
 

 

 درسی برنامة طراحی الگوهای

Curriculum Design Patterns  

 یاددهی های فعالیت و اهداف از ای مجموعه درسی ریزی برنامه فرایند

 و نیادییرناادیا رفتااار در مطلااو  تغییاارا  ایجاااد باارای یاادییری  و
 درسای  برناما   الگوهاای  اسات   تغییارا   این تحقق میزان ارزشیابی
 تا کند می کمک طراحان به که است ییرییاد های فرصت از چارچوبی

 تادری،   هاای  رهیافات  از استفاده برای را مندی نظام و شفاف منطق
  رویکردهای از برنامه اسن طراحی در ییرند  کار به ارزشیابی و یادییری

 هریاک  که شود می استفاده واسط حد رویکرد و غیرفنّی رویکرد فنّی 
  است  متنوعی الگوهای دربردارندة

 هسدتند  دخیدل  متعدددی  اجزای و عوامل یادگیری، فرایند رد
 یدادگیری  تدا  کنندد  ایفا خوبی به را خود نقش باید هریک که
 مدثرر  عوامدل  از یکی نیز درسی برنامة شود. محقق درستی به
 هدایی  فعالیت مند نظام توصیف به که است یادگیری تحقق در
 شدود   دنبدا   آموزشی برنامة یک در است قرار که پردازد می

 و آموزشدررا،  فراگیدرا،،  دوره، هدد   ازقبیل مسائلی عمدتاً
 مشدص   درسدی  برنامدة  در ارزشدیابی  و تددری   های شیوه
  (.1397 ،یارمحمدیا،) شود می
 

 درسی برنامة

 کده  اسدت  راهی و فاصله معنی به لغوی نظر از درسی برنامة
 با )هما،(. یابد دست موردنظر هد  به فرد تا شود طی باید

 از هدا  برداشت درسی، برنامة لغوی معنای بود، روشن وجود
 ای مجموعده  است ممکن که ای گونه به است مصتلف واژه این
 یدا  شدود  گرفتده  درنظدر  مطالعده  بدرای  ای برنامه یا دروس از

 کداربرا،  از برخدی  گدردد.  تلقدی  مطالد   رئدوس  از فهرستی
 تددری ،  برای زمانی برنامة دروس، محتوای را درسی برنامة
 تجدار   از ای مجموعده  یدا  مقاصدد  و اهدا  از ای وعهمجم

 امدروزه (. 1395 واجارگداه،  )فتحی گیرند می درنظر یادگیری
 مطالد   رئوس تدوین و تهیه از تر وسیع درسی برنامة مفهوم
 فراگیدر  کده  اسدت  هدایی  فعالیت کلیة بینی پیش و بوده درسی
 یدا  آموزشدی  محدی   در آموزشدرر  هددایت  و رهبدری  تحت
 انجدام  بایدد  مشص  های هد  به رسید، برای آ، از خارج
 (.1394 )پورظهیر، دهد

 درسی ریزی برنامه

 دارد اشداره  فراینددی  به مفهومی لحاظ از درسی ریزی برنامه
 فراینددد ایددن در اسددت. درسددی برنامددة آ،، محصددو  کدده

 برای یادگیری و یاددهی های فعالیت و اهدا  از ای مجموعه
 ارزشدیابی  و یادگیرنددگا،  تدار رف در مطلدو   تغییرات ایجاد
 گیددرد مددی قددرار موردتوجدده تغییددرات، ایددن تحقددق میددزا،

 (.1395 )یارمحمدیا،،
 

 درسی برنامة الگوهای

 از ای انرداره  و چارچو  معین، شکل درسی برنامة الروهای
 تدا  کندد  مدی  کمدک  طراحا، به که است یادگیری های فرصت
 هدای  هیافدت ر از اسدتفاده  بدرای  را مندی نظام و شفا  منطق

 .(O'Neill, 2015) گیرند کار به ارزشیابی و یادگیری تدری ،
 از االتیثس به پاسصرویی دنبا  به درسی برنامة الروی اساساً
 چدده و هسددتند کسددانی چدده فراگیددرا، :اسددت قبیددل ایددن

