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  درسی ريزییابی نظام برنامهشارز

 94/99/9311تاریخ پذیرش و انتشار 4/6/931تاریخ دریافت:

 1دکتر يحیی معروفی

 مقدمه

کند. درسی را تعیین میریزی برنامه ارزشیابی دهنده، فرایند و تشکیل عناصر ،تولید چگونگی درسی،ریزی برنامه نظام 

در گرو کیفیت درسی درسی اشاره دارد. اهمیت و ارزش برنامهبه فرایند تعیین اهمیت و ارزش برنامه 2درسیارزشیابی برنامه

اجرا یا پیامدهای  تواند بر طراحی،درسی می ریزیدهنده آن است. ارزشیابی نظام برنامههای تشکیللفهابعاد، متغیرها و مؤ

طیف  از و کند؛ خاستگاه آن در سطح ملی یا محلی باشد؛ معرف رویکردهای مختلف فلسفی راجع به آموزش کیدأبرنامه ت

(. ارزشیابی 3،2212شون میکر) های کامالً منطقی و عینی یا رویکردهای کامالً ذهنی و تفسیری پیروی کندمتنوعی از شیوه

نظران مختلف با تحلیل متغیرهای است. صاحبآن  و نحوه تعاملها لفهتحلیل عناصر و مؤ ستلزمدرسی، مریزی نظام برنامه

گیری از  به ایجاد زبان مشترک برای بهره گوناگونی را شناسایی کرده و با ارائه الگوهای متنوع، هایدخیل در این نظام، مولفه

ی ریزله، ضمن بررسی الگوهای رایج، الگویی برای ارزشیابی نظام برنامهمقا اند. در ایندرسی کمک کرده نتایج ارزشیابی برنامه

 درسی پیشنهاد شده است.

 درسی ریزیالگوهای تحليل نظام برنامه 

نظران متفکران و صاحب .استو پرورش و تابعی از نظام سیاسی جامعه  های آموزشدرسی یکی از زیر نظامریزینظام برنامه  

کسانی است  از نخستین (1892) شورت اند.های مختلفی را ارائه کردهبندیدرسی، طبقههای برنامهشریح نظاماین حوزه، برای ت

درسی پرداخته است. وی تالش کرده است از طریق متغیرهایی  ریزیکه با ارائه الگوی سه عنصری خود به تحلیل نظام برنامه

ریزی درسی و میزان انعطاف در برنامه، به تحلیل نظام برنامه ریزیمهبرناکنندگان در ، شرکت4درسیچون: خاستگاه برنامه

درسی در آن تدوین و درسی، محلی است که برنامه(. منظور شورت از خاستگاه برنامه333: 1391)مهرمحمدی، درسی بپردازد

و یا در یک موقعیت خاص کاربرد عمومی پیدا کند باشد و  5عام یک برنامه ممکن است دارای خاستگاه .شوداجرا می

ریزی درسی کنندگان در برنامهشرکت شورت دربارة قرار گیرد. موقعیت مورد استفاده هماندر  طراحی و آموزشی)آموزشگاهی(

سه حالت غلبه متخصصان دانشگاهی، غلبه متخصصان آشنا به محیط و شرایط و مشارکت متوازن بین آنها بیان کرده است. 

ریز درسی برنامههمچون مجری فعال همچون  درسی نیز نقش اجرای وفادارانه، معلمزان انعطاف در برنامهمی رةسرانجام، دربا

-مختص یک آموزشگاه خاص، از نظر شرکت درسی را از حیث خاستگاه،ریزیترین نظام برنامهمطلوب اوقائل شده است. 

  .ریز درسی ارزیابی کرده استدر نقش برنامهاساس میزان انعطاف برنامه، معلم  کنندگان، مشارکت متوازن و بر
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درسی  ریزیضمن حفظ دو سطح برنامه ،شکل تکمیل شدة الگوی سه عنصری شورت است. زاباز (1882) الگوی زابار

آموزان، والدین، مدیران و بازرسان آموزشی را عمومی و خاص، برای متغیر خاستگاه؛ شش سطح، معلمان، متخصصان، دانش

درسی را نیز به چهار حالت  نقش معلمان در برنامه او، کرده است. درسی حالت مشارکت کنندگان در برنامهسه جایگزین 

نیز الگوی  (1874) کالینریزی تکمیلی افزایش داده است. نظر و بازنگری و طراحی و برنامهاستفاده وفادارانه، انتخاب، تجدید

