
 

 

 درسی برنامة محتوای

Curriculum Content 

 ییهاا  ارزش و هاا  شیگارا  ،هاا  مهارت ،ها دانش درسی برنامة ایمحتو
-علمای  هاای  آماوزش  سیدر ماة برنا ایمحتو هستند. یادگیری برای

 نناآ نسیدر و میسر شیزموآ یها فعالیت به را فراگیران ورود کاربردی
 سازد. می پذیر نمکاا ییاجرا یها فهد به را

درسیریزیبرنامه

آنمختلف عناصرطراحیویادگیریبهدرسیریزیبرنامه
ارتبفاطگونفاگونیعوامف بایادگیریفرایند.شودمیمربوط

چگفونگییفادگیریمف  رجریفاندرزآنهااداردکههریک
ةبرنامفمحتفوایفراگیرنفد، هفایییتواناواستعدادهااست.
ویفادگیریفضای مخاطبمتقاب ارتباط آموزشگردرسی 
.هسفتندمف  ریفادگیریدرنوعیبههرکدامموزشیآوسای 
عمف پیوسفتههف بفهةمجموعیکصورتبهبایدعوام این
و)ملکفیشفودمحسفو کف ازجزئفیعامف هفروکنند

(.1397نیکبخت 
درسففی برنامففةتنظی وحیاطردرمه ح امرازیکی

محتفوایآموزشفیمناسفبانتخا محتفوااسفت.انتخفا 
 ستادرسفففففیبرنامفففففةافهداتحققیابرمگانخستین

امحتویناازمتأ رنیزیسرتدروشچگونگیکهایگونففهبففه
یامحتوگزینشهفففایمففف  بهنسبتباید ینابنابرست.ا
غفلففت نداباکففهچففرادبو،گاآوسحساربسیاشیزموآ

یهاونیرودشوفمنحرمسیرازهفففالیفففتفعاستاممکن
مفیدنیسفتیفااگفرکهشودمطالبییگیرافرفصردموجو

یسففتنرداربرخولویتاوازآنهففازشموآ هفف مفیففدباشففد
یامحتورساختا سیدرریفزیبرنامهیندافردر(.1377 ی)با

نیزومطالبعلمففیتففوالیوتنظففی چگففونگیودروس
ازمختل سیدرادمووهفارشتهقالبدرسیدرتموضوعا

ایففنمعتقدنففدنظففرانصففاحبوندرداربرخوخاصیهمیتا
سیدربرنامففةکففاراییانمیزدررانقشتففرینمهفف مففوارد
ایفاکفاربردی-علمفیهفایآمفوزشدرخصوصبهاجراشد،
امحتودهففیسففازمان(.1393شففری  و)کریمففیکنففدمففی
هفایآموزشدرفراگیرانبرایراتحصیلیپیشرفتندامیتو

(.al., et Chen 2009)باشدشتهداا،همرهبکفاربردی-علمی
راسیدربرنامفهیامحتودهفیسفازمانتفوانمیآنکهضمن
یابر مندرساختاحففدیتففایامندرساختاعنصرمثابففهبففه

امحتوکفارگیریبفهونبخشیدعمومیتبندی جمع تعری 
.(Munkvold & Paivarinta,2005)کردگیردر


یدرسبرنامةمحتوایتعریف

منظفرازاست.شد،ارائهگوناگونیهایتعری  محتوابرای
مفهفومیدرسفیةبرنامفکفهطفورهمانالعمر مادامیادگیری

ازوسیعشام تمفامتجفار یادگیرنفد،دردرونوبیفرون
وسفیعمفهفومینیزمحتواگیرد میدربرراآموزشیةم سس
آنچفهوبینفدمفیتفدار تدریسبرایآموزشگرآنچهدارد.
بفروزتفدریسضفمندرولفید،کفرنبینیپیشنیزاوخود
بفاویکفدیگربفایادگیرنفدگانتعامف ازآنچهنیزوکند می

تشفکی رامحتفواازبخشفیهمهشود میحاص آموزشگر
طراحفیوتعیفینآمفوزشبفرایریفزانبرنامهآنچهدهد.می
مفوزشآهنگفامتواندمیکهاستآنازبخشیتنهاکنند می

