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یمفهوم برنامه درس یواکاو  

 پوریا ربیعی فارسیجانی 1

  17-42 صص

  

  چکیده

یک  نهایت ارائههای و کارکردهای آن و درهدف از این مطالعه بررسی ابعاد چندگانه مفهوم  برنامه درسی ، تعریف ویژگی

ای های تعریفی مفهوم برنامه درسی از روش هشت مرحلهباشد.برای مشخص کردن ویژگیمفهومی از  برنامه ریزی میتعریف 

و   curriculum واژه با کلید  ERIC های انگلیسی( استفاده شد. حاصل جستجوی پایگاه داده2011تحلیل مفهوم واکر و آوانت )

ال  اداره کتابخانه دیجیت وپایگاه (Magiran)و بانک اطالعات نشریات کشور  (IranDOC)پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران 

رنامه ب، برنامه  هاافتهیبا کلید واژه برنامه درسی بدون محدودیت زمانی بود.بر اساس  سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 

 ، مزو و میکرو  مشخص شد. کرودر یک مدل با سه سطح ما ریزی و برنامه درسی تعریف شد و ابعاد  آن

 

 واکاوی مفهوم، برنامه ریزی درسی، سطوح کاربردها: کلیدواژه
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 مقدمه

 طيف مخاطبان با درس كالس و مدرسه تا محلي و ایمنطقه ملي، )از سطح شدهریزیطرح و مندنظام هایفرصت مجموعه به درسي برنامه

 اصالح و جهت درك الزم هایشایستگي بكس برای متربيان كه شودمي اطالق هابر آن مترتب نتایج و محدود( بسيار تا فراگير و گسترده بسيار

 برای از آمادگي قبولي قابل مرتبه خویش یتهو پيوسته تعالي و تكوین با تا گيرندقرار مي هاآن معرض در اسالمي معيار نظام اساس بر موقعيت

 درسي هایبرنامه تربيت و تعليم نظام اصلي هسته. (1390آورند )شورای عالي انقالب فرهنگي، دست به را ابعاد همه در طيبه حيات تحقق

نقش  آموزشي اهداف به خشيدنب تحقق در كه است عناصری و عوامل ازجمله وپرورشدرزمينۀ آموزش نظریات و درسي هایبرنامه .است

  (.1385زاده و همكاران، نوروز) دارد بسزایي

 دارای تربيت و تعليم هاینظام های اساسيمؤلفه از درسي برنامه تاریخ پيشينه و دارد طوالني تاریخ مطالعاتي، موضوع عنوانبه درسي برنامه

رشته یک عنوانبه ریزی درسيبرنامه ولي. نيستند تفكيکقابل یكدیگردو از  این و است تربيت و تعليم برای شدهثبت تاریخ ازای به تاریخي

 آموزشي، گروه عنوانبه كلمبيا معلمدانشگاه تربيت در درسي برنامه مورخان و نظرانصاحب بيشتر عقيده ندارد. به چنداني قدمت دانشگاهي

 كتاب ترجمه و انتشار ندارد. با چنداني قدمت دانشگاهي رشتهیک عنوانبه این رشته نيز ایران در است. گردیده تأسيس آموزش و درسي برنامه

 دكترا و ارشد های كارشناسيدوره در دانشگاهي رشتهیک عنوانبه ریزی درسيبرنامه 1351 سال در تایلر كتاب و ترجمه 1374 سال در برونر

 به اول جهاني جنگ از بعد هایبه سال علمي حوزه یک عنوانبه درسي برنامه پيرامون آن رسمي آغاز كه درسي .برنامه است گردیده تأسيس،

 شده بشری دانش پویای هایحوزه از یكي به تبدیل قرن یک به نزدیک فاصله در( 2،1992)جكسون گرددبازمي بابيت كتاب و 1918 سال

 همكاران، و 3)پاینار است داده تأثير قرار تحت تربيت و تعليم حوزه در را بسياری آن علمي و پژوهشي ظرفيت و هادیدگاه كه تنوعنحویبه

به  علمي حوزه یک عنوانبه آن شروع ( اما2007 ،5ویليس و 4است )مارش داشته كاربرد قدیمي متون در درسي برنامه مفهوم هرچند (.2008

 .گرددبازمي بيستم قرن اوایل

 و(  1992)جكسون، گرفت شكل كلمبيا( دانشگاه معلمكالج تربيت 1937 )سال هادانشگاه در درسي برنامه دپارتمان و درس بعد هایسال در

 1944 سال را درسي مورد برنامه در ایحرفه هایبحث آغاز بتوان شاید گویدمي (2010) 6موریس شد. پدیدار آن شغلي در و ایحرفه هایزمينه

 دهدمي نشان درسي برنامه حوزه علمي مستندات بررسي .كنند اظهارنظر حيطه فعاليتش مورد در تا خواست همكارانش از كازول كه دانست

 ،7هيوبنر پاینار، جكسون، شواب، تابا، بابيت، تایلر، مانند كساني و است بوده دانشمندان بين در جدی مباحث از یكي شغلي هایموضوع فعاليت

 (1397)مهر محمدی، .اندكرده بحث و اندیشيده آن مورد دیگران در و 10گالثورن لوین، اورنشتاین، ،9اوليوا ،8واكر

 

                                                                                                                                                                                           
2 Jackson, P 
3 Pinar, W 
4 Marsh, C 
5 Willis, G 
6 Morris, R 
7 Heubner 
8 Walker,D 
9 Oliva,p. 
1 0 Glatthorn,A. 
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 (1387موسي پور، ) هاآن نام و زماني دامنه با ایران در درسي ریزیبرنامه تحول هایدوره -1- 1جدول 

 ش 1290 تا 1230 از آن درسي ریزیبرنامه و اروپا آموزشي نظام از ایرانيان اطالع آشنایي دوره

 ش 1340تا 1290 از الزم دانش به دسترسي بدون درسي ریزیبرنامه به اقدام یيگراعمل دوره

 یتهو تكوین دوره

 علمي

 ش 1365تا 1340 از دانش انتقال و درسي ریزیبرنامه نظام ایجاد

ی هایهپا تحكيم دوره

 يتیهو

 ش 1385تا1365 از علمي خدمات توسعه و متخصص تربيت

 بعد به 1385 از دانش توليد ينیآفرنقش دوره

 

 تحقیق شناسیروش

شامل تحليل یک واژه ، معنا و كاربرد آن است .مفاهيم ایستا و ساكن نيستند بلكه در طول زمان  تكامل پيدا مي كنند و ازمنظر  11واكاوی مفهوم

( انجام  پژوهش های واكاوی مفهوم یک فرآیند با ارزش است كه مفهوم ، 2018، 12دانش، زمينه ها  وكاربرد تغيير مي كنند)گارنت و همكاران

( در واكاوی مفهوم از 2011، 13رشد و توسعه آن و تعاریف عملياتي را روشن مي كند و ابزار پيشرفت در پژوهش های  بيشتر است ) واكر و آوانت

 (1983مرورادبيات پژوهشي استفاده مي شود ) چين و كرامر ،

برنامه درسي برای بررسي ابعاد چندگانه مفهوم ( 2011واكر و آوانت)تحليل مفهوم روش یک مطالعه مروری است كه در آن از پژوهش  این

انجامد. در این رویكرد،  ميتدوین نظریه استفاده شده رویكرد واكـــر و اوانت یكي از روشهای مفهوم پردازی و تكامل مفهوم است كه نهایتا به 

تعيين هدف -2انتخاب یک مفهوم  -1مرحله ای است   8. این روش  گيرد حليل یک مفهوم برای رسيدن به درك بهتر صورت ميفرایند ت

تعيين حد و مرز،لغات وابسته ، متضاد، ابداعي  -6تعریف یک مدل   -5تعيين ویژگي های تعيين شده  -4توجه به كاربردهای مفهوم   -3تحليل

(. دراین مقاله  به منظور اختصار 2019، 14تعيين  ارجاعات تجربي مفهوم است) پریرا و همگاران-8پيشين و پسين   تعيين واژگان -7ونامرتبط 

 فقط به ارائه  مدل اكتفا مي شود

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1 1 concept analysis 
1 2 Anna Garnett, Jenny Ploeg, , Maureen Markle-Reid, , and Patricia H. Strachan, 
1 3 Walker & Avant 
1 4 Perreira, T. A., Perrier, L., Prokopy, M., Neves-Mera, L., & Persaud, D. D. 
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 با  ERIC يهای انگليسحاصل جستجوی پایگاه داده وعنوان روش اصلي جستجو مرور متون استفاده شد ن بهالیهای آن پایگاه داده

پایگاه  ( وMagiranر )( و بانک اطالعات نشریات كشوIranDOCو پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران )  curriculum واژه كليد

های منابع بدون  كليد واژه وصه الدر عنوان، خ دیجيتال  اداره كتابخانه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشي  با كليد واژه برنامه درسي

ز ای یک تعریف شده باشد؛ حاو نوشته باره  برنامه درسي رد ت برای تحليل شامل مطالعه المعيارهای ورود مقا محدودیت زماني جستجو شدند

منبع بعد از بررسي  45ت شد. تجوی یافمنبع در جس 60درمجموع  .طوركلي توصيف كرده باشد؛ را به برنامه درسي باشد و یا  برنامه درسي 

ن و و انواع آ امه ،برنامه ریزیانتخاب شدند.كه بر اساس یک نفشه مفهومي ابتدا برن منبع برای بررسي    15درمجموع،  و عنوان حذف شدند

 .برنامه ریزی درسي و تعاریف ارائه گردید و  در سه سطح به عنوان مدل معرفي شد

 

 

 نقشه مفهومی



 

 

 فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی

ن  ا ت س ب ا ت  ، م ر ا ه چ ه  ر ا م ش ل  و ا ل  ا 1س 4 0 ی 0 پ ا ی پ  ،4  

 

