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 ):Curriculum Mapping( يبرنامه درس يبردار نقشه يايكاربردها و مزا
  )يالملل نيمرور نظام مند مستندات ب(

  
  *يماني كوين ،يفرحناز كمال

  
  

  چكيده
 نقشهدرسي نيز استفاده از  در برنامه. نسبت به محيط پيرامونمان به ما كمك نمايندتر   توانند در ايجاد بينش عميق مي ها هنقش :مقدمه

هدف از مرور نظام مند حاضر مشخص نمودن . باشد مؤثريادگيري  -فرايند ياددهينهايتاً برنامه و  تواند در اصالح، بهبود و توسعه مي
  .ي برنامه درسي بوده استبردار نقشهمزايا و كاربردهاي 

 :ازي اصلي اين تحقيق كه عبارت بودند ها هكليد واژ موتور جستجو و سايت اينترنتي و با استفاده از 7از گيري  در مجموع با بهره :ها شرو
curriculum mapping ،curriculum map(s) ،medical ،curriculum development  وplanning  و تركيب آنها، جستجوي

توجه به ميزان مرتبط بودن به سپس با . مقاله وارد مطالعه مروري شدند 179مورد مقاله يافت شد و از بين آنها  1100تعداد . اينترنتي انجام شد
  .مقاله از آنها گزينش نهايي شد و سپس مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 36نهايتاً دو دسته مرتبط و غير مرتبط تقسيم شدند و 

ارد كاربرد به دست آمد كه پس از حذف موارد تكراري و ادغام برخي مو 111مزيت و  112از مجموع مقاالت بررسي شده تعداد  :نتايج
بيشترين مورد مزيت ذكر شده در مقاالت بررسي شده، توسعه فرهنگ مشاركت . مورد مزيت و كاربرد دست يافتيم 29و  32به ترتيب به 

بر اساس متون بررسي شده، عبارت بود از  ها هبيشترين كاربرد اين نقش. بو د )مشاركت بيشتر دانشجويان و كليه اساتيد در برنامه درسي(
  .يي كه دانشجو بايد كسب كندها تپايش و ارزشيابي برنامه درسي از جهات مختلف و با توجه به صالحي

ان درسي، مديران، اساتيد و دانشجويان دارد كه با توجه به ريز برنامهي برنامه درسي كاربران مختلفي از جمله بردار نقشه :گيري نتيجه
به منظور استفاده از كاربردهاي مختلف آن در نظام آموزشي  با توجه به مزاياي نقشه برنامه درسي و. كنند مي زهاي خود از آن استفادهنيا

در . گردد، اساتيد و مديران هر گروه آموزشي، در يك پروژه، نسبت به طراحي نقشه براي يك برنامه درسي اقدام كنند مي كشور، پيشنهاد
  .تواند به دقت و سرعت عمل در پروژه بيافزايد مي مك گرفتن از برنامه نويسان كامپيوترياين راستا ك

  
  ي درسيريز برنامهي، برنامه درسي، بردار نقشه :ي كليديها هواژ
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  مقدمه 

 يارتقا يات آموزش عالمؤسس ريخط يها تيمسؤولاز 
                                                 

مركز  ،يگروه آموزش پزشك ،)ارياستاد( يماني كويدكتر ن: نويسنده مسؤول *
 .، اصفهان، ايراناصفهان يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش پزشك قاتيتحق

yamani@edc.mui.ac.ir  
دانشگاه  ،يآموزش پزشك قاتيمركز تحق. فرحناز كمالي، كارشناس ارشد آموزش پزشكي

  )kamalifarahnaz@yahoo.com. (، اصفهان، ايراناصفهان يعلوم پزشك
در مركز تحقيقات آموزش  285115مصورب به شماره  نامه اين مقاله برگرفته از پايان

 .پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان است

  2/12/90: ، تاريخ پذيرش29/11/90:، تاريخ اصالحيه11/11/90: تاريخ دريافت مقاله

به  ييگو پاسخو  انيدانشجو يريادگي - ياددهي نديفرا
در ). 1(است دهيمتخصصان آموزش د نيمأت يجامعه برا

مناسب و  و توسعه درسي راستا پرداختن به برنامه نيا
فراهم آوردن  يبرا يطرحبه موقع آن به عنوان 

 )2(رانيفراگ يبرا يريادگي يها تاز فرص ي مجموعه
 رشانيخط تيمسؤولات را در انجام مؤسس نيتواند ا مي
 كيو شافرز) Walker(واكر . رساند ياري
)Schaffarzick (يبرا رومنديابزار ن كيرا  يبرنامه درس 
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 دانند كه مي يريادگيفعال  يها تيو جهت دادن قابل كيتحر
  ). 2(شود مي يليتحص شرفتيباعث پ
در منابع متفاوت ارائه  ياز برنامه درس يمتعدد فيتعار

