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  (کوریکولوم) 1برنامه درسی

اقع شود و در وهای علوم پزشکی به آن کوریکوم گفته میاصطالح برنامه درسی که در دانشگاه

ها معموال بجای ترجمه آن، همان اصطالح انگلیسی آن را اندرکاران آموزشی این دانشگاهدست

به معنای میدان مسابقه یا راهی که باید  currereشناسی از واژه التین برند، از نظر لغتکار میبه

 طی شود، گرفته شده است. 

ریزی درسی را سازماندهی یک لوی برنامهدر مورد تعریف کوریکولوم اتفاق نظری وجود ندارد. 

های یاددهی یادگیری جهت ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزشیابی سلسله فعالیت

بورد آموزشی انگلیس، کوریکولوم را بیان اهداف کلی و عینی،  .داندیمیزان تحقق این تغییرات م

محتوا، تجارب، پیامدها و فرایندهای یک برنامه آموزشی که در آن ساختار آموزشی، سازماندهی 

د، بینی شده باشهای مورد انتظار از نظر یادگرفتن، یاددادن، بازخورد و نظارت پیشبرنامه و روش

 .کندتعریف می

اندرکاران این حوزه، الزامی یکولوم دارای عناصر اصلی و فرعی است که شناخت آن برای دستکور

است. منظور از عناصر، اجزایی هستند که در یادگیری موثرند. از مهمترین عناصر کوریکولوم 

های یادگیری و ارزشیابی اشاره کرد. هدف -های یاددهیبه عناصر هدف، محتوا، روشتوان می

کند. همه مراحل برنامه درسی نیازمند مسیر حرکت و غایت آموزش را مشخص میآموزشی 

باشد. عنصر محتوا به آنچه دانشجو باید برای رسیدن به هدف مدنظر بیاموزد، وجود هدف می

باشد که تا یادگیری مهمترین قسمت اجرایی برنامه درسی می -های یاددهیاشاره دارد. روش

کارگیری آن به علم و هنر وی بستگی دارد. ارزشیابی است و به حد زیادی در اختیار مدرس

 دهد.ها و بررسی مشکالت فرایند تدریس و یادگیری را نشان میمیزان تحقق هدف

 م،کوریکولو عناصر درباره شده ارائه برداشت ترینکوریکولوم عناصر دیگری نیز دارد. مشهور

 محتوا، ی،مواد آموزش اهداف، عنصر 9 قالب در باشد کهمی 2کالین یسبندی الگوی فرانسهطبق

. تاس دهبندی، زمان و فضا ارائه ش، گروهارزشیابی یادگیری، راهبردهای یادگیری، هایفعالیت

ها باشد و هر عنصر از دیگر عناصر تاثیر پذیرفته و بر کیفیت آنالبته این عناصر منفک از هم نمی

نتخاب صورت متقابل است. با اعناصر و اجزای کوریکولوم به گذارد. بنابراین ارتباط بیننیز اثر می

های یادگیری بهتری  برای دانشجویان توان فرصتو سازماندهی صحیح عناصر برنامه درسی، می

 ایجاد نمود.
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 انواع کوریکولوم
کنند. آنها در دوران تحصیل تحت دانشجویان تجارب یادگیری متعددی در دانشگاه کسب می

وچ، های رسمی، پنهان، پتوان به کوریکولومگیرند که میهای مختلفی قرار میکولومتاثیر کوری

 کرد.  زاید و فوق برنامه تقسیم

 3کوریکولوم رسمی -1

ند، کنریزی میریزان درسی برای رشد و تربیت فراگیران طراحی و برنامهآنچه طراحان و برنامه

مدون و آشکاری دارد، در آن تجارب معینی های کوریکولوم رسمی است. این نوع برنامه، هدف

گیری و هماهنگی شود و در مورد ارزشیابی نیز تصمیمبرای تحقق اهداف و محتوا پیشنهاد می

کوریکولوم رسمی که به آن کوریکولوم صریح، آشکار یا قصد شده نیز گفته . آیدبه عمل می

های درسی قابل وال در کتابهای نظام آموزشی هر کشور است که معمشود، شامل برنامهمی

های مشخص و از پیش تعیین شده آن را در کالس مشاهده است و مدرس بر اساس سرفصل

کند. به عنوان نمونه، در رشته کارشناسی بهداشت محیط، محتوای ارائه شده درس پیاده می

ای علوم پزشکی های از کوریکولوم رسمی است. در دانشگاههای مهم هوا نمونهکنندهدرباره آلوده

