ا یسند ایمدرک 

 ندهیاست که در آ یزیمستند آن چ انی(برنامه ب9911ر،یپور ظ  یکند)تق یم ینیب شیپ ندهیدر آ نیمع

 .است یزیند برنامه ری. برنامه محصول فرآگریبه عبارت د میابیبه آن دست  میخواه یم

:(Educational system)ینظام آموزش

است تدا  افتهیسازمان  ینظام ها به گونه ا ریاست که در آن اجزا ئ متشکله و ز دهیچیمجموعه  پ کی

نظدام  یشده را تحقق بخشد اما امکان دارد که هدف ها نییتع شیاز پ یدر اثر تعامل مداوم هدف ها
.ابندیتحقق ن

محسدوب  هیدنظام،اوال انسان نه تن ا ماده اول نیدر حال تحول. در ا وستهیو پ ایپو ینظام یآموزش نظام

نظدام  نیباشد. بنابر ا یم زیآن ن یها تیفعال ینظام و مجر نیکنند از محصول ا ااستفادهیشود ثان یم

تحدول  زین یاجتماع یها ادافراد،انتظارات گروه ها و ن  یتواند در آرمان ها یخود م ییایبا پو یآموزش
.دینما جادیا

(Educational Plan)یبرنامه آموزش

 کیدها،اهداف،راهبرد ها و برنامه عمل مربوط بده توسدعه  استیس یاست حاو یطرح یآموزش برنامه

مندابع  زیدو ن یابیو ارز یاجرا یکه روش ها نیمع یدوره زمان کیدر خالل  ین اد آموزش کی اینظام 

 ینددیفرآ یآموزش یزیشده است. برنامه ر ینیب شیها و اهداف در آن پ استیتحقق س یبرا ازیمورد ن
.شود یم نیو تدو هیت  یاست که طبق آن برنامه آموزش

(Educational Planning)یآموزش یزیبرنامه ر

صاحب نظران نسبت  یمتفاوت یشده است، که از برداشت ها یگوناگون فیتعار یآموزش یزیبرنامه ر از

 یبدرا دنیو نقشه کش ینگر ندهیرا آ یزیبرنامه ر یشود. برخ یم یناش یآموزش یزیبه مقوله برنامه ر
اهدداف  تحقق یمنابع برا نیها و تخم ازین ینیب شیآن را پ یدانند. عدها یرورش مآموزش و پ ندهیآ

در  یریگ میتصم یعنی،یآموزش یزیبرنامه ر گرید یگروه ریکنند. به تعب یم یشده تلق نییتع شیاز پ
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 یآموزش یزیحوزه،برنامه ر نیاز صاحب نظران ا یکی( به عنوان 9111آموزش و پرورش.هال) ندهیباره آ

  .داند یاستاندارد م کیانتخاب منابع و اهداف طبق  یبرا یرا روش

 

 Educational Resource Informationیاصدطال  نامده مرکدز مندابع اطالعدات آموزشد در 

Centre(EREC) ها،مندابع و برنامده  تیاهداف،روش ها، فعال نییتع ندیرا فرآ یآموزش یزیبرنامه ر

 یزیدبرنامده ر ونسدکو،یاسدبق  ریکومبز مدد پیکنند.و سرانجام فل یم فیتعر یموسسات آموزش یها

نظام  کی جادیبه منظور ا ینظام آموزش یاز اجزا کیدر مورد هر  یلیتحل یروش ها بردرا کار یآموزش
کرده اسدت تدا بده  یآموزش یزیاز برنامه ر 9191که کومبز در دهه  یفیداند.تعر یکار آمد م یآموزش

اسدت کده در  یدر بدر دارندده عناصدر یاز صاحب نظران است و بطور ضدمن یاریامروز مورد قبول بس

 یدنبال م یآموزش یزیمباحث برنامه ر ف،یتعر نیبا قبول ا نجایبه آن اشاره شده و در ا نیشیپ فیتعار

 .شود

 :(Curriculum Planning)یدرس یزیبرنامه ر

واژه از کلمده  نیدا ،یلغدو شدهینظدر ربکار رفته است. از  Curriculum   در برابر کلمه یدرس برنامه
موانع  ای ریتصور بر مس نیشود گرفته شده است.ا یط دیکه با یراه ایبه معنا دوره  Currere" ینیالت

 یعندیشدود  مندت از آن دا  ییهدف ها دیکند و با یکند.که هر فرد بر آن اغلبه م یداللت م یفیو وظا

انجامدد.  یم یاست که به برنامه درس یندیفرآ یدرس یزیدارند. برنامه ر یکه آغاز و انجام ییمقوله ها

که  ماتیتصم نیا م،یرا اتخاذ کن ماتیاز تصم یمجموعه ا دیبا یبرنامه درس هیت  یبرا گریبه عبارت د
 یدرس یزیرسند برنامه ر ینان بخش میاطم یبه نقطه نسب یابیشوند و با ارزش یآغاز م یسنج ازیاز ن

هدا و تجدارب  تیدفرصدت ها،فعال یبه طراحد یدرس یزیتوان گفت که برنامه ر یم نینام دارند.همچن

 .شود یاطالق م یریادگی

شدود  یاقددام بده آن فدراهم مد یبدرا یکه با شناخت آن ا امکان ب تر یدرس یزیبرنامه ر یها یژگیو
 :عبارتند از

 .دارد یو عمل یعلم تیماه یدرس یزیر برنامه

 .است ندیفرآ یدرس یزیر برنامه

 است یکار جمع یدرس یزیر برنامه

 .تداوم دارد یدرس یزیبرنامه ر 

 .پژوهش محور است یدرس برنامه

 .وابسته است یو ماده درس یلیبه دوره تحص یدرس یزیر برنامه
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 Theory یتئور فیتعر 9-9 

 قیدبه هم مرتبط اسدت کده از طر یهاو گزاره فی( تعار میها ) مفاهاز سازه یااست از مجموعه عبارت

را از  یاافتدهینظدام  دیدد هادهیدپد یندیب شیو پ نییبا هدف تب رها،یمتغ نیمشخص ساختن روابط ب

 (9999 ر،ینگی) کرل کندیارائه م هادهیپد

و  یعلمد یهدا دهیدو پد قیسلسله حقا کینمود ها که بر یمستدل و منطق انیعبارت است از ب یتئور

 .استوار بوده است یتجرب

 :آموزش و پرورش

بدا  ت،یدو ترب میتعلد فیددر خصدو  تعر تیدو ترب میحوزه تعل شمندانیاند انیاز اختالف نظر م فارغ

 نیدا“رشد انسدان انیکمک به جر ندیآموزش و پرورش عبارت است از فرآ” مییبگو میتوان یمسامحه م
 :تبه سه شکل وجود داشته اس خیدر طول تار یتیاز صاحب نظران علوم ترب یاریبه باور بس ندیفرآ

 (formal education)              یرسم9.

 (non-formal education) یرسم مهین. 2

 (Informal education)      یرسم ریغ.9

 

 :(formal education) یآموزش و پرورش رسم

 یشکل متداول آموزش مدرسه ا -

  .شود یم نییو انتظارات جامعه تع ینیبر اساس ج اب شیشاپیاهداف کوتاه مدت و بلند مدت پ -

 .گردد یم میتقس یبه سطو  مختلف التیتحص -

 .شود یمدت آموزش از قبل مشخص م زیدوره آموزش و ن انیزمان شروع و پا -

 .اشتغال دارند لیبه تحص یافراد همگون بایتقر یدر هر گروه سن -

 .شود یارائه م نیمع یبرنامه در قالب موضوعات درس یمحتو -

 تیو صدالح یحرف دا یم ارت هدا یکه دارا یو استادان رانیان،معلمان،دبیبه مرب سیتدر تیمسئول-

 .باشند واگذار شده است یم یژهایو یها

و امتحانات  یابیارزش یخود را بر مبنا یها نامهیگواه یدر سطو  متوسط و عال ژهیآموختگان بو دانش
  .کنند یم افتیدر

 باش یم یدولت ینوع آموزش ها عمدتا به ع ده دولت و ن اد ها نیا یزیو برنامه ر تیریمد -

