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پیش گفتار

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل 

که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم 

سعدی

درس مبانی برنامه  ریزی درسی به ارزش دو واحد جزء درس های تربیتی دوره های تربیت دبیر 
دانشگاه فرهنگیان است. هدف این درس بیش از هر چیز مورد بحث قرار دادن مفاهیم، مبانی و 
اصول برنامه ریزی درسی به منظور فراهم آوردن چارچوبی مناسب برای تفکر، تصمیم گیری و 
اجرای برنامه های درسی و تربیتی و کمک به مربیان و معلمان در درک ماهیت علمی برنامه های 
درسی است.  دانشجویان رشته های دبیری باید مبانی برنامه درسی را بخوبی بشناسند و مطلع 
شوند که نظام آموزش و پرورش بر چه مبنا و تحت تاثیر چه دالیل اعتقادی، روان شناسی، جامعه 
شناسی، دینی و فناوری شکل گرفته است. مطالب کتاب حاضر برای دو واحد درسی انتخاب و در 
هفت فصل سازماندهی شده اند که محتوا و مطالب آن براساس سرفصل های مصوب شورای عالی 
انقالب فرهنگی و سرفصل های مصوب دانشگاه فرهنگیان تدوین گردیده است، کتاب حاضر بر آن 
است تا دانشجویان را با تاثیرات مبانی فلسفی، روان شناسی، اجتماعی، دینی و فناوری تعلیم و 
تربیت در مقاطع ابتدایی و متوسطه )دوره اول و دوره دوم( آشنا کند. در فصل اول دانشجویان با 
ماهیت برنامه ریزی درسی )مفاهیم و تعاریف برنامه ریزی درسی، مفاهیم و تعاریف برنامه درسی، 
تفاوت برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی، تفاوت برنامه  ریزی درسی سنتی و برنامه درسی 
نوین، عناصر برنامه درسی، سطوح مختلف طراحی برنامه ی درسی در سطوح کالن، دیدگاه های 



برنامه درسی، سیر تحول رشته برنامه ریزی درسی، تاریخچه برنامه ریزی درسی در ایران( آشنا 
می شوند. در فصل دوم مبانی فلسفی برنامه درسی مطرح می شود که در آن مکاتب فلسفی ایده 
الیسم، رئالیسم و پراگماتیسم و تاثیر این مکاتب در تعیین اهداف، تنظیم برنامه های درسی مورد 
مطالعه قرار گرفته اند. فصل سوم  به توضیح و تشریح مبانی جامعه شناسی برنامه درسی پرداخته 
و از جنبه های مبانی اجتماعی برنامه درسی، برنامه درسی و میراث فرهنگی، دیدگاه اجتماعی 
و رویکردهای آن بحث شده است. در فصل چهارم مبانی روان شناسی برنامه درسی مطرح شده 
است. و از  ارتباط روان شناسی و برنامه درسی، نیازهای یادگیرندگان و نظریه های اصلی یادگیری 
برنامه درسی بحث شده است. فصل پنجم به مبانی دینی برنامه درسی پرداخته و از تأثیر دین در 
برنامه های درسی، ویژگی های برنامه درسی مبتنی بر مبانی دینی و چرایی و چگونگی پرداختن 
به مبانی دینی برنامه درسی سخن به میان آمده است. در فصل ششم مبانی فناوری برنامه درسی 
بیان شده است و از ماهیت فناوری، تأثیر فناوری در برنامه درسی، الزامات استفاده از فناوری در 
برنامه درسی و کاربردهای فناوری در برنامه درسی بحث شده است. در فصل هفتم دانشجویان 
یاددهی،  راهبردهای  انتخاب محتوا،  اهداف،  مراحل برنامه ریزی درسی )تعیین  با  و مخاطبین 
یادگیری و ارزشیابی( آشنا می شوند. مطالب این کتاب چند ترم تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان 
از دانشجویان دریافت شده است به نظر  کرمانشاه تدریس شده است و براساس بازخوردی که 
می رسد که می تواند برای معلمان مفید باشد. در عین حال این کتاب از چند ویژگی برخوردار 
است که سایر منابع و کتاب های پیشین کمتر از آن برخوردار هستند و در واقع وجه تمایز این 

اثر با سایر تألیفات مشابه می باشد.

اجتناب شده و سعی شده مطالب  از کلی گویی  برنامه درسی  و تشریح مبانی  - در توضیح 
طوری طراحی و تدوین گردد که برای خوانندگان قابل فهم و در عین حال کاربردی باشد.

