
 

 

  طراحی برنامه درسی 
Curriculum Design  

  
اي بـراي عمـل،      برنامه درسی به منزله سندي مکتوب و طرح و نقشه         

بـا توجـه بـه گونـاگونی        . راستاي رسیدن به اهداف آموزشـی اسـت        در
 بـراي اي متفـاوتی    هـ   رویکردهـا و روش   ها و اهداف آموزشی،      آموزش

 محاسـن و  ،راحل م،اصول  هرکدام کهطراحی برنامه درسی وجود دارد 
توان گفت کدام رویکرد یا روش از دیگـري          نمیبنابراین  .  دارد یمعایب

 بلکه مخاطب با توجه به شرایط، توانایی و امکانـات خـود،             ؛بهتر است 
 هـاي  آمـوزش  در رو این از .کند بهترین روش یا رویکرد را انتخاب می

 ناصـر، ع طراحـی،  ؛ها آموزش متفاوت نوع به توجه با کاربردي - علمی
   .است واکاوي قابل درسی برنامه الگوهاي و جایگاه

  
هـاي آموزشـی    ترین ابـزار تحقـق رسـالت       ، مهم  برنامه درسی 

، آن را قلب آمـوزش       که لوننبرگ و اورنشتاین    طوري است، به 
منزله طـرح و نقـشه بـراي     اند؛ بنابراین برنامه درسی به  دانسته

اهبردهـاي  برگیرنـده ر   عمل، یـا سـند مکتـوبی اسـت کـه در           
هـــاي مطلـــوب  هـــا و هـــدف یـــابی بـــه غایـــت دســـت

توسـعه برنامـه   «). Lonenberg & Orneshtain, 2011(اسـت 
یکم، در بستر تاریخ، فلـسفه و مبـانی          و  در قرن بیست    »درسی

ه آمــوزش بــر اســاس اســتانداردها، ئــتــدوین برنامــه، بــه ارا
ــاوري ــسیرهاي حرفـــه  فنـ ــاي نوظهـــور و مـ ــده  هـ اي آینـ

نظـران    برخی از صاحب).Wiles & Bondi, 2007(پردازد می
عرصه برنامه درسی، این قلمرو معرفتی را به دو بخش کلـی،       

  بخـش نخـست بـه طراحـی برنامـه درسـی           . کننـد  تقسیم می 
دهنده برنامـه    مرسوم است و ناظر به شناسایی عناصر تشکیل       

هایی است که در ارتبـاط بـا هـر یـک از آنهـا                و نوع تصمیم  
 دوم ایـن قلمـرو را مهندسـی برنامـه           بخـش . شـود  گرفته می 
نامند، کـه دربردارنـده تـدوین، اجـرا و ارزشـیابی             درسی می 

هــاي  آمــوزش). 1391مهرمحمــدي، (برنامــه درســی اســت 
 ایجـاد  کـار،  دانـش  انتقـال  و ارتقاء هدف با کاربردي – علمی
 معلومـات و    کــردن  هنگـام  بـه  وري، بهـره  افزایش ها، مهارت

ــتعدادهاي   ــد اس ــارب، رش ــهتج ــارز و ب ــت درآوردن  ب فعلی
 هاي ه مشـاغل و حـرف   دار شدن  عهدهاستعدادهاي نهفته براي    

شود تا توانایی افراد را بـراي انجـام دادن           گونـاگون انجام می  
. شود بـه سـطح مطلـوب برسـاند          می  سپرده کاري که به آنان   

کـاربردي از نظـر الگـوي        -ظام آموزش علمی  همین دلیل، ن   به

هاي آموزشـی و      و درسی، اجراي برنامه    ریزي آموزشی  برنامه
هـاي اجرایـی بـا     زایـی و ارتبـاط بـا دسـتگاه     کید بر اشتغال  أت

خرقـانی و سلـسله،     (هاي مرسوم دانشگاهی تفاوت دارد     دوره
هـاي درسـی در      بنابراین، با توجه به اهمیـت برنامـه       ). 1388

گیـري نیازهـاي     سـو و شـکل     بهبود و پیشرفت جامعه ازیـک     
شـود، در فراینـد طراحـی        ، توصـیه مـی    دیگـر  جدید ازسـوي  

هـاي کنکاشـی و      کـارگیري روش   هـاي درسـی، بـا بـه        برنامه
نگر، نیازهاي آینده را شناسایی و بر اساس آن، محتـواي    آینده
ــا اهــداف    برنامــه ــد، ب ــا بتوان هــاي درســی تــدوین شــود، ت
  .سو باشد  کاربردي هم-هاي علمی آموزش

  
  برنامه درسی

معنـی   ، بـه »Race Course«ه التـین واژه برنامه درسی از ریـش 
میدان حرکت و مسابقه یا فاصله و مقدار راهی که افراد براي            
ــه شــده اســت     ــد، گرفت ــد طــی کنن ــه مقــصد بای رســیدن ب

، براي دانشنامه برنامه درسی نامه     واژه در). 1384پور،   سلیمان(
برابر یکسان، یعنی   » Syllabus« و   »Curriculum«دو اصطالح   

برنامـه درسـی اشـاره بـه        . رضه شـده اسـت    برنامه درسی، ع  
شـود، تـا عناصـر       اسـاس آن تـالش مـی       طرحی دارد کـه بـر     

آموزشـگر، فراگیـر، محتـوا، شـیوه        : جملـه   گوناگون برنامه از  
بندي، و قوانین    تدریس، شیوه ارزشیابی، محیط فیزیکی، زمان     

. و مقررات در تعامل با هم، رسیدن به هدف را فراهم آورنـد       
دهی کـرده    جهترا  ب هدف آرمانی، عناصر     این هدف در قال   

هـاي فلـسفی و ارزشـی حــاکم     و خـود متـأثر از زیرسـاخت   
، معتقد است که    )2005( بارنت). 1395 نجفی و ملکی،  (است

دهنده میزان پیشرفت و     برنامه درسی در قلب آموزش و نشان      
ها به نیازهـاي در حـال تغییـر جامعـه            گو بودن دانشگاه   پاسخ
  ).1386ه و شفیعی،فتحی واجارگا(است
دهنـده بـه    تـرین منبـع یـاري      ، فلسفه را عـام    )1390( واکر  

