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فلسـفه ي  و  درسـي  برنامه ريـزي  
آموزش و پرورش

ــرورش،  ــوزش و پ ــفه ي آم فلس
ــفه هاي نظام دار  زير مجموعه اي از فلس
ــه ترتيب  ــت. بنابراين، ب ــيك اس كالس
اولويت، نخستين بخش از قلمرو فلسفه ي 
ــي» يا  آموزش و پرورش، «هستي شناس
«متافيزيك» است كه در آن، پرسش هاي 
ــم و آدم طرح  ــادي مربوط به به عال بني
ــخ هاي مناسبي براي   ــده است و پاس ش
ــود. البته فلسفه ي  ــنهاد مي ش آن ها پيش
تعليم و تربيت به آن دسته از موضوعات 
ــه دارد كه با آموزش و  متافيزيكي عالق

پرورش ارتباط معقولي داشته باشند.
ــفه ي  ــن بخش از قلمرو فلس دومي
آموزش و پرورش، معرفت شناسي است 
كه طي آن، درباره ي مسائل مربوط به اين 

فن، به خصوص حدود و ماهيت شناخت، 
ــناخت، به  انواع آن، منابع و ابزارهاي ش
ويژه موازين و معيارهاي حقيقت، بحث 
مي شود. اين حيطه از كاوش هاي فلسفي، 
به طور فزاينده اي مورد توجه متخصصان 
ــوص  ــه خص ب ــرورش  پ ــوزش و  آم

برنامه ريزان درسي قرار دارد.
 سومين بخش از قلمرو اين فلسفه 
ــا آموزش  ــت كه ب ــي» اس «ارزش شناس
وپرورش ارتباط دارد. نه تنها هدف هاي 
آموزش وپرورش با نقش تعيين كننده اي 
ــامان دهي اين فن دارد، متضمن   كه در س
ــت. بلكه  ارزش هاي مطلوب جامعه اس
ــي، روش  ــزي درس ــواي برنامه ري محت
تدريس و كيفيت تعاملي كه بين معلم و 
متعلم برقرار مي شود، خود مبين ارزش 

است [گوتك،1997].

افسانه كلباسي
دانشجوي دكتراي برنامه ريزي درسي

ارتباط برنامه ريزي درسي
 با علوم تربيتي
نسبت به فلسفه ي آموزش وپرورش 
ــي، از جهت نظرات  با برنامه ريزي درس
متفاوت مكاتب فلسفي درباره ي ماهيت 
ــا و  ــش، ارزش ه ــت دان ــان و ماهي انس
رفتارهاي اخالقي، حائز اهميت هستند. 
ــي، سؤاالت مهمي  در برنامه ريزي درس
ــه اين كه چه چيزي  وجود دارد. از جمل
ــاني بايد  ــود؟ به چه كس بايد تدريس ش
ــع بايد درس داد؟  درس داد؟ و چه موق
و ديدگاه هاي فلسفي متفاوت، در پاسخ 
ــم و تأثيرگذارند  ــؤاالت، مه ــن س به اي

 .[Hewitt, 2006]
ــفه  براي پاسخ به سؤال هايي از  فلس
قبيل زندگي خوب چيست؟ جامعه خوب 
ــت؟ و دانش مطلوب چيست؟  كدام اس
ــت. هم چنين فلسفه بر  تعيين كننده  اس
جنبه هاي اساسي برنامه ريزي درسي تأثير 
دارد. مهم ترين عنصر برنامه ريزي درسي، 
ــت. عالوه بر  ــدف تعليم و تربيت اس ه
هدف، مقوالتي مانند دانش، كاركرد تعليم 
و تربيت، محور و موضوعات برنامه ريزي 
ــات آن نيز تحت تأثير  ــي و گرايش درس