دیفدگا،از(.1397 نیکبختو)ملکیدشوتکمی یااص ح
ات مشاهد حقایقازستارتعباامحتور لکسانداورسِیلو
وهفاطفرحهفا حساسفیتهفا تشفخی ها دریافتها داد،
نداد،کردر هفاانسانهایذهنآنچهازبرگرفتههایح را،
 نشدادرونارتجربیتمحصوالیناکههنیذیبناهاآنو
ر،بادوهفاحف را،وهاطرحل صواها تعمی  مفاهی  ها،یدا
ملکفی بفاوربفه(.1390 )اردوخانیدهدمینظ ونمازسا

هاییارزشوهاگرایشها مهارتها دانشتوانمیراامحتو
از.(1386 )ملکیشوندگرفتهدیابایففدمففیکهدکرتوصی 

یافتهسازماننشداکماد،درسیدیدگا،قورچیان محتوایی
قفففففوانین ت قعیاوات ط عاات صط حاا، شدختهونداو

ن چیار)قواصولومسائ مربوطبههمانماد،درسیاسفت
بهبایدسیدرمةبرنایامحتوکهاستمعتقدپورتقی(.1372
کنففدتوجهنهمزماطففوربففههففامهففارتوهففاارزش مفاهی 
اصفففط حمحتفففوایستامعتقدنیزیلو.(1377ر پو)تقی

یافتفهومفنظ هایسفازمانهاوقطعهبرنامةدرسیبهقسمت
هفاییشودوشام وقایعوپدید،یکرشتةعلمیاط قمی

نددارطتباارهفایمختلف علمفینحویبارشتهاستکهبه
رنتظاردامویهارفتارتوانمیامحتوکمکبه(.1386 )مشایخ
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مسائ ا محتوتفوانمفیهمچنینداد.ورشپرفراگیراندررا
بفففهفراگیفففرانشناسفففاندراجامعهفرهنگیاثمیروروز
(.1382 شعبانی)

هفففففایزشموآدرسفففففیمحتفففففوایرودمیرنتظاا
 یپذیرلیتمسفف وسحساادیجاابهمنجرکففاربردی-علمففی

یفففانفففجسمونیروا فرهنگی یمعنو خ قیاشدرءتقاار
 هافرصتفففففةربفففففتجدةافففففمآرانناآو،شدفراگیفففران

.کندزندگیوشغلیر تجاوهالیتمس و


امحتوبنتخاالصوا

یدیازربسیاسعتوسیدرادموازهریکاینکفففهبهتوجهبا
وانففدگرفتففهدربففرراهففاروشونیناقول صوا مفاهی از
موقعیتوسنیتمقتضیاسففففبببه،گیرنددیا یگردیسواز
دارد خاصیتربیتیهفایضرورتوهاحدودیتم جتماعیا

هفامهارت مفاهی ها دانشازبخشیداردورتضرینابنابر
مه لصواازبرخی.دشوماندهیزساو نتخااهففاارزشو
:ازاندعبارتامحتو نتخاا
وساسیارمعیاینافراگیرمحففور هففایطففرحدرعالقههه .1

برنامهکننفدةتعیفینفراگیفرع یقعبفارتی بفه.ستاکلیدی
.ستاسیدر
شود.میطمربوامحتومفیددبررکابهیمنددسو یمنددسو.2

دفرندابتوکهییامحتو ازنظرطرفدارانطفرحفراگیرمحفور
کسبودخوتفهویازحیحفصدرکیآوردندستبهدررا

داردیبیشتریمنددسو معنفففادرزنفففدگیکمفففککنفففد
(.1371میرلوحی )
محتوایبرنامةدرسفیبفهایفنبسفتگیداردرعتباا ر اعتبا.3

سفازدرامفنعکسمفیمعاصرعلمیکهتفاچفهحفددانفش
(Taba, 1962.)
جنبففةسهازبایدامحتوتفففسادفففمعتقیفففک فکهمیت ا.4
(.1371میرلفوحی )باشدشتهداهمیتایردموو،یندآل حا

دیجاادراوففمحتهفکهمیفساستمعتقدنیز(1386)ملکی
محتفففففففواهمیتارمعیادارد گیرافریابردارمعناتتجربیا