 چهار دیـدگاه فلـسفی کـه روي       . کند برنامه درسی معرفی می   
 رد،ثیر را داأ بیــشترین تــ،هــاي اساســی برنامــه درســی جنبــه
 و  گرایـی  پیـشرفت ،  پایـدارگرایی ،  گرایی ماهیت :اند از   عبارت
هـاي   هـر یـک از برنامـه      کیـد   پایه میزان تأ   بر .گرایی بازسازي

بـه شـش نـوع      تـوان آنهـا را        می  یـا معنـا،  دستوردرسی بـر   
، برنامـه    گرا برنامه درسی ساخت  : ند از ا  که عبارت  کردتقسیم  

، برنامـه درسـی      ، برنامه درسی موقعیتی    مفهومی / درسی نقشی 
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 و برنامه درسی محتوا    مدار ، برنامه درسی تکلیف    محور مهارت
درسـی    برنامه،بندي تقسیمدر این ). Krahnke, 1987 ( محور
درسـی    تمرکـز بـر صـورت و برنامـه         عالی هگرا نمون  ساخت
ـ  ،ییمحتوا نونـان، نیـز    .  تمرکـز بـر معنـا اسـت        ه عـالی   نمون
و فراینـدگرا،    گـرا  هاي درسی را به دو گـروه محـصول         برنامه

و هـاي دسـتوري    برنامـه . )Nunan, 1988 (تقسیم کرده است
 تأکید دارنـد،    ی آمـوزش ی نتیجه و خروجی نها    بر که   مفهومی

ــصول ــه  مح ــرا و برنام ــف  گ ــاي تکلی ــوا  ه ــور و محت ی یمح
زمان بـه تمـایز       هم او .آیند شمار می  بهیندگرا  اهـاي فر  برنامـه
هـاي   طـور کلـی برنامه   تحلیلـی اشـاره داشـته و بـه     / ترکیبـی
 ینـدگرا را تحلیلـی    اهـاي فر   گرا را ترکیبـی و برنامـه       محصول

  ).Chaube, 2010(شـمار آورده اسـت به
ایـن  . هاي درسی متفاوت است    گیري برنامه  ساختار شکل   

اي را   هـاي یکپارچـه    هاي خـاص، کـل     ها در وضعیت   ساختار
هـاي اصـلی در هـر       امـا بـا نظـر بـه مؤلفـه         . دهند تشکیل می 

در یـک   . ها از یکدیگر قابل تمایز هـستند       ساختار، این برنامه  
ــی  ــاه م ــ  نگ ــوان، ای ــهت ــه   ن برنام ــا را ب ــوعه ــور،  موض مح
در . و ماننـد آن تقـسیم کـرد    محـور    محـور، جامعـه    یادگیرنده

ها  هدفاست؛  محور، یادگیري مکانیکی      برنامه درسی موضوع  
 تعیـین و    پـیش  از   ،و مراحل گوناگون یادگیري قدم بـه قـدم        

 روش خطی است و بر حجم مطالب و         شود؛ دهی می  سازمان
 در  .شـود  یـادگیري مـی    فرایندت به    نسب محتوا تأکید بیشتري  

ها و نیازهاي یادگیرنـده      محور، ویژگی    یادگیرنده درسی  برنامه
هاي یادگیرنـده     ویژگی پایه  بر و آموزش  قرار دارد    مورد توجه 

 و  الحمحور، اص  هاي درسی جامعه   در برنامه . تر است  دياانفر
ي برنامـه درسـی از      امحتو؛  توسعه جامعه هدف اساسی است    

یـادگیري، روش     در فرایند   و شود اجتماعی گرفته می  زندگی  
درسـی هرکـدام از     اگر در برنامه.  مورد نظر است  أله،حل مس 

 انتخـاب عناصـر برنامـه       ؛سه نگرش یادشـده پذیرفتـه شـود       
 ،شـود  درسی و مجموعه اصولی که از آن عناصر پذیرفته مـی          

تعـاریف برنامـه درسـی     ). 1385ملکـی،   (متفاوت خواهد بود  
 برنامه درسی را حل      اند همه مسائل مربوط به حوزه     شاید نتو 

توانـــد چـــارچوبی بـــراي آنهـــا عرضـــه  کنـــد، امـــا مـــی
دربـاره عناصـر یـا اجـزاي برنامـه      ). Stenhouse, 1975(کند

نظر وجود ندارد؛    ریزي اتفاق  نظران برنامه  درسی، میان صاحب  

اما بیشتر متخصصان برنامه درسی با عناصر چهارگانه هـدف،   
هــــاي تــــدریس و ارزشــــیابی، توافــــق  وشمحتــــوا، ر

  در با توجه بـه نـوع نگـرش       بنابراین،  ). 1393حجازي،(دارند
گیـري آنهـا     عناصر برنامه درسی و جهـت     ،  تهیه برنامه درسی  

   .استمتفاوت 
  

  طراحی برنامه درسی
طراحی برنامه درسـی، نقـشه مفهـومی بـراي تولیدکننـدگان            

ي برنامـه   هـا  تـرین موضـوع    برنامه درسی و یکـی از اساسـی       
آید کـه نـاظر بـه تعیـین منـابع، شناسـایی              شمار می  درسی به 

هـایی اسـت کـه     دهنده برنامـه و نـوع تـصمیم     عناصر تشکیل 
 ,Ornstein & Hunkinks(شود درباره هریک از آنها گرفته می

طراحی برنامه درسـی، فراینـدي اسـت کـه مـستلزم            ). 2018
شـناختی و    فلـسفی، روان  (مراحلی مانند مبانی برنامه درسـی       

، تعیین اهداف، انتخاب محتوا، روش تـدریس        )شناسی جامعه
نگــاهی گــذرا بــه ). 1385ملکــی، (و روش ارزشــیابی اســت

دهد که   هاي گوناگون تدریس نشان می     اصول حاکم بر روش   
 یعنـی  ،آنی ها بـه محتـواي آموزشـ     تفـاوت روش ینتـر مهم