ديد گاه هاي فلسفي قرار مي گيرند. 
ــرورش،  پ و  ــوزش  آم ــفه ي  فلس
فعاليت هاي تربيتي را هدفمند و منسجم 
مي كند. اين فعاليت  نظري، نه تنها هدف ها 
و موازين  تربيتي را با ديد نقادانه مشخص 
ــتيابي به   و تعيين مي كند، بلكه براي دس
ــاي كلي الزم را نيز ارائه  آن ها، رهنموده
ــد. افزون بر اين، با ابزار تحليلي و  مي ده
نقادي، انتخاب محتواي برنامه ي درسي 
ــق و كارامد  ــاي تدريس، دقي و روش ه
مي شود. و سرانجام، فلسفه ي آموزش و 

اشاره
برنامه ريزي درسي با مجموعه اي از رشته هاي علوم تربيتي ارتباط 
دارد: فلسفه، روان شناسي تربيتي و روان شناسي يادگيري، جامعه شناسي، 
برنامه ريزي آموزشي، مديريت آموزشي، تكنولوژي آموزشي، سنجش و 
اندازه گيري، و ارزشيابي و نظارت آموزشي. در اين مقاله چگونگي هر 

يك از اين ارتباط ها به اختصار بيان مي شود.

ه كلباسي
ريزي درسي

اشاره
برنامه ريزي درسي با مجموعه اي از رشته هاي علوم تربيتي ارتباط 
دارد: فلسفه، روان شناسي تربيتي و روان شناسي يادگيري، جامعه شناسي، 
برنامه ريزي آموزشي، مديريت آموزشي، تكنولوژي آموزشي، سنجش و 
اندازه گيري، و ارزشيابي و نظارت آموزشي. در اين مقاله چگونگي هر 

برنامه ريـزي درسـي، فلسـفه و تاريـخ آموزش وپرورش، 

روان شناسـي رشد، يادگيري، جامعه شناسي، برنامه ريزي 

آموزشي، مديريت آموزشي، تكنولوژي آموزشي، ارزشيابي 

آموزشي، آموزش و پرورش تطبيقي.

كليد واژه ها:

برنامه
درسيو
  آموزشيريزي
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پرورش با جست وجو و كاوش، قوت و 
ضعف نظام آموزش را ارزيابي و شرايط 
ــام دادن اصطالحات و  ــاي انج وزمينه ه
ــر مي سازد. اين  تغييرات مطلوب را ميّس
ــي آموزش و  ــا به اعتالي كيف فعاليت ه
ــه  به بازده تعليم و تربيت كمك  در نتيج
ــل از علوم  ــت، به نق مي كند [پاك سرش

تربيتي...، 1380].

تاريخ آموزش و پرورش
به طوركلي، تاريخ آموزش و پرورش 
ــه ي چگونگي  ــت از مطالع ــارت اس عب
پديدآمدن وسير تحول نهادهاي آموزش و 
پرورش از يك سو و تحول آرا، نظريه ها 
و فلسفه هاي آموزش و پرورش از سوي 
ديگر. يكي از منابع شناخت در جامعه و 
جهان و تشخيص مناسب ترين فلسفه و 

ــز، اطالع از  ــول آموزش وپرورش ني اص
تاريخ يا سير آراي تربيتي است [كاردان، 

به نقل از علوم تربيتي...، 1380].
ــي بودن برنامه ريزي  به لحاظ ارزش
ــفه ي آموزش و  ــخ و فلس ــي، تاري درس
پرورش، يك دانش مقدم بر برنامه ريزي 

است؛ زيرا: 
1. اطالعاتي را فراهم مي كند كه براي 

تبيين اهداف مورد نياز است.
ــاي ايده پردازي و نظريهـ   2. زمينه ه
 پردازي هاي برنامه ريزي درسي را 

فراهم مي كند.