 گردد. ها ابالغ میریزی علوم پزشکی تدوین و به دانشگاهها توسط شورای عالی برنامهاین برنامه

  4کوریکولوم پنهان -2

 کوریکولومدهند. کوریکولوم رسمی بخش کوچکی از آن چیزی است که موسسات آموزش می

های درسی است که دانشجویان از فرایند برخورد با محیط و عناصر دخیل در پنهان شامل برنامه

ها، رفتارها و مجموعه قوانینی پنهان شامل دانش، اعتقادات، نگرش کوریکولومکنند. آن کسب می

صورت قصد شده و هم به صورت قصد نشده در نظام فکری خود درونی است که دانشجویان هم به

های آموزشی قابل مشاهده سازند. این برنامه به صراحت در برنامه درسی قصد شده نظاممی

تواند سبب تجربه یادگیری شده و های فراگیران با عناصر محیط آموزشی، مینیست. تعامل

ی صریح، های درسموجبات تغییر در فراگیر گردد. نیروی تاثیرگذاری این برنامه به مراتب از برنامه

پیام  شود، بطور ضمنیباشد. مثال  استادی که به موقع سر کالس حاضر میتر و بیشتر میپایدار

دهد. یا وقتی اهمیت مدیریت زمان و نیز احترام به حقوق دیگران را به فراگیران آموزش می

یابند، شیوه ارتباط پزشک با بیماران، بطور ضمنی اساتید و دانشجویان در درمانگاه حضور می

دهد. اساتید رام به حقوق بیمار و ارزش قائل شدن برای وی را به فراگیران آموزش میپیام احت

باید در نظر داشته باشند که دانشجویان بیشتر از اینکه به معلومات اساتید که به آنها انتقال 
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دهند و از این حیث باید الگوی ها را مورد توجه قرار میدهند توجه کنند، رفتارهای آنمی

 برای دانشجویان باشند. مناسبی

 که آنچهشود و های آموزشی یاد داده میمعتقد است بین آنچه به دانشجویان در محیط 5گلیکن

گیرند تمایز اساسی وجود دارد که بیانگر برنامه درسی پنهان بوده و در برگیرنده آنها یاد می

سی در حیطه برنامه در نظرانبه گفته برخی از صاحبگیری درسطح تعامالت بین فردی است. یاد

تر و کاراتر از برنامه درسی رسمی جهت وصول ها حتی اثراتی به مراتب عمیقپنهان، این برنامه

، زیرا شیوه مورد استفاده آن برای انتقال به اهداف یک موسسه آموزشی دارند یا عدم وصول

  آموزش، به طور ضمنی و ناخودآگاه است.

مدرسه، جو سازمانی و فضای حاکم بر مدرسه، محیط فیزیکی های عوامل زیادی از جمله ارزش

و ظاهری مدرسه، قوانین و مقررات آموزشی، نظم و انضباط، امکانات آموزشی وکمک آموزشی، 

آموز، ها، روابط متقابل معلم و دانشهای ارزشیابی آنهای رفتاری و شخصی مربیان و شیوهویژگی

ا، هگی ارتباطات و پیامدهای ضمنی مستتر در آنارتباط پرسنل مدرسه با یکدیگر، چگون

 .گیری برنامه درسی پنهان دخالت دارندهای تشویقی و تنبیهی و ... در شکلسیاست

  6کوریکولوم پوچ -3

 شود، نسبت به کوریکولوم رسمی و پنهان قدمتکوریکولوم پوچ که خنثی یا عقیم نیز نامیده می

 اهدر دانشگرا  هانتوانند آن جویاننباشد و دانش کوریوکولوماگر مفاهیم خاصی در کمتری دارد. 

