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 مقدمه
 

 

برنامه و برنامه ریزی مفاهیمی هستند که انسان را همواره به داشتن اهداف و تالش برای دستیابی به آنهاا ترغیا    
موقعیتهایی نظیر موقعیتهاای آموزشای اهاداف را از    توان در  کنند. اما سوال اساسی این است که آیا همواره می می

پیش تعیین، و به منظور دستیابی به آنها امکانات موجود را بسیج کرد؟ چه کسی یا کسانی صالحیت تعیاین ایان   
اهداف را دارند؟ به منظور بسیج امکانات چه لوازمی مورد نیاز است؟ این لوازم را با چه آرایشی باید طراحای کارد؟   

هاای   توان از میزان پیشرفت به سمت اهداف آگاه شد؟ بهترین زمان به منظاور رصاد و پاایش فعالیات     چگونه می
 های آموزشی و یادگیری چه زمانی است؟ ... موجود به منظور اصالح فعالیت

هاای   تاوان مجموعاه فعالیات    به طور کلی به منظور پاسخگویی به سواالت فوق و ساواالت مشاابه دیگار مای    

هوای   های حین آمووزش، فعالیوت   قبل از آموزش، فعالیتهای  آموزشی را به سه بخش تقسیم کرد: فعالیت

 پس از آموزش.
ه در حاوزه آموزشاهای   دهناد )چا   فعالیتهایی که در حال حاضر بیشاترین ساهم را باه خاود اختصااص مای      

های مرتبط باا بخاش حاین آماوزش اسات. در ایان بخاش         آکادمیک و چه در حوزه آموزشهای سازمانی( فعالیت
هاای   برنامه ریزان آموزشی و درسی به تعیین اهداف، طراحی و سازماندهی محتوا، انتخاب و تدارك منابع و رساانه 

 پردازند. هایی از این دست می یادگیری، انتخاب و اجرای روشهای آموزشی و فعالیت
شاود. هرچناد در مادلها و     هایی که مربوط باه قباو و بعاد از آماوزش اسات کمتار توجاه مای         اما به فعالیت

هاای نیازسانجی آموزشای و ارزشایابی آموزشای بارای توجاه باه         استانداردهای آموزشی مراحو و گامهایی با ناام 

کوه ایون مام وا     شود مسئله زمانی آشکار میه است ولی های قبو و بعد از آموزش در نظر گرفته شد فعالیت

باه   های حین آمووزش درآینود.   بیش از آنکه معطوف به قبل و بعد از آموزش باشند در خدمت فعالیت

کمک به فرامیر به منظور شناسایی نیازهای آموزشی واقعی عبارت دیگر عمده ترین وظیفه نیازسنجی آموزشی 

است. فراگیران  هداف و سرفصل ای آموزشی با نیازهای وی قبل از شروع دورهخود و برقراری ارتباط میان ا
هاای آموزشای و    کنند که احساس کنناد فعالیات   زمانی با انگیزه و اشتیاق در دوره ها و کالسهای آموزشی شرکت می

یادگیری به صورت واقعی پاسخگوی نیازهای آنها است. چند درصد از برنامه ریزان آموزشی و درسای پایش از شاروع    
طراحی و توزیع محتوا و منابع یادگیری، تدوین تقویم آموزشی و اجرای های آموزشی بیش از آنکه دغدغه تولید و  دوره

هوای   برقراری ارتبواط میوان دوره  و  توجیه فرمیران کالسمطلوب دوره ها را داشته باشند انرژی خود را صرف 
در ارتبااط باا ضارورت برگازاری کالساهای       پاسخگویی به سواالت آن او  آموزشی با نیازهای واقعی فرامیران

کنند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده است که بیش از اینکه ذهن خود را مشغول محاسبه و تحلیو اعدادی نظیر  وزشی میآم

