
 

 

 

 الگوی طراحی برنامه درسی سیلور و الکساندر

 8/11/1397تاریخ پذیرش و انتشار:                                                                                     11/10/1391تاریخ دریافت: 

 

 1حسین قاسم پور مقدم

 

 ه درسی مپیشینه نظری الگوی طراحی برنا

برنامه درسی دست به انتخاب می  یا طرح در زمینه استفاده از الگوبرنامه درسی، برنامه درسی پس از تعریف کلی و عینی  انحاطر

 بین (2200) 2کبی و راپاپورتچهار چوب و انگاره ای از فرصتهای یادگیری است.  یک شکل معین،یا طرح، زنند. منظور از الگو 

 و مفهوم پردازی هب بیشتر مدل که معنی بدین ند؛ه اشد قائل تمایز 4برنامه درسی ریتمهایالگو و 3برنامه درسی مدلهای مفاهیم

ه شد نامیده مدل که برنامه درسی تدوین الگوهای از ( بسیاری 1983)  5دی شَمپ عقیده به. دارد اشاره رویه و فرایند به الگوریتم

 مثل انیالگوپرداز ( 1985)  6عقیده اُرپوود است. به گام به گام و مشخصآنها  مراحل چراکه هستند الگوریتم نوع از واقع در ند،ا

شود.  کاربرده به تجویزی مدلی عنوان به او الگوی که نکرده توصیه و دارد الگوریتمی حالت او الگوی که نکرده اقرار هرگز تایلر رالف

 .است ارائه شده آنها از نیز متعددی طبقه بندیهای هستند، متفاوت و متعدد تدوین، الگوهای که همانطور برنامه درسی، حوزه در

 آنها ،وجود دارد تدوین الگوی چند میان که مشترك کاربردهای و ویژگیها اساس بر نده اکرد سعی طبقه بندیها این دهندگان ارائه

)کالین جی  .دنباش کمک کرده درسیبرنامه  متعدد الگوهای خالصه سازی و فهم به طریق این از تا دهند قرار خاص طبقه یک در را

و است که تعریف به گونه ای درسی ریزی ی برنامه الگوهاو  گستره موضوعات 9و واالنس 8بر اساس نظریات آیزنر (2009، 7مارش

و  ستندهفراگیران چه کسانی  است:از این قبیل  یپاسخگویی به سواالتبه دنبال الگوی برنامه درسی  ست.ادشوار کاری آن انتخاب 

جایگاه تجربیات یادگیری  چه نوع تجربیات یادگیری فراهم خواهد شد؟ چیست؟آموزشی و درسی هدفهای  ؟چه ویژگی هایی دارند

که کدام عامل باید در الگوهای برنامه درسی به عنوان محور  این ارزشیابی قرار خواهند گرفت؟ هایی موردرفتارچه  کجا خواهد بود؟

براساس اهداف مشخص شده و  برنامه ریزان درسی، گاهی از دیدگاهها و فلسفه های مختلف می باشد.مستلزم آ ،اساسی تلقی شود

یادگیری مداوم و رشد  وانی حرکتی یا حیطه های رشد شخصی، شایستگی اجتماعی،رعاطفی و  شناختی،یادگیری حیطه های 

 و نوعی به محتوا و فرصتهای یادگیری توجه دارند.)طالبیتهیه می نمایند که هر یک به را انواع الگوهای برنامه درسی  ،تخصصی

 مسأله همین و ندرندا حتمی و واحد پاسخ سواالت قبیل این به درسی، برنامه حوزه متخصصان و پردازان نظریه (1389،همکاران

 توانند می درسی برنامه تدوین الگوهای ازاینرو، .است شده درسی های برنامه تدوین زمینه در متعدد الگوهای آمدن بوجود سبب

 و مفید اطالعات درسی، برنامه یاجزا به راجع و باشند داشته درسی های برنامه تدوین فرایند به متفاوت و گوناگون رویکردهای

