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 چکیده

 پایان در آن برای که اهدافی به رسیدن و عمل هر صحیح اجرای برای

 شده، هماهنگ مدون، ای برنامه به نیاز است، شده گرفته نظر در

 تمامی ممکن نحو بهترین به بتواند تا دارد جانبه همه و کاسربردی

 به را کنند می تالش ها هدف به رسیدن برای که مجموعه آن اعضای

 و مهم بسیار است عملی یادگیری فرآیند و تدریس برساند. موفقیت

 برای لذا است؛ بوده توجه مورد تاکنون گذشته از که اهمیت حائز

 جانبه همه و صحیح برنامه کی به نیاز آن صحیح انجام در موفقیت

 های فعالیت انجام جهت راهنما یک عنوان به درسی برنامه دارد.

 گرفت. خواهد بر در را مختلفی مراحل که شود می تدوین آموزش فرآیند

 مروری صورت به و ای کتابخانه منابع اساس بر که نوشتار این در

 درسی برنامه مفهوم تعریف به تا بوده آن بر سعی است، شده گردآوری

 نکات به صحیح، ریزی برنامه یک های ویژگی ذکر بر عالوه و بپردازیم

 بپردازیم. آن صحیح اجرای موانع همچنین و

 

 آموزش. فرآیند موفقیت، یادگیری، ریزی، برنامه کلیدی: کلمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 یزیر برنامه موثرند. یمتعدد عوامل ،یریادگی و آموزش ندآیفر در

 یم ریپذ دانش هر یلیتحص و یشخص یزندگ در مهم امور جمله از یدرس



 

