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 چکیده

 سهؤاالت  و ؟انهد  کهد   یدرسه  برنامهه در حوزه  سؤاالتفواید طرح 

 ایه   کهه  اسه   پرسشهی  دو ؟انهد  کد  درسی برنامه حوزه اساسی

 و تحلیلهی  توصیفی، روش به ها آن به پاسخگویی هدف با تحقیق
از پرسه    ایه   به پاسخگویی در. اس  پذیرفته صورت استنتاجی
 عناصر ماهی ، در مورد سؤاالت ازشوآب برای ارائه طرحی  دیدگاه

 طرح، ای  پرتو در . همچنی شود یماستفاده  برنامه درسی عمل و

 تحلیل مورد برنامه درسی پردازان یهنظر سایر شده تدوی  سؤاالت

 توضیح سؤاالت ای  گوناگون یکاربردها و گیرد یم قرار بررسی و

ایه   اثبهات   سهؤاالت معیار نهایی در سودمندی ایه    .شود یم داده
 حوزه در فعالی  و تفکر افزای  در ها آنموضوع اس  که چه قدر 

 سهؤا   ه ایه  به  پاسخ که رسد می نظر به دارند. یرتأثبرنامه درسی 
 آیهد.  دسه   به عمل شرایط در سؤاالتهمانند سایر  وننهاییِ آزم

ساخ  ، کدر یبرا توان یم سؤاالتطرح  نتایج تحلیل نشان داد از
 استفاده کرد. یدرس برنامهو اجرا 

، یدرسه  برنامهه الت ک، مشه یدرس برنامه سؤاالت :یدیلک های واژه
 یدرس برنامه، عمل یدرس برنامه، عناصر یدرس برنامهماهی  
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Abstract 

What is the usefulness of posing questions in the 

field of curriculum? What are key curriculum 

questions? These are two questions which this 

research aimed to answer using descriptive, 

analytical, and deductive methods. In answering 

these questions, Joseph Schwab’s conception of 

curriculum is used to introduce a scheme of 

questions concerning the nature, elements, and 

practice of curriculum. Formulations of 

questions by other curriculum theorists are 

reviewed and analyzed in light of this scheme, 

and the various uses of such questions are 

described. How far the questions prove to 

enhance thinking and acting in the domain of 

curriculum is the ultimate criterion of the 

usefulness of the questions. The answer to this 

final test question, as to the others, is to be found 

in the circumstances of practice. The results 

Analysis showed can be used To understand, 

construct and practice curriculum. 

Keywords: curriculum questions; curriculum 

problems; Nature of curriculum; curriculum 

elements; Practice of curriculum. 
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 مقدمه

 یها حوزهبر اساس تاریخچه مدون آن، یکی از  یدرس برنامه

است که قدمت آن بهه   یا شده  شناختهمعرفتی به رسمیت 

 یدرس برنامه. مورخان گردد یبازمبیش از هشتاد سال پیش 

که بابیت برای اولهین  - 1918رسمیت این قلمرو را از سال 

 انههد کههردهذکههر  -بههار کتههابی بهها ایههن تنههوان منتشههر کههرد

(Tanner,1982). و بنا به شواهد متعدد دیگهر،   ترتیب این به

یه  قلمهرو معرفتهی برخهوردار از      تنوان بهوجود این قلمرو 

امها آنچنهان کهه    ؛ رسمیت و مشروتیت مورد تردید نیسهت 

بهها باههران  هرچنههد، ایههن حههوزه سههازد یمههگودلههد محههر  

 روسهت  روبه "چیستی"اما با باران مواجه نیست،  "هستی"

(Goodlad,1994). یدرسه  برنامهقلمرو معرفتی  ترتیب این به 

را باید قلمرویی شکل نگرفته دانست که تالش برای تبیهین  

 حههدود و ورههور آن تالشههی وههروری و بایسههته اسههت      

(Mehrmohammadi,2010). 

 یدرسه  برنامهه شهته  ر( Beauchamp,1918بوشامپ )

ی  حوزه محالعهاتی، دارای دو ویگگهی اساسهی     تنوان به

نسهبتا    یدرسه  برنامهه است؛ نخست آنکه حوزه محالعها   

 .گذرانهد  یمه جوان است و دوران رشد و تکوین خهود را  

آن  ای رشهته  یهان م، ماهیهت  یدرسه  برنامهدومین ویگگی 

 یهها  از حهوزه  یدرسه  برنامهه است؛ به این معنا که حوزه 

، فلسههه  یشناسه  جامعهمی گوناگون نظیر روانشناسی، تل

 &bondi) گیهههرد یمهههبههههره  و... وپهههرورش آمهههوزش

wiles,1993). 

و نویسندگان حوزه  نظران صاحباز سویی بسیاری از 

نسبت به روشهن نبهودن حهدود ورهور و شههاد نبهودن       

 گودلههد جملههه، از .انههد کههردهماهیههت آن ابههراز نگرانههی 

(Goodlad,1994)  که بسهیاری از اسهاتید    دارد یماظهار

از همگهونی تخصصهی، بهه     یدرس برنامهدانشگاهی حوزه 

آموزشههی از قبیههل  یههها گههروهکههه در سههایه  یا انههدازه

، برخوردار نیسهتند  خورد یمروانشناسی تربیتی به چشم 

تملهی بهه    تلمهی و  در قالب یدرس برنامه، حوزه رو ازاین

کافی ساختارمند نیست تا بتوان با اصولی منسجم  ةانداز

 .(valance,1982) و منظم آن را تبیین کرد

 ,Glatthorn) التثورن، بوسهکی، وایتههد و بوسه    گ

Boschee, Whitehead &, Boschee,2102) ،  معتقدنهد

 ةیههکلان یههدر م یدرسهه برنامهههف مههههو  یههار تعرکههه کهه

 آیهد  یمه ن مسئله به شمار یگر، دشوارترید یها تیمسئول

ن رشهته بها   یه ا یریگ لکاز زمان ش یدرس برنامه ةرا واژیز

 حهال  بهااین ار گرفتهه شهده اسهت.    که بهه   یمتهاوت یمعان

ا هر ی یهی، توصیزیتجو صور  بهرا  یدرس برنامهتوان  یم

 (.3ف نمود )یتعر ها آن یدو

 "دیبا"ه ک[ از آنچه یدرس ]برنامه یزیف تجویدر تعار

د و در یه آ یان مه یه رد سخن بهه م یصور  بپذ رخ داده و

 قصدشده ةبرنامطر  تات تنوان  ی ل کاغلب اوقا  ش

 ههای  یهدگاه دار و که از اف یا برخه یه رد یه گ یرا به خود مه 

 ةدورد در یه ه باکه آنچهه   ةنیرا در زم یو تخصص یا حرفه

 ردیهه گ یونههدد را در بههر مهه   یبههه وقههو  بپ   یلیتاصهه 

(Ellis,2004). 

ن یدر ا یدرس ةبرنامزان تنو  یت و میماه کدر یبرا

و  یزیتجهو  یدرسه  برنامهه ف یتعهار  ید به بررسیمقحع با

ن رشهته  یه ا نظهران  صاحباز  یه برخکم یبپرداز یهیتوص

مثهال   یبهرا  انهد.  ردهکه در زمان گذشته و حهال محهر    

، (Indiana Department of Education,2010)سازمان 

ه که سهت  یشهده ا  یتبار  از تعامهل طراحه   یدرس برنامه

 یآموزشه  ینهدها یشاگردان با ماتوا، مهواد، منهابع و فرا  

و  ینههیحصههول اهههداد ت یابیدارنههد و هههدد آن ارزشهه

 باشد. یم یآموزش

فراتهر از   یدر سهحا  یدرسه  برنامهه  یهیف توصیتعار

قهرار   یزیتجهو  یدرسه  برنامه ةینزمان شده در یف بیتعار

ر که تهکرد کان یب گونه یناتوان  یل آن را میرد. دلیگ یم

ه که نینه تنهها در رابحهه بها ا    یدرس ن برنامهیموجود در ا

 ةمسهئل ه با کست بلید باشند، نیالس باکارها در کچگونه 

در  یقه یدرس حق یهها  کالسها در  تیار و فعالکچگونه 

 یگهر ید ةواژ. (Ellis,2004)دارد  سهروکار حال انجامند، 

ار گرفهت  کب یهیتوص یدرس ةبرنامف یتوان در تعر یه مک

« ینگاه اجمال» ی تجربه شده  یدرس است. برنامهتجربه 

. بهرای  نمایهد  یمرا فراهم  یدر حالت تمل یدرس بر برنامه
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 1/  شوآب دیدگاه بر تأکید با درسي برنامه اساسي هاي پرسش

تبهار    یدرسه  برنامه ،(Silva,2009)لوا یمثال تعریف س

انجا  آن را از  ییآموزان توانا دانش آنچهبر  تأکیداست از 

 یدانش و تلمه  یتعداد واحدها یق دانش دارند بجایطر

 درواقهع انهد   ردهکه  یهره ذخآموزان در ذهن خود  ه دانشک

بهه   ویه   یسهت بقهرن   یهها  مهار  یجوهر و ماور اصل

 یهها  برنامهه  ةینه زممحر  شده در  یفتعار د.یآ یشمار م

تمههدتا  از نظههر وسههعت و  یهیو توصهه یزیتجههو یدرسهه

 گر متهاو  هستند.یدیکدشان از کیتأ

 یدرسه  برنامهه  پرداز یهنظر، (Schwab,1983) بآشو

ر را در یه دگاه زیه خود د یانا  رسمین بیاز آخر یکیدر 

ن یه جالهب ا  ةنکته رده است. کان یب یدرس برنامهرابحه با 

 یه  در  یآور ر یه ل حکبهه شه   اظههارنظر ن یه اکاست 

ان شهده  یه ق بیه دق یهها  تبهار  از  یریگ بهرهجمله و با 

 است:

، توسط معلمان متعهد و بها  آمیز یتموفق طور بهآنچه 

مناسب در ارتبها  بها یه      یها کنشاستهاده از منابع و 

حوزه مشرو  معرفتی، مهارتی و ارزشی به گروه خاصهی  

در بستر  ها یمتصممنتقل شده است. این  آموزان دانشاز 

تأمال  جدی گروهی با حضور نمایندگان کلیهه کسهانی   

د، انجها   یهادگیری حضهور دارنه    -که در جریان یاددهی 

 .(Mehrmohammadi,2010) گیرد یم

 سهاات  بها   یدرسه  برنامهمحالعا  ة متخصصان رشت

 یهزی ر برنامهه بههمهیم   که آنفراوانی روبرو هستند. برای 

درسی چیست باید ابتهدا تصهور کنهیم کهه متخصصهان      

 کهه  آنو بهرای   دهنهد  یمچه کارهایی انجا   یدرس برنامه

بههمیم که متخصصان این رشهته چهه کارههایی را قهرار     

است انجا  دهند، باید درک کنیم که این متخصصان بها  

 شهمار  یبه  سهاات  روبرو هستند. تعداد این  یسااتتچه 

ة حکایهت از وظهایف پیچیهد    سهاات   شماری یباست و 

 متخصصان این رشته دارد.

