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طراحيبرنامةدرسی
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ميمنتعابدينیبلترک
 دانشجوی دكترای برنامه ريزی درسی

 دانشگاه اصفهان
سيروسمنصوری

كارشناس ارشد برنامه ريزی آموزشی

1 اشاره 

 ام اف کالين الگوهايی را که در برنامة درسی تا به حال شکل گرفته اند و به 
طراحی ساختار برنامة درسی پرداخته اند، مرور كرده است. او براساس اين مرور 
معتقد شده است كه سازمان يا ساختار برنامة  درسی به موجب دو گونه تصمیم گیری 
در دو سطح متفاوت به هنگام تکوين برنامه شکل می گیرد: 1. »سطح فراگیر يا عام« 
که بر تصمیم گیری در خصوص مبانی ارزشی ناظر  است و2. سطح خاص يا جزئی 
ک��ه بر تصمیم گیری های فنی در خصوص برنامه ريزی و چگونگی اعمال عناصر 

برنامه ناظر است )کالين،1985(. 
در واقع به نظر کالين در بعد يا سطح فراگیر طراحی برنامة  درسی، برنامه ريز 
منابع اطالعاتی را با توجه به ديدگاه ارزش��ی يا فلس��فی  نظام موردنظر انتخاب 
می كند. کالين سه منبع اطالعاتی را ذکر کرده است كه در اغلب منابع تخصصی 
به چشم می خورند و عبارت اند از: دانش آموز، جامعه و دانش مدون. او در بخش 
ديگر يا س��طح فنی تر، اين موضوع را پیگیری می کند که بعضی عناصر فنی تر و 
تخصصی تر هستند و از ديدگاه برنامه ريز درسی از منابع اطالعاتِی قباًل بیان شده، 
يعن��ی دانش آموز، جامعه و دانش مدون نش��ئت می گیرند. اين عناصر فنی به طور 
کلی عبارت اند از: هدف ها، محتوا، فعالیت های يادگیری دانش آموزان، روش های 
ارزشیابی، منابع و ابزار يادگیری، زمان، فضا يا محیط، گروه بندی دانش آموزان و 

راهبردهای تدريس. 
کالين معتقد اس��ت که هر طرح برنامة درس��ی، چه به صورت آشکار و چه 
به صورت غیر آشکار، با توجه به الگوی ذهنی خود برنامه ريز برای هر يک از اين 
عناصر و بايسته هاي موردنظر نظام آموزشی شکل مي يابد. در اين مقاله، چگونگي 
پديد آمدن يك برنامة درس��ي با پیروي از هريك از الگوهاي س��ه گانة ياد ش��ده: 

موضوع هاي درسي مدون، دانش آموز و جامعه مورد بحث قرار مي گیرد.

ها:
ژه 

 وا
يد

کل

طراحي
برنامةدرسي،
الگويمبتني
بردانشمدون،
الگويمبتنيبر
دانشآموز،الگوي
مبتنيبرجامعه

                           الگوي اول                                                                
الگوي مبتني بر دانش مدون

اولی��ن الگ��وی مورد بررس��ی 
ب��ر  مبتن��ی  »الگ��وی  نويس��نده 
موضوع های درس��ی مدون به عنوان 
منب��ع اطاعات��ی« اس��ت. به نظ��ر 

نويس��نده موضوع های درسی مدون 
منب��ع  رايج تري��ن  و  معمول تري��ن 
اطاعات��ی ب��رای تصمیم گیری های 
مربوط به طرح برنامة درسی هستند. 
اين موضوع ها  از آن نظر مبنای کار 
برنامه ريزی درسی قرار می گیرند که 
منعکس کنن��دة عقل جمعی بش��ر و 

نمايانگر میراث فرهنگی و دانش��ي 
آدمیان محسوب مي شوند. اين طور 
تصور می شود که مطالعه و فراگیری 
قال��ب مجموعه های  در  موضوع ها 
مدون عل��م اقدامی اساس��ی برای 
ادامة پیشرفت تمدن هاست. فراگیری 
اي��ن مجموعه های م��دون از دانش 
بش��ری يکی از ش��اخص های فرد 
تحصیل ک��رده نیز به ش��مار می رود. 
نويس��ندة مقاله معتقد است که طی 
چندين ده��ه، به خصوص دهه های 
1960 و 1970 میادی، اين الگو در 
برنامه ريزی درسی آمريکا حکمفرما 
بوده اس��ت. در واقع ه��دف از اين 
نوع طراحی آن اس��ت که س��اختار 
رش��ته های تخصصی به دانش آموز 
القا شود و امید است که دانش آموز 
در آين��ده رياض��ی دان، فیزيک دان، 