 رو نیا از باشد. یم خود اهداف دنبال به فرد آن با متناسب که باشد

 کی نیتدو یبرا که میریبگ ادی دیبا موضوع نیا تیاهم به توجه با

 اصول با و میریبگ نظر در را ییراهکارها چه ناسبم یدرس برنامه

 در یدرس یها برنامه تیفیک یارتقا .میشو آشنا یزیر برنامه حیصح

 پس دارد یریچشمگ ریتان رانیفراگ مهارت و نگرش دانش، ارتقاء

 و تحوالت به توجه )با یدرس یها برنامه نمودن روز به و یبازنگر

 اقتصاد ،یاقتصاد تحوالت اطالعات، تبادل عرصه در گوناگون یها ینوآور

 که روست نیا از .لبدط یم را متخصصان شتریب توجه و دانش بر یمبتن

 جهان شرفتهیپ یها دانشگاه در یدرس یها برنامه یبازنگر و اصالح

 برنامه تا گردد یم باعث معهجا .ردیگ یم صورت روز تحوالت با مطابق

 د.ساز برآورده آنرا یازهاین و باشند جامعه خدمت در یدرس یها

 یدرس برنامه فیعارت

 currere  نیالت واژه در شهیر ،یشناس لغت نظر از یدرس برنامه اصطالح

 برنامه .است دنیدو یبرا یدانیم ای مسابقه دانیم یمعنا به که دارد

 شده فیتعر و مشخص انیپا و آغاز که مسابقه دانیم همچون یدرس یها

 یا شده فیتعر شیپ از و مشخص کامالا  ریمس و انیپا آغاز، مستلزم دارد

 .است

 به تیعنا با – یدرس برنامه واژه از استنباط قابل یژگیو نیدوم

 فراهم مسابقه ریمس در که یموانع همچون از است عبارت – یلغو شهیر

 برنامه شود، یم تر دشوار ندهیفزا یطور به آنها از عبور و است شده

 ).شوند یم دشوارتر رونده، شیپ یطور به زین یدرس یها

 (1393مهرمحمدی،

 که یرسم ریغ ای یرسم است یندیفرا یدرس برنامه :است معتقد دال

 کند یم کسب را یمعلومات مدرسه، نظارت با رندهیادگی آن، قیطر از

 نگرش، و ردیگ یم فرا را ییمهارتها ابد،ی یم در را آنها درک وهیش و

 (1375،یعتمداریشر ).دهد -یم رییتغ را ارزشها و یگذار ارزش

 و یکل برنامه کی از عبارت یدرس برنامه (۱۹۵۹ ) گود نظر از

 آموزان دانش به مدارس توسط که یآموزش یمحتوا با ارتباط در یعموم

 الزم یها تیصالح شوند قادر رندگانیادگی هآنیسا در تا گردد یم ارائه

 یا حرفه و یفن یها حوزه به ورود یبرا و آورده بوجود خود در را

 .شوند آماده خاص

 که است یشنهادیپ یآموزش برنامه همان واقع در ،یدرس برنامه

 داده حیترج یو رشد یبرا که است ییسو به رندهیادگی کشاندن انگریب

 یا لهیوس یدرس برنامه و دارد ها ارزش نظام بر هیتک و است شده

 یتیترب مقاصد دادن انجام و هدفها، تحقق آرمانها، به دنیرس یبرا

 (1383تقي پور ، ).است

 با تنها نه و دارد، کار و سر یریادگی جینتا با یدرس برنامه

 یم – یابیارزش مقام در – جینتا که چرا شده، نییتع شیپ از یهدفها

 و باشد شده قصد جینتا و هدفها جز به یموارد رندهیبرگ در تواند

 ریتداب مجموعه ریثأت تحت مختلف یشکلها به است ممکن مختلف افراد

 (1389)مهرمحمدی، .رندیگ قرار شده نتعییشیپ از



 

 

 

 تاریخچه برنامه درسی

استقرار پایه های علمی برنامه درسی به عنوان یک حوزه مستقل و 

گردد و نخستین کتاب در باز می ۱۹۱۸تخصصی و یک رشته تحصیلی به سال 

زمینه برنامه درسی توسط فرانکلین بوبیت منتشر شد.در واقع اثر 

کرد و مشوق ریزی بوبیت نخستین پایه های نظری برنامه درسی را پی

دیگران در امر برنامه درسی بود. برنامه درسی گذشته ای طوالنی ولی 

تاریخچه ای کوتاه دارد. هرچند مفهوم برنامه درسی به طور ضمن در 

فعالیت های تربیتی از دوران باستان وجود داشته باشد ولی برنامه 

درسی به عنوان یک حوزه تخصصی مربوط به اوایل قرن بیستم می 

(. از طرف دیگر، مفهوم برنامه درسی به عنوان یک ۱۹۲۸)تانر، باشد

زمینه علمی منظم از اوایل قرن بیستم تا کنون دچار تغییرشده و 

 گستردگی بیشتری یافته است.

  یزیرضرورت برنامه

در کشور،  یاتیاست ح یآموزش و پرورش بارور، خالق و سازنده امر چون

به تحوالت  دنی( و رسیاجتماع ،یصادکشور )توسعه اقت شرفتیپ یبرا دیبا

راهبردها و  ،یجهان یموجود در جهان و بازنماندن از علم و تکنولوژ

مدت و  انیم مدتکوتاه یهایزیربه صورت برنامه یو منطق یعلم ریتداب

ساله که  ۲۰انداز براساس چشم دیو اجرا نمود .با نیتدو بلندمدت

 یزیراست برنامه دهیگرد نیو تدو هیته نیتوسط کارشناسان و متخصص

از  دیبا یاست که حوزه ستاد نیاقدامات ا نیتریاز ضرور یکیکرد. 

 ،یکننده کامال به دور باشد و همواره با طراحروزمره و خسته یکارها

کند،  نینظام و کشور را تضم ندهیآ ،یزیرو برنامه یاستگذاریس

در  یو تداخل کار ستیو صف مجزا و روشمند ن یستاد یمتاسفانه کارها

ها وجود دارد، ها و برنامهراهبردها، طرح ها،تیاولو نیتدو

 یآموزش یهاتیها و اولوآموزش و پرورش با مشخص ساختن هدف یزیربرنامه

به آن اهداف سروکار  دنیرس یبرا ییهاحنقشه و طر دنیکشور و کش

  دارد.

