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 ريزي درسي اصول برنامه كتاب و نقد بررسي

  *شراره دالوندي

  چكيده
و بهتـر دانشـجويان و    تـر  بـيش آگـاهي   و هـا  آنباالبردن كيفيـت   ها كتابهدف از نقد 

ي تخصصي گروه علوم تربيتي ها درسي يكي از درس ريزي برنامه .ستها آنخوانندگان 
يي كه در ايـن زمينـه   ها كتاباكثر  ؛سفانه در اين زمينه منابع زيادي نداريمأولي مت ،است

ي شوراي عالي ها خواني با سرفصل همنايا  ،بودن ثقيل به علت حجم زياد، اند چاپ شده
واحد درسي  رايمنبعي كه مناسب ب منزلة هب ،كردن به دانشجويان معرفيبراي ريزي  برنامه

  .نديستن استفاده درخور ،دانشگاهي باشد
بـه  ، ليف محمدحسـين يارمحمـديان  أت ،يدرس يزير اصول برنامه در اين مقاله كتاب

  .است شدهنقد و بررسي  ،و محتوايي ظاهري، در ادامه از دو ديدگاه و طور اجمال معرفي
 ،درسـي  ريـزي  برنامـه مراحل  ،درسي ريزي برنامهمباني  ،درسي ريزي برنامه :ها هكليدواژ
 .درسي پنهانبرنامة ، آموزشي ريزي برنامه

  
  مقدمه.1

يكـي از   منزلـة  بـه  ،فرانكلين بوبيـت با انتشار كتاب  1918درسي در سال  ريزي برنامه ةرشت
 ريـزي  برنامـه  ،بنـابراين  ؛رسميت شناخته شـد  به ،قلمرو تعليم و تربيت ي تخصصيها حوزه

  .عمر طوالني ندارد است وبيستم است كه متعلق به اوايل قرن هايي  درسي يكي از رشته
 و ميتعل ةنام فصلو در  ’درسي ةبرنام ةنام ويژه‘منتشرشده در  ةنام مقالهنامه و  كتاب بر اساس

اعـم   ،درسي ةبرنام ةحوزمجموعه آثار منتشرشده در ، انتشار يافته 1378كه در سال  تيترب
  ).8: 1381، مهرمحمدي(مورد است  بيستاز  تر كم، تأليفاز ترجمه و 

                                                                                                 

 rshekufeh@yahoo.com طبيقي، مدرس دانشگاه آزاد اسالميارشد آموزش و پرورش ت  كارشناس *
  14/10/1391: ، تاريخ پذيرش3/7/1391: تاريخ دريافت
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ي نويني بـه  ها دروازه و اگر انتشار كتاب جديدي بتواند ضعف علمي ما را بهبود بخشد
 مورد توجه و حمايـت قـرار   و دوالزم است معرفي ش ،ي ما بگشايدها آگاهيروي بينش و 

ولـي اگـر در ترجمـه يـا      ،نظر و انديشمند قدرداني شود صاحبگيرد و از مؤلفان يا مؤلف 
يـا   و باشـد  كتاب ضعف محتوايي و علمي داشـته  غناي كافي مشاهده نشود و كتابي تأليف

دار و مطلـوبي   معنيتواند نقش  نمي چنين كتابي، از آثار ديگران باشد ضحاصل اقتباس مح
  .مندان آن رشته ايفا كند عالقهسطح دانش و بينش دانشجويان و  يدر ارتقا

مـورد نظـر    ةحـوز در  و ،كامـل  ةاحاطـ نويسنده بايد به جزئيات موضوع مـورد بحـث   
طـور  مطالب در تحليل نهايي به خواننـدگان بـه    كهباشد داشته  اي اطالعات غني و گسترده

  .ناقص ارائه نشود
  
  معرفي كتاب.2

بـه چـاپ    ،1377يارمحمديان در سال  محمدحسين تأليف، يدرس يزير اصول برنامه كتاب
 ريـزي  برنامهاصول  ةدربار ،چنان كه از نام آن پيداست ،موضوع كتاب .دوم نيز رسيده است

يكي از اهداف تدوين ايـن   ،گفتار كتاب ذكر شده است پيش طور كه در همان ؛درسي است
مين متن درسي مناسبي أكارشناسي علوم تربيتي به منظور ت ةدوركتاب كمك به دانشجويان 

اسـتفاده از   عـالوه بـر ايـن،   . و عناوين اين درس را پوشش دهد ها است كه بتواند سرفصل
 كتـاب داراي  .چهار فصل اول اين كتاب براي درس مباني آموزشي نيز پيشنهاد شده اسـت 

  .استفصل  ششيك مقدمه و 
تفاوت آن  درسي و ريزي برنامهمفهوم  ،»درسي ريزي برنامهماهيت «با عنوان ، در فصل اول

  .درسي مطرح شده است ريزي برنامهتحوالت و رويكردهاي  و آموزشي بررسي ريزي برنامهبا 
آن بـا   ةرابطـ از فلسـفه و   ،»درسـي  ريـزي  برنامـه مباني فلسفي « با عنوان، در فصل دوم

صـحبت   هـا  آني تربيتي مربوط به ها درسي و چند مكتب فلسفي مهم و ديدگاه ريزي برنامه
  .شده است

