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 بخش بهاره نيك: ترجمه                              درسي برنامه  طراحي
                 

 .يك برنامه درسي ، يك مجموعه طراحي شده  مبتني بر تجارب يادگيري است      

به يك واحد درسي يا  يك دوره كامل برنامه آموزشي چه براي در طراحي يك  

  .شود طراحي ميفراگيران خردمندانه براي  يادگيري مسيردر حقيقت يك   ،خصوص

 

تا  شودآنها موجب مي رعايت است كه  تجاربيك سري اين مسير يادگيري مبتني بر 

 .يابيم  دستانتظارمورد  به نتايجپس از گذراندن دوره 

 

كار در گروه هاي كوچك  ،س ها كال ،در سخنراني ها  شركت اين تجارب نوعا شامل

 .مي شوند  ...و ارزيابيآزمون هاي براي  گي آماد ، ات فرديمطالع ،

 

فهرست  ، مورد انتظارنتايج   ، هدافا    عنا صري چونطراحي برنامه آموزشي در 

مورد توجه قرار مي   ارزيابيي اروشهو  و يادگيري ياددهي  متدهاي  ، لبمطا

 .مي پردازيم عناصر  ه به شرح اينگيرند كه در ادام

 

كم استعداد  متضمن آن باشد كه براي فراگيران  بايد طراحي برنامه آموزشي همچنين

كسب  وهمه شركت كنندگان با پيش زمينه هاي متفاوت برايبوده نيز قابل دسترس 

 .باشنداز شانس يكساني برخوردار ، در دوره موفقيت

 

 بيشتريدانش آموزاني كه به پشتيباني "رابطه با در  بيشتردريافت اطالعات براي 

مراجعه معرفي شده در انتهاي اين مقاله ، "علمي یهاروش"كتاب   به "نياز دارند

 .نماييد

 

 :اهداف

هستند به عبارت   داليل براي تعهد روند يادگيري عمده ترين اهداف برنامه درسي

 .استديگرمنظور كلي يا منطقي  از نقطه نظر دانش آموزان 

ممكن است هدف ديگري را نيز مد نظر  ،براي مثال برنامه ريزي يك دوره درسي

 .آماده سازي دانش آموزان براي استخدام در يك حرفه خاص مثالداشته باشد  

ممكن است براي تهيه كردن يك فراگيري آمار  هم چنين يك واحد درسي در يك برنامه

 .توصيفي هدفي داشته باشد



مطالعات دانش آموزان چه كه ن است آيك برنامه درسي بيانگر اهداف تعيين شده

 .نتايجي را در بر خواهد داشت

 .توجه نماييد كه منظور از اهداف همان اهداف تحصيلي برنامه درسي هستند

يكي از اهداف پيشنهادي در برنامه درسي يا يكي از واحد هاي درسي ممكن است 

ه باشد در حالي كه اين هدف تنها هدف ترغيب بيشتر دانش آموزان به امر مطالع

 .مطرح در برنامه درسي ارائه شده نيست

. 

 

 :یگير ياد انتظارمورد  نتايج
 

به عبارت )آنچه را كه فراگير در صورت دنبال كردن موفقيت آميز برنامه درسي 

ديگر چنانچه فراگير ،برنامه درسي يا واحد درسي را بر اساس ارزيابي انجام شده با 

 .مي نامند  "نتايج مورد انتظار يادگيري"  ،بدست خواهد آورد(ت طي كندموفقي

به منزله به بار نشستن ثمرات پيش مواقع در برخي " نتايج مورد انتظار يادگيري "

 .بيني شده حاصل از پيمودن راهي است كه از قبل پيش بيني شده است

     چوب مناسب براي بدست آمده ، براي دستيابي به يك چار موفق بر اساس تجارب 

 :بايد موارد زير رامورد  توجه قرار داد "نتايج مورد انتظار يادگيري "

 