 : یرسم مهیآموزش و پرورش ن 

 .است (training)یناظر بر م ارت آموز شتریشود که ب یاطالق م ییآموزش ها به

 .کوتاه تر است یبا آموزش رسم سهیدر مقا لیطول مدت تحص -
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  .دانشگاه باشد ایو  رستانیاز مدرسه،دب ریغ یتواند مکان یمحل آموزش م - 

 .است ریآموزش انعطاف پذ انیزمان شروع و پا -

 .ستین یآموزش یشرکت کنندگان در دوره ها یاز شروط الزام یهمگون بودن گروه ها از لحاظ سن -

را  یآموزش یخا  محتوا یبلکه در اغلب موارد م ارت ها ستین یبر موضوعات درس یآموزش مبتن -

 .دهد یم لیتشک

دوره ها مورد نظر  نیمورد نظر است در ا یرسم یکه در آموزش ها یبه گون ا یمعلم یها تیصالح -
 .ستین

 .ستین یگذرانند در همه موارد الزام یدوره ها را م نیکه ا یبه کسان نامهیگواه یاعطا -

 ینوع آموزش ها با بخش دولت نیبه علت تنوع ا یرسم مهین یدر آموزش ها یزیو بر نامه ر تیریمد -

 .باشد یم یو خصوص

 :یرسم ریآموزش و پرورش غ 

و  یو روش آموزش با آموزش رسم یلحاظ اهداف، زمان، مکان، محتوا ،ازیرسم ریو پرورش غ آموزش
 .باشد یمتفاوت م یرسم مهین

 .شود ینم نییتع شیاهداف الزاما از پ یرسم ریاز انواع آموزش غ یاریدر بس -

 یگروهد یو رسانه ها یمجامع مذهب ،یخانواده، افراد جامعه، همگان، مسئوالن مراکز فرهنگ یاعضا -

  .نوع آموزش ها نقش فراوان دارند نیدر انتقال ا

محدود  یآدم اتیاز ح یخاص ینوع آموزش ها مادام العمر است و به برهه زمان نیدر قالب ا یریادگی -

 .شود ینم

 . ستین یمکان تیتابع محدود -

مطمد   یرسم مهیو ن یرسم یکه در آموزش ها یوهایبرنامه ها به ش یمحتو یو طراح یسازمانده -
 .ستینظر ن

  .ستیمرسوم ن نامهیگواه یاعطا ایو یریادگیاز   نانیبه منظور حصول اطم یابیارزش -

 ،مسداجد،مجامعیهمگان ینوع آموزش ها عمدتا بدر ع دده رسدانه هدا نیدرا یزیو برنامه ر تیریمد -

 .باشد یم یدولت ریغ یو سازمان ها یصنف یها هی،اتحادیفرهنگ ،مراکزیمذهب
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 ابعاد برنامه ریزی

 :انعطاف زانیم

                Fix plane                                             ثابت یزیبرنامه ر -

             Rolling Plane                                    غلطان یزیبرنامه ر -

 :از نظر مدت زمان  

   Short-term Planning                 کوتاه مدت یزیبرنامه ر -

   Medium- term Planning           مدت انیم یزیبرنامه ر -

   Long – term Planning            بلند مدت یزیبرنامه ر -

 :از نظر دامنه عمل 

 یمنطقه ا -یمل یزیبرنامه ر -

 ژهوی –جامع  -

 خرد -کالن -
  :اریاخت زانیاز نظر م

 متمرکز  -

 متمرکز ریغ -

 : از نظر مداخله دولت
 یارشاد -

 یدستور -

 : یدرس یزیو برنامه ر یتوسعه ،آموزش یزیبرنامه ر انیارتباط م
و  یو فرهنگد یندید یها ،آرمانی)انتظارات اجتماعیو فرهنگ یاجتماع –یتوسعه اقتصاد زانیبرنامه ر

 کیدخدا  و در قالدب  یبرهه زمدان کی یماهر را برا یانسان یرویبه ن یاقتصاد یبخش ها یها ازین

 .کند( یبرنامه مطر  م
 .(یو ماد یها و منابع انسان یوخط مش ی)اهداف آموزشیآموزش زانیبرنامه ر - 

جامعده و بدا توجده بده اهدداف نظدام  یها ازیانتظارات،آرمان ها و ن نیال ام ازا)با یدرس زانیبرنامه ر -

 کنند( یو ارائه دانش ها و م ارت ها و نگرش ها اقدام م نیآموزش و پرورش به تدو
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 یآموزش یزیسطوح  برنامه ر

 (mega)در سط  فرا کالن یزیبرنامه ر. 9

 (macro)در سط  کالن یزیبرنامه ر. 2

 (micro)در سط  خرد یزیبرنامه ر. 9

  (institutional)در سط  موسسه یزیبرنامه ر.4

 یاصال  و نوآور یبرا  یزیبرنامه ر 5

 

 در سطح فرا کالن یزیبرنامه ر

 ی(گسددترش مددرز هددا9:لیددو ... مشددترک از قب یو فرهنگدد ی،اقتصددادی،اجتماعیالزامددات علم یبرخدد

 نیبه تفاهم ب یابی(دست5از صل   ی(پاسدار4ستیز طی(حفظ مح9آموزش تیفیو ب بود ک می(تعم2علم

 یایداز بال یریشدگی(پ9ی(تبادل تجربه در عرصده صدنعت و فنداور9زیمسالمت آم یستیو همز یالملل
باشند.لذا  یج ان خواهان برآورده شدن آن ا م یکشور ها شتریهستند که ب یو....از جمله اهداف یعیطب

کنند.مانند برنامه  یم یزیبرنامه ر یالملل نیب یسازمان ها فیاهداف در چارچوب وظا نیتحقق ا یبرا

-9191)یکده بده طدر  کراچد ایدر سط  منطقه آس ییبلند مدت به منظور گسترش آموزش ابتدا یا

آموزش و پرورش،برنامه  ندهیدر خصو  تفکر در باره آ ونسکویمدت  انی( معروف است.برنامه م9191
 و ارتباطاتحوزه آموزش علوم ،فرهنگ  سسکودریآِ

 در سطح کالن یزیبرنامه ر

 ردیدگ یانجام مد یو فرهنگ ی،اجتماعیتوسعه اقتصاد یعمدتا در قالب برنامه ها یزینوع برنامه ر نیا

 اریاست را در اخت یزیروش و مراحل برنامه ر رندهیکه در برگ ییرهنمود ها شیشاپیوطراحان برنامه پ

قدرار  یمختلف کشور از جمله آموزش و پرورش و آموزش عدال یکنند گان برنامه ها در بخش ها هیت 

و  هیدرهنمود ها برنامه توسعه بخش مورد نظر خدود را ت  نیمختلف با ال ام از ا یدهد.تا بخش ها یم
و  ی،اجتماعیمختلف،برنامده توسدعه اقتصداد یبخش ها یبرنامه ها قیو تلف بیکنند تا از ترک میتنظ

  .دیآ دیکشور پد یفرهنگ

 :سیویدر سطح کالن از نظر د یآموزش یزیبرنامه ر مراحل

به آن  یکه نظام آموزش یمقاصد جامعه ا زیو ن یو فرهنگ ی،اقتصادیاسیانتظارات س یو بررس لیتحل.9

 .تعلق دارد

 .ییو جز یاز اهداف کل یتدارک مجموعه ا. 2

  یتحول گذشته نظام آموزش زیو ن یکنون تیموقع یابیارز. 9

  یکنون تیو ظرف ندهیمنابع برحسب اهداف آ صیها،برنامه ها و تخص استیس یطراح. 4
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دوره  کیدکارآمد و اثربخش که قرار است اهدداف آن در  ینظام آموزش کیو حفظ  یابیمنظور دست به

  .محقق شود نیمع یزمان

 نیداسدت ا یمراحدل گوندا گدون یدارا ینظام آموزش کی یبرا یزیتوان گفت که برنامه ر یم نیبنابرا

 :مراحل عبارتند از

و  یبرنامده درسد -هدا  نددیفرآ -در باره)درون داد ها  یاطالعات دیبا زانیوضع موجود: برنامه ر نیتب.9