- در پایان هر فصل پرسش هایی برای اندیشیدن مطرح شده است که می تواند برای خواننده 
زمینه مطالعه و تحقیق بیشتر را فراهم آورد.

- در کتاب های مشابه فقط مبانی فلسفی، اجتماعی و روان شناسی مطرح گردیده، در حالیکه 
که  تأثیری  و  اهمیت  بر ضرورت،  بنا  بار  اولین  برای  ذکر شده،  مبانی های  بر  عالوه  اثر  این  در 
فناوری و دین در برنامه های درسی دارند، مبانی فناوری و مبانی دینی هم مطرح شده تا مبنای 

علمی قوی تری در دانشجویان بوجود آید.



- در فصل مربوط به مبانی فلسفی برنامه درسی در بخش مربوط به مکاتب فلسفی جایگاه 
الیست،  از مکاتب )ایده  عناصر  برنامه درسی )اهداف، محتوا، روش، ارزشیابی ( برای هر کدام 
رئالیست، پراگماتیست( بیان شده است که در آثار مشابه چنین توضیح و تبیینی مشاهده نمی شود.

به هر حال آنچه پدید آمده تالش در »حد وسع« نگارنده است که بی نیاز از نقد و نظر اساتید، 
صاحب نظران، متفکران و دانشجویان عزیز نیست. امید دارم که خوانندگان عزیز مرا از نقدها و 
نظرات اصالحی خویش آگاه سازند تا وام دار آنها باشم و در آینده به اصالح متن اقدام نمایم. در 
تهیه و تدوین اثر حاضر استادان، دانشجویان و محققین حوزه تعلیم و تربیت به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم نقش داشتند حتی بخش های عمده ای از این کتاب به طور مستقیم برگرفته از 
آثار این گروه است. به ویژه اساتید برجسته و بنام حوزه مطالعات  برنامه درسی جناب آقای دکتر 
محمود مهر محمدی، جناب دکتر نعمت اهلل موسی پور و دکتر حسن ملکی که مراتب تقدیر و 

تشکر خویش را از این بزرگواران اعالم می دارم.

از خانواده ام به ویژه همسرم که در تهیه این کتاب متحمل زحمات فراوان شدند  پایان  در 
سپاسگزاری و قدردانی می کنم. 

                                                                       بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه

                                                                                                                  مرزبان ادیب منش

                                                                                 دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه اصفهان
                                                                                                            مدرس دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه

     MARZBANEADIB@YAHOO.COM                                                                                                  
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مقدمه

برنامه درسی به عنوان قلب نظام تعلیم و تربیت در طول تاریخ همواره مورد عالقه و مطالعه 
سیاستمداران، دست اندرکاران و متولیان تعلیم و تربیت، متخصصان حوزه تعلیم و تربیت، معلمان 
و والدین بوده است. پی ریزی برنامه درسی به عنوان  یک حوزه تخصصی  به اوایل قرن بیستم باز 
می گردد و نخستین کتاب  در زمینه برنامه درسی  توسط فرانکلین بوبیت1 منتشر شد. هر چند که 
در اکثر منابع و کتب قدیمی تر اصالح »برنامه ریزی درسی« به کار رفته است اما در گفتمان های 
جدید و منابعی جدیدی که در این حوزه معرفی می شود عنوان »برنامه درسی« مطرح می شود، 
چرا که برنامه ریزی درسی تنها یک بعد از برنامه درسی را شامل می شود و آن هم ناظر بر فرایند 
تدوین برنامه است. این در حالی است که برنامه درسی شامل طراحی برنامه درسی، اجرای برنامه 
درسی، ارزشیابی برنامه درسی، تغییر برنامه درسی، پژوهش در برنامه درسی، نظریه در برنامه 
درسی  و تاریخ برنامه درسی است. به هر حال  هر چند که واژه برنامه درسی در کشور ما یک 
واژه جدید  است اما در کتاب ها و منابع جدید، فصلنامه های معتبر علمی و پژوهشی، همایش های 
تا حدودی  برنامه درسی  مطالعات  دانشجویان حوزه  و  اساتید  گفتمان های  و  بین المللی  و  ملی 
جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است. بنابراین یکی از زمینه های که می تواند در فهم تحوالت 
رشته برنامه درسی ایفای نقش کند تعریف مفهوم برنامه درسی و برنامه ریزی درسی است. که 
در این فصل خوانندگان عزیز با ماهیت برنامه ریزی درسی )مفاهیم و تعاریف برنامه ریزی درسی، 
مفاهیم و تعاریف برنامه درسی، تفاوت برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی، تفاوت برنامه 
ریزی درسی سنتی و برنامه درسی نوین، عناصر برنامه درسی، سطوح مختلف طراحی برنامه ی 
درسی در سطوح کالن، دیدگاه های برنامه درسی، سیر تحول رشته برنامه ریزی درسی، تاریخچه 

1.Bobit 



11:لوا لصف  کلیات )ماهیت برنامه ریزی درسی(

برنامه ریزی درسی در ایران( آشنا می شوند.