بيان روشن نتايج در قالب عباراتي كه حاكي از توانايي انجام كارها توسط  (الف

براي مثال بجاي اينكه بگوييم . ي است كه دوره را با موفقيت مي گذرانندانفراگير

توانايي فراگيران " بهتر است توضيح دهيم كه  "خواهند آموخت را...فراگيران داليل"

 ."را پيدا مي كنند... خالصه اي از داليل اصلي   بيان

اين امر نه تنها به فراگيران كمك مي كند تا روي توانايي هاي مورد نظر تمركز 

در جهت ( همان طور كه در ادامه خواهد آمد )ما را در مرحله ارزيابي كنند،بلكه 

دوين شيوه هاي ارزيابي و كارهايي كه بايد در اين مرحله انجام شود نيز كمك مي ت

 .كنند

 

متداول ترين . مي كنندنتايج حاصل از اجراي يك دوره را به انواع مختلف تقسيم  (ب

،تئوري ها،فرموله learning facts)  نتايج شناختي: اين تقسيم بندي ها عبارتند از

 ها، آموختن چگونگي انجام روش) نتايج مربوط به كارايي ،(كردن،اصول و نظاير آن

قراري ارتباط بين محاسبات و فرايند ها ئي كه نوعا شامل جمع آوري اطالعات و بر

مثال توسعه ) استدر برخي زمينه ها اثربخش بودن نتايج نيز مهم   (نتايج مي شوند

 .ري استكه بخصوص براي برخي حرفه ها ضرو ،(رفتارها يا ارزش هاي فرد



همراه " نتايج مورد انتظار يادگيري "ي كسب اطالعات بيشتر در خصوص نوشتن ابر

 .مراجعه نماييدمعرفي شده در انتهاي مقاله با مثالهاي سودمند به مرجع 

 

 :لبافهرست مط 

 

يعني سر  .محتواي برنامه درسي يا واحد درسي است لب،منظور از فهرست مطا

دوره  یهنگام تدوين محتوا.ترتيب عنوان مي گردند ، يا موضوعاتي كه بهفصل ها

 :،اصول زير را مورد توجه قراردهيد

 

 .منطبق باشد مورد انتظار در طرح درس ، یدوره بايد با نتايج يادگير یمحتوا( الف

يك طرح درس موثر عالوه برهدف مند بودن،بوضوح روي نتايج يادگيري برنامه 

دن موضوعات غير مربوط، اگر چه به نوبه خود گنجان. تمركز داشته باشد ،ريزي شده

بوده و ممكن است موجب  جالب نيز باشند،اما نقش آنها نقشي گيج كننده تواند یم

 .هن فراگيران شودذمغشوش شدن 

 

يك طرح درس زماني  .درسي باشد محتواي دوره بايد متناسب با برنامه يا واحد( ب

باشد و فراگيران را در جهت پيشرفت فزاينده و رو به جلو  یموثر است  كه حركت

مواد درسي بسيار مقدماتي   .هدايت كرده و بر اساس آموخته هاي قبلي آن ها بنا شود،

موجب دلسردي يا سر ،يا خيلي پيشرفته نسبت به وضعيت آموزشي موجود آن ها 

 .آن ها خواهد شد یدرگمي آن ها شده و موجب فرسايش انگيزه يادگير

 

 .حتي االمكان بايد به روز بوده و منعكس كننده تحقيقات روز باشدمحتواي دوره ( ج

در برخي مواقع دسترسي به آخرين تحقيقات انجام شده تا زماني كه دانشجويان به 

اما در بسياري موارد امكان اينكه حتي در  .سطح كارشناسي ارشد برسند، مشكل است

ين موضوعات تحقيقاتي با اولين سال دوره هاي كارشناسي صرفا دانشجويان از آخر

 .مي تواند سودمند باشد یخبر شوند،معرفي تحقيقات جار

 

 

 

 

                                                                                                          

 

                                                             

 

 