منهدی   دغدغهه و ماوری  مسئله ،ساالبنابراین طر  

پهردازان   نظریهه  اندیشه در حوزه محالعا  برنامه درسی و

تربیت  موتور مارک تعلیم و تواند یم درسی یزیر برنامه

 در سحح جهانی و ملی باشد.

 سههاات  تههرین یاساسهه (Ghaderi,2012)قههادری 

ة مربهو  بهه نظریه    سهاات  را در دو گروه،  یدرس برنامه

چهه دانشهی بهرای یهادگیری در مدرسهه      ) یدرسه  برنامه

شهامل چهه چیزههایی     یدرسه  برنامهه اسهت    ارزشمندتر

 یدرس برنامه  آیا شود ینمو شامل چه چیزهایی  شود یم

بها   یدرس برنامهدارد  رابحه  سروکارتنها با انتخاب دانش 

مرتبط به  ساات و ...( و  جامعه چیست ة ترییر و توسع

مراحههل و فراینههد تهیههه و تههدوین ) یدرسهه برنامهههتمههل 

است  بهترین ساختار برای تهیهه و   ها کدا  یدرس برنامه

درسههی کههدا  اسههت  در ترییههر    یههها برنامهههتههدوین 

چه کسانی باید مشارکت داده شوند  نقهش   یدرس برنامه

درسههی چیسههت  و ...( محههر    یههزیر برنامهههمعلههم در 

 .کند یم

دگاه شوآب یه دکمحر  گردد  ساالن ین است اکمم

ن یههپاسههخگو خواهههد بههود  مسههلما  ا  سههاالدا  کههبههه 

صهور    یدرسه  برنامهه  یاساسه  ساالد به یبا ییگو پاسخ

 یشهوآب حته   یهها  پاسخاز  ییها بخش هرحال بهرد، یپذ

ار گرفتهه شهده اسهت    که بهه   یو ةیانبه در ک ییها صهت

در نظهر   یو وهرور  یاساسه  سهاات  به  یپاسخ تواند یم

را  یدرسه  برنامهه  ةحوزقلمرو و  درمجمو ه کگرفته شود 

بنابراین در این مقاله با بررسی دیدگاه ؛ دهند یمل کیتش

حوزه برنامه درسی خصوصا  دیدگاه شهوآب   نظران صاحب

در  ساات فواید طر  که  ها پرسشبه این  شود یمسعی 

اساسهی حهوزه    سهاات  و   انهد  کهد   یدرس برنامهحوزه 

چیسهت    یدرسه  برنامهه  یهت ماه  انهد  کهد   یدرس برنامه

 یدرسه  برنامهه  ةدهنهد  لکین تشه یادیه و بن یتناصر اصهل 

محهر    توان یمن تناصر یا ةدربار سااتتی  و چه اند کد 

د متخصصهان در اجهرا و تمهل    یه ه باکرا  سااتتینمود  

هستند  پاسخ  یبه خاطر بسپارند چه موارد یدرس برنامه

 داده شود.

 

 پژوهش هاي پرسش

  اند کد  یدرس برنامهدر حوزه  ساات طر  فواید  .1

  اند کد  یدرس برنامهاساسی حوزه  ساات . 2
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 پژوهشروش 

 استنباطی -توصیهی، تالیلی روش پگوهش کیهی از نو 

نهه در قالهب    هها  دادهو تالیهل   یآور جمهع  چراکهاست. 

ایهن روش  کمی بلکه به شکل کیهی انجا  گرفته اسهت.  

از  یا مجموتهه  سهاختن  روشهن به دنبال فههم، تبیهین و   

 . لهذا است یدرس برنامهمهاهیم و ساختارهای مههومی در 

تاقیهق   سهاات  به  ییگو پاسخ منظور بهدر این پگوهش 

از فنون مختلف مانند مهرور اسهناد و مهدارک، تالیهل و     

 استنتاج استهاده شده است.

روش اسنادی روش کیهی است که پگوهشگر تهالش  

اسنادی  یها دادهو منظم از  اند نظا تا با استهاده  کند یم

و ارزشهیابی محالهب    بنهدی  طبقهه به کشهف، اسهتخراج،   

 مرتبط با مووو  پگوهش خود اقدا  نماید.

روش پگوهش اسنادی هم به منزله روشی تا  و ههم  

کیههی در پهگوهش    یها روشتکنیکی برای تقویت سایر 

تلو  اجتمهاتی مهورد توجهه بهوده اسهت. در ایهن روش       

دربهاره کنشهگران و   پگوهشی خود را  یها دادهپگوهشگر 

 ؛ وکنهد  یمه  یآور جمهع موووتا ، از بین منابع و اسناد 

خواسهته   طور بهنظری  یها پگوهشاز  یتوجه قابلبخش 

 .برند یمو ناخواسته، از روش اسنادی بهره 

با روش اسهنادی، بها توجهه بهه نهو       مرتبط  ساات 

 سهههاات  تواننهههد یمهههمووهههو  و سهههحح بررسهههی  

. البتهه  یرندبربگرا در  "چگونگی"و  "چرایی" ،"چیستی"

نه  اند یریتهسچرایی از نو  تبیین  ساات در این روش 

چرایی در پگوهش کیهی، با تالیهل  ) گرایانه تالیل اوبا 

کمی تناسب ندارد و سروکار روش اسنادی با آمارها، نهه  

بلکه برای ارائه توصیهی  آماری، یها شاخصبرای تبیین 

تهسیر نظهری اسهت. همچنهین، ههدد از ارائهه آمهار،       و 

در پرتههو بیههنش نظههری پههگوهش اسههت(؛  ههها آن یرتهسهه

ح چگونگی در سهحح نظهری، نهه سهح     ساات همچنین 

از  توانهد  یم اقدامی، قرار دارد. با روش اسنادی پگوهشگر

یها   یهده پدسحح توصیف فراتر رفته و به تهسیر و تالیل 

 مووو  نائل آید.

 

 پژوهش هاي یافته

 يدرس   برنامه ةدر حوز پرسشفواید طرح اول:  پرسش

 ؟اند کدم

 سههاات مناسههب  یههها طههر د درسههت یههه فوالههاز جم

 از: اند تبار  یدرس برنامه

 کدر یبهههرا سهههاات از طهههر   یهههریگ بههههره. 1

سهاخت   یبرا ساات از طر   یریگ بهره. 2 یدرس برنامه

 یبرا ساات از طر   یریگ بهره. 3 یدرس برنامهن یو تدو

 ردن آن.ک یاجرا و تمل

 يدرس برنامه کدر يبرا سؤاالتاز طرح  یريگ بهره. 3

و  ییاراکه  ةناو توانند یم یت به آسانیم و تربیمتخصصان تعل

ن یهها رایههنهد ز ینما کرا در سههاات از  ید بههودن طرحههیه مه

تنهها بهه مووهو      تها  کننهد  یمه   مه ک هها  آنبهه   سهاات  

 ی، مووهوتات سهاات  ن یقت ایشند. در حقیندیب یدرس برنامه

 هها  آنتوجه بهه   که دهند یممتخصصان قرار  روی یشپرا در 

، سهبب  سهاات  ن یه اسهت. گذشهته از آن، ا   اجتناب یرقابلغ

ت یه م و تربیدر ذهن متخصصان تعل یگرید ساات ش یدایپ

د بهه  یه ه باکه  شوند یم یدرس برنامهن موووتا  یدر رابحه با ا

م یتعله  متخصصهان  ،یپرداخته شود. از طرف ها آن ةدربارباث 

در هنگها    ساات ن یت قادر خواهند بود با استهاده از ایو ترب

را  یچهارچوب ا یه امال  مجهزا، مهتن   که تامهل   ی دن به یشیاند

 یا متنه یه ن چهارچوب  ین تامل را در چنه یه اکند یفراهم نما

 یر نادرسهت یه ت آن تعبیه ا اهمیه گاه یجا ةدربارح داده تا یتوو

ن تامهل بها   یه مثال، توجه به ارتبها  ا  یا برایرد و یصور  نگ

 .(Dillon,2009) سپرده نشود یگر به فراموشیتوامل مهم د

 سهاات  ن طهر   یاز ا توانند یمن متخصصان یهمچن

ن یه رنهد. ا یبگ  مه ک یدرس برنامه یها نمونهل یتال یبرا

 کدر یو مههنظم را بههرا  ی سههتماتیس یطههر ، روشهه 

، گهتارهها و  هها  برنامهه ، یدرس برنامه یشنهادیپ یها طر 

و ماننهد   روز به یها باث، ها یدگاهدو  ها یهنظر، رهنمودها

د گههت  یه . حهال با نمایهد  یمه به متخصصان تروه  ها آن

 ها طر ل به یان شده در بات تبدیموووتا  ب که یهنگام

به چهه   ییشوند، قادر به پاسخگو یقحع یها اظهارنامهو 

از  یه   کدا و به  کنند یم تأکید ها آنا بر یبوده  سااتتی
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 8/  شوآب دیدگاه بر تأکید با درسي برنامه اساسي هاي پرسش

  تهالوه بهر آن، چهه    دهنهد  ینمه نشهان   یتیاهم ساات 

در  سهاات  ن یه و چگونهه ا  نماینهد  یمرا ارائه  ییها پاسخ

مهم قرار گرفتهه و سهبب    یها پاسخو  ساات ر یسا نارک

  شوند یم ها آنا حذد یاوبا  

ا یه ت یههدا  یبهرا  یدرسه  برنامه یابیقا  و ارزشیدر تاق

 یجهاد چهارچوب  یا ین برایو همچن یمحالعه فرد ی ن ییتب

ن یه از ا تهوان  یمه از محالعها    ییهها  مجمهو   یبررسه  یبرا

محالعهه   یه  ن، دانش حاصل از یبنابرا؛ بهره گرفت ساات 

از  ییهها  مجمهو   ةیجه نتد یه را با یقهات یتاق ةمجموت ی ا ی

از  ی ستماتیمنظم و س ییها دستا تد  پاسخ به ی ها پاسخ

 .(Dillon,2009) در نظر گرفت ساات 

ن یس ات  و ت دو   يب را  سؤاالتاز طرح  یريگ بهره. 2

 يدرس برنامه

 سههاات طههر   یلههیتال یاربردهههاک ینههونکل یههمکدر ت

در سهاخت و   هها  آنبهه اسهتهاده از    توان یم یدرس برنامه

، محر  یدرس برنامه یشنهادیپ یها طر و  ها برنامه ةیته

و نگهارش   یقهات یتاق یواحدها ی، طراحها یهنظرنمودن 

اشهاره   یدرسه  برنامه ةینزمدر  یمقدمات یدرس یها کتاب

ت یه م و تربیمتخصصان تعل ةیکل آنچهرد. در هر مورد، ک

نان در محر  نمودن تمها   ید انجا  دهند حصول اطمیبا

 یهها  پاسهخ  یهق از طر وسهیله  ینبهد تز  است تا  ساات 

امال  پرداختهه شههود  که  سهاات  ن یههبهه ا  یوسهته پ ههم  بهه 

(Dillon,2009). 