                                                           
 1.عضو هیات علمی سازمان پژوهش و  برنامه ریزی آموزشی

2 . Rapaport & Kibby 
3 . Curriculum Models 
4 . Curriculum Algorithms 
5 . Deschamp 
6 . Orpwood  
7 . Colin J. Marsh 
8 . Eisner 
9 . Valance 



 

 

الگوهای طراحی برنامه ارائه دهندگان  .دهند قرار معلمان و درسی ریزان برنامه بویژه اشخاص از وسیعی قشر اختیار در کاربردی

بل تربیت را از ق در دو گروه طبقه بندی کرد. دریک گروه افرادی هستند که اعتقاد دارند می توان هدفهای تعلیم و درسی را می توان

به برنامه ریزی درسی دارند. درواقع  10علمی -تعیین کرد، به دقت بیان نمود و به شیوه خطی تحقق بخشید. این گروه رویکرد تکنیکی

رویکرد به برنامه ریزی درسی درمقابل، افرادی  تکیه می کند. "12تجربه گرایی"و "11عقل گرایی"علمی به  -دیدگاه تکنیکی

دارند. آنها به ذهنیت، شخصی بودن، ذوقی بودن، اکتشافی بودن تأکید می کنند و به محصول و تولید  13غیرتکنیکی و غیر علمی

تأکید می نمایند. بنابراین در مدلهای  "14مدار -فعالیت"یری از طریق روش های برنامه توجه چندانی ندارند بلکه به یادگیرنده و یادگ

 (1388 )ملکی ،غیرتکنیکی، به جای این که برنامه درسی ازقبل تهیه شود، از طریق تعامل شاگرد و معلم طراحی و تدوین می گردد. 
 

 و مفروضات اساسی الگو مبانی

اجرا و ارزشیابی است که در قالب یک مدل یا الگوی برنامه درسی ارائه می شود. مدل ها توسعه برنامه درسی شامل فرایند طراحی، 

، الگوهایی اساسی هستند که به عنوان راهنمای عمل در توسعه برنامه درسی ایفای نش می کنند. بکارگیری الگوی برنامه درسی می 

( الگوپردازی را به 0138) 16و لوئیس الکساندر وسیلور ( 2011 ،15تواند در توسعه برنامه درسی بسیار تاثیر گذار باشد.)لوننبورگ

 "17بهتر یادگیریتدریس و برنامه ریزی درسی برای  "آنها در کتاب عنوان جنبه ای خالق از طراحی برنامه درسی در نظر می گیرند.

درسی می نویسند : هر الگویی از  در طبقه بندی نظریه های درسی از اصطالح الگو استفاده کرده اند و در توصیف الگوی برنامه

( ویژگی های فراگیران 3( منابع اهداف 2( مقاصد و هدف های کلی تعلیم و تربیت 1مجموعه ای از فرضها نشات می گیرد که شامل 

 یک رویکرد سیستماتیک همکاران، سیلور و  ( طبیعت دانش یا معرفت است.6( نوع جامعه مورد نظر 5( طبیعت فرایند یادگیری 4

  :ازاست  ند که عبارته اچهار مرحله ای برای برنامه ریزی درسی ارائه کرد

جزئی برنامه ریزی را شروع می کنند. هدفها در  برنامه ریزان درسی با تحلیل هدفهای کلی و: جزئی و  هدفهای کلیتعیین  (الف

 ،19، روابط انسانی18مورد توجه باشد: رشد شخصیسازمان دهی هدفها  حیطه های یادگیری سازمان می یابند. چهار حیطه باید در

  21تخصصی کردن و 20مهارت های یادگیری

فرصتهای یادگیری مناسب  درسی درخصوص محتوا، سازماندهی آن وریز  برنامه ،مرحله اول پس از : طراحی برنامه درسی ب( 

ی درسی به رشته های علمی تأکید م برنامه ریزتصمیم گیری می کند. دراین تصمیم گیری ها دیدگاههای فلسفی تأثیر دارند. آیا 

