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 مقدمه

تولید اقدام به تدوین و  ،درسی مبتنی بر اصول و معیارهای علمی هایبرنامه طراحی های آموزشی برای نظام

تربیت و  ۀوزح هر برای علمی شکل بهدرسی  برای آن که برنامهکنند. های درسی میبرنامهراهنمای 

 متخصصانتوسط  2درسی ۀراهنمای برنامچهارچوب طراحی و تولید شود، الزم است  ()موضوعات درسییادگیری

در اختیار تولید کنندگان برنامه درسی و مواد آموزشی  عملتهیه گردد تا به عنوان نقشه و راهنمای  3درسی ۀبرنام

فرآیند " سند با عنوان های  چهارتاکنون در نظام برنامه ریزی درسی ایران  (1390)قاسم پورمقدم، .قرار گیرد

چارچوب راهنمای برنامه  "، " 1378ساختار و ویژگی های راهنمای برنامه درسی "  ، "1376برنامه ریزی درسی 

درسی  براساس برنامه درسی ملی جمهوری  ۀراهنمای تهیه مولفه ها و عناصر چارچوب برنام" و"  1384 درسی

آنها در تهیه و تا راهنمای عمل  استگذاشته شده  4های درسیگروهتهیه و در اختیار   " 0139اسالمی ایران 

تحصیلی، رویکرد و منطق  ۀدرسی سندی مشتمل بر اهداف و اصول دور راهنمای برنامه .باشد تولید برنامه درسی

های یادگیری مناسب و ارائه شیوه -های یاددهیدرسی، تنظیم محتوا، ارائه روش ۀاهداف ماد ، درسی حاکم بر برنامه

بیان رویکرد ، اهداف ، محتوا ،  از: درسی عبارتند ۀی برنامراهنما ۀدهنداست. عناصر و اجزای تشکیل ارزشیابی

روش های تدریس ، ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، ویژگی ها و مهارت های معلم ، تعیین استاندارد و ملزومات و 

 ۀ( راهنمای برنام1384 ،قاسم پور مقدم )درسی و نظام تجدید نظر  ۀیرنام ۀاجرا ، اشاعامکانات مورد نیاز برای 

درسی نام برده  ۀریزی درسی است که از آن تحت عنوان چارچوب برنامترین محصول فرایند برنامهعمدهدرسی 

یادگیری تربیت و های درسی، اصول، انتظارات کلیدی ، حوزه ۀشود و مشتمل بر رویکرد و منطق حاکم بر برناممی

های درسی با توجه به ویژگی ۀچارچوب برنام های مختلف تحصیلی است.های درسی و ... برای دورهو بیانیه

های آموزش و پرورش از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد. منطق نظام آموزشی، تشکیالت فرهنگی، ملی و نظام

                                                           
  1. عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

2 . Curriculum Guide  framework  
3 . Curriculum Specialists 

منظور از گروه های درسی، گروه های مختلف برنامه ریزی درسی در دفتر برنامه ریزی و تألیف کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی  -4

 آموزش و پرورش ایران است.
   



 

 

از جمله عواملی هستند که نظام آموزش  ییهای عامالن  اجراگیری و سطوح مهارتهای تصمیمیزی، حوزهربرنامه

 (1390، صادقیان ) سازد.و پرورش کشورها را با یکدیگر متفاوت می

 

   درسی ۀتدوین راهنمای برنام اصول

 انعطاف پذیری  -1

راه برای  ابتکار وخالقیت تولیدکنندگان ،  کهد شيييوبرنامه درسيييی به گونه ای  عمل می در تدوین راهنمای 

سان ، مؤلفان و معلمان  باز  شنا شکار صر برنامبا سط مخاطبان وۀ د تا امکان تکمیل برخی عنا سی تو مجریان  در

شود سر  شتری برخوردار و  می سی با امکانات محلی از آزادی عمل بی سازگارکردن برنامه در معلمان و مدارس در 

 باشند. 