 يدرس برنامه ياجرا يبرا سؤاالتاز طرح  یريگ بهره. 1

 یاجههرا یبههرا سههاات از طههر   تههوان یمهه یطههورکل بههه 

آن  یابیو ارزشه  سهازی  یادهپ، یزیر برنامهمانند  یدرس برنامه

توسهط شهاغالن    سهاات  از  یا اسهتهاده ن یبهره گرفت. چن

ل کشه  ةکننهد  انیه در مهدارس ب  یدرسه  برنامهه  ةحرف یدائم

ن یدر اجرا است. چنه  ها آنال استهاده از یده و سیچیار پیبس

سههاختارگرا و  یاربردهههاک ةانههدازبههه  یریکههارگ بهههروش 

اشههاره شههده اسههت از  ههها آنه در بههات بههه کهه تههری یلههیتال

 یسههتنبرخههوردار  یشههمندیو اند ی، آسههودگیمنههد نظهها 

(Dillon,2009). 

 سهاات   توانهد  یمه معلم  ی د ینکمثال، فرض  یبرا

ط اجهرا  یشرو  و در شهرا  ةلاظرا از  یدرس برنامه یاساس

بها   یت آموزشه یه قت او بهه فعال یبه خاطر بسپارد. در حق

. بهه  بخشهد  یمو بدون مقدمه جان  یآن ساات پاسخ به 

د از نهو   یه مهورد اسهتهاده با   سهاات  ل طر  ین دلیهم

ا نقشهه بها   یه طهر    یه  خوب و مناسهب باشهد. وجهود    

ل بهر  یه دل ساال 10-20مناسب و همراه با  دهی سازمان

به خهاطر   ییتوانا کس هیچرا یست زیاربرد مناسب آن نک

س ندارد تالوه بر آن، یرا در زمان تدر ها آن ةهمسپردن 

ار خها  و  کچ یه ساال 2-3با  ساات از  یا فشردهنو  

د اذتان شود یبا یجهدرنتش نخواهد برد. یرا به پ یدرست

اجرا را مادود  ةیوش،  وچکطر   ی از  یه برخوردارک

آن هههم سههبب  ةگسههتردو اسههتهاده از نههو   سههازد یمهه

 .گردد یماجرا  یدگیپاش ازهم

 يدرس   برنام ه اساس ي ح وزه    س ؤاالت دوم:  پرسش

 ؟اند کدم

 سهاات   تهوان  یمدو  تاقیق،  ساالبه  ییگو پاسخبرای 

بها مووهو     یاصهل  ةدسهت ا یرا در سه گروه  یدرس برنامه

 یدرسه  برنامهه یها تمهل    یت، تناصهر و روش اجهرا  یماه

در  یاجمهال  صهور   بهه  یبنهد  دستهن یرد. اک یبند طبقه

 تروه شده است. 1جدول 

 . ماهی  برنامه درسي3

بعهد از طهر     یدرس ةبرنامت یمربو  به ماههای  پرسش

 ةبرنامه ( ةمهاد و  یا ذا  )هسهت یه جهوهر   ینةزمدر  ساال

 یدرسه  ة( برنامه 1-1ل )کدر شه  سهاال  صور  به یدرس

و  ههها مشخصههه ةدربههارن پرسههش یسههت  و همچنههیچ

 یلکبه چهه شه   یدرس ةبرنام( 2آن در قالب ) های یگگیو

 سهاال ن یمربو  بهه اوله   یها پاسخ. شوند یماست  ارائه 

و  یذهنه  ههای  یتماهو  ها یهنظرم، یف، مهاهیشامل تعار

ه در که  یساالن ی، اولمثال تنوان بهمشابه هستند.  یفرو

در ذههن نقهش    یدرسه  ةبرنامه  یاصهل  سهاات  فهرست 

را  یدرسه  ةبرنامه  تهوان  یمه ن اسهت: چگونهه   یا بندد یم

تروهه شهده    یها پاسخ. (Ornstein,1987)رد  کف یتعر

 یو انتسهاب  یطر  شده از نو  اطالق ساالن یدوم ةباردر
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ماننهد   ییهها  جنبهه و  هها  یگگهی و یرندةبرگه در کهستند 

 ییهها  نها  ن یهی و آ یکینکا تی ی، اخالقیتمل های یهیتک

ر که ته یسةمقاق یتموما  از طر ها آنو استناد به  باشند یم

بههر اسههاس   یانسههان ماسسهها دگاه موجههود در یههو د

 .پذیرد یمصور   یدرس ةمشابه در برنام هایی یگگیو

 
 يدرس ةبرناممطرح شده در رابطه با  سؤاالت. 3جدول 

 

 ةبرنامة پیشین در ساات ن یارائه شده به ا یها پاسخ

و  مهرور   به یازیشناخته شده هستند و ن یخوب به یدرس

 ةم برنامه یف و مهاهیتعار که یهنگامست. ین ها ی آنبررس

در نظهر گرفتهه    و کهل  یجمعه  دسهته  صهور   بهه  یدرس

بهه   کهه  یزمهان ستند اما یبرخوردار ن ، از انسجا شوند یم

در  یتناقضه  که یدرصورت گردند یمل جداگانه محر  کش

مشهاهده   هها  آندر  یهی ده نشهود، تههاو  و واگرا  ید ها آن

ن یبنهابرا ؛ گیرنهد  یقرار نمگر یدیکدر تقابل با  و شود ینم

ه که است  یورور یدرس یها کتابن مقاله همانند یدر ا

 هها  آنشتر با تما  تنو  موجهود در  یب یا حتیپاسخ  ها ده

 یرتهأو ا یه چ ههدد  یبها  هه  یار تقرکن یارائه گردد. اگرچه ا

خواننده بهه دنبهال    ةیزانگاق و یاهش اشتک جز به یخاص

 ندارد.

ف یو تبث بودن تعهار  یهودگیدر حس ب یتلت اساس

 ةچهالش شهناخته شهده در حهوز     تنوان به یبرخ آنچها ی

از  یشه در برخه یاز ابتدا ر گیرند یمدر نظر  یدرس ةبرنام

ا  تروه یو فرو یدرس ةبرنام ساالمربو  به  یها نقص

ن یه ، ایل اجمهال کدارد. بهه شه   سهاال ن یا در طر  شده

ان شهده  یه ه در آن بکاست  یل منحقیتال ةیجنتمسئله 

 یزیه ا چیه از جنس موجود  تواند ینم یدرس ةبرناماست 

برخوردار اسهت و در صهور     یجوهر و هست ه ازکباشد 

ههم   و ازرده که شهف  کآن را  تهوان  یم یجستجو و بررس

فرمهول و   یه  آن را در  تهوان  یمه  یهت درنهاجدا نمود و 

داد.  یقاتههده محلههوب و دلخههواه بهها هههدد پرسههش جهها

 یدارا یدرس ةبرنام یرازغ بهجهان  در یاریبس های یدهپد

بهه   یازیه ه نکه  ههایی  یهده پدهستند.  یاتین خصوصیچن

 یدرسبرنامهاصلیهایپرسش یدرسبرنامهفرعیهایپرسش

یجاایدرسابرناماهیینوانتهاایریزدرسطحیزیچهچ-یدرسبرنامهاذاتی(جوهر1-1)

 گرفتهاست؟

 استیلکبهچهشیدرسبرنامه-یدرسبرنامههاییژگیووهامشخصه(1-2)

 

 یدرسبرنامهیت(ماه1)

(Nature of curriculum) 

 ست؟یچیدرسبرنامه-

 ؟یسکچه-(معلم2-1)

؟یسکچه-آموزدانش(2-2)

؟یزیچهچ-(موضوع2-3)

؟یجاوچهزمانک-طی(مح2-4)

 ؟یچرا؟باچههدف-(هدف2-5)

چگونه؟-تی(فعال2-6)

 گیردیمادیرایزیچهچیسک؟چهگرددیمدیعایزیچازآنچه-جهی(نت2-7)

 



 یدرسبرنامه(عناصر2)

(Elements of curriculum) –
ییزهااایازچااهچیدرساابرنامااه

لشدهاست؟کیتش
 

 

دانجامداد؟یبایکارچه-تی(عملوفعال3-1)

رنمود؟کدتفیچگونهبا-شهیرواندک(تف3-2)
 

 

 یدرسةبرناموعملی(اجرا3)

(Practice of curriculum) 

تفکارصاورتآنةدربارچگونه-

 ؟گرددیموعملگیردیم
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ن یه ا ةزمهر در  ساالقت یح ندارند. در حقیف و توویتعر

دن خهود ادامهه   ی، افراد به پرسحال بااینموارد قرار دارد. 