 یا نیازهای جامعه؟ کند؟ یا یادگیرنده و

موزان مورد آکه برای کمک به یادگیری دانش  یعنی روشها و موادی طرحهای آموزشی، در این مرحله، : اجرای برنامه درسی( پ

موادی را که برای کمک به یادگیری شاگردان مورد استفاده  و به این معنا که معلمان روشها. شودمی انتخاب  ،گیرند استفاده قرار می

 انتخاب می کنند. ،قرار می دهند

ازطریق چنین  .ارزشیابی برنامه درسی : ارزشیابی باید روی طرح برنامه درسی ،کیفیت آموزش و رفتارهای یادگیرنده تمرکز یابد( ت 

 برنامه ریزان درسی تصمیم گیری می کنند که آیا برنامه را نگه دارند،اصالح کنند یا انتخاب نمایند. ،ارزشیابی جامع
                                                           
10 . Technical Scientific approach 
11 . Rationalism 
12 . Empiricism 
13 .Nontechnical-Nonscientific approach 
14 .Active center 
15 . Lunenburg 
16 . Saylor and Alexander and Louis 
17 . Curriculum planning  for better Teaching and learning 
18 . Personal development 
19 . Human relations 
20 . learning skills   
21 . Specialization 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 (2011) لوننبورگ ، مراحل برنامه ریزی درسی سیلور و الکساندر:  1شکل 

 

 های برنامه درسی مبتنی بر الگو ویژگی

(الگوی مبتنی 2 22مبتنی بر موضوعات درسی و رشته های علمی ی(الگو1:  داده اندارائه سیلور و همکارانش پنج الگوی برنامه درسی 

( الگوی مبتنی بر نقش ها و فعالیت های 4 24( الگوی مبتنی بر صفات و فرایند انسانی3 23فناوری و بر شایستگی های خاص

 (0138. )سیلور و همکاران ، 26( الگوی مبتنی برنیازها و عالیق فرد5 25اجتماعی

 
 روش های معمول در سازمان دهی  منابع اولیه  اطالعاتی برای اهداف  الگوهای برنامه درسی

 از طریق رشته علمی موضوع درسی که باید فرا گرفته شود موضوع درسی رشته های علمی

 از طریق الگوهای آموزشی شایستگی هایی که باید تحصیل گردد فناوریشایستگی های خاص و 

 از طریق فرآیندهای طرح ریزی شده صفات انسانی فراگیران که باید گسترش یابد فرآیندهای انسانیصفات و 

 از طریق فعالیت های اجتماعی و یا موارد باال نیازهای جامعه نقش ها و فعالیت های اجتماعی

یادگیری مستقل و یا موارد  از طریق فعالیت های نیازها و عالیق فراگیران فعالیت های مبتنی بر نیازها و عالیق فرد

 باال

 سیلور و الکساندر : الگوهای برنامه درسی 1 جدول

 

 

 الگوی مبتنی بر موضوعات درسی و رشته های علمی

                                                           
22 . Pattern based on subjects and disciplines 
23 . Pattern based on specific competencies and Technology 
24 . Pattern based on attributes And human processes 
25 . Pattern based on roles and social activities 
26 . Pattern based on the needs and interests of individual 

الزامات قانونی - نیروهای بیرونی  

انجمن های تخصصی،  داده های پژوهشی  

 دستورالعمل های دولتی

 

 مبانی برنامه درسی
 دانش و اطالعات

یادگیرندگان - جامعه  

 

ارزشیابی  طراحی برنامه اهداف کلی و جزئی

 برنامه 

 اجرای برنامه 



 

 

مفهوم مسلط برنامه درسی، موضوعات مدرسه ای است که به وسیله معلمان تدریس شده و به وسیله دانش آموزان فرا گرفته می 

درسی، یک چهارچوب برنامه درسی مرکب از موضوعاتی است که معموال، و نه الزاما از رشته های مهم  شود. الگوی مسلط برنامه

چوبی است که منعکس کننده تصمیمات الگوها از نظر موضوعات درسی خاص و قلمرو و ردانش استخراج شده و مشتمل بر چها