شیمی دان و غیره بشود. 
بنابراين استفاده از موضوع های 
درسی به عنوان منبع اطاعاتی ايجاب 
می کند ک��ه محتوای برنامة  درس��ی 
بر س��ازمان دهی منطقی تأکید داشته 
باش��د. خود اين الگو به چهار گونه 
تقسیم می شود: موضوع های درسی 
بین موضوعی  مجزا، چندموضوعی، 
و در نهاي��ت موضوع ه��ای عام. در 
موضوع های درس��ی مج��زا، با هر 
يک از موضوع های درسی به عنوان 
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يک حوزة مس��تقل در برنامة  درسی 
برخ��ورد می ش��ود و ب��رای مرتبط 
کردن اين موضوع ها هیچ کوشش��ی 
به عمل نمی آي��د. دومین نوع، »چند 

موضوع��ی« ي��ا »موضوع ه��ای 
مرتبط« اس��ت و زمانی شکل 
می گی��رد ک��ه چن��د موضوع 
درسی با يکديگر هماهنگ و 
آن گاه مطالعه مي شوند. لیکن 
موضوع های درسی همچنان 

به صورت مس��تقل از يکديگر 
آم��وزش داده می ش��وند. انتظار 

می رود در اين گونه برنامة  درس��ی، 
دانش آم��وز خ��ود را ب��ا وحدت و 
يکپارچگ��ی بیش��تری در معلومات 

مواجه ببیند. 
بی��ن  »ط��رح  گون��ه  س��ومین 
موضوعی« است. در اين نوع برنامه 
يک موضوع انتخاب و در رش��ته يا 
درس های متفاوت به عنوان بخشی از 
برنامة  درسی ارائه می شود. چهارمین 
گونه عبارت است از »موضوع های 
عام يا گسترده«. در اين گونه از طرح 
برنامة  درس��ی، تفکیک و مرزبندی 
بین موضوع های درس��ی به روشنی 
و وضوح گونه های پیشین به چشم 
نمی خورد. شايد اين  طرح، بهترين 
طرح باش��د، زي��را دانش آموز همة 
موضوع ه��ا را در ارتباط با يکديگر 
مي بیند. در چنی��ن الگويی )الگوی 
مبتنی بر دانش مدون( از نظر توجه 
به عنصرهای نه گانه، هدف ها از پیش 
وجود دارد. همچنین، محتوا قبل از 
تدريس توس��ط برنامه ري��ز آماده و 
ارزش��یابی نیز به منظور تعیین میزان 
دس��تیابی دانش آموز ب��ه هدف های 
رفتاری و يا فراگیری محتوای برنامه 
پیش بیني و طراحی می شود. معمواًل 
هم تأکید ارزيابی بر اندازه گیری های 
کمی اس��ت. منبع و اب��زار يادگیری 
م�����عم��واًل و به طور رايج کتاب و 

يا جزوه 
س��ت که  ا

غ���اي���ت  در 
تهیه  س��ازمان دهی 

می ش��ود. فعالیت ه��ای 
دانش آموزان عمومًا در ارتباط 

با برنامة  درس��ی و ش��امل خواندن، 
نوشتن و گوش دادن هستند. راهبرد 
تدريس به طور معمول س��خن رانی 
است و روش هايی را پي  مي گیرد که 
با هدف ارائة محتوای سازمان يافته 
ب��ه دانش آم��وزان اجرا مي ش��وند. 
معم��واًل گروه بن��دی دانش آم��وزان 
متش��کل از تمام��ی دانش آم��وزان 
است. برخی مواقع آموزش انفرادی 
برنامه ريزی  »آم��وزش  به ص��ورت 
ش��ده« نیز در اين الگو وجود دارد. 
فض��ا و مکان در اين الگو به کاس 