 نخـستین   .)1393حجـازي،   (گردد درسی برمی   طراحی برنامه 
گــام تحقــق هــدف، انتخــاب محتــواي آموزشــی مناســب و 

هـایی اسـت     ، در قالب عوامل و فعالیت     )1395ملکی،  (مطلوب  
که از امور دانشگاهی محض فراتر رفته و معـانی و الزامـات             

حـاجی  (مهم سیاسـی، اقتـصادي، اجتمـاعی و تربیتـی دارنـد      
ها و نظـرات     با توجه به دیدگاه   ). 1391آخوندي و همکاران،    

ریـزي درسـی،     ده در ارتباط بـا فراینـد مراحـل برنامـه          ش بیان
ــنج مرحلــه اساســی  ، )1384(فــردانش ایــن مراحــل را بــه پ
، طراحـی ،  رحلـه نیازسـنجی   م: جملـه   از  کـه  کـرده بندي   دسته
طراحـی برنامـه    .  اسـت  ارزشیابی برنامه درسی   و    اجرا ،تولید

 فعالیـت کالسـی و   ي اجزاهگیري دربار  تصمیم یمعن بهدرسی  
واقع طراحی برنامه درسـی، یکـی        در. است آنهاراي  توالی اج 

از دو فعالیــت اصــلی برنامــه درســی اســت کــه بــه همــراه  
هـاي تهیـه     بخـشی بـه فعالیـت      ریزي درسی، سبب نظم    برنامه

برخـی عناصـر مـورد توافـق        . شـود  برنامه درسی مناسب می   
: اند از گیرند، عبارت برنامه درسی که موضوع طراحی قرار می     
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  یـادگیري،   - ا، مواد آموزشی، راهبردهاي یاددهی    اهداف، محتو 
زمان، فضا، و ارزشیابی، و چهار عنصر محوري برنامه درسی          

ــت   ــیابی اس ــوا، روش و ارزش ــداف، محت ــامل اه ــی (ش فتح
  ).1389واجارگاه، 

  
  عناصر طراحی برنامه درسی

دهنده برنامـه درسـی را متفـاوت        عناصر تشکیل  ،پژوهشگران
. اند  به نه عنصر اشاره کرده     برخیار و   چه برخی به . اند دانسته
 اساسی و مهم    ،یسعنصر در برنامه در   هفت  طور کلی    ه ب ولی
 مـواد  محتـوا،  ،اهداف: ند ازا عناصر مورد توافق عبارت   . است

ــاددهیراهبرد آموزشــی، ــاي ی ــادگیري - ه ــان، ،ی ــضا و  زم ف
، رابطه عناصر در طراحـی برنامـه        )1(ارزشیابی، که در شکل     

  . شده استدرسی آورده 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ریـزي    طراحی برنامه درسـی در برنامـه        و مراحل  جایگاه
  درسی
 کـالن  نظـام  از درسـی، یـک زیرنظـام    برنامه طراحی مرحله

همه  نظام، منزله یک نظام، به زیر این .درسی است ریزي برنامه
 در تـوان،  مـی  را آن اصـلی  عناصر و دارد را نظام هاي ویژگی

نـشان  ، )2(کرد، کـه در شـکل   عرضه اصلی نظام عناصر قالب
 طالعـه، در ایـن م   ). 1397پـور مقـدم،      قاسـم  (داده شده است  

  .شده است بررسیمرحله طراحی برنامه درسی 
نیازهـاي   شـدن  مـشخص  و نیازسـنجی  مرحلـه  از پـس   

 ایـن  در .گیـرد  مـی  صـورت  درسـی  برنامه طراحی آموزشی،

 عملی و اییاجر هاي شیوه به از اینکه پیش ریزان برنامه مرحله،

 که کنند، گیري تصمیم ریزي برنامه عناصر درباره باید بپردازند،

 عناصـر  درسـی،  برنامـه  بر تهیـه  حاکم نگرش نوع به توجه با

 در. بـود  خواهـد  متفاوت نیز آنها گیري جهت و درسی برنامه

 از تعیین هر یک و گیري تصمیم درسی، برنامه طراحی مرحله

 زیـر  شـرح  بـه  هـایی  فعالیت و ها گام قالب در مربوطه عناصر

 مرحلـه  هماننـد  نیـز  مرحلـه  ایـن  در گیـرد، کـه   مـی  صورت

 سه اساس بر درسی برنامه طراحی اجرایی هاي نیازسنجی، گام

 شــود مــی انجــام داد بــرون فراینــد و داد، درون مؤلفــه کلــی
و در تکمیل موضوع بـه محـیط نظـام،          ) 1391مهرمحمدي،  (

  .دشو بازخورد و مرز نظام اشاره می
 داد، درون مرحلـه  در: درسی برنامه داد مرحله طراحی  درون)الف
 مبانی فلسفی، مبانی شامل درسی، ریزي  برنامه مبانی به توجه

 دانــشی مبــانی و شــناختی روان مبــانی شــناختی، جامعــه

  
 

دهی  سازمان
 ها  و روش

هاي برنامه  هدف
 درسی

 محتوا

 ارزشیابی

  
  )1394سلیمانی، (رابطه عناصر در طراحی برنامه درسی. 1 شکل

  
  درسیمرحله نیازسنجی برنامه 

  درسیمرحله ارزشیابی برنامه

 مرحله تولید برنامه درسی

 مرحله طراحی برنامه درسی

 مرحله اجراي برنامه درسی

  
  

  هاي آن نظامریزي درسی و زیر   برنامهنظامدرسی در جایگاه طراحی برنامه . 2 شکل
  )1397پور مقدم،  قاسم(
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  ).1389 همکاران، و میمند الدینی زین(است
ام نظـ  بـه  که دادي  درون:درسی برنامه  فرایند مرحله طراحی)ب

 تبـدیل  و تغییـر  جریان نظام در برنامه اساس شود، بر می وارد

 و ها گام  در مرحله فرایند طراحی برنامه درسی،.گیرد می قرار
  : اهمیت دارد زیر هاي فعالیت