22 

ISSN: 2783-1302 

www.edu-j.ir 

 برنامه

برنامه ، 16؛ و در دیكشنری وبسترشودگفته ميبرای چگونگي انجام كارها در آینده  هاتصميممجموعه ، به 15در دیكشنری كمبریج برنامهتعریف  

برنامه  17در فرهنگ لغات تجاری نيهمچن .است شدهانيقصد ذهني انجام كار، روش دستيابي به پایان كار، روش مرسوم فرآیند انجام كار، ب

. است شدهگرفتهخاص در نظر  يبازه زمان کی( خاص در یمقصد )ها ایبه هدف )ها(  يابيدست باهدفكه  ندهینامه( آشرح مكتوب اقدام )بر

حالت، مورد  نیو بدتر نیانجام شود و اغلب شامل بهتر دیبا ي، چه موقع، چگونه و توسط چه كسكاریچهكه  دهدمي حيتوض تفصيلبهبرنامه 

و منابع است  بندیزمان اتيفهرستي از مراحل با جزئ ایمعموالً برنامه، نمودار  است: شده فيتوص گونهنیا 18پدیاویكيدر دانشنامه  انتظار است؛ و

در نظر گرفته  شده قصدمجموعه اقدامات  کی عنوانبه امر معموالً  نی. اشودمياستفاده  یانجام كار یهدف برا کیبه  يابيدست یكه برا

 هدف را دارد. کیبه  يابيآن شخص انتظار دست قیكه از طر شودمي

به  دیه باك يشته شود، منابعبردا دیكه با هایيگام ژه،یو یهاانجام كار، دستورها، كار هایروش، هامشيخط، هاهدفاز  هایيمجموعه هابرنامه

 يبانيار پشتودجه و اعتبببه گونه معمول و با  هابرنامهو معلوم هستند.  شدهشناختهكنش  کی یاجرا یعناصر الزم برا گریكار بسته شود و د

  (1393سازمان توسعه تجارت ، شوند.)مي

 .داشته است انيگونه ب نیبرنامه خوب را بد کی هایویژگي 19چندان

 .باشد فهم قابلروشن، مشخص و  دیبرنامه با هایهدف .1

 .ساده و جامع باشد دیبرنامه خوب با کی .2

 .باشد انعطاف قابل حالدرعينكامالً متعادل و  دیبرنامه با .3

 ،(1390،و ساسان گهر یزیپار نژادایران باشد. ) يزمان تیمحدود یدارا دیهر برنامه با.4

 كند.يم نييرا تع يو فرهنگ ياجتماع ،یاقتصاد ،يعمران هایبخش فیاست كه اهداف و وظا يو دولت یكشورملي   جامع برنامه

چند  ای کیامل ش یمع كشوربرنامه جا هراند.ناميده کیبودن آن برنامه استراتژ درازمدت وبودن قلمرو  یبودن، نظر يكل برحسبجامع را  برنامه

سال(  25تا  10)بلندمدت  وسال(  8تا  3)مدت ميانتا دو سال(،  کی) مدتكوتاهبه سه دوره  يزمان ازنظر ياتيعمل برنامه.است ياتيبرنامه عمل

برنامه  شود.يم ميتقس يجهان ،یامنطقه ،ی، كشورایناحيه ،ي، استانیشهر ،یيبه روستا یيايابعاد جغراف ازنظر ياتيعمل برنامهشود. مي ميتقس

 یفكر ای یياجرا هایفعاليتشامل  ایبرنامههر  بنابراین.اندشدهبندیطبقه يو فرهنگ ياجتماع ،یاقتصاد ،يبه عمران يموضوع ازنظر ياتيعمل

 .(1377، ياله تی)آ شود.ميلحاظ  موردنظربه مقصد  رسيدن و نيازهااست كه در جهت رفع 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1 5 cambridge 
1 6 webster 
1 7 businessdictionary 
1 8 wikipedia 
1 9 chendan 
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 انواع برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1390 ،شهيدزاده و خوتا) انواع برنامه -1-1نمودار 

 

 شدن باهم را كه امكان جمع هابرنامه ازآن دسته  بهشوند:مي ميتقس عرضي و ياجرا به دودسته طول يتوال و گریكدیاز جهت ارتباط با  هابرنامه

 يدر عمل يخلل هاآن یمواز و زمانهم انجام  مرتب نبوده و هابرنامه نیبر ا زمان هابرنامه نیا يژگیو از گویيم.مي يطول هایبرنامهدارند 

 یدارا هاآن زمانهم  یرادر اج تینداشتن محدود لي. به دلدرآورد را به مرحله اجرا هاآن زمان هم طوربه  توانمي و كندنمي جادیا هاآنساختن 

بسته به عنصر و وا گراستیدترك برنامه  ینابه مع يكیانجام  رایبه اجرا برسند ز بندیاولویت  اساس بر دیبا. برنامه های عرضي ستندين تیاولو

 شوند:مي ميتقس يشناور و ناگهان برنامه به منظم، یاز جهت اجرا ها. برنامههستند شرایط وزمان 

 برنامه ناگهانی

 

ماهیانه برنامه  

 

سالیانه برنامه  

 

مخفیبرنامه   

 

 برنامه طولی

 

 برنامه عرضی

 

 برنامه منظم

 

 برنامه شناور

 

مدتکوتاه  

 

 بلندمدت

 

اصلیبرنامه   

  

فرعیبرنامه   

 

 برنامه

 اجتماعی

فردیبرنامه   

 

مفیدبرنامه   

 

مضربرنامه   

 

روزانه برنامه  

 

هفتگی برنامه  

 

 توالی اجرا

 

 اجرای برنامه

 

 عملکرد

 

 ارتباط

 

اهمیت 

 عملکرد

یبندزمان  بازه اجرا 

 

 انواع برنامه
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، موقعهبباعث انجام  هابرنامه نینجام ادر ا نظم .است بينيپيش قابل ومشخص  یتا حدود هاآن دهي ثمر منظم: زمان شروع و هایبرنامه( الف

و  یيطال هایموقعيت شده ونكه در برنامه فرد لحاظ  یيكارها ،نشدهبينيپيش هایموقعيتهای شناور: ( برنامهبشود.مي هاآنو بهتر  ترسریع

 اشزندگي ريه در مسناگا به وهای فرد قرار ندارد ها در فهرست برنامهاز برنامه ي: برخيناگهان هایبرنامه(  جآید.مي شيانسان پ یكه برا يمهم

 (.1390 ،ادهشهيدز و خوتا. )است يناخوش هت وهمراه با كرا اغلب واز انجام دادن آن است  زیرناگ كه ناخواسته و يهای. برنامهگيردميقرار 

ها به زمان برنامه دنيرس جهيبه نت ی: برابلندمدت( ب. اندك است دنيرس جهيبه نت زمانمدت: مدتكوتاهالف( به  ها از جهت بازه اجرابرنامه  

 .است ازين ترطوالني

 فرد یاز جهت ارتباط با زندگها برنامه  

 .فرد است هایبرنامه ياصل محور وفرد دارد  يبا زندگ مي: ارتباط مستقیهای اصلبرنامه( الف

 .است يهای اصلبرنامه اطراف و هيحاش در وفرد دارد  يبا زندگ غيرمستقيم: ارتباط یهای فرعبرنامه (ب

 د.ندار ياصل ایبرنامهبا  اختالفي وتعارض  اما

 از جهت ساخت عملکرد ها برنامه

 ت:اس یهای فردو برنامه يهای اجتماعاز جهت ساخت عملكرد شامل برنامهها برنامه

 .انسان است ياجتماع هایجنبه تیتقو منظوربه الزم است و جماعت وبرنامه حضور در جمع  یاجرا ی: برایاجتماع ریزیبرنامه( الف

 گيردمير نظر دخود  یبرا فرد یكه هر فرد برا ایبرنامه دارد و تأكيدفرد  هایجنبهبر  يبه اجتماع مربوط است ول ی: به نحویبرنامه فرد( ب

 .هستند يثابت زندگ یهای ضرورجزء برنامه و

 ه مقاصد وب دنيكه مقدمه رس ای: برنامهيمقدمات هایبرنامهت.اس يو مقدمات انهيسال انهيماه يروزانه هفتگ صورتبهها برنامه بندیزمان

     (1390،شهيدزاده و اخوت) هاست.آنها به مقاصد برنامه نیاست ارزش ا گریهای دبرنامه

 ریزیبرنامهمفهوم 

 به سپس كند ومي پيدا باهدف ادامه متناسب وسایل و هاروش انتخاب با و شودشروع مي هدف، تعيين از كه منظمي هایفعاليت مجموعه به

معين  هدف به یابيدست  برای ریزی ریزی، طرحبرنامه دیگر،عبارت به  شود.مي گفته ریزیبرنامه  گرددمي ارزشيابي و آمدهدر مي اجرا

 (1393ملكي، .)است

 نیترمناسب ای ريسم افتنیهوشمندانه،  یهاو تالش هاتياز اقدامات، فعال یااهداف و تدارك مجموعه نييآگاهانه تع ريمند و تدابنظام ندیفرآ

به  دنيرس يگونگمطلوب )هدف(، چ تيضعو ميو ترس ندهیمطلوب در آ تيوضع يوضع موجود و طراح یيها كه با شناساروش و ساختن راه

 ،يسازمان ،يكیزيفانواع  یدارا یزیررنامهب ت،ي. از جنبه ماهسازديممكن م ن،يمع زمانمدتمنابع و  ل،یرا بر اساس امكانات، وسا طلوباهداف م

و همكاران،  مدادهی)نو است بندیدستهقابل  بلندمدتو  مدتميان، مدتكوتاهدر قالب  ،يو از جنبه افق زمان يو عموم یافهيوظ ،يمال ،یندیفرآ

1393). 
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ها از آن ياند كه برخكرده ارائه یمتعدد فیتعار یزیربرنامه یمتعدد برا یایاز زوا نيمتخصص ،دنيشیاند شيپ ي از عنی ریزیطرح ای یزیربرنامه