 گرد آورند ی( نظام آموزشیآموزش یبرون دادها

از وضدع  یروشدن ریآن ا تصو لیو تحل هیاطالعات وتجز یشناخت نقاط قوت و ضعف: پس از گردآور.2

 .شود یو سپس نقاط قوت و ضعف نظام موجود ارائه م یموجود نظام آموزش

 طیعملکرد آموزش و پرورش در شرا تیروشن از وضع ری: پس از ارائه تصویآموزش یبرنامه ها نیتدو.9

 یبده وضدع مطلدوب را آغداز مد دنیگذر از وضع موجود و رسد یبرنامه توسعه برا زانیموجود،برنامه ر
 :برنامه شامل نیکنند.که ا

 انتخاب اهداف، -

 ها یانتخاب خط مش -

 ها تیاولو نییتع -

 برنامه عمل هیت  -

 شده یبرنامه طراح بیتصو -

 برنامه  یو تصح یابیاجرا، نظارت، ارز-

 (microدر سطح خرد) یآموزش یزیبرنامه ر

 :در سط  خرد یآموزش یزیبه برنامه ر شیگرا لیدال

 یزیدر برنامه ر یو انتظارات مردم محل یطیمح ژهیو طیبه شرا شتریتوجه ب-9

 برنامه ها یاجرا ندیدر فرآ یکارگزاران محل شتریفراهم نمودن امکان مشارکت ب-2

ب داشدت،  ،یتوسدعه کشداورز یبا برنامده هدا ییمناطق روستا یبرا یآموزش یمثال برنامه ها بعنوان

 یزیددر ارتباط با برنامده ر یزینوع برنامه ر نیا یبخش انیبرنامه ها به صورت م هیوت  ییروستا عیصنا

 .است ییها تیو محدود تیمز یکالن دارا

 (microدر سطح خرد) یآموزش یزیبرنامه ر دیفوا

هماهنگ و متناسب بدا  یآموزش یآورد که برنامه ها یرا فراهم م یخرد فرصت یآموزش یزیبرنامه ر.9

 .شود هیمسائل مردم هر منطقه ت 

بدا  ،ویاسدی،سی،اجتماعیبدا تحدوالت اقتصاد یآموزشد یمتناسب نمودن برنامه هداامکان اصال  و .2

 .داده و آن ا را اصال  کنند رییشده،تغ هیآن ت  یبرنامه هابرا نیکه ا یانتظارات جامعه ا
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انددک  اریو اجرا بسد هیت  نیفاصله ب نکهیخرد به ج ت ا یزیکالن در برنامه ر یزیبر خالف برنامه ر.9

 .رود یبه شمار م یریچشمگ ازیبرنامه خرد امت یاست و سرعت عمل در اجرا

 جدهیو در نت یو همکدار یبرنامه ها دارند همفکدر یکه مردم در موقع اجرا یمنافع مشترک لیبه دل.4

 .شود یم شتریبرنامه ها ب یس ولت اجرا

مندابع   یبسد نیرنامده و همچندب یشودتع د به اجرا یم هیچون برنامه در سط  محله و منطقه ت  .5

 .دهد یکاهش م یدولت مرکز یافتتد و بار مال یاتفاق م یمال

که خود بده  کندیفرصت را فراهم م نیخا  ا یمردم نواح یدر سط  خرد،برا یآموزش یزیبرنامه ر. 9

 .خود را ب تر درک کنند ،مشکالتیمنطق یها لیو با تحل شدیندیب شیخو یآموزش یها ازین

که از باال  ییبا برنامه ها سهیشود،در مقا یم هیخود مردم ت  لهیکه به وس یآموزش یبرنامه ها یاجرا.9

کدرده اند،احسداس  هیدکه خود ت  ییمردم با برنامه ها رایشود،ساده تر خواهد بود،ز یم لیبه آن ا تحم
 .کنند یم یشتریب یکیو نزد یگانگی

 (microدر سطح خرد) یآموزش یزیمراحل برنامه ر

 :یزیاز برنامه ر شیپ یها تیفعال .9

 یم ستیکه در منطقه مورد نظر ز یگروه ها و طبقات تیها و موقع یژگیاطالعات: در باره و یگرد آور-

کده در  یل،کارگرانیشود مانند زنان خانده دار،کشداورزان،جوانان دور ماندده از تحصد یکنند،جمع آور

 ....رهیبه کار اشتغال دارند وغ یمحل عیساخت صنا

و  یفرهنگد ،یب داشدت ،یمتفاوت از لحاظ آموزشد یطبقات وگروه ها ازیمرحله ن نی: درایسنج ازین -

 .شود یم دهیسنج د،یتوسعه گنجان یها را در قالب برنامه ها ازین نیکه بتوان ا ی.. به طور رهیغ

  یبسد یارتباط برقرار کدرد و بدرا ی: است که بتوان با مقامات محلیسازمان التیتشک جادیاستقراروا -
 .کمک گرفت یمحل یروهایبرنامه ها از ن یابیو ارزش ،نظارت،اجرایزیامکانات،مشارکت در برنامه ر

 

 :یزیبرنامه ر یها تیفعال .2

در  یآموزش عدال ایکالن آموزش و پرورش  یها استیبرنامه عمل: با توجه به اهداف عمده و س هیت  -

هدا و انتظدارات  ازیدشود.معموال در چ ارچوب برنامده عمل،ن یم میو تنظ هیت برنامه عمل  ،یسط  مل
حرفه  و یفن یشود.مثال طر  آموزش ها یم میتنظ یآموزش یمردم محل در قالب طر  ها و پروژه ها

 نیدزنان و..که در درون هرکددام از ا یبرا یلیتکم یطر  سواد آموز ای لیجوانان دور مانده از تحص یا

اسدت کده  یمشخصد یها تیشود.و هر پروژه شامل سلسله فعال یطر  ها چند پروژه در نظر گرفته م

 .کند یم لبرا ط یمشخص ی. و منابع مالردیگ یکوتاه مدت انجام م یدوره زمان کی یآن ط یاجرا
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مواندع و  نیطر  ها و پروژه ها و همچند یریانجام پذ زانیمطالعات م نی: در ا یامکان سنج مطالعات

کاهدد اطدالع  یآن مد یاز کار آمدد ایکند  یبرنامه ها را با مشکل مواجه م یکه اجرا ییها تیمحدود
 .کند یم شن ادیکمک به برنامه ها پ یرا برا ییحاصل کرده و راهکار ها

به کمک شدبکه  دیبا یعنیپروژه ها سود برد. یابینظارت  و ارزش یاجرا ی: برایسازمان التیتشک جادیا

نمود تا بتوان هم  لیو تحل یطر  ها و پروژه ها گرد آور یاجرا ندیالزم را از فرآ ،اطالعاتیارتباط یها

 یابیرا مورو ارزشد دافتحقق اه زانیم انیو اصال  نمود و هم در پا یعوامل مشکل را درطول را شناس
 .قرار داد

 

 (institutionalدر سطح موسسه ) یآموزش یزیبرنامه ر

جدز وجده مغفدول  یاست که در نظدام آموزشد یزیاز انواع برنامه ر یکیدر سط  موسسه  یزیر برنامه

از  یکدیبرنامده هدا و  تیدتدوام بدا موفق یاجرا یاز شروط اساس یکیباشد. یم یزیو برنامه ر تیریمد

 یآوردن به برنامه ها در سط  موسسه مد یآموزش و پرورش،رو ندیفرآ تیفیکمک به ب بود ک یراه ا

در سط  موسسه آشنا نمود و از آن ا  یزیبرنامه ر یها وهیبا ش دیبا یو مسئو الن محل رانیباشد. لذا مد
آنکه وقت و  یها بپردازند و بجا تیفعال یبه سازمانده  ،یزیبر برنامه ر یمبتن تیریخواست به مدد مد

هر چده ب تدر اهدداف و  ،تحققیزیبرنامه ر یروزمره کنند،به اتکا یها یتوان خود را صرف رفع دشوار

 ایدر سط  مدرسه و  یزیقرار دهند.مثالل برنامه ر شیرا وج ه همت خو تیو ترب میمقاصد دستگاه تعل

 دانشگاه کی

 یآموزش یاصالح و نو آور یبرا یآموزش یزیبرنامه ر

حجدم داندش  شیقرار گرفته است.افزا یشگفت آور یما دائما در معرض تحول و دگرگون رامونیپ ایدن
و  یصنعت یفرآورده ها دیتول وهیابداعات برش نیا ریعلوم و فنون و تاث نهیدر زم یدیجد ،ابداعاتیبشر

مواجده  یدیددج یرا با چالش هدا یاجتماع یو ن اد ها یاقتصاد یانسان ها، بنگاه ها یروابط اجتماع

 نیاست تا ا دیجد یدانش هابا م ارت ا و  یانسان یرویساختن ن ایچالش ها م  نیازا یکیساخته است.