.ستا
محتففوابایففدمتناسففببففارشففدعقلففی .قابلیههتیههاد:یری 5

هفایففردیفراگیفرانتخفا شفود.تجربیاتقبلیوتفاوت
صولیایزنرآازنق بهیمهرمحمدشفد گفتفهآنچهبرافزون
توانفدمفیکهدکنمیحمطرسیدرمةبرناساختیندافریابر
نمکااص ا:باشدمدنظرنیزامحتوماندهیزساو نتخاادر

رتبلونمکااص ان گوناگوهففایامحتودرفهدیففکتحقق
ن گوناگویگیردیاهففایفرصففتدرحدوایامحتووفهد
ص اا محتو نتخاامهنگابهی انوکفارکردبفهتوجفهاص 
هففایرصففتفوهففافعالیففتبهغائیوکلیافهداتبدی 
نمیازمردنکررنففف کففف جهتدرشت ص ا یگیردیا

حددرهفففاحفففوز،تلفیقسمتبهفتنروسیدرتموضوعا
عل ازمفأخوذونهآورانوهایقالبازد،ستفااص اونمکاا

 یمهرمحمد)فراگیفففرانیگیردیاسنجشوزشموآدرهنر
1392).

 
مناسبمحتوایانتخابمعیارهای

اختیففاردررایففادگیریتففداومکففهتففواییمحانتخففا بففرای
معیارهفایرعایفتوشفرای وجفوددهد میقرارفراگیران
 :استضروریزیرشرحبهایویژ،

ازبرخفیوجفود آنکمیهتجهایبههمحتواکیفیتبرتأکید.1
هفایشاخهتمامدربشریدانشروزافزونگسترشوعقاید
مناسفبحج تعیینمشک ِبارادرسیةبرنامطراحانعلوم 
اسفت.ساختهمواجهشود گنجاند،برنامهدربایدکهدانشی

حجف انتقفال «فرهنگفیسفواد»ةایدطرفداران طرفکیاز
الزمرافراگیفرانبفهفرهنگفیاط عفاتودانشازیفراوان
همسن مشارکتوارتباطبرقراریشرطشیپزیرادانند می
)مهرمحمفدی اسفتجامعفهسطحدربزرگگویوگفتدر

هفایکتفا تفاشد،موجبعل رشددیگر ازطرف(.1392
قفراردانشفجویاناختیاردرزیادیآموختنیمطالبوحجی 
آمفاد،وآنهفاکفردنحفف بهشودخواستهایشانازوگیرد
 یجفهدرنت(Candy et al., 1994)بپردازندامتحانبرایشدن

زمفانیهفاییتمحفدودوگسفترد،هفایسرفصف گنجاندن
آمفدنکناروانگاریسه باعثمواقعازبسیاریدرهادور،

مطالففب ازبرخففیحففذفبففرایاسففاتیدودانشففجویان
انگیفز،کفاهشوسطحییادگیریبهدانشجویانآوردنروی
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شود.مییادگیریةادام
درنظفرانصفاحبازبسیاری:متنوعومنعطفمحتوایةارائ.2

انتخفا برالعمرمادامیادگیریرویکردبادرسیةبرنامبحث
انفدکفرد،تأکیفدمتنوعوپذیرانعطافمحتواییدهسازمانو
منعطف ارضفایومطالعفاتیةبرنامةدرباربتوانددانشجوتا

ایفننیفز استادبرایوبگیردتصمی خودآموزشینیازهای
هففایروشومحتففواکففهدباشففداشففتهوجففودتوانففایی
بفاشفک تفرینمناسفببهتادهدتغییررارییادگی-یاددهی
کننففدپیفداتطفابقآنهفاتففکتفکودانشفجویانهفایگفرو،

(Taylor, 2001; Juceviciene & Karenauskaite, 2004.)
ازیکفی العمهر مادامیاد:یرندهپرورشهدفبامحتواتناسب.3

ومنطقفیارتباطایجاددرسیریزیبرنامهاساسیم حظات
روشحتفففیودرسمحتفففوایاهفففداف ینبفففصفففحیح
اسففتدانشففجویانیففادگیریارزیففابیویففادگیری-یفاددهی
رویکفردبادرسیةبرنامدر رونیازا(.1390نیوب  و)کانن

پفرورشبفرایراالزمةزمینبایدمحتوا العمرمادامیادگیری
ففراه دانشفجویاندرالعمفرمفادامیفادگیرییهایستگیشا