 تيوضع يراحطو  تجسم د،ريانجام گ دیبا كارهایيچه نكهیدر مورد ا یريگميتصم و ساختن راه وصول به آن، افتنیهدف،  نييتع:است قرارازاین

 یاوهيش یبنامرا بر  يضوعمو ای يئيكه ش يتايعمل يطراح به آن را فراهم كند، دنيكه رس يلیها و وساو ساختن راه افتنیو  ندهیمطلوب در آ

 .(1392 ،يضي)ف عملتفكر قبل از  ندیفرا بدهد ريي، تغشدهتعریف شيكه از پ

و  راتييبا تغ یيواریرو یو اقدامات الزم برا هاهدف بينيپيشكه مشتمل بر  شودمياطالق  يبه آن دسته از اقدامات درواقع ریزیبرنامه

 (.1390ر، و ساسان گه یزیپار نژادایراناست ) ندهیآ اتيعمل ميتنظ قیبا عوامل نامطمئن، از طر شدنمواجه

ل حداق با ون مطلوب در حداقل زما هایهدفبه  دنيرس یمحدود برا لیعوامل و وسا تخصيص و عیتوز و هياست از ته عبارت ریزیبرنامه

 (1389ممكن )دسلر،  نهیهز

و  دهنیآ یبرا دنينقشه كش ها. خواستهبه  يابيدست یبرا دنينقشه كش به مقصد، لين یبرا دني، نقشه كشدنينقشه كش یعني ریزیبرنامه

 فرایندی، ریزیهبرناممنظور مشخص.  سویبهانسان  تيفعال شدهحساب  تیهدا یاست برا ي، راهریزیبرنامهبه آن؛  يابيراه دست بينيپيش

ارشاد و  منظوربه، نگردرونو  دارهتج، يو منطق شدهحساباست مداوم،  فرایندی ،يجمع هایفعاليتبه  يجهت دادن منطق یبرا دورنگراست 

 (1388،وضاتي)فاست .به هدف مطلوب  دنيرس یبرا يجمع هایفعاليت تیهدا

 ؛است شدههاستفادلفظ دارد، ت يآسان كه ریزیهبرناماز واژه  ختنیبرنامه ر جایبهاست.  ختنیمركب از برنامه و مصدر ر ایواژه ریزیبرنامه

 یطرح ساز ، اقدام بهمشخص يبه هدف دنيسر یخاص و برا یامور یكه افراد برا شودمياطالق  یكار به ریزیبرنامه ،يدر مفهوم كل نیبنابرا

 (1388)پروند، شودمي گفته ریزیبرنامهاست،  شدهدیدهطرح كه در آن زمان، مكان، امكانات و منابع در آن  نی. انمایندمي

 یالزم برا تيفعال ترینمهمو  نياول یزیربرنامه .به هدف مطلوب است دنيرس یالزم برا هایفعاليترابطه با  تفكر در ندیفرا ،یزیربرنامه

ن و یترمهم ،یزیرباشد. برنامهمدت كوتاه ای مدتميان، بلندمدتكه  توانديهر برنامه م ها،تيمطلوب است. بسته به فعال جیبه نتا يابيدست

 یهافرصت صيشخت ایاز اشتباهات  یريلوگدر كمک به ج ينقش مهم ،تواندمي ریزیبرنامهرشد است.  یسند برا نیترو آسان نیتریديكل

و  ميستكه ه یينجاآ نياست ب ي. آن پلكنديكمک م تصورقابل یتا حدود ندهیو ساختن آ ندهیآ ينيبپيشبه  یزیركند. برنامه یپنهان باز

 .(1386 ،ی)محمد نگرديم ندهیبه آ یزیر. برنامهمیبرو ميخواهيم هك یيآنجا

 :كه عبارتند از خوردميه چشم بعمده  يژگیاست، سه و شدهارائهپژوهشگران مختلف  وسيلهبه ریزیبرنامهكه از  يفیتعار در

 .علوم كردمجام آن را ان ينوع كار و چگونگ دی، باانجام شود يكه عمل ازاینپيشهمراه است و اصوالً  بينيپيشبا  ماهيتاً ریزیبرنامه -1

 یبرا یياجرا هایطرح ميظتن زيانجام شود و ن ندهیدر آ دینسبت به آنچه با مياتخاذ تصم ندیاست كه فرآ گيریتصميمنظام  یک ریزیبرنامه -2

 .رديگ دربرميرا  هاهدفبه  يابيدست

نسبت به  نانيحصول اطم یبرا ایوسيله ریزیبرنامه ،دیگرعبارتبه آید؛ميبه دست  ندهیدارد كه در آ ديتأك يمطلوب نتایج بر ریزیبرنامه -3

 .(1390و ساسان گهر، یزیپار نژادایراناست ) موردنظردر زمان  يعمده سازمان هایهدف نيتأم

 .مستتر است تيالنو تفكر و عق گيریهدفو  یدورنگر ت،یو مداومت، ارشاد و هدا انیمفهوم، جر چند ریزیبرنامه در
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 با ومداومت داشته باشد  دیاست كه با گردی فرابلكه  شودنمينوشتن برنامه ختم  به ریزیبرنامهریزی:برنامهو مداومت در  انیجر مفهوم

منابع و امكانات و تحول  يدگرگون معرفت ودانش  شرفتي، پیفنّاور راتييتغ د،یجد هاییافته، شدهانجام هایفعاليت جیتوجه به بازتاب نتا

 .گردد ليو تكم شدهارزیابي، دائم هااولویت

جهت بسته به  نياست و به هم يجمع هایفعاليتو مداخله در  تیارشاد، هدا متضمن ریزیبرنامهریزی:برنامهدر  تیارشاد و هدا مفهوم

 گيرد.مياشكال گوناگون به خود  نفوذشاعمال  زانيو م يچگونگ

انتخاب هدف، ممكن است  يبسته به چگونگ جهتبدینو دورنگر، دار جهت فعاليتي ریزیریزی :برنامهبرنامهدر  گيریهدفو  دورنگری مفهوم

 .نیگز ندهیآ ای، سازآینده، نگرآیندهباشد  يتيفعال

 نگر.آیندهاست  يتيصورت فعال نیباشد، در ا ندهیآ بينيپيش فقط ریزیبرنامهاگر هدف  -

 ساز.آیندهاست  يتيصورت فعال نیباشد، در ا ندهیشكل دادن به آ و ساختن ریزیبرنامهاگر هدف  -

 است. نیزگ ندهیاست آ يتيصورت فعال نیباشد، در ا ندهیاشكال مختلف آ نيكردن ب انتخاب ریزیبرنامهاگر هدف  -

 حيو صح قيبه اطالعات دق يمتك دیبا يعنی، يو منطق شده حساباست  يتي، فعالریزیبرنامهریزی:برنامهدر  تیتفکر و عقالن مفهوم

 واقع هایطرح هاآن اساس بركند و  بينيپيش، تنگناها موانع و منابع موجود را محاسبه و هامحدودیتدهد.  صيو انتظارات را تشخ ازهاين .باشد

 .(1388، وضاتي)ف ندو ارائه ك ميبه مقصود تنظ دنيرس یبرا بينانه

 ریزی آ.پو... برنامه های مختلف اجتماعی، اقتصادیدر حوزه ریزیبرنامه

 اجتماعی ریزیبرنامه

كه  یو فكر ياســيس ،ياعتحوالت اجتم به دنبال زين ســتميدوم قرن ب مهيدر ن .شكل گرفت اجتماعي ریزیبرنامهدوم،  ياز جنگ جهان بعد از

دست  يوجهت انیشا رفتشيبه پ كردها،یوو ر فنون وو اصول  يمبان ازنظرتوانست  اجتماعي ریزیبرنامهداد،  یرو يغرب شرفتهيپ یدر كشــورها

 انيم يتعالمدانش  کیبه سطح  ،يماعطرح و نقشه اجت يطراح یبرا یو فنون كاربرد هاروشاز  ایمجموعه اجتماعي ریزیبرنامه. ابدی

 ریزیبرنامهكه  دهدميجهان نشان  یادر كشوره اجتماعي ریزیبرنامهاست. امروز تجارب  ارتقاءیافته یاقتصاد ،يعلوم اجتماع هایرشته

و  هاروش نیبنابرا پذیرد؛يم تأثير ایجامعههر  يو اجتماع یاقتصاد ،ياسيس طیاز شرا ،یگریاز هر عامل د شيب ش،یخو تيبنا به ماه اجتماعي

سازوكار  کی اجتماعي ریزیامهبرنامروز،  ياجتماع ورزاناندیشه اهدگیاز د ندارد ریزیبرنامهدر عرصه  ایكنندهتعييننقش  خودخودیبهفنون، 

 نهادهایر دست مردم و به د يانانس تيثيو ح شیسالمت، آرامش، آسا ،یرشد آزاد یسازوكار است كه برا کیبلكه  ست،ين يدولتو  کيبوروكرات

 يندگدر ز قالنيتع ياصول و مبان كارگيریبهو  يجوامع انسان يآن در جهت خودگردان یو هدف راهبرد گيردميصورت  غيردولتي() مردمي

 (1394،يوسفیاست. )حاج  ياجتماع

 یفرهنگ ریزیبرنامه

در  ياست ول قرارگرفته زانیبرنامه ر مدنظراست  یادیز انيسال شرفتهيپ یكشورها ياست كه اگرچه در برخ ياصطالح ،فرهنگي ریزیبرنامه

قبل و بعد از  هایسالكشور كه در  ياجتماع - یبخش فرهنگ در چند برنامه كالن اقتصاد گاهیبه جا یندارد و مرور يكشور ما سابقه چندان

به اهداف  دررسيدن شدهطراحي شياز پ یروند ميتنظ فرهنگي ریزیبرنامه كند.ميادعا را كامالً روشن  نیاست صحت ا اجراشده بانقال
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 يفيو ك يبهبود كم سازد،يم یرا ضرور يفرهنگ یزیراست. آنچه لزوم برنامهتعریف شده « فرهنگ» مثل يفرهنگ شدهبندیزمانمشخص و 