 چیسدت؟  درسدی  و آموزشدی  های هد  دارند؟ هایی ویژگی
 جایرداه  شدد؟  خواهدد  فدراه   یدادگیری  تجربیدات  ندو   چه

 ارزشدیابی  رفتارهایی چه بود؟ خواهد کجا یادگیری تجربیات
 (Ornstein & Hunkins, 2018) شد؟ خواهند

 

 درسی برنامة فرهنگ

 فدردی  نیازهای به توأما، توجه مستلزم درسی برنامة موفقیت
 کده  طدوری  بده  اسدت  فراگیدرا،  اجتماعی-فرهنری نیازهای و

 آنهدا  آموزشی نیازهای و فراگیرا، فردی های ویژگی و عالیق
 سدازگار  آندا،  اجتمداعی -فرهنری شرای  با و داده پوشش را
 برنامددة فرهندد  مبنددا، ایددن بددر (.1393 )مهرمحمدددی، شدددبا

 تدری  دربارة زیربنایی معانی و عقاید دربردارندة که درسی،
 هدر  بدا  متناسد   اسدت،  درسدی  برنامة الزامات و یادگیری و

 طراحدی،  جامعده  هما، نیازهای پاسصرویی برای و ای جامعه
  (.1396 دیررا،، و )احمدی شود می ارزشیابی و اجرا
 

 درسی برنامة اعانو

 اندوا   درسدی  ریدزی  برنامده  بدا  مدرتب   منابع در پژوهشررا،
 از برخددی کدده انددد کددرده ذکددر را درسددی برنامددة از مصتلفددی

  از: اند عبارت شده معرفی های برنامه ترین مه 
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 درسدی  برنامدة  به که برنامه، این رسمی: درسی برنامة الف.
 اسدت،  معدرو   نیدز  خاموش درسی برنامة و شده ریزی طرح
 هدا،  چدارت  آ، در کده  اسدت  مکتدوبی  و مستند درسی برنامة

 فهرسدت  و درسدی  برنامدة  راهنمایی مطال ، رئوس فهرست
 است. شده تعریف ها هد 
 هددای فعالیددت کلیددة برنامةةه: فةةو  درسةةی برنامةةة ب.

 محدی   درسدی  موضدوعات  حیطدة  از کده  ای شده ریزی برنامه
 توجده  درسدی  برنامدة  ندو   این است. خارج رسمی آموزشی

 دارد. مدرسه در تجربه کس  به ای ویژه
 در کده  پدردازد  مدی  موضدوعاتی  بده  پوچ: درسی برنامة ج.

 مصتلدف  علدل  بده  امدا  شدده،  تصدوی   درسدی  برنامة تدوین
   است. نشده تدری 

 آموزش نیروهای تأیید مورد عمدتاً پنهان: درسی برنامة د.
 رسدمی  درسدی  برنامدة  بده  نسبت تواند می اما نیست، رسمی
 هدای  پیدام  باشدد.  داشته فراگیرا، بر تر عمیق مرات  به تأریری
 عمدده  های دلمشغولی وجود بیانرر پنها، درسی برنامة اصلی
 دسدت  این از موضوعاتی و نژاد طبقه، جنسیت، خصوص در
  (.1397 )یارمحمدیا،، است آموزشی های محی  در
 

 درسی برنامة سطوح

 سدطوح  رزشدیابی، ا و اجدرا  طراحی، مراحل در درسی برنامة
 درسددی برنامددة از: انددد عبددارت کدده دارد دربددر را مصتلفددی
 شدده.  کس  درسی برنامة و اجراشده درسی برنامة قصدشده،
 برنامدة  سدط   سه هر که شود می محقق زمانی آرمانی شرای 
 هما، شود می طراحی که ای برنامه یعنی باشد، یکسا، درسی
 دالیدل  بنابر اما د.کنن می کس  را آ، فراگیرا، که باشد درسی

 سدطوح  در واحدد  درسی برنامة یک که است ممکن متعددی
 درسدی  برنامة که معنا بدین باشد، داشته هایی مغایرت مصتلف
 کنند می تجربه فراگیرا، آنچه یا نشود اجرا خوبی به قصدشده
 قصدشدده  درسی برنامة از متفاوت شده( کس  درسی )برنامة
 شود. می تشری  سطوح این از هریک ادامه، در باشد.
 شامل برنامه این قصدشده: درسی برنامة اول؛ سطح الف.