اول،  که در بخشتشکیل شده است. مطرح کرده است. این الگو از سه بخش « یامطالعه نظام آموزش مدرسه» خود را با عنوان

درسی مورد توجه درسی و در بخش سوم عوامل کیفی برنامهگانه برنامه درسی، در بخش دوم عناصر نهپنج سطح طراحی برنامه

سطح  اتی از پنج سطح به هفتردرسی با تغییگیری برنامهدر الگوی تجدیدنظرشده کالین، سطوح تصمیماست. قرار گرفته 

 (. 1391افزایش یافته است )مهرمحمدی، آموزشی، اجرایی و تجربه شده آکادمیک، اجتماعی، رسمی، نهادی،

 ریزی درسینظام برنامه عناصرها و لفهؤم

پنج  توانریزی درسی میدر حوزه ارزشیابی نظام برنامه متداول الگوهاینظران مختلف و های صاحبدیدگاه با بررسی  

های تشکیل دهنده لفهؤثیرگذاری جدی بر دیگر عناصر و مأکه با وجود ت ییکی از عناصر .قائل شدآن  را برای عنصر یا وجه

 درسی ریزیساختار یا تشکیالت نظام برنامه نصرعبه طور مستقیم مورد توجه قرار گرفته است،  ریزی درسی کمترنظام برنامه

بینی توان پیشهای مختلف( سایر عناصر را می)حالت ن ساختار است که تا اندازه زیادی وضعیتتنها پس از مشخص شد است.

گیرد، به که برای معلم مدنظر قرار می درسی دارای ساختاری متمرکز باشد، نقشی ریزیکرد. برای مثال، چنانچه نظام برنامه

درسی به شکل مقاوم در برابر معلم طراحی شده و به طور طبیعی، امهخواهد بود و برن درسیبرنامه احتمال زیاد، اجرای وفادارانه

چگونگی ضمن توجه به  باید ،ریزی درسیارزشیابی نظام برنامه ، دربعالوهشد.  درسی نیز عمومی تعریف خواهدخاستگاه برنامه

 عناصر ابتدا منظور، این به گیردقرار توجه مورد عناصر نظام، پیامدهای نامطلوب عدم هماهنگی آنها نیز بین هماهنگی و تعامل

از نحوه هماهنگی و تعامل بین  سپسگرفته است و مختصر مورد بحث قرار  به طور ریزی درسینظام برنامه تشکیل دهنده

  ریزی درسی بهره گرفته شده است.عناصر برای ارزشیابی نظام برنامه

 ر ساختا

تربیت و نظام سیاسی است که به صورت متمرکز، غیر متمرکز و یا  و م تعلیمثر از ساختار نظادرسی متأ ریزیساختار برنامه

این باور است که هیچ نظام  ( بر1391شود. مهرمحمدی)ها، با درجه تمرکز زیاد تا حداقل تمرکز تعریف میطیفی از نظام

شود ریزی درسی متمرکز پنداشته میشود، متمرکز نیست و آنچه نظام برنامهگونه که تصور میریزی درسی متمرکز، آنبرنامه

تصوری  -ای که با برنامه طراحی شده تطابق و همخوانی داشته باشددرسی استاندارد و یکنواخت به گونهیعنی اجرای برنامه –

درسی است و تصور آنچه  ریزیهای ملموس فرایند برنامه(. اگرچه، چنین باوری بیانگر واقعیت335)ص: خالف واقع است

کنند، معلمان نیز در عمل همان را بدون کم ریزی درسی متمرکز اراده میاندرکاران نظام آموزشی به ویژه در نظام برنامهدست

های متمرکز، از نظام در کاست اجرا کنند، تصور درستی نیست. ولی نباید این واقعیت را نیز انکار کرد که مجریان و معلمانو 

شده برای تغییر و تعدیل برنامه درسی برخوردار نیستند و بین معلمانی که ع و شناختهکمترین اختیار و آزادی عمل مشرو

اجازه هیچ دخل و تصرف رسمی در برنامه از قبل طراحی شده ندارند با معلمانی که نوآوری و ابتکار عمل آنها نه فقط منع 

رد. شورت، وقتی در عنصر سوم الگوی خود از نقش گیرند، تفاوت اساسی وجود داشود، بلکه مورد تشویق و تمجید قرار مینمی

پردازد. زابار در الگوی خود خاستگاه  به مبحث تمرکز و عدم تمرکز می کند، به نوعی معلم در اجرای برنامه درسی صحبت می

آکادمیک،  گیریسرانجام سه سطح تصمیم .داندریزی میبرنامه درسی را مرتبط با مبحث تمرکز و عدم تمرکز در نظام برنامه