 Educational)آموزش و پرورش یزیربه نام برنامه ونسکویکتاب  در

Planning) است  یآموزش و پرورش برداشت یزیرآورده شده است؛ برنامه

ها و منابع هدف نییمشتمل بر تع یحل مسائل آموزش یبرا یوعلم یمنطق

کردن برنامه براساس  ادهیبه اهداف و باالخره پ دنیرس یهاراه یبررس

و  تیو ترب مینظران تعلو روند آن. البته صاحب یوضع کنون ییشناسا

 لیوسا ریبلکه تدب ستیها نهدف نییتع زانیرمعتقدند کار برنامه میتعل

 یگریاهداف در سطوح و مراحل د نییبه اهداف است. اگر تع دنیرس یبرا

هدف  نییبلکه تع ستیهدف با برنامه ن ییبر جدا لیدل ردیانجام گ

 ،یسازمانده ،یزیربرنامه تیریمد کردیاست. در رو یزیرهبرنام یمبنا

کارکرد  یو کنترل آورده شده است اگرچه همه فراگردها دارا یرهبر

به دو صورت  تیریهستند اما در اصل کارکرد مد یامهم و جداگانه

 تیهدا ،یشامل سازمانده میتصم یو اجرا یزیربرنامه ،یریگمیتصم

و ارزش  تیاهم یزیر. لذا برنامهباشدیمو کنترل )نظارت( (ی)رهبر

  دارد. تیریدر مد یاهژیو

  در آموزش و پرورش: یزیربرنامه یالزم برا یهاتیفعال مجموعه



 

 ؛موجود یرانسانیو غ یشناخت امکانات و منابع انسان(۱

 ؛آنها یبنداهداف و مشخص کردن مراتب و درجه فیو تعر نیی( تع۲

 ؛کندیکه به تحقق اهداف کمک م یمنابع و امکانات ینیبشیو پ ی( بررس۳

 ؛به اهداف دنیرس یو اقدامات الزم برا هاتیفعال نییو تع صی( تشخ۴

 (1389)صفی هللا،یاتیعمل یهاو روش هایمشخط نیی( تع۵

 

 ویژگی های یک برنامه درسی مناسب

 نكاتي كه در طراحي برنامه درسي خوب موثر است ، به شرح زیر است:

 بررسي كتابهاي درسي -۱

درسي باید درباره مطالبي كه در برنامه در انتخاب محتواي كتابهاي 

هایي را كه باید  تصمیم بگیرید. ابتدا همه كتاب گنجانده مي شود،

سخت و آسان بودن  ،نهاآمطالعه شود، گردآوري كنید و درباره حجم 

آنها و مدت زماني كه به هر فصل و بخش اختصاص مي یابد، نظر دهید 

، هفته و ماه، مي بایست چه و تعیین كنید كه به هر كدام در طول روز

 مدت زماني براي مطالعه اختصاص داده شود.

هایي كه  توجه داشته باشید كه در تنظیم وقت نباید فقط به كتاب

عالقه مندید، اهمیت دهید؛ در این گونه موارد، منطقي فكر كنید و 

زمان بیشتري را براي  براي كتابهایي كه محتواي آنها سخت تر است،

 نظر بگیرید.مطالعه در 

 از كجا شروع كنیم -۲

براي جلوگیري از سردرگمي باید بدانیم كه از كجا باید شروع كنیم؛ 

هاي مورد نظر خود را سبك و سنگین كردیم و مدت  یعني وقتي كتاب

مي بایست تعیین  زمان الزم را براي مطالعه را به آنان اختصاص دادیم،

 م.هایي شروع كنی كنیم كه ابتدا از چه كتاب

هاي  هاي سخت شروع مي كنند تا به كتاب بعضي از افراد از كتاب

آسان برسند. بعضي دیگر از كتابهاي آسان به مشكل شروع مي كنند و 

بعضي دیگر ترجبح میدهند كه كتابهاي آسان و مشكل را با هم بخوانند؛ 

در هر صورت، اینكه یك كتاب را تا آخر مي خوانید و بعد سراغ كتاب 

هاي از  روید و یا برنامه روزانه شما متنوع است و فصل دیكري مي

چند كتاب را براي مطالعه روزانه خود انتخاب مي كنید، یك مسئله 

 شخصي است و بستگي به عادت مطالعه شما دارد.

آنچه در اینجا اهمیت دارد، این است كه سعي كنید درسهاي مشكل 

نید بخوانید و هایي كه احساس مي كنید بهتر مي توا را به ساعت

بازدهي بیشتري دارید، اختصاص دهید و درسهاي آسانتر را به روزهاي 

هایي كه براي مطالعه انتخاب  دیگر موكول كنید؛ همچنین ترتیب كتاب

مي كنید، مي بایست به گونه اي باشد كه در حین مطالعه و یادآوري 

 نها تداخل ایجاد نشود.آمطالب در 

د و تعیین كنید كه ابتدا چه تكالیفي جایگاه هر درس را مشخص كنی

خیر انجام دهید، أرا انجام دهید، بهتر است و چه تكالیفي را با ت

 برایتان مشكلي پیش نمي آید.