 نهادهدای  که است محتواهایی و راهبردها ،ها سیاست ،اهدا 
 یادگیرندگا، دارند سعی و کرده اعالم آشکارا را آ، آموزشی

 (.1394 موحد، )صفایی کنند تربیت آنها براساس را خویش
 آ، عملیةایی:  یةا  یةی اجرا درسی برنامة دوم؛ سطح ب.

 برنامدة  اینکده  و کندد  مدی  تدری  را آ، معل  که است چیزی
 McKimm and) شدود  مدی  منتقل فراگیرا، به چرونه درسی

Jones, 2018 McPhail, 2020 ). 
 تجربدة  بیدانرر  شده: یجربه درسی برنامه سوم؛ سطح ب.

 از آنا، ادراک و ها برداشت که است درسی برنامة از فراگیرا،
 مثابده  بده  برنامه این دیرر، عبارت به دارد. دربر را درسی برنامة
 در واقعداً  اسدت  چیدزی  آ، بیانرر درسی برنامة سط  آخرین
 و عمیدق  ارری آنها در و تأریرگذاشته فراگیرا، اعما  و اذها،

 (.1391 همکارا،، و )تقوی گذارد می مدت طوالنی

 
 درسی برنامة طراحی الگوهای و رویکردها انواع

 اسدتفاده  مصتلفدی  یرویکردهدا  از درسدی،  برنامة طراحی در
 اسدت.  متندوعی  الروهدای  دربردارنددة  هریدک  کده  شدود  می

 متعدددی  هدای  بندی تقسی  درسی برنامة طراحی رویکردهای
 رویکدرد  شدامل  گانده  سده  بندی تقسی  نوشتار این در که دارد
 واجارگداه،  )فتحی واس  حد رویکرد و غیرفنّی رویکرد فنّی،
 مصتلدف  مندابع  در پرتکرار های بندی تقسی  جزو که (،1395
 ردرویکد  هدر  با مرتب  الروهای از هایی نمونه همراه به است،
 شود. می ارائه
 رویکدرد  این در درسی: برنامة طراحی فنّی رویکرد الف.
 عیندی  درسدی،  برنامدة  فرایندد  بود، خطی نظیر مفروضاتی به

 شود. می توجه درسی برنامة بینی پیش و تدوین فعالیت، بود،
 آموزشدررا،  وتصدر   دخل بدو، که جهت ،آ از الروها این

 شدوند  می اجرا فراگیرا، های ویژگی به توجه بدو، و طراحی
 اند. شده شناخته نیز معل  برابر در مقاوم درسی برنامة منزلة به

 علدت  بده  فنّی رویکرد بر مبتنی درسی برنامة طراحی الروهای
 جزییدات  کلیدة  بیندی  پدیش  بدر  ریدزا،  برنامده  ازحد بیش تأکید
 افدرا   دچدار  آموزشررا، ازسوی آ، صر  اجرای و راییاج

 متعددی الروهای (.Ornstein and Hunkins, 2018) اند شده
 از برخدی  بده  ادامه در که اند شده معرفی رویکرد این برمبنای

   شود. می اشاره آنها
 درسدی  برنامدة  در کلدی  بُعد چهار دربردارندة تایلر: الگوی 
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 ارزشدیابی.  و روش محتدوا،  هدد ،  از: ندد  ا عبارت که است
 آموزشدی  اهددا   انتصدا   برای که است باور این بر تایلر
 کارشناسدا،  نظدرات  و جامعده  نیداز  فراگیرا،، نیازهای باید

 صدافی  از را آنهدا  باید اهدا ، گزینش از پ  شود. مطالعه
 عبور یادگیری شناسی روا، دانش و وپرورش آموزش فلسفة
 کده  شدود  طراحی ای گونه به باید نیز یادگیری تجربیات داد.