درس و مدرسه محصور است. 
كاين نقاط ضعف و مزيت های 
اين الگو را نیز بیان كرده است. برای 
نمونه، در بخ��ش مزيت های الگو، 
به س��ازمان يافتگی منطقی محتوا و 
شناخته شدن آن به عنوان نوع سنتی 
الگوی برنامه ري��زی، و همچنین به 
اهمی��ت اي��ن طرح ب��راي آموزش 

میراث فرهنگی اشاره می کند؛ ضمن 
اينک��ه الگوي مذكور در مدارس نیز 
به آس��اني اجرا مي ش��ود و به همین 
دلیل، تربیت معلم مبتني بر اين الگو 
آس��ان تر ش��كل مي گیرد. برخي از 
نقاط ضعف اين الگو نیز عبارت اند 
از: توج��ه به معلوم��ات به صورت 
نداش��تن  تکه تک��ه؛  قالب بن��دی و 
ارتباط با دنی��ای واقعی دانش آموز؛ 
بي توجهي به توانمندی، عاقه، نیاز 
و تجربة دانش آموز؛ عدم شکل گیری 
صحی��ح ب��راي آم��وزش به ش��یوة 
طبیعت گرايان��ه ب��رای دانش آموز و 
به عبارت ديگ��ر، برخورد انفعالی و 
س��طحی با يادگی��ری؛ ممكن نبودن 
اجراي طرحی برای همیش��ه، زيرا 
به دلیل انباش��ته ش��دن دانش بشری 
موضوع ه��ای  مجبوري��م  پیوس��ته 
جديدی به برنامة درسی اضافه کنیم. 

استفاده از 
موضوع های 
درسی به عنوان 
منبع اطالعاتی 
ایجاب می کند 
که محتوای 
برنامة  درسی 
بر سازمان دهی 
منطقی تأکيد 
داشته باشد
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كاين در انتها اش��اره می کند ما بايد 
به مسائلی که گريبانگیر دانش آموزان 
هستند، ولی در محدودة دانش مدون 
نیستند، از جمله مواد مخدر، ايدز و 

محیط زيست نیز توجه کنیم. 

                           الگوي دوم                                                                
الگوي مبتني بر دانش آموز

»الگ��وی مبتنی ب��ر دانش آموز 
به عن��وان منبع اطالعات��ی« دومین 
الگوي موردنظر كاين است. در اين 
الگو توجه  به دانش آموز اصل است، 
بدين معنی ک��ه عاقه ها، تجربه ها و 
به عنوان منش��أ  نیازهای دانش آموز؛ 
تصمیم گی��ری در خص��وص عوامل 
برنام��ة  درس��ی انتخاب می ش��وند. 
برنامه ري��زي،  هن��گام  بنابراي��ن 
دانش آموزان مورد مشاهده،  مشاوره 
و نظرخواهی قرارمي گیرند تا نیازها 
و عاقه هايشان ش��ناخته شوند. اين 
اطاع��ات ب��رای انتخ��اب و تنظیم 
هدف های يادگیری، محتوای برنامه، 
منبع ها و ابزار و فعالیت ها به برنامه ريز 

کمک مي کنند. موضوع های درسی در 
اين الگوی برنامة  درس��ی به ابزاری 
بدل می شوند که دانش آموزان بتوانند 
عاقه هايش��ان را از طري��ق آن ه��ا 
پیگی��ری  کنند. در چنی��ن برنامه ای، 
هرگاه قرار است محتوايی ارائه شود، 
با دانش آموز مشورت مي شود. در اين 
الگو، رويکرده��ای فعال تدريس از 
جمله رويکرد حل مسئله و مسائل 
مبتنی بر تجربه، مورد تأکید است. 
كاي��ن ب��ه  برخ��ی مصداق هاي 
عملی از جمله م��دارس تجربی 
اش��اره می کند که از اين رويکرد 
اس��تفاده کرده ان��د؛ مث��ل مدارس 
آزاد1، مدارس جايگزين2 و مدارس 
سامرهیل3. عنصرهای نه گانة فنی در 

اين الگو چنین است: 
- ه��دف از پی��ش تعیین ش��ده 
وجود ندارد و هدف در فرايند برنامة 
 درس��ی پديد می آيد. اي��ن هدف ها 
ممکن اس��ت بر اثر مشارکت فعال 
معلم و دانش آموز در جريان يادگیري 