ریزی امهنظام برنوقت  هربه عبارت دیگر گیرند. پوچ قرار می کوریکولوم جزوبیاموزند، این مفاهیم 

 ردنگنجاند و یا مطالب گنجانیده شده  کوریکولومدرسی برخی از مفاهیم و مسائل را عمالً در 

ها آموزان و دانشجویان متناسب و برای آنای درسی با سن عقلی دانشهیا کتاب هاکوریکولوم

کلی این برنامه به آنچه که در دانشگاه، از  . بطورنامندپوچ می کوریکولومرا  آنقابل فهم نباشد، 

ین دهد که اشود و به دانشجویان این پیام را میشود، گفته میروی عمد یا غیرعمد، تدریس نمی

 عناصر ارزش زیادی ندارند. 

گیرندگان اندرکاران و تصمیمپوچ، مفهومی است که هدف آن جلب توجه دست کوریکولوم

های درسی به تامل و اندیشه درباره مواد و مفاهیم آموزشی است که از نظام آموزشی حذف برنامه

حذف این های مرتبط با آنها محروم هستند. هآموزان از آموختن تجربشده است. در واقع دانش

توانند با مواجهه با آن برنامه، کسب کنند آموزان را از مجموعه تجاربی که میمواد آموزشی، دانش

های اجتماعی مجازی و یا آموزش مسائل زناشویی سازد. مثال عدم توجه به مقوله شبکهمحروم می

 باشد. پوچ می کوریکولومهایی از های درسی، نمونهدر کتاب
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ها باید هوشیارانه و با توجه به نیازها یا گیریکه تصمیم حاوی این پیام استپوچ  کوریکولوم

 .سنت نشودعادت و آفت دچار ریز برنامهباشد و های حال و آینده فردی و اجتماعی ضرورت

 ده،باقی ماننسبت به آنچه  شدهآیا آنچه حذف : که مدام از خود بپرسندریزان درسی باید برنامه

 ،فرهنگی برنامه درسی با شرایط تحول اجتماعی، آیا از اهمیت و اولویت کمتری برخوردار است؟

 سازگار است؟ سیاسی و... اقتصادی،

 پوچ نیز انواعی دارد: کوریکولوم

 پوچ آشکار کوریکولوم  -

اندرکاران برخی از محتواهایی که به شکل آشکار از برنامه درسی حذف شده است و دست

شود. مثال آموزش آموزش نسبت به حذف آن آگاهی دارند، برنامه درسی پوچ آشکار نامیده می

 برنامه درسیهای درسی پوچ آشکار است. ای از برنامهموسیقی در برنامه درسی کشور ما، نمونه

 به برنامه درسیتواند می ،شدشناسایی  ،از آنکه با استفاده از چارچوب ارزشیعد بپوچ آشکار 

  .کندراه پیدا می رسمی

 پنهان کوریکولوم پوچ  -

ی پوچ برنامه درسبه آن ابعاد پوشیده و پنهانی دارد که  ،صریحبرنامه درسی پوچ، عالوه بر بعد 

 تواند به دو شکل وجود داشته باشد: و می شودگفته میپنهان 

ه های ویژه منطقالف( حذف برخی از مباحث در برنامه درسی صریح به دلیل شرایط و موقعیت

یا یک کشور، همچنین هنگامی که بین برنامه درسی قصد شده و اجرا شده فاصله و شکاف وجود 

 داشته باشد نمودی از برنامه درسی پوچ پنهان است. 

اسخگو نبودن برنامه درسی در یک زمینه یا موضوع خاص درسی نسبت به شرایط ب( پ 

 المللی نیزمتحول اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعم از جامعه محلی و بین

 .دهدشکل دیگری از برنامه درسی پوچ پنهان را نشان می

ن درسی یک عنواصرف بینی که باید از پیش سازدرا متبادر میپیام  این پنهان برنامه درسی پوچ

گان و گیرندتوجه تصمیم . براساس این برنامه باید جهت جلب، عبور کردآشکاردر برنامه درسی 

 .تالش کردریزی درسی تزریق پویایی به فرآیند برنامه

 7کوریکولوم زاید -4

با نیازهای جامعه و طور کامل بهپس از گذراندن دوره تحصیلی آموزشی،  فراگیرانهای آموخته

بخش زیادی از آنچه را که دانشجویان در فرآیند توان گفت میبازار کار منطبق نیست. به نوعی 