وابسته  يفرهنگ یبه الگو يفرهنگ یزیرامهجامعه و اصالح ساختار جامعه است. برن سازیفرهنگ ی، ساختارهااصطالحبه ای يمحصوالت فرهنگ

جامعه، اهداف  عرضهمو گسترش فرهنگ، تعامل فرهنگ با عوامل  شیدايپ سازوكارفرهنگ،  یاز معنا يخاص يتلق زين ياست و مدل فرهنگ

 :از عبارتندرا داراست كه  شیخاص خو یهاالزامات و ضرورت يفرهنگ یزیربرنامه ن،یبنابرا ؛باشديل آن مو امثا يفرهنگ

 ؛يفرهنگ يضرورت توجه به فرهنگ و سامانده .1

 (؛يفرهنگ یريگميتصم اريمع عنوانبه) يفرهنگ یزیرضرورت و مفهوم برنامه .2

 ؛فرهنگي ریزیبرنامه یبرا يضرورت مدل فرهنگ .3

 (.1392، يضي)ف يدر نظام اسالم يفرهنگ یزیربرنامه یبرا يضرورت مدل اسالم .4

 اقتصادی ریزیبرنامه

فتار از ر ينوع»بر  مبتني ریزیبرنامه. شودميگرفته  ياهداف خاص ایبه هدف  دنيرس یاست كه برا يماتياز تصم ایمجموعه ریزیبرنامه

بر  يت كه متكاس يار انسانبر آن دسته از رفت مبتني ریزیبرنامهكه  ديرس جهينت نیبه ا توانمي ریزیبرنامهاست. با توجه به مفهوم  «يانسان

 نیباشد، ا یتار فوق اقتصادرف تيو چنانچه ماه گنجديم يانسان یقالب نوع چهارم رفتارها در ریزیبرنامه دیگربيانبهو اراده است.  يگاهآ

 .دانست اقتصادی ریزیامهبرن توانمي را ریزیبرنامه

مطلوب  اترييتغ جادیمانند ا یخص اقتصادحصول به اهداف مش یبرا یآگاهانه و اراد صورتبهآن  ياست كه ط یندیفرآ اقتصادی ریزیبرنامه 

هر برنامه  ،دیگرعبارتيبه. شودمي گيریميمتص ...و گذاریسرمایه، اندازپسمصرف،  ،يناخالص مل ديمانند تول یكالن اقتصاد یرهايدر متغ

خص ه اهداف مشب يابيرا هماهنگ و در جهت دست هاآنمتمركز  طوربهكه  رديگ دربرميرا  یاقتصاد اتياز عمل ایمجموعه درواقع یتصاداق

 كند.مي تیجامعه، هدا یاقتصاد

است.  افتهیرواج  توسعهلدرحا یدر كشورها يجتماعا -یتوسعه اقتصاد یبرا ياستيابزار س عنوانبه يمال توسعه ریزیبرنامهدر چند دهه گذشته، 

 منظوربه يدوران ضد ریزیمهبرناان جنگ، دور اقتصادی ریزیبرنامهبرنامه توسعه، انواع برنامه مانند  یدارا یشمار كشورها شیهمگام با افزا

مؤثر  ،ریزیبرنامهنقش  و عتيطب ینبود توافق بر رو باوجود طوركليبهت. به وجود آمده اس الملليبينو  ملي ریزیبرنامهو  یحفظ ثبات اقتصاد

 .است موردپذیرش يو اجتماع یبهبود توسعه اقتصاد یبرا اقتصادی ریزیبرنامهبود 

 :نوع است دو بر اقتصادی ریزیبرنامه

 يستياليسوس یشورو ريدر كشور اتحاد جماه ل:)مثا است يمورد فرمانده كه از مشخصات اقتصاد متمركز و یدستور ریزیبرنامه -الف  

 .(ستيكمون یسابق و كشورها

 .(1396،دلیو قو يشاهدان ي)صادق شودنمي هابنگاه یبرا یاجبار یقاعده چيكه شامل ه ارشادی ریزیبرنامه -ب 
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 توسعه ریزیبرنامه

 ،يعلم ياسيس ،یادتوسعه اقتص یابر موردنظر یهااستياز اهداف و س يعيمجموعه وس یكالن، حاو یزیربرنامه يتوسعه: نوع یزیربرنامه

 .(1393مكاران،هادهم و  دیاست )نو دهيرس يصالحیمرجع ذ دیيكشور كه به تأ کیاز  یامنطقه ایكشور  يو اجتماع يفرهنگ

 وپرورشریزی آموزشبرنامه

و  ایوظيفه ریزیمالي، برنامه ریزی، برنامهفرایند ریزیبرنامه، سازماني ریزیبرنامه، فيزیكي ریزیبرنامهجنبه ماهيت به  از ریزیبرنامه

معموالً تمام  عمومي ریزیبرنامهت. نوع عمومي اس از ریزیبرنامه، ریزیمهبرناشوند كه در اینجا منظور از مي بندیدستهعمومي  ریزیبرنامه

 .در خود دارد را ریزیبرنامهدیگر انواع 

 گيرد.ميم انجا يو فرهنگ ي، اجتماعیاقتصاد توسعه ریزیبرنامهدر قالب  وپرورشآموزش ریزیبرنامه

 برنامه .دهندميمختلف قرار  هایبخشها در برنامه كنندگانتهيه اريرا در اخت یي، رهنمودها و الگوهاهابرنامه، طراحان يروال نيبر اساس چن 

 :است هاویژگين یا یدارا وپرورشآموزشتوسعه 

 هفت سال( ای پنجبرنامه ) یمشخص بودن زمان اجرا -

 برنامه یاجرا یقابل اختصاص برا يمشخص بودن منابع مال -

 یكالبد تيو ظرف آموزیدانش هایشاخصبا استفاده از  يكم هایهدفمشخص بودن  -

 كندمي نيامه را معبرن یااجر نيدر ح یيو اجرا يآموزش اتيعمل گيریسمتكه  یيو اجرا يآموزش هایسياستمشخص بودن  -

 (1392)محسن پور، يو فرهنگ ي، اجتماعیبرنامه در چارچوب برنامه كالن اقتصاد نیقرار گرفتن ا -

 :است شدهنوشته( 1970) وپرورشآموزش ریزیبرنامهبه نام  ونسكویكتاب  در

 يو منابع، بررس هاهدف نييمشتمل بر تع يبرداشت نياست. چن يآموزش مسائلحل  یبرا يو علم يمنطق ي، برداشتوپرورشآموزش ریزیبرنامه

و  ريدابت نین بهترو ساز كرد نيمع يه زمانمشخص در محدود هایهدفدر مورد  گيریتصميمها، آن نيشقوق مختلف عمل و انتخاب عاقالنه ب

كاغذ ختم  یو نوشته رو ریزیطرحبه  وپرورشآموزش ریزیبرنامه بنابراین ؛مزبور است ماتيمنظم به تصم دنيتحقق بخش یبرا لیوسا

 :شرح نیمرتبط و وابسته به ا اتيعمل رشتهیکاست مداوم و مشتمل بر  گردی فرابلكه  شودنمي

 هاهدفروشن ساختن  -الف

 و روند آن يوضع كنون یيشناسا -ب

 راه نیشقوق مختلف و انتخاب بهتر دنيسنج -ج

 است كردن برنامه  ادهيپ -د
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 یآموزش ریزیبرنامه

وامل مؤثر در ع يمنطق وتحليلتجزیهو  ازهاين ،هامحدودیت، انتظارات، هاخواستهمناسب،  هایهدف نييو تع یيشناسا ندیفرآ يآموزش یزیربرنامه

 دهيسازمانا یزم ال یبزارهااو  لیو دانش، وسا اتاطالع ،يو انسان یو ماد يالزم، اعم از مال يامكانات آموزش ينيبشيوپرورش و پنظام آموزش

مزبور،  یازهايو برآوردن ن هاهدفق بهتر و تحق كارایي شیافزا یبرا يو اقدامات عمل هاتصميم ،یراهبرد یريو اتخاذ تداب هاتيفعال و اصالح

وله نسبت به مق نظرانصاحب متفاوت هایبرداشتآموزشي تعاریف گوناگوني شده است كه از  ریزیاست.برنامه ندهیدر آ مشخصدوره  کی يط

آن را  ایعده. دانندمي وپرورشآموزشدن برای آینده و نقشه كشي نگریآیندهآموزشي را  ریزیبرنامه. برخي شودميآموزشي ناشي  ریزیبرنامه

عني یآموزشي،  ریزیامهبرنه گروهي دیگر . به عقيدكنندميتلقي  شدهتعييناهداف از پيش  ققنيازها و تخمين منابع برای تح بينيپيش

 .(1388، وضاتي)ف .وپرورش استآموزشدرباره آینده  گيریتصميم

عوامل مؤثر در  يمنطق وتحليلزیهتجو  ازهاين ها،تیها، انتظارات، محدودمناسب، خواسته یهاهدف نييو تع یيشناسا ندیفرآي آموزش یزیربرنامه

 دهيسازمان ایزم ال یبزارهاو ا لیدانش، وسا و اطالعات ،يو انسان یو ماد يالزم، اعم از مال يامكانات آموزش ينيبشيو پ وپرورشآموزشنظام 

مزبور،  یازهاين ها و برآوردنق بهتر هدفو تحق كارایي شیافزا یبرا يو اقدامات عمل هاميتصم ،یراهبرد یريو اتخاذ تداب هاتيو اصالح فعال

 .(1393ادهم و همكاران، دی)نو آینده است.در  مشخصدوره  کی يط

 آموزشی ریزیبرنامهانواع 

 گيرد:يمقرار  مورداشاره اختصاربهكه  شودميآموزشي از حيث هدف به دودسته تقسيم  ریزیبرنامه