نتظام ین اارشته های علمی نظم نسبی این الگوهاست. تسلسل آنهاست. جامع ترین و شاخص ترین ویژگی الگوی موضوع درسی و 

عبارت از قاعده یا ساختار ذاتی یک رشته علمی است. هر یک از موضوعات سنتی درسی دارای الگوی ویژه خویش می باشند و 

 در چه زمانی و چگونه مورد استفاده قرار گیرد. ،برنامه درسی مدرسه فقط باید تعیین نمایند که چه بخشی از این الگو انحاطر

کدام است؟ از آنجایی که دانش در درون رشته های علمی سازمان دهی شده لذا  آن یک موضوع درسی چیست و منطق درونی

 ؛گو موافقندین الگیریم. نظریه پردازانی که با ابمنطقی است که رشته های علمی را به عنوان منابع اولیه محتوای برنامه درسی در نظر 

بر این باورند که محتوای موضوع درسی بهترین یاور فراگیران در ارزیابی اطالعات، پاسخ به سواالت، بررسی، بازسازی دانش های آنها 

و به کارگیریشان و به طور خالصه گسترش نیروهای عقالنی آنها می باشد. مهمترین محدودیت این الگو عدم وجود ارتباط مستقیم 

ع درسی سازمان یافته با مسائل و عالیق فراگیران است. این الگو به این جهت مورد حمله قرار گرفته است که نمی تواند برای موضو

 تمامی جنبه های تعلیم و تربیت کافی و مناسب باشد. 

 

 فناوریالگوی مبتنی بر شایستگی های خاص و 

ها، فعالیت های یادگیری و عملکرد وجود دارد. سایر الگوها ارتباط این الگو چنین فرض می کند که ارتباطی مستقیم میان هدف 

مستقیم کمتری را میان این اجزا فرض کرده و تا حدی پیش بینی می کنند که رفتار نهایی فراگیران حاصل تجربیات بسیاری است 

ی لگو مبتنی بر یک رویکرد تحلیل تسلسلکه از این طریق، فراگیران استانداردها و هدف های اجرایی خویش را شکل می بخشند. این ا

 در برنامه ریزی درسی است:

 شناسایی وظایف یا کارهایی که باید برای آن آمادگی فراهم گردد. -1

 تعیین این که برای اجرای این وظایف و کارها، فرد چه چیزی را باید بداند و انجام دهد. -2

 قرار دادن وظایف و کارها در دوره های مناسب. -3

 سازمان دهی سلسله مراتبی اطالعات و مهارت های الزم برای هر وظیفه یا کار. -4

 تعیین این که برای مهارت یابی در هر وظیفه یا کار، فرد چه چیزهایی را باید بداند. -5

 یک نظام آموزشیمعموال نتیجه این تحلیل وظایف که به صورت هدف های رفتاری یا عملکردی بیان می شود، داده های الزم را برای 

فراهم می آورد. در این الگو، عملکردهای مطلوب به صورت هدف های رفتاری یا عملکردی و یا شایستگی ها صراحت یافته، فعالیت 

های یادگیری برای تحصیل هر هدف طرح ریزی شده و عملکرد فراگیر به عنوان مبنایی جهت پیشروی از یک هدف به هدف دیگر 

گیرد. این الگو در تدریس خواندن، ریاضیات و سایر مهارت ها کاربرد وسیعی دارد و الگوی معمول در برنامه مورد بررسی قرار می 

های جبرانی برای تمام سطوح است. هر زمانی که یک یا چند رفتار مورد یادگیری بتواند از طریق تحلیل وظایف مشخص گردد، این 

این است که این رویکرد قادر به پوشش تمامی جنبه های تعلیم و  الگو، ن محدودیتالگو می تواند مورد استفاده قرار گیرد. مهمتری

تربیت نیست. این الگو برای کمک به افراد جهت یادگیری رفتارها کامال مناسب است، ولی در کمک به افراد برای گسترش صفات 

 انسانی دارای محدودیت جدی است. 