 و وحدتجامعیت  -٢

براسيياس این اصييل، از گروه های برنامه ریزی  درسييی انتظارمی رود ضييمن  به کار بسييتن  توانائی ها و ابتکارات 

 خود؛ درتولید برنامه های درسييی به گونه ای عمل نمایند که تمام عناصيير و مؤلفه های برنامه ) طراحی ، تولید ،

شيود.جامعیت و وحدت سيبب می شيود بین برنامه های  اجرا وارزشيیابی (  با حف  وحدت درونی در نظر گرفته

 تحصیلی هماهنگی و انسجام بر قرار شود. دوره هایدرسی هربایه و 

 كاهش تمركز  -3

ساس این  صلبرا سی طوری طراحی و تدوین  ،ا شودبرنامه های در که بخش های مختلف دولتی وغیر دولتی می 

صوبات ، سناد و م ساس ا سبت به  بتوانند برا شرایطن سی با  سازگاری برنامه های در و امکانات خود ا  هماهنگی و 

 اقدام کنند.

 مشاركت -٤

براساس این اصل افراد،گروه ها و نهاد های  مختلف با توجه به تخصص های مورد نیاز می توانند در کلیه مراحل 

 ی مشارکت کنند. اجرا واعتباربخشی برنامه های درسی و مواد آموزش تولید ، برنامه ریزی ، طراحی،

 تلفیق -5

فرایندها یا  ،تلفیق از بیرون یا تلفیق محتوا محور یعنی تلفیق محتوا  -1:  به دو صيييورت انجام می شيييودتلفیق 

سط برنامه ریزان برای دانش  سی که تو صورت می گیرد. آشیوه های برنامه  در  درون یعنیتلفیق از  -2موزان 

موزان حاصييل می آتلفیقی که توسييط برنامه ریزان تهیه نشييده بلکه این تلفیق فرایندی اسييت که در نهن دانش 

سی باتوجه به نوع و ماهیت ( 1390) احمدی، شود.  سی انتظار می رود در ارائه مواد در بنابراین از گروه های در

صر و مؤل شند وتا حد امکان برخی عنا شته با سی درهم تنیده  ۀفه های راهنمای برنامآن رویکردی تلفیقی دا در



 

 

مهارت ها و ارزش های مشترك به طورتلفیقی  دانش، ۀنیز در ارائ 1شود . عالوه بر این  گروه های درسی متجانس

 عمل کنند.

 دربرنامه های درسی  ITبه كارگیری -٦

سترش روزافزون جنبش نرم افزاری وتاثیرگذاری آن در تمام ابعاد زندگی ستفاده از  ،به ویژه آموزش ،گ ضرورت ا

سلم می سی را امری م سی مبتنی برفناوری اطالعات در فرایند برنامه ریزی در را تلفیق  ITسازد. برنامه ریزی در

که هر یک از گروه  کنددانند .این اصييل ایجاب میریزی درسييی میفناوری اطالعات از جمله وب با فرایند برنامه

به تناسييب ماهیت آن، فرصييت هائی جهت به  های درسييی، در حد امکان ولید برنامهدرطراحی و تو های درسييی

 پیش بینی کنند. ITکارگیری 

 

 درسی حوزه های یادگیری كم و بیش شامل بخش ها ی زیر است: ۀراهنمای برنام

 : كلیاتبخش اول

فعالیت شورای برنامه ریزی درسی گروه  ۀدرسی، دربار ۀهای درسی می توانند برای مخاطبان برنامهر یک از گروه

درسی به طور مختصر مطالبی را مطرح کنند. در بسیاری از  ۀو سیر تکوینی مراحل مختلف طراحی و تولید برنام

برخی اصيييطالحات و مفاهیم مندرر در ۀ موارد مخاطبان برنامه و حتی گاهی خود برنامه ریزان درسيييی دربار

پردازند. های متفاوت و تفاسیر ضد و نقیض مینداشته و در نتیجه به برداشت درسی فهم مشترك ۀراهنمای برنام

صطالحات، واژگان و مفاهیم  سی در آغاز ا ضرورت دارد گروه در سیبه ماده  مربوطبنابراین  سی  ۀو برنام در در

خود را با اسيييتناد به منابع معتبر و موثق تعریف کند تا هم دسيييت اندرکاران طراحی و تولید و هم مجریان و 