پس از طراحی و اجرای مکرر در ها کوریکولوم. استریختنی  ، زاید یا دورگیرندمیتحصیل فرا 
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رو "صورت پدیده گیرند، در غیر اینصورت ادواری مورد تجدید نظر قرار ه بایست بطی زمان می

 .افتداتفاق می "کوریکولومبه زوال رفتن 

دم نوسازی به کهنگی، عشود اثر نیز گفته میفایده یا بیکه به آن کوریکولوم بیزاید کوریکولوم 

 تالها با نیازها و تحوو بهسازی و همچنین عدم ارتباط دروس و محتوای برنامه درسی دانشگاه

ل یالهایی از برنامه درسی آشکار و طراحی شده برای هر رشته که به دشاره دارد. بخشاجتماعی ا

 .گویندد مییزا کوریکولومح آن را الد باشد، در اصطیمختلف، ناکارآمد یا زا

ام آنچه که نظ بهپوچ  توان گفت کوریکولومهای باال میبراساس مطالب گفته شده در قسمت

اما کوریکولوم زاید به ، نمایدمیمورد غفلت قرار گرفته اشاره  اما باید به آن بپردازد،آموزشی 

زاید را در واقع  کوریکولوم ، توجه دارد. برخی"اما کارآمد نیست آنچه در نظام آموزشی هست،"

 .شود و نباید تدریس شودیعنی آنچه که تدریس می :دانندپوچ می کوریکولومآن روی سکه 

 د به دنبال به تصویر کشیدن آن است، تغییر ویکه برنامه درسی زا حات یا آنچهالبرای انجام اص

های درسی موجود راهکاری بازنگری برنامه ح والطریق اص از کنار گذاشتن برنامه درسی ناکارآمد

های آموزشی باید بطور مداوم پایش گردد و در مطالب . بنابراین کوریکولومگرددق میالمناسب اط

 ها برای این امر، گرفتنی منقرض تجدید نظر صورت پذیرد. یکی از روشهاتاریخ گذشته و روش

نفعان آموزش عالی درخصوص نقایص کوریکولوم بازخورد مستمر از دانشجویان، اساتید و سایر ذی

 از نظر بالینی، علمی یا اجرایی است.

  8فوق برنامه کوریکولوم -5

های فوق برنامه شامل هر نوع فعالیت در زمینه موسیقی، نقاشی، تئاتر، ورزش، شوراها و انجمن

 اما در محیطشود که خارج از محدوده دروس از پیش تعیین شده دانشگاه، مختلف و ... گفته می

ها شود، مشارکت در آنبرگزار میخارج از ساعت آموزشی ها این فعالیتشود. ارائه می دانشگاه

ه های فوق برنامه ککنند. فعالیتای کسب نمیهداوطلبانه بوده و دانشجویان برای انجام آنها نمر

 .شودبا دانشگاه در ارتباط نیستند در این تعریف گنجانده نمی

های فوق برنامه به منظور تثبیت، تعمیق، آشنایی و کارکرد عملی در طول سال تحصیلی فعالیت

شود تا به رشد و تعالی، شکوفایی استعدادها و مشارکت در رفته میبرای فراگیران درنظر گ

 .ها در توسعه تجربیات تربیتی فراگیران نقش مهمی داردهای عملی کمک کند. این برنامهبرنامه
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 9های درسی از نظر آیزنربرنامه

نوع برنامه والً از سه ی معمسهای درآیزنر، در فرایند طراحی، تولید و اجرای برنامه طبق نظر

 آید. سخن به میان می 12کسب شدهو  11اجرا شده، 10قصد شدهی درس

ها، ه آرمانبگویند، که به آن برنامه درسی آشکار، مکتوب یا رسمی نیز می درسی قصد شده هبرنام

و شیوه ارزشیابی پیشرفت یادگیری در یک برنامه  یادگیری -های یاددهیمحتوا، روشها، هدف

ریزان تهیه و تولید شده و در کند. این برنامه درسی توسط کارشناسان و برنامهدرسی اشاره می

ی، های درسشود و معموال از طریق تحلیل کتابسطح ملی یا نظام آموزشی به مدارس تجویز می

های رسمی، مورد بررسی و مطالعه قرار بخشنامه ها وراهنمای برنامه، امتحانات، دستورالعمل