 ؛نیازها اساس بر درسی برنامه اهداف تعیین .1
 دوره به ورود براي فراگیران استانداردهاي و شرایط تعیین .2

 ؛درس و
 ؛)سدرو هاي سرفصل و عناوین( محتوا عیینت .3
 و تقـدم  و) هـا  سرفصل و دروس دوره،( بندي زمان تعیین .4

 ؛آنها تأخر
 ؛آموزشی کمک وسایل و مواد تعیین .5
 ؛یادگیري و یاددهی هاي روش تعیین .6
 ؛تحصیلی پیشرفت ارزشیابی هاي روش تعیین .7
 ؛.)..و  آزمایشگاه کارگاه،(آموزشی فضاهاي تعیین .8
 درسـت  اجـراي  بر راهنمایی و کنترل نظارت، شیوه تعیین .9

 ؛دوره درسی برنامه
  .درس هر مدرسین هاي مهارت تعیین .10
 و هـا  گـام  وردتا دسـ :درسـی  برنامه داد مرحله طراحی  برون)ج

) تفـصیلی (درسی قبل برنامه مرحله در شده سپري هاي فعالیت
 داد مرحلـه  برون منزله ورد بهتادس این که است آموزشی دوره

ژوهش،   التحصیل، تحقیـق و پ     دانشجویان فارغ . طراحی است 
   .رود شمار می هاي نظام دانشگاهی به برخی از ستاده

 فرهنگ و جامعه درسی، برنامه طراحی نظام رد : محیط نظام)د

 ماننـد  فرهنگـی  مراکـز  و جغرافیـایی  سیاسی، عوامل موجود،

 انقـالب  عـالی   شـوراي  پـرورش،  و آمـوزش  آمـوزش عـالی،  

 گرفته نظر در نظام براي محیط منزله به تواند می... و  فرهنگی

  .)1395پور،  حسین(شود
 دلیل به که هستند چرخشی فرایندهایی  بازخوردها : بازخورد )ه

 نیازهـاي  بـا  ... و بنـدي  زمـان  ها، سرفصل محتوا، تطابق عدم
 و شـده  خورانـده  پـس  داد درون بـه  اطالعات عنوان به واقعی،

 نـشان  را درسـی  برنامـه  طراحی نظام در اصالحات رورتض
 هـاي   آموزش تطابق عدم دلیل به چنانچه مثال، براي. دهند می

 فـارغ  دانـشجوي  کـار،  بـازار  واقعـی  نیازهـاي  بـا  دانشگاهی

 در اصـالحاتی  ایجـاد  شـود،  کار بازار جذب نتواند التحصیل
  .دارد ضرورت دانشگاه آموزشی نظام
 یـا  کنـد؛  مـی  متمـایز  نظـام  از را محیط م،نظا رزم : مرز نظام)و

 چـه  و هـست  نظـام  بخـشی از  چیـزي  کند، چه می مشخص

 برنامـه  طراحـی  مرحله، نظام نیست؛ مرز آناز  بخشی چیزي

 نیازسنجی، مانند درسی ریزي برنامه مراحل دیگر از را درسی

ــد، ــرا تولی ــیابی و اج ــدا ارزش ــی ج ــد م ــشـن و . کن نی
 سنجیده  اي هگون طراحی برنام  مراحل گونا ،  )2010(مکالیسـتر
   :اند بیان کردهزیـر مراحل شده را در قالـب  و حساب

 ؛نیازکاوي / تحلیل نیاز .1
 ؛تحلیل محیط .2
 ؛انتخاب اصول آموزشی .3
 ؛ابندي محتو چینش و دسته .4
 ؛ه ارائهتعیین قالب و نحو .5
 ؛نظارت و سنجش .6
 .(Nation and Macalister, 2010)ارزشیابی .7

هاي درسی در بهبود و پیشرفت       با توجه به اهمیت برنامه      
دیگـر،   گیري نیازهاي جدید ازسـوي     سو و شکل   جامعه ازیک 

هـاي درسـی، بـا       شود، در فراینـد طراحـی برنامـه        توصیه می 
نگر، نیازهاي آینـده را      هاي کنکاشی و آینده    کارگیري روش  به

ن هاي درسـی تـدوی     شناسایی و بر اساس آن، محتواي برنامه      
سـو   ، تا بتواند هـم    )1393سلطانی عربشاهی و همکاران،   (شود

بـا توجـه بـه      . کـاربردي باشـد    - هاي علمی  با اهداف آموزش  
کاربردي، طراحـی برنامـه درسـی     - علمی هاي آموزش اهداف

یابی به اهـداف آموزشـی، اهمیـت زیـادي           مناسب، در دست  
  :دارد، که این اهداف، شامل موارد زیر است

 صـنعتی، ( جانبـه  همـه  فعالیـت  بـراي  مطلـوب  بستر ایجاد -
ــامین ــشگاهی و ظ ــسترش در) دان ــتالي گ ــش اع  و دان

 کشور؛  کاربردي - علمی پژوهش
 در کـاربردي  هاي آموزش کیفی و کمی هاي شاخص ارتقاء -

  جامعه؛ 
 تـوان  کـارگیري  بـراي بـه    مطلـوب  زیربنـاي  سـازي  فراهم -

  دي؛ کاربر مسائل حل در نظري هاي دوره آموختگان دانش
 فنـاوري  انتقـال  ایجـاد  مطلوب، براي  زیربنایی سازي زمینه -

  .)1390 کاربردي،-اهداف دانشگاه علمی(نوین 
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  الگوي طراحی برنامه درسی
ي از ا  معین، چارچوب و انگاره  یمنظور از الگو یا طرح، شکل     

الگـوي طراحـی برنامـه درسـی،        . هاي یادگیري است   فرصت
 اسـت و ارزشـیابی برنامـه      ، اجرا   دهی  سازمان برايچارچوبی  

دهـی   تغییـر بـراي سـازمان     قابـل    و   پـذیر  که نظمـی انعطـاف    
پـور   قاسـم (کنـد  هاي یادگیري ایجاد می اي از فرصت  مجموعه

هاي برنامه   ، میان مفاهیم مدل    راپاپورت و کبی  ). 1397مقدم،  
انـد؛ بـه     ، تمایز قایل شده    هاي برنامه درسی    و الگوریتم   درسی

