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 چکیده

درهر جامعه ای برنامه ریزی صحیح و مناسب می تواند منجر به 

شکوفایی استعداد های افراد شود،پس دست اندر کاران نظام اموزشی می 

بایست برای رسیدن به این مهم برنامه ریزی صحیح وسنجیده داشته 

باشند.یکی از انواع برنامه ریزی در جوامع ،برنامه ریزی درسی 

به عنوان مهم ترین عنصر نظام اموزشی مطرح  است،برنامه ریزی درسی

نش ومهارت و شکوفایی برای فراهم اوردن دا وسیله ایمی شودو 

 جزا و قلمرو های اتبیین استعداد هاست.هدف از انجام این پژوهش 

ی دانش تاثیر برنامه ی درسی بریادگیری وپیشرفت تحصیل وبرنامه درسی 

ه پژوهش های اسنادی و با مطالع.روش پژوهش حاضرتحلیلی اموزان است

پیشین صورت گرفته است . از اجزای برنامه ی درسی می توان به تعیین 

اشاره اجرای برنامه و کنترل و ارزیابی برنامه  ،تنظیم برنامه،هدف 

کرد.از تاثیرات برنامه ریزی مناسب هم  می توان به افزایش پیشرفت 

ت و جلوگیری از اتالف وقت ،افزایش اعتماد به نفس وکارامدی،تنظیم وق

،داشتن تصویری واضح از هدف مد نظر  و داشتن تصور بهتر از خود 

مبانی برنامه  از قلمرو های برنامه ریزی می توان بهاشاره کرد 

را نام  جرای برنامه ی درسی وا فعالیت های فنی برنامه درسی ، ریزی

 برد.
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 کلید واژه
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 مقدمه

وبه معنای میدان مسابقه  race courseبرنامه ی درسی از ریشه ی التین 

ومقدار راهی است که افراد باید طی کنند تا به هدف مورد نظر دست 

( زیرا تمامی دانش اموزان باید مواد ومحتوای اموزشی zais,1999یابند)

هدف برسند لذا برنامه ریزی برای رسیدن به یکسانی را طی کنند تا به 

برنامه ریزی تحصیلی یکی از راهبرد های شناختی ضروری است  هدف مطلوب

استد که شامل تعیین اهداف ،پیش بینی زمان الزم برای مطالعه ،تعیین 

 تحلیل چگونگی برخورد یادگیری مفید است،سرعت مناسب برای مطالعه 

یف جامع تری از برنامه ریزی به تعیین و در تعر(۱۳۹۰)خرمی  ودیگران ،

اتخاذ شیوه وروش هایی که مارابه مطلوب ترین نتیجه ممکن برساند می 

واژه برنامه ریزی واژه ای سهل وممتنع است زیرا در ظاهر ساده  رسیم

.مسئله مد نظر چگونگی تاثیر برنامه ی ودر باطن امری دشوار می باشد .

اموزان با تبیین مراحل ،قلمرو ،دیدگاه ی دانش پیشرفت تحصیلدرسی بر 

هاونیاز سنجی برنامه درسی است. باتوجه به ان که پژوهش های صورت 

گرفته در این زمینه اندک اند.این پژوهش در نظر دارد با مطالعه 

دی از برنامه ریزی درسی به عنوان اصلی تحقیقات پیشین،شناخت هدفمن

 ترین عنصر اموزشی ارائه دهد.

تابا درباره ی برنامه درسی ه موضوع به نظرات بیوشامپ ودر پیشین

اشاره می کنیم،بیوشامپ معتقد است که برنامه ی درسی سندی است که 

اهداف ومحتوا راتوصیف می کندو نظامی است که به رفتار های انسانی می 

پردازد.این در حالی است که تابا برنامه ی درسی را برای یادگیری 

جش نیاز ها ،تدوین اهداف انتخاب وسازمان دهی وفرایند برنامه،سن

تحقیقات  (۱۳۹۵)فتحی واجارگاه،محتوا ،اجرا و ارزشیابی می داند.