 متدهاي ياددهي و يادگيري:

 

اين دو متد ابزارهايي هستند كه بوسيله آنها فراگيران با موضوعات فهرست مطالب 

به عبارت ديگر اين روش ها نوعي تجارب يادگيري به حساب مي .در گير مي شوند

هر چند اين متدها . ها پشت سر هم چيده مي شوندآيند كه فهرست مطالب بر اساس آن

شامل مطالب درسي است كه ازطريق سخنراني ها، كالس هاي آزمايشگاهي و فعاليت 

توجه به اين نكته نيز مهم است اما هاي علمي و نظاير آنها  فراگيران تجربه مي كنند 

كمك مي كنند  كه  به اين امر  ييتاكيد اصلي بايد روي فراگيري كلي و راه ها :كه

 :براي مثال.متمركز گردد

 

از عناصر مهم طرح درسي در دانشگاه است و بايد  یمطالعه فردي فراگير يك( الف

بهتر  مورد توجه قرارگيردبويژه در دوره كارشناسي  یهمانند ساير شيوه هاي يادگير

زمان و مطالب مربوط به درس مورد نظر را   سا اينكه دانشجو خود را یجاه است ب

 .                                 او در نظر گرفته شود یمشخص كند مطالب خاصي برا

 

در يادگيري گروهي .ياد گيري گروهي نيز از اهميت ويژهاي بر خوردار است( ب

اساتيد ر مي آموزند كه نه ئبتنهايي ونه از طريق دانشجويان روش هايي را از يكديگ

گنجاندن فعاليت ها و اجراي پروژه هاي گروهي نيز در طرح .آنها را نمي آموزند

  .                                                  بر خوردار است یدرسي از جايگاه مهم

 

  هاي درسي اهميت آموزش آنالين بطور فزاينده اي در بسياري ازبرنامه( ج 

پيدا كرده است واز اين رو الزم است با دقت برنامه ريزي شود تا بطور موثر مورد 

براي آموزش باشد ودر  یمنابع آنالين مي توانند پشتيبان ارزشمند.استفاده قرار گيرد

نيز  را( پردازيم یكه در ادامه به آن م)طراحي منابع آنالين بايد قابليت ارزيابي فراگير

 .      منابع آنالين منظور شود یدر طراح

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 



 :ارزيابي

 

آنچه آموخته است را در يافت كند موثرترين يادگيري را  دبازخورزماني كه دانشجو

ي خود ميزان آموخته هاي قبل مثال فراگيران بتوانند اطالعاتي در مورد .خواهيم داشت

فرايندي كه اين قبيل اطالعات را توليد و ارزيابي مي كند داراي سه فرم . بدست آورند

 :اصلي زير است

 .خود ارزيابي كه از طريق آن فراگير عملكرد آموزشي خود را مشاهده مي نمايد( الف

از آنجا كه هدف ما آموزش دادن و فارغ التحصيل كردن فراگيراني است كه خود 

يكي از عناصر ( خود ارزيابي)ي را مشاهده مي كنند،اين نوع ارزيابي نتايج آموزش

 .مهم برنامه ريزي درسي است

 

ارزيابي هاي  كه در آن  فراگيران نتايج ساير فراگيران را مشاهده مي   (ب

                                                                                                                           احترام واعتماد    .ارزيابي گروهي را مي توان توسعه خود ارزيابي در نظر گرفت.كنند

در ارزيابي براساس تحقيقات انجام شده  .متقابل پيش فرض اين نوع ارزيابي است 

 .چگونگي  داوري كارهاي يكديگر را به عنوان همكارمي آموزندفراگيران گروهي 

وش ارزيابي خصوصي كه در آن يكي از اعضائ هيئت علمي يا دستيار آنها باز ر( ج

 . خورد كار هر يك از فراگيران را همراه با توضيحات الزم ارائه مي دهد

 