الگـوریتم بـه    پـردازي و  شتر بـه مفهـوم  مدل بیـ این معنی که 
 .)Rapaport & Kibby, 2002(و رویــه اشــاره دارد فراینــد
سیاري از الگوهاي تدوین برنامـه      ، معتقد است که ب     شمپ دي

واقـع از نـوع الگـوریتم     انـد، در  درسی که مـدل نامیـده شـده    
گــام   بــه  مراحــل آنهــا مــشخص و گــام   زیــرا  ،هــستند
ــت ــه   در ال .)Deschamp, 1983(اس ــی ک ــه درس ــوي برنام گ

تـرین منبـع       اصـلی  منزلـه    بـه  شـده  تـدوین موضوعات درسی   
 به پنج الگوي طراحی برنامـه درسـی    رود، کار می  به  اطالعاتی
الگـوي طراحـی    : انـد از     عبـارت  شود کـه   اشاره می گوناگون  

 و  ، پیامـدگرا   محـور  ، محتوا  گرا ، عمل  محور  برنامه درسی روش  
نـشان  ) 7 تـا    3(هاي    ادامه در شکل    که در   انداز بر چشم  مبتنی

هسته اصلی هر شـکل بـا رنـگ خاکـستري           . داده شده است  
  .)Morcke & Eika, 2009(مشخص شده است

  
  محور الگوي طراحی برنامه درسی روش

محـور، الگـوي بـسیار        الگوي طراحـی برنامـه درسـی روش       
هسته اصلی این الگو، آموزشگرانی هستند کـه        . اي است  ساده
ــراي. کننــد انتخــاب مــیهــا را  روش ــه ب  آموزشــگران، نمون
دهاي اسـالی  کننـد؛  سـخنرانی  چگونه که کنند  یم ریزي  هبرنام

 مـواد درسـی   و دهنـد؛  طراحی و نمـایش   را خود پاورپوینت
آموزشـگر بـراي     کننـد؛ و آمـادگی     مـی  انتخـاب  را خواندنی

  .تر است چیزي مهم هر از فعالیت در کالس درس

  
  
  

  
  
  

 & Morcke(ر محو  برنامه درسی روشمدل طراحی. 3شکل 
Eika, 2009(  

  
  گرا الگوي طراحی برنامه درسی عمل

 هـسته  اسـت،  شـده  داده نـشان  ،)4( شـکل  در که طور همان
 برنامـه  طراحی. است منابع و شرایط   دهی، سازمان دربردارنده

 و هـا  دوره در تـدریس  دهی نخست، سازمان  درجه در درسی
ـ  کـردن  عملی سپس و ها نمونه  امکانـات موجـود    و منـابع  اب
 سـهم  نیـستند، امـا    مـستثنی  ریزي برنامه از آموزشگران. است

ــد آن چنــدانی در ــابراین. ندارن ــرار هــسته از خــارج در بن  ق
  .گیرند می
  
  
  
  
  

  ا گر الگوي طراحی برنامه درسی عمل. 4شکل 
)Morcke & Eika, 2009(  

  
  الگوي طراحی برنامه درسی محتوامحور

. است پیچیده نسبتاً محور، محتوا درسی مهبرنا طراحی الگوي
 هـسته  اسـت،  شـده  داده نـشان  ،)5(شـکل  در کـه  طور همان
 موضـوع  یـا  محتـوا . اسـت  دهـی  سازمان و محتوا دارنده دربر
. است شده تعریف درسی هاي کتاب و درسی با برنامه  درسی
 و کننـد  مـی  تنظـیم  را محتـوا  خاص طور به درسی هاي کتاب
ــوا ــه محت ــرل را تــدریس ايهــ روش شــدت ب ــد مــی کنت . کن

مطالـب   قرار دارند و با ارائـه      هسته از آموزشگران، در خارج  
درسـی مـشارکت    فراگیـران در برنامـه     به آن توضیح و درسی
کننـد و    هاي درسی را آموزشگران انتخاب نمی      کتاب. کنند می

  . دهی ندارند آموزشگران تأثیر چندانی در سازمان
  

 منابع و شرایط

 دهی سازمان
 آموزشگران

 ها وشر آموزشگران
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  پیامدگراالگوي طراحی برنامه درسی 
بـا  . اسـت  تـر  پیچیـده  پیامـدگرا،  درسی برنامه الگوي طراحی 

 کـه  اسـت  پیامـدهایی  دارنـده  دربـر  هسته ،)6(شکل به توجه
 آغـاز  نقطـه  پیامدها. کند می هدایت را ارزیابی و دهی سازمان
پیامـدها در درجـه اول، رفتـار        . اسـت  درسـی  برنامه طراحی

دهاي یـادگیري   کـه، پیامـ    کنند درحـالی   می فراگیر را توصیف  
 بـر  شـرایط  و منـابع . بیشتر تمرکزشان بر روي محتـوا اسـت       

 از خـارج  نیـز   آموزشـگران  .گذارنـد  مـی  تـأثیر  اصلی عناصر
 پیامـدهاي  در تواننـد  می الگو قرار دارند، اما    این اصلی هسته

 روش همچنـین،  آنهـا . نقـش داشـته باشـند      یـادگیري  خاص
 دریستـ  روش یـک  انتخـاب  کننـد؛  مـی  انتخـاب  را تدریس

  .نیست ارتباط در اصلی عنصر سه با مستقیم طور به
  

  

   انداز بر چشم الگوي طراحی برنامه درسی مبتنی
 پیچیـده  انداز، بـسیار   بر چشم  مبتنی درسی برنامه طراحی مدل
 همـه  است، شده داده نشان،  )7(شکل   در طورکه همان. است

 هــسته در منــسجم طــور بــه درســی برنامــه طراحــی عناصــر
 خاصـی  انداز گیري، چشم  تصمیم گروه یک. اند شده هگنجاند

  
 

 سازمان دهی

 محتوا
  کتاب هاي درسی
  برنامه درسی

 آموزشگران 

 روش ها

  
  

  (Morcke & Eika, 2009) محور  الگوي طراحی برنامه درسی محتوا. 5شکل 
  
 