سازد.
متخصصفانهموار، جامعهنیازهایبامحتواتناسببرکیدتأ.4

کفهانفدکرد،تأکیدایجامعهبامحتواتناسببردرسیةبرنام
ایفن(.1380 یگفیبیرزا)مکنفدمفیزنفدگیآندریادگیرند،
ایفندردارد.ایویژ،اهمیتیادگیریةجامعمنظرازتناسب
یفادگیریاعیاجتمفهفاینظریفهبردرسی ةبرنامبهرویکرد
فعفالعضفویادگیرنفد،هفا نظریفهایفنطبقشود.میتأکید
درجهفانةدربفارراخفوددانفشبفود، مختل هایجامعه
دسفتبفهجوامفعایفنفرهنگفیواجتمفاعیروابف قلمرو
.(al., et Charlton 2005)آوردمی
 دانشهوودادنمشهارکتومحتواتغییربرایاستادازحمایت.5

مفدیران مثف اففرادیازمتشفک ایکمیتفهیفاراشفواغلب
محتفوایةدربفارعلمفیت فهیاعضایودرسیریزانبرنامه
گیففریتصفمی درسففیهفایموضفوعوهففاسرفصف برنامفه 

ارتباطسبببهعلمیت هیعضو گرو،اینمیاندرد.نکنمی
نقفشآنهاواقعینیازهایباآشناییودانشجویانوک سبا
(.8138واجارگا، )فتحیداردایویژ،،جایگاو
در درسهیکتهابکنهاردریهاد:یریمنهاب سایرازاستفاده.6

گیفریتصمی مه هایانتخا ازیکیدرسی ةبرنامطراحی
درمحتفواآن طریقازکهاستیادگیریموادیامنبعةدربار
یمتنفوعطیف یادگیریمنابعگیرد.میقراریادگیرند،اختیار
ارتباطفات واط عفاتفناوریروزنامه تاجزو،وکتا از

رایادگیرنفففد،تجفففار وهمتایفففانومتخصففف اففففراد
(.,Mohanan (2005یردگیمبردر


ههههایآمهههوزشدردرسهههیبرنامهههةمحتهههوای
کاربردی-علمی

ا ربخشففففیصلیاهففففایمفففف  ازیکیینکهابهتوجهبا
درهفاآمفوزشیناینمنداتوکفاربردی-علمفیهایآموزش
عبففارتینا ستارکازارباموردنیففازنسانیایونیرتربیت

هففایحففاویدومفهففوماصففلیاسففت:اولاینکففهآمففوزش
-علمی نسانیایونیرمشاغلیازستهدآنیابربایدکاربردی

تربیتکندکهنسبتبهمشاغ دیگراهمیتبیشفتریدارنفد
 ینکهادوم.خوردارنفدبیاندیگر ازبازارکفاربهتفریبربهیا

ستهدآن شغلیتربیتدربایدکفاربردی-علمیهایآموزش
ییفاازمففةالکهدهنففدزشموآراهاییرتمهاوهانشدااز

ستاینا مشترص ا.ستاشاغ یسوازلیشغ رم نقش
وشیزموآریفزیبرنامهبرمبتنیبایدنسانیایونیرتربیتکه
.(1392 فراهانیواشقانی)باشدسیدر
مشاغ  شیزموآریفزیبرنامهزةحودرابتداترتیببدین

سپسوگیرندمفففیارقرشناساییردمورکازارباموردنیفففاز
هفایمهارتوشنگر نشداتعیینیابرشد،شناختهمشاغ 
.دشومفففید،سپرسیدرریفففزیبرنامفففهنمتخصصابهشغلی
تعیفینونیفزمشاغ شناساییبفراینیازسنجییندافرهرچه
یبیشترقتدورعتبااازشغلیهفایمهارتوشنگر دانش
زاربادرنموختگاآدانشیمدرآکابهتوانمی باشدرداربرخو
.انجفففامنیازسفففنجیدرحفففوزةشتدایبیشترنطمیناارکا

 ستاناپفذیراجتنا موضوعیسیدروشیزموآریزیبرنامه
ازبیشیکففاربرد-هففایعلمففیآمففوزشینکهابهتوجهباماا