 

 انعطاف پذیري -۳

برنامه درسي را طوري طراحي كنید كه امكان تغییر در آن باشد تا 

و یا  هنگام اجراي آن اگر احساس كردید كه برنامه خیلي راحت و آسان

خیلي سخت و فشرده است، بتوانید نواقص آنرا برطرف كنید و با نظارت 

و بازنگري به ساماندهي مجدد آن بپردازید؛ چرا كه انرژي شما در 

زودي هدر مي رود و توان ادامه برنامه ه برنامه ریزي سخت و فشرده ب

را نخواهید داشت و در برنامه ریزي راحت و آسان، مدت زماني را كه 

ید به مطالعه مي پرداختید، هدر مي دهید و در واقع حداكثر با

استفاده را از حداقل زمان نمي كنید و ممكن است كه براي ادامه 

مطالعه، وقت كم بیاورید؛ بنابراین، برنامه را به گونه اي طراحي 

 كنید كه امكان تغیرات الزم در آن امكان پذیر باشد.

 

 پشتكار و سخت كوشي -۴

 قوي انگیزه دهنده نشان درسي؛ برنامه اجراي در سختكوشيپشتكار و 

براي رسیدن به هدف است؛ اما براي اینكه همیشه در طول اجراي  شما

برنامه مصمم باشید، باید قبل از اجراي آن خود را ملزم كنید تا بر 

اساس برنامه عمل كنید و در صورت عدم تعهد، خود را مجبور به جبران 

هایي كه براي كارهاي غیر قابل پیش بیني در  ساعتان كنید؛ یعني در 

 نظر گرفته بودید، تخطي خود را از برنامه جبران كنید.

 برنامه هاي غیر درسي -۵

در یك برنامه درسي خوب باید به امور غیر درسي نیز توجه داشته 

باشید؛ یعني مدت زمان كوتاهي را نیز به كارهاي غیر درسي اختصاص 

ورزش و هر چیز دیگري كه  ت غیر درسي، پیاده روي،دهید؛ مثل مطالعا

 مورد عالقه تان است.

توجه داشته باشید كه با افراط در اجراي برنامه هاي غیر درسي، 

در مسیرهاي انحرافي قرار نگیرید و از هدف اصلي و برنامه اصلي خود 

 دور نشوید.

 ید،ده الزم است مدت زماني كه به برنامه هاي غیر درسي اختصاص مي

 مثال اگر قبال دو ساعت ورزش انجام مي دادید، خیلي طوالني نباشد؛

 اكنون زمان كمتري را به آن اختصاص دهید.

 استفاده از مؤسسات وكالس هاي آموزشي -۶

به  را در برنامه هاي درسي، استفاده از مؤسسات و كالسهاي آموزشي

به كالس اما اگر احساس مي كنید كه نیاز  اجبار توصیه نمي كنیم؛

خوب  تقویتي دارید و تصمیم گرفته اید كه به كالس هاي آموزشي بروید،

همچنین  معتبر وقابل اعتماد باشند؛ تحقیق كنید كه آن مؤسسات حتماا 

براي رفع اشكاالت درسي مي توانید به صورت گروهي با همكالسي ها 

ر ودوستانتان مشكالت درسي تان را مطرح و برطرف كنید ویا با شركت د

نیز مي توانید  كالسهاي غیر تقویتي كه در خود مدارس برگزار مي شود،

 كمك زیادي در رفع اشكاالت درسي تان بكنید.

 آزمون استفاده از تست وآزمونهاي معتبر -۷

 استفاده از تست وآزمونهاي معتبر را در برنامه هاي خود بگنجانید،

 بسیار مفید است.چرا كه به كار گیري آن در پایان یادگیري هر مطلب 



 

با استفاده از سؤال  سعي كنید كه بعد از پایان هربخش ویا هر درس،

فاصله توانایي یادآوري  هاي چهار جوابي وآزمونهاي آزمایشي بال

 چون فراموشي معموالا  ارزیابي كنید؛ مطالبي را كه یاد گرفته اید،

عقب  به ساعت بیشتر است.در موقع تست زدن درس جدید،۲۴بعد از گذشت 

برگردید و دوباره تست هاي دروس گذشته را بزنید تا مروري بر آنچه 

 فرا گرفته اید داشته باشید.