 

 آموزشگران

 منابع و شرایط

 دهیسازمان

 پیامدها

  ارزیابی مختصر

  رفتار کلی
  محتواي خاص 

 روش ها

  
  

 (Morcke & Eika, 2009) الگوي طراحی برنامه درسی پیامدگرا. 6 شکل
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در قالـب تعامـل بـا     را درسـی  برنامـه  طراحـی  و تعریـف  را
  ایـن الگـو بـر اسـاس پیامـدهاي          .کنـد  مـی  کنتـرل  هـا  بخش

تنظـیم   ارزشیابی و دهی سازمان تدریس، هاي روش یادگیري،
 و منابع. شود می منتقل آموزشگران گیري به  تصمیم گروه از و

 فرایند را  اما گذارند، می تأثیر درسی برنامه طراحی در شرایط
  .کنند نمی هدایت

گـر   هاي طراحی برنامه درسی گوناگون، بیان      بررسی الگو   
آن است که آموزشگر الزاماً نقش اصلی را در طراحی برنامـه            

در . هـاي دیگـر هـم پرداخـت     درسی ندارد و باید بـه مؤلفـه   
وهایی در طراحی برنامه    کاربردي باید الگ   - هاي علمی  آموزش

افزایـی، تحقـق اهـداف       درسی به کار برد که ضمن ایجاد هم       
  .آموزشی را تسهیل کند

  
  ها و رویکردهاي طراحی برنامه درسی روش

  ریزي درسی است، مجموعـه     برنامه درسی که دستاورد برنامه    
  بـراي  .گیـرد  تجربیاتی است که در اختیار فراگیران قـرار مـی         

 وجـود دارد کـه    گونـاگونی هـاي     ی روش طراحی برنامه درس  
، روش   اي  رشـته  ، روش میـان    ، روش مـوازي    روش موضوعی 

شـمار    تـرین آنهـا بـه        از مهم   اي  فرارشته  و روش   اي  رشته چند
، مراحل، محاسن و معایب هر کدام از        )1(در جدول   . دآی  می

سـلیمانی،  (هاي طراحی برنامه درسی آورده شده است         روش
1394.(  

 کـه  اسـت  یادگیرنـده  رفتـار  در مطلـوب  راتتغیی هدف،  
 مناسب اقدامات و ها برنامه آن، تحقق براي و انتخاب آگاهانه
 همکـاران،  و پـور   موسـی (شـود  مـی  اجـرا  و طراحـی  تربیتی،
 و نگـرش  دانـش،  در تغییـر  شامل مطلوب، تغییرات). 1392
 نظـام  مهـم  اهـداف  از یکـی  امـر،  ایـن  و است افراد مهارت
 منـابع  و هـا  تـالش  تمـام  و شـود  مـی  وبمحس تربیت  و  تعلیم
). 1396 زاده،  مـصطفی (است   هدف این به رسیدن راستاي  در
 کـه  باشـد  برخـوردار  کیفیتـی  چنـان  باید از  ها برنامه واقع،  در

 انتظـارات  و نیازهـا  تـأمین کنـد و    خـوبی   به را تربیتی اهداف
 قـدرت  و دهـد  پاسـخ  جانبـه   همـه  و جامع شکلی به   را افراد

ــازگاري ــ و سـ ــران در را ازندگیسـ ــاد فراگیـ ــد ایجـ   کنـ
ــدي( ــاران، و احم ــن). 1393 همک ــسیس و آل    ،)2013(فران

   مقـــدم را آموزشـــی اهـــداف و طبیعـــت روي توافـــق
  داننــد مــی درســی برنامــه مقاصــد و اهــداف از پیــروي بــر

)Allan & Francis, 2013 .(ــان، ایــن در    رویکردهــا می
 دارد جـود و درسی برنامه طراحی براي متفاوت هایی روش و
  .دارنـد  را خـود  معایب و محاسن مراحل، اصول، هرکدام که

 

 آموزشگران منابع و شرایط دانشکده ها

 پیامدها

 هاروش

 دهیسازمان

 ارزشیابی

 گیريگروه تصمیم

  ارزیابی ساختاري
  ارزیابی مختصر
 ارزشیابی تدریس

 محتواي رفتار

 
 

 (Morcke & Eika, 2009) انداز بر چشم  مدل طراحی برنامه درسی مبتنی.7 شکل
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  )1394 سلیمانی،(هاي طراحی برنامه درسی مراحل، محاسن و معایب روش. 1جدول 
  معایب  محاسن  مراحل طراحی برنامه درسی  ها روش
در زمینـه سـاختار     فراگیـران    هدف ایجاد مهارت در      ،در این رویکرد   -  موضوعی

  .استهاي گوناگون  موضوع
دهـی   هاي درسی، شیوه تکوین و سازمان دیدگاه موضوعی بر موضوع    -

  .دکن آنها تأکید می
 اولویـت   ،هـا  و دانـشگاه  مراکز آموزشی   ها در اغلب     از بسیاري جهت   -

  .نخست با این رویکرد است
دادن بـه سـاختار    هاي درسی در شکل    ، موضوع راکز آموزشی در این م   -

  .ندکل برنامه درسی نقش اساسی دار

ــرد  - ــن رویکـ ــایع ازایـ ــرین   شـ تـ
  .رویکردهاست

گــذاري آن  نظــام ارزشــیابی و نمــره -
ــا ــاده اســت چــون  مالًک  روشــن و س

اهداف هر درس و موضـوع مـشخص      
  .است

ــگران- ــاص   آموزشـ ــته خـ  در رشـ
 بنـابراین . کنند  را پیدا می الزمتخصص  

اي انجـام     حرفـه  الًتدریس خود را کام   
  .دهند می

کنـد و    ي می  موضوعات مرزبند   میان -
  .دهد نگرش مجزا به یادگیرندگان می

ــه   - ــدگان از یــک موضــوع ب یادگیرن
 بـدون اینکـه     ،رونـد  موضوع دیگر مـی   