ي و ارتبـاط  شناس روان ،»درسي ريزي برنامهشناختي  مباني روان«با عنوان  در فصل سوم،
حـل مسـئله و    ، وتفكر انتقادي و خـالق  يادگيري، تعددنظريات م ،درسي ريزي برنامهآن با 

  .ه استشددرسي بررسي  ريزي برنامهارتباط آن با 
شناسـي و   جامعـه  ،»درسـي  ريزي برنامهشناختي  جامعهمباني « با عنوان ،در فصل چهارم

و مشـكالت اجتمـاعي در    ،در حال تغيير ةجامع، درسي با آن ريزي برنامهفرهنگ و ارتباط 
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ناشي از تغيير  مسائل، جمعيتي و اجتماعي مسائل، مسائل اقتصادي، انفجار دانش: ةمقولپنج 
  .اند هشدو مسائل ارزشي بررسي  ،سازماني

كاركردهـاي ارزشـيابي را از    ،»ي درسـي ها ارزشيابي برنامه« با عنوان ،فصل پنجم كتاب
و تراكمـي   ،تكويني، نوع ارزشيابي تشخيصي سهديدگاه آيزنر مطرح كرده سپس به بررسي 

از ارزشـيابي عملكـرد    ي درسـي هـا  و در آخر تحت عنوان ارزشيابي برنامـه  است؛ پرداخته
  .ميان آورده است بهو ارزشيابي كتاب درسي صحبت  ،ارزشيابي تدريس، آموزان دانش

متـداول در تحليـل    شـيوة دو  ،»تحليل محتوا يا كتاب درسـي « با عنوان ،در فصل ششم
ي هـا  كتـاب  ةتهيـ در طراحـي و   مؤثراز عوامل  ،سپس ؛است ي درسي مطرح شدهها كتاب

  .ي تعيين سطح خوانايي بحث شده استها و فرمول ها  درسي و همچنين از روش
  
  نقد و بررسي كتاب .3

  :بخش صورت گرفته است دونقد و بررسي كتاب در 
  :ظاهرياز لحاظ  .1

  ؛طرح روي جلد )الف
  ؛حجم كتاب نداشتن تناسب )ب
  ؛نگارش قواعد ويرايش و )ج
  .خذĤمفهرست منابع و  )د
  :از لحاظ محتوايي .2

  ؛ناهماهنگي عنوان با محتواي كتاب )الف
  ؛درسي ريزي برنامهبه مراحل اصلي فرايند  يتوجه بيمطالب و  ةارائسازماندهي نامناسب  )ب
  .كار رفته در كتاب هاي از نكات علمي ب تحليل پاره )ج
  
  ظاهري لحاظ از 1,3

  طرح روي جلد 1,1,3
 هتـ كتاب در زير عنوان آن كه در كتاب مـذكور صـورت گرف   تعددهاي م عناوين فصلدرج 
طرح جلد كتاب فاقد غناي تصويري و حـاوي   ،عالوه بر اين ؛نابجاست مرسوم و  غير است

  1.استبندي  ضعف تركيب
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  حجم كتاب نداشتن تناسب 2,1,3
تـرين و   كه مهمفصل اول كتاب  :استي متفاوت ها فصل با حجم ششكتاب مذكور داراي 

كتـاب   هاي دوم و پنجم حجم آن با فصل و صفحه 20ترين فصل كتاب است حدود  مرتبط
كتـاب   چهـارم و فصـل   دارنـد،  صـفحه  30كـدام   هـر  هاي سوم و ششم لفص ؛است برابر
كل كتاب را  اي صفحه 174صفحه از حجم  40حدود  طوري كه، به ؛اردين حجم را دتر بيش

كـه   هـاي دوم و سـوم و چهـارم    اين در حالي است كه فصل ؛به خود اختصاص داده است
 ريـزي  برنامـه بـا   مسـتقيماً اند  بيش از نصف حجم كتاب را به خود اختصاص داده مجموعاً

دانشـجويان گـروه علـوم تربيتـي ايـن مباحـث را در       ، عالوه بر ايـن  ؛يستنددرسي مرتبط ن
و  ،يشناس روان، فلسفه يعني( كه تحت همين عنوانگذرانند  مياي  ي درسي جداگانهها واحد
ي درسـي  هـا  شـود و راجـع بـه ايـن مباحـث در واحـد       عرضه مـي  ها آنبه ) شناسي جامعه

  .كنند مي اطالع كافي كسباي  جداگانه
ايـن   تأليفهدف از  آمده استگفتار  پيشكه در ابتداي كتاب در قسمت  طور هماناگر 
 ةدوردر ( »درسي ريزي برنامهاصول «مين كتاب درسي دانشگاهي براي واحد درسي أكتاب ت

بـا درس   اشد وب تر بيشبايد حجم كتاب از مقدار كنوني آن ، است) كارشناسي علوم تربيتي
 174حجـم   ،در صـورتي كـه   ؛تناسب داشته باشـد » درسي ريزي برنامهاصول «واحدي  سه

واحـدي   دوواحدي هماهنگ باشد با درس  سهبا درس  كه اين كتاب بيش از اين اي صفحه
  .هماهنگ است

  قواعد ويرايش و نگارش 3,1,3
 ةصـفح  پانوشـت در  ،مثالً ؛يستن كتاب مذكور از لحاظ قواعد ويرايش نيز خالي از اشكال