مسیر روشنی را طی به فهم مشترکی برسند و درسی از آغاز تا پایان فرآیند برنامه ریزی درسی  ۀمخاطبان برنام

ست ۀنمایند. راهنمای برنام سیا سب  سی به تنا های مورد نظر مخاطبان مختلفی دارد. تعیین شیها و خط مدر

درسی خود همواره بدانند برای  ۀماد ۀشود برنامه ریزان درسی در طراحی و تولید برناممخاطبان برنامه باعث می

کنند و قرار است چه افرادی آن را تولید، اجرا و ارزشیابی کنند و چه اشخاصی از این چه کسانی برنامه ریزی می

های برنامه ریزی درسی باید دالیل منطقی و عملی خود را جهت شوند. هر یک از گروهدرسی بهره مند می ۀبرنام

سی،  ۀها و دالیل تیییر برنامعالوه بر نکر ضيرورت .اثبات ضيرورت تیییر برنامه درسيی به روشينی بیان کنند در

های برنامه ریزی درسييی هر یک از گروه ۀماد های انجام یافته در حوزهها و پژوهشاشيياره به نتاین نیازسيينجی

 درسی نیز مؤید دیگری بر اعتبار برنامه و در نتیجه ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان خواهد بود. 

صهبا توجه به مطالب بخش سی باید خال سفهای قبلی، گروه برنامه ریزی در شته و  ۀای از ماهیت و فل وجودی ر

انتظار .بیان کند  رانظام برنامه ریزی درسی ایران از آغاز تا پایان  ۀدایر درسی و نحوه سازمان وجودی آن در ۀماد

صول مربوط به برناممی صول از اهای تحصیلی بیان شده باشد. درسی دوره ۀدرسی در راهنمای برنام ۀرود ا ین ا

                                                           
1. گروه های متجانس گروه هایی هستند که  زیر مجموعه یک حوزه تربیت و یادگیری قرار می گیرند. مانند گروه تاریخ، جیرافی و جامعه 

  شناسی در حوزه تربیت و یادگیری مطالعات اجتماعی



 

 

 نشاتیادگیری و مبانی برنامه ریزی درسی  –تربیتی، روان شناسی یاددهی  ۀدرسی، فلسف ۀساختار رشته و ماد

ستاندارهاییمی شیوه ها و راهبردها را به  ،گیرد و به مثابه ا سی  .وجود می آوردبایدها و نبایدها،   دیابهر گروه در

م 1در انتخاب رویکردهای خاص با درسيييی خود، به گونه ۀماد ۀبرنا ماید که این رویکردها میایرتی  ای عمل ن

ضعیت می رویکردهای دوره شد. در این و شته با صر و مؤلفه های راهنمای برنامه پی ریزی می ندا توان گفت عنا

 شود. 

 

 : عناصر و مؤلفه های برنامه درسیبخش دوم

 2هایبرنامه ریزی درسييی، نظرگاه متخصييصيياندرسييی، صيياحب نظران و  مههای برناتعداد عناصيير و مؤلفه ۀدربار

دانند. ( می5ای نه و بیشييتر )کالین( و عده4(، برخی هفت )تابا3رلیمتعددی دارند. برخی تعداد عناصيير را چهار )تا

درسييی خود،  ۀماد ۀهای برنامه ریزی درسييی باید در تدوین و تکمیل عناصيير برنامگروه که مهم این اسييت ۀنکت

 ریزی درسی قرار دهند. های برنامهفعالیت را سرلوحهمصوب  های ها و خط مشیسیاست

 

 اهداف برنامه  -1

درسييی و  ۀبرنامه، ماهیت ماد رییگ ین شييده باید بر اسيياس اصييول حاکم بر برنامه، رویکرد و جهتیاهداف تع

 های پژوهشی باشد. یافته

 درسی  ۀتحصیلی و نسبت آن با ماد ۀالف( اهداف دور

 تحصیلی  ۀدرسی در دور ۀب( اهداف کلی ماد

 های تحصیلی در پایه یسدر ۀپ( اهداف کلی ماد

 درسی با سایر مواد درسی  ۀت( اهداف مشترك ماد
 

درسی  ۀاهداف ماد

 در پایه

محتوا )سرفصل ها 

 موضوعات و مفاهیم(

 –توصیه روش های یاددهی 

 یادگیری مناسب

توصیه روش ها و ابزارهای 

 مناسب ارزشیابی 

میزان هم پوشی با اهداف 

 سایر مواد درسی 

     