برنامه ريزي درسـي و روان شناسـي 
يادگيري، تربيتي

روان شناسي، علم توصيف رفتار به 
طريق علمي است. روان شناسي به عنوان 

ــته اي علمي، يافته ها و رهنمودهاي  رش
ــي به  ــراي برنامه ريزان درس ــياري ب بس
ــزي  ــت. در برنامه ري ــان آورده اس ارمغ
ــرح و اجراي  ــي، فرايند تدوين ط درس
برنامه ها، تا حدود زيادي نيازمند كاربست 
ــت. اهداف و  يافته هاي روان شناسي اس
محتواي برنامه ريزي درسي بايد با توجه 
به ميزان رشد ذهني يادگيرندگان، مدت 
ــري ونيز با توجه  ــان الزم براي يادگي زم
ــان ها و متناسب  به محدوديت هاي انس
ــوند. از  ــاي فردي تنظيم ش ــا تفاوت ه ب
ــوص در  ــي، به خص ــن رو روان شناس اي
شاخه هاي رشد، يادگيري و تربيتي، يكي 
ــي است.  از مباني مهم برنامه ريزي درس
ــان، 1377]. به عبارت ديگر،  [يار محمدي
ــي (يادگيري، رشد و تربيتي)  روان شناس
ــده و نظريه را  ــفه، داده، اي هم مانند فلس
براي برنامه ريزي درسي فراهم مي سازد. 
ــري و تدريس، يكي از  ــه ي يادگي مطالع
حوزه هاي عمده ي تحقيق در روان شناسي 
تربيتي است. اصول روان شناسي تربيتي، 
ــا، مهارت ها و  ــه اي از نظريه ه مجموع
شيوه هاي است كه هر مربي بايد در اختيار 
ــد تا بتواند در موارد مقتضي،  داشته باش

تصميمات تربيتي مناسبي اتخاذ كند.
ــي يادگيري و نظريه هاي  روان شناس
يادگيري نيز در برنامه ريزي درسي تأثير 
گذارند. نخستين عنصري كه تحت تأثير 
ديدگاه يادگيري برنامه ريز قرار مي گيرد، 
هدف برنامه ريزي درسي است. محتوا و 
ــاس نظريه ي يادگيري  بيان اهداف بر اس
ــزي تعيين  ــاي برنامه ري ــر فض حاكم ب
ــم درباره ي  ــوند. بحثي كه هنوز ه مي ش

تكنولوژي آموزشي 
عبارت است از نظريه 
و عمل طراحي، تهيه 

(توليد)، استفاده 
(كاربرد)، مديريت و 
ارزشيابي فرايند ها و 

منابع يادگيري
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ــان  ــاري، بين روان شناس هدف هاي رفت
رفتاري، روان شناسان تربيتي و برنامه ريزان 
درسي وجود دارد، مهم ترين سند و دليلي 
است كه تأثير و نفوذ مستقيم نظريه هاي 
ــاي  تصميم گيري ه روي  ــري  يادگي
برنامه ريزي درسي به ويژه هدف گزيني را 

نشان مي دهد.

برنامه ريزي درسـي و جامعه شناسي 
آموزش و پرورش

جامعه شناسي آموزش و پرورش علم 
جديدي است كه عمده ترين تحقيقات و 
تأليفات آن در نيم قرن اخير پديد آمده اند 
ــور كلي، بر مطالعه ي روابط ميان  و به ط
ــه از طريق  ــرورش و جامع آموزش وپ
ــم، نظريه ها،  ــرد منظم دانش، مفاهي كارب
ــي اطالق  ــا و فنون جامعه شناس روش ه

مي شود.
ــي آموزش و  ــبت جامعه شناس نس
پرورش با برنامه ريزي درسي، براي فهم 
ــرورش در جامعه  ــوزش و پ جايگاه آم
ــا (خانواده،  ــاير نهاده و ارتباط آن با س
اقتصاد، نظام سياسي و..) تغيير و اصالح 
ــي  در برنامه ها، ارائه ي نقش قدرت سياس
در هدف گذاري ها و توزيع فرصت هاي 
ــط  ــاي محي ــر تعامل ه ــي و تاثي آموزش
آموزشي در اجراي برنامه ها و اثر بخشي 
عملكرد هاي آموزشي و تعيين محتواي 
ــي، رابطه ي تنگاتنگ اين دو  برنامه درس
رشته را نشان مي دهد [عالقه مند، 1382].