شغلیصخاهففایتمهففاربهفمعطوینظرهففایآمففوزش
زةحودرنیازسنجییندافرازتبعیتورتضرتوانمی ستا

هفایآموزشزةحوازترقویراکاربردی-علمیهایآموزش
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در(.1396همکففاران وفراهففانی)واشففقانینستداینظر
مانند مشتروپایههفایمهفارتبیشفترینظرهایآموزش

درسفیریفزانمهبرنانظرجهوفیزیکویاضیرمفاهی  در
هففایآمففوزشماا هنی(ذعمدتاًهففایمهففارت)یعنیستا

ونشداه وشغ عنوحیثازه کففففاربردی-علمففففی
یورافنتتحوالواتتغییرازمتأ رربسیاشغلیهایمهارت

.ستارکازارباو
برتمرکزباکفاربردی-علمیشیزموآهایدور،یامحتو
درمحتفواایفن.باشفدمیعمتنوانگیرافربهشیزموآرتمها

دارد:ساسیانقشسهکاربردی-علمیهایآموزش
وشغ ازحرایابرآنففانساختند،ماآوفراگیففرانتعلی .1

؛جامعهدرظیفهوییفاا
در بهنناآساختندرقاوغ نشارتمهاونشدادبهبو.2

 و؛دگینزدرآنهاارزشومعلوهمیتا
قسووشیزموآهففایبرنامففهیاجرابهکمکوپشتیبانی.3

تحققشیزموآهایهدفکهسوییبههابرنامهینادادن
.یابد

 

دردرسههیةبرنامههمحتههوایانتخههابمعیارهههای
 کاربردی-علمیهایآموزش

ةدربفارکفهزیر کلیطبقاتقالبدرتوانمیرامعیارهااین
:کردبیاندارد وجودنسبیتوافقآن

 هننا  زمیننن  برمبنننا  معیارهننا اینن  فلسههفیمعیارهههایالههف 
  معیار: ای  قالب در است. استوار نظر  و ورزشی شناختی، روان

 بفهدسفتیابیةوسیلبلکه نیستهدفخودخودیبهمحتوا
 ؛استدانشجویانفکریرشد

 باشفد مربفوطتخصصفیدرسفیموادبهفق کهمحتوایی
تضفمنمبایفدمحتفوانفدارد.نشفگاهیداآموزشدرجایی

 باشد؛نیزمعنویواخ قیهایم حظه

 شود.دانشازسطحینهوعمیقدر موجببایدمحتوا
بففهمربففوطدروسمعیففار ایففندرای حرفهههمعیارهههایب 

راالزمقفانونیوایحرففهمقفرراتبایدمختل هایحرفه
مفنعکسروشفنطوربهموردنظرحرفةبهافرادورودازقب 
از:اندعبارتایحرفهمعیارهایکنند.

 الزمعملیونظریهایتجربهانواعکنندةفراه بایدمحتوا

آندرحضفورتفداوموحرففهبفهورودمجوزکسببرای
 باشد؛

 باشد.داشتهتوجهایحرفهاخ قبهبایدمحتوا
کفاربردبفهمربفوطمعیارهفاایفنشناختی روانمعیارهاییج.

تفدریسدریفادگیریهاینظریهویژ،بهشناختی رواناصول
است:زیرشرحبهشناختیروانمعیارهایاست.

 کفاریپراکند،مانعتاباشددقیقپیوستگیدارایبایدمحتوا
بفرایعمیفقیفادگیریامکفانصفورتایفنغیفردرشود.

 رفت؛خواهددستازدانشجویان

  بففرتففاکنفدراه فففراهففاییفرصفتبایففدمحتففواانتخفا
تفکفرولهمسف حف ماننفدباال سطحعق نیهایمهارت
 کند؛تأکیدانتقادی

 هفاارزشوهفانگرشرشدبرایراهاییفرصتبایدمحتوا
 کند؛فراه 

 ومسفتق فراگیرانقامتدردانشجویانرشدبهبایدمحتوا
کند.کمکالعمرمادام

بفودناجفراقابف بفهامعیارهفایناجرا بهمربوطمعیارهاید 
از:اندعبارتکهاستمربوطموضوعتدریس

 ازمناسفب درسفیمفوادکمبودسبببهاستممکنمحتوا
 شود؛اقتباسدرسیمتندویایک

 آنچفهماننددسترسقاب مه درسیمنابعم حظةبامحتوا
الکترونیکفی رسفانیاط عمنابعاست موجودکتابخانهدر

دیفد،تفدار فیزیکفیمحفی وموردیهایپژوهشافراد 
شود.