از  یمتهههاوت هههای یهههتهمچنههان  یجهههدرنتو  دهنههد یمهه

ن مسهئله  یه از ا یسه ک کهه  یدرحهال  شود یمف ارائه یتعار

ههم بهه دانهش افهراد      یزیو چ کند ینمت یاحساس روا

 .شود ینمافزوده 

 یا پرسش وروری ساالان شده حل یموارد ب ةهمبا 

ه که باشهند   یان پاسخید بیف نبایاما تعار رسد یم به نظر

ن افراد به یرا اید زیت را اروا نمایم و تربیمتخصصان تعل

ه ک سااتتیهستند،  مند تالقهست  یطر  پرسش آن چ

بهدون در نظهر گهرفتن     سهاال از  یگهر یاحتمات  به نو  د

متخصصهان   آنچهه . گردند یممتصل  یدرس ةبرنامتناصر 

ر یه ل به دانستن آن دارند از مهوارد ز یت تمایم و تربیتعل

 هستند:

   وانهد  کهد   یدرسه  برنامه ةسازند یا اجزایتناصر  -

 رد ید صور  گین تناصر و اجزا بایا ةینزمدر  یکار چه

 یبهرا  ی، فرصت بهترساات ن یبا در دست داشتن ا

و دلخهواه   قبهول  قابل یها پاسخشف کپرسش، جستجو و 

 .گیرد یمن متخصصان قرار یار ایدر اخت

 يدرس برنامه. عناصر 2

میهان   روی یچهه  بهه ، یدرسه  برنامهه اجزا و تناصهر   ةدربار

وجود ندارد و دامنهه   نظر اتهاق یدرس برنامه نظران صاحب

. برخهی  گیهرد  یبرمه وسیعی را، از ی  تها نهه تنصهر، در    

درباره ی  تنصر، نتایج یادگیری، برخهی   ها گیری یمتصم

درسهی قلمهداد    یهزان ر برنامهدیگر ماتوا را در حوزه کار 

 دهنههده یلتشههک. کالیههن نههه تنصههر را تناصههر انههد کههرده

، هها  ههدد از:  انهد  تبهار  که  کند یممعرفی  یدرس برنامه

تدریس، مهواد و   یها روشیادگیری،  های یتفعالماتوا، 

. رایهج  یبند گروهمنابع یادگیری، ارزشیابی، زمان، فضا و 

دیههدگاه در ایههن زمینههه، سههند برنامههه درسههی یهها یهه   

تصهمیم در خصهو     دارنهده دربرخها  را،   یدرس برنامه

، ماتهوا، روش و ارزشهیابی، قلمهداد    ها هددچهار تنصر 

 دهنههده یلتشههکبنههابراین، مووههو  تناصههر  ؛ کنههد یمهه

، یکی از مباحث مورد مناقشه در این حهوزه  یدرس برنامه

 کههه یههنادر خصهو    .(Fathi Vajargah,2009) اسهت 

تا بر مبنای آن بتوان تعهادل   اند کد  یدرس برنامهتناصر 

محلوب  آنچهرا با انتظارا  و  ها آنمیان تناصر و تناسب 

متههاوتی تروهه شهده     ههای  یدگاهداست، مشخص کرد، 

 است.

گنجانهد   یدرس برنامهد در یرا با یچه موارد و تناصر

ن تناصهر چهه   یه در خصو  ا ای یهپاو  یاساس ساات و 

، مهواد  یدرسه  برنامهه  یا اجهزا یه هستند  تناصر  یموارد

. رونهد  یمه به شهمار   یدرس برنامه ةسازندو  دهنده یلتشک

با توجه به شرایط موجود، ههت تنصر مهم و اساسهی در  

 سهاال  یه  شامل  ها آناز  ی ه هر کداریم  یدرس برنامه

نهار  کدر  سهاات  ن یه شده است. ا یبند دستها یسازنده 

ل کرا شهه یدرسهه برنامههه سههاات  درمجمههو گر، یدیکهه

هستند  یاز جمله موارد ها پرسشن دسته از ی. ادهند یم

 منظهور  به ها آن ةدربارد یت بایم و تربیه متخصصان تعلک

 یرنهد کارگ بهه را  هها  آنرده و که ر کته یدرس ةبرناماجرای 

(Dillon,2009). 

  يسکچه  -معلم (2-3)

بها   تهوان  یمه باشهد    دهنهده  یمتعلا ید معلم یبا یسکچه 

 معلهم،  ةن دربهار کمم ساات   به تما  یسکپرسش چه 

 ،ههها یتصههالح، یآموزشهه ةدور، سههابقه، یت ویشخصهه

، نقهش و  یت فهرد یه ، هوها یصهخص، یاخالق های یگگیو

ن پرسش یبرد. ا یپ ها یتفعالر از یمانند آن به غ یمسائل

ه بها توامهل   که  دههد  یمل کیمجزا را تش یبند طبقه ی 

دارد  کیمشهتر  های ینهزمان آموز دانشبخصو   یگرید

ن یریه ت را در بخش زیمربو  به فعال (ج 2) یبند دسته)

 د(.ینکمشاهده 

  يسکچه  -آموز دانش( 2- 2)

 یسه کا چهه  یه   دههد  یمآموزش  یسکبه چه  یسکچه 

، هها  یشگهرا ا ، یرد  خصوصه یه د مورد آموزش قرار گیبا

 یزیه دا  است  چهه چ کا شاگرد ی آموز دانش های یگگیو

م یه به شمار آور آموز دانش ی فرد را  ی  شود یمسبب 

 یه  بهه   آمهوز  دانهش  یه   لیمنجر به تبهد  یزیو چه چ

چگونه  آموز دانش ی  یادگیری ةناو  شود یم یادگیرنده
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د در رابحهه بها   یه را با یمتخصص چهه مهوارد   ی است  

 رد یدر نظر بگ یاز نظر آموزش آموز دانش

  يزیچه چ -يدرس ( موضوع2-1)

ت و ماتهوا، مهواد و   یه ، ماهیمووهو  درسه   ههای  یگگیو

چهه  "متهداول   و یهار مع ساال ةدستد در یفرمت آن را با

 سهاال ، "رد یه س و آموزش قرار گید مورد تدریبا یزیچ

ن ارزش و اتتبهار  یشهتر یدا  دانهش از ب ک" یمیار قدیبس

د یبا یسکچه "و ماندگار  رپاید ساالو "برخوردار است 

، پرسش یخیتار یدگاهداموزد  قرارداد. از یرا ب یزیچه چ

و تمهده   یاساسه  ساال تنوان به یمووو  درس ةینزمدر 

 خود یخود بهاما همواره  رود یمبه شمار  یدرس ةبرنامدر 

ن یه ا تهوان  ینمقت ی. در حقگیرد یمقرار  توجهی یبمورد 

گهر در باهث   ید یاساسه  ساالسه با هر یرا در مقا ساال

ن یه را ایه بهه شهمار آورد ز   تر تمدهو  تر مهم یدرس ةبرنام

 یجها  یدر سحح برابر و یستندنگر جدا یدیکاز  ساات 

 و تاهت  یبا چه هدف یسکد به چه یبا یزیدارند. چه چ

 آموزش داده شود  یحیچه شرا

 ؟يجا و در چه زمانک –ط یمح (4- 2)

ط یان، شهرا که و م یبنهد  زمهان مربو  به زمان/ ساات  ةهم

و  ها دوره، ها یطما، فضاهاا یت اطراد، متن ی، ووعیحیما

 یجها  یتهر  بزرگاس یدر مق یل متوالکه به شک ییها حوزه

 و جامعهه ه یه الس درس، مدرسهه، ناح که ماننهد   گیرنهد  یم

در  سهاال ن یه . بهه ا کننهد  یمرا احاطه  یدرس ةبرنامت یفعال

 تهوجهی  یبه ن یشهتر یب یدرسه  ةبرناممعمول  ساات ان یم

مشهاهده   باره یندرا کصور  گرفته و حداقل شناخت و در

د به آن یتامل قدرتمند با ی  ةاندازبه  حال بااینشده است 

 رد.یصور  گ یتوجه ورور

  يبا چه هدف چرا؟ –هدف  (8- 2)

 یهها  ههدد مربو  به اهداد، مقاصهد،   های پرسشتما  

 هها  آنو ماننهد   یآموزش های یتغا، ها یتنتینی، آرزوها، 

حاوهر در  . هدد معلم گیرند یمقرار  ساالن رده از یدر ا

ط ین شهرا یه در ا آمهوز  دانهش ن یه ن محلب به ایس ایتدر

در  یمیو قهد  ی السه ک ساال ی ن یست  ایچ یحیما

گهاه  یو غالبها  در جا  شود یمآموزش در نظر گرفته  ةفلسه

امها  ؛ ردیگ ینخست قرارم ةدرجداده شده و در  یاول جا

ت یندارد و از نظر اتتبار و اهم یتیاهم ساالن یگاه ایجا

د مهورد توجهه   یگر باید ساالبرابر با هر ههت  ساالن یا

 رد.یقرار گ

  چگونه –  یفعال (2-6)

ردها اساسها   کو تمل ها روش ابزارها، ةنیدر زم پرسشن یا

م یتقسه  آمهوز  دانهش ت یه ت معلهم و فعال یه ل فعالکبه شه 

ان داده آمهوز  دانهش بهه   یو معموت  تقد  آموزش گردد یم

ن تامهل  یه ا یردهها کو تمل هها  یتفعالق ی. )از طرشود یم

 ونهدد یبه وقو  بپ تواند یممورد انتظار  یریادگیه کاست 

دا  بهها یشههد آمههوز دانههش هههای یههتفعاله کهه ییو از آنجهها

ق مشخص ین طریمعلم در ارتبا  بوده و از ا های یتفعال

ت یه معلم با توجه به فعال های یتفعالد ی، ابتدا باگردد یم

در مجمهو   گردد.( بهر حال،  یطراح آموز دانشمتعاقب 

بهه   یتعهامل  یمل و به تبهارت کت میفعال ی ن مووو  یا

 .رود یمشمار 

د یه با آمهوز  دانشند  کد تمل یچگونه با آموز دانش -

 هایی یگگیوباشد، چه  یلکانجا  دهد، به چه ش یکار چه

در نظهر   اش یادگیری یه براکد داشته باشد تا آنچه را یبا

 ار:کن یا ةیجنتن دریبنابرا و اموزد یگرفته شده است ب

 یکهار  چهه معلم  ی د  ید تمل نمایمعلم چگونه با -

ه که انجا  آنچه را  ییتوانا آموز دانشد انجا  دهد تا یرا با

موارد در نظر  یریادگی یبرا آموز دانش ی  تنوان به از او

 ، داشههته باشهد  و در اوههر رود یمههگرفتهه شههده انتظهار   

 گر،یدیکنار کن دو تامل در یا یریقرارگ

گر یدیکه بهر   آمهوز  دانشمعلم و  یرتأوتعامل و  ةناو -

 ین مسئله در رابحه با مووو  درسه ید باشد  ایچگونه با

ن هدد چگونه است  چگونه یط و با این شرایحاور در ا

در  آموز دانشن یرا به ای ن مووو  درسید ایمعلم با ی 

 ن هدد آموزش دهد یو با ا یحیط ماین شرایا

؟ شود يمدمان یعا يزیار چه چکن یاز ا -جهی( نت1- 2)

 ؟آموزد يمرا  يزیچه چ يسکچه 

در خصو   آموز دانشان معلم و ین تعامل میمحمئنا  از ا

 یزیط و با هدد مورد نظر چیما یندر ا یمووو  درس
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 3/  شوآب دیدگاه بر تأکید با درسي برنامه اساسي هاي پرسش