هم چنين، در بررسي و تعيين نيازها به 
منظور تعيين مفاهيم اساسي و موضوعات 
درسي، برنامه ريزان درسي بايد به تلفيق 
نيازهاي شخصي و اجتماعي دست بزنند 
ــي را  و از مجموع اين دو، برنامه ي درس
ــه مبناي جامعه  ــتخراج كنند. توجه ب اس
شناختي برنامه ي درسي، لزوم دست رسي 

به اطالعات زير را مطرح مي سازد:
1. ارزش هاي اساسي، عقايد، جهان 
ــنت هاي  ــترك و س ــفه ي مش بيني، فلس

اجتماعي؛
ــردم از  ــات م ــا و توقع 2. نگرش ه

مدارس؛
3. ساخت مسائل سياسي، چگونگي 
كنترل عقايد عمومي، عقيده ي دولت در 
خصوص فعاليت هاي سياسي، پيش بيني 
رشد سياسي، اجتماعي و اقتصادي مردم 

... و عوارض آن [يار محمديان، 1377].
نتيجه آن كه ارتباطات و كنش متقابل 
انسان ها، عوامل اصلي موجوديت جامعه 
ــناخت عوامل و  ــي رود و ش ــمار م به ش
مهارت هايي كه اين ارتباطات را در جامعه 
ــد براي  ــهيل مي كند و ارتقا مي بخش تس

برنامه ريزي درسي ضروري است.

برنامه ريـزي درسـي و برنامه ريزي 
آموزشي

كومبز برنامه ريزي آموزشي را بدين 
شرح تعريف مي كند: «كاربرد تحليل هاي 
عقاليي و نظام يافته در فرايند توسعه ي 
آموزش با اين هدف كه عرصه ي آموزش 
ــه گونه اي مؤثرتر به نيازها و آرمان هاي  ب
ــه  ــجويان و جامع ــوزان، دانش دانش آم

.[Coombs, 1997] «پاسخ گو باشد
قلمرو برنامه ريزي آموزشي، به وضع 
ــي (هدف هاي كمي)  ــاخص هاي كم ش
براي نظام آموزشي در سطوح گوناگون 
(از خرد تا كالن) و ارزيابي ميزان تحقق 
ــت.  آن ها از منظر كميت ها معطوف اس
ــي، به كيفيت ها  قلمرو برنامه ريزي درس
(هدف  هاي كيفي تربيتي و آموزشي) در 
نظام آموزشي در سطوح مختلف (خرد 
تا كالن) معطوف است. به عبارت ديگر، 
ــان هدف هاي  ــي ترجم برنامه هاي درس
ــي و  ــي نظام آموزش ــي و تربيت آموزش
مهم ترين ابزار تحقق اين هدف ها هستند. 
شايد بتوان وجه اشتراك اين دو حوزه را 
تعيين تكليف يا وضع هدف هاي كيفي 
ــطوح كالن نظام آموزشي دانست  در س

[مهر محمدي، 1381].

در دهه ي اخير، برنامه ريزي راهبردي 
ــزي عملياتي و  ــل برنامه ري ــه در مقاب ك
تاكتيكي به كار گرفته شده، در نظام هاي 
ــورهاي گوناگون به عنوان  آموزشي كش
ــده است.  ــناخته ش رويكردي موفق ش
كاربرد برنامه ريزي راهبردي در نظام هاي 
ــد، برنامه ريزان  ــي امكان مي ده آموزش
ــي، به  ــي و نه واكنش به صورت فراكنش
استقبال آينده بروند و در اين گذار، انسان، 
فناوري و محيط زيست را به صورت يك 