بففهمربففوطدانشففجوییمعیارهففایدانشههوویی معیارهههایه 
شود.میداد،آموزشآنهابهکهاستدانشجویانهایویژگی
است:زیرشرحبهمعیارهااین
 سفوابقکنندةمنعکسکهشودانتخا ایگونهبهبایدمحتوا

 باشد؛دانشجویانهمةع یقونیازهاتجربی علمی 

 ذهنففیوفکففریبلففو سففطحبففهتوجففهبففابایففدمحتففوا
 شود؛تهیهدانشجویان

 حسا بهرادانشجویانزندگیمتنوعهایتجربهبایدمحتوا
(.1396علیشاهی زاد،قاس و)فرن آورد
آنهفاع یقونیازهادانشجویان هایویژگیکردنلحاظ
آیفد مفیحسا بهرحلهمترینمشک درسیریزیبرنامهدر
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مراکفففزدرخصفففوصبفففهدانشفففگا،مدرسفففانکفففهچفففرا
دانشففجویاننامتجففانسهففایگففرو،بففاکففاربردی-علمففی

تفوان کف دانشجویانبزرگسال دانشجویانزن )دانشجویان
وقفانونیمقفرراتوانفدمواجهغیربومی(وبومیوارد تاز،

بگیرند.درنظربایدراشغلیهایفرصت
آموزشفگر بفهزیفادیحدودتامحتواانتخا چگونگی

ومفدرسکسفوتدرخفودنقفشاهمیتدربارةدیدگاهش
تفدریسهفایروشوهنجارهفاومحتفوادردانشفجونقش
(.1390نیوم  وکانن)داردبستگی



دردرسهیبرنامهةمحتوایدهیسازمانچگونگی
کاربردی-علمیهایآموزش

ومحتفواساختارلزوماًبایدنمحتوادهیسازمانوانتخا در
بلکفهداد انطبفاقدانشمنطقیساختارباراآندهیسازمان

وانتخفا بفرساختارمنطقیدانفشیکفیازعوامف مف  ر
ورشفدتحقفقدرکفهاسفتایوسیلهومحتوادهیسازمان
در(.1386)ملکفی کنفدمفینقفشایففاییادگیرند،تربیت
برنامفهگیفریشفک دروعینفبفهکهعناصریدرسی برنامة
ایفنکفهدهفدمیتشکی رامنسجمیمجموعةدارد دخالت
انجفاماصفولیهایرا،بردرسیبرنامةمحتوایدهیسازمان
هفایفعالیفتکلیةبهواستترمه آنهاازبرخیکهگیردمی

یفادگیریهفایفعالیتوتجار دهد.میجهتدهیسازمان
تغییفراترفتفههف روینیفزکاربردی-علمیهایآموزشدر

بایفدمنظفوربفدینکننفد.مفیایجادیادگیرند،درچشمگیری
هرکفدامکفهکفردتنظفی نحفویبفهرایادگیریهایفعالیت
درمحتوادهیسازماندرمجموع درکنند.تقویترادیگری
مففوردزیففراصفف پففن کففاربردی-علمففیهففایآمففوزش
است:تأکید
مطالفببفهسفاد،مطالفبازیدباآموزشمحتویترتیب.1

 ؛باشدپیچید،ومشک 
 کند؛حرکتجزءبهک ازدهیسازماندر.2

 ؛کنداستفاد،رای دهیسازمانروشیکاز.3
 ؛باشدمجهولطرفبهمعلومازحرکتسیر.4
شفوداسفتفاد،شفغلیعملکفردترتیبازمحتواتنظی در.5

 (.1392مهرمحمدی )

 