مشخص شوند. 
- محتوای برنامة  درس��ی بر پاية 
عاقه های دانش آموزان و با دخالت 

مؤثر ايشان انتخاب می شود. 
- منبع ه��ا و اب��زار يادگیری هر 
چیزی می تواند باشد و تنها به کتاب 

محدود نمی شود. 
دانش آم��وزان  فعالیت ه��ای   -
توسط خودشان و بر اساس عاقه ها 

و نیازشان انتخاب می شود. 
- معلم ش��ريک و تسهیل کنندة 

يادگیری دانش آموزان است. 
- ارزش��یابی به عن��وان ت��اش 
مش��ترک معل��م و دانش آموز مطرح 
است. »خود ارزشیابی« و ارزشیابی 
از فرايند ياددهي- يادگیري اهمیت 
دارد و فق��ط به صورت کمی و نهايی 

نیست. 
- گروه بن��دی دانش آم��وزان نیز 

بسیار انعطاف پذير اس��ت وگروه ها 
نیز بر اس��اس نیازه��ا و عاقه هاي 

دانش آموزان شکل می گیرند. 
- زمان، انعطاف پذير است و از 

پیش تعیین نشده است. 
- فضای آموزشی به کاس درس 
محدود نیس��ت و هر جايی می تواند 

فضای آموزشی باشد. 
مزيت ه��ای اي��ن الگ��و چنین 
برشمرده شده است: يادگیری معنادار 
به دلی��ل توجه به عاقه ها و نیازهای 
درون��ی  انگیزه ه��ای  دانش آم��وز؛ 
دانش آم��وز؛ پرتحرکی دانش آموزان 
و فعالی��ت آن ها؛ توج��ه به پرورش 
استعدادها و عاقه های دانش آموز؛ 

توجه به مهارت های فرايندی. 
در مقابل، به عیب های الگو نیز 
چنین اشاره شده است: نارسايی الگو 
در آماده س��ازی دانش آم��وزان برای 
زندگی اجتماعی؛ دسترسی  نداشتن 
دانش آموزان به هدف های مشترک؛ 
كافي نبودن نظام يافتگی فعالیت های 
يادگی��ری دانش آموز؛ هزينه بر بودن 
تهیة مواد و وسايل آموزش؛ مهارت 
نداشتن معلمان به دلیل شکل نگرفتن 
اين ويژگی ها در مراکز تربیت معلم.

                           الگوي سوم                                                                
 الگوي مبتني بر جامعه

طراحی برنامة  درس��ی »الگوی 
مبتن��ی ب��ر جامع��ه به عن��وان منبع 
اطاعات��ی« الگ��وي س��وم طراحي 
برنامة درس��ي است. در واقع جامعه 
س��ومین منب��ع و مرجعی اس��ت که 
امكان دارد به عن��وان مبنای غالب يا 
انحص��اری در ارتباط با تصمیم های 
برنامه ای از آن استفاده شود. استفاده 
از اي��ن منبع اطاعاتی ب��ه برنامه ای 
منج��ر خواه��د ش��د ک��ه ارزش آن 
به عنوان شیوه ای برای فهم و اصاح 
جامعه مدنظر است. اين الگو از نظر 
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ه��دف، تقريبًا بی��ن دو الگوی قبلی 
اس��ت؛ يعنی در آن هدف ها نه کامًا 
تصريح شده هستند و نه چنین است 
که هیچ هدف از پیش تعیین شده ای 
وجود نداشته باشد. محتوا از زندگی 
جامع��ه يا جوامع بش��ری ب��ر گرفته 
می ش��ود. منبع ها و ابزار آموزش در 
حد اعای تنوع مورد توجه هستند و 
منبع های موجود و کتاب های اصیل 
بر کتاب های معمولی ارجحیت دارند. 
ارزشیابی به سمت مشارکت معلم و 
دانش آموز گرايش دارد. فعالیت های 
آموزش��ی دانش آموزان نیز بر اساس 
برنامه ري��زی مش��ترک بی��ن معلم و 