خدود  یآموزشد یها تیدر برنامه ها و فعال یو اجتماع ی،فنیتحوالت علم نیبتوانند همگام با ا روهاین
عصر همگدام سدازند.از  حوالترا با ت ،خودیها ینوآور رشینظر کرده و با اعمال اصالحات و پذ دیتجد

 یابیانتظارات موظفند همواره با ارز نیبه ا ییپاسخگو یبرا یآموزش زانیو برنامه ر استگذارانیرو س نیا

نظر است توجه خدود  دیاصال  و تجد ازمندیکه ن یاز نظام آموزش ییو شناخت جنبه ها ینظام آموزش

 یزیدو اقدامات اصال  طلبانه را در قالب برنامه ر دمعطوف دارن یاصال  و توآور یبرا یزیرا به برنامه ر
 ......رهیوغ ستیز طی،محIT انجام دهند.مثال آموزش
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 یو درس یآموزش یزیبرنامه ر یمبان

 : یفلسف یمبان

اهدداف برنامده  نیتددو ندیاست که بر فرآ یفلسف یها رویآندسته از عوامل و ن یفلسف یاز مبان منظور

و  میاسدت .فلسدفه تعلد تیدو ترب میتعلد یگذارد.فلسفد اصل یو ملزومات اثر م لیوسا نییو تع یدرس

و  یآموزشد یبرنامه ها یریبشدت ج ت گ ربط،یذ یاز مکاتب فلسف یکیبه  زیو اعتقاد برنامه ر تیترب
را برع دده  یاهداف،مقاصد برنامه هدا یشگریفلسفه نقش پاال نیا نیسازد.همچن یرا متفاوت م یدرس

 .دارد

 : یاجتماع یمبان

 انیحقوق بشر،نگاه اد هیسازمان ملل و انتشار اعالم یافالطون به افراد جامعه،مجمع عموم یطبقات نگاه

  .......رهیو مذاهب به آموزش وغ

 یبدرا یباشدد و فدراهم نمدودن امکاندات آموزشد یحق مطر  مد کیبه عنوان  تیو ترب میتعل امروزه
 یتیو جنسد یقوم یتژاد ضیمر بوط به آموزش،عدم تبع یها یریگ میهمگان،مشارکت مردم در تصم

اسدت  یاز جمله مباحث یفرهنگ راثیم ی، توسعه و ب ساز یبرابر آموزش یاز فرصت ها یدر برخوردار

 .ردیگ یمورد توجه قرار م یاجتماع یحوزه مبان رکه د

 

  یاقتصاد یمبان

 یروین تیدر ترب یچون نقش موسسات آموزش ی،مسائلیزیبرنامه ر یاقتصاد یبحت مربوط به مبان در

 نیتدام یدر آمدوزش،راه هدا یگدذار هیسرما یاقتصاد ،بازدهیآموزش و رشد اقتصاد نیب ،رابطهیانسان

در آمدوزش بدر  یگدذار هیسدرما ری،تاثیآموزشد یها نهیدر هز یینحوه صرفه جو ،یآموزش یها نهیهز

در  یگدذار هیسدرما میمسدتق ریدو غ میمسدتق ،منافعیاقتصداد یکارکنان بخش ها یب ره ور شیافزا
 یهر جامعه ا یاقتصاد یها استیکه س ستین یدی.... تردرهیآموزش و بازار کار و غ نیآموزش،رابطه ب

 .دهد یقرار م ریرا تحت تاث یآموزش یها استیس زیو ن درسی – یآموزش یزیبرنامه ر یاقتصاد یمبان

 :یو روانشناخت یعلم یمبان

 یعلدوم  در حدوزه هدا یهدا افتدهیو  ینگاه علمد دیبا یآموزش و درس یزیمراحل مختلف برنامه ر در

 یهدا ازیدمتناسدب بدا  ن دیدشدده با یطراحد ی.چدرا کده برنامده هداردیعمدل قدرار گ یمختلف مبنا
  اییتوجه به توانا زیو ن یریادگی یمدت زمان الزم برا رندگان،یادگی یرشد ذهن زانیم ،ی،روانیجسمان

  ....استخراج شودرهیو غ یفرد یمتناسب با تفاوت ها ،یافراد انسان یها تیو محدود

 ینید یمبان
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و  یفدرد اتیدکننده وضع مطلوب ح می،ترسیوح قیاز معارف حاصل از طر یبه عنوان مجموعه ا نید

 یبندا ریدو ز یچارچوب منطق یاوست که دارا رامونیبا ج ان پ یروابط آدم میتنظ یو چگونگ یجمع
چگونده اسدتو  سدت،معرفتیک یست،آدمینوع که ج ان چ نیاز ا ییبه پرسش ها نیاست. د یاستدالل

را  یندیاز ج دان ب یخاصد د،نوعینما یکه ارائه م ییپاسخ ها هیدهد و بر پا یاست،پاسخ م دامارزش ک

نظدام  یها تیفعال یابیدر انتخاب هدف ها و ارزش نیتوان گفت که د یاساس م نیآورد. بر ا یم دیپد

کند و  یان و انسان و اجتماع دگرگون مرا نسبت به ج  زینگاه برنامه ر نیدارد.د ینقش موثر یآموزش
 یبدرا ییهمچدون فضدا نیگر،دیشود به عبارت د یاز او صادر م یمتفاوت ،اعمالیدگر گون نیا عیبه ط

 .باشد یبخش و محدود ساز م یگر،انرژ تیکند که هدا یعمل م یآموزش و درس زیبرنامه ر

 یو درس یآموزش یزیاصول برنامه ر

به طور جداگانه  یو نارسم یرسم ریو غ یرسم ،آموزشینظام آموزش یزیدر امر برنامه ر نکهیا رغمیعل
از آن ا به عنوان خرده   کیسطو  و مقاطع گوناگون هر  نکهیاما با توجه به ا رندیگ یمورد مطالعه قرار م

 نیو در تدو یزیر امهبرن انیدر جر دیشوند. با یکشور محسوب م کی یکل نظام آموزش یاجزا اینظام 

 یآموزشد یزیدبرنامه ر نی(. بنابر ا9991خ،یکشور ارتباط آن ا را در نظر گرفت)مشا یآموزش یطر  ها

و  یخرده نظام ها با کل نظام آموزشد یرونیو ب یدرون یتا هماهنگ ردیانجام پذ کپارچهیبه صورت  دیبا
از اصول،راهبرد ها و  یو درس یزشآمو یزیرشود. لذا برنامه  نیبا کل نظام جامعه  تام زیآن ن یهماهنگ

  .کنند یم یرویپ یکسانیمشترک و  ییراهکار ها

 اصول برنامه ریزی

 :تیاصل جامع .9

با هدم در ارتبداط اندد و  ،هموارهیکل ستمیدرون س یستم ایس ستم،خردهیس یتئور هیتوجه به نظر با

بجا  گرید یها ستمیخرده س یرو یادیز ریدرون سازمان تاث یها ستمیاز خرده س یکیدر  رییهرنوع تغ

 یکدیباره  رد یو اصالحات راتییجادتغیکه قصد ا یهنگام یآموزش زانیاساس برنامه ر نیگذارد.بر ا یم