معلول ایی وابسته بوه للول   نرخ نفوذ، نرخ مشارکت، نرخ افت و سایر نسبتهای آموزشی کنیم که همگی از جان   
های آموزشی و نیازهای واقعی  آشکار میان دوره به دالیلی نظیر عدم برقراری ارتباط واضح و هستند اساسی دیگری

 مخاطبان قبو از شروع دوره معطوف داریم؟
های بعد از آموزش نیز وضع به همین منوال است. توضایح اینکاه از عماده تارین وظاایف       در ارتباط با فعالیت

ای  سات؛ وظیفاه  ا های درسی کسب شده به محیط واقعوی  انتقال برنامهارزشیابی آموزشی اطمینان یافتن از 
های حین آموزش( باشد باید نگاه به حاال و آیناده فراگیار داشاته      که بیش از آنکه معطوف به عق  )یعنی فعالیت



باشد. به عبارت دیگر به نیازهای امروز و آینده فراگیر و نحوه ارتباط میان مطال  آموختاه شاده و برطارف کاردن     

شایستگی ایی نظیر شناخت دقیق وضع موجوود  م توجه به آن نیازها توجه داشته باشد. چنین نگاهی مستلز
و تا آنها خود با دغدغه ها و نیازهای روز جامعاه و فراگیاران    فرامیر و جامعه در طراحان برنامه و معلمان است

هاای   توانند افرادی توانمند برای برطرف کردن این نیازها پرورش دهند. بناابراین طراحاان برناماه    آشنا نباشند نمی
وزشی و درسی و معلمان باید به منظور انتقال مفاهیم به محیط واقعی ارزشایابی را معطاوف باه حاال و آیناده      آم

پاسخگو بودن نسبت به این نیازها باید تبدیل به یک اصل در برناموه هوا   فراگیر و جامعه طراحی کنناد و  

 .مردد
سااختن گرایای و اصاالحات آماوزش و     کتاب حاضر با عنوان برنامه ریزسی درسی، انتقال چندفرهنگ گرایی، 

پرورش در صدد پاسخگویی به برخی از سواالت و ابهامات و گشودن فضاهایی جدید باه منظاور تفکار و در اداماه     
اقدام در خصوص اصالح فرایندهای جاری آموزشی است. از کلیه خوانندگان فهیم این کتاب خواهشمندم مطالا   

بررسی مبانی و مفواهی   شود و با  )فصو اول( شروع می مه ریزی درسیای بر برنا مقدمهکتاب حاضر را که با 

طراحوی برناموه درسوی،    یابد )فصول دوم، سوم و چهارم( و در ادامه مباحث مرتبط باا   ادامه می برنامه درسی
)فصول چهاارم، پانجم، ششام،     های یادمیری و ارزشیابی آموزشی تدوین اهداف، انتخاب محتوا و فعالیت

کند با توجه به سواالت مطرح شده در این مقدماه کوتااه و باا نگااهی انتقاادی مطالعاه        را مطرح می هفتم و نهم(
 کنند.

)فصول هشاتم و دهام(    تغییر افراد و انتقال برنامه درسیالبته این کتاب فصولی را نیز به مطال  مرتبط با 
زمانی، موانع تغییار و همنناین عواماو    اختصاص داده است که در آن مطالبی نظیر عوامو تغییر، راههای تغییر سا

رونودهای حوال و   گردند. و در انتها باه   موثر بر پیشرفت تحصیلی، تدوین طرح درس و مدیریت زمان مطرح می
پردازد. فصولی که کمی با آننه در بیشتر کتابهای موجاود در حاوزه برناماه درسای      می های درسی آینده برنامه

ای دیگر به مباحث مارتبط باا برناماه     در آن سعی شده است از زاویه و درینه در کشور وجود دارند متفاوت است و
 درسی پرداخته شود.

در انتها امیدوارم خوانندگان این کتاب ما را از نظارات و پیشانهادهای ساازنده و راهگشاای خاود بای نصای         
 ای روشن که از آن ماست. نگذراند. به امید آینده
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