  :كتاب آمده است 30
و ويليـام ريگـان از جملـه هـواداران ايـن       ،گلـن هـس   اليـوت آيزنـر،   افرادي چون .1

  .ندا گرايش
  .شوند اين گرايش محسوب مي جز ماركانگو و ،پائولو فرير، ايوان ايليچ .2

 از عبـارت » جـز ايـن گـرايش   « بـه جـاي   1 نوشـت ماننـد پا  2 نوشتبهتر بود كه در پا
  .شد مي استفاده» هواداران اين گرايش«

 كـه  رند؛ از قبيـل ايـن  همچنين بعضي از جمالت از لحاظ دستور زبان فارسي اشكال دا
و » گـرايش مـديريتي  « پـاراگراف اول مبحـث   دماننـ  ؛در پايان جمله قرار نگرفته است فعل
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جملـه بـا فعـل     هـا  آنكه در ، كتاب 27 ةصفحدر » گرايش سيستمي«پاراگراف دوم مبحث 
  .پايان نپذيرفته است

  مĤخذفهرست منابع و  4,1,3
ست كه از چند لحـاظ  ها ذكر منابع در آخر فصل ةنحو كردتوجه  به آنديگري كه بايد  ةنكت

  :مورد توجه است
اشاره شـده   ها آنبه  كتاب پانوشتكه در قسمت  در هر فصل كار رفته بهتعداد منابع  .1
در  ،مـثالً  ؛خـواني نـدارد   هر فصل هم با تعداد منابع ذكرشده در آخر است ومحدود  ،است

 ،منبع معرفي شده است در صورتي كـه  سهفقط  همان فصل پانوشتدر قسمت  فصل دوم
منبع انگليسي و فارسي معرفي شده است كـه معلـوم    هفت مجموعاً در انتهاي همين فصل

 ةايـن وضـعيت در همـ    انـد  كار رفتـه  بهنيست ساير منابع در چه قسمت از اين فصل كتاب 
  2.شود يمديده  ،جز فصل اوله ب ،ها فصل
در  نيـز  هـا  آن ةترجمـ ها كـه   بعضي از كتاب، ها در قسمت ذكر منابع در انتهاي فصل .2

در  ،مثالً ؛اند ذكر شده هم در قسمت منابع انگليسي و در قسمت منابع فارسي دسترس است
 يو اجتمـاع  ،شناختي روان ،يفلسف يمبانكتاب ، در قسمت ذكر منابع فصل سوم 86 ةصفح
منـابع   كـه در  هانكينس عالوه بر اين .ارنشتاين و فرانسيس پي .آلن سي ةنوشت يدرس ةبرنام

  .انگليسي هم ذكر شده استمنابع  در، فارسي ذكر شده
 تهـران  دانشگاه يتيعلوم ترب ةنشري منبع فرمول فلش، كتاب 164 ةصفحهمچنين در  .3

معرفي شـده   تر بيش ةمطالعفقط براي  »كه ترجمه نشده است« ذكر شده است و منبع اصلي
 تهـران  دانشگاه يتيعلوم ترب ةنشرياز ، ولي در قسمت ذكر منابع در پايان همان فصل ،است

  :نامي برده نشده و به جاي آن منبع اصلي يعني
Flesch R.A., ‘New Readability Yardstick’, Journal of Applied Psychology. 

  .معرفي شده است
  

  از لحاظ محتوايي 2,3
  ناهماهنگي عنوان با محتواي كتاب 1,2,3

كتـاب كـه    هـاي دوم و سـوم و چهـارم    فصل(قسمت اعظم حجم كتاب  كه اينبا توجه به 
درسـي   ريـزي  برنامـه بـه   مسـتقيماً ) ندا شناسي و جامعه ،يشناس روان، فلسفه رةترتيب دربا به
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 كه اينهمچنين با توجه به  ،است  مرتبطدرسي ريزي  برنامهبا مباني  تر بيششود و  نمي مرتبط
 ريزي برنامهو از اصول  اند وضوح در كتاب مشخص نشده بهدرسي و مراحل آن  ريزي برنامه

ميـان   بـه صـحبتي  ) اسـت  كه در پايان فصل اول ذكر شدهاي  جز يك صفحهه ب(درسي هم 
مبـاني   از درسـي و اصـول آن صـحبت شـود     ريـزي  برنامهكه از  ش از آنيو ب 3،نيامده است

 يدرسـ  يزيـ ر اصـول برنامـه   انتخاب نام است درسي و اصول آن صحبت شده ريزي برنامه
  .رسد مي نظر بهبراي كتاب نامناسب 

  دهي نامناسب سازمان 2,2,3
 بـودن  غنـي كه در صورت  انگيز علم و معرفت است به سوي جهان شگفتاي  كتاب دريچه

ولي عاملي كـه كتـاب را    ،راهگشاي آيندگان باشد ند وي تشنه را سيراب كها تواند ذهن مي
  .كشاند نوع نگرش نويسنده است مي نگري مايگي و سطحي كم ةورطبه 

 تأليفدرسي  ريزي برنامهمذكور هر چند با هدف تبيين  يدرس يزير اصول برنامهكتاب 
درسـي و رويكردهـاي آن    ريـزي  برنامـه مفهوم  ةفصل اول كه دربار به جزولي  ،شده است