 .سازمان باشند گرید یدر جا راتیینوع تغ نیمتوجه آثار ا دیدرون سازمان دارند با یاز اجزا

 :اصل مشارکت. 2

 یکه به ندوع یکند و همه کسان یاست که مشارکت همگان را طلب م یندیفرآ یآموزش یزیبرنامه ر 
 رانیمد نفع،یذ ینقش داشته باشند.مثل گروه ها انیم نیدر ا دیبرنامه ها قرار دارند با  یدر معرض نتا

 ....و یصنف هیگان اتحاد ندینما ،ییاجرا

  :اصل تعهد.9

 دیدشود و به دست اشخا  متع دد بده اجدرا درآ هیت  تیتع د و احساس مسئول یکه از رو یا برنامه

 یکمتر تیآن احساس مسئول انیکنندگان و مجر هیاست که ت  یاز برنامه ا شیآن ب تیاحتمال موفق
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بدودن  ع داز مت دیبرنامه ها با یو اجرا هی،ت یطراح تیبه هنگام سپردن مسئول نیداشته باشند. بنابر ا

 .حاصل کرد نانیاشخا دست اندر کار اطم

 :ینیاصل واقع ب. 4

جامعده در  رهیوغ ی،اقتصادیاسی،سی،فرهنگیاجتماع اتیدرباره واقع یقیاطالعات دق دیبا زانیبرنامه ر 
کسدب کنندد و در خصدو   یشدتریب یآگاه اتینسبت به واقع زانیداشته باشند.هرچه برامه ر اریاخت

هدا  یزیدر امدهرا در برن یندیداشته باشند و واقع ب یقتریشناخت دق اتیبرنامه ها از واقع یریپذ ریتاث

  .وارتر باشند دیبرنامه ها ام تیتوانند به موفق یلحاض کنند م

  :یابیاصل استمرار درارزش. 5

که ب با انجام  یکند و همه کسان یاست که مشارکت همگان را طلب م یندیفرآ یآموزش یزیر برنامه

 یابینه منحصرا ارزش ندیاز فرآ یابیبا ارزش گریبه سخن د ای یزیبرنامه ر هیاز همان مراحل اول یابیارزش
 یو داده هدا اطالعات یبر مبنا میو اتخاذ تصم یزیاز محصول و انجام اصالحات الزم در طول برنامه ر

کدردن آن را بده دسدت انددر  یاصل مستمر تلق یزیپنداشتن برنامه ر یمقطع یتوان به جا یم دیجد

  .کاران قبوالند

 :ها یاصل توجه به نوآور. 9

کند  یروبرو م یدیجد یرا با چالش ها یآموزش ینه تن ا برنامه ها یو علم ی،فرهنگیتحوالت اقتصاد 

 آوردیدرا به وجدود م یدیجد یکه مخاطبان برنامه ها هستند انتظارات و خواسته ها زیبلکه در مردم ن
 .کند یم تیو تحول در برنامه ها را تقو رییتغ جادیامر ضرورت ا نیکه ا

 :ها یاستگذارینظر مستمر در س دیاصل ضرورت تجد. 9

و  یاسدتگذاریدر س ییایپو جادیا نیمواج ه درست با مسائل نو یاشاره شد برا 9همانگونه که دراصل  

بدا تحدوالت گونداگون  را یتدا بتدوان نظدام آموزشد یآموزشد یهدا اسدتینظدر مسدتمر در س دیتجد
 (9991همگام کرد )محسن پور، رییدر حال تغ یو اقتصاد ی،علمی،اجتماعیفرهنگ

 

 (Curriculum Planning)یدرس یزیبرنامه ر 

واژه از کلمده  نیدا ،یلغدو شدهیبکار رفته است. از نظدر ر Curriculum   در برابر کلمه یدرس برنامه

موانع  ای ریتصور بر مس نیشود گرفته شده است.ا یط دیکه با یراه ایبه معنا دوره  Carrere" ینیالت

 یعندیشدود  مندت از آن دا  ییهدف ها دیکند و با یکند.که هر فرد بر آن اغلبه م یداللت م یفیو وظا
انجامدد.  یم یاست که به برنامه درس یندیفرآ یدرس یزیدارند. برنامه ر یکه آغاز و انجام ییمقوله ها

که  ماتیتصم نیا م،یرا اتخاذ کن ماتیاز تصم یمجموعه ا دیبا یبرنامه درس هیت  یبرا گریبه عبارت د

 یدرس یزیرسند برنامه ر ینان بخش میاطم یبه نقطه نسب یابیشوند و با ارزش یآغاز م یسنج ازیاز ن
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هدا و تجدارب  تیدفرصدت ها،فعال یبه طراحد یدرس یزیتوان گفت که برنامه ر یم نینام دارند.همچن

 .شود یاطالق م یریادگی

 

 یدرس یزیبرنامه ر یها یژگیو

 .دارد یو عمل یعلم تیماه یدرس یزیبرنامه ر -

 .است ندیفرآ یدرس یزیبرنامه ر -

 رشته است نیو ب یکار جمع یدرس یزیبرنامه ر -

 .ستیآن متصور ن یبرا یانیتداوم دارد و پا یدرس یزیبرنامه ر -

 .شود یداده م صیها تشخ ازیپژوهش ن یبر مبنا یعنیپژوهش محور است  یبرنامه درس -

وابسدته  یو مداده درسد یلیداشتن اصول و قواعد مشترک به دوره تحصد نیدر ع یدرس یزیبرنامه ر -

 .است

 

 (Curriculum Planning)یدرس یزیبرنامه ر
واژه از کلمده  نیدا ،یلغدو شدهیبکار رفته است. از نظدر ر Curriculumدر برابر کلمه    یدرس برنامه

موانع  ای ریتصور بر مس نیشود گرفته شده است.ا یط دیکه با یراه ایبه معنا دوره  Carrere" ینیالت
 یعندیشدود  مندت از آن دا  ییهدف ها دیکند و با یکند.که هر فرد بر آن اغلبه م یداللت م یفیو وظا

انجامدد.  یم یاست که به برنامه درس یندیفرآ یدرس یزیدارند. برنامه ر یکه آغاز و انجام ییمقوله ها

که  ماتیتصم نیا م،یرا اتخاذ کن ماتیاز تصم یمجموعه ا دیبا یبرنامه درس هیت  یبرا گریبه عبارت د

 یدرس یزیرسند برنامه ر ینان بخش میاطم یبه نقطه نسب یابیشوند و با ارزش یآغاز م یسنج ازیاز ن
هدا و تجدارب  تیدفرصدت ها،فعال یبه طراحد یدرس یزیتوان گفت که برنامه ر یم نینام دارند.همچن

 شود. یاطالق م یریادگی

 ویژگی های برنامه ریزی درسی

 برنامه ریزی درسی ماهیت علمی و عملی دارد. -

 برنامه ریزی درسی فرآیند است. -

 و بین رشته است برنامه ریزی درسی کار جمعی -

 متصور نیست. برنامه ریزی درسی تداوم دارد و پایانی برای آن -

 برنامه درسی پژوهش محور است یعنی بر مبنای پژوهش نیاز ها تشخیص داده می شود. -

برنامه ریزی درسی در عین داشتن اصول و قواعد مشترک به دوره تحصیلی و مداده درسدی وابسدته  -
 است.
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 عناصر برنامه درسی

یادگیری تاثیر گذارند ایدن عندا  منظور از عناصر برنامه درسی مولفه های م می است که در فرآیند 

 :عبارتند از

 هدف: -1

بدون این عنصر جریان یادگیری باعث رشد ج ت دار یادگیرندده نمدی شدود.هدف بقددری در برنامده 
 درسی اهمیت دارد که بدون آن در هیچ یک از مراحل برنامه ریزی درسی نمی توان تصمیمی گرفت. 

 محتوی: -2

گیرنده آموخت تا او به هدف خود برسد. اصدوال بددون داشدتن محتدوای بدون تردید باید چیزی به یاد

مناسب،یادگیری قابل تصور نیست زیرا کار آیی و اثر بخشی یادگیری تا حد زیادی بده ندو ع  محتدوی 

 بستگی دارد.