 مفهوم  برنامه ریزی درسی

برای برنامه ریزی درسی از سوی متخصصان برنامه درسی تعاریف متعددی ارائه گردیده است، 
دالیل وجود تعاریف و برداشت های مختلف نسبت به برنامه ریزی درسی، به این دلیل است که 
موضوع درسی سازماندهی شده،  همانند  اطالعاتی  منابع  برنامه ی درسی،  تصمیم گیری های  در 
واژه  با  ابتدا  درسی  برنامه ریزی  تخصصی  تعاریف  ارائه  از  قبل  دارند.  دخالت  و جامعه  فراگیران 
برنامه ریزی در مفهوم عام آن آشنا می شویم. در معنای عام اصطالح برنامه ریزی، به معنی نقشه 
افراد  فعالیت های  شده  حساب  هدایت  برای  راهی  و  خواسته هاست  به  دستیابی  برای  کشیدن 
و  نظران  دیدگاه صاحب  از  ریزی درسی  برنامه  تعریف  به  است. حال  منظور مشخص  به سوی 

متخصصان برنامه درسی می پردازیم:

)) برنامه ریزی درسی عبارت است از پیش بینی و تهیه فرصت های یادگیری برای جمعیتی 
مشخص به منظور نیل به آرمان ها و اهداف آموزش و پرورش است.((   

                                                                                                                   تقی پور ظهیر 

)) برنامه ریزی درسی، فرآیند اجرایی سه بخش تهیه هدف های آموزشی، سازماندهی آموزش 
و ارزشیابی است که از محصول نهایی آن، یک برنامه درسی کامل به دست آید.((  

                                                                                                                          میر لوحی

منظور  به  یاددهی–یادگیری  فعالیت های  برنامه ریزی  از  است:  عبارت  درسی  برنامه ریزی   ((
ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یاد گیرنده و ارزیابی میزان تحقق این تغییرات است.(( 

                                                                                                                          لوی 

)) برنامه ریزی درسی عبارت است از برخورد فراگیر با فرصت های متعددی که تحت هدایت و 
راهنمایی مدرسه طراحی می شود.(( 

                                                                                                                   آل آقا و تیرگر

به روش چگونگی  بلکه  به مقصد،  تنها  نه  است که  فعالیت مستمری  برنامه ریزی درسی   ((
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رسیدن به مقصد و تعیین بهترین مسیر نیز توجه دارد.(( 
                                                                                                                                کومبز 

)) برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی فرصت های یادگیری جهت ایجاد تغییرات خواسته شده در 
دانش آموزان و ارزیابی میزان ایجاد این تغییرات است.((      

                                                                                                                         میرزابیگی 

)) برنامه ریزی درسی طرح تدابیری است که به احسن وجه یا مناسب ترین صورت، از منابع 
موجود به جهت نیل به هدف های مطلوب استفاده کند.((  

                                                                                                                                راسخ

بعد از یادآوری تعاریف برنامه ریزی درسی، ذکر این مطلب هم الزم است که فرآیند برنامه ریزی 
درسی که منجر به تولید یک برنامه درسی می گردد، شامل سه مرحله اساسی، الگوپردازی برنامه 
درسی، اجرای برنامه درسی و ارزشیابی از برنامه درسی است. در فرآیند طراحی، تولید و اجرای 

برنامه های درسی، سه نوع برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده مطرح است:

1. برنامه درسی قصد شده: به آرمان ها، اهداف، محتوا، روش های یاد دهی- یادگیری و وسایل 
پیش بینی شده در برنامه درسی توجه دارد.  

یادگیری است که  یاد دهی–  فعالیت های  اقدامات و  2. برنامه درسی اجرا شده: مجموعه 
بر اساس برنامه درسی قصد شده و آنچه معلمان از آن برداشت کرده اند، در محیط واقعی 

کالس های درس به اجرا در می آید. 