ریزی درسی و سه سطح نهادی، اجتماعی و رسمی در نظریه گودلد به طور غیر مستقیم، اشاره به ساختار متمرکز نظام برنامه
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های موجود مرور نظریهاز ( پس 1391) ریزی دارد. مهرمحمدیآموزشی و تجربه شده، اشاره به ساختار غیرمتمرکز نظام برنامه

سی ریزی درنظری فرایند برنامه درسی، به عنوان یکی از عناصر ریزیز و عدم تمرکز در نظام برنامهگیرد، مبحث تمرکنتیجه می

  (.333)ص : درسی استو از جمله عرصه مهندسی برنامه

 خاستگاه 

اساس  این درسی برچنانچه خاستگاه برنامه است. درسی برنامه ساختتولید و  ،طراحی درسی محل منظور از خاستگاه برنامه 

 ای طراحی و تولید کرد و آن را در سطح ملی و بهای و مدرسهتوان یک برنامه را در سطح ملی، منطقهمورد توجه قرار گیرد، می

ای خاص مورد استفاده قرار داد. در مدرسهسرانجام در سطح  و درسطحی محدودتر و ایطور عمومی و یا در سطح منطقه

بینی شده درسی دو حالت عمومی و خاص پیششورت، زابار و کالین، برای خاستگاه برنامهریزی درسی الگوهای نظام برنامه

کرده  را خاستگاه خاص ارزیابیدرسی ترین خاستگاه برنامهشورت مناسب .کید داردکه عمدتاً بر محل اجرای برنامه تأاست 

درسی را تعیین کند. زیرا ممکن است به لوبیت برنامهکیفیت و مط تواندرسد تنها خاستگاه یک برنامه نمیاست، ولی به نظر می

ای، یک برنامه ناقص و نامطلوب طراحی و اجرا شود و در  ریزان محلی و مدرسهدلیل عدم کفایت و شایستگی معلمان و برنامه

رایط و نیازهای محلی و است، مجریان و معلمان محلی بتوانند آن را با شکه استفاده عمومی پیدا کرده درسیمواردی یک برنامه

یابی نظام شها و نواقص آن را به نحو مطلوب برطرف سازند. از این رو، بایستی ارزای سازگار و از این طریق کاستیمدرسه

 درسی بر حسب شرایط و با بررسی تمامی جوانب صورت گیرد.برنامه

 معلم نقش

متفاوت  ،درسیریزی و ساخت برنامهدرسی بیرونی تا برنامه نامهاز استفاده، تعدیل و تکمیل بر ،درسی معلم در برنامه نقش

کنند، در پیروی می 1درسی وفادارانه (. برخی از معلمان با تأکید انحصاری روی انتقال محتوا از رویکرد برنامه2223است)کریج،

-کنند. گروه سوم، از طریق خلق یک برنامهپیروی می 2درسی سازگارانه، از رویکرد انطباقیحالی که برخی دیگر، با اتخاذ برنامه

درسی وفادارانه؛ برنامه درسی را به یک موضوع درسی یا (. برنامه2212کنند)شاورز، را اتخاذ می 3درسی، رویکرد برآمدنی

ز فرایندی است که ا ،رویکرد سازگاری متقابل (.327: 1882)اسنیدر و همکاران، کندای از کتاب درسی منحصر میمجموعه

-برند، تعدیل میریزان درسی و کسانی که آن را در مدرسه یا کالس درس بکار میدرسی به وسیله برنامهطریق آن یک برنامه

گیری از تجربه درسی با بهره(. رویکرد ساخت برنامه درسی، به عنوان فرایند خلق برنامه412: 1882شود )اسنیدر و همکاران،

درسی یک محصول نیست، بلکه به طور مداوم از دانش برنامه و شودآموزان و معلم در نظر گرفته میفردی و مشارکت دانش

 (. 1882، )اسنیدر و همکاران شودکنند، ساخته میآموزان و معلم خلق می های که دانشتجربه

 گيریتصميم سطوح

-ثیر ساختار نظام برنامهتحت تاً سی است که کامالًدر ریزیدرسی یکی دیگر از ابعاد نظام برنامه گیری برنامهسطح تصمیم

-گیری شکل میاست. برحسب ماهیت تصمیمات و کسانی که در اتخاذ تصمیم مشارکت دارند، سطوح مختلفی از تصمیمریزی 

(. کالین، هفت سطح 1391 )گویا و ایزدی، اندگیری مطرح کردههفت سطح تصمیم گودلد و سو، چهار سطح و زابار گیرد.