گيري فراگير دبا ارائه توضيحات تكميلي در جهت يا)فرم جامع ه ارزيابي ممكن است ب

هت قضاوت ميزان دريافت در ج)فرم خالصهه يا ب( به اطالع او رسانده مي شود

 .انجام مي شود( مطالب  در قالب معيار تعريف شده

 

براي .در بسياري از مواقع روش ارزيابي بر اساس يكي از اين دو فرم انجام مي شود

پس از تصحيح  همراه با توضيحاتي جزئي به فراگير عودت  فراگيرمثال برگه تكاليف 

 .داده مي شود

 

معموال بصورت تخصيص نمره يا نشانه انجام ارزيابي   در ارزيابي به شكل خالصه

اين كار هيئت علمي را در جهت تعيين پيشرفت فرا گير در رابطه با برنامه .مي شود

 .داراي ارزش آموزشي زيادي نيست  اكند ،امي درسي كمك م

   

معموال ميزان يادگيري فراگيران زماني كه نتايج درسي آنان بصورت بيان نقاط قوت 

عف ارائه مي شود،بهتر از حالتي است كه  ارزيابي آنها صرفا بصورت يك نمره وض

بهتر است همراه با توضيهات تكميلي از اين رو ارزيابي هاي خالصه . اعالن شود

 . باشد

 



 یدرس یدرسي و واحد ها مه هاي بيشتر در زمينه نوشتن برنا یجهت كسب راهنماي

 :نماييدبع زير رجوع ابه من

http://www.campus.manchester.ac.uk/tlso/map/teachinglearning

assessment/teaching/curriculumdesign/ 

 

Guidance on Curriculum designcan be found in the 'Students with 

additional support needs' section of the Manual of Academic 

Procedures (MAP). 

Further guidance on writing aims for programmes and units is 

available in the 'Guide to writing aims and intended learning 

outcomes' section of the MAP. 

Sources of information on syllabus design: 

Toohey S (1999) Designing courses for higher education, Society 

for Research into Higher Education/Open University Press, 

Buckingham 

D'Andrea V (1999) 'Organising teaching and learning: outcomes-

based planning' in Fry H, Ketteridge S and Marshall S (Eds), A 

handbook for teaching and learning in higher education, Kogan 

Page, London, pp 41-57 

Course design for resource based learning (multi-volume set in 

specific disciplines) 

Preparing a course : practical strategies for teachers, lecturers and 

trainers / Ian Forsyth, Alan Jolliffe and David Stevens, Kogan 

Page, 1999 

Race, P (2001) The lecturer's toolkit : a practical guide to learning, 

teaching & assessment, Second Edition, Kogan Page, London 

Note: the literature is a little weak on syllabus construction. 

Discussion usually occurs in the wider context of course design. 



 

 

Sources of information on learning and teaching methods (other 

than the appropriate sections of the Manual of Academic 

Procedures): 

Fry, H., Ketteridge, S and Marshall, S (1999) A Handbook for 

Teaching and Learning in Higher Education. Kogan Page, London 

Laurillard, D (1993) Rethinking University Teaching: a 

Framework for the Effective Use of Educational Technology. 

Routledge. London. 

Race, P and Brown, S (1998) The Lecturer's Toolkit. Kogan Page. 

Ramsden, P (1992) Learning to Teach in Higher Education. 

Routledge. London. 

 

Further information and guidance on methods of assessment is 

available in the assessment sections of the Manual of Academic 

Procedures and: 

Hinett, K., and Thomas, J (1999) Staff Guide to Self and Peer 

Assessment. Oxford Centre for Staff and Learning Development. 

Brown S and Glasner A (eds) (1999) : Assessment matters in 

higher education: choosing and using diverse approaches / edited 

by, Buckingham : Society for Research into Higher Education & 

Open University Press 

Knight, P (1995) Assessment for Learning in Higher Education. 

Kogan Page, London. 

LTSN Generic Centre assessment series. 