  یزیه چه چکن است یبه دست خواهد آمد، اما مسئله ا

 یرد  چهه زمهان  که ان یه قها  ب یآن را دق تهوان  یمچگونه  و

دسهت   یدرسه  ةبرنامه به اهداد مورد نظر در  آموز دانش

در انتهها چگونهه بهه نظهر      آمهوز  دانهش ن یافت، ایخواهد 

 یه   یو زنهدگ  رکتمل، احساس، ته ةناود  یخواهد رس

رده چگونهه خواههد بهود    که ل یت شهده و تاصه  یفرد ترب

(  در حالهت  یزنهدگ  ةو ناهو  ی، تهاطه یرا  رفتاریی)تر

 ست کیرده کل ی، فرد تاصیلک

 

 يدرس برنامه نظران صاحببررسي دیدگاه 

، بهه  یسکشده شامل چه  یبند طبقها ی یلک ساالههت 

، چهرا، چگونهه و   یجا و چه زمهان ک، یزی، چه چیسکچه 

خها  مهورد پرسهش در ههر      ساات  ةیکل، یجیچه نتا

 سهاات  ن ی، ارفته هم یروو  گیرند یبرمرا در  یبند دسته

 .دهند یمز پوشش یرا ن یدرس برنامه ةیححل ک

ن یه احتمهال قهرار گهرفتن ا    کنشهان دادن انهد   یبرا

 ر اشاره شده است:یگر به موارد زیدیکنار کتوامل در 

 سههاال ینتههر روشههنهکرانه ،(Brann,1989)بههران 

رده اسهت.  که ان یب یرگ نهس ةجمل ی را در  یدرس برنامه

مربهو  بهه آمهوزش را     یله ک ساالجمله،  ی او تنها در 

 صهور   بهه ن مسهائل را  یه تنهها تمها  ا  رد. او نه کن یتدو

موجهود   ههای  یبند طبقهه تما  کرده بلکم یتنظ یپرسش

 داده است: یجا در آنرا هم 

و  یزیه ل به چهه چ یتبد یرا برا یزیچه چ یسکچه 

و همهراه بها    یسه کق چه ی، چگونه، از طریکار چهانجا  

، یادگیرنهده  سهاال ن یه ند  از اید آموزش ببیبا یسکچه 

 ار انجا  گرفتهه کل یل و تبدکر شییتر ،یریادگیمووو  

(The transformation worked ،)  نقشهه  یههدد تمله ،

 .شود یم کدر یریادگیط یمحالعاتی و ما

ن جملهه تمها    یه در ا شهود  یمه مشاهده ک طور همان

 ةتمدموووتا   ةیکله در خصو  یو پا یاساس ساات 

داده شده است. بها   در آن واحد مد نظر قرار یدرس برنامه

 یپرسشه  سهاات  ، 1توجه به تناصر موجود در جهدول  

ف یح و توصه یبهه تووه   یتهوال  یه  ب و در یه بران به ترت

ط یت، معلم و مای، هدد، فعالیدرس ، مووو آموز دانش

ن یه تنهها تامهل گمشهده در ا    رسد یم به نظر. پردازد یم

 یریه گ جهه یمربهو  بهه نت   یینها بندی طبقه، یبند دسته

قهرار   بینهی  یشپه ن مسئله را ههم مهورد   یباشد اما بران ا

. او نمایهد  یمه و بالفاصله به محالب خهود اوهافه    دهد یم

بهه   مورد ههم ن ید ایاحتمات  با" :کند یماظهار  باره یندرا

د یههت بایههاز موفق یمحالههب افههزوده شههود: چههه انتظههار 

 "داشت 

 ن انتقاد وید ایشا یته اشاره شود و حتکن نید به ایبا

 ةرشههتن مثههال بههران از یههه اکههرد یههاتتههراض صههور  گ

 سهاال ن ینگرفته اسهت و او بهه تهدو    نشأ  یدرس برنامه

 سهاال  یه  ن یه را ایه ز پردازد ینم یدرس برنامهمربو  به 

 یآموزشه  ةیوشه ع یشه در قلمرو وسیه رکاست  یآموزش

را در حوزه  ساالن یاز ا یرد توان ینمقت، یدارد. در حق

ا یه و  هها  یهه نظرا یه ر آمهوزش  کنهو روش یا حرفه ةرشتو 

بهران   یاصهل  ةرشت، درواقعدا نمود. یپ یقا  آموزشیتاق

مهوارد   ةهمه بوده است امها او از   ی السک یشناس باستان

 ةهمه داشهته و در   یآگاه یخوب به یدرس برنامهاز یمورد ن

ه که نیت پرداخته است. گذشهته از آن، بها ا  یبه فعال ها آن

خها  مناصهر بهه     سهاات  از  یدرسه  برنامه ةرشتنا  یقی

بتوان  آید یمبه نظر  طور ینا یخودش برخوردار است ول

و  کرا در باهث آمهوزش در   یدرسه  برنامهه  ساات  ةهم

ق یه بهران از طر  ةشهد ن، مثال طهر   یبنابرا؛ ردکافت یدر

ر یدر آموزش نظ یدرس برنامه ساات  یریاشاره به قرارگ

نش یه ر  و بیآن، بصه  یهها  بخش ةهمن رشته و یخود ا

 را به منصه ظهور گذاشته است. یدیمه

در  یلسهود آلمهان  یف (Brezinka,1997) گهر، یاز طرد د

را بهه   یت، پرسهش آموزشه  یم و تربیآموزش و تعل ةرشت

ن یه رده اسهت. او ا که ن یتدو "ساالمجموته " ی ل کش

ار یه در اخت یهف و تکلت یه فعال یه  ل کمجموته را به شه 

م یتنظههح و یقههرار داد تهها بههه تووهه  یماققههان آموزشهه

آن مبادر  ورزند. او همانند بهران بهه    یقیحق یماتواها

از  یه  مربو  بهه هر  ساالبه همراه  ها نمونه بندی طبقه

 رد:کاقدا   ها آن
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 ةکننهد را ) یسه کا فاتل( چهه  یانجا  دهنده ) یسکچه  

 یحی)هدد( تات چه شرا ای یزهانگار، مخاطب( با چه ک

ا یه وه یچه شط، متن( چگونه )به یط، چارچوب، شرای)ما

ج، ینتها ) یامهدهایی پ( و با چهه  یت آموزشیاز فعال یلکش

م و آمههوزش قههرار ی( مههورد تعلههی، اوههرا  جههانبیرا تههأو

  دهد یم

ن یهه، ا1برحسهب تناصههر مشههابه موجههود در جههدول  

، ههدد،  آمهوز  دانهش ب معلهم،  یه به ترت یلما  استههامک

. بها  دهند یمح یجه را توویت و نتیط، فعالیا شرایط یما

ار را انجها  داده  که ن یه مهنظم ا  ای یوهشا به کنیبرزه کنیا

  در رابحهه بها   یزیه است اما از گنجاندن پرسش چهه چ 

ن مسهئله در  یه ده اسهت. او از ا یغهلت ورز یمووو  درس

 Personality) یتیش شخصه یگهرا " تنوان بهگر ید یجا

dispositions)" کند یمرده کاد ی. 

د یریرا در نظر بگ یدرس برنامهو مهم  یاساس ساات 

تهاب خهود   کن جملهه از  یدر اوله  (Reid,1999) دیه ر هک

 هها  آنبهه   یدرسه  برنامهمربو  به  یها مقالهتات تنوان 

اسهتهاده   سهاال رده است. او در مجمهو  از پهنج   کاشاره 

 تهوان  یمه  یرا به آسهان  ساات ن یاز ا ی رده است. هرک

 ان شده به شمار آورد:یاز ههت تنصر ب ای یندهنما

 س شوند ید تدریدر مدارس با یزیمووو : چه چ -

د یه با یار بها اسهتهاده از چهه ابهزار    که ن یت: ایفعال -

 رد یصور  گ

  یسک: به چه آموز دانش -

 و  ؛یحیط: تات چه شرایما -

 رد یان پذید پایار باکن یا یهدد: و با چه هدف -

، بر اساس الگوی کالیهن، تناصهر   (Akker,2009)اکر 

در ده تنصر مورد توجهه قهرار داده اسهت    درسی را ةبرنام

 "(Rationale) منحهق یها چرایهی   "که به غیهر از تنصهر   

برنامه درسی، سهایر تناصهر بها الگهوی کالیهن مشهترک       

 سهااتتی هستند. او ومن مشخص ساختن این تناصهر،  

ووهعیت ایهن تناصهر در     کننده روشنکه  کند یممحر  

 انهد  تبار  ساات فرایند تدوین برنامه درسی است. این 

 از:

 -2منحق: چرا فراگیرنهدگان بایهد یهاد بگیرنهد       -1

مقاصههد و اهههداد: یادگیرنههدگان در جهههت تاقههق چههه  

ماتوا: یادگیرنهدگان   -3  پردازند یماهداد به یادگیری 

یههادگیری:  هههای یههتفعال -4  آموزنههد یمههچههه چیههزی 

نقهش معلهم: معلهم     -5  آموزنهد  یمیادگیرندگان چگونه 

 -6  کنهد  یمریس و یادگیری را تسهیل چگونه فرایند تد

مهواد و منهابع: یادگیرنهدگان بها کمه  چهه چیهزی بههه        

: بها چهه کسهانی بهه     یبند گروه -7  پردازند یمیادگیری 

مکههان: کجهها بههه یههادگیری  -8  پردازنههد یمهه یههادگیری

  گیرنهد  یمه زمان: کی و چه زمهانی یهاد    -9  پردازند یم

پیشهرفت   سنجش و ارزشیابی: چقهدر در یهادگیری   -10

  اند داشته

نظرا  خود را با چهار پرسهش   ،(Tyler,1949)لر یتا

 اصلی مشخص کرد:

 یسب چه اهداد آموزشه کد به دنبال یمدرسه با (1)

 باشد 

 در کسهب  تهوان  یم یا  آموزشیالف( از چه تجرب 2)

 ن اهداد بهره برد یا یاحتمال

را بها   یریادگیا  یتجرب توان یم یب( به چه ناو 2)

ن اههداد  یه ل بهه ا یه در ن هها  آن یاحتمهال  ییاراکه هدد 

 نش نمود یگز

را بهه   یا  آموزشین تجربیا توان یم)الف( چگونه  3

 نمود  دهی سازمانم و یارا و ومربخش تنظک یناو

ا  یههتجرب دهههی سههازمانم و یتنظهه ةناههوب(  3)

 باشد  تواند یم ماور چگونهبا هدد آموزش  یریادگی

ن یهی ن اهداد را تعیا ل بهین توان یمالف( چگونه  4)

 نمود 

ا  یه تجرب یاوربخشه و  ییاراک یابیارزش ةناوب(  4)