     

 

                                                           
1 . Specific Approaches 
2 . Orientations 
3 . Taylor 
4 . Taba 
5 . Klein 



 

 

 ها، مفاهیم و مواد(محتوای برنامه )موضوعات، سرفصل -٢

درسيی،  ۀبا توجه به اهداف تعیین شيده، به تعیین و انتخاب موضيوعات اصيلی ماد 1شيورای برنامه ریزی درسيی

ها آن ها و مواد الزم برای ارائههای مربوط به هر یک از موضييوعات، مفاهیم مندرر در دل سييرفصييلسييرفصييل

تمام نمای محتوا  ۀتواند آینهای مربوط به محتوا سييیر از کل به جزد دارد و میپردازد. امر تحلیل زیر مجموعهمی

 و مواد آموزشی باشد. 

درسی در  ۀشورای برنامه ریزی درسی بر اساس اهداف کلی ماد :درسی ۀاساسی ماد موضوعات الف( بیان

ۀ حوزکند. مثالً در درسی را تعیین می ۀموضوعات کالن برنام ،درسی ۀهای تحصیلی و با توجه به ماهیت مادپایه

 چه موضوعاتی طرح خواهد شد. متوسطه  ۀدورفارسی و ادبیات یادگیری زبان و  تربیت

صل سرف شی و مهارتی واحد یادگیری در ب( بیان  سی دان سا ضوعات  :دوره و پایه لطوها و مفاهیم ا مو

ی پایه هاها با در نظر گرفتن شود و باید سرفصل مربوط به آنتحصیلی تعیین میهای  اساسی معموالً برای دوره

شد. بنابراین تحصیلی سب با سی ،متییر و متنا صل گام اول، در شورای برنامه ریزی در سی سرف سا ها و مفاهیم ا

ضوعات  ۀمربوط به هر پای صیلی را از مو ستخرار و تنظیم می کند و  ۀمادحوزۀ تربیت و یادگیری و تح سی ا در

گردد. یادآوری این نکته حائز کتاب درسی و دیگر مواد آموزشی روشن میۀبدین ترتیب اسکلت و چهارچوب اولی

 در کلیت محتوا و مواد آموزشی در نظر گرفته شود. اهمیت است که اهداف نگرشی باید 

کاهش تمرکز، انعطاف پذیری، تلفیق، به  اصولبا توجه به  :درسی  ۀپ( پیش بینی مواد آموزشی برای ماد

های دیگران نیز بهره می توان در تهیه و تنظیم محتوا و تولید مواد آموزشی از قابلیت ،و مشارکت ITکارگیری 

شورای توسط  2درسیهای کتاب  تالیفدفتر  با نظارتها توان چنین گفت موضوعات و سرفصلمی ،گرفت. بنابراین

ها و مفاهیم واحد یادگیری در طول دوره و . در صورتی که موضوعات وسرفصلمی شود تعیین برنامه ریزی درسی

درسی  ۀتواند مواد آموزشی الزم و مناسب را برای برنامتحصیلی به درستی تعیین شده باشد؛ گروه درسی می ۀپای

 پیش بینی و به تولید کنندگان و نهادهای متولی آن توصیه و پیشنهاد کند. 
 

 سازمان دهی تجربیات یاددهی و یادگیری  -3

های یاددهی و برنامه ریزی درسييی به جای تجویز روشبا توجه به عناصيير قبلی یعنی اهداف و محتوا، شييورای 

یادگیری به ارائه پیشيينهادات و توصييیه هایی می پردازد تا مخاطبان و مجریان برنامه در اتخان روش ها و فعالیت 

های مناسب مورد استفاده قرار دهند. شورای برنامه ریزی گروه درسی توصیه های مربوط به یاددهی و یادگیری 

 بخش تدوین و ارائه می نماید. را در دو 

                                                           
. شورای برنامه ریزی درسی با ترکیبی مشخص از افرادی متخصص مثل صاحب نظران حوزه های تربیت و یادگیری)موضوعات درسی(، برنامه  1

 ریزی درسی، فناوری آموزشی، معلمان و کارشناسان تشکیل می شود. 
 طراحی برنامه های درسی و بسته های آموزشی ، تالیف. یکی از دفاتر مهم در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است که عالوه بر  2

 کتاب های درسی دوره های تحصیلی درآن انجام می شود.  



