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 سخن مترجم 

                               کارآمد است. زیرا بشر برای دوام                                                             بدون تردید تعلیم و تربیت مستلزم داشتن برنامه درسي اثربخش و

                                                                                              و بقای نسل، ناگزیر از کنترل و کارگرداني محیط خویش به مدد نیروی اندیشهه بهودو و آنچهه را از    

                                                                  بایست به نسل جوان منتقل نماید. همزمان با فزوني دانش و آگاهي بشهر        مي                      این رهگذر تجربه کردو

                                                ی اجتماعي پیچیهدو، ناهام تعلهیم و تربیهت از                                                    از حساسیت و اهمیت تعلیم و تربیت و ظهور ساختارها

                و در این میهان      اند                                        هدفمند و قانونمند و راهبردی سوق یافته    های                                 حالت تصادفي و سنتي به سوی ناام

ریهزی   برنامهه  طراحي                                                             درسي نیز از طرح و مقاصد واقع بینانه تری برخوردار گردیدو است.     های         برنامه

جایگزیني، تقویت و بازنگری برنامه درسي است، که منجر بهه  درسي الگویي برای طراحي، اصالح، 

 آورد.  مي شود که فرم، تمرکز و عمل را فراهم  مي ایجاد چارچوبي

درسي، اساتید، مدیران، معلمان و های  این کتاب پیشنهادی است برای مطالعه طراحان برنامه

د است مورد استفادو عالقه مندان درسي، و امی ریزی برنامه                                   دانشجویان علوم تربیتي خصوصا  گرایش

قرار گیرد. تقاضا دارم صاحبناران نارها و پیشنهادهای اصالحي خود را با اینجانب در میان گذارند 

 بعدی کتاب مناور گردد.های  در چاپ، عزیزانهای  تا ضمن بهرو گیری از تجربه

اثر یاری رساندند تشکر و  عزیزاني که مرا در تنایم این اساتید و در پایان شایسته است از همه

 نمایم و از خداوند متعال سالمتي و موفقیت روز افزون را برایشان خواستارم.قدرداني 

ویراستار محترم، که با تالش و تخصص خود زحمت ، آقای دکتر احمد غضنفریاز جناب 

بهترین مشوق  و همواروقت صرف آن نمودو و ها  و ساعتها  و روزپذیرفتند ویراستاری این اثر را 

 کنم. مي سپاسگزاریاند  های پژو هشي بودومن  در انجام کار



 
 

و از جناب آقای محمدرضا محتاج خدا که اولین جرقه ترجمه کتاب را برای مهن ایجهاد کردنهد    

ام  هشي من بودو وهموارو انگشت اشارت پندهایشان وقف راهنمهایي پژوهای  حامي و پشتیبان فعالیت

 بي نهایت سپاسگزارم.،بر و شکیبایي تا اتمام کار ترجمهشد به راو بهروزی و ص

 م که هر چه دارم ثمرو استقامت، ایثار و گذشت و مهرباني آنهاستاز خانوادو ام، پدر و مادر

و زیباترین روحها ها  فرشتگاني که رنجها را به جان خریدو و با واالترین اندیشه بسیار متشکرم.

 کنم. مي سگزاریدلسوزانه برایم زحمت کشیدند سپا

 

 لیال جاوید پرور

 1393اردیبهشت 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 پيش گفتار

. من معتقدم را در دستانتان دارید درسي طراحي برنامهراهنمای رهبر آموزشي برای شما یك کتاب 

و  1ژانت هیل. دهد  مي که این کتاب یك کمك مشخص در زمینه طراحي برنامه درسي را ارائه

                     عمدتا  در دور اندیشي ریزی  برنامه . مؤثر بودن اقدامبر نقش رهبری متمرکز شدو اند 2دونالپریك 

 ، حضور یافتن در اهداف هدفمند ورهبری برای تحریك اولیای مدرسههای  و مهارت گروو

 ها همانطور که آن. به صورتي تصوری برای درگیر کردن  یادگیرندگان قرار داردریزی  برنامه

 در به مدیران اجرایي و رهبران معلمانها  آنهای  . فصل"ری مدیریت نیست رهب"، نویسند  مي

برای طراحي و مرور کیفیت برنامه  سیستميریزی  برنامه برایها  یتنارگرفتن بهترین اعمال و مسئول

 . کند  مي درسي کمك

اجرایي های  و برنامهای  کاملي از چگونگي برقراری توسعه حرفههای  و نمونهها  این کتاب مثال

دانش آموزانشان در نار کنند که معلمان باید برای   مي دهد که اقداماتي را مدلسازی  مي را ارائه

هبران و از ارتباط و آزادی ایجاد شدو از تمایل قبلي به سمت جدایي میان رای  . این چرخهبگیرند

جا دوام پذیری و این ، یك مضمون اصلي در کند. به مهمترین صورت  مي کارکنان را ایجاد

، که آغاز یك برنامه و رها کردن آن ارد. یك ناپایداری قطعي در آموزش وجود دپایداری است