تغییر  دیگر  عبارت  به  و  یادگیری ها  برنامه،  این  از  منظور  شده:  کسب  درسی  برنامه   .3
رفتارهایی است که از طریق به اجرا درآمدن برنامه درسی در مجموعه ی دانش ها، مهارت ها 

و نگرش های دانش آموزان ایجاد می شود. )احمدی، 1380(
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 تعاریف  برنامه درسی 

فرآیند  به یک  مفهومی اشاره  لحاظ  از   )Curriculum Development( برنامه ریزی درسی 
دارد که حاصل یا نتیجه آن برنامه درسی است. برنامه درسی )Curriculum( از ریشه التین 
Race course به معنای میدان حرکت و مسابقه یا فاصله و مقدار راهی است که افراد باید طی 

کنند تا به مقصد مورد نظر دست یابند. از لحاظ تاریخی نیز مفهوم میدان مسابقه یا رقابت در 
نظام آموزشی مدرسه ای دارای بار معنای خاصی  است و آن عبارت است از این که مدارس همواره 
چیزی همانند یک میدان مسابقه را برای یادگیرندگان آماده ساخته اند. زیرا تمامی یادگیرندگان 
باید مجموعه ای از موضوعات و محتوای آموزشی یکسان و استاندارد را فراگیرند، از این رو کلیه ی 
دانش آموزان، به عنوان مسابقه دهنده، برای عبور موفقیت آمیز از خط پایان این میدان مسابقه و یا 
به عبارتی دیگر دریافت گواهینامه یا مدرک تحصیلی در حال رقابت با هم دیگر هستند. )فتحی 

و اجارگاه، 1381(.

بعد از آشنایی با مفهوم برنامه درسی برای بیان ابعاد مختلف برنامه درسی و توجه به برداشت های 
متعدد  به ارائه ی تعاریفی از آن توسط کارشناسان و صاحب نظران این حوزه می پردازیم:

)) برنامه درسی در حقیقت نقشه ای است که در آن فرصت های مناسب یادگیری برای رسیدن 
به هدف های کلی و یا هدف های جزیی متناسب که برای جمعیت و مدارس معینی در نظر گرفته 

شده اند، فراهم گردیده است.((   
                                                                                                                    سیلور و الکساندر

)) برنامه درسی عبارت است از یک توالی از تجارب بالقوه که در مدارس برای ایجاد آمادگی 
در دانش آموزان با هدف کار و تفکر گروهی ارائه می شود.((                                                           
                                                                                                                            اسمیت

نتایج  برنامه درسی را شامل یک سلسله وقایع آموزشی طراحی شده که به قصد تحقق   ((
آموزشی برای یک یا چند یادگیرنده پیش بینی شده است.((      

) Isner( آیزنر                                                                                                                           

از طریق  به صورت طرح ریزی و هدایت شده که  نظر  نتایج مورد  و  )) تجربیات آموختنی 
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بازسازی منطقی معرفت و تجربه، به منظور رشد دائمی یاد گیرنده در زمینه شخصی و اجتماعی، 
تحت نظارت مدرسه تدوین شده است.((                                                                                                 
)Tanner  and Tanner( تانر و تانر                                                                                   

)) برنامه درسی عبارت است از مجموعه تصمیمات و اقداماتی است که قبل از آموزش صورت 
می پذیرد.((

                                                                                                  مک دونالد

)) برنامه درسی، تجاربی است که در دامنه ی آن از دانش آموز به مدرسه و به زندگی واقعی 
می رسد که البته این تعریف از پیشرفت گرایان می باشد.((

)) برنامه درسی عبارت است از یک موضع گیری اساسی درباره ی یاد دهی– یادگیری و ابعاد 
گوناگون نظری و عملی.((                                                                     

                                                                                                                              میلر 

)) فعالیت هایی که کودکان و نوجوانان باید انجام دهند تا توانایی انجام فعالیت های ضروری 
برای زندگی بزرگسال در آن ها بوجود آید((                                                                                     
                                                                                                                                بوبیت

برنامه تربیتی و درسی شامل کلیه ی تجربیات، مطالعات، بحث ها، فعالیت های گروهی و   ((
فردی و سایر اعمالی است که شاگرد تحت سرپرستی و راهنمایی مدرسه انجام می دهد.((   