  گیرد یمچگونه صور   یریادگی

 "هکه لر هسهتند  یتا ةاشاره شد یها طر ن موارد از یا

د در یه و با گیرنهد  یمه  یجا یاساس ساالچهار  ةدر دست

پاسهخ   یو طر  آموزشه  یدرس برنامههر نو   یزیر برنامه

 (.1)   "داده شوند
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 ی ن استهاده از ین تدویبرجسته در ا ةیصخصن یاول

ن طهر   ی. ااستفهرست از آن  ی  یبجا ساال ةمجموت

 برخوردار است. ییالگو یگگیاز سه و

 یدرسه  برنامه های یبند طبقها ی یلکدر آن، تناصر  -

همهراه بها پاسهخ )بهه      گهردد  یمه طر   ساال ها آنه از ک

( یابیو ارزشهه دهههی سههازمان، یهها تجرب اهههداد، یتبههارت

 ؛گردند یممشخص 

در  یهر تنصهر وهرور   ةباردر یلک ساالن یبه تدو -

 ؛ وشود یمآن پرداخته 

م یو تنظ یبند دستهدر آن  ساات و  ها یبند طبقه -

 .شوند یم

ا مرتهب شهده و   یه پو یتهوال  ی در  پرسشن چهار یا

 یگهر یپهس از د  یکهی  هها  آن یریه قرارگ بهر اسهاس  تنها 

 یگهر ید سهاال بهه   سهاال  یه  تا  اند نشده یبند فهرست

ن مشخصه بهوده و  یمربو  به اول ساالن یختم گردد. اول

ن یمربو  است. در اوله  یانیپا یگگیهم به و یانیپا ساال

صهابت   یدرسه  برنامهه از  ییهها  جنهب چ یه ةدربار ساال

ر و که ن تنصر مربهو  بهه ته  یه در آن به اولکبل شود ینم

( گهردد  یمافت یا نقشه درین طر  یاز ا که یناو بهتمل )

 یانیپا ساالو در  شود یماشاره  یبا تنوان اهداد آموزش

نها   ه ر و تمهل به  که مربهو  بهه ته   یانیه هم به تنصهر پا 

، سهاال ن دو یه ان ایه . در مشهود  یمه پرداختهه   یابیارزش

ه کوجود دارند  یریادگیا  یتجرب ةینزمدر  ییها پرسش

قبل محر  شد و  سااله در کهدد ل به یدر ن توانند یم

د یه مه یاتیه ن تجربیچنه  یماور بهرا  دهی سازمانن یمتأ

 سهاال ن ین و آخهر یان اولیارتبا  م ساالن دو یباشند. ا

ا  یه د گهت: چگونه تجربیبا ی. به تبارتروند یمبه شمار 

نش شهده  یحصول بهه اههداد گهز    شده در دهی سازمان

 .گردند یمشرفت اوبا  یت و پیموفق یبرا

مربهو  بهه    سهاال ن یگهر اوله  یبار د یانیپا پرسشدر 

ر کمربو  به ته ساات  ةو مجموت شود یماهداد محر  

 یگگه یو یه  ن مهورد  یه . اگردند یمار کآش یو تمل بعد

را یه سهت ز ین یاربرد تمله که  یبوده و ورورتا  دارا ینظر

ار آغهاز  که ، ساالن یه در تمل از اولکوجود ندارد  یلزوم

ار که به ماض آغاز بهه   ساات  یایپو یتوال شود. اصوت ،

؛ ردکههتمههل خواهههد  یا نقحههها نقشههه در هههر یههطههر  

ه ههدد آن  که  یسهاال در ههر   ین تهوال ی، ایگرد تبار  به

 ةیوشه  یقه یط حقیر و تمهل در شهرا  کته ةشاندن مسئلک

و  یقبله  سهاال بهه   سهاال . ههر  کنهد  یماجرا باشد، تمل 

 ارتبا  دارد. یبعد

ه در آن که اسهت   ی السه ک یها طر  از یکیطر  تایلر  

 یتوال ی ن و در یجامع( تدو طور به) یادیبناصول  ةهم

 .اند شدها مرتب یپو

 ةا قاتدیرد آکن پرسش را محر  یا توان یم حال بااین

امهل بهودن   کو  یپهارچگ یک رغهم  یتله لر یتها  ةن شدیتدو

بهه  بهودن خهود را    یت و تمومیان جامعکن است امکمم

ار یتناصهر بسه   ةو باث دربهار  کار اندیبس ساات  یلدل

در  یسهاال چ ی، هه مثهال  تنوان بهامال  از دست بدهد. کم ک

، آمهوز  دانهش از چهار تنصر معمول معلم،  ی  یچه ةنیزم

ن تناصههر یههن نشههده اسههت. ایط تههدویمووههو  و ماهه

را او یه سهتند ز یلر خهارج ن ید و توجه تایاز د تنوان یچه به

 "منابع" تنوان به ها آن ةبه باث دربار یدیمد یها مد 

( پرداخته یرنده، جامعه، مووو  درسیادگی) یدرس برنامه

او در  ةنقشه ن طهر  و  یه ن مهوارد در ا ی، اهرحال بهاست. 

 .اند نشدهده یشکر یبه تصو یساالا ی یچ غالب موووتیه

از  کیه تعداد اندکنیاز ا (Ornstein,1987) اورنشتاین

ار داشهته و  کسهرو  یادیه بن ساات زمانش با  یزانر برنامه

 ةبه منظور باهث دربهار   یاتیح درست و ساات به طر  

اظههار   پرداختنهد  یم یدرس ةبرنام یاجرا ةویه و شینظر

 15خهود را بها    ی. وی فهرسهت شخصه  نماید یم یشگهت

مشهاهده   2)جهدول   کند یمارائه  یادیو بن ای یهپا ساال

 د(.یینما
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 3351اورنشتاین، از دیدگاه يدرس ةبرنام سؤاالت. فهرس  2جدول 

؟شودیمفیتعریدرسبرنامهچگونه.1  تیماه

ست؟یچیدرسبرنامهمیدرتنظآموزدانشتمعلموی.نقشومسئول2 معلم

 عناصر

آموزدانش

؟شودیممنتقلیدرسبرنامهقیرآنازطریوچهغالمللیبینصورتبهچههایییهنظروهافلسفه.چه3

است؟یضروریدرسبرنامهازدانشی؟چهنوعاندکدمیدرسبرنامهدانشیقلمروها.4

؟اندکدمیدرسبرنامهالزمومهمیهابخش.5

رد؟کمیراتنظیدرسةبرناملکنشیبهبهترتوانیم.چگونه6

ییمحتاوایهااشاکلنیوارزشبرخورداراست؟بهتارییاراکنیشتریمحتواازباییدامموضوعدرسک.7

منمود؟یآنراتنظتوانیم؟چگونهاندکدم

یموضوعدرس

نارتباطراباایشتریبهاآنازیککدامهستند؟یرگذارتأثیدرسبرنامهبریاسیوسیاجتماعیروهای.چهن7

؟آورندیمبهوجودایردهکلیتحمدرآنراهایییتمحدوددارد؟چهیدرسبرنامه

؟گذاردیمیرتأثیدرسبرنامهراتبریینتغی؟چگونهادهدیمرخیدرسبرنامهراتدریی.چراتغ8

طیمح

لنمود؟یتبدهاآرمانرابههاآنتوانیم؟چگونهاندکدمیدرسبرنامه.اهدافومقاصد9

تاوانیتعلقدارند؟چگونهمایسکازهابهچهیننیرد؟اکفیراتعریآموزشیازهاینتوانیم.چگونه11

تقرارداد؟یازهارادراولویننیا



هدف

یازهاایدربارآوردننهاایاتفعالینتارمناسبیریادگیهاییتفعالچه؟دهدیمرخیریادگی.چگونه11

رندههستند؟یادگی

منمود؟یراتنظهایتفعالنیلاکنشیبهبهترتوانیم.چگونه12

تیفعال

یساکمپرداخات؟چاهیسبآندارکدریسعآنچهنییتعاسنجشوییریگاندازهبهتوانیمچگونه.13

؟یسکچهیمسئولاست؟بهچهمنظوروبرا
جهینت

ست؟یچیدرسبرنامهتمتخصصی.نقشومسئول14

؟اندکدمیابیوارزشیدرسبرنامهونظارت،یدرسبرنامهوآموزش،یدرسبرنامهانی.ارتباطمناسبم15
 اجرا ةویش

 

لر به یاساسی تا ساات اورنشتاین تالوه بر گنجاندن 

گر اقدا  نمود. یموووتا  د ةدربارشتر یب ساات ن یتدو

 سهاات  بهه   یاورنشتاین توجه خاص ساات در فهرست 

 سهاات   سو  ی را یصور  گرفته است ز یمووو  درس

د جهز   یرا با ها آنه کت ین واقعیاز ا یدر فهرست با آگاه

 یبه شهمار آورد بهه مووهو  درسه     یدرس برنامه ساات 

 مشهاهده  2اختصا  دارد )تنوان مووهو  را در جهدول   

معلم و  های یتمسئولو  ها نقش ةدربارد(. بعالوه، او یینما

بهر   یاجتمهات و  یاسه یس یرا تهأو (، 2 ساال) آموز دانش

گههر در خصههو  ید سههاات  ( و7 )سههاال یدرسهه برنامههه

 پرسهش ) یدرسه  برنامهه و تمهل  ی اجهرا  ةیوشت و یماه

لر یپرداخته اسهت. محمئنها  تها    ساالبه طر   (1،14،15

 ینینون تهدو کده نگرفته است امها تها  یرا ناد ساات ن یا

ا یه طهر    یه  را در  هها  آنا یه انجا  نداده و  ها آن ةدربار

لر یتها  سهاات  نداده است. برخالد مجموته  ینقشه جا

 سههاات م شههده اسههت، یا تنظههیههپو یتههوال یهه ه در کهه

 م نشده است.یتنظ یبین ترتیاورنشتاین با چن

 يدرس برنامهوه اجرا و عمل ی( ش1)

بههه نهها   یالتکیا تشههیههت یههن ههههت تنصههر، موجودیهها

نهون متخصصهان   ک. ادهنهد  یمه ل کیرا تشه  یدرسه  برنامه
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 یال  نگههاهکین تشههیههتواننههد بهه ا  یت مههیههم و تربیتعله 

ابنهد و  یگاه خودشان را بها توجهه بهه آن در   یندازند، جایب

 سهاات  نهد.  یرا محهر  نما  سهاات  از  یب متههاوت یترت

ن مسهائل  یه اجهرا و تمهل ا   ةیوشه طر  شده بهه   یاساس

 رده و تمل نمود کر کد تهیمربو  است: چگونه با

 رد؟کد یبا يکار چه -عمل (1-3)