 

 

 یالگوی مبتنی بر صفات و فرآیندهای انسان



 

 

برای گسترش صفات انسانی مطلوب، دانش آموز به تجربیات مناسب نیاز دارد. بنابراین فرآیندهای تعلیم و تربیت برای فراهم آوردن 

این گونه تجربیات سازمان دهی شده اند. برخی از موارد استفاده الگوی صفات و فرآیندهای انسانی، در فرآیندهای ارزش گذاری 

این الگو، تاکید آن بر گسترش صفات انسانی و فرآیندها به عنوان عناصر پویای برنامه درسی در  امتیازمهم ترین  متمرکز است.

مقایسه با ساختارهای ثابت تر اطالعاتی است. اختالف آن ها در تعاریفشان از فرآیندها و این که تا چه حد فرآیندها تشکیل دهنده 

الگوهای برنامه درسی که بر مهارت های فرآیندی متمرکزند، بر یک یا  باشد. مراکز سازمان دهی در طرح برنامه درسی است، می

 چند مورد از مباحث زیر مبتنی است:

گسترش صفات انسانی نظیر مهارت ها و عالیق یادگیری مادام العمر است، طرح  ،از آن جایی که یکی از مهمترین اهداف مدرسه -1

 های برنامه درسی می باید به این گونه عالیق و مهارت ها مرکزیت بخشد.

برنامه درسی باید چنان طراحی و سازمان دهی شود که حد اکثر کاربرد را در فرآیندها و مهارت های زندگی داشته باشد. کاربرد  -2

 شتر هنگامی امکان پذیر است که الگوی برنامه درسی مستقیما منعکس کننده این فرآیندها و مهارت ها باشد.بی

فرآیند ارزش گذاری و سایر فرآیندهایی که دارای عناصر قوی عاطفی هستند، می توانند همانند مهارت های اساسی شناختی  -3

 های شناختی در برنامه درسی ارائه گردند. تدریس شوند. این گونه فرآیندها باید به خوبی مهارت

 الگوی صفات و فرآیندهای انسانی، به خصوص در تدریس ارزشی و هدف های حیطه عاطفی مفید است. -4

است.  دشواری طرح ریزی فرآیندهایی برای گسترش صفات انسانی وظیفه این است که محدودیت به کارگیری این الگو مهم ترین 

 ی در این زمینه که کدام صفات و چگونه باید گسترش یابد، وجود ندارد.به عالوه هیچ توافق

 

 الگوی مبتنی بر کارکردها و فعالیت های اجتماعی

هدف های کلی معموال از طریق اشتغال در فعالیت های اجتماعی حاصل می گردد. این گونه هدف ها می توانند بر اساس این الگو، 

وع الگو، سه موضاین از طریق یک رویکرد خطی از نوع شایستگی نیز تحصیل گردد. در درون  از طریق مطالعه رشته های علمی یا

جنبه هایی از مرتیط با ( رویکردهای 2زندگی اجتماعی یا رویکردهای مربوط به موقعیت های پایدار زندگی،  -1سازمانی قرار دارد: 

در برنامه فعالیت اجتماعی،  بهبود جامعه. به منظورسازی اجتماعی ( تئوری های مربوط به فعالیت یا باز3مشکالت زندگی اجتماعی، 

ا دو اساس معیارها عبارت از زمینه مشکالت یا واقیعت هایی هستند که دانش آموزان می توانند در آن ها به طور کارآمد شرکت کنند.

و بنابراین مورد عالقه  است برای مسائل مورد توجه و نیازهای دانش آموزان مناسب این الگو -1وجود دارد:  بحث در زمینه این الگو

می تواند مستقیما در بهبود مداوم شرایط جامعه از طریق در نظر گرفتن نیازهای آن مفید واقع این الگو  -2 .دانش آموزان می باشد

بتواند به موقعیت های واقعی زندگی تعمیم یابد. این موقعیت شود. فعالیت های کودکان در مدرسه باید به طریقی سازمان یابد که 

زیرا  داردمحدودیت این الگو نیز  و سایر روش های تمرکز برنامه درسی می شود.« موضوعات درسی»های روزانه زندگی، جایگزین 

 چنین رویکردی فقط در بخشی از برنامه درسی مورد استفاده قرار می گیرد. 