صـفحه از كـل    91فصل كتاب يعني  ششفصل از كل  سه، عمالً از فصل دوم به بعد است
درسـي   ريـزي  برنامهدهد به مباني  مي از نصف حجم كتاب را تشكيل  بيشكه ، صفحه 174

بعد از اتمام ايـن   ؛يستن درسي مربوط ريزي برنامهاختصاص داده شده است كه مستقيماً به 
 .1(مرحلـه   چهـار درسي كه در كل شـامل   ريزي برنامه فراينداز مراحل  كه اينفصول بدون 
 ةبرنامـ ارزشـيابي   .4و  ؛درسـي  ةبرنامـ اجـراي   .3 ؛درسـي  ةبرنامطراحي  .2 ؛تعيين اهداف

 فراينـد  ةمرحلـ از چهـارمين   پـنجم در فصـل   هبار يكبه عمل آيد  بهصحبتي ، است) درسي
از تحليل محتوا  ششمدرسي يعني ارزشيابي صحبت شده و پس از آن در فصل  ريزي برنامه

  .و كتاب درسي بحث شده است
 ولـي در عمـل   ،كنـد  مـي  مجـذوب خـود   اگر چه اين كتاب در نگـاه اول خواننـده را  

ارائـه   و مراحـل آن ) درسي ةبرنام(درسي  ريزي برنامهتواند برداشت درستي از مفهوم  نمي
 ريـزي  برنامـه مخصوصاً براي دانشجويان كه هنوز ذهنيت درستي نسبت بـه مفهـوم    ؛دهد

  .درسي ندارند
ولي تخصيص بيش  ،نيستارتباط با موضوع  بيدرسي  ريزي برنامهالبته صحبت از مباني 

تـوجهي قـرار    بـي كه موضوع اصلي مورد  است باعث شده از نيمي از حجم كتاب به مباني
ـ  ريزي برنامهبه اصل مطلب و مراحل  كه آنبيش از  و ،يردگ ه حاشـيه و  درسي توجه شود ب
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 درسـي  ريزي برنامه فرايند ةمرحلمرحله از چهار  سهگرفتن  ناديده .مباني پرداخته شده است
 ريـزد و  هـم مـي   چهـارچوب ذهنـي دانشـجويان را بـه     ها آنبه  اي ترين اشاره بدون كوچك

  .تواند راهگشاي آنان باشد نمي
نظـر را بـراي    درك عميقـي از مفهـوم مـورد    يك كتاب علمي بايد بتواند امكان فهـم و 

مطالب به طور ناقص و بـدون توجـه بـه نظـم      ،در صورتي كه ؛خوانندگان خود فراهم كند
دانشـجويان   ،ارائه شوند منجر به درك درستي نخواهند شد و در صـورتي كـه   ها آنواقعي 

گيرنـد كـه مطالـب را حفـظ كننـد و       مي نداشته باشند ياد ها كتابدرك درستي از محتواي 
  .ماند مي نشده باقي حل آنان  درسي همچنان براي ريزي برنامهدرنهايت معماي 

صـورت گرفتـه در    ششمكه در فصل » تحليل محتواي برنامه يا كتاب درسي« همچنين
 ريـزي  برنامـه  فراينـد ولي ارزشـيابي در   ،واقع نوعي ارزشيابي است كه مختص كتاب است

طـرح  ، تواند شـامل ارزشـيابي از آمـوزش    مييست و شامل ارزشيابي از كتاب ن فقطدرسي 
درسي  ريزي برنامه فراينددرنهايت ارزشيابي از كل  و.. . و ،مديريتيي ها شيوه، درسي ةبرنام

كـه محصـول طراحـي    (بنابراين بهتر است كه ارزشيابي از كتـاب   ؛و هر مرحله از آن باشد
 ؛درسـي صـورت گيـرد    ريزي برنامه فرايندقبل از ارزشيابي از كل ) درسي است ريزي برنامه

  4.شد يم يا حذف گرفت و مي قرار پنجمقبل از فصل  ششميعني بهتر بود كه فصل 
در نظـر   پـنجم بـراي فصـل   » ي درسيها ارزشيابي برنامه« كه عنوان اينبا  ،عالوه بر اين

شـامل ارزشـيابي از آمـوزش اسـت تـا       تـر  بـيش  ولي محتواي اين فصل است، گرفته شده
توجـه   به انـواع ارزشـيابي آموزشـي    در فصل مذكور چراكه، ي درسيها ارزشيابي از برنامه

ي متفـاوت ايـن نـوع    هـا  ي درسـي و شـيوه  هـا  به ارزشيابي برنامـه اي  هيچ اشاره ولي ،شده
  .ارزشيابي نشده است

  كار رفته در كتاب بهاز نكات علمي اي  تحليل پاره 3,2,3
  پنهان يدرس ةبرنام 1,3,2,3
  :نويسد مي محترم به نقل از رونالددال مؤلف

، نشده طراحيدرسي  ةبرنامو يك ، شده و رسمي طراحيدرسي  ةبرنامهر مدرسه داراي يك 
مقاصـد موضـوعات   ، اهـداف ، محتـوا ، شـده  طراحيدرسي  ةبرنام .غير رسمي و پنهان است