 یهزی ر برنامهه و  گیهری  یمتصهم ن دست بهه  یاز ا سااتتی

و بهبههود آن مربههو   یابیهه، اجههرا و آزمههودن، ارزدرسههی 

 .شود یم

دگاه شههواب، یههد یانیههمثههال، در بخههش پا  یبههرا

در پاسخ به پرسش بخش تمهل   نظر تبادلو  یشیاند ژرد

ح داده یتووهه یدرسهه برنامههه یریههگ میتصههم ةینههزمدر 

د یه ردر محالعها    یدرس برنامه ینو تدو. ساخت شود یم

(Reid,1999) و  یشانهد  ژرد پهرداز  یهه نظر یه   تنوان به

ط ی، مووهو ، ماه  آموز دانشر به همراه معلم، یگ مشور 

 .رود یممورد باث به شمار  یانی، مووو  پایدرس برنامه

 یدرسه  برنامهمربو  به تمل در  ساات ، یلکدر حالت  

 مندانهههه ژردو  یتبهههادل سهههاات  آنچهههه تنهههوان بهههه

(Deliberative) ن یرا ایمعرود هستند ز شوند یمده یامن

رد  یه د انجا  گیبا یکار چه یاز چارچوب پرسش ساات 

ل کشه  هها  آنداده شده بهه   یها پاسخ وبرخوردار هستند 

 .(Dillon,2009) دارند یتمل حل راهو  گیری یمتصم

  میشیندیچگونه ب-شهیر و اندکتف (2- 1) 

قا  یو تاق کاوش ،یدرس برنامهمربو  به محالعا   ساات 

 یدرسههه برنامههههو درجههها   واحهههدهانهههه، ین زمیهههدر ا

(Curriculum courses and degrees) ،پههردازی یهههنظر ،

ن یه در ا ها آنو مانند  یدرس برنامه های یدگاهد، ها یدئولوژیا

 طهور  بهه ن دسهته  ی. گذشته از آن، اگیرند یمقرار  بندی گروه

ر افهراد متخصهص   کته ةناو ةینزمدر  سااتتیتمده شامل 

 است. شان یدرس برنامه های یتفعالدر هنگا  شرو  

نههه از ین زمیههآموزنههده و مووههق در ا  ةنمونهه یهه 

. او در آید یمبه دست  (Taylor,1999) لوریت های یبررس

و  هها  دسهتورالعمل تاب خهود بها تنهوان    کن جمله از یاول

بهه   یدرسه  ةمحالعها  برنامه  د در یه جد های یریگ جهت

با استهاده از  یدرس ةمحالعا  برنام ةف حوزه و رشتیتعر

چهه  -: پهردازد  یم یهی/توصیزیو در قالب تجو ساالسه 

ار بهه  که ن یا-س گردد ید تدریشود/با یس میتدر یزیچ

نائهل   یبهرا -د منجر شهود   ی/باشود یممنجر  یزیچه چ

د یه وهرور  دارد/با  یارکه چه  ایی یجهنتن یشدن به چن

 رد یصور  گ

 یه   یهه ین تعریه چنه که  آید یبنظرمنحور ینون، اکا

ه کآن یبجا ساات ن یرا اید زیف نادرست به شمار آیتعر

حاور  ساات دگاه افراد در خصو  یار و دکاز اف یبخش

ن اشهتباه بهه   یه امها ا ؛ شود یمختم  یدرس برنامهباشد به 

ن ی. او در اگردد یمح یلور تصایت یبعد ةجملسرتت در 

به  یدرس برنامهمحالعا   ةرشته در ک کند یمان یجمله ب

. در شهود  یمه پرداختهه   سهاات  ن یبه ا یپاسخ ده ةناو

ف محالعا  یقصد دارد به تعر ساالن یق ایواقع، او از طر

و بهه   بهردارد فراتهر گها     یبپردازد و در راه یدرس برنامه

 مبهادر  ورزد:  ا  آن بر اساس تبارا  روبروین جزئییتع

[، بها  شهود  یمه پاسهخ داده   ساات ن ی]به ا یبا چه زبان"

ه و یه ا  و بر اسهاس چهه توج  ید و فرویتوجه به چه تقا

 ".گیرد یمل کار شکن یا یمنحق

 Questions) متهکرانهه  ساات ، ساات ن گروه از یا

of thinking) قها   یو دق شهوند  یمبر شمرده  یدرس برنامه

بههره   یدرس برنامهف محالعا  یتعر یبرا ها آناز  توان یم

اسهتهاده   یدرسه  برنامهه  یبهرا  سهاات  ن یه برد )امها از ا 

 (.شود ینم

در محالعهها ،  سههاات ن یهها ییاراکههاز  نظههر صههرد

ح یدر تووه  هها  آناز  تهوان  یمه  هها  آنو ماننهد   ا  یتاقق

روزانهه   یارهاکدر انجا   یزانر برنامهرانه کمته یندهایفرا

ن رشهته و حهوزه،   یرد. پرداختن به اکشان هم استهاده ی

د آن را یه ه باکه ست بلیر نکاز خرد و ته یت خالیفعال ی 

ن یبنهابرا ؛ در نظهر گرفهت   یر دائمکاقدا  همراه با ته ی 

ر ماققان و نهاظران  کته ةناو، مووو  تنها ساالن یدر ا

ر که ته ةناهو ه مووو  اساسها  بهه   کست بلین یدرس برنامه

 یدرسه  برنامهه  ةدربهار ه در هنگا  اجرا و تمهل  ک یسانک

 .شود یمدارند مربو  
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ن مووهو  بهه   یه ا ههای  یگگهی وف ین توصید بهتریشا

 ر باشد:یل زکش

ت در یه م و تربید متخصصان تعله یه باکرا  سااتتی -

 یبه خاطر بسپارند چهه مهوارد   یدرس برنامهاجرا و انجا  

بهه صهور     سااتتین متخصصان به چه یا -ا یهستند  

  دهند یمپاسخ  یتمل
 

دگاه ی  از د يدرس   برنام ه  ةاساسي ح وز  هاي پرسش

 شوآب

دگاه شهواب و  یه د یخوانندگان با رجو  دوباره به مثال اصهل 

ن یب موجود در به یل سه ترتکسخت او با  ةجملخلق  کدر

مربهو    ساالشگهت زده خواهند شد. در آغاز او به  ساات 

ست  یچ یدرس برنامه، کند یماشاره  یدرس برنامهت یبه ماه

ن یجهواب چنه   یه به درستکرا  یاز موارد یکیو در پاسخ، 

ا یه  هها  یهدگاه داز  یکهی . نمایهد  یمه شهنهاد  یاسهت، پ  یسوال

 ر است:یل زکشواب به ش یها برداشت

  یماه (3)

: کهنم  یمان یب یدرس برنامهر را در رابحه با یدگاه زیمن د

، آمیهز  یهت موفقتبار  است از آنچه به طور  یدرس برنامه

 یهها  کهنش توسط معلمان متعهد و با استهاده از منابع و 

مناسب در ارتبا  با ی  حوزه مشرو  معرفتی، مههارتی  

منتقهل شهده    آمهوزان  دانهش و ارزشی به گروه خاصی از 

در بستر تهامال  جهدی گروههی بها      ها یمتصماست. این 

 -ه در جریهان یهاددهی   حضور نمایندگان کلیه کسانی ک

 .گیرد یمیادگیری حضور دارند، انجا  

ا یه ان جهوهر  یبة دربار یکار خاصچ ی، شواب ههرحال به

آن بهه خواننهدگان    های یگگیوو خوا  و  یدرس برنامهذا  

 سهاال ما  به سمت یس او مستقکه برتکانجا  نداده است. بل

ن یدومه  یدارا سهاال ن یه . اکند یمت کن نو  حریاز ا یبعد

ن انهوا  متههاو    یهی بوده و به تع یدرس برنامهب تناصر یترت

 .پردازد یم یدرس برنامهل در یتناصر و مواد دخ

 عناصر (2)

ل موفهق و در درجها  متههاو     کبه ش آنچهنتایج:  -

 ؛شود یمانتقال داده 

 متهاو ؛ آموزان دانش: به آموز دانش -

 ق معلمان متعهّد و دلسوز؛یمعلم: از طر -

 مناسب؛ یها کنشت: با استهاده از منابع و یفعال -

(: در ارتبهها  بهها یهه  حههوزه مشههرو   1مووههو  ) -

 و معرفتی، مهارتی و ارزشی؛

 ... آموزان دانش(: به گروه خاصی از 2مووو  ) -

شواب اشاره  ةیانیباز پاسخ در  یبات به بخش ةدر نمون

رده و که را محهر    یدرسه  برنامهشده است. او پنج تنصر 

دو  یبا تنوان مووو  درس ها آناز  یکی یبرا حال یندرت

نش ی، گهز یو منحقه  یقهانون )ن نموده اسهت  ییتع یگگیو

ن یههدد و قصهد و همچنه    ةدربهار ن شهواب  یکشده(. له 

نداشهته اسهت بها     یا چ اشهاره یط هیا شرایط یما ةدربار

از چههار پرسهش    یکهی  تنهوان  بهن موارد همواره یه اکآن

و مووو  بهه حسهاب    آموز دانشنار معلم، کمعمول او در 

ار خهود  که بهه   یله ک سهاال ن یه هرحال، او با ا ه. بآیند یم

دارا  رغهم  یتله  یگهر ید ساالو به سمت  دهد یمخاتمه 

 یاجههرا ةیوشههب متهههاو  بهها تنههوان یههترت یهه بههودن 

در خصهو    یکهار  چه. دهد یمر جهت ییتر یدرس برنامه

 د انجا  داد یبا یدرس برنامه گیری یمتصم

 وهیش (1)

از نظهر شهوآب، نماینهدگان     :گیري یمتصم –الف( عمل  1)

حضهور   گیهری  یمتصهم چهار مقوله اصلی باید در جریان 

. ایههن نکتههه را از (Schwab,1997) فعههال داشههته باشههند

دریافهت. رهبهری    تهوان  یمه نیز  یدرس برنامهتعریف او از 

بهها  یدرسهه برنامهههایههن گههروه بههه تهههده یهه  متخصههص 

ویگه مورد نظر شهوآب اسهت و    های یتقابلخصوصیا  و 

بههدین ترتیههب، نماینههدگان پههنج دیسههیپلین در فراینههد  

 یدرسهه یههها برنامههه ةدربههار گیههری یمتصههمپههگوهش و 

. (Mehrmohammadi,2010)مشارکت خواهنهد داشهت   

ق یه از طر یگروهه  گیهری  یمتصهم و  یر جهد که بعد از ته

از  ینههیمع ةدسههتل در آمههوزش یههنههدگان افههراد دخینما

در نهزد   هها  آنه که ن مووهو   یه با تلم بهه ا  آموزان دانش

 شناخته شده هستند گیرندگان یمتصم

روش محلههوب و  یدر تبهار  بههات، شههواب بهه معرفهه  

در خصههو   گیههری یمتصههم یخههود بههرا  یاههیترج
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و  یگروهه  نظهر  تبهادل ل مشهور  و  کبه شه  یدرس برنامه