 تنظیم ساعات مطالعه -۸

سوال هایي كه این روز ها بیشتر از ما پرسیده مي شود، این است كه 

براي برنامه ریزي در شبانه روز چند ساعت درس بخوانیم بهتر است. 

چرا كه توانایي  به این سؤال نمي توان داد؛ پاسخ واضح و روشني

 مطالعه افراد با یكدیگر متفاوت است.

بعضي از افراد ظرفیت مطالعه شان زیاد است وبا وجود این كه 

ساعت هاي طوالني را به مطالعه اختصاص مي دهند،كمتر احساس خستگي مي 

د اما بعضي دیگر از افراد نمي توانند در طي شبانه روز زیا كنند؛

 و در مطالعه طوالني مدت، بیشتر احساس خستگي مي كنند. مطالعه كنند

تشخیص میزان ساعت مطالعه هر فرد به خود فرد بستگي دارد و خود او 

استراحت كند و یا به كارهاي  باید تشخیص دهد كه چقدر باید بخواند،

 دیگرش بپردازد.

تواند  مي در واقع با توجه به شناختي كه هر شخص از خود دارد،

تنها توصیه اي كه مي توانیم  بهترین برنامه رابراي خود تدوین كند.

این است كه در شروع مطالعه و در  در این مورد به شما داشته باشیم،

هتر است زمان بیشتري را به مطالعه اختصاص دهید تا  ماه هاي اول،ب

 فشار كمتري به شما وارد در ماه هاي آخر و ایام تعطیل عید نوروز،

 شود و فرصت كافي براي مرور مطالب درسي داشته باشید.

محققان معتقد ند كه افراد موفق آنهایي نیستند كه فقط سر كالس 

و منتظر  برمي دارند،   یادداشت به درس گوش مي دهند، حاضر مي شوند،

بلكه افراد موفق  تاریخ امتحان را اعالم كند؛ مي مانند تا معلم،

مورد نیاز براي انجام تكالیف درسي را پیش كساني هستند كه زمان 

اطالعات الزم را  درباره تكالیفي كه باید انجام دهند، بیني مي كنند،

در مواقع ضروري به صورت گروهي كار مي كنند وهر  ورند،آبه دست مي 

انجام مي  كاري را كه باعث نظم بیشتر در انجام امورشان مي شود،

 نه منفعل. افرادي فعال هستند؛ دهند و به طور كلي افراد موفق،

 مدت و کوتاهبرنامه ریزي بلند مدت  -۹

اساس تشكیل  رعایت نكاتي كه در طراحي یك برنامه درسي توضیح دادیم،

، با رعایت این نكات در برنامه روزانه یك برنامه درسي خوب است.

این نظم فكري در شما ایجاد مي شود كه بدانید وقتي صبح از خواب 

 ي شوید ابتدا باید به چه كاري بپردازید و به طور خودكار،بیدار م

 وارد عمل مي شوید. بدون هیچ گونه دغدغه اي،

یكي دو هفته بعد از اجراي برنامه ،نتیجه حاصل از آن را بررسي 

كنید تا بدانید كه آیا در اجراي برنامه موفق بوده اید یا خیر و 

و بدانید كه آیا از اجراي آیا به نقاط ضعف و قدرت خود پي برده اید 

برنامه راضي هستید یا نه. در صورت عدم رضایت، در برنامه خود تجدید 

نظر كنید و در صورت رضایتمندي مي توانید بر همین اساس براي بقیه 

روزهاي هفته برنامه ریزي كنید و با اجري برنامه روزانه و هفتگي 



 

ه ریزي كنید و بدین مي توانید براي یك ماه و ماههاي بعد نیز برنام

 )ترتیب، برنامه كوتاه مدت و بلند مدت شما شكل مي گیرد.