انجام شده در ارتباط با عوامل موثر درپیشرفت تحصیلی دانش اموزان 

ی اجتماعی واقتصادی شناخته نشان داد که این عوامل ابعاد مختلف فرهنگ

بین وضعیت اقتصادی ووضعیت تحصیلی رابطه معنا داری وجود دارد  میشوند

به این صورت که هر چه شرایط اقتصادی حادتر باشد افت تحصیلی بیشتر 

 (۱۳۸۸است )زمانی،

  روش

روش این پژوهش اسنادی و با مطالعه ی نتایج پژوهش های انجام شده در این 

 زمینه و با فراتحلیل اطالعات انجام شده است.



 افته های

 دراین بخش به تبیین قلمروهای برنامه درسی ،

  قلمروهای برنامه درسی شامل

:مبانی برنامه ریزی شامل عناصر مهمی است که مبانی برنامه ریزی 1

بر برنامه های درسی،اهداف ومحتوا ثر میگذارد.وشامل زیر مبانی های 

 ذیل است

الف( مبانی فلسفی: منظور از مبانی فلسفی ،عناصر و              

 تهیه وتدوین برنامه درسی ونحوه یعواملی فلسفی است که بر

اجرا وارزشیابی اثر می گذارد ،ومبانی فلسفی یک جامعه مانند فیلتر 

 ،اهداف ومقاصد برنامه ی درسی را پاالیش می    

 کنند.              

مبانی اجتماعی وفرهنگی: هدف اصلی نظام اموزشی انتقال ب(           

 میراث فرهنگی و اجتماعی به نسل های جوان است.ارزش 

های حاکم بر یک اجتماع هم میتواند تاثیرات شگرفی            

 بربرنامه ی درسی داشته باشد.

ج( مبانی روان شناختی :تحوالت روانشناختی اخیر همه ی            

 از جمله نظام اموزشی  را در بر گرفته وتاثیرات عرصه ها 

محتوا ،اهداف، اجرا وارزشیابی برنامه ریزی عمیقی بر            

 درسی داشته است.توجه به تفاوت های فردی وتوانایی ها ومحدودیت 

 های افراد انسانی از این جمله است.        
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الف(تدوین برنامه درسی:تدوین برنامه درسی به معنای تعیین تقدم 

 وتاخر عناصر برنامه درسی می باشد 

 

ب(طراحی برنامه درسی :طراحی برنامه ی درسی شامل فرایند مشخص 

کردن عناصر برنامه ی درسی و گنجاندن انها ست که عبارت است 

 از:اهداف، محتوا، فعالیت های یادگیری

 

نحوه ی مه درسی :عبارت است از تصمیم گیری درباره ی ج(ساخت برنا

 ایجاد وتکوین عاصر برنامه ی درسی می باشد .
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الف (اجرای وفادارانه : در این نظام اجرای برنامه ی درسی به 

وسیله ی معلمان و مجریان نظام اموزشی صورت می گیرد .برنامه ها 

ر کشور اجرا میشود و موفقیت  اجرا به وسیله ی یک ستاد در سراس

مجریان اموزشی بستگی دارد .چون معلم نمی تواند هیچ گونه دخل و 

تصرفی در برنامه ایجاد کند وبراساس ویژگی هر کدام از دانش 

 اموزان تغییراتی اعمال کند به ان ضد معلم گفته می شود.

 

تاد ب(اجرای نیمه سازگارانه:این نوع از برنامه هم توسط س

برنامه ریزی از قبل تهیه می شود ومعلم مجری  ان است اما معلم 

میتوتند براساس ویژگی های دانش اموزان تغیراتی را اعمال کند و 

 سازگاری هایی را پدید اورد.