تمايالت ، نشده يا پنهان طراحيدرسي  ةبرنامگيرد و  مي دربردرسي و سازماندهي آموزشي را 
ـ و عال ،ها نگرش، ويژه احساسات ههنجارها و پويايي گروه و ب، شناختي روان ق موجـود در  ئ

  .)18: 1377، يارمحمديانبه نقل از رونالددال ( گيرد مي دربرآموزان را  دانشميان معلمان و 
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ن هم اختصاص داده ابلكه به معلم ،آموزان دانشتنها به  نهدرسي پنهان  ةبرنام در متن باال
 )overly( »اورلـي «كـه اولـين بـار     را درسي پنهان ةمفهوم برنام ،در صورتي كه ؛شده است

فقـط در مـورد   ) 168: 1382، اجارگـاه وو فتحـي   نوبريـان  زاده طالـب (اسـت  ده كرمطرح 
كـار بـرده    بـه ن اآموزان كاربرد دارد و در هيچ كتاب ديگري اين مفهوم در مورد معلمـ  دانش

؛ 167: 1382و فتحـي واجارگـاه،    نوبريان زاده طالب؛ 637: 1381، مهرمحمدي( نشده است
  .)246: 1378و ديگران،  سيلور؛ 226: 1380گوتك، 

توانـد   نمـي  بـاز هـم   ،آموز و معلـم باشـد   دانشاگر منظور نويسنده تعامل بين در ضمن 
رود و داراي مفهـومي   نمـي  كـار  بـه درسي پنهان تنها به اين معنـي   ةبرنامزيرا  باشددرست 
درسـي   ةبرنامـ هرچنـد مفهـوم    .است آموز دانشتر از تعامل بين معلم و  گستردهتر و  وسيع

 كـه  ايـن ولـي صـرف    ،رونالد دال ذكر شـده اسـت   ةگفتپنهان در كتاب مذكور با استناد به 
و الزم اسـت   يستن خارجي مطلبي را بيان كرده باشد دليل بر درستي آن مطلباي  نويسنده

  .تاب درج شودسپس در ك يردصحت مطلب مورد بررسي قرار گ
  آموزشي و درسي ريزي برنامه 2,3,2,3

ذكر و بررسي است مربوط به توضـيحي اسـت    شايانمطلب ديگري كه در اين كتاب 
جا عينـاً   كه در اين است درسي و آموزشي ذكر كرده ريزي برنامهارتباط  ةدربار هنويسندكه 
  :شود مي نقل

تنيده و  درهم، اين دو جريان، ها تفاوت اين ةهمست كه با ا ضروري جا اينذكر اين نكته در 
استادان علوم تربيتي تفاوت چنداني بين ايـن   برخي نويسندگان و نظرند و به ا هم مربوط به

مفهوم ماننـد دو روي يـك سـكه     دومعتقدند كه اين  ها آنوجود ندارد  ريزي برنامهدو نوع 
ايـن افـراد در عنـاوين     .ن عميـق و اساسـي نيسـت   داچنـ  هـا  آني ميان ها هستند و تفاوت

هـر دو   ةبردارنـد را كـه در  يو آموزشـ  يدرس يزير برنامهي خود به فارسي عنوان ها كتاب
  .)21: 1377يارمحمديان، ( برند مي كار همفهوم باشد ب

و  يآموزشـ  يزيـ ر بر برنامه يا مقدمهگفتار كتاب  پيش سيزده ةصفحپور در  تقيهرچند 
وجـه   هـيچ  بـه  امـا  است،  آموزشي و درسي را دو روي يك سكه دانسته ريزي برنامه ،يدرس

ايشـان   ؛»وجـود نـدارد   ريـزي  برنامهتفاوت چنداني بين اين دو نوع «كه  است  مطرح نكرده
  :است  نوشته ورا توضيح داده  ريزي برنامه وضوح هر دو نوع به

 ريـزي  برنامـه با اين تفاوت كه اند  درسي و آموزشي در واقع دو روي يك سكه ريزي برنامه
آموزش و پرورش ناظر بر تمام انواع و سطوح مختلف آمـوزش و پـرورش اسـت كـه بـا      
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منـابع مـالي و نيـروي     هنـري و ، فرهنگـي ، سياسي، اقتصادي، ي اجتماعيها توجه به جنبه
بينـي   پـيش درسـي شـامل    ريـزي  برنامـه  ،در صورتي كه ؛گيرد مي انساني قوم و ملتي انجام

 براي نيل به مقاصد خود مورد اسـتفاده قـرار  اي  عنوان وسيله بهاست كه مدارس ايي ه طرح
  .)13: 1376، پور ظهير تقي( دهند مي

نه به اين معني كـه   است  ناميده يو درس يآموزش يزير برنامهپور كتاب خود را  تقياگر 
 ،گذاري كتاب با اين اسم نامبلكه علت  ،بيند نمي ريزي برنامهتفاوت چنداني بين اين دو نوع 
 ةدوراست كه براي » آموزشي و درسي ريزي برنامهمقدمات «درس دو واحدي تحت عنوان 

 آمـده گفتار كتاب  در پيش ،كه طور همانو  است كارشناسي علوم تربيتي در نظر گرفته شده
  :كند مي فيوضات مطرح ،كه طور همان .منظور تأليف شده است بديناين كتاب 