ردم برای مجتماعي و درخواست آموزشي به تقاضای ا ریزیبرنامه: بر اساس این روش مبتنی بر تقاضای اجتماعی ریزیبرنامه .1

 .ستزش برای حداكثر مردم جامعه ا، حداكثر آموریزیبرنامههدف در این نوع  درواقع. كنندميتوجه  وپرورشآموزش یتوسعه

مهم  هایخشبروی انساني در سطوح مختلف، برای ني تأمينهمكاری كلي و اصلي در این روش،  :ریزی مبتنی بر نیروی كاربرنامه .2

ریزی باید روش برنامه در این و ؛توسعه است هایبرنامه. این روش در خدمت شودمي بينيپيشبرنامه توسعه  اقتصادی، صنعتي و... است كه در

 .(1383)ویسي،  باشدبرنامه توسعه  بامطابق 

 سطح خرد -3الن سطح ك -2كالن  یاسوسطح فر -1در سه سطح است: وپرورشآموزش ریزیبرنامه

را در  وپرورشآموزش يكل هایهدفكشورها  رانیو مد گذارانسياستهمگام با  يآموزش زانیسطح برنامه ر نیا در:كالن یفراسو سطح

 نييتوسعه كشور تع یالگو اساس بر وپرورشآموزش يكل هایهدف. نمایندمي نييجامعه تع گرید هایسازمانو  نهادها یازهايارتباط با ن

آموزان به دست آوردند و در دانش دیبا آنچهتوسعه جامعه است  كلي ریزیبرنامهكالن حمل اتصال نظام آموزش با  ی. سطح فراسوشوندمي

 شود.مي دهيبازده نام نیدر ا جهينت ليدل نيو به هم شودمي فیسطح تعر نیگردند در ا لیو كارآمد تبد ديمف یرويجامعه به ن

از  يچه بخش نكهیا لياز قب یموارد شودمي هیتجز يليتحص هایدوره هایهدفو پرورش به  يآموزش يكل هایهدفسطح  نیا در :كالن سطح

داشته باشند و  دیبا طیچه شرا موردنياز يانسان یروين نكهیا ایو  ابندی قيتحق گرید هایدورهدر  يو چه بخش یيدر دوره ابتدا يكل هایهدف

 شوند.مي دهينام« برونداد» نیدر ا جهي. نتشوندمي اتخاذ ریزیبرنامهاست كه در سطح كالن  يماتيتصم ازجملهشوند و  تيچگونه ترب
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موارد كه ابعاد مختلف  نیكسب كنند. ا هایينگرشو  هامهارت، هادانش دیبا یريادگیهای به هدف دنيرس یبراآموزان دانش :خرد سطح

در  تيموفق طی، شرایريادگی هایفرصت، یريادگی – ياددهی ندیدر مورد فرا ني. همچنشوندمي نييسطح تع نی. در ادهندمي ليرا تشك یريادگی

 (.1392 ،ي)ملك شودمي گيریتصميمدر سطح خرد  رهيو غ يابيرزشا يدوره، چگونگ

 وپرورشآموزش در ریزیبرنامهانواع 

 ست :و برنامه ریزی درسي ا ریزى نيروى انسانىبرنامه  ،وپرورشریزى آموزشطرحانواع برنامه ریزی در آموزش و پرورش  

 وپرورشریزى آموزشطرح .1

 يزمان ۀدودداشته و مح يابیو ارز گيریاندازهقابلمشخص و  كامالً يشود: كه هدفاطالق مي یاوپرورش به تهيه برنامهآموزش ریزىطرح

هاى باشد. طرح تهيه كتاب شدهنتعييمشخص  طوربه ریزیدر برنامه مورداستفاده يو فن يو انسان يمنابع مال نيمعلوم باشد. همچن هاآن یياجرا

 هایطرحاز  هایيونهنم غيره و راهنمایى یدورهای، طرح تربيت مشاوران فنى و حرفه معلمتربيتسوادی، طرح طرح مبارزه با بى سي،در

 .(1392،ي)ملك باشندميوپرورش آموزش

 ریزى نیروى انسانىبرنامه. 2

ها، مهندسان، نته تا تكنسييمه ماهر و ماهر گرفنى تربيت عموم كاركنان است، از كارگران ریزى برانيروى انسانى شامل برنامه ریزىبرنامه

هدف آن تربيت  ط است؛ زیراریزى اقتصادى مربونيروى انسانى مستقيماً با برنامه ریزیبرنامهدكترها، معلمان و استادان و سایر متخصصان. 

وپرورش تكيه موزشریزى نيروى انسانى بيشتر به آن جنبه آ، برنامهطوركليبهركت درآورند. هاى اقتصاد كشور را به حاست كه باید چرخ فرادىا

 سروكاروپرورش از قبيل پرورش اجتماعي، فردى و هنری، مستقيماً پردازد و با ابعاد دیگر آموزشكند كه به تربيت افراد براى دنياى كار مىمى

 .(1392همان،ندارد )

 ریزی درسی.برنامه3

 کیارد كه هر گون ارتباط دبا عوامل گونا یريادگی ندیفرا شود.مربوط مي هاآنعناصر و عوامل مختلف  يو طراح یريادگیبه  ریزی درسيامهبرن

متقابل  لم، ارتباطنقش مع ،يبرنامه درس یا، محتورندهيفراگ هایتوانایياستعدادها و  است. مؤثر یريادگی يو چگونگ انیها در جراز آن

 پيوستههمبهمجموعه  کی صورتبه دیامل باعو نیهستند. ا مؤثر یريادگیدر  نوعيبه هركدام يآموزش لیو وسا یريادگی یفضا ،آموزاندانش

و به  دهدميزمان نطق و سام یريادگیكه به همه عوامل و عناصر  يضوابط قواعد و مجموعه. از كل محسوب شود يعمل كنند و هر عامل جزئ

 .(1393،ياست )ملك يبرنامه درس بخشدمينظم  یريادگی هایفعاليت

 یبرا ،یريادگی یهافرصت ينيبشيو پ يو پرورش يآموزش طهيو اقدامات الزم در ح هافعاليتسلسله  دهيسازمان ندیفرآ :20يدرس یزیربرنامه

 نيمع یهاو هدف هاآرمانبه  ليو ن یادگيرندگانمطلوب در رفتار  راتييتغ جادیا یالزم برا هایزمينهمنظور فراهم كردن ، بهمشخص يتيجمع

 .انجام دهند دیخارج از آن، با يو گاه يمراكز آموزش ایمعلم، معموالً در مدرسه  تیو هدا یآموزان تحت رهبروپرورش كه دانشآموزش

یادگيری برآیند نهایي و تأثير متقابل بسياری از عوامل  درواقعریزی درسي را توضيح داد. مفهوم برنامه توانميیادگيری،  نظرازنقطه

آموزان، ابزار و وسایل آموزشي، جو حاكم بر كالس، سنجش و دانش هایویژگيتدریس،  هایروشمحتوای آموزشي،  ازجملهوپرورش آموزش

                                                                                                                                                                                           
2 0 Curriculum Planning/Development 
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گفت كه یادگيری، متغيری مركب و پيچيده بوده كه تحقق صحيح و كامل آن مستلزم  توانميبنابراین  باشد؛ميتحصيلي و ...  گيریاندازه

را بر عهده داشته و سعي  هابينيپيشها و درسي انجام این هماهنگيریزی برنامهاست.  ایشدهحسابدقيق و  هایریزیبرنامههماهنگي و 

 (.1386سان نمودن جریان یادگيری فراهم سازد )وكيليان،های اجرائي را برای آمؤثرترین طرح كندمي

 

 درسی برنامه مختلف تعاریف

 و تعليم متوليان و اندركاراندست ان،سياستمدار و مطالعه موردعالقه همواره تاریخ طول در تربيت و تعليم نظام قلب عنوانبه درسي برنامه

 (1393منش، )ادیب است بوده والدین و معلمان تربيت، و تعليم حوزه متخصصان تربيت،

 باشد، درسي برنامه از برداشت در عياردگرگوني تمام بيانگر و كند ایفا نقش برنامه درسي رشته تحوالت فهم در تواندمي كه هایيزمينه از یک

ازنظر مفهومي درباره برنامه درسي، تعریف واحدی موردتوافق نيست. هر یک از  (.1396است )فتحي واجارگاه، برنامه درسي تعریف مفهوم

(. 1393ملكي، )دهند ی از برنامه درسي ارائه مياژهیونظران برنامه درسي با توجه به برداشت خود از ماهيت فراگير و برنامه درسي تعریف صاحب

كه  ؛ (1397مارش و ویليس)شده است درسي از طرف متخصصان این حوزه ارائه تعریف برای برنامه 120( بيش از 1987) 21بر طبق نظر پورتری

 شود:به تعدادی از تعاریف اشاره مي

 باید افراد كه است اهير مقدار و فاصله یا و مسابقه ميدان معنای به و Race Course التين ریشه از Curriculum یا درسي برنامه واژه

 خاصي معنایي بار دارای ایدرسهم آموزش نظام در رقابت یا مسابقه ميدان مفهوم تاریخي نيز ازلحاظ یابند. دست موردنظر هدف به تا كنند طي

 (1396)فتحي واجارگاه، است

(، 2008) 25نی( لو2009، 24تونيو پ امسونيلی.)وبه آن نياز است ایجامعه وابسته به این است كه در چه نوع و "23گاهدید"یک  22يرنامه درسب

تعریف متفاوت  متخصصان یاريبستعریف كرده است.  ،"دند و قادر به انجام آن باشنكه بدان رودمي انتظارآموزان دانشآنچه از "برنامه درسي را 

و  امسونيلی، و2009، 30ماني؛ سل2001، 29و همكاران تي؛ اشم2012، 28نارای؛ پ2010، 27وبزاكج ؛2011، 26دارند )كرافورد ياز برنامه درس