                                                                                                                       شریعتمداری 

پنهان اطالق  و  فرآیند، آموزش های آشکار  به محتوای رسمی و غیر رسمی،  ))برنامه درسی 
به دست می آورد،  را  دانش الزم  یادگیرنده تحت هدایت مدرسه  آن ها  به وسیله ی  می شود که 

مهارت ها را کسب می کند و گرایش ها، قدرشناسی ها و ارزش ها را در خود تغییر می دهد.((    
                                                                                                                             ملکی 

همچنین برنامه درسی، طرحی جهت آماده کردن مجموعه ای از فرصت های یادگیری برای 
تجربیات  فعالیت ها،  آموزشی،  وسایل  محتوا،  اهداف،  شامل  طرح  این  است،  تعلیم  تحت  افراد 
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و  )سیلور  است.  ارزشیابی  نحوه  و  امکانات  و  و شرایط  یادگیری  و  یاددهی  یادگیری، روش های 
همکاران،1372(. 

به اعتقاد نگارنده برنامه درسی عبارتست از مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که  در مدرسه  
به شکل رسمی و غیر رسمی  برای فرایند یاددهی-یادگیری دانش آموزان تدارک دیده می شود 

و دانش آموز از این طریق  به کسب دانش و مهارت الزم می پردازد.

تا دست  باعث آن شده است  برنامه های درسی نظام دار آموزش و پرورش  بطور کلی وجود 
برنامه های  اجرای  فرایند  بر  کافی  نظارت  و  ارزشیابی  ضمن  بتوانند  تربیت  و  تعلیم  اندرکاران 
آموزشی، برای حفظ، اصالح و گسترش آن تالش کنند. ) آقازاده واحدیان، 1377(. به هر حال 
برنامه درسی یکی از مسائل مهم و اساسی نظام آموزشی است که هسته مرکزی فعالیت آموزشی 

را تشکیل می دهد.

سیر تحول رشته برنامه ریزی درسی

هر چند برنامه درسی به عنوان یک حوزه تخصصی و یک رشته تحصیلی، موضوعی جدید 
به  آن  و عمر  نیست  ای  تازه  بشر، موضوع  مورد عالقه  عنوان مسأله  به  برنامه درسی  اما  است. 
غیر  رسمی و  دوره ی  دو  شامل  درسی  برنامه ی  تاریخ  حال  هر  به  می رسد.  انسان  عمر  قدمت 
بر می گردد  تاریخ  ماقبل  به دوران های  برنامه های درسی  رسمی می باشد. سابقه غیر رسمی بودن 
که کودکان برای این که بتوانند به عضویت جامعه در آیند و برای یادگیری موضوعات و محتوای 
متناسب با نیازهایشان، باید تصمیماتی اتخاذ می شد. ) عباس زادگان، 1376(. پس از تولد تشکل 
رسمی حوزه تخصصی برنامه درسی در سال 1918 یعنی با انتشار اولین کتاب تخصصی برنامه 
درسی توسط فرانکلین بوبیت بود که چگونگی امر انتخاب محتوا بطور منسجم و سازمان یافته 
مکتوب گردید. )پروند، 1374(.  به هر حال برنامه ی درسی گذشته ای طوالنی، اما تاریخچه ای 
کوتاه دارد. برنامه ی درسی به عنوان یک زمینه پژوهشی منظم، از دهه ی 1920 ایجاد شده است. 
)تنر، دانیل، به نقل از خوی نژاد، 1381، ص 459(. بعد از آن هم در سال 1961 دانش سازمان 
یافته ی حرفه ای در رشته برنامه درسی به نحوی متکامل شد که اولین دایره المعارف بین المللی 
درسی منتشر گشت و موجبات غنای دانش نظری و عملی را فراهم ساخت. اما با این همه، فرآیند 
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شکل گیری برنامه ریزی درسی بر مبنای نظام مدیریت علمی تیلور یعنی توجه به کارایی، نظارت و 
پیش بینی پدیده ها استوار بود. اولین بخش برنامه ریزی درسی در سال 1938  در دانشگاه کلمبیا 
تشکیل گردید  و این رشته وارد فعالیت های علمی دانشگاه شد. در سال 1949، تیلور چهار سؤال 
اساسی را درباره ی مفاهیم اصلی برنامه ریزی درسی، تحت عنوان اهداف تربیتی مدرسه، چگونگی 
انتخاب تجارب یادگیری، چگونگی تنظیم یادگیری و چگونگی ارزشیابی تحقق تجارب یادگیری 
مطرح ساخت که باعث رونق این رشته شد. در اواسط دهه ی 70 و اوایل دهه ی 80 مفاهیم جدید 
و فراگیری در سه مقوله ی کلی برنامه درسی رسمی، برنامه درسی عقیم و برنامه درسی مستتر 

در واژگان این رشته پدید آمد.