است. در سطح آموزان شناسایی کردهگیران از دانشاساس میزان فاصله و دوری تصمیم درسی را بر گیری برنامهصمیمت

ای درسی، معرف برنامهبرنامه 5گیرنده متخصصان دانشگاهی هستند. سطح اجتماعیترین قشر تصمیمیا آرمانی، مهم 4اکادمیک

                                                           
1. Fidelity approach 
2. Adaptation approach 
3. Enactment approach 
4.Academic curriculum  
5 .Societal curriculum 
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دست اندرکار تعلیم و تربیت نیستند،  سسات اجتماعی که مستقیماًها و مؤسازمان های مردم و نمایندگان آنها،است که دیدگاه

برخالف دو سطح  1درسی رسمیگیرد. در سطح برنامهدرسی مدارس نقش ایفاء کنند، مد نظر قرار میولی مایلند در برنامه

-آموزش و پرورش سروکار دارند. سطح برنامهبا امور  سسات و نهادهایی هستند که مستقیماًؤدرسی مگیران برنامهقبلی، تصمیم

آید و نقش آفرینان اصلی، درسی است که در سطح مدرسه پذیرفته شده و به اجرا در میبیانگر آن نوع برنامه 2درسی نهادی

دهنده مجموعه تدابیر و تصمیماتی است که معلم بر نشان 3آموزشیدرسیسطح برنامه نیروهای موجود در سطح مدرسه است.

آموزان و معلمان در حاصل تعامل بین دانش 4درسی اجراییکند. سطح برنامهاساس شرایط و مقتضیاتی کالس درس اتخاذ می

آموزان در نتیجه قرار گرفتن های دانشمعرف برداشت 5درسی تجربیبرنامه درسی است و سرانجام، سطح فرایند اجرای برنامه

تواند اطالعات ذی قیمتی را در اختیار درسی در هریک از این سطوح میشیابی برنامهدرسی اجرایی است. ارزدر معرض برنامه

 درسی قرار دهد. های فرایند برنامهریزان درسی به منظور فهم پیچیدگیبرنامه

 برنامه درسی  عناصر 

درسی است. بر سر برنامه های اصلی حوزة طراحیدرسی یکی دیگر از فعالیتگیری در بارة عناصر تشکیل دهنده برنامهتصمیم

-عنصر متغیر دانسته 14درسی توافق وجود ندارد. این عناصر را از یک تا درسی، مانند خود برنامهتعداد و چگونگی عناصر برنامه

ف، گانه کالین شامل اهدااند. عناصر نهدرسی پرداختهآکر به طرح عناصر برنامهزایس، بوشامپ، کالین و  نظرانی چوناند. صاحب

بندی فراگیران، های ارزشیابی، گروههای یادگیری فراگیران، روشیادگیری، مواد و منابع، فعالیت-محتوا، راهبردهای یاددهی

درسی قرار گرفته است. آکر، با افزودن هایزمان و فضا یکی از مشهورترین عناصری است که مبنای ارزشیابی بسیاری از برنامه

 درسی به عناصر کالین عناصر دهگانه خود را در قالب ده سوال ارائه کرده استعنصر منطق و چرایی برنامه

درسی بر مبنای عناصر تشکیل دهنده آن، تعادل میان عناصر و تناسب آنها  ریزی(. در ارزشیابی نظام برنامه1391)مهرمحمدی،

 شود.با انتظارات و آنچه که مطلوب است، مشخص می

 درسی ریزیبرنامه رزشيابی نظاما

تشکیل  تحلیل عناصر  عالوه بر آن الزم است، ارزشیابی برایشود، یک نظام یاد میعنوان درسی به وقتی که از برنامه 

نیز مورد توجه قرار گیرد. برای نمونه چنانچه ساختار نظام  برنامه بعاد و عناصرابین و همخوانی میزان هماهنگی برنامه، دهنده 

-رود برنامهاز معلمان نیز  انتظار می ، به طور طبیعی خاستگاه برنامه نیز عمومی خواهد بود وباشددرسی متمرکز  ریزیبرنامه

یا در یک ساختار با  و شدخواهد واقع آموزان دور از دانش الًگیری کامای وفادارانه اجرا نموده و سطح تصمیمدرسی را به شیوه

بتوانند در نقش  تا از آزادی عمل برخوردارند معلمان کامالً ،بود خواهدخاص  درسیخاستگاه برنامه ، به احتمال زیاد،تمرکز کم

ی فوق به هاچنانچه ویژگیشد. اینک  خواهد گیریدرسی تصمیمبرنامهسطح نهادی درباره درو  درسی ظاهر شوندسازنده برنامه

بوجود  شده و ناسازگاری اختاللسی دچار درریزیبرنامهنظام  دد کارکرنبا همدیگر هماهنگی کامل را نداشته باش هردلیلی

دهد. به درسی را نشان میریزی های نظام برنامهلفهاز مؤبرخی  حالت ناسازگاری بین 12حداقل  (1)جدول شماره خواهد آمد.