 ،يبرنامه درس فيدر تعر ،كه رونالد دال نيشده از جمله ا
عبارت است از محتوا و  يبرنامه درس«: كند مي اشاره

تحت نظارت  رندگانيادگيآن،  قيكه از طر يرسم انيجر
 درك و فهم را به دست وهيمدرسه، معلومات و ش

نگرش و نظام  ايو  رنديگ مي را فرا ها تمهار ايآورند  مي
را  يبرنامه درس يملك» .دهند مي رييخود را تغ يارزش

مدرسه،  كي يبرنامه درس«: كرده است فيتعر نگونهيا
است كه تحت نظارت  يرسم ريو غ يرسم نديمحتوا و فرا

آنان را  يها تو مهار شيرا افزا رانيمدرسه، دانش فراگ
 يها شو ارز ها يقدر شناس ،ها شدهد و نگر مي گسترش

از موارد، برنامه  يارياما دربس). 3(»كند مي آنان را اصالح
كه در  يو مطالب يآموزش ياز هدفها ياز فهرست يدرس

 يها سالكند؛ در نمي شود تجاوز سيتدر ديمدارس با
است، تا آنجا كه  افتهيگسترش  يمفهوم برنامه درس رياخ

انواع  رنده،يادگي يريادگي يها تيفعال يةكلّ يليبرنامه تفص
 يدر مورد راهبردها يشنهاداتيپ ،يآموزش ليوسا

برنامه را شامل شده  ياجرا طيو شرا يريادگي -ياددهي
 كي ياعتقاد دارد برنامه درس) Harden(ردنها .است

است كه كل آن از مجموع اجزائش  يآموزش برنامه
ا يطرح  كيجاست كه لزوم وجود  نيا). 4(است تر   بزرگ
همانگونه كه . شود ياحساس م ياز برنامه درس يكل نقشه
 طينسبت به محتر   قيعم نشيب جاديتوانند در ا مي ها هنقش

در  زين يدرس برنامه نقشه. نديبه ما كمك نما رامونمانيپ
 - ياددهي نديفرانهايتاً برنامه و  اصالح و بهبود و توسعه

 يها هنقش ونهمچ ها هنقش نيا. باشد مي مؤثر يريادگي
توانند  مي بار توسط آزوبل ارائه شد نيكه اول يمفهوم

 د،ياسات ان،يدانشجو(يبرنامه درس نفعانيكمك به ذ يبرا
 نيمحقق ،يدرس انريز برنامه ،يات آموزشمؤسس رانيمد

ارتباط اجزاء آن استفاده تر   در درك ساده) و مردم
  .)5(شود

برنامه  يبردار نقشه اي "curriculum mapping" عبارت
 ديكه با يراه يبه معنا "curriculum" از دو واژه يدرس

 اي نقشه يبه معنا "mapping"و ) 6(شود  يط
 curriculum(عبارت نيا. شده است ليتشك ،يبردار نقشه

mapping (سيبار توسط انگل نياول )Fenwick W. 

English ( مطرح شد 1978در سال)و پس از آن در ). 6
 )Heidi Hayes Jacobs(توسط جاكوبز  1990سال 

آموزش  نيبسط و توسعه داده شد، از آن پس متخصص
ات مؤسسمختلف ضمن كاربرد آن در  هاي در حوزه
  . به آن داشته اند يمختلف يكردهايرو ،يآموزش

برنامه  يبردار نقشهاستفاده از  شرفتيپ ريتوجه به س با
از متخصصان آموزش،كاربردها  ياريتوسط بس يدرس

و به . اند¬آن منظور نموده يبرا يفراوان يها يو توانمند
آن  يبرا زين يمتفاوتتقريباً متعدد و  فهمان نسبت تعاري

از  يفيتوص"آن را به عنوان  سيانگل. ارائه داده اند
كه به آموزش  يداده شده و طول مدت آموزش يمحتوا

از  ريتصو نيا. كند مي في، تعر"اختصاص داده شده
 شود كه مشاهده مي ياز آن جا ناشبرنامه درسي 

 شرفتيگردد مقدار زمان آموزش به وضوح، بر پ مي
اين كه  گريو د. گذارد يم تأثير رانيفراگ يليتحص
اساس  برو نه  قيكامال دق ديبابرنامه درسي  ماتيتصم

 برنامه جاكوبز نقشه). 6(حدس و گمان، محاسبه شود 

 آوري جمع يداند كه برا مي يجريرا پروس درسي
 اياست كه در كالس  درسي برنامه در باره ييها هداد

آموزش داده شده و با  ،يآموزش منطقه ايمدرسه 
به  يآموزش ياستانداردها ايو  يآموزش مياستفاده از تقو

: را شاملبرنامه درسي  نقشه كياو . شوند مي هم مرتبط
از  يمشروح - 2محتوا  رامونيپ يمختصر حيتوض -1