 روش: -3

محتوی هر قدرهم مناسب و م م باشد،بدون آموزش در وجود یادگیرنده به رفتار تبدیل نمدی شدود.از 
ریق روش، مفاهیم،ف میده،م ارت ها کیب و ارزش ها درونی می شوند،براین اساس ر قددر روش هدا ط

 مناسبتر باشند یادگیری موثرتر خواهد بود

 ارزشیابی: -4

بی اطالعی برنامه ریز،معلم و یادگیرنده از وضع و نتیجه یادگیری از جمله کاسدتی هدا و آسدیب هدای 

لی کده اطدالع از میدزان تحقدق و یدا عددم تحقدق هددف هدای نظام برنامه ریزی درسی اسدت.در حدا
یادگیری،آگاهی از مسائل و مشکالت فرآیند یادگیری و همچنین کسب اطالع از قوت ها و جنبه های 

 مثبت این فرآیند از لوازم اصلی مدیریت یادگیری اند که از طریق ارزشیابی به دست می آیند.

 مراحل  برنامه ریزی آموزشی و درسی

 فرد، جامعه، رشته علمی(           تشخیص نیازهای)      نیاز ها: نیاز سنجی  تشخیص -9-9

 نیاز(need): عبارت است از خواست یا ترجیحات افراد و یا آنچه برای افراد بدا اهمیدت و م دم

 .تلقی می شود

   بنابر این نیاز های برنامه درسی عبارت است از ضرورت های برگرفته از فاصله تا وضع مطلوب

که با توجه به نیازها و عالئق فراگیرنده و مسائل اجتماعی موجود قابلیت تامین به دست آورده 
 اند.

 نیااز سان ی(need assessment:) عبدارت اسدت از فرآیندد مطالعده و شدناخت ماهیددت

 رشته علمی به قصدتشخیص ضرورت های تربیتی. فرد،جامعه و
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کرد. هدر قددر مندابع  یگردآور یاطالعات دیبا ازین صیتشخ یبرا یسنج ازیاطالعات ن یمنابع گردآور

به اطالعات داشت با  یشتریب نانیتوان اطم یانتخاب شوند به همان اندازه م یمطمئن تر و مناسب تر
 .قابل مطالعه اند یازسنجیدر ن ریمنابع ز ازیو مف وم ن فیتوجه به تعر

 :مطالعه وضع مطلوب-9

 سطو  باالتر یهدف ها -

 استگذارانیو س رانیمد یگاه ها دید -
 کشورها ریتجارب سا -

 یدرس یزیصاحب نظران حوزه برنامه ر -

 رندهیگ ادی تیماه

 :مطالعه وضع مو جود-2
شاخص ها را از وضع  دیبا یبررس نیشود.در ا یم یوضع مطلوب مشخص شد وضع موجود بررس یوقت

مطلدوب  یریدگ ادید یتوانست دانش آموزان را به هددف هدا مینخواه نصورتیا ریمطلوب گرفت در غ

 .میبرسان

 فرآیند تبدیل اطالعات به نیاز و هدف

 لیتبدد        اطالعدات            یبند اطالعات             طبقه شیپاال    اطالعات            یگرد آور

 به هدف ازین لیها                 تبد ازین یبند تیاولو                ازیاطالعات به ن
 

 تدوین اهداف

 - :تعریف و اهمیت اهداف 

همه فعالیت ها و طراحی های فرآیند برنامه ریزی درسی در پرتو هدف ها انجام می گیرند.معموال در  

ولی ت یه آن ا ت یه آن ا وقتگیر و تا حدودی پیچیدده برنامه درسی،هدف ها به ظاهر چشمگیر نیستند 
است،در واقع نیاز ها،کاستی ها و خالء ها را نشان می دهند و به قصد پاسخگویی به آن ا هم تعیین می 

شوند.می توان گفت اگر در انتخاب هدف ها دقت علمی و آموزشی الزم انجام نگیرد،نیاز های آموزشی 

 تامین نمی شود.

 اسطو  هدف ه 

تربیت -فیلسوفان و نظریه پردازان ارائه می دهند.تاسیس جامعه اسالمی(:goalsهدف های آرمانی) -9

 ملت عادل 

از کلیت کمتری برخوردارند و میان مدتند.مانند تاسدیس مددارس فندی و (:aimsمقاصد آموزشی) -2

 حرفه ای
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یدان مکندد و سدطوحی یدادگیری را ب -وظایف مختص فرآیند یاد دهی(:objectهدف های جزیی) -9

 دارند مثال مدرسه معین، درس خا  یا افراد روستا

 

 :منابع تعیین هدف 

برای تعیین هدف های برنامه درسی چند منبع اطالعاتی مطالعه می شوند این منابع هر قدر عمیق تر 

د. صورت گیرد شناخت برنامه ریزان درسی از منابع اطالعاتی تقویت و هدف ها مناسب تر تعین می شو
 این منابع عبارتند از:

فلسفه در تمام تصمیم گیری هدای برنامده درسدی تعیدین کنندده نظام اعتقادی و ارزشی)فلسفه(:  -9

 است.چ ار دید گاه فلسفی که بیشترین تاثیر را در برنامه درسی و کار معلم داشته اند عبارتند از: 

 صول برنامه درسی(ماهیت گرایی:)تاکیدبرتوسعه رشدعقالنی وتسلط برمفاهیم وا-

 پایدارگرایی:)پرورش عقل(-

 پیشرفت گرایی:)توسعه زندگی اجتماعی دموکراتیک( -

 بازسازی گرایی:)بازسازی جامعه و تغییر و اصال  اجتماعی(-

نخستین عنصری که از دید گاه خا  درباره برنامه ریز یادگیری تاثیر می پدذیرد  ماهیت یادگیری: -2
زیرا محتوی و هدف ها بر اساس نظریه یادگیری حداکم بدر فضدای برنامده  است.“ هدف برنامه درسی”

ریزی تعیین می شوند برنامه ریزی که پیرو روانشناسی گشتالت باشد هدف ها را با توجه به درک کدل 

و کسب ساختار شناختی ج ت می دهد و کسی که به روانشناسی رفتار گرا تمایل داشته باشدد هددف 

ا و عناصر موضوع مورد نظر تعیین می کنددنوع نگداه بده یدادگیری و یادگیرندده و ها را با توجه به اجز
واکنش آن به یادگیری، فعال، منفعل، معنی دار و طوطی وار، جزیی و کلی و نیز فردی و اجتمداعی و 

 غیره از جمله مسائلی است که به ماهیت یادگیری برمی گردد.

رسی رفع نیاز های جامعه اسدت. در مطالعده و بررسدی یکی از وظایف برنامه های دماهیت جامعه:  -9

جامعه،هم به نیاز های آنی باید توجه کرد و هم به تغییر و تحوالت مستمر،به ویدژه تحدوالت ناشدی از 
پیشترفت علوم و تکنولوژی. بر این اساس باید توجه داشت که هدف های برنامه درسی را در ارتباط بدا 

معه انتخاب کرد تا برنامه درسی همواره با نیاز های گوناگون زنددگی تغییرات اساسی در حال وقوع جا

 اجتماعی انطباق یابد. 

برنامه درسی هنگامی پویا تلقی می شود که متضمن فعالیت هدای یداد گیرندده ماهیت یاد گیرنده: -4
برای کسب موفقیت آمیز تجربیات یدادگیری باشدد و اصدوال یادگیرندده هنگدامی در جریدان آمدوزش 

ارکت می کند و از تجربیات یادگیری مفید ب ره مند می شود که این تجربیات با آمدادگی، عالئدق، مش
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امکانات، نیاز ها و تکالیف رشد او متناسب باشند.بنابر این دو جنبه اساسی یادگیرنده برای ت یه برنامه 

 درسی باید مطالعه شود:

 الف(توانایی ای ذهنی

 ب(عالیق و نیاز ها

 ی  و جامع شخصیت)جسمانی،عقالنی،عاطفی،اجتماعی و معنوی(ج(ابعاد اساس

هر برنامه درسی با یکی از رشته های علمی ارتباط مستقیم دارد به گونه ای که برای ماهیت دانش: -5
تعیین هدف های آموزشی برنامه درسی،شناخت ساختار آن رشته علمی ضروری است. هر رشته علمی 

از مفاهیم اساسی و مبنایی اندد و بعضدی نیدز بدر محدور مفداهیم  دارای یک نظام مف ومی است.بعضی

اساسی اند.برنامه درسی باید بتواند یادگیرند گان را با مفاهیم اساسی رشته علمی آشنا سازد. مخاطبین 

 را با روش تحقیق و همچنین هدف های خا  هر رشته آشنا نماید. 