 .گیردمی

یادگیری است که از سوی مدرسان  -مجموعه اقدامات و فعالیتهای یاددهی برنامه درسی اجرا شده

به . آیدهای آموزشی به اجرا در میمحیط های درس وواقعی کالس هصحن و مجریان برنامه در

آموزان درکالس درس با آن درگیر کند که دانشاشاره میبه محتوای واقعی برنامه درسی  عبارتی

 دهند. و مدرسان حقیقتا آموزش می شوندمی

چیزی است که فراگیران از برنامه درسی یا تجربه شده، آن برنامه درسی کسب شدهمنظور از 

ق هایی است که از طریکنند. به عبارت دیگر یادگیرینوشته شده و آموزش داده شده، دریافت می

آموزان های دانشها و نگرشها، مهارتای از دانشبه اجرا درآوردن برنامه درسی در مجموعه

آموزان بتوانند به بخش قابل توجهی از که در این مرحله دانشرود آید و انتظار میوجود میبه

 .های برنامه درسی قصد شده نائل گردندهدف
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 منابع:

بررسی میزان همخوانی و هماهنگی بین سه برنامـه درسـی قصـد شـده، اجراشده و . 1885 .حمدی، غالمعلیا

  .51-92، صص 88، شماره 22. دوره فصـلنامه تعلیم و تربیت .ابتداییره شده در برنامه جدید آموزش علوم دوکسب

سازی یادگیری مفهوم. 1891زرافشانی، کیومرث.  .عارفی، محبوبه .فتحی واجارگاه، کوروش .لرگانی، سیده مریمحسینی

گیری و مطالعات اندازه .زائد و راهکارهای کاهش آن در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه صاحبنظران آموزش عالی

 .9-88، صص 9، شماره 5دوره  ارزشیابی آموزشی،

. ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دوره 1889لو، صالح. ربیعی، مهدی. محبی امین، سکینه. رشید حاجی خواجه

 .19-28، صص 1، شماره 1آموزش مجازی دانشگاه فردوسی مشهد. مجله افق توسعه آموزش پزشکی، دوره 

 ریزی درسی. تهران: انتشارات سوره.. اصول و مفاهیم اساسی در برنامه1878. زادگان، محمدعباس

کسب شده در  گسست آموزشی: فاصله برنامه درسی قصد شده و. 1897غربا، مبینا. رحیمی، حمید. دهباشی، اکرم. 

 .98-111، صص 17، شماره 9. سال دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی .نظام آموزش عالی ایران

 ریزی درسی، تهران: انتشارات بال.. اصول و مفاهیم اساسی برنامه1888فتحی واجارگاه، کورش. 

های راهنمای تهیه و تدوین فعالیت .1881. گلچین، منیژه. یوسفی، جمشید. مظفری، عباسعلی. خانی، منوچهرفضلی

 مکمل و فوق برنامه. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت.

 ریزی درسی مدارس. فریده مشایخ. تهران: دفتر امور کمک آموزشی وزارت آموزش و پرورش.. برنامه1890لوی الف. 

. بررسی و ارزیابی 1895امین، امینه. آذرفر، آنوش. ربیعی، مهدی. بدیعی، زهرا. روانشاد، یلدا. حیدرزاده، هاجر. محبی

علوم پزشکی مشهد. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی.  های کودکان: مورد دانشگاهبرنامه درسی پنهان گروه بیماری

 .5-15، صص 21، شماره 9دوره 

 ریزی درسی، راهنمای عمل. تهران: نشر پیام اندیشه.. برنامه1888ملکی، حسن. 

بررسی میزان همخوانی . 1891ملکی، حسن. دالور، علی. احمدی، غالمعلی. حاجی تبار فیروزجانی، محسن. 

تی، شناسی تربی. فصلنامه رواناجرا شده، و کسب شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان شده، درسی قصدبرنامه

 .105-119، صص 27، شماره 8سال 

 اندازها. تهران، سمت.ها، رویکردها و چشم. برنامه درسی: نظرگاه1898مهرمحمدی، محمود و همکاران. 

. آموزش برای یادگیری و یادگیری برای آموزش. تهران: 1888سهراب. پور، نژاد، لیلی. نجفیپور، صدیقه. مصلینجفی

 انتشارات امید.

 