درسهیمحتوایانتخابدردهاستفاموردالگوهای
 کاربردی-علمیهایآموزشدر

زیفرالگویسهازبایستمیکاربردی-علمیهایآموزشدر
شود:استفاد،محتواانتخا جهت
ومتخصصفاندرسهی موضهوعبهرمبتنهیدرسیبرنامةالگوی
وانتخففا برنامففهاجففرایازقبفف رامحتففواریففزان برنامففه
دوبرنامفهمحتفوایدهفیسفازماندرکننفد.مفیدهیسازمان
منطقفیتفوالیووسفعتدارد:العفاد،ففوقاهمیفتموضوع
تاشودتبیینوتعری دقتبهبایدمحتواوسعتها.موضوع
الزمهمبستگیازومعنادارمحتوادهندةتشکی هایموضوع
 باشد.برخوردار

ع یفق ونیازهفاالگفوایفندریاد:یرنهده بهرمبتنهیالگوی
گیفریتصفمی مبنفایفراگیفرگذشتةهایتجربهوهااناییتو

 باشد.میمحتواانتخا 
ازدرسفیبرنامفةمحتفوایالگوایندرجامعه برمبتنیالگوی
ایفنشفود.مفیبرگرفتفهبشفریجوامفعیاوجامعهزندگی 
داشفتهتأکیفدجوامفعاینهایرسالتبراستممکنمحتوا
زنففدگیدرشففهروندکیففاصففلیهففایفعالیففتبففروباشففد

 (.1384)شعبانی کندتکیهفراگیرمسائ بریااجتماعی

-علمففیهففایآمففوزشدرآنمحتففوایودرسففیبرنامففة
)فراگیران(دانشجویاننی ِابزارهایبهترینازیکیکاربردی

آنهفاشدناجتماعیومدنیروحیةایجاداجتماعی تعهدبه
دوبهتوانمیرایکاربرد-علمیهایآموزشمحتوایاست.
اجتمفاعیمحتفوایودرسیموضوعباعلمیمحتوایبخش
کرد:تقسی 
مجموعففهعلمففیمحتففوایازمنظففورعلمههی محتههوایالههف 

راآنبایدفراگیرکهاستهاییمهارتوهاآگاهیاط عات 
آورددسفتبهخاصموضوعیزمینةدروخاصایدور،در
هفاییمهفارتموضفوعیکدراط عاتودانشبرافزونکه

راکلفیهفایمهفارتدیگروانتقادیتفکرمس له ح مانند
شود.میشام 
اسفتهفایینگرشوهاارزشمجموعةاجتماعی محتوایب 
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دارد:دربررازیرمواردویابدمیانتقالمحتواطریقازکه
مسفائ نژاد مذهب )جامعهمتنوعهایارزشوهانگرش.1

اجتماعی(-دیاقتصا
قانونبهاحترامشهروندی مانندهاییارزشگرفتندرنظر.2

هفای)گفرو،جامعفههفایگفرو،نهادهفا همةتساویو
(.1397)کریمی ...(ومذهبینژادی 

مسفتلزمکفاربردی-علمفیهفایآموزشمحتوایاهمیت
آشنابودنآموزشگراننسبتبهمعیارهایانتخفا محتفواو

مهفارتیآموزشنظامدراست.اینمعیارهایسبمناکاربرد
برنامفةدرسفیدرمحتفوایومفوادایران (کاربردی-علمی)

شفیوةماننفدرای وسنتیشیوةبهمعموالًمختل هایدور،
هایکتا چارچو درعلمی هایرشتهیامجزاموضوعات
وشفودمفیدهفیسفازمانکفاربردی-علمیمختل آموزشی
بفاغالبفاًآموزشفیهفایکتفا وعملفیایهفرشتهمحتوای
)شکارینداردراالزمپوششیه ومحتواییارتباطیکدیگر

محتوایموجودوضعیتبررسیبنابراین (.1390خدادی و
وکف ازدقیقیتصویرارائةسبببهکاربردی-علمیآموزش
بففرایراالزمهففایبیففنشمضففامین ایففنبففهتوجففهکیفف 
ففراه درسفیبرنامفةطراحیاندرکارانتدسوریزانبرنامه
وهففاحیطففهوکننففدتففدوینرادرسففیبرنامففةتففاآوردمففی
زاد،قاسف وفرن )دهندپوششرامغفولدرسیهایبرنامه

(.1396علیشاهی 


یشناسکتاب
.هایعلفوماجتمفاعیدهیمحتوادرکتا .سازمان(1390اردوخانی م.)