ه او در که  اسهت  یا نمونهن مورد تنها ی. اپردازد یم یمال

قهت  یروش در آن وارد شده اسهت و در حق وه و یش ةحوز

بهه همهان   )اجرا است  ةیوش درن تمل گنجانده شده یاول

وسهته  یپ ةمشخصه  ی  صور  بهه خود او آن را ک یلکش

ن مهورد مووهو    یه تهالوه، ا  ه(. بدهد یمح یدر تمل توو

مهم به  ةجملن یه با اک دهد یمل کیاو را تش ةمقال یاصل

 آن پرداخته است. ةارائو  یمعرف

 سههاال یناز چنههد یههت بایههم و تربیمتخصصههان تعلهه

 وتالیهل  یهه تجزو بهه   بردارند دست یو شخص یررسمیغ

ا ههر  یه شواب  ةینظراز  یتر مناسب کدر منظور بهپاسخ 

شهناخت   یار خصوصها  بهرا  کن یبپردازند. ا یگرید ةخبر

د یه با انهد  شدهن پاسخ یه منجر به اک سااتتیبهتر ارزش 

 ةجمله ه چگونهه  که رد که مشهاهده   توان یمرد. یصور  گ

اشاره دارد  یمتهاوت ساات به  طرد ی ازشواب  ةیچیدپ

ب و یرا با محر  نمودن ترت یر جهتییگر ترید ییو از سو

. او دهد یمبدون پاسخ نشان  ساالازچند  یل متهاوتکش

و بهه   گیهرد  یمه ده یرا ناد ساات از  یند برخین فرایدر ا

 تهوان  یمه امال  ک. دهد یمپاسخ  ها آن ةیبقبه  یل جزئکش

 ةیه نظر نیان شهده بهه جههت انتقهاد از تهدو     یاز مسائل ب

نجها بها ههدد    یدر ا هها  آن ةارائه رد امها  کشواب استهاده 

م یبه متخصصان تعله   مکصور  گرفته است:  یتر مهم

دسههته از  آنن تنههها یههیو تع ییشناسهها یت بههرایههو ترب

 هها  طر در  ها آنمناسب  ییگو پاسخه قادر به ک سااتتی

 شان هستند.یاجرا های یوهشو 

از ابتهدا   سهاات  و فهم درست  ک، دریورور ةمسئل

قابهل   یهها  پاسهخ  توان یمه کن صور  است یاست. در ا

د یه رد. باکووع  وچرا چون یبو  یقحع ساات  یدفا  برا

 در حهال  آنچهه ن مهد  فهرد از   یه در تما  اکرد کاشاره 

 .دارد یانجا  است آگاه

 

 گیري یجهنتبحث و 

یه  حهوزه    تنهوان  بهه  یدرسه  برنامهاز آنجایی که رشته 

محالعاتی، حوزه نسبتا  جهوانی اسهت کهه دوران رشهد و     

از سهوی دیگهر بهه خهاطر      ؛ وگذرانهد  یمه تکوین خود را 

و  نظهران  صهاحب آن؛ بسهیاری از   ای رشهته  یهان مماهیت 

نویسندگان حوزه نسبت به روشن نبودن حهدود ورهور و   

، رو ازایهن . انهد  کهرده شهاد نبودن ماهیت آن ابراز نگرانی 

کافی  ةدر قالب تلمی و تملی به انداز یدرس برنامهحوزه 

ساختارمند نیست تا بتوان با اصولی منسجم و منظم آن 

 تبیین کرد. را

 سههاات بهها  یدرسهه برنامهههمحالعهها  ة متخصصههان رشههت

 یهزی ر برنامهه بههمهیم   که آنفراوانی روبرو هستند. برای 

درسی چیست باید ابتهدا تصهور کنهیم کهه متخصصهان      

 کهه  آنو بهرای   دهنهد  یمچه کارهایی انجا   یدرس برنامه

بههمیم که متخصصان این رشهته چهه کارههایی را قهرار     

است انجا  دهند، باید درک کنیم که این متخصصان بها  

 شهمار  یبه  سهاات  وبرو هستند. تعداد این ر سااتتیچه 

ة حکایهت از وظهایف پیچیهد    سهاات   شماری یباست و 

 متخصصان این رشته دارد.

 نظهران  صاحب، در این مقاله با بررسی دیدگاه رو ازاین

حوزه برنامه درسی خصوصا  دیدگاه شهوآب سهعی شهده    

در حهوزه   سهاات  کهه طهر     هها  پرسهش است بهه ایهن   

اساسی حهوزه   ساات رد  و اربردی دچه کا یدرس برنامه

چیسهت    یدرسه  برنامهه  یهت ماه  انهد  کهد   یدرس برنامه

 یدرسه  برنامهه  ةدهنهد  لکین تشه یادیه و بن یتناصر اصهل 

محهر    توان یمن تناصر یا ةدربار سااتتی  و چه اند کد 

د متخصصهان در اجهرا و تمهل    یه ه باکرا  سااتتینمود  

هستند  پاسخ  یبه خاطر بسپارند چه موارد یدرس برنامه

 داده شود.

ه کههباشههد  آور شههگهتن مووههو  یههان ایههد بیشهها

 سههاات  ةحههوز درمناسههب  یاز طرحهه یبرخههوردار

. در شهود  یمه هم  ها آنمناسب  اربردکسبب  یدرس برنامه

 ی هر  که یا گونه بهن طر  یاز چند یمند بهرهقت یحق

ند، یرا تروه نما یدرس برنامهة از حوز یمتهاوت یها جنبه

چ یه هه که ن امر آن اسهت  ی. تلت اآید یمنظر ه ب یورور

قلمههرو  در خصههو  توانههد ینمهه ییبههه تنههها  یطرحهه

 ههای  یوهشان یاز م ها طر به باث بپردازد.  یدرس برنامه
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ار رفتهه  که بهه   های یگگیو، ها آنمهم در  های یدهپد ةارائ

دنبال شهده در   ، اهداد مورد نظر، اصولها آنز یتما یبرا

نش یان شده گهز یب های یدگاهدو  ها قضاو ، ها آنم یتنظ

ن یه در اک پردازانی یهنظر ةیکل. (Dillon,1984) شوند یم

امال  که دگاه یه ان آمهده اسهت د  یسخن به م ها آنمقاله از 

از  یبرخه  ةیگوت یدر رابحه با اهم یکیار نزدیمشابه و بس

آن در  تهر  گستردهل ک)و در ش یدرس برنامه ةرشت ساات 

ه که سهت  ا یدر حهال ن یه ( دارنهد ا وپرورش آموزش ةحوز

ن حهوزه محهر    یرا در ا یمختله ساات  ها آناز  ی هر

ان شهده اسهت   یه با توجهه بهه آنچهه ب    یجهدرنت. اند نموده

ف نمههود: یههتعر گونههه یههنا تههوان یمههرا  یدرسهه برنامههه

ه که ل شهده اسهت   کیتشه  یاساس ساات از  یدرس برنامه

مشهخص بهه    ییهها  پاسهخ  ةدهند ما نشان یاجرااتمال و 

در حهال انجها     آنچهه دانستن  ین، برایبنابرا؛ است ها آن

 رسهند  یمه تمال  به پاسخ ک سااتتید نسبت به یاست با

 یاز آن، برا گذشته وجود داشته باشد. یشناخت و آگاه

ه کآن رغم یتلان گردد ید بیبا یدرس برنامهدرست  یاجرا

امال  متهاو  ک یها پاسخ، یدرس برنامه ساات به  توان یم

د یههار باکهه در آغههازن یکو احتمههات  درسههت داده شههود لهه

 محر  گردد. یسانیکمناسب و  ساات 
ساخت و  ةناواز قبل از  تواند ینم کس هیچمتأسهانه 

 تهوان  یمآگاه باشد. البته  ساات از  ین طر  مناسبیتدو

از  تهوان  یمه هم بهره گرفت.  یر و فنونیاز تداب باره یندرا

ا یه اسهتهاده نمهود    هها  طهر   یبهرا  یمتههاوت  یهها  شکل

مدنظر  ها طر ارها را در یاز مع ییاه مجموته یریکارگ به

صور  گرفتهه و   های ینشگزن موارد به یقرار داد. تما  ا

هدد مورد نظر وابسته اسهت.   یما  انجا  شده برایتنظ

 ییار نهایمع ی هر طر   یه براکاست  یخوشبخت یجا

 کههه یدرصههورتو قابهل دسههترس وجهود دارد البتههه تنهها    

ار یه ن معیه قهت ا یه انجا  شده باشند. در حقیمقدما  اول

 .رود یممحر  شده به شمار  یانیپا ساال، یینها
ا یه هر طر ، فهرسهت   ییاراکدر  ییو غا ییار نهایمع

 1ه در جهدول  که  یماننهد طرحه   ساات از  ییها مجمو 

 یا بهه تبهارت  یه  یهی گرا تمهل زان یه شده است م مشاهده

ه که ن مووهو   یه ط است. ایط و مایدر شرا ها آن ییاراک

ر و تمهل در  که ش و ارتقا تهیدر افزا ساات تا چه اندازه 

 یانیه پا سهاال  درواقهع اسهت    مهاور  یدرسه  برنامهقلمرو 

ه بهه فهرسهت   که  آیهد  یمه به حساب  یدرس برنامهقلمرو 

ن یه . پاسهخ بهه ا  شهود  یمه اوافه  آن ةشدمحر   ساات 

ق جسهتجو نمهود   یه و در تاقیدر نظر توان ینمرا  ساال

 درواقعما قرار دارد.  یرامونیط پیه پاسخ به آن در ماکبل

رد. که تجربه  یدرس برنامه یط اجرایآن را در ما توان یم

 ةارائههدر  یل تملههکافههراد بههه شهه  در آنه کهه یحههیما

 یدرسهه برنامههه یوههرور سههاات بههه  یافکهه یههها پاسههخ

 .کنند یمت کمشار

ن ناهو اتهال    یبهد  تهوان  یمرا  گیری یجهنتدر پایان، 

در خصهو    یفهرسهت بهتهر   یه   تهوان  ینمه ا ینمود: آ

ا در حهال  یه ن نمود  و آیه و تدویته یدرس برنامه ساات 

 بهه وجهود   ساات بهتر از فهرست  یزیچ توان یمحاور 

 آورد 
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