 (1377،ابراهیمي

 عناصر برنامه درسی

معروف ترین برداشت ارائه شده از عناصر برنامه درسی، طبقه بندی و 

 )باشد.الگوی فرانسیس کالین در الگوی مطالعه مدرسه ای می

 (1388اجارگاه،

مطرح در زمینه عناصر برنامه درسی از َاکر بندی جدیدترین دسته

های یادگیری، است که شامل ده عنصر منطق، اهداف، محتوا، فعالیت

های تدریس، مواد و منابع یادگیری، زمان، فضا، گروه بندی و روش

-( نیز برای برنامه درسی عناصر یازده۱۳۹۵ارزشیابی است. مظاهری)
های نطق، هدف، محتوا، شایستگیای مطرح کرده است که عبارتنداز مگانه

های یادگیری، زمان، خانواده، های یاددهی یادگیری، فعالیتمعلم، روش

محیط یادگیری، بسته آموزشی، ارزشیابی. که البته عنصر خانواده را 

 اند.برای دوره ابتدایی موثر دانسته

 یادگیری راه نقشه به تعبیری ساده، اگر بگوییم برنامه درسی

درسی عبارتست از طرح و نقشه سازماندهی وان گفت برنامهتاست. می

نظر آموزشی. در ادامه به درسی در جهت تحقق اهداف موردعناصر برنامه

 است:تبیین هر یک از این عناصر پرداخته شده

 
 
 
 

 هدف -۱

هدف سنگ زیربنای آموزشی  هدف جهت دهنده به نظام آموزشی است.

یندبرنامه ریزی درسی، تعیین آدر فراست.یکی از حیاتی ترین عناصر 

هدف یا اهداف می باشد.اهداف، عناصر اصلی برنامه ریزی درسی بوده 

شوند. تمام ن، طرحی و سپس اجرا میآو برنامه ها برای دستیابی به 

کارها و وظایف اعم از نیازسنجی، تعیین محتوا، روش تدریس، اجرا و 

شوند. گیرند و عملی می می ارزشیابی به منظور دستیابی به اهداف شکل

هدف ها در واقع قصد نهایی تعلیم و تربیت بوده و یا نتایجی را 

مشخص می سازند که انتظار می رود، پس از اجرای یک برنامه درسی، 

یند آموزشی آبتوان در رفتار یادگیرنده مشاهده نمود. هدف در فر

 (1373ملکی، .)باشدچیزی جز حد یادگیری نیست می

یک برنامه درسی که به قصد ایجاد تغییرات در رفتار  در واقع

شود، این تغییرات را همان اهداف برنامه می یادگیرنده اجرا می

هدف اصلی در آموزش ریاضی که باید در برنامه های درسی  مثالا  نامند.

ریاضی لحاظ شود، ایجاد و توسعه قدرت درک و فهم، استدالل، حل مساله، 

 .)ختلف ریاضی و ارتباط انها با سایر مقوالت استو تلفیق مقوله های م

 (1394کافوری،
 

 محتوا -۲

محتوا، دانش) حقایق، تبیین ها، اصول، تعاریف( مهارت ها و فرایند 

ها ) کنجکاوی، مشاهده، تفسیر یافته ها، طراحی تحقیق، اجرای 



 