 انتقدا   دیردر  یدادگیری  های محی  به را آ، بتوانند فراگیرا،
  (.Ibidدهند)

 برنامدة  طراحدی  برای مرحله هفت الرو این در تابا: الگوی 
 (2 نیازهدا   شدناخت  (1 اسدت:  شدده  گرفتده  درنظدر  درسی
 سدازماندهی  (4 محتدوا   انتصدا   (3 اهددا    بندی صورت
 تجار  سازماندهی (6 یادگیری  جار ت انتصا  (5 محتوا 

 ایدن  در شدود.  ارزشدیابی  بایدد  که آنچه تعیین (7 یادگیری 
 دارندد  را الزم تصص  آموزشررا، که شود می فرض الرو
 (.Ibidکنند) شرکت برنامه تهیة فرایند در توانند می و

 برنامدة  حدوزة  پدردازا،  نظریه از جانسو،، :جانسون الگوی 
 کده  کندد  می عرضه درسی ریزی امهبرن برای الرویی درسی،

 یددادگیری نتددای  منزلددة بدده درسددی برنامددة آ،، موجدد  بدده
 داد درو، ولی است، درسی برنامة نظام محصو  موردانتظار

 برنامة نظام وی، نظر از شود. می محسو  نیز آموزشی نظام
 مربدو   یکددیرر  بده  دار نظام طور به آموزشی نظام و درسی
 اسدتفاده  آموزش نظام در برنامه این تصمیمات زیرا هستند،
 براسدداس را محتدوا  ریدزا،  برنامده  مددد ، ایدن  در شدود.  مدی 

 و کددرده انتصددا  گددزینش و سددازماندهی هددای مددالک
 و کمکدی  محتدوای  و درسدی  برنامدة  براسداس  آموزشررا،
 انجددام بدده را آمددوزش تدددری ، هددای شددیوه و رفتارهددا

 .(Ibidرسانند) می

 متشدکل  نظامی درسی ةبرنام مد ، این در :بوشامپ الگوی 
 داد. بدرو،  و فراینددها  و محتوا داد، درو، است: بصش سه از
 افدددراد شصصدددیت تربیتدددی، مبدددانی داد درو، بصدددش در

 و درسدی  هدای  موضو  درسی، برنامة تجربه کننده مشارکت
 دارد. قددرار موردتوجدده اجتمدداعی و فرهنرددی هددای ارزش

 امدة برن فرایندد  بدرای  قلمروهدایی  انتصدا   شدامل  فرایندها
 علمدی  هدای  رویه اجرای و انتصا  پرسنل، انتصا  درسی،

 الروهددای انتصددا  درسددی، برنامددة مقاصددد تعیددین )بددرای
 هدایی  روش ریدزی  پدی  و درسی طرح نوشتن و ریزی برنامه
 برنامدة  داد برو، است. درسی( برنامة بازبینی و ارزیابی برای
 داندش  افزایش برای درسی ای برنامه بردارندة در نیز درسی
 بده  نسدبت  تعهدد  و تغییریافتده  های نررش کنندگا،، شرکت
 (.Ibidاست) اجرا

 تعریدف  پیوسدتار  یدک  را درسدی  برنامة شین :شین الگوی 
 کده  تجداربی  از الینفدک  و متصدل  جریدانی  یعندی  کندد،  می

 آورد. مدی  دسدت  بده  آموزشدی  محی  با تماس در یادگیرنده
 (1 د:دار اصدلی  عنصر سه او ازنظر درسی ریزی برنامه نظام