مجموعه در نظر بگيرند.
مديريـت  و  درسـي  برنامه ريـزي 

آموزشي
ــت  ــي عبارت اس مديريت آموزش
ــه ي  ــه ي هم ــه ي دانش پژوهان از مطالع
فرايندها، نهادها و عملكرد هاي مرتبط با 
آموزش و پرورش از طريق فرايند منظم 
ــتفاده  تحقيق، به منظور توليد دانش و اس
ــر آموزش، پژوهش  ــبرد ام از آن در پيش
ــل از علوم  ــد،  به نق ــل [عالقه بن و عم
تربيتي...،1380]. براي مديريت آموزشي، 
ــراد كه با  ــرورش همه ي اف آموزش و پ
فرايند هاي رسمي مدرسه اي به يادگيري 
مي پردازد، اهميت دارد. از اين رو، ماهيت 
يادگيري، طراحي برنامه ي آموزشي و نظام 
ــي،  اجرايي آن، ارزيابي برنامه ي آموزش
برنامه ريزي درسي و تدريس، زمينه هاي 

واقعي مطالعات مديريتي هستند.

و  طراحـي  و  درسـي  برنامه ريـزي 
تكنولوژي آموزشي

ــي عبارت است  تكنولوژي آموزش
ــل طراحي، تهيه (توليد)،  از نظريه و عم
ــتفاده (كاربرد)، مديريت و ارزشيابي  اس
 [Seels & ــري فرايند ها و منابع يادگي

.Rickey, 1994]
با توجه به تعريف مذكور، فردانش 
ــوژي  ــته ي تكنول ــاط رش (1380)، ارتب
ــي را با برنامه ريزي درسي از نوع   آموزش
ــد و از نظر اجرايي،  ارتباط طولي مي دان

ماهيت يادگيري، 
طراحي برنامه ي 
آموزشي و نظام اجرايي 
آن، ارزيابي برنامه ي 
آموزشي، برنامه ريزي 
درسي و تدريس، 
زمينه هاي واقعي 
مطالعات مديريتي 
هستند
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ــي قائل   ــويي وهم پوش بين اين دو هم س
ــي به طراحي،  است. تكنولوژي آموزش
ــع و فرايند هاي  ــيابي مناب ــرا و ارزش اج
يادگيري مي پردازد و برنامه هاي عمومي 
تهيه شده به وسيله ي برنامه ريزان درسي 
را با توجه به شرايط و ويژگي هاي هريك 
ــري خاص، ترجمه  از محيط هاي يادگي
مي كند، آن را براي شاگردان خاص به اجرا 
در مي آورد و با انجام ارزشيابي هاي مكرر، 
ــت يابي شاگردان به هدف هاي  ميزان دس
ــي را ارتقا مي بخشد [فردانش، به  آموزش

نقل از علوم تربيتي...، 1380].

ارزشـيابي  و  درسـي  برنامه ريـزي 
آموزشي

ــيابي آموزشي عبارت است از  ارزش
قضاوت كردن درباره ي ارزش يا شايستگي 
 [Stufflebeam & پديده هاي آموزشي
   [Webster, 1999ارزشيابي آموزشي 
ــت وجوهاي نظم يافته  در حيطه ي جس
ــي،  ــود. برنامه ريزي درس ــور مي ش منظ
برنامه ريزي آموزشي و مديريت آموزشي، 
ــيابي آموزشي   ــتقيم از ارزش به طور مس
ــترده اي به عمل مي آورند.  استفاده ي گس
بنابراين، با به كارگرفتن ارزشيابي آموزشي 
در فعاليت هاي نظام آموزشي، در سطوح 
ياد گيرنده، كالس درس، سازمان آموزشي، 
اجتماع محلي و جامعه، مي توان شرايط 
الزم براي شفافيت و كارايي فعاليت هاي 
آموزشي و در نتيجه ارتقاي كيفيت آن ها 
ــازرگان، به نقل از علوم  را فراهم كرد [ب

تربيتي...، 1380].