 

 الگوی متمرکز بر فعالیت های مبتنی بر نیازها و عالیق فرد 

غالباً در جهت برنامه ای بوده است که تأثیرش بر عالیق و نیازهای   جنبش فاصله گرفتن از برنامه سنتی موضو عات درسی مدرسه

جان و تا حدودی به وسیلۀ  29مونته سوری ، 28 پستالوزی ، 27روسو توسطدانش آموزان است. چنین رویکردی در قرن هجدهم 

این الگو  (.0138مورد استفاده قرار گرفته است)سیلور. الکساندر.لوئیس ، 1890 -1904در سالهای  تجربیش  هدر مدرس 30دیوئی

                                                           
27 . Rousseu 
28 . Pestalozzi 
29 . Montessori 
30 . John Dewey 



 

 

 و عالیق یادگیرنده، انعطاف پذیری فوق العاده برنامه درسی،  چند مشخصه اساسی دارد که از آن جمله می توان به شناخت نیازها

بنابراین وظیفه  .اشاره کرد ای حق انتخاب به یادگیرنده و آموزش انفرادی که معلم در آن نقش هدایت کننده را برعهده دارد،اعط

و  ی تحریکاه مدرسه فراهم کردن محیطی غنی از منابع است که در این صورت دانش آموز بی آنکه نیاز به بهره گیری از مکانیزم

برنامه درسی  یالگومشخصات  برخی( 1391)مهر محمدی،.استفاده از انگیزه ذاتی به یادگیری خواهد پرداختبا  داشته باشد،  تشویق

 :عبارت است ازمبتنی بر نیازها و عالیق فرد 

ست و عالیق خاص جمعیتی ا افراگیران بوده و مشتمل بر تشخیص نیازه عالیقطرح برنامه درسی بر مبنای دانش کلی از نیازها و  -1

 ه وسیله طرح برنامه درسی مورد خدمت قرار می گیرند.که ب

طرح برنامه درسی در حد باالیی قابلیت انعطاف داشته و تدارکاتی جهت گسترش و تغییر دارد تا با نیازها و عالیق فراگیران معین  -2

است طرح برنامه درسی خویش را بر  مطابقت داشته و بسیاری امکانات انتخابی را برای فراگیران فراهم آورد. در واقع فراگیر قادر

 اساس برخی الگوهای معین تدوین کند. 

 د. نو آموزش قرار می گیر هفراگیران در موقعیتهای مناسب در فرایند برنامه درسی و آموزشی به طور انفرادی تحت مشاور -3

برای حیطه شایستگی اجتماعی مناسبت  واست  مناسبرشد شخصی و مهارت های یادگیری مداوم  ،مدارس ابتدایی  برای الگواین 

تجارب آموزشی تنها زمانی برای  .تجارب قبلی و عالیق وی توجه دارد نیازها، و به شناخت کودك، بودهمحور  الگوی کودكاین  ندارد.

ن صورت جریان نده و آموخته ها زمانی پایدار و ماندنی است که وی در طراحی و اجرای آن سهیم و فعال باشد. در غیر ایزفرد آمو

  (1391یادگیری تبدیل به یک جریان مکانیکی و ماشینی شده و آموخته ها نیز دوام و پایداری نخواهد داشت.)مهر محمدی،-یاددهی

 نقد الگو

. وجه داشتتتعلیم و تربیت انسان را نباید به یک الگوی برنامه درسی محدود کرد، بلکه در عوض باید به تمامی الگوهای برنامه درسی 

یادگیری تاکید عمده بر آزادی، ارزش، حرمت و  -یاددهیکه در آن تمامی رویه های فرآیند  جریانی است یتعلیم و تربیت انسان

اگر طراحان برنامه درسی می خواهند  دانش سازمان یافته، مثال دانش در زمینه علوم را فراهم آورند، باید  یکپارچگی افراد دارند.