 

 

 الف( توصیه روش های مناسب یاددهی و یادگیری 

صیه سب تو سی به مجریان و مخاطبان برنامه در انتخاب روش های تدریس منا هایی ارائه شورای برنامه ریزی در

 می کند تا آن ها به درستی عمل کنند. 

 ب( توصیه فعالیت های مناسب یاددهی و یادگیری 

عالوه بر روش های تدریس، برای اجرای برنامه درسی و واحد یادگیری می توان از یکسری فعالیت های متنوع و 

مرتبط با برنامه نیز سود جست. برای به کار گیری فعالیت های یاددهی و یادگیری نیز باید از سوی گروه درسی 

 توصیه ها و پیشنهادات الزم طرح گردد. 

 

 ارزشیابی  -٤

درسی است. ارزشیابی کامالً تحت ۀ ماد ۀدرسی، تعیین جایگاه ارزشیابی در برنام ۀارم در راهنمای برنامعنصر چه

شد و بدون در نظر گرفتن اهداف، محتوا و روش صر دیگر می با شعاع عنا ست. لذا با توجه  ،ال عملی و هدف دار نی

شیوهبه این که هر برنامه ساس ماهیت آن،  شیابی خاصای بر ا شورای برنامه ریزی  های ارز ست، باید  خود را دارا

ها و ابزارهای مناسب ارزشیابی درسی به جای تعیین بارم بندی و سیستم نمره گذاری، به تعیین و تشریح شیوه

 بپردازد. 

 سوم: توصیه های اجرائی بخش

حاکم بر آن شکل گرفت، الزم است شورای  اصولهای آن با توجه به بعد از آن که کلیات برنامه و عناصر و مؤلفه

برنامه ریزی درسييی در زمینه بهبود و تسييهیل ابعاد اجرایی برنامه، ضييمن هماهنگی با بخش های اجرایی نظام 

 ها و رهنمودهایی ارائه نمایند. برنامه ریزی درسی، توصیه

درسی پس از طراحی و تولید باید  ۀهر برنام برنامه، ابالغ و اجرای برنامه است. ۀمنظور از اشاع :برنامه  ۀاشاع -1

 ۀمعرفی و اشاع ۀالزم است شورای برنامه ریزی به طور روشن در زمین ،به همین دلیل .به مرحله اجرا گذاشته شود

های ممکن را توصیه شیوه غیره،و معلمان، اولیا، مدیران  عوامل اجرایی، از جمله،درسی و مواد آموزشی به  ۀبرنام

  برنامه از شیوه حضوری یا چند رسانه ای استفاده شود. ۀنمایند. مثالً بهتر است برای اشاع

برنامه مشارکت بیشتری داشته باشند،  ۀعادر اجرا و اش مانلمع برای آن که:  ای معلمانهای حرفهصالحیت -٢

ریزی و اجرا برای عملی شدن فرآیند برنامه عهااش ۀشود تا زمینهایشان تقویت و به روز ، مهارت و نگرشدانشباید 

های عمومی های خود را نسبت به ویژگیشورای برنامه ریزی درسی باید توصیه ،و آموزش بیشتر فراهم آید. بنابراین

ای اجرا را های مورد نیاز معلمان و دانش تخصصی الزم برو اختصاصی معلمان، انتظارات برنامه از معلمان، مهارت

  ارائه دهد.
هر برنامۀ درسی پس از طراحی و تولید، در فرآیند اعتبار بخشی و ارزشیابی قرار می گیرد. نتاین و بازخوردهای 

  موجب اصالح و بازنگری چهارچوب راهنمای برنامه درسی می شود.بدست آمده از اعتبار سنجی 
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