 را  )نظـم ( ارتباط محتواها و دیـسیپلین    
  .درك کنند و یاد بگیرند

این رویکـرد افـراد را بـراي چرخـه           -
ــی    ــاده نم ــسجم آم ــدگی من ــد زن  ،کن

که زندگی بیرون و درون افـراد        حالیدر
  .تنیده قرار دارد در یک طرح در هم

 .شود می انتخاب الف هاي متوالی درس مفاهیم و مهارت -  موازي
 .شود میمشخص  ب هاي متوالی درس مفاهیم و مهارت -
 الزم ب کـه بـراي یـادگیري درس    الف هاي مربوط به درس مهارت -

 بـراي  کـه  ب درس بـه  مربـوط  هـاي  مهـارت .شـود  می مشخص ،است
  .شود می مشخص است، ضروري الف  درس یادگیري

  .آید  میوجود هبالزم هماهنگی  ب و الف لفان محتويؤ ممیان -

  . ساده است،این نوع طراحی -
 تغییراتــی در ،در ایـن نـوع طراحـی    -

  .گیرد برنامه درسی صورت نمی

ــق  - ــاط عمیـ ــاد ارتبـ ــان در ایجـ  میـ
  .تها عاجز و ناتوان اس دیسیپلین

طور جداگانه   ه ب ها از آنجا که موضوع    -
 الزم پویایی   ها السد، ک نشو تدریس می 
  .را ندارند

درس و   یادگیرنـدگان هـر  ،در عمل -
، کننـد  موضوع را جداگانه مطالعـه مـی       

 آنهـا را    میـان توانند ارتباط     نمی بنابراین
  .درك کنند

له یـا موضـوع نـه       أ، مس )ألهانتخاب مس ( انتخاب موضوع براي مطالعه    -  اي رشته میان
فراگیـران  متناسب بـا عالقـه    و نه خیلی وسیع باشد و باید        خیلی جزیی 

 .باشد
مرتبط بـا   ( مطالعه در رابطه با موضوع     ررسی و تعیین محورهاي قابل    ب -
 )ه فراگیرانالقع
 بایـد قابـل     ؤاالت سـ  .ت تحقیـق  ؤاالبدیل محورهاي مطالعـه بـه سـ       ت -

 . وادار کندتالشدهی بوده و فراگیران را به  پاسخ
 .هاي فراگیران  و فعالیتتعیین وظایف -
ه گزارش از نتـایج     ئتنظیم و ارا   یابی به شناخت واحد    گزارش و دست   -

   .ها  هر یک از گروهسوي ازمطالعات 

کمک بـه انتقـال مفـاهیم و تحلیـل           -
 ل جدیدئمسا

 مرامکان وسعت نظر و کاهش ج -
 تحریک و برانگیختن فراگیر  -
 پذیري و توجه به شرایط  انعطاف -
نگی با نظام منسجم جهـانی و       هماه -
 جمه آموزش منسئارا
پـسندي   تناسب با ویژگـی یکپارچـه      -

  ذهن بشر

 نگري و ضعف طراحی سطحی -
ــدازه   - ــرفتن بـــیش از انـ نادیـــده گـ

 نیازها  پیش
عدم توجـه بـه سـاختار خـاص هـر           -

 رشته 
بر بوده و نیاز به بودجه فـراوان         زمان -

  .دارد

 ماده درسی یا یـک موضـوع یـا یـک      یکبررسیدر این روش براي      -  اي چندرشته
 .شود به کارگرفته می شیوه ینه چندألمس
 بـدون   ، گوناگون روي یک موضوع استوار است      هاي دیسیپلینتمرکز   -

 . مستقیمی براي ارتباط بین آنها صورت گیردالشاینکه ت
  .درو یادگیرنده پس از آموختن یک موضوع کلی به موضوع دیگر می -

ــ بررسـی پدیــد  - طــور  هه و موضـوع ب
 جامع و کلی

 زندگیهاي  واقعیت دربارهآموزش  -
 اندیـشی  وسعت دید و کاهش جـزم      -
 )اندیشی خشک(
  آموزش و رشتهمیانتسهیل ارتباط  -
 و تالش زیاد زحمت عدم نیاز به  -
  برقراري ارتباط راحت و مناسب -

نیازهـا و سـاختار      عدم توجه به پیش    -
 درسی مواد درسی

 زده در ذهن هاي شتاب میمانجام تع -
ت ناشــی از ایجــاد وحــدت المــشک -

  و معلمانستادان امیانرویه در 
وتحلیـل   گیـري و عـدم تجزیـه       سهل -

   یادگیرندهاز سويل ئدقیق مسا

 .داردکید أاین رویکرد بر فعالیت جامع و فراگیر ت -  اي فرارشته
در نظـر   ها   ها و وسعت دیسیپلین    قلمرو واقعیت  يماورادر این روش     -

یعنی یادگیرنده به درك و دریافت معنایی ماوراي رشـته          . شود گرفته می 
 .شود ل میئهاي مجزا نیز نا یا موضوع

هـاي    و یا عنایت به دیسیپلین  آغاز ألهدر این روش طراحی با یک مس       -
 .شود ، دانش جدیدي خلق و ایجاد میگوناگون

 .یم استاین روش به سه گروه افقی، قائم و مورب قابل تقس -
هـاي   گرفتـه از نظـام      راه ورود بـه برنامـه درسـی بـر          ،در حالت افقی   -

 .)اي رشته شیوه میان( استيمتعدد
 مورد توجـه اسـت و       قلمستطور   بهها    هر یک از نظام    ،ر حالت قائم  د -
 . بر تشخیص موقعیت مناسب براي هر فعالیت استالشت

شـود و    اي آغـاز مـی      تدریس بـا یـک چنـد رشـته         ،ر حالت مورب  د -
  . هاي ذهنی و عاطفی درگیر است یادگیرنده با انواع فعالیت

راحتـی   کمتر بوده و بهالش  نیازمند ت  -
براي افرادي که تجربه نظري و عملـی        

  . کارگیري است بهدارند قابل 

یافتـه   مستلزم تسلط بر دانش سازمان     -
بیشتر از یک دیسیپلین است و مهـارت        

  .خواهد اي می آموزي ویژه
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 اسـت،  بهتـر  دیگري از روش یا رویکرد کدام گفت توان نمی
 شـرایط  و هـا  محـدودیت  محاسـن،  بـه  توجه با توان می بلکه