 

ج(اجرای سازگارانه : این برنامه مدرسه محور است ومعلم با توجه 

) مه می پردازد.به ویژگی های شاگردان وعالیق شان به طراحی برنا

 (۱۳۹۵فتحی واجارگاه،

 

 عوامل موثر بربرنامه ریزی تحصیلی

برنامه ریزی صحیح ومناسب هنگامی امکان پذیر تعیین هدف: ۱         

است که هدف به خوبی تعیین شده باشد.هر فرد باید هدف  را به طور 

واضح و روشن مشخص کند تا بتواند با برنامه ریزی مناسب به ان دست 

یابد  و بایستی اهداف خود را به کوتاه و متوسط وبلند مدت تقسیم کند  

وان ها را در راستا و طول هم قرار دهد .داشتن هدف عالوه بر نشاط و 

 (۱۳۸۹).سیف، سر زندگی  باعث افزایش اعتماد به نفس می شود .

 بتنظیم برنامه :کاربردی ترین قسمت برنامه ریزیتحصلی است وروش مناس۲

.در برنامه ریزی هفتگی باید برای هر رنامه ریزی هفته ای است ان ب

روز برنامه ی جداگانه ای چید ونتایج به طور جداگانه برای همان روز 

ثبت شود تا در مجموع عملکرد هفتگی بدست اید.برنامه ی مناسب عالوه بر 

 پوشش نقاط قوت وضعف باید بتواند راه های اصالح را در خود بگنجاند.

 (۱۳۸۹ف،).سی

 

:دانستن نکات نظری درباره ی برنامه ریزی در صورتی که اجرای برنامه۳

منجر به برنامه ریزی نشود سودی ندارد .وباید به نظر جامه عمل 

پوشاند .حفظ ارامش در طول اجرای برنامه، عادات مناسب تغذیه ای 

وخواب مناسب از عوامل موثر براجرای صحیح برنامه می باشد.معموال 

امه به همان صورتی که پیش بینی می شود به اجرا در نمی اید زیرا برن

حوادث پیش بینی نشده و حاالت روحی نامطلوب از اجرا مناسب برنامه جلو 

گیری می کند که می توان این حاالت را با انعطاف پذیری و جابه جایی 

 (۱۳۸۹).سیف، وظایف انجام داد.

 

زی رسیدن به اهداف  از پیش :هدف اصلی برنامه ریکنترل و ارزیابی۴

تعیین شده است که با بررسی نقاط ضعف و قوت به دست می اید .که این 

مهم با کنترل و ارزیابی حین اجرا وپس از اتمام برنامه مشخص می 

شود.و همچنین تعیین برنامه ی ی بعدی براساس کنترل و ارزیابی برنامه 

 (۱۳۸۹سیف،.)ی پیشین صورت می گیرد



 نامه ریزی برپیشرفت  دانش اموزانتاثیرات بر

.افزایش اعتماد به نفس وکار ۲.افزایش پیشرفت در مقاطع تحصیلی ۱ 

.داشتن تصویری واضح از ۴.تنظیم وقت وجلو گیری از اتالف وقت ۳امدی 

 داشتن تصوری بهتر از خود ..۵هدف مد نظر 

 

 

 بحث ونتیجه گیری

 

بنابراین برنامه ریزی درسی شامل سازمان دهی یک سلسله فعالیت 

یاد   یادگیری ویاددهی به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار 

ت است ).یار محمدیان ییراگیرنده و ارزشیابی میزان تحقق این تغ

 برنامه ریزی شایسته عالوه بر موفقیت تحصیلی و رسیدن به اهداف (۱۳۹۲،

ت خود شکوفایی را در افراد باعث شود و فرد با کنترل می تواند مهار

برنامه ها و عمل به برنامه تعیین شده به مهارت خود کنترلی می رسد . 

ودر اخر پیشنهاد می شود دانش اموزان می توانند با یادگیری برنامه 

ریزی های صحیح وسنجیده  هم باعث پیشرفت خود شوند وهم در وقت خود 

 صرفه جویی کنند.
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