تاریخچه برنامه ریزی درسی در ایران 

مهمترین هدف تعلیم و تربیت در ایران باستان، پرورش کودک برای عضویت در جامعه بوده 
است. در کتاب اوستا  این چنین آمده است: )) ای اهورا مزدا به من فرزندی عطا کن که بتواند از 
عهده انجام وظیفه اش نسبت به خانه ی من و مملکت من برآید و پادشاه دادگر مرا مساعدت 

نماید ((. )درانی، 1376، ص 39 (.

همچنین در نظام آموزشی ایران باستان که متأثر از تعالیم زردتشت بود، اهداف تعلیم و تربیت 
عبارت بودند از: 

1- جهان شمولی اهداف تربیتی و پرورش روحیه طبیعت دوستی و حفظ منابع.

2- تنازع خیر و شر و رجحان خیر و پندار نیک.

3- توحید گرائی نظری و ثنویت گرانی عملی.

4- خردورزی به عنوان معیار سنجش.

5- تأکید بر انتخاب آزادانه.

و  تعلیم  دریافت که روش های  زردتشت می توان  استنتاج سروده های  و  بررسی  با  همچنین 
ایثار،  روحیه  پرورش  و  جرأت آموزی  ورزی،  محبت  مانند  مواردی  شامل  او  تأکید  مورد  تربیت 
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روش  و  روانی  جسمی –  تربیت  دانش،  و  کار  تلفیق  پروری،  فضیلت  گفتاری،  کالمی و  پرورش 
آموزش سلبی می باشند. )رضوی، 1384(. همچنین در تمدن ایران باستان برنامه درسی مدارس 
شامل سه بخش: دینی و اخالقی، تربیت بدنی، تعلیم خواندن و نوشتن و حساب برای طبقات 
بازی و  تیراندازی، شکار، چوگان  تربیت بدنی شامل اسب سواری،  برنامه درسی در  بود.  خاص 
شنا بود. از نظر روش های تربیتی هم، در تعلیم و تربیت دو روش معمول بود: اول آن که حدود 
برنامه و مدت تحصیل را معین کنند و اولیاء را در پرورش کودکان و انتخاب آموزگار و دستور 
تحصیل و روش آموختن آزاد گذارند. دوم اینکه دولت در تمام عوامل تربیت دخالت داشت و با 
هدف مشخص عقاید خاص را به کودکان القاء می کرد و عادات معینی را در آنها ایجاد می کرد. 
)الماسی، 1379(. بعد از دوره باستان در تعلیم و تربیت دوره ی هخامنشی هم سه بخش عمده ی 
تربیت اجتماعی، تربیت شخصی و خدمات لشکری مطرح بود. بعد از ورود اسالم به ایران هم، 
رسمی از  تربیت  و  تعلیم  خارج شدن  تحول،  مهم ترین  گردید.  متحول  آموزشی  نظام  تدریج  به 
انحصار شاهزادگان و بزرگ زادگان بود. اولین مدارسی که پس از اسالم بنا شدند مدارسی همانند 
مدرسه بیهقیه و سعدیه در نیشابور بودند که مربوط به قرون سوم و چهارم می شدند. ) سلسبیلی، 
1382(. همچنین بعد از فراگیر شدن تعالیم الهی و اسالمی و به دلیل تأکیدات فراوان تعلیمات 
دین اسالم به فراگیری علم و دانش و کسب بینش و معرفت، مراکز تعلیم و تربیت و مکتب خانه ها 
به سرعت رشد و توسعه یافتند. برنامه های آموزشی و محتوای درسی در مکاتب شامل آموزش 
الفبا، قرائت قرآن و حفظ بخش هایی از آن و نوشتن بود. البته انتخاب محتوا وکتاب درسی در 
مکتب خانه ها، بدون توجه به نیاز و عالقه و رغبت و استعداد کودکان صورت می گرفت. به طوری 
ادامه  افشاریه و زندیه همچنان  این شیوه ی  تربیتی در دوره ی صفویه هم، همانند دوره ی  که 
یافت. )سلسبیلی، 1382 (. مدتی بعد از آن دوران، در دوران حکومت سلجوقیان و در نخستین 
سال های وزارت خواجه نظام الملک، مدارس نظامیه تأسیس گردید و خواجه نظام الملک توانست 
محتوای  و  درسی  برنامه  شکلی  هم  و  همبستگی  موجبات  آموزشی،  نظام  درآوردن  کنترل  با 
آموزشی و تشکیالت داخلی مدارس را فراهم نماید. )درانی، 1386(. بعد از آن هم، برنامه ریزی 