 انتخاب و سازماندهی محتوی: -9-9

 تعریف محتوی -9

لوی محتوی برنامه درسی را نه تن ا به قسمت ها و قطعه های سازمان یافته ای که به گونه ای منظم  

یک رشته علمی راتشکیل می دهد اطالق می شود،بلکه شامل وقایع و پدیده هایی کده بده نحدویی بدا 
 دا رشته های مختلف علمی ارتباط دارند نیز هست. محتدوا عبدارت اسدت از مجموعده مفداهیم، م ارت

یادگیری معلدم –هایی که برنامه ریزان آن را انتخاب وسازمان دهی می کنند وتعامل یاددهی وگرایش

 .وشاگردآن را تولید می کند

 ماهیت محتوی: -2

 آیامحتوی صرفا ازرشته علمی گرفته شده است؟-

 آیاهدف محتوی آماده ساختن فرد برای زندگی بزرگسالی است؟-

 هم دارند؟ محتوی و روش چه ارتباطی با-

 ارائه محتوی:-9

یکی از اشکال ارائه محتوا شکل نوشتاری است،عکس هاو تصاویر زیبا ومربوط به مفاهیم ومطالب ت یه 
شده نیز شکل دیگر ارائه محتواست .گاهی یک عکس خدوب و معندادار بیشدتر از نوشدته در یدادگیری 

یادگیری و وظایفی است که بدر ع دده  یادگیرنده تاثیر می گذارد.شکل دیگر ارائه محتوی فعالیت های

یادگیرنده گذاشته می شود. فعالیت های خارج از مدرسه )بازدید های و گردش های علمی شیوه های 

 دیگر ارائه محتوا اند.

 وحدت محتوی: -4
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آنچه  در عالم خارج وجود دارد واحد است و یادگیرندگان نیز باید نظر واحدی را از طریق برنامه هدای 

ه دست آورند با توج به اینکه در کشور ما محتوی برنامه ها عمدتا مجزا ارائه می شدوند تدالش درسی ب
برای پیوند دادن برنامه های درسی مختلف از ضرورت های نعلیم و تربیت است .لذا نگاه بین رشته ای 

 به جای آموزش موضوع مدار پیشن اد می گردد.

 اصول انتخاب محتوی: -5

 انعطاف پذیری -قابلیت یادگیری -سودمندی -قه فراگیرعال -اعتبار -اهمیت

 

 سازماندهی تجارب یادگیری:انتخاب و -4-9

در برنامه درسی نباید از رابطه محتوی با تجارب یادگیری غفلت شود.بنابر این مربیان بایدد بده خداطر 

کتدابی مدی  داشته باشند که محتوی و تجارب یادگیری جدای از هم نیستند.یعنی اگر داندش آمدوزان
خوانند،تجربه و محتوی را با هم ترکیب می کنند. پس محتوی و تجارب یاد گیری مشترکاو به شدکل 

واحد برنامه درسی را تشکیل می دهند.اصول انتخاب تجارب وفعالیت های یادگیری:تجدارب یدادگیری 

 باید به گونه ای انتخاب شود که: 

 ای مورد نظر فرصت الزم را داشته باشد.دانش آموز برای تمرین رفتارهای مناسب با هدف  

 .دانش آموز از انجام آن ا احساس رضایت کند 

 .با آمادگی دانش آموزان هماهنگ باشد 

 .معلم امکان ب ره گیری از تجارب گوناگون را داشته باشد 

 .به هدف ای تربیتی نامطلوب منجر نشوند 

  دانش آموزان وجامعه ارزش تربیتی دارند ایده ها ، م ارت ا وشیوه های درک وتفکر را که برای

 پرورش دهند.

 . به دانش آموزان اجازه دهند که با جنبه های دیگر برنامه درسی ارتباط حاصل کنند 

  زمینه وامکان تحقیق را برای فراگیر فراهم سازند وانگیزه وعواطف الزم برای ایدن کدار را در او
 بوجود آورند.

 

 سازماندهی تجارب یادگیری اصول انتخاب محتوا و

 اهمیت)برخورداری از درجه باالی اهمیت(  - 

 اعتبار)متناسب با پیشترفت های علمی روز باشد( -

 عالقه فرا گیرنده)متناسب با عالئق دانش آموزان( -

 سودمندی)کاربرد مفید محتوا( -
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 قابلیت یادگیری)مطالب بصورت مناسب ومنطقی سازماندهی شود( -

 یری)تا حد امکان در زمان و بودجه انعطاف پذیری وجود(انعطاف پذ -

 

 شیوه های سازماندهی محتوی برنامه درسی:-5-9

آموزشی با یکدیگز ارتباط  در سازماندهی برنامه درسی،عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی در یک نظام

ن به تجارب یدادگیری و توالی می یابند. بر این اساس در تنظیم برنامه های درسی، مسئله سازمان داد
اهمیت خاصی دارد، زیرا کارآیی تدریس  و درجه وقوع تغییرات م دم در یادگیرنددگان بددان وابسدته 

 است.روش های سازماندهی محتوی برنامه درسی عبارتند از:

 سازمان دهی بر اساس رشته های علمی : -9

 ریاضیات و... رای  ترین شیوه سازمان دهی محتواست . دروسی مانند فیزیک، شیمی،

 روش ای سازمان دهی  تلفیقی: -2

موازی سازی رشته ها : در آن دو یا چند رشته با یکدیگر هماهنگ ومرتبط می شوند در ایدن شدیوه  -

 آنچه در یک رشته یاد گرفته میشود با یادگیری هماهنگ در رشته ی دیگر تقویت میشود.

آموزش داده می شود .یک موضوع یا مساله به چند رشته ای: یک موضوع درسی از طریق چند رشته  -
طور همه جانبه  بررسی می شود. همچنین موضوع یا مساله مورد مطالعه از واقعیت ای زندگی گرفتده 

 می شود 

بین رشته ای:  واحدها یا دروس ،با هم ترکیب می شوند وعناوین درسی جدید بوجود می آورند .بده  -

ین می رود وبرای مطالعه هر موضوع  یا مساله ای روشد ای مطالعده  عبارت دیگر استقالل رشته ها از ب
 هر کدام از رشته های علمی به کار گرفته می شوند.

-  

 

 

 )اصول انتخاب روش تدریس(روش های تدریس:  -9-9

 (تناسب باهدف)روش های تدریس باید با اهداف یادگیری متناسب و هماهنگ باشند 

 یادگیری یعنی مفاهیم،فعالیت ها، و م دارت هدا و نگدرش هدا بدا )عناصر اصلی تناسب بامحتوا

 محتوی هماهنگ باشد(

 )تناسب با اصول یادگیری )اصل توجه به اصول روانشناسی یادگیری و توجه به تجربیات قبلی 

 )تناسب با محدودیت ا وتوانایی ا)توجه به امکانات توانایی ها ومحدودیت ها 

 زش های اصیل جامعه(تناسب با نظام ارزشی)توجه به ار 
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 )تناسب با عالیق دانش آموز)تبدیل کالس درس به محیط رشد دهنده 

 )تناسب با زمان آموزش )توجه به مدیریت زمان 

 )فعال سازی یادگیرنده)قابلیت فعال سازی یادگیرنده در ابعاد مختلف 

 )تلفیق آموزش وپرورش)توجه به بعد آموزشی و تربیتی 

  درون)استفاده از تمام  حواس و ظرفیت های یادگیرند(بسی  همه قوای 

  فرصت ای متنوع یادگیری)فرصت های کارگروهی،فردی و مشاهده صحنه های و رویداد هدای
 ضروری(