ازمایش، ایجاد ارتباط و..( و ارزش ها )اعتقاد، به خوب و بد، صحیح 

و عالقه به علم و ..( است. )هیمان به نقل از لوی ترجمه  و غلط

(. درواقع منظور از محتوای یک ماده درسی عبارت است از ۱۳۸۶مشایخ، 

شده، اصطالحات ، اطالعات، واقعیت، یافته و اندوختهسازماندانش

قوانین، اصول، روشها، مفاهیم، تعمیم ها، پدیده ها مسایل مربوط به 

 (1384قورچیان، )است.همان ماده درسی 

ملکی در تعریف محتوای برنامه درسی بیان میکند: مجموعه مفاهیم، 

مهارت ها و گرایش هایی که برنامه ریزانآن را انتخاب و سازماندهی 

 کند. یادگیری معلم و شاگرد را تولید می-میکنند و تعامل یاددهی

 روش های یاددهی یادگیری -۳

یند آموزش آبرنامه درسی سات. و در فرروش های تدریس از عناصر اصلی 

کند. تحقق هدف های آموزشی از  و یادگیری نقش بارزی را ایفا می

طریق کاربرد روش ها و فنون تدریس امکان می یابد. در برنامه درسی 

سعی بر این است با انتخاب محتوای مناسب، به ایجاد یادگیری و تغییر 

محتوا یا روشی که طی آن سعی رفتار مطلوب پرداخته شود. شیوه ارائه 

 شود، تغییرات مورد نظر در یادگیرنده ایجاد شود. می

شود. در روش روش تدریس و یا راهبرد یاددهی یادگیری نامیده می

های یاددهی یادگیری، مواردی چون نحوه ارائه دانش، تغییر نگرش و 

اط موز، چگونگی ارتبآآموزش مهارت های مورد نظر توسط معلم به دانش 

یند آمعلم با یادگیرنده، نحوه استفاده از امکانات و تجهیزات در فر

آموزش، نحوه و میزان مشارکت یادگیرنده در امر یادگیری، چگونگی 

ارتباط یادگیرندگان با یکدیگر، با محیط، مواد و با وسایل و 

 (1397،یصالح) گیرد.امکانات آموزشی مورد توجه قرار می

 

 

 

 معلمشایستگی های  -4

عنصر مهم بعدی در برنامه درسی، معلم است که با عبارت پرسشی چگونه 

کنند همراه شده است. معلم عالوه بر  معلمان یادگیری را تسهیل می

گردد، عنصری مهم در اینکه در برنامه درسی یکی از عناصر تلقی می

 شود.نظام آموزشی و حتی به عنوان مهندس اجتماعی نیز محسوب می

صالحیت های بارز معلم این است که با مفاهیم اساسی، یکی از 

اصول و قوانین رشته علمی آشنایی کافی داشته باشد. اگر این صالحیت 

ضعیف باشد، در انجام نقش آموزشی او خلل و کندی به وجود خواهد 

امد. شرط اصلی یاددهی هر مفهومی، این است که مفهوم در ابتدا برای 

 شد.خود معلم شناخته شده با

 زمان آموزش -۵



 

در نهاد آموزش و پرورش نیز مولفه زمان از جایگاه خاصی برخوردار 

های آن نقش اساسی دارد. چنانچه در بوده و زمان در تارو پود فعالیت

چه درصدی  برنامه ریزی های آموزشی و درسی همیشه سواالتی از جمله:

غاز آزمان از عمر افراد باید به آموزش اختصاص داده شود؟ بهترین 

غاز و انجام آآموزش و پرورش چه سنی است؟چه زمانی برای تشکیل کالس، 

 فعالیت مدارس مناسب است؟

 زمان متزکر بیل گزارش و پیس، دانشگاه محققان تحقیقات براساس 

 یک. است شده دانسته متنوع عمودی پیوستار یک به صورت بیشتر آموزش

هرم وارونه را در نظر بگیرید و در قسمت باالی هرم زمان به صورت 

تعداد ساعات یک روز تحصیلی و روزها در یک سال تحصیلی در نظر گرفته 

شده است و قسمت پایین هرم به بیشترین زمانی که یادگیری درآن انجام 

شود، اختصاص داده شده است. پیوستار از باال به پایین به صورت می

تخصص یافته، زمان درگیری با تکلیف و زمان یادگیری تحصیلی  زمان

 (1384عارفی، )است.شدهبندیتقسیم

 محیط یادگیری -۶

یکی از عوامل مهم تعیین کننده موفقیت یک برنامه درسی اثربخش و 

نیز تعیین کننده رفتار یادگیرنده است و با دستاوردها رضایت و 

کند از این عنصر اکر با عنوان مکان یاد می د.موفقیت او ارتبط دار

موزند؟ در این جا به جای مکان از آو اینکه دانش اموزان کجا می 

محیط یادگیری استفاده شده است. زیرا عالوه بر مکان فیزیکی جو وفضای 

همانطور که  گیرد.روانی و همچنین محیط مجازی را نیز در بر می

بیات موجود در ارائه واقعی یک نمیتوان محتوای آموزشی را ا تجر

برنامه درسی جدا نمود. در عین حال نمیتوان تجربه را از محتوا، 

آن  یادگیری محتوا وکسب دانش را از فضا یا فضاهایی که در قالب

کند: محیط یادگیری  تجربه رخ می دهد، تفکیک کرد. ویلیام، اذعان می

است. این مسئله به یک پدیده پیچیده از انعکاس فعالیت های یک معلم 

بعد روانی و امنیت و ارامش روحی و روانی یادگیرندگان اشاره دارد 

 (1393،مظاهری ).می باشد که در بحث محیط یادگیری بسیار مورد تاکید

 بسته آموزشی -۷

یکی از محصوالت نهایی هر طرح برنامه درسی تولید انواع گوناکون 

مواد آموزشی است و مواد آموزشی به صورت بسته یا کیت تهیه و عرضه 

شود که این بسته حاوی مواد یادگیری انفرادی فراگیرنده از قبیل می

زمون یا آکتاب درسی، کتاب تمرین، و .. راهنمای معلم و تدریس، 

گیری شخصی، وسایل آموزشی مورد استفاده در کالس درس  ابزار اندازه

از قبیل وسایل نمایشی، مرجع و گروهی، و تجهیزات دیداری و شنیداری 

 می باشد.

 ارزشیابی -8

ارزشیابی در مطالعات برنامه درسی شامل ارزشیابی برنامه درسی و 

 ارزشیابی یادگیرنده یا همان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی می باشد.

یندی است که به منظور تصمیم گیری درباره اینکه فعالیت آارزشیابی فر

موزان به نتایج مطلوب آهای آموزشی معلم و کوشش های یادگیری دانش 

 گیرد.انجامیده است، صورت می



 

  :یآموزش یزیربرنامه یكل یهاروش

 ی؛انسان یروین یازهایبراساس ن یزیر . روش برنامه1

  ی؛بازده زانیبر اساس م یزیر. روش برنامه 2

 ی؛و اجتماع یفرد یبراساس تقاضا یزیر. روش برنامه 3

 ی؛فرهنگ یزیر. روش برنامه 4

 یروین یروش ها قی، با تلف یآموزش یزیرجامع برنامه  یها. مدل5

 (1985)ساخاروپولوس و وودهال، ی؛بازده زانیو م یانسان

 موانع اجراي برنامه درسي

كه برخي  است گذار تاثیر شما درسي برنامه صحیح اجراي موانع زیادي در

 نها به شرح زیر است:آاز 

عدم تسلط بر موضوع هاي درسي.عدم شناخت نقاط ضعف و قوت خود و 

تماد به نفس و تصورات منفي از عنها .عدم اآ تالش براي برطرف كردن

خیالبافي، سستي و ، ضعیف و كمرنگ شدن هدف و انگیزه، توانایي خود

. . . 

توجه داشته باشید كه براي به دست آوردن خواسته هاي خود، باید 

كمي بیشتر تالش كنید و براي مدتي متقبل سختي و زحمت شوید. همه 

 (1380سیف، ).آمدهاي موفق، با تالش سختي موفقیت رسیدند

 

 نتیجه گیری

مشخص است که باید در آن کوشی تا به بهترین نحو برنامه ای طراحی 

در کوتاهترین زمان ممکن و به بهترین نحو بتوان مطلوب ترین شود تا 

نتایج را حاصل کرد. دانستیم که آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد 

بنیادین و بسیار حائز اهمیت در هر جامعه و ملتی، برای داشتن 

پویایی، خالقیت و نوآوری، در جهت تربیت دانش آموزانی مفید برای 

رنامه ریزی دقیق و همه جانبه نیازمند است تا آینده جامعه، به یک ب

با ایجاد هماهنگی بین کلیه ارکان سازمان از جمله مدیران، معلمان، 

دانش آموزان و... به نحو احسن به پیشبرد اهداف خود بپردازد. در 

این نوشتار ضمن آشنایی با اصول برنامه ریزی و نیز آگاهی از ویژگی 

ید وکاربردی، با عناصر اساسی برنامه های یک برنامه ریزی درسی مف

ریزی درسی که در طراحی یک برنامه موفق توجه به آن ها بسیار ضروری 

و حیاتی است، پرداختیم. به امید آنکه ضمن آشنایی و درک هر چه 

بهتر این موارد و نیز بکارگیری آن ها در طراحی برنامه های آموزشی 

فقیت های روز افزون در امر آینده برای مدارس و دانشگاه ها، به مو

 تعلیم و تربیت دست یابیم.
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