در ایران به طور مشخص با نخستین برنامه ی عمرانی ایران در سال 1327 آغاز شد که بیشتر 
برنامه  هم   1334 سال  در  بود.  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه ی  و  ترمیم  آن  اهداف 
هفت ساله ای به منظور باال بردن سطح فرهنگ کشور انجام گرفت که در آن تأکید بر توسعه 
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آموزش و پرورش، توجه به کیفیت نظام آموزشی، توجه به مالزمات اداری و اجرایی و زیر بنایی 
آموزش و پرورش و ... مورد توجه قرار گرفت. ) فیوضات، 1368(. بعد از آن به تدریج ایرانیان به 
دانش اروپا روی آوردند که یکی از مهمترین عوامل روی آوردن ایرانیان به دانش و معارف اروپا، 
شکست های مکرر ایران در مقابل تجاوزات حکومت ترازی روسیه بود. به دنبال آشنایی ایرانیان 
تربیت  و  تعلیم  نظام  در  باب جدیدی  دارالفنون،  تأسیس  و  تأسیس مدارس جدید  با  و  اروپا  با 
گشوده شد. ) درانی، 1386(. برنامه درسی و محتوای آموزشی در مدرسه دارالفنون، شامل علوم 
طبیعی، ریاضی، تاریخ، جغرافیا، زبان انگلیسی، زبان فرانسه، نقاشی و موسیقی می شد. بنابراین، 
آشنایی با نظام آموزشی اروپا و به ویژه تأسیس دارالفنون در زمینه برنامه درسی ایران، تأثیرات 
چشمگیری داشت که یکی از تأثیرات مفید فراهم شدن موجبات ترجمه و تألیف کتب متعددی 
در رشته های مختلف نظیر نقشه برداری، حساب، هندسه و غیره بود. )وکیلیان، 1376(. عالوه 
بر همه این موارد، در قانون شورای عالی معارف هم که در سال 1300 شمسی به تصویب رسید. 
رسیدگی به برنامه های مدارس و تطبیق دادن کتاب های درسی با توجه به دستورات صادر شده 
از طرف شورا، از وظایف شورای عالی معارف عنوان شد. ) صافی، 1373 (. بعد از آن در سال 
1349  هم با تغییر نظام آموزشی به دوره ی پنج ساله ابتدایی، سه ساله راهنمایی و چهار ساله 
دبیرستان، مرکز تحقیقات برنامه ریزی درسی برای برنامه ریزی، تحقیق و ارزشیابی در آموزش 
قبل از دانشگاه تشکیل گردید که این امر، اولین گام در مسیر علمی شدن مسئله ی برنامه ریزی 
درسی در ایران بود. )نجاری به نقل از دانش فر، 1379، ص 26(. به طور کلی هر چند بر اساس 
شرحی که گذشت، توجهاتی هر چند اندک به برنامه های درسی در مقاطع زمانی متعددی شده 
است، اما با این حال، تا قبل از انقالب اسالمی، هیچ دوره ی آموزشی در مورد برنامه ریزی آموزشی 
و درسی وجود نداشته است، تا این که با انتشار ترجمه ی کتاب برونر در سال 1351، اندیشه ی 
برنامه ریزی درسی در محافل علمی ایران مطرح گشت. اما با همه ی این احوال خوشبختانه هم 
اکنون، با تأسیس انجمن مطالعات برنامه ریزی درسی و توجه برخی سازمان ها و مراکز به رشته 
برنامه ریزی درسی، برگزاری همایش های ساالنه برنامه ریزی درسی، توجه به برنامه ریزی درسی 

بر گسترش و رونق آن افزوده شده است. 
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سطوح مختلف طراحی برنامه ی درسی در سطوح کالن

برخی از صاحب نظران عرصه برنامه ی درسی، این قلمرو را به طور کلی به دو بخش زیر تقسیم 
نموده اند. بخش اول مربوط به طراحی برنامه درسی می باشد که شامل شناسایی عناصر تشکیل 
دهنده ی برنامه و نوع تصمیماتی است که در ارتباط با هر یک از آنها اتخاذ می شود. بخش دوم، 
آن  به  گاهی  که  می باشد  ارزشیابی  و  درسی  برنامه ی  اجرای  درسی،  برنامه ریزی  فرآیند  شامل 

مهندسی برنامه ی درسی هم می گویند.