مشـخص و   ةزمينـ ولي هر يـك   ،اند بسيار نزديك و مرتبط ديگر يكبه  ريزي برنامهمفاهيم 
آمـوزش و   ريـزي  برنامه ةدامن.. . تميز داده شوند ديگر يكمخصوص دارند و بهتر است از 

تـر   وسـيع نيروي انساني  ريزي برنامهو  ،ريزي آموزشي طرح، درسي ريزي برنامهپرورش از 
يـك نيسـت    هـيچ باشد ولي محدود به  ها آنتواند شامل هر يك از  مي ،به بيان ديگر ؛است

  .)37 ،35: 1385، فيوضات(

 ريـزي  برنامـه تـر از   آموزشي خيلي وسيع ريزي برنامهشده  گفتهبنابراين طبق توضيحات 
ي عميـق و اساسـي   هـا  تفاوت ريزي برنامهنوع  دويم كه اين يتوانيم بگو نمي درسي است و

بـه يـك    و كسي است كه درك عميقي از اين دو مفهـوم نداشـته   ةگفتاين  ؛ در واقعندارند
  .برداشت سطحي اكتفا كرده است

به تحليـل   است ودر ارتباط  ريزي برنامهآموزشي با انواع و سطوح مختلف  ريزي برنامه
دار و منطقي مسائل و مشكالت نظام آموزش و پرورش و تعيين ميزان تحقـق اهـداف    نظام
 بـراي ريـز آموزشـي    برنامهمعموالً  رد وسياسي دا ةجنبين اهداف آموزشي تعي .پردازد مي آن

 ،درسي بـا انتخـاب   ريزي برنامه اما است،مداران در ارتباط  تعيين اهداف آموزشي با سياست
درون  چـه  آنبه كالس درس و  و داردي درسي ارتباط ها برنامه محتواي ةتهيو  ،سازماندهي

  .شود مي گذرد مربوط مي آن
  :نويسد مي آموزشي ريزي برنامهدرسي و  ةبرنام ةرشتميان  ةرابط بارةدر مهرمحمدي
 موضوعي كامالً ايراني اسـت .. . آموزشي ريزي برنامه ةرشتدرسي و  ةبرنام ةتشرميان  ةرابط

نـد كـه اسـتقالل    ديگر يكدرسي و آموزشي دو قلمرو تخصصي مستقل از  ةبرنام ةحوز.. .
  ).63 -  62: 1381، مهرمحمدي(در دنيا به رسميت شناخته شده است  ديگر يكاز  ها آن
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، يفلســف يمبــانكــه چهــارچوب كلــي كتــاب مــذكور بــه كتــاب  گفــتدر انتهــا بايــد 
 هـانكينس  .فرانسيس پيارنشتاين و  .سي  آلن ةنوشت ،يدرس ةبرنام يو اجتماع يشناخت روان

 .شـباهت زيـادي دارد   اسـت،  منتشـر شـده   1373سياوش خليلي شوريني كه در  ةترجم با
مبـاني   .2 ؛درسـي  ةبرنامـ  ةحـوز  .1(فصل  چهارداراي  شوريني ةترجم يفلسف يمبانكتاب 
فصـل   چهاراست كه عناوين و محتواي ) مباني اجتماعي .4 ؛شناختي روانمباني  .3 ؛فلسفي

اين شباهت زياد بـين   .ردفصل اول كتاب يارمحمديان دا چهاراين كتاب شباهت زيادي به 
شود كه خواننده احساس كنـد نـوعي    مي شوريني و كتاب يارمحمديان باعث ةترجمكتاب 
بسـياري   ،همچنـين  نيست؛ هم در آن كه هيچ نوع ابداعي، است كاري صورت گرفته دوباره

ـ از مطالب مخصوصاً در فصل اول كتاب عيناً تكرار مطا در  امـا  ،ب كتـاب شـوريني اسـت   ل
 ذكـر نشـده و بـه جـاي منبـع فارسـي منبـع انگليسـي        اين كتـاب  قسمت منابع فصل اول 

)Ornestein, Allan C. and Hunkins, Francis P.(  اين در حـالي اسـت كـه     ؛آمده استآن
منـابع   كتاب شـوريني را جـز  ) كتاب يارمحمديان 86 فحةص( سومدر منابع فصل  نويسنده

 ايـن كتـاب آگـاهي داشـته     ةترجماز  دهد كه مؤلف و اين نشان مي است فارسي ذكر كرده
  .كرده استكتابش استفاده  تأليفشده در  ترجمهاين كتاب  و از است

آمـوز نسـبت داده    به معلم و دانش نيزدر اين كتاب ( درسي پنهان ةبرناممفهوم  ،مثالً
بـه نقـل از   كتاب شـوريني نيـز    36 ةصفحكتاب يارمحمديان در  18 ةصفح )است شده

  .رونالد دال نوشته شده است
 ةصـفح » رهيافت رفتـاري «كتاب مذكور با عنوان  26 ةصفح »يرفتار شيگرا« عنوان

ايـن  «از خـط سـوم پـاراگراف اول كتـاب شـوريني       رد وخواني دا كتاب شوريني هم 20
نوشته شده تا آخر پاراگراف » اين گرايش« كه در كتاب يارمحمديان به صورت» رهيافت

كل مطالب مبحث گرايش رفتـاري كتـاب يارمحمـديان را    ، خط اول پاراگراف دوم دوو 
  .تشكيل داده است