 ریدزا،  برنامده  اتصاذشدة تصمیمات که درسی برنامة طراحی
 هددای روش درسددی برنامددة طددرح دارد. دربددر را آموزشددی
 و ها رسانه منابع، دربارة پیشنهادهایی نیز و تدری  مصتلف
 آزادی و پذیری انعطا  حا  درعین و دارد دربر را آ، مانند
 درسی رنامةب اجرای (2 کند  می فراه  آموزا، دانش برای را

 آموزشددی  هددای شددیوه دربددارة  آموزشددررا، آ، در کدده
 در کده  درسدی  برنامة از ارزشیابی (3 کنند  می گیری تصمی 

 برنامدة  طدرح  از ارزشیابی نصست، شود: می انجام بصش دو
 و دهدد  مدی  انجدام  را آ، درسی ریزی برنامه گروه که درسی
 آتی ریزی برنامه در تصمیمات مبنای آ، از حاصل های داده
 فراگیدرا،  تحصیلی پیشرفت ارزشیابی دوم، و رود می کار به
 (.Ibidدهند) می انجام را آ، آموزشررا، که
 رویکدرد  در درسةی:  برنامة طراحی غیرفنّی رویکرد ب.

 برنامده  پیشداپیش  تددارک  بدا  درسدی  برنامة طراحا، غیرفنّی،
 معلد   عهدده  بده  را گیدری  تصدمی   هرگونده  و بدوده  مصدالف 

 و دارد توجده  درسدی  برنامة پویایی به دیدگاه نای گذارند. می
 طراحدی  الروهای کند. نمی فرض رابت موقعیتی مثابه به را آ،

 ازحد بیش تأکید علت به غیرفنّی رویکرد بر مبتنی درسی برنامة
 کده  بنیدادی  نکتده  ایدن  بده  توجده  عددم  و فراگیرا، عالیق بر

 هدای  خواسدته  براسداس  تنهدا  نباید و تواند نمی وتربیت تعلی 
 نشدده  بیندی  پدیش  یا ناگهانی درسی های برنامه نیز و فراگیرا،
 در پیشداپیش  اندیشه و تدبیر هرگونه طرد در پذیرد، صورت

 .(O'Neill, 2015) اندد  پیمدوده  تفدری   راه آمدوزش  خصوص
 نظیدر  اندیشدمندانی  آردار  در تلقدی  طدرز  این بارز های نمونه
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 ریرأت تحت که شود یم یافت پردازانی نظریه گروه یا دونالد مک
 را «گدرا  پیشدرفت  وتربیدت  تعلدی  » نام به تشکلی دیویی افکار

 هدای  موقعیدت  بدر  مبتندی  درسدی  ةبرنامد  و کردندد  ریدزی  یپد 
 مدد   نندد. ک مدی  مطدرح  را متصاعدشدونده  یدا  نشده بینی پیش

 :است برداشت این از بارزی ةنمون هانتر و شریر یپیشنهاد
 را ریزی برنامه آموزشرر مد ، این در :هانتر و شریر الگوی 

 آغداز  مطالعده  بدرای  عمدومی  یا کلی قلمرو یک شناسایی با
 درسدی  برنامدة  کدارکرد  یدک  ضوحو به خود این که کند می

 تعامل فرصت فراگیرا،، به تجربیات هدایت با سپ  است.
 فراگیدرا،  کندد.  می ایجاد را محتوا با تعامل نیز و یکدیرر با
 بیاندات،  ربدت  مشداهده،  تجربه، مراحل تعامل، فرایند راه از

 بندابراین،  کنندد.  مدی  طدی  را پردازی فرضیه تحلیل و پرسش
 فرایندد  یدک  بدر  مبتندی  یادگیری جریا، یتوال و ریزی برنامه
 حددا  عددین در اسددت. فراگیددرا، و آموزشددرر میددا، تعامددل

 موردنیداز  هدای  داده و مندابع  ریدز،  برنامه نقش در آموزشرر
  کند. می فراه  را یادگیری برای
 ایدن  در درسةی:  برنامةة  طراحةی  حدواسط رویکرد ج(