.29-26( 4)14 عیاجتماعلومآموزشرشدنشریه
رشففففتهننشجویاداسیرفا کتایروتصاتطابقانمیزسیربر(.1377).و یبا

معلف تربیت،نشگادا.شدارشناسیرکانامفهپایان.شیزموآیژتکنولو
.انتهر

،.گاآ:انتهر.سیدروشیزموآریزیبرنامهبرایمقدمه.(1380)ظ..ر پوتقی
سمت.:انتهر شیورپروشیزموآیهامهارت(.1382)ح. شعبانی
وآموزشفیهفاینظفامبرخودتحولیرویکردتأ یر(.1384)ح.شعبانی 

درمنففدر درسففی.برنامففهاجففرایوطراحففیدرتحففولضففرورت
سمت.تهران:کاردان.محمدیعلدکتراستادنکوداشتمقاالتمجموعه
یمعیارهففاواصففولکاربسففت(.1390)م.ی خففدادادو.عشففکاری 
ةدوردرجهفانوایفرانتفاریخدرسفیةبرنامفمحتواییهدسازمان
.57-80 2  درسیبرنامهیهاپژوهشه.متوسط

 بال.تهران:.درسیریزیبرنامهمفاهی واصول(.1388). واجارگا، فتحی

درسفیبرنامفهمحتواینقش(.1396).ا علیشاهیزاد،قاس و.مفرن  
نفوینیهفاپفژوهشکنفرانس.هادانشگا،درآموزشیکیفیتبهبوددر

ایرنوجهاندرروانشناسیوعلومتربیتیحقوقوعلوماجتماعی شیراز.
تخصصففیحففوز،درامحتو نتخاامسیردرگامی(.1372)ن.ن چیارقو

.37-64 33 تفتربیوی فتعلیفهشوپژیفعلملنامهففصدرسی.برنامه
هاتدریسدردانشگا،یهاراهنمایبهبودروش(.1390.)د.ونیوب  رکانن 

سفازمان)ترجمفهنصفروهمکفاران(.تهفران:.ومراکزآموزشعفالی
ها)سمت( مرکزتحقیفقمطالعهوتدوینکتبعلومانسانیدانشگا،

.وتوسعهعلومانسانی
تفدویندرعفالیآموزشیهاچالش.(1393).م  یشرو.صکریمی 

نفوینویکردهفایر.یفادگیریجامعهرویکردبادرسیبرنامهمحتوای

.107-142( 1)9 آموزشی
ارا : درسفیریفزیبرنامهوآموزشیمحتوایتحلی (.1397)م.ت.کریمی 

نویسند،.
وپفژوهشسازمانتهران: آموزشیریزیبرنامهفرایند(.1386)ف.مشایخ 

آموزشی.ریزیبرنامه
 (.عمف)راهنمفایدرسفیریفزیبرنامفه.(1397)م. بختنیکو.حملکی 

.اندیشهپیاممشهد:
 سمت.:انتهر سیدریزیربرنامهتمقدما(.1386).حملکی 

بفادرسفیبرنامهتدوینوتولیدمقولهبرتأملی.(1392)م. مهرمحمدی
تأکیدبراندیشهآیزنر:مأموریتمنسفو یفامعتبفردررشفتهبرنامفه

 .1-20 1شمار، آموزشینوینهایرویکردنشریهدرسی 

ورسفمیآموزشدردرسطرحودرسیریزیبرنامه(.1380).ع یگیبیرزام

.یسطرونتهران:.انسانینیرویتربیت
ا.محتو نتخاایابرهاییرمعیایجستجودر(.1371)ح. میرلوحی

 .36-68( 30)30 تربیتوتعلی هشیوپژعلمیفصلنامه
الگوهفا اصول )مبانی درسیریزیبرنامهفرایند.(1392).مفراهانی واشقانی

.گستردانشآوای رضوانراز.ن(فنووهاروش
وآ.  ستکدکشاورزع. جمالزاد، م. دری م. فراهانی واشقانی

هاوتهدیدهایآموزشعالیبارویکرد(.فرصت1396صادقی م.)
آموزش کاربردی. ملیآموزشعالیچهارمهایعالیعلمی ینکنگر،

فناوریواشتغال جهانمهارت  استنادیعلوم پایگا، در شد، نمایه  
.1396بهمن25و24اس م تهران.
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