 )توازن ابعاد یادگیری)توجه به سه بعد شناخت،نگرش و م ارت 

 )انعطاف در شرایط مختلف)سازگاری روش  با ویژگی های فردی دانش آموزان 

 یب روش ا)استفاده از انواع روش ها و ترکیب آن ا با یکدیگر(ترک 

 

 طراحی و تولید کتاب درسی:

آموزشی با یکدیگر ارتباط  در سازماندهی برنامه درسی،عناصر تشکیل دهنده برنامه درسی در یک نظام

)مقدمات بخش ها یکی از این عناصر کتاب درسی می باشد.هر کتاب درسی سه قسمت بخش مقدماتی
)مرور فصددل،ایجاد امکددان توسددعه و مددتن وبخددش پایددانی ،پیکددرهفصددل هددا و مقدددمات بنددد هددا(  و

 را شامل می شود .اطالعات،ارتباط با دروس بعدی( 

 ارزشیابی برنامه درسی: -9-9

ارزشیابی برنامه درسی فرایندی است مداوم ونظام یافته که در قالدب سده ندوع ارزشدیابی  در مراحدل 
رای برنامه  درسی  انجام می گیرد . این سه نوع  ارزشیابی با توجده بده اهدداف و طراحی ، تدوین و اج

 زمان بکارگیری عبارتند از :

 ارزشیابی تشخیصی )اولیه(: -9

این نوع ارزشیابی در مرحله تعیین هدف ای برنامه ، اسدتانداردهای آموزشدی، محتدوا، موادآموزشدی  و 
و به برنامه ریزان درسی کمک میکند از طریق زمینه یابی ،  روش ای تدریس مورد استفاده قرار میگیرد

نظر سنجی ومطالعات پیگیر اطالعات مورد نیاز خود را در این زمینده هدا بدسدت آورندد وبده انتخدابی 

 مناسب اقدام کنند.

 
 

 ارزشیابی تکوینی )مرحله ای ( : -2
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آمدوزش وپدرورش، شدورای برنامده از مراحل شکل گیری برنامه درسی تا اجرای سراسری آن در نظام 

ریزی درسی باید قسمت ای ت یه شده را بطور آزمایشی  بررسی وارزشیابی کند و بدر اسداس اطالعدات 
 حاصل از این ارزشیابی به اصال  برنامه یا انتخاب جایگزین برای آن اقدام کند .

 ارزشیابی مجموعی ) پایانی( :  -9

سفارش دهندگان برنامه درسی پس از توزیع سراسری برنامده  در این نوع ارزشیابی آموزش و پرورش و

میتوانند شیوه ی اجرای برنامه، مسائل و مشکالتی که بر مرور در برنامه ظاهر میشدوند و بدویژه تداثیر 
برنامه را در تشکیالت و سازمان تعلیم و تربیت مدیران، دانش آموزان و حتی والدین ارزشدیابی کنندد. 

است بوسیله ی ارزشیابانی بیطرف که عمال در ت یه و تدارک برنامه نقدش چنددانی این ارزشیابی ب تر 

 نداشته اند انجام شود.

بنابراین ارزشیابی پایانی فرایندی است که مجموع عناصر برنامه درسدی را در عرصده ی عمدل و اجدرا  
 برنامه درسی شود.  ارزشیابی میکند و با نتای  بدست آمده چه بسا موجب حفظ، اصال  یا کنار گذاشتن

 

 

 اجرای برنامه درسی: -1-9

 غالبا اجرای برنامه درسی از ت یه و تدوین آن مشکلتر است.شیوه های اجرای برنامه درسی:

 یکباره: -9 

چنانچه تغییر و اصال  برنامه درسی ساده باشد و بخدش کدوچکی از آن را شدامل شدود میتدوان آن را 

 یکباره اجرا کرد.

 تدریجی: -2

حات و تغییرات به قسمت های کوچکتر تقسیم میشود و هر قسمت به دنبال قسدمت دیگدر اجدرا اصال

 میشود

 موازی: -9

گیرندد  هایی که معلمان مجرب دارند زیر پوشش نظام جدید برنامه درسی قرار می در این روش بخش

امکان مقایسه دو برنامه و بخش های دیگر با برنامه درسی قبلی به فعالیت خود ادامه میدهند بنابراین 

 فراهم می شود.

 
 شرایط اجرای برنامه درسی:

ت یه و توزیع به موقع و کافی کتاب هدای درسدی،راهنمای :ایجاد شبکه های انتقال و توزیع برنامه -9

 معلم،مواد وتج یزات الزم،دستور العمل و آیین نامه های اجرایی
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 امه درسی جدید باز آموزی معلمان است.آموزش ضمن خدمت معلمان:الزمه  اجرای هر برن -2

تربیت معلم برای برنامه درسی:ارتباط مستمر با مراکدز تربیدت معلدم و دانشدگاه هدا ج دت اعدالم  -9
 نیازهای برنامه درسی و همچنین کمک به ب بود کیفیت برنامه های این مراکز.

تصدمیم گیدری هدای الزم در توجیه مسئوالن:مسئو الن اداری،مدیران و بازرسان مددارس بایدد از  -4

خصو  تغییرات برنامه درسی مدارس مطلع شوند. تا در تامین ساختار، منابع، مواد و تج یزات پدیش 

 بینی و حمایت های الزم را از مدارس به عمل آورند.

 شکل و محتوای امتحانات:امتحانات باید متناسب با نظام آموزشی باشد و به اصال  آن کمک کند -5

 

 مل موثر در اجرای برنامه درسی:سایر عوا

 یادگیرندگان -

 والدین -

 سازمان ا و موسسات -

 متخصصان و منتقدان تعلیم و تربیت -

 حوزه های سیاست گذاری و خط مشی سازی -

در مجموع باید گفت که هماهنگ سازی عوامل اجرایی با برنامه درسی یکدی از ضدرورت هدای تحقدق 

از برنامه های درسی در مجموعه ای از امکانات و محدودیت ها اجدرا اهداف یادگیری است زیرا هر یک 

 می شود.
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 منابع
  وهیت ران:نشر ش ،یو درس یآموزش یزی( مقدمات برنامه ر9999محمد حسن) پروند،

  . ت ران: آگاهیو درس یآموزش یزی( برنامه ر9999)یر،علیپور ظ  یتق

توسعه آمدوزش و پرورش.ت ران:پژوهشدگاه مطالعدات آمدوزش و  یزی( برنامه ر9991)نی،حسیعبدالل 
  پرورش

  نیزم رانی: ا،ت رانیدرس یزی( اصول برنامه ر9911واجار گاه) یفتح

  شیرایو ،یو درس یآموزش یزی(برنامه ر9991)ییحیوضات،یف

سدرمد.  یاقدامات( ترجمه غالمعلد -ها یاستراتژ -می)مفاه یآموزش یزی( برنامه ر9994و.. ) کارلسون
  .یآموزش یزیت ران: موسسه پژوهش و برنامه ر

  .مش د: انتشارات پژوهش توس ،یآموزش یزی(.اصول برنامه ر9994، محمدرضا.) یکرامت

:انتشدارات خ،ت رانیمشا دهیدترجمده فر ،یآموزشد یزیدبرنامه ر ندی( فرآ9999)ونسکویمشاوران  گروه

  .مدرسه

 خ،یمشدا دهیدمدارس،ترجمده فر یدرسد یزیدبرنامده ر یآموزشد یزیدبرنامه ر ی( مبان9999)،الفیلو

  ت ران:مدرسه

  :سمت،ت رانیآموزش یزیبرنامه ر ی( مبان9991پور، ب رام) محسن

  ت ران: سمت ،یآموزش یزینو در برنامه ر یگاه ها دی( د9991) دهیفر خ،یمشا

  :سمت،ت رانیدرس یزی( مقدمات برنامه ر9911حسن) ،یملک

به  یآموزش متوسطه.ت ران:انتشارات آستان قدس رضو یزیبرنامه ر ی(مبان9911پور،نعمت اله) یموس

 نشر

  سطرونیو طر  درس.ت ران : یدرس یزی( برنامه ر9999)یمحمد عل ،یگیب رزایم
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