روش مبتنـي بـر   «كتـاب يارمحمـديان بـا عنـوان      27 ةصـفح » گرايش مديريتي« عنوان
خط  :اند شرح تكرار شده بدينمطالب  رد وخواني دا كتاب شوريني هم 22 ةصفح» مديريت

يارمحمديان با خط اول اولـين پـاراگراف همـين مبحـث كتـاب      اول اولين پاراگراف كتاب 
خط دوم اولين پاراگراف كتاب يارمحمديان با خط چهارم اولين پاراگراف همـين   ،شوريني

خط سوم اولين پاراگراف كتاب يارمحمديان با خط سوم پـاراگراف  ، مبحث كتاب شوريني
كتـاب يارمحمـديان بـا دو خـط اول      پـنجم و  چهارمخط ، كتاب شوريني 23 ةصفحسوم 
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كتاب يارمحمديان  هشتمو  هفتمو  ششمخط  و ،كتاب شوريني 24 ةصفح ششمپاراگراف 
  .ي داردخوان هم كتاب شوريني 25 ةصفح چهارمبا كل پاراگراف 

 ةشـيو « كتاب يارمحمـديان بـا عنـوان    27 ةصفحدر » گرايش سيستمي«همچنين عنوان 
خـط   :اند شدهشرح تكرار  بدينمطالب  رد وخواني دا ي همكتاب شورين 25 ةصفح» دار نظام

 دومخط ، اول اولين پاراگراف كتاب يارمحمديان با خط سوم اولين پاراگراف كتاب شوريني
با خط دوم و سوم اولـين  » ريزي برنامهمهندسي «اولين پاراگراف كتاب يارمحمديان  سومو 

كتاب يارمحمديان بـا دو خـط اول    چهارمو  سومخط ، كتاب شوريني 26 ةصفحپاراگراف 
اف بعدي كتاب يارمحمديان با كل رخط پاراگ سه، كتاب شوريني 26 ةصفحپاراگراف دوم 

  .ي داردخوان همكتاب شوريني  27 ةصفح پنجمپاراگراف 
 ةصـفح  »نگرش علمـي «كتاب يارمحمديان با عنوان  28 ةصفح» گرايش علمي«مبحث 

  :اند شدهشرح تكرار  بدينلب مطا رد وي داخوان همكتاب شوريني  28
خـط  ، كتاب شوريني اول خط اول پاراگراف اول كتاب يارمحمديان با خط دوم پاراگراف

  .خواني دارد هماول پاراگراف دوم كتاب يارمحمديان با خط اول پاراگراف دوم كتاب شوريني 
رهيافـت  « كتـاب يارمحمـديان بـا مبحـث     29 ةصـفح در  »گـرا  انسـان گرايش «مبحث 

: دان شدهترتيب تكرار  بدينمطالب  رد وداخواني  همكتاب شوريني  29 ةصفح» يانهگرا انسان
خط اول پاراگراف دوم كتاب يارمحمديان با خط اند،  شبيههم  بهپاراگراف اول هر دو مبحث 

پاراگراف دوم كتاب يارمحمديان با پـاراگراف سـوم    ةبقي، اول پاراگراف دوم كتاب شوريني
بـا خـط دوم    پاراگراف سـوم ايـن مبحـث كتـاب يارمحمـديان     ، كتاب شوريني 30 ةصفح

 بلكه كل كودك.. . تنها نهدر اين گرايش « ةجمل ،كتاب شوريني 30 ةصفحپاراگراف چهارم 
 31 ةصـفح در خط سوم پاراگراف سوم كتاب يارمحمديان با خط پنجم پـاراگراف دوم  » ...

 هر كـودك «حث كتاب يارمحمديان يعني از همين مب سومو آخر پاراگراف  ،كتاب شوريني
  .ي داردخوان همكتاب شوريني  31 ةصفحبا دو خط آخر پاراگراف سوم » ...

بازسـازان  «كتاب يارمحمديان با عنوان  30 ةصفحدر » گرايش بازسازان مفهومي« عنوان
 :انـد  شرح تكرار شـده  بدينمطالب  ارد وخواني د همكتاب شوريني  32 ةصفحدر » مفهومي

خـط  ، كل پاراگراف اول كتاب يارمحمديان با خط دوم به بعد پاراگراف اول كتاب شوريني
پـاراگراف دوم همـين    دوم و سـوم  دوم كتاب يارمحمـديان بـا خـط   پاراگراف دوم و سوم 

خـط آخـر    دواول پاراگراف سـوم كتـاب يارمحمـديان بـا     خط دو ، كتاب شوريني مبحث
  .خواني دارد همكتاب شوريني  33 ةصفحپاراگراف دوم 
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در فصـل چهـارم    ،مـثالً  مطرح شده است؛ي كتاب نيز مباحث مشابهي ها فصل ةبقيدر 
» انفجـار دانـش  « يارمحمديان با مبحـث  كتاب 104 ةصفح» انفجار دانش« مطالبي از مبحث

  .اند هم شبيه بهشوريني  كتاب 184 ةصفح
  

  گيري نتيجه .4
معرفـي  ) براي گروه علـوم تربيتـي  (منبع درسي دانشگاهي  منزلة به كه اين كتاب جا آناز . 1