ته های علمی را مد نظر داشته باشند؛ اگر طراحان برنامه درسی می خواهند شایستگی های خاص یا الگوی موضوع درسی و رش

مهارت هایی مثل توانایی جمع یا نوشتن انشا را گسترش دهند، باید الگوی شایستگی های خاص و فناوری را مورد توجه قرار دهند؛ 

توانایی حل مشکالت، توانایی رهبری کارآمد، توانایی تحلیل گری  اگر می خواهند صفات انسانی نظیر دانستن چگونگی یادگیری،

ارزش های فرد را گسترش دهند، باید الگوی از صفات و فرآیندهای انسانی استفاده کنند ؛ اگر طراحان برنامه درسی می خواهند 

یدار زندگی کمک کنند، باید الگوی نقش تعلیم و تربیت را به جامعه ارتباط دهند و  به دانش آموزان در مواجهه با موقعیت های پا

ارتباط مطلوب با و نیازها و عالیق فراگیران را مثل یادگیری نقاشی ها و فعالیت های اجتماعی را بکار گیرند و اگر می خواهند 

وهای توان گفت الگبنابراین می  همساالن مورد توجه قرار دهند، باید الگوی فعالیت های مبتنی بر نیازها و عالیق را انتخاب کنند.

برنامه درسی  انحاطرسیلور و همکارانش در کنار هم جامع هستند و الزم است در طراحی برنامه درسی به تمامی آنها توجه داشت. 

باید هر فرصت یادگیری را که نسبت به حیطه ها و هدف ها مناسب تر است،  و پنج الگو محدود نماینداین نباید فکر خود را به 

کنند. در نتیجه یک طرح جامع برنامه درسی می تواند بیش از یک الگو را شامل شود. هیچ یک از پنج الگو برای همه  الگوپردازی

 برنامه های تربیتی مفید نخواهد بود.

 

 

 بحث و نتیجه گیری 

الگوی طراحی برنامه درسی، چهارچوبی جهت سازمان دهی، اجرا و ارزشیابی برنامه می باشد که نظمی در عین حال قابل انعطاف و 

برنامه درسی طرحی است برای فراهم آوردن تغییرپذیر برای سازمان دهی مجموعه ای از فرصت های یادگیری را ایجاد می نماید. 



 

 

الگوپردازی، زمینه ای از تصمیم گیری  جهت افرادی که باید تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند. مجموعه ای از فرصت های یادگیری

لگوی ا است که باید افرادی که مسئول مستقیم طراحی برنامه درسی برای یک موقعیت معین تربیتی هستند، در آن سهیم باشند.

د گردد، نمی توان خاص محدود. برنامه درسی که به یک الگوی برنامه درسی انتخاب شده، تاثیری مستقیم در آموزش مورد نظر دارد

ه می ک مرکز آموزشیتمامی هدف ها را تحصیل نماید. هیچ الگوی برنامه درسی نمی تواند به تنهایی برای تمامی برنامه درسی یک 

تصمیم گیری هوشمندانه درباره برنامه درسی برای  انحا، کافی باشد. طرتربیت کندخواهد جمعیت متنوعی را با اهداف چندجانبه 

طرح هایشان به آگاهی نسبت به امکانات این پنج الگو و انگاره های چند جانبه موجود در آن ها نیازمندند. هنگامی که یک الگو 

انتخاب شد، یک طرح عملی، معموال به شکل نوشته شده، تولید شده است. طبیعت طرح به نحو قابل مالحظه ای بر اساس الگوی 

رد استفاده متغیر خواهد بود. انتخاب یا گسترش یک الگوی مناسب برای مجموعه ای از فرصت های یادگیری در ارتباط با برخی مو

برنامه درسی کارآمد است ولی این قدم اساسا  یحاحیطه های برنامه درسی و مجموعه زیر هدف های آن یک قدم مهم در جهت طر

 معادل نظم بخشیدن به طرح می باشد. 
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