، 32النگا و یوست) كرده است رييتغ استاندارد حركت سوی یکبهمدارس  در ي،رسم آموزشآغاز  از 31ریزی درسي( اگرچه برنامه 2009،تونیپا

نتایج  است.الزم  یشتريبكردند كه تغيير  استدالل (.34،2011اوایي سي دی ؛33،2010هاموند –دارلينگ )پردازان اما بسياری از نظریه (،2006

                                                                                                                                                                                           
2 1 Portelli 
2 2 Curriculum 
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2 5 Levin 
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؛ 36،2005؛ لوئر و همكاران2009، 35)فلچر گذاردمي ريآموزان تأثدانشتحصيلي  شرفتيپدهد برنامه درسي بر ها نشان ميبسياری از پژوهش

 (2001و همكاران،  تياشم

در  تيموفقشده و آنچه برای  سیآموزان تدردانش هب درگذشتهآنچه شناخت  تياهمبه  (2012) و پاینار( 2010) ي جاكوبزبرنامه درس فیتعردر 

برنامه  باور داشته باشند،آموزان دانش وود نش روزبه ياگر برنامه درس معتقد است( 2010) كوبزاجاند. كردهنياز است اشارهآموزان دانش یبرا ندهیآ

 یگفتگو"یک  يبرنامه درس اثبات كرد( 2012) پاینار. یابدميكاهش  یريادگی زهيانگشناسند، نميها گذشته است كه آني از دنيای بازتاب يدرس

شركت  وگودر این گفت كننددر آموزش مشاركت مي كه كسانيهمهبلكه درون كالس مستقر هستند  كه يكسان تنهانه یعنياست؛  "37دهيچيپ

 و هامعلم نيب دهيچيپ یگفتگو[ کی... . ]يبرنامه درس"اظهار داشت،  و شودبهتر مي گفتگو ،زمان باگذشتداد  حيتوض نيهمچنكنند. وی مي

 است. "زمان حال یآن برا یگذشته و معنا دربارهآموزان دانش

كه  گونه معرفي كردندي را اینبرنامه درس ارزش وند را مشخص كرد يآموزان در برنامه درس( نقش دانش2010) كوبزاجو ( 2012) نارایپ

. شود فیتعر ،است شدهنوشته گونه كهآن دیبا يرسبرنامه د كنندميكارشناسان ادعا  يبرخ .كندميمتصل  ندهیآ هاینسلگذشته را به  هاینسل

ي ميظع اريوله بسو مق را به كار بگيرند بسياری فیتعارتوانند مي افراد مختلفو  است مبهم يمفهوم يبرنامه درسمعتقدند  تيكرافورد و اشم

)كرافورد،  تاسمهم  اريبس ،اهد ملموسبه شو در برنامه درسي، توجه ،نیبنابرا دازد؛پرمياز آن  يفقط به بخش يدرسبرنامه  ليتحلهر  است كه

 (.2001و همكاران،  تي؛ اشم2012

 يكل جامعه آموزش ایبر دسترس است وراحتي قابلبه كهشود مي فیسند تعر کی عنوانبه يبرنامه درسیک "( اظهار داشت: 2012كرافورد )

 دري و رئوس مطالب علم كندوضوح بيان ميبهرا  تحصيلي سالیک  یبر استانداردها برا يمبتن یريادگی انتظاراتو  و فهم است دركقابل

 ارند ودر مواد و منابع آموزشي تمركز مستقيماً ب، يبرنامه درس فی( هنگام تعر2001و همكاران ) تياشم. "دهدميارائه  تحصيلي راهمان سال 

 ."مينيرا بب يدرس برنامهآثار و اثرات  ي،خود برنامه درسجای به توانيمميما "اظهار داشتند، 

در  گرید دیدگاه ل ملموس است.عيني و قابشواهد  تعریف برنامه درسي یعني توجه به معتقدند( 2001) و همكاران تي( و اشم2012كرافورد )

، كوبزا)ج استشود يمكالس ارائه  شامل آنچه در واست  شدهنوشتهكه  ستين یزيفقط چ ياست كه برنامه درس نیا يبرنامه درس فیمورد تعر

 (2003، ماني؛ سل2010

. شده استو نوشته گرفتهشكلاز افراد  یاريتوسط بس ي مكتوبدرس برنامهگونه تعریف كرد، اینرا  "38مكتوب يبرنامه درس"( 2003) مانيسل 

 يدرس برنامه )با يآموزش هایكالسدر  هامعلماقدامات  و ریزیتصميمات بدون برنامه شده وریزیبرنامه اتخاذشده ماتيتصم "، حالبااین

 ".در كالس است نی، تمراصلدر  كه 39قصد شده يبرنامه درس عنوانبه( شدهگرفتهدر نظر  گریمكتوب و موارد د

 تحقق به مؤثری شكل به كه است هایيبرنامه تربيت به و تعليم هایانگاره و هاآرمان دادن شكل تغيير یا كردن تبدیل فرایند ریزی درسي،برنامه

 تعقيب تحقق در كه است فرایندی موردنظر، معنای به تربيت، و تعليم بافت در ریزی درسيشد. برنامه خواهد منجر فرایند این آغازگر اندازچشم

 یک درسي برنامه آیزنر دید از است. فعاليت این بر درس ناظر برنامه دانش صورت این در (.1398است )عصاره،  بيان غيرقابل چيزهای برخي

                                                                                                                                                                                           
3 5 Fletcher 
3 6Lauer, et al 
3 7Complicated conversation 
3 8 Written curriculum 
3 9 Enacted curriculum 
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 یک برای پرورشي-آموزشي نتایج به دستيابي قصدبه كه دانست شدهبينيرویدادهای پيش از ایمجموعه عنوانبه توانمي را درس یک یا مدرسه

 (.1396واجارگاه، است )فتحي شدهگرفته نظر در آموزیک دانش از بيش یا

های و هدف هاآرماننيل به  منظوربهمعيتي مشخص های یادگيری برای جبيني و تهيه مجموعه فرصتریزی درسي عبارت از پيشبرنامه

های كلي، جزئي، ( هدف1 :اساسي چهارعنصر های درسي شاملین اعتبار، برنامهگيرد. به اوپرورش است كه معموالً در مدرسه انجام ميآموزش

 (.1391تقي پور ،( ارزشيابي است )4( اجرا و 3 ها؛طرح( 2 ؛عيني

 

 (1393 اسمي، از نقل به ،2010 ،40اليوا) مختلف نظرانصاحب دیدگاه از تعاریف برنامه درسي -1-1 جدول

 تعریف نظرصاحب

 

 هافعاليت تجربه و امور دادن انجام در هایشانتوانایي رشد طریق از نوجوانان، و كودكان وسيلهبه شدهانجام كارهای (1918) 41بابيت

 .آن هایجنبه یهمه در ساليبزرگ زندگي ساختن باهدف تالش برای و

 كنندكسب مي معلم راهنمایي تحت فراگيران تجاربي كه همه (1935) 42كازول

 ساختار دارای شده قصد یادگيری نتایج یک سری (1967) 43جانسون

 لوئيز و الكساندر و سيلور

(1981) 

 آموزش منظوربه افراد برای یادگيری هایفرصت از ایمجموعه تدارك جهت در طرحي

 را هاارزش درك و هانگرش تغيير ها،مهارت رشد فهم، دانش، فراگيران كه فرآیندی و غيررسمي و رسمي محتوای (1996) دال

 كنند.كسب مي مدرسه از آن حمایت تحت

 و هامهارت ه،نشد قصد اطالعات و شده قصد اطالعات شامل شود، تدریس آموزاندانش به باید آنچه (1996) سوول

 .هاستنگرش

 و اسالتری رینولد، پاینار،

 (1996) تابمن

 و نهادی هایفعاليت به اشاره ادیننم و بازنمایي اندكرده تعریف "نمادین بازنمایي " عنوانبه را برنامه درسي

 سياسي، لحاظ به یعني مختلف هایشيوه به و شناسایي تواندمي كه دارد تجاربي و تصورات ساختارها، پراكنده،

 .شود تحليل ساختار بدون و جنسيت برحسب و الملليبين اعتقادی، شناختي، پدیدار نویسي،حالشرح خود نژادی،

 ست.امتناقض  عمل و هانظریه تلفيق و تجميع واقعاً ناميممي برنامه درسي ما آنچه (1998) كليبارد

                                                                                                                                                                                           
4 0 Oliva 
4 1 Bobbitt 
4 2 Caswell 
4 3 Johnson 
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 را خود ذهن تمرین، اثر در تا سازدمي قادر را فراگيران كه است تجاربي دانش و بازسازی عنوانبه درسي برنامه (2007) تنر و تنر

 نمایند. كنترل را خود تجربه و موضوعي دانش و دهند رشد

 رشد به رو یک فرآیند طریق از توانندمي كه است هایيارزش از ایمجموعه یا مطلوب هدف یک برنامه درسي (2007) 44باندی و وایلز

 .آموزان گردنددانش برای تجارب به منجر و شوند فعال

 آن هدف كه شوندمي جهموا آن با مدرسه باراهنمایي فراگيران كه كندمي تلقي یادگيری تجارب برای نقشه یک (2010) اوليوا

 است. تجارب آن هدایت و بخشيدن نظم برای ابزار كردن فراهم

 

 تدوین نيازها، سنجش نظير مراحلي پيمودن مستلزم ریزی درسيبرنامه فرآیند و یادگيری برای است ایبرنامه درسي برنامه است معتقد تابا هيلدا

عرصه راحي نقشه یادگيری است و در . برنامه درسي طاست ارزشيابي و اجرا یادگيری، تجربيات نيز و محتوا دهيسازمان و انتخاب ،هاهدف

ها و وسایل متناسب شدف شروع و با انتخاب روهتعيين  های منظمي كه ازبه مجموعه فعاليت"یادگيری باتجربه و عمل پيوندی محكم دارد. 