در اين زمينـه ارائـه   ريزي  شوراي عالي برنامهكه هايي  شود به سرفصل مي شده است توصيه
مبـاحثي   مـذكور درسي نيـز در كتـاب    ريزي برنامهساير مراحل  به شود وتوجه  است كرده

موضـوع   ي بـا تـر  كـم از كتـاب كـه ارتبـاط    هايي  فصل ،عين حال در ؛اختصاص داده شود
  .تر يا حذف شوند حجم كمدرسي دارند  ريزي برنامه
 در معيارهـاي جهـاني اسـت   اي  كشور ما داراي تصويرسازان حرفه كه با توجه به اين .2
 .شود از متخصصان اين رشته كمك گرفته تصوير روي جلد كتاببراي است  بهتر

آن  عنـوان  شود؛ به طوري كه،ي تر بيشكتاب دقت  عنوانشود در انتخاب  مي توصيه .3
 .با محتوا هماهنگ باشد

و  شـود اكتفـا ن  متون خارجي يا نقل قـول مطالـب   ةترجم ازبه يك برداشت سطحي  .4
 .گاه در كتاب درج شود آن ،بررسي مطالبصحت و سقم  نخست

شـود   مـي  درسي ارزشيابي آخرين مرحله اسـت توصـيه   ريزي برنامهچون در مراحل . 5
 .فصل مربوط به ارزشيابي در انتهاي كتاب قرار گيرد

از  ،در صـورتي كـه   شـود؛ ي تـر  بيشمنابع دقت  بيان شود در همچنين توصيه مي. 6
نه كتاب اصلي كه به زبـان   شود همان كتاب معرفي شود مي استفادهاي  شده ترجمهكتاب 

 .خارجي است
ي كتـاب برطـرف شـوند و بـه     ها ايراد ،در صورتي كه كتاب با توجه به تنوع مطالب. 7

 .مفيد باشد درسي كمكيك كتاب  منزلة تواند به توجه شود مي هم ريزي برنامهساير مراحل 
  
 نوشت پي

بـا  ) خـط و مكعـب  (بعـدي   سـه از عناصر انتزاعي دوبعدي و اي  نيافته انسجام تركيب كهچرا .1
 جـايي محـو و در   در ،كـه اسـت  ) يشـان ها كاغذ و سايه، خودنويس دست،(ي طبيعي ها فرم
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 ريـزي  برنامـه ابهـام  كننـدة   برطرف كه اينبيش از ، هدف بي معنا و بي يجايي ديگر با وضوح
جلـد   ةزمينـ  پـس . نـد ا درسـي  ريزي برنامهمفهومي تاريك و متزلزل از كنندة درسي باشند القا

 تدارك ديده شـده اسـت كـه    نوس سبزأمتخلخل و سستي به رنگ نام گونيپارچة كتاب از 
در جهتـي   ،واضـح بـه روي كاغـذ   اي  را بـا سـايه  ) يادگار گذشـته ( خودنويسي دستي مبهم
كادري مربع به صورت كج و نامتعـادل دسـت را احاطـه     .ديد، نگه داشته است با ناهماهنگ

هدف و  بيي ها با سايه ،بعدي پراكندة سهي معلق و ها دور اين هر دو را مكعب وكرده است 
كـه تنهـا موجبـات تشـتت ذهـن       انـد  احاطه كـرده  القاي هيچ مفهومي،شان بدون  ناهماهنگ

 كاري تازهاختصار به بازي كامپيوتري هنرجوي  بهطرح روي جلد . دنكن مي بينندگان را فراهم
تصويري محتواي كتاب بـر روي جلـد   ترجمة  خطير جذب بينندگان ووظيفة ماند كه از  مي
  .اطالع بوده است بي آن

منبـع در  پـنج  فقـط   منبع ذكرشده در انتهـاي فصـل  هفده كتاب از مجموع شم شدر فصل  مثالً .2
منـابع در كجـاي ايـن فصـل مـورد      بقيـة  و معلوم نيست  است اين فصل معرفي شده پانوشت

  .اند كتاب ذكر نشده پانوشتقسمت  درعلت يا به چه  اند استفاده قرار گرفته
 ريزي درسـي  برنامه را به اصولاي  صفحه دوم و سوم و چهارم يها البته نويسنده در پايان فصل .3

 )درسـي  ريـزي  برنامهيعني مباني ( ها شده در آن فصل مطرحكه به موضوع  است اختصاص داده
بـه اصـول فلسـفي    اي  در پايان فصل دوم كه مبحث فلسـفي اسـت صـفحه    ،مثالً ؛است  مربوط
مربـوط بـه   ، كه از نـامش پيداسـت   طور همانكه است  درسي اختصاص داده شده ريزي برنامه

  .درسي است ريزي برنامه مباني فلسفي
اما در  ،كنند مي بحث »تحليل محتوا« هرچند بعضي از اساتيد و مؤلفان در كتاب خود از مبحث .4

فصـلي تحـت عنـوان     تر كماند  درسي كه به انگليسي نوشته شده ريزي برنامهي ها كتاب تر بيش
علمي ارتباطـات اسـت و امـروزه     ةرشتاين بحث مربوط به  ،اصوالً ؛آمده است» تحليل محتوا«

در در ايـن زمينـه    ي مسـتقلي هـا  كتـاب زبان  فارسيو  زبان هم در كارهاي نويسندگان انگليسي
  .دسترس است
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