 از برخدی  و فنّدی  رویکدرد  های ویژگی از برخی که رویکرد،
 برخی بینی پیش ه  دارد، دربر را غیرفنّی رویکرد های ویژگی

 مشدورت  بدر  ه  و است موردتوجه درسی برنامة جزییات از
 الروهدای  از برخی شود. می تأکید درسی برنامة طراحی برای

 است: زیر شرح به رویکرد این برمبنای درسی برنامة طراحی
 تشدکیل  عنصدر  سه از الرو این :واکر گرای طبعیت الگوی 

 کده  هدا  ارزش و باورها از نظامی شامل سکو (1 است: شده
 را درسدی  ریزی برنامه و دارد همراه به خود با ریز برنامه هر

 افتدد  مدی  اتفاق  زمانی که بررسی و شور (2 کند  می هدایت
 در درسدی  برنامة تدوین در درگیر نظرا، صاح  و افراد که
 و باورهدا  بیدا،  ضدمن  و کنندد  مدی  شدرکت  اندیشی ه  یک

 و مفداهی   مدورد  در دارندد  اعتقداد  آ، بده  آنچده  و ها ارزش
 تعیدین  بده  و بپردازندد  بررسدی  و شدور  به مصتلف مضامین
 شقوق تعیین نیز و هد  به رسید، برای موردنیاز چیزهای
 انتصدا   و دیردر  نتدای   و هدا  هزینده  بررسی عمل، مصتلف
 از بعدد  نهایدت،  در کنند. می اقدام عمل برای شقوق بهترین
 طدرح،  (3 بپردازندد   طدرح  تهیده  بده  بررسی و شور مرحلة

 آموزشدی  مدواد  عناصر بین موجود ارتباطات از ای مجموعه
 طدرح،  بده  رسدید،  ضدمن  الرو این در است. استفاده مورد

 تددوین  در الزم هدای  مشدی  خ  منزلة به شده انجام توافقات
 گیرد. می قرار استفاده مورد درسی برنامة

  را، درسدی  ریدزی  برنامده  مشورتی الروی :مشورتی الگوی 
 را زیدر  گانة شش مراحل از ای مجموعه کرد، مطرح نوی که

 دارد: دربر

 برنامدة  یدک  تددوین  بدرای  عمدومی   نظدر  تباد  و نشست (1
 بایدد  لدذا  شدوند.  مدی  جمدع  هد   دور افدراد  ابتددا  درسی
 شوند متقاعد کنندگا، مشارکت تا شود انجام رسانی اطال 
 دو بده  نشسدت  ایدن  در اسدت.  ضدروری  ریزی برنامه که

 همزمانی شود. می توجه اجتماعی بُعد و همزمانی ویژگی
 وجدود  متندوعی  موضدوعات  درسی ریزی برنامه در یعنی
 بُعدد  گیدرد.  قدرار  موردتوجه همزما، طور به باید که دارد

 حدین  در مصتلدف  هدای  گروه تشکیل بیانرر نیز اجتماعی
 خصدوص  در اهد  گدروه  ایدن  اسدت.  نظدر  تباد  و نشست
 هدایی  توافدق  به نهایت در و کنند می بحث محتوا و نیازها
   یابند. می دست زمینه این در

 بعددی  گدام  در توافقدات:  عددم  و توافقات سازی برجسته (2
 و باورهدا  هدا،  زمینده  چده  در افدراد  کده  شود می مشص 
 هستند. توافق عدم یا توافق دارای اعتقاداتی

 هدر  کده  شدود  می مشص  مرحله این در مواضع: تشری  (3
 چده  و اسدت  معیندی  مواضدع  دارای دالیلدی  چده  به فرد

 است. پذیرفته را منطقی
 کده  هنردامی  مواضدع:  در حاصدله  تغییدرات  سازی برجسته (4

 ایدن  اساسداً  شدنوند،  مدی  را یکددیرر  هدای  توضدی   افراد
 خدود  مواضع تدری  به که آید می وجود به آنها در آمادگی