ریزی عبارت است از شود. به عيارت دیگر برنامهگفته مي ریزیگردد برنامهارزشيابي مي سپس به اجرا درآمده و باهدف ادامه پيداكرده و

 (1393)ملكي،  "ریزی برای دستيابي به هدف معينطرح

 :است پرداخته از تعاریف منتخبي به شودمي گرفته نظر در برنامه درسي برای كه عناصری گونه گوني به توجه باهدف (1393) مهر محمدی

 و تفكر هایشيوه جوانان در و كودكان بتأدی یا تربيت باهدف مدرسه در استقراریافته بالقوه تجارب از ایزنجيره (1957) شورز و استنلي اسميث،

 گروهي عمل

 انساني بازسازی تجربه بالقوه ظرفيت از كه شده؛واقع یا وقوع حال در پيشنهادشده، خواه وقایع؛ از ایمجموعه (1967) مایر فرای و دانكن

 است. برخوردار

 بگذارد اثر آموزدانش یادگيری بر تا شودمي گذاشته اجرا به معلم توسط كه ایشده ریزی طرح هایفعاليت و هاموقعيت (1068) برلک و شيور

 .شودمي گذاشته اجرا به مدرسه توسط كه شده قصد یادگيری هایفعاليت (1970) تنر و تنر 

 .فرابگيرند رودمي آموزان انتظاردانش از كه محتوایي (1978) اورلوفسكي و اسميث 

 مدارس در یادگيری و یاددهي برای اهداف و محتوا به بخشيدن نظم از خاص شيوه ای (2003) واكر 

 داد:قرار موردبررسي اساسي جنبه دو از توانمي را درسي برنامه از شدهارائه تعاریف طوركليبه

 وسایل بر تأكيد مقابل در غایات و اهداف بر تأكيد .1

 (1393 مهر محمدی،) ( و...محيط) بيروني عامل بر تأكيد مقابل در (یادگيرنده) دروني عامل بر تأكيد .2

                                                                                                                                                                                           
4 4 Wiles & Bondi 
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 پایهیک در خاص درسي موضوع ای برای یکبرنامه عنوانبه ازجمله است شده كاربردهبه گوناگوني منظورهای به درسي برنامه اصطالح

 )مهرمحمدی، باشدمي تحصيلي هدور یک طول در درسي مختلف هایبرنامه موضوع عنوانبه یا تحصيلي، دوره یک طول در مشخص، تحصيلي

1381) 

 برافزایش ریزی درسيبرنامه كتاب با نوشتن 1988 سال در و كرد مطرح را ریزی درسيبرنامه موضوع كه بود كسي نخستين 45بابيت فرانكلين

 (49،1995توبمن و 48اسالتری ،47رینولدر ،46)پاینار كرد تأكيد درسي هایبرنامه اقتصادی صرفه و كارایي

 مدرسه از خارج حتي و مدرسه در امری هر دگاهاین دی .شود تعریف یادگيرنده، تجارب با ارتباط در گسترده طوربه تواندمي درسي برنامه همچنين

 و آموزشي هایهدف از فهرستي از درسي رنامهب موارد از در بسياری وجودبااین .دهدقرار مي موردتوجه درسي برنامه از بخشي عنوانبه را

 كليۀ تفصيلي برنامه كه تا آنجا است یافتهگسترش درسي برنامه مفهوم اخير هایدر سال كرد؛نمي تجاوز شود تدریس باید در مدارس كه مطالبي

 شده شامل را برنامه اجرای ایطشر و یادگيری -یاددهي راهبردهای مورد در هایيپيشنهاد آموزشي، وسایل انواع یادگيری یادگيرنده، هایفعاليت

 (1378داوودی،) است

 :اندداده شرح زیر محور چهار در را درسي برنامه مفهوم 2000 سال در نيكلس و ادری

 مورد در یا خاص موضوع یک وسمورد در در چه تدریس، اهداف مورد در بصيرانه هایداوری و موجود دانش منابع تمام آوردن فراهم .1

 .هاآن دقيق بررسي و طوركليبه درسي برنامه

 كه دارند هایيهدف به ال دستيابياحتم باالترین شودمي قضاوت كه مدارس در رفته بكار آموزشي مواد و هاروش آن امتحان و تهيه .2

 .اندكرده توافق هاآن مورد در معلمان

 افكار مرحله، از قسمت این كه انتظار رود ستا ممكن همچنين رسيده، هایشهدف به درواقع شدهریزیبرنامه كار كه ميزاني ارزیابي .3

 .برانگيزاند اهداف خود مورد در جدیدی

 .شود فراهم مطالعات بيشتر برای شروعي نقطه تا است تجربيات تمام از آمدهدستبه بازخورد نهایي، عنصر بنابراین .4

 كه است هایيفعاليت كليه بينياز پيش است عبارت آن و است درسي مطالب رئوس تدوین و تهيه از تروسيع درسي برنامه مفهوم امروزه

 (.1378)داوودی، گيرد انجام باید مشخص هایهدف به رسيدن آن( برای از خارج گاهي و) مدرسه در معلم هدایت و رهبری تحت آموزدانش

 تضمين را درسي برنامه یک موفقيت كنار یكدیگر در هاآن مناسب هماهنگي و تركيب كه اندشدهتشكيل عناصری از درسي هایبرنامه معموالً

 (.1381)مهرمحمدی، گيرند قرار مدنظر درسي برنامه هر در دیكلي عناصر عنوانتوانند بهمي كه شودمي اشاره مواردی به اینجا در .كندمي

 عنوانبه درسي برنامه دسته سه به را ها( آن1398، 50شورت از به نقلبوشامپ ) كه تعاریفي .شده استارائه متعددی تعاریف درسي درباره برنامه

 یک عنوانبه درسي برنامه .است كرده تقسيم معرفتي عنوان یک قلمروبه درسي برنامه و نظام یک عنوانبه درسي برنامه مكتوب، سند یک

                                                                                                                                                                                           
4 5 Franklin Bobbitt 
4 6 Pinar 
4 7 Reynolds 
4 8 Slattery 
4 9 Taubman 
5 0Short, Edmund C 



 

 

 فصلنامه پیشرفتهای نوین در مدیریت آموزشی

ن  ا ت س ب ا ت  ، م ر ا ه چ ه  ر ا م ش ل  و ا ل  ا 1س 4 0 ی 0 پ ا ی پ  ،4  

 

36 

ISSN: 2783-1302 

www.edu-j.ir 

حدود  شامل معرفتي قلمرو عنوانبه درسي برنامه و است؛ ارزشيابي و اجرا درسي، برنامه تدوین فرایند ابعاد شامل انساني نظامي دربرگيرنده نظام،

 تعریف یک از سند یک عنوانبه درسي برنامه اما است؛ آن در وتحليل شدهتجزیه و بحث هایموضوع و مسائل تبيين و درسي برنامه وثغور

 با حوزه معرفتي این مواجهه سبب هاآن شود. تعاریفي كه گستردگياین بخش مربوط مي به نيز درسي برنامه متعدد تعاریف و نداشته یكسان

 شرح عنوان سند بهبه درسي برنامه برای شدهارائه تعاریف و هابرداشت از ( برخي1398شورت،  از به نقل 51)گودلد شده است "چيستي"بحران 

 :است جدول

 (1397حسيني، ) درسي معني و مفهوم برنامه -3-1 جدول

 به درسی برنامه - برداشت

 عنوان

 :از است عبارت درسی برنامه -  تعریف

 مواد یا دروس از یامجموعه

در مدرسه آموزش  آنچهي یا درس

 (1923لوی، ) شوديمداده 

)فتحي  ستا شد تصریح و تعيين تفكيک به درسي مختلف موضوعات فهرست آن در كه یابرنامه

 (1396واجارگاه،

 و سيلور) شود آموخته فراگيران توسط و تدریس معلم توسط باید كه درسي مواد و موضوعات

 (1376دیگران،

 خاص )همان( درس یک برای مطالب اصلي رئوس و هاسرفصل از مطالب فهرست رئوس

 یا درس یک محتوای

 دروس از یامجموعه

 شوديم آموزان ارائهدانش به مدارس توسط كه آموزشي محتوای با مرتبط عمومي و كلي برنامه یک

 و فني یاحوزه به ورود رایب آماده و الزم یهاتيصالح از برخوردار توانا، یادگيرندگاني آن هیسا در تا

 (1396 فتحي واجارگاه، از نقل به گود،) شوند یاحرفه

 آموزدانش چند ای یک برای آموزشي نتایج تحقق قصدبه كه شدهيطراح آموزشي وقایع سلسله یک

 (1398شورت،  از نقل )آیزنر، به است شدهينيبشيپ

 نظارت تحت را فهميدن روش و معلومات فراگير آن طریق از كه غيررسمي و رسمي جریان و محتوا

دهد يم تغيير را هاارزش و یگذارارزش و نگرش و رديگيفرام را هامهارت ،كنديم مدرسه كسب

 (1393ي، ازملك نقل به ،52دال)

 (1396 واجارگاه،فتحي ) معلمان توسط هفته در دروس تدریس زماني جدول دروس تدریس برای زماني برنامه

 محدوده در اشياء یا و گردی افراد با تعليم تحت افراد اشتغال یهافرصت درباره مقاصد از یامجموعه مقاصد و اهداف از یامجموعه

 (1376دیگران،  و سيلور از نقل به ميل، و لوئيس) معين و مكاني زماني

 و معرفت منطقي بازسازی برای مدرسه، نظارت تحت شدهتیهدا و شدهیزیرطرح یادگيری تجربيات یامجموعه

 به نقل تنر، و تنر) است شدهنیتدو اجتماعي و شخصي زمينه در یادگيرنده يدائمرشد  منظوربه تجربه

                                                                                                                                                                                           
5 1 Goodlad 
5 2Doll 
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 (1393 ي،ازملك یادگيری تجارب از

 كردن عمل و دنكر فكر به نوجوانان و كودكان دادن عادت برای مدارس در كه مهم تجربيات تنظيم