 شرایط، به توجه با مخاطب. کرد استفاده کدام هر از مخاطب
 انتخـاب  را رویکرد یا روش بهترین خود، امکانات و توانایی
 بـه  توجـه  بـا  سـو،  ازیـک  واقـع،   در). 1393 حجازي،(کند  می

  برنامـه  طراحـی  نقـش  و ایـران  عـالی  آمـوزش  نظـام  تمرکز
 شایـسـته  و رونده  پیش اساسـی و مهـم ابزار عنوان به درسـی

 اصـلی  شــاهرگ  عنـوان  به کاربردي،  -علمی هاي آمـوزش در
 سـازي  بهینه هرگونه عناصر، و اعضا سـایر به رسانی  خون در
ــت در ــود جه ــوزش، بهب ــوف آم ــه معط ــسب ب ــش ک  و دان

 محتـواي  بـازنگري  و متنـوع  درسی هاي رشته از هایی مهارت
 درسـی  برنامه سازي بهینه زمینه که است درسی برنامه عناصر
 بـه  توجـه  با دیگر، ازسوي. کند می فراهم را مسائل رفع براي
 و گـران   مـوزش آ واقعـی،  دنیـاي  در مسائل بعدي  چند ماهیت
 برنامه تدوین زمان در را اي رشته  بین انداز  چشم باید فراگیران
 و گرایـی  جمع بر گرایی  تخصص جاي به و کنند اتخاذ درسی
 متکــی درســی هــاي رشــته و هــا موضــوع میــان بــستگی هــم
  .)1389 ملکی، و سلیمی(شوند

  
 شناسی کتاب

دهــی  نســازما). 1393. (، امیــري، م.نــژاد، م ، ســبحانی.احمــدي، پ
سازي محتواي دروس،    اي برنامه درسی با تأکید بر اثربخش       رشته میان

  .122-97، )6(22، )دانشور رفتار(هاي آموزش و یادگیري  پژوهش
، پورتـال   در معرفی دانـشگاه   ). 1390( کاربردي –هاي علمی  اهداف آموزش 

 .http: // isouni:قابلیت دسترسی در دانشگاه جامع علمی کاربردي،
isiri. gov. ir  

عناصـر  ). 1391. (ر.، سـرمدي، م   .ر. جمعـه، م   ، امـام  .حاجی آخونـدي، ز   
فـصلنامه  . پرورش پـائولوفریره   و اصلی برنامه درسی در نظریه آموزش     

 .171-142، )20(6، مطالعات برنامه درسی ایران
 آمـوزش کـشاورزي و    : چهار بنیان آمـوزش کـشاورزي     ). 1393. (حجازي، ي 

منابع طبیعی ویژه دانـشجویان، مربیـان، کارشناسـان و مروجـان کـشاورزي            
بـه سـفارش دفتـر تـرویج و مـشارکت         (نشر پونه : تهران. منابع طبیعی 

 ).ها، مراتع و آبخیزداري کشور مردمی سازمان جنگل
تحلیل سیستمی مرحله طراحی برنامه درسی در     و تجزیه). 1395. (پور، ر  حسین

المللـی   ، ارائـه شـده در اولـین کنفـرانس بـین           درسـی ریزي   نظام برنامه 
شناسـی و مطالعـات    هاي نوین در حوزه علوم تربیتی و روان   پژوهش

مرکز مطالعات و تحقیقـات اسـالمی سـروش     : اجتماعی ایران، تهران  
 .حکمت مرتضوي

ــسله، م ــانی، س و سل ــاربردي ). 1388. (خرق ــی ک ــوزش علم ــام : آم نظ
شـده در   ، ارائـه  آمـوزش عـالی؟  آموزشی مجاور یا رکنی اساسـی در     

دانشکده فنـی دانـشگاه     : ، تهران 1404 در نفرانس آموزش مهندسی  ک
 .تهران، فرهنگستان علوم

ــن ــد، ز زی ــدینی میمن ــادري، ع.ال ــریعتمداري، ع.، ن ــی، .، ش ــیف نراق ، س
ه الگوي راهنمـاي تـدوین برنامـه درسـی بـر اسـاس              ئارا). 1389.(م

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد    ت علمی ئبررسی میزان آگاهی اعضاي هی    
فـصلنامه رهبـري و   ریـزي درسـی،    کرمان از محورهاي اساسی برنامـه    

  .128-99 ،)4(4، گرمسار مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
. ، امینـی، ب   .نـژاد، س   ، گوهري .، بیگدلی، ش  .ك. سلطانی عربشاهی، س  

هاي   برنامه نگاري در طراحی و بازنگري     لزوم توجه به آینده   ). 1393(
فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانـشگاه علـوم پزشـکی            درسی،  

 11 تـا    9ویژه پانزدهمین همایش آموزش علوم پزشکی،       (شهید صدوقی یزد  
 .123، )13(9، )اردیبهشت

ریزي درسی با تأکید بر تدوین محتـواي درسـی           برنامه). 1384.(پور، ج  سلیمان
 . انتشارات احسن: تهران.  دومچاپ. فعال و کاربرد تحلیل محتوا

رویکردهـاي طراحـی     و هـا  بررسی تطبیقی انواع روش    ).1394(.  ف ،سلیمانی
هـاي   پـژوهش الکترونیکـی   دومین همایش   ارائه شده در   ،برنامه درسی 

   .دانشگاه آزاد اسالمی:  کرمان،)2دوره (نوین در علوم و فناوري
اي در   میـان رشـته   طراحی برنامـه درسـی      ). 1389.(، ملکی، ح  .سلیمی، ج 

، اي در علـوم انـسانی      مطالعات میـان رشـته     فصلنامهحوزه آموزش عالی،    
2)4(، 39-68.  

الگوي پویا و جامع نیازسـنجی برنامـه درسـی،          ). 1389. (فتحی واجارگاه، ك  
انتـشارات  : ، تهـران  انـدازها  هـا، رویکردهـا و چـشم       برنامه درسی نظرگـاه   
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