 کنند. نزدیک ه  به و تعدیل را
 موردتوافق. موارد درخصوص مذاکره (5
 اسدت  همه قبو  مورد که درسی برنامة طرح یک پذیرش (6

 کرد. خواهند اجرا را آ، و
 حدواسد   در که الرو، این :گالتورن گرایانه طبیعت الگوی 

 دارد: مرحله هشت گیرد، می قرار غیرفنّی و فنّی الروهای
 شدقوق  سدی برر مرحلده  ایدن  در مصتلدف:  شقوق بررسی (1
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 پدذیرد.  مدی  صورت فعلی درسی برنامة به نسبت مصتلف
 محدی   در آنچده  موجدود،  وضدع  بررسی و نقد اینجا در

 مددنظر  دیردر  مصتلدف  شدقوق  و شدود  می ارائه آموزشی
 است.

 خدود  چدو،  عدواملی  بصدش  این در رغور: و حدود تعیین (2
 یددادگیری هددای فعالیددت و یددادگیری در مصاطبددا، درس،
 درس یدک  از انددازی  چشد   نهایت، رد شود. می تعریف

 چده  بدرای  اسدت  شده مشص  آ، در که آید می دست به
 و داندش  اختیداری،  یدا  است اجباری شده، طراحی کسی

 دورة در دروس سایر با و است کدام آ، بنیادی اطالعات
 دارد. ارتباطی چه آموزشی

 ابعداد  بدر  نداظر  مرحلده  ایدن  ائتال : یک ایجاد و تشکیل (3
 سیاسدی  مداهیتی  و اسدت  درسدی  ریزی رنامهب در انسانی
 درگیدر  افراد همة اعتقادات و باورها دیرر، عبارت به دارد.
 ایدن  منظدور  شود. مشص  و روشن باید ریزی برنامه در

  باشند. داشته باور را درسی برنامة افراد که است
 در کافی حمایت از درسی برنامة وقتی دانش: مبنای ایجاد (4

 در شدد،  برخدوردار  کننده مشارکت فمصتل های گروه بین
 خلدق  بدرای  کده  شدود  ایجاد باید دانش مبنای بعدی گام

 بده  مربدو   دانش مبنای این است. ضروری درسی برنامة
 آوری جمع حا  درعین اما است، محتوا یا درسی موضو 
   شود. می شامل نیز را فراگیرا، دربارة اطالعات

 تعدداد  و ماهیت ،مرحله این در درسی: برنامة سازماندهی (5
 یدا  واحدد  هدر  هدای  هدد   نیز و درسی برنامة واحدهای
 ارتبدا   آنهدا  بدین  چرونه اینکه و درسی برنامة از بصشی
 بایدد  شدود.  مدی  روشدن  دارد، وجدود  تعداملی  و عمودی
 برنامة از بصش یا واحد هر در فراگیرا، که شود مشص 
 آموزند. می را چیزی چه درسی

 برمبندای  کدار  ایدن  مناسد :  یدادگیری  تجربیدات  طراحی (6
 تجربیدات  بدرای  و گیدرد  می صورت واحد هر های هد 

 شود. می طراحی مناس  کیفیت یادگیری،
 بدر  الردو  ایدن  در درسدی:  برنامدة  ارزشیابی نحوة طراحی (7

 برنامة ها آزمو، شود. می تأکید ارزشیابی متنو  های روش
 فراگیدرا،  و آموزشدرر  بلکده  کنندد  نمی هدایت را درسی

 یدا  اسدت  یافتده  تحقق درسی برنامة آیا که کنند می ینتعی
   خیر.