برنامه ريزي درسي و اقتصاد آموزش 
و پرورش

اقتصاد آموزش به مطالعه ي نحوه ي 
ــص منابع كمياب به منظور توليد  تخصي
و توزيع خدمات آموزشي مي پردازد كه 
سبب توسعه ي دانش و پرورش مهارت، 
ــخصيت افراد جامعه مي شود.  فكر و ش

پس از جنگ جهاني دوم كه اكثر جوامع  
در انديشه ي بازسازي و نوسازي كشور 
ــازندگي و   ــد، دريافتند كه س خود بودن
رشد، مستلزم داشتن «سرمايه ي انساني» 
ــت. از اين رو، بر بودجه هاي آموزش  اس
ــرمايه ي انساني بيشتري را  افزودند تا س

تدارك ببينند.
ــاني تنها به  ــرمايه ي انس ــوم س مفه
ــوزش نيروي كار  ــرمايه گذاري در آم س
ــه هر فعاليتي  ــود، بلكه ب محدود نمي ش
ــت و بهره وري  ــبب افزايش كيفي كه س
ــطح درآمدهاي  ــروي كار و ارتقاي س ني
ــود، قابل تعميم است. در اقتصاد  آتي ش
آموزش و پرورش روش تحليل هزينه ها 
- فايده، براي سنجش و ارزيابي بازدهي 
ــي، و روش  ــرمايه گذاري هاي آموزش س
تابع توليد، براي برآورد نقش آموزش در 
رشد اقتصادي، به كار مي رود. مهم ترين 
ــوزش و پرورش،  ــاد آم ــتاورد اقتص دس
سهولت بخشيدن به برنامه ريزي نيروي 
انساني است. اقتصاد آموزش و پرورش 
به اقتضاي نيازهاي خود با تمام رشته هاي 
ــي،  علوم اجتماعي از جمله جامعه شناس
مردم شناسي،  علوم تربيتي،  روان شناسي، 
فلسفه و تاريخ نيز ارتباط دارد [عمادزاده، 

به نقل از علوم تربيتي...، 1380].

و  آمـوزش  و  درسـي  برنامه ريـزي 
پرورش تطبيقي

آموزش و پرورش تطبيقي به دانشى 
اطالق مي شود كه موضوع آن شناسايي، 
تحليل، مقايسه ي شباهت ها و تفاوت هاي 
پديد ه هاي تربيتي داخل يك نظام آموزشي 
يا بين نظام هاي آموزش و پرورش ممالك 
ــه عوامل  ــا توجه ب ــون جهان، ب گوناگ
اجتماعي، مذهبي، اقتصادي و سياسي مؤثر 
در تشكيل و پيدايش آن ها ست. امروزه، 
صاحب نظران امور تربيتي بر اين باورند 
ــي،  كه برنامه ريزي و اصالحات آموزش
بايد با توجه به آخرين روش هاي آموزش 

ــرفت هاي علمي جهان و با  و فني و پيش
ــيع و بينشي ژرف انجام گيرد  ديدي وس
تا بتوان نيازمندي هاي جامعه را در سطح 
كشور و جهان به نحو احسن تأمين كرد.

ــن هدف، آنان از  به منظور تحقق اي
ــي در زمينه  ي آموزش و  مطالعات تطبيق
پرورش بهره مي گيرند و آن را وسيله اي 
ــي  ــراي طرح ريزي آموزش ــروري ب ض
ــرورت اين  ــزوم و ض ــر ل ــد و ب مي  دانن
ــي ها قبل از اقدام به هر گونه  گونه بررس
ــي از سوي كارگزاران  اصالحات آموزش
ــد. به منظور  ــت تأكيد مي كن تعليم و تربي
ــازي نظام هاي آموزشي،  اصالح و بازس
ــاي كيفي  ارتق ــي،  برنامه درس ــالح  اص
آموزش، بازدهي مديريت آموزشي، بسط 
و توسعه مدارس جديد، برقراري نهضت 
ــرو و آموزش  ــرورش پيش آموزش و پ
ــاالن، و اجراي طرح هاي متنوع  بزرگ س
نو آوري در آموزش و پرورش، الزم است 
متخصصان علوم تربيتي و محققان تعليم و 
تربيت تطبيقي، از يكديگر بياموزند و در 
كشف حقايق تربيتي، درهاي مشاركت 
ــه روي يكديگر  ــي و پژوهش را ب علم
بگشايند [آقازاده، به نقل از علوم تربيتي...، 

.[1380
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