1- برنامه درسی آرمانی:

تشکیل  ویژه  کمیته های  و  سیاست گذاران  متخصصان، صاحب نظران،  نظریات  از  برنامه  این 
شده است. سطح آرمانی، اولین سطح در برنامه درسی می باشد که وضع مطلوب را ترسیم می کند. 

2-برنامه درسی مکتوب:

قسمتی از برنامه درسی می باشد که به شکل کتاب درسی در می آید و توسط معلمان به دانش 
آموزان تدریس و آموزش داده می شود. ) قورچیان و تن ساز، 1374 (.

3-برنامه درسی حمایت شده:

شامل کلیه فعالیت هایی همانند تنظیم جداول زمانی، تهیه وسایل و تجهیزات  مورد نیاز و 
خدمات کارکنان آموزشی و مدیریت برای حمایت از برنامه درسی است. 

4-برنامه درسی اجرا شده:

انتخاب  به  درس،  سر کالس  در  خود  تدریس  و  است  آن  مجری  معلم  که  است  ای  برنامه 
خود مفاهیمی از برنامه را اجرا و تدریس می کند و از برخی مفاهیم دیگر چشم پوشی می کند. 
متأسفانه در کشور ما در زمینه اجرای برنامه درسی توسط معلمان، معلمان مسئول اجرای تمام و 
کمال برنامه هستند و کارگزاران ساده برنامه های درسی اند، در حالی که به عنوان نمونه در نظام 
آموزشی کشور استرالیا، معلمان تشویق می شوند که در انتخاب مطالب و محتوا، مطابق با دانش 
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تخصصی و حرفه  ای شان اعمال نظر کنند. همچنین متأسفانه در گروه های برنامه ریزی درسی 
در ایران، نقش اصلی بر عهده ی اساتید دانشگاهی می باشد و معلمان با تجربه نقش ثانوی را در 
این باره به عهده دارند. در صورت بکارگیری و استفاده  از معلمان در تصمیم گیریهای برنامه ی 
درسی، همچنین از معلمان بازنشسته و یا آنهایی که از فعالیتهای تدریس و آموزش فراغت یافته 
اند، شرایط بهتری در نظام تعلیم و تربیت بوجود خواهد آمد. درحالی که، نظام برنامه ریزی درسی 
ایران، بیشتر تحت استیالی متخصصان دانشگاهی و کمتر تحت استیالی خبرگان آشنا به محیط 
مدرسه و شرایط معلمان بوده و به تبع آن به معلمان در تصمیم گیری های مربوط به برنامه درسی، 

توجه کمتری می گردد. ) مهر محمدی، 1375(.

5-برنامه درسی آزمون شده:

بخشی از برنامه درسی است که مورد ارزیابی و امتحان قرار می گیرد. به آن قسمت از برنامه 
که تدریس می گردد و بعد از پایان تدریس و آموزش ارزیابی می شود، گفته می شود.

6-برنامه درسی یاد گرفته شده:

منظور از این برنامه، این است که معلوم گردد که دانش آموزان از برنامه های درسی تهیه شده 
و کتب، به چه میزان توانسته اند یاد بگیرند. در واقع موفقیت برنامه در میزان یادگیری دانش 

آموزان است.

7-برنامه درسی پنهان:

هنجار های  ارزش ها،  دانش،  با  ارتباط  در  پیام هایی  از  ای  مجموعه  به  پنهان  درسی  برنامه 
رفتاری و نگرشهایی می داند که یادگیرنده ها از کانال جریانات آموزشی یاد نگرفته اند. بسیاری 
با  آموزان  دانش  فعال  و  پویا  تعامل  حاصل  که  آموزان  دانش  یادگیری  فعالیتهای  و  تجارب  از 
محیط آموزشی و اجتماعی مدرسه می باشد، جزء آموخته های غیر تعمدی، قصد نشده و برنامه 
درسی پنهان به حساب می آید. )p188 .)1882( .Gordon(. برنامه درسی پنهان مجموعه ای 
از پیام های ضمنی مرتبط با دانش، ارزش ها، هنجار های رفتاری و نگرش هایی است که یادگیرنده 
گان از طریق فرایند های آموزشی تجربه کرده اند. بدین ترتیب که این  پیام ها می توانند به صورت 