دهند تا   مي را ارائهآنها نویسندگان رهبری با دیدگاهي وسیع . دیگر بسیار آسان استای  برای برنامه

رسه تلفیق نمایید. شما نه را با اساس در حال پیشرفت حیات مدریزی  برنامه به شما کمك کنند که

همچنین مثال هایي کامل و دونالپ گیرید بلکه هیل و   مي چیزهایي یادها  آنهای  تنها از متن نوشته

 . کنند  مي و منابع اجرایي برای کمك به هر رهبر مدرسه نیز ارائهها  کاربردی از برنامه

                                                           
1- Janet Hale 

2- Rick Dunlap 



 
 

دانش های  نیاز  جدید باای ه هدایت مدارس در قرن بیست و یکم مستلزم این است که قابلیت

. طراحي برنامه درسي شیوو مدرني است که هم مطابق باشندها  و جوامع آنها  ن، معلمان آآموزان

 دهد و هم یك فضای الکترونیکي را برای آموزگاران فراهم  مي یك فرآیند گروهي را ارائه

به ویژو چند رهبر کلیدی . دهندراهبردی را برای دانش آموزانشان صورت های  آورد تا انتخاب  مي

دو دونالپو ژانت هیل و ریك ، که به این کار کمك زیادی کردو انداند  برنامه درسي وجود داشته

پ طرفداران پیگیر و هشیاری برای دقت و ریزو کاری در برنامه درسي هیل دون ل. هستندها  تا از آن

 . اند بودو

به  "راهنمای طراحي برنامه درسي"به نام  3وروین( با ک2008ژانت )ریزی  برنامه اولین کتاب

الگوی طراحي برنامه درسي من عمق و ریزو کاری هایي را افزود و من از این موضوع به خوبي 

، من فرصت شنیدن نارات معلمان داخل در جلسات متعدد. ژانت هستمهای  آگاهم و مدیون کمك

 ، طنز و خونگرمي ژانترا داشته ام. آگاهي کردند  مي ژانت اشاروو خارج از کشور که به آموزش 

است و اینکه  فرآیندرساند که این یك   مي . او به برنامه ریز اولیه این مطلب راصبر و شکیبایي دارد

همیشه آموزان  دانش .علم و دانش همیشه در حال رشد است. هرگز به یك نقطه پایان نمي رسیم ما

ما . تندتکامل یافتن هسو طراحي ما نیز همیشه در حال ریزی  امههای برن . ابزاردر حال تغییر و تحولند

 . به تفکر پویا نیاز داریم

سال پیش با ریك دونالپ آشنا شدم آن هم هنگامي که او برای اولین بار به  10           من تقریبا  

. کرد  مي و طراحي برنامه درسي شرکتدر پنسیلوانیا در انستیت 4عنوان رئیس دبیرستان وست چستر

، او پیش از آنهای  رهبر معمولي نبود. طي سالست از همان ابتدا مشهور بود که ریك یك در

گروو هایي از اساتید متعهد و سرزندو خودش را برای انجام و ارائه کارگاهي قوی آوردو است که 

 داند که چگونه همکارانش را  مي این مرد. دریافت کردو استای  بسیار عاليهای  همیشه هم ارزیابي

دانش آموزاني فعال و برنامه درسي با ، . او رهبراني معلمبخشدالهام ها  دارای انگیزو کند و به آن

 . آورد  مي کیفیت به وجود

، عقیدو داشتم که طراحي برنامه درسي را توسعه دادمالگوی  1997هنگامي که من در سال 

مهم و ها  دادن این انتخاب واقعي در صورتهای  ارتباط آزاد و شفاف میان همکاران در موقعیت

. من در مورد آنچه که بعد سازد  مي ال ظهور این امر را ممکندر حهای  فناوریحیاتي بود و اینکه 

                                                           
3- Corwin 

4- West Chester 



 
 

ین ، ممکن نبود متوجه شوم که چگونه اافتاد اطالعات اندکي داشتم. با نگاهي به گذشته  مي اقاتف

. همچنین امکان متوجه شدن یتر کردو اندالح کردو و آن را قو، اصهمه معلمان این الگو را ساخته

متعدد نرم افزار آموزشي های  گرووریزی  برنامه این که طراحي از طریق انرژی پرسنل مدرسه و کار

من از هیل و دونالپ به خاطر عمیق کردن آن کار . شود وجود نداشت  مي یك اقدام جهاني

یك در نوشته هایشان فعال و پژوهشگر ژانت و رای،  سپاسگزارم. به عنوان افراد متخصص و حرفه

 احترام مورد حمایت قرار ، همدلي وهمکارانشان را با صداقتها  آن، به عنوان افراد معمولي. هستند

را به عنوان یك مورد استفادو  "آموزشي برای طراحي برنامه درسي راهنمای رهبر"دهند. من   مي

 . طراحي برنامه را پیش ببرند کنم که مایلند فرآیند  مي مهم برای کساني توصیه

 5هیدی هایس ژاکوب
 

                                                           
5- Heidi Hayes Jacobs 