 (1380 ملكي، زا به نقل شورز، و استانلي اسميت،) شوديم و اجرا شدهگرفته نظر در گروهي

 به زندگي واقعي یهاتيموقع در و آموخته را آموزان آندانش روديم انتظار كه تجاربي نقشه یا چارت

 (.53،1990اسكيل بک) ببرند كار

كمپ  و )كازول آورنديم دست به معلمان نظارت و راهنمایي تحت كودكان كه تجربياتي از تركيبي

 (.1380 ملكي، از نقل به بل،

 (1398شورت، ) آموزانیادگيری دانش یهاتجربه

 (1396، تحي واجارگاهف) تفكر فرایندهای و بشر تجربيات مختلف، مسائل درباره تفكر برای یالهيوس  تفكر شيوه

 اهداف به رسيدن برای ،آموزاندانش یادگيری برای مناسب یهافرصت آن در كه یانقشه و طرح طرح یک

 (1376 لوئيس، و الكساندر سيلور،) است شدهفراهمجزئي  و كلي

 آن و درسي یهاكالس ها دربرنامه این اجرای مدارس، در یادگيری هدایت برای شد تدوین برنامه

 ريتأثتحت  را شوديم گرفته ادی آنچه كه یادگيری یهاطيمح در دادهرخ تجارب یادگيری از دسته

 (54،1987)گالتهورن دهنديم قرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واكر و آوانت–مدل واكاوی مفهوم برنامه درسي   

                                                                                                                                                                                           
5 3 Skilbeck, M 
5 4 Glatthorn 
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(Macro)  سطح ماکرو-

 کالن) نظام (

 و یاددهی منابع ملی؛ درسی برنامه در ملّی، منطقه ای ،شهری

 مصوب؛ یادگیری

(Meso)مزو  سطح- میانی)  

 سازمان (

آموزش و پرورشوزارت  تدوین شده  درسی برنامه   

(Micro)   سطح  میکرو  

محیط یادگیری(کوچک)  

مواد/ درس یک برای آموزش برنامه محیط یادگیری مدرسه، کالس   

 یادگیری و یاددهی
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 منابع

 .يدولت تیری. تهران: مركز آموزش مدیزیر(. اصول برنامه1377) رضايعل ،ياللهتیآ

 . قم: كتاب فردا.یزیربرنامه یها(. مباني و مهارت1390احمدرضا و شهيدزاده، سارا ) اخوت،

 . مشهد: ارسطو.يدرس یزیبرنامه ر ي(. مبان1393مرزبان) منش،بیاد

و  يموزشآ زییامه رو برن تیریدم يرشته های كارشناس يبرنامه درس يابیو ارز ينیكارآفر يچارچوب برنامه درس ي(. طراح1393كرامت ) ،ياسم

 .ينشناسو روا يتيبوم تردانشكده عل ،يدرس زییو دبستان از منظر آن. رساله دكتری در رشته برنامه ر يدبستان شيآموزش و پرورش پ

: سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انساني دانشگاهها )سمت(، مركز تحقيق و توسعه علوم . تهرانیاقتصاد یزیر(. برنامه1392زهرا ) ،یافشار

 .يانسان

 .انریا یموزش بانكدارآ يموسسه عال تا عمل. تهران: یاز تئور تیری(. سازمان و مد1390) زیو ساسان گهر، پرو یمهد ،یزیپار نژادرانیا

 وهي: ش رانه. تيو درس يوزشآم یزیرهامرنب اتدمق(. م1388)نسدحمحم د،رونپ

 ه.: آگرانه. تريظه ورپيقت يلع همرج. تيو آموزش يدرس یزیرهامرنب ياساس (. اصول1396) ردفنیو رالف ر،لیات

 هران: انتشارات زوار.تاله عال،  ني. ترجمه عيو رفتار سازمان تیری(. اصول مد1374) نيج ورت،وپيرابرت و ن تراواثا،

 ه.: آگرانه. تيو درس يآموزش یزیرهامرنر بب یاهدمق(. م1391) يلع ر،يظه ورپيقت

 .59-50(،2) 4 ،ياجتماع ی. فصلنامه مددكارياجتماع یزیرو تحول برنامه شیدايپ يخیتار ري(. س1394) يعل ،يوسفی حاج

در  رانیا يتوسطه نظام آموزشو م يعموم يليتحص یهادوره يدرس یهابرنامه راتييتغ ليو تحل ي(. بررس1397) نيمحمدحس ديس ،ينيحس

 .يآموزش یهایوآورو ن يدرس یزیرپژوهشكده برنامه ،يآموزش یزیرسازمان پژوهش و برنامه ،ي. طرح پژوهشرياخ قرنمين

 . 19حوزه و دانشگاه ،  یپنهان. فصلنامه  يدرس ی(.برنامه 1378، محمد ) یداوود

 .يگنرهف یاهشژوهر پت: دفرانه.تيرابد اعمحو م انيائارسپ يلع همرج.تيانسان عابنم تیریدم يانب(. م1389) یرگ ر،لدس

رنامه جارت دفتر بازمان توسعه تسیف برنامه و اجزای آن.  سند منتشر نشده وزارت صنعت، معدن و تجارت (. تعار1393توسعه تجارت ) سازمان

  تیاز سا يابیریزی تجاری گروه برنامه ریزی، توسعه و تلفيق راهبردهای تجاری . باز

http://www.tpo.ir/uploads/PLANNING-93_7043pdf 

 وزارت ،يانقالب فرهنگ يعال یشورا هرخانيوپرورش. تهران: دبآموزش نیاديحول بن(. سند ت1390) يانقالب فرهنگ يعال یشورا

 وپرورش.آموزش

 يب علوم انسانكت نتدوی و مطالعه سازمان: . تهرانی. ترجمه محمود مهرمحمديدرس مطالعات برنامه يشناس(. روش1398) يادموند س شورت،

 .يو توسعه علوم انسان قيدانشگاهها )سمت(، پژوهشكده تحق
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انه خ ريان : دبایران.تهر يسالما یجمهور يعموم يتحول بنيادین درنظام تعليم وتربيت رسم ینظر ي(. مبان1390) يانقالب فرهنگ يعال یشورا

 وپرورش.آموزش يعال یشورا

 ق )ع(.ها. تهران: انتشارات دانشگاه امام صاداصول و روش ،يمبان یاقتصاد یزیر( برنامه1396عادل ) دل،یو قو یمهد ،يشاهدان يصادق

 http://daneshnamehicsa.ir يكيالكترون يبه نشان يبرنامه درس يرانی.مقاله دانشنامه ا زنریآ دگاهید ي(. معرف1398) رضايعل عصاره،

 نشر. ان: موسسه كتاب مهربان.تهر ست؟يچ ي(. برنامه درس1396ورش )، كاهارگواج يحتف

 . رنو امي(.تهران: دانشگاه پيدولت تیری)رشته مد يدولت تیریمد ي(. مبان1392)، رهطاه ،يضيف

 .شیرای: ورانه. تيوزشآم یزیرهامرنب يانب(. م1388)ييحی ،اتوضيف

ب كت نیو تدو . تهران: سازمان مطالعهيمدن احمددي. ترجمه سيدرس یزیربرنامه يو عمل ینظر ي( .مبان1397جرج ) س،يلوی ؛ كالين ج. مارش،

 .يو توسعه علوم انسان قيدانشگاهها)سمت(، پژوهشكده تحق يعلوم انسان

 :  انتشارات مدرسه.رانه. تيوزشآم یزیرهامرن(. ب1392رام)هور، بپ نسحم

 .انی( تهران: هادتیری)اصول مد تیری( .سازمان و مد1396)يعل ،یمحمد

 .هشیدان اميد: پهش(. ملمع یامن)راه يدرس یزیرهامرن(. ب1393حسن ) ،يملك

و  قي(، مركز تحقتما )سهاهگشدان يانسان وملع بتك نیدوو ت هعطالم انازم. سطهوستم وزشآم يدرس یزیرهامرنب يانب(. م1392حسن ) ،يملك

 .يتوسعه علوم انسان

شته برنامه معتبر در ر ایمنسوخ  تیرمامو: زنریآ شهیبر اند ديبا تاك يبرنامه درس نیو تدو ديبر مقوله تول ي( .تامل1392محمود ) ،یمهرمحمد

 .20- 1(، 1)8 ،يآموزش نینو یكردهایرو هی. نشر؟يدرس

 يكتب علوم انسان نیاندازها. تهران: سازمان مطالعه و تدوو چشم كردهاینظرگاهها، رو ي(. برنامه درس1397ود)محم ،یدمحرمهم

 .يسانو توسعه علوم ان قيدانشگاهها)سمت(، پژوهشكده تحق

 . 124 - 53(، 96)4. تيو ترب ميمعاصر. تعل رانیدر ا يدرس یزیر(. برنامه1387پور، نعمت اله ) يموس

شاركت دانشگاه ها در بازنگری م(. وضعيت سهم 1385رضا؛ محمودی ، رضا، فتحي واجارگاه، كوروش و نوه ابراهيم، عبدالرحيم ) نوروززاده،

 .93-71(،42) 4برنامه ی درسي مصوب شورای عالي برنامه ریزی درسي.فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالي. 

 ،يهاشم ليماعاس ديس راستارانیوپرورش. وآموزش (ینولوژي)ترم ينامه تخصص(. واژه1393احمد )  ،ينیو عابد يدالور، عل ؛یمهد ادهم،دینو

 . تهران: سادس.ينیعابد درضايحم

 هگمتانه. ري. همدان : فراگيكرباس ژهيمن راستاری. ويدرس یزیبرنامه ر ي(. مبان1386ر)هوچنم ،انيليوك

 .11. شماره  انيمرب هی. نشريآموزش یزیربر برنامه ی( درآمد1383) يعل ،ینصرآباد يغالمرضا؛ باق ،يسیو
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