دانش آموزان شکل می گیرند. 
راهبرد آموزشی بیشتر به آن سو 
گرايش دارد که معلم تسهیل گر باشد 
و در واق��ع جنبة حاکمانه و مقتدارنه 
نداشته باشد. فضای آموزشی وسیع 
اس��ت و می تواند از سطح مدرسه تا 
کل جامعه گسترده باشد. زمان به عنوان 
يک��ی از امکان��ات عموم��ی مطرح 
است که دانش آموزان بنا به اقتضای 
مس��ئلة مورد مطالعه از آن اس��تفاده 
نیز  می کنند. گروه بندی دانش آموزان 
بر اساس نیازها و عاقه های مشترک 

شکل می گیرد. كاين مزيت های اين 
الگو را يکپارچگی و کاربردی بودن 
محتوای برنامة  درسی، تأکید بر حل 
مسأله، ارتباط برنامه با مسائل مربوط 
ب��ه دانش آم��وز، انگی��زة قابل توجه 
دانش آم��وز برای يادگی��ری و کمک 
به اصاح وضع جامعه برمي ش��مرد. 
از عیب های اين الگو نیز به نداشتن 
وسعت و نظام منطقی محتوای درس 
و به همان نس��بت برخورد س��طحی 
دانش آم��وز با آن، منفصل و منقطع- 
ب��ودن واحده��ای درس��ی، نگرانی 
نسبت به القای فکر در مورد پذيرش 
نظام حاکم ب��ر جامعه، تغذية ناکافی 
دانش آموزان از حیث میراث فرهنگی 
و باالخ��ره، تبعیت نکردن از س��نت 
رايج برنامه ريزی درس��ی اشاره شده 

است.
کاين پس از اين بررسي تطبیقي 
توصی��ه مي كند كه برنامه ري��ز قبل از 
طراح��ی برنامة  درس��ی باي��د به يک 
سلسله س��ؤاالت جواب دهد. به طور 
قطع اين پاس��خگويي بايد به صورت 
آگاهانه باشد؛ سؤاالتی مثل: »هدف ها 
و نتیجه ه��اي برنام��ه كدام اند؟« زيرا 
اين هدف ها ونتیجه ه��ا بايد به منزلة 

تصمیم گیری های  کلی��ة  سرچش��مة 
مربوط به الگوی برنامة درس��ی تلقی 
ش��وند. براي مث��ال، تصمیم هايی که 
در خص��وص هدف ه��ای برنام��ه و 
شیوه های ارزشیابی گرفته می شود، بايد 
با تصمیم هايی که در خصوص مواد، 
منبع ها و فعالیت های آموزشی گرفته 
باش��ند. چنانچه  می شوند، هماهنگ 
اي��ن هم خوانی و يکنواختی در طرح 
برنامه به چشم نخورد، طرح خألهايی 
خواهد داشت که به کاهش تأثیر برنامه 

بر فراگیرندگان منجر می شود. 
همچنین، الگوه��ا بايد نیازهای 
متغی��ر زم��ان را مدنظر ق��رار دهند. 
برنامه های درس��ی در هر مؤسس��ة 
آموزشی نبايد فقط از يك نوع الگوي 
طراحي برنامة  درس��ی استفاده كنند، 
بلک��ه به فراخور ش��رايط و زمان در 
هر موقعی��ت بايد ان��واع طرح ها را 
به ص��ورت مش��ترک به کارگیرند. هر 
ي��ک از اين طرح ه��ا نقطة ضعف و 
نقط��ة قوت خ��اص خ��ود را دارد. 
بنابراين، محدودکردن همة برنامه های 
درسی مدرسه به يک الگوی خاص، 
محدوديتی غیرضروری به نظر می آيد.  نکتهها

آيا مي دانيد فرايند برنامة درسي چند گام دارد؟

گام 1: تعیین ويژگي هاي زمینه اي، تسهیالت و شرايط موقعیتي منطقه اي 
كه برنامه بايد در آنجا به اجرا درآيد؛

گام 2: تعیین ويژگي ه��اي دانش آموزاني كه باي��د تحت آموزش قرار 
گیرند؛

گام 3: تعیین آنچه بايد ياد گرفته شود؛
گام 4: تعیین شیوه ها و راهبردهاي ياددهي- يادگیري؛

گام 5: تعیین انتظارات يا مقاصد نتیجه اي ياددهي؛
گام 6: تعیین شیوه هاي سنجش آموخته ها. 
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