 جدای  بده  آخدر  مرحلدة  در یدادگیری:  سدناریوهای  تدوین (8
 طراحی یادگیری سناریوی درسی، برنامة راهنمای تدوین

 و بصش هر های هد  مانند هایی مثلفه آ، در که شود می
 مواد نیز و پیشنهادی دروس تعداد درسی، برنامة از واحد
  (.1397 )یارمحمدیا،، شود می گنجانده کمکی زشیآمو
  الروهددای دربددارة گفتدده پددیش بندددی تقسددی  بددر افددزو، 

 یددک در نیددز الکسدداندر و سِددیلور درسددی، برنامددة طراحددی
 اشداره  درسدی  برنامدة  طراحدی  الردوی  پدن   بده  بندی تقسی 
 ایدن  اندوا   از یکدی  (.Adirika and Okolie, 2017) اند کرده

-علمدی  هدای  آموزش با کاربردپذیری، هیتما سب  به الروها
 رویکدرد  (1981) همکدارا،  و سِیلور است. متناس  کاربردی
 جزیدی،  و کلی های هد  تعیین شامل ای مرحله چهار نظامند
 ایدن  بدر  و پیشنهاد را درسی برنامة ارزشیابی و اجرا طراحی،
  اند: کرده عرضه درسی برنامة طراحی الروی پن  اساس
 در علمای:  هاای  رشته و درسی موضوعات بر مبتنی الگوی
 و کنند می تدری  آموزشررا، را درسی موضوعات الرو این

 این ویژگی ترین شاخ  و ترین جامع گیرند. می فرا فراگیرا،
 وجدود  عددم  محددودیتش  تدرین  مهد   و آ، نسدبی  نظ  الرو

 عالیق و مسائل با یافته سازما، درسی موضو  مستقی  ارتبا 
 است. فراگیرا،

 الردو  ایدن  اوری:فن و خاص های شاخص بر مبتنی لگوهایا
 هدا،  هدد   میدا،  مسدتقی   ارتبداطی  کده  کندد  می فرض چنین
 الردو،  ایدن  در دارد. وجدود  عملکدرد  و یادگیری های فعالیت

 یددا رفتدداری هددای هددد  صددورت بدده مطلددو  عملکردهددای
 هدای  فعالیدت  یافتده،  صدراحت  هدای  شایسدتری  یدا  عملکردی
 عملکدرد  و شدده  ریزی طرح هد  ره تحصیل برای یادگیری
 دیردر  هدد   بده  هد  یک از پیشروی مبنای منزلة به فراگیر
 یدادگیری  در افدراد  بده  کمک برای الرو این شود. می بررسی
 در تدوا،  مدی  آ، از بندابراین  اسدت،  مناسد   کدامالً  ها مهارت
 کداربردی -علمدی  هدای  آمدوزش  درسدی  هدای  برنامه طراحی

 کرد. استفاده خوبی به
 الردو  این تأکید انسانی: فرایندهای و صفات بر مبتنی الگوی
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 پویدای  عناصدر  مثابده  به فرایندها و انسانی صفات گسترش بر
 اطالعداتی  تدر  رابدت  سداختارهای  بدا  مقایسه در درسی برنامة
 است.

 براساس اجتماعی: های فعالیت و کارکردها بر مبتنی الگوی
 در اشددتغا  راه از معمددوالً کلددی هددای هددد  الرددو، ایددن

 سه الرو، این درو، در شود. می حاصل اجتماعی های فعالیت
 رویکردهدای  یا اجتماعی زندگی: دارد قرار سازمانی موضو 
 بدا  مدرتب   رویکردهای زندگی، پایدار های موقعیت به مربو 
 مربدو   های نظریه و اجتماعی زندگی مشکالت از هایی جنبه
 جامعه. بهبود منظور به اجتماعی بازسازی یا فعالیت به

 فرد: عالیق و نیازها بر مبتنی های فعالیت بر متمرکز الگوی
 العدادة  فوق پذیری انعطا  یادگیرنده، عالیق و نیازها شناخت
  یادگیرندددده بددده انتصدددا  حدددق اعطدددای درسدددی، برنامدددة

 را کنندده  هددایت  نقدش  آ، در معلد   کده  انفدرادی  آموزش و
 سددتا الرددو ایددن مهدد  هددای ویژگددی ازجملدده دارد، برعهددده

(Saylor et al, 1981). 
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