 درسیرنامهخواهد شد. براین اساس، الزم است در هنگام ارزشیابی نظام ب ها بیشترطور یقین، این مقدار با افزایش تعداد مولفه

 را مورد توجه قرار دهند.  این امر

 درسیریزی های نظام برنامه( توصیف میزان هماهنگی بین عناصر و مولفه1جدول )

                                                           
1. Formal curriculum  
2. Institutional curriculum 
3. Instructional curriculum 
4. Operational curriculum 
5. Experiential curriculum 
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 گيری بندی و نتيجهجمع

های تشکیل دهندة آن را باید متغیرها و مؤلفه نه فقط درسی ریزیدر این نوشتار اشاره شد که برای ارزشیابی نظام برنامه

ریزی که به تحلیل نظام برنامه مختلفدر این خصوص، الگوهای  ، بلکه به تعامل آنها نیز توجه کرد.شناسایی و تحلیل کرد

ریزی یرنامه خاص در یبار رویکردزاالگوی  توان گفتی مختلف میهامقایسه الگو بااند، مورد بررسی قرار گرفت. درسی پرداخته

گیری الگوی کالین از نظر سطوح تصمیم و کنددرسی را مشخص میمحور است که نوع مواجهه در قبال برنامهدرسی مدرسه

 ت.ستر از سایر الگوهاجامع ،هانوع تصمیم گیری ودر جریان تصمیم کنندهمشارکت افراد

 اهداف و ،مبانی ارزشی ،درسیهای برنامهچوبرچا و هاستسیا ثر ازأرسی متدریزی برنامه در نظام گیریماهیت تصمیم 

تجربه در  صالحیت و ،های مختلف با درجات متفاوتی از قدرتگروه یادگیری پیشنهادی است که افراد و ـراهبردهای یاددهی 

ریزی درسی اشاره برنامهلفه و عنصر نظام ؤم پنج به مقاله حاضر با اقتباس برخی ابعاد الگوهای پیشین،  در آن مشارکت دارند.

-نقش معلم در نظام برنامه ،ریزی درسیثیر متقابل آن بر دیگر ابعاد نظام برنامهدرسی و تأ ریزیبعد ساختار نظام برنامهشد. 

-سرانجام مشخص شد که در ارزشیابی نظام برنامهکید قرار گرفت. أورد تمریزی درسی و رویکردهای نظری مرتبط با هر نقش 

ریزی در آن صورت متغیرهای محیطی و شرایطی که برنامه ،درسیی، عالوه بر متغیرهای تشکیل دهنده نظام برنامهریزی درس

  .مورد توجه قرار گیرد میزان هماهنگی و همخوانی بین این عناصر نیز کامالً بایدگیرد، می

 :منابع

فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی « ریزی درسیری برنامهگیجایگاه معلمان در سطوح تصمیم(.» 1391).صمد ایزدی، گویا، زهرا و

 .173-147صص 42دانشگاه الزهرا.شماره 

(. استفاده از یک مدل تحقیقاتی به عنوان راهنمای فرایند برنامه ریزی درسی، فصلنامه تعلیم و تربیت. 1338). محمود مهرمحمدی،

 31-18.صص 21شماره 

ریزی درسی در جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدرال آلمان. مجموعه قی نظام برنامه(. بررسی تطبی1391).مهرمحمدی،محمود

 نظرگاهها، رویکردها وچشم اندازها. مشهد.آستان قدس رضوی. مقاالت برنامه درسی،

ا و چشم نظرگاهها، رویکرده درسی،درسی.مجموعه مقاالت برنامهریزیدر ماهیت متمرکزبرنامه ملی(.تأ1391).محمودمهرمحمدی، 

 اندازها. مشهد.آستان قدس رضوی.
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 درجه/ سطح تمرکز

 نقش معلم خاستگاه

 ساخت انتخاب/ تعدیل برنامهانتقال خاص ایمنطقه عمومی

 ساختار
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