كه  يابيارز -3و  تأكيدمورد  يها تو مهار ندهايفرا
ردن در ها  ).7(داند يدهد، م مي دانشجو را نشان يريادگي
 ييفضا شينما كيبرنامه درسي  نقشه: دگوي يباره م نيا

 كه همه ياست، به نحوبرنامه درسي از اجزاء مختلف 

مختلف  يها تقسم نيو ارتباطات و اتصاالت ب ريتصو
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 همه يكامل برا ريتصو نيا. شود مي دهيد ينقشه به آسان

ات مؤسس رانيمد د،ياسات ان،يدانشجو(ان برنامه نفع ذي
) و مردم نيو محقق يدرس انريز برنامهو  يآموزش

برنامه درسي  نقشهپس ). 8و1(خواهدبود ديمعنادار و مف
 نيباشد كه به ا ينديفرا ايتواند ابزار  مي در واقع

اندازشان را نسبت به  كند تا چشم مي ان كمكنفع ذي
كرده و بهبود  تيتوسعه داده و آن را تقوبرنامه درسي 

  ).9(بخشند
 ،يدرس يريز برنامه اعتقاد دارد با توجه به توسعه هاردن

 يكردهايو رو يريادگي ديجد يهاياستفاده از فناور راياخ
مورد  يدر آموزش پزشك يابيو ارزش يابيبه ارز ديجد

 وهينسبت در محتوا و ش نيبه هم. توجه قرار گرفته است

آنچه  يول. وجود داشته است ييها تشرفيپ زيآموزش ن
 در باره رساني¬مورد توجه قرار گرفته، اطالع كمتركه 

 انيو دانشجو ديكه اسات نيا. است يدرس يزري¬برنامه
را  زيچه چبرنامه درسي شوند كه  مي چگونه متوجه

 انيكجاست؟ چگونه دانشجو كيپوشش داده و محل هر
شان و  يدر برنامه درس يراتييشوند كه چه تغ مي متوجه

 يها تچه فرصاين كه  و است؟رخ داده  يتوسط چه كس
مورد  يريادگي يامدهايرا به منظور كسب پ يريادگي

چه  ياددهيدانشجو با  يابيدارند؟ ارز اريانتظار، در اخت
 همؤسسبا اهداف برنامه درسي دارد؟ چگونه  يارتباط
منابع اين كه نهايتاً شود؟ و  مي تراز و هم راستا يآموزش

). 10و8(ست؟يهر قسمت از برنامه چ ازيمورد ن
 نيا يها در واقع جواب يبرنامه درس يبردار نقشه
اعتقاد دارد كه  جاكوبز. دينما مي ارائهت را سؤاال
 يرا برا رانيتواند فراگ ميبرنامه درسي  برداري نقشه

  ). 11و10(رو دارند آماده كند  شيكه پ ينامعلوم ندهيآ
بعد از اجرا  يريادگي يامدهايتا پ ياز طراحبرنامه درسي 
 يرا طراحاي  ابتدا استاد برنامه. رديگ مي قرار رييدستخوش تغ

، )fictional, declared or written curriculum( كند مي
 در كالس آموزش داده يراتييبا تغ پس از آن، برنامه معموالً

 سيو از آن چه تدر) taught or real curriculum(شود  مي

 learned or tested(آموزد  مي را يبخش ريشده، فراگ

curriculum)()8كند كه نقشه مي تأكيد سيانگل .)13و12و 

تواند با روشن و واضح نمودن آن چه  ميبرنامه درسي 
 نيشود به دانشجو و استاد كمك كند، تا ا مي پوشش داده

و بهره  نموده كيسه برنامه را تا حد امكان به هم نزد
از مغفول  يريشگيو ضمن پ. را به حداكثر برساند يور

 يريجلوگ زيمطالب، از تكرار مطالب ن يماندن برخ
مناطق  يآموزش رانيمد كايدر آمراي  در پروژه .)8(ندينما
هم سو نمودن و  يمختلف تالش كردند كه برا االتيا

و  ها هسه برنامه، با استفاده از برنام نينمودن ا كينزد
 نيرا در ا رانيمعلمان و مد ،يآموزش يها دستورالعمل

در واقع مشاركت ). 6(نموده و توانمند كنند تيتقو نهيزم
تواند  ميبرنامه درسي  نقشه يدر طراح آموزش دهندگان

كنترل  نيو هم چنبرنامه درسي  شتريهر چه ب تيدر موفق
كنترل بهبود  ).14(آن نقش داشته باشد تيفيبهبود ك

 همه ياست كه برا يتيفعالبرنامه درسي  تيفيك

 اي رانيالزم است و معموال توسط مد يدرس يها هبرنام
 يآموزش يآموزش دهندگان و با استفاده از استانداردها

 نييكه توسط كارشناسان تعاي  منطقه يقراردادها ايو 
است  يابزاربرنامه درسي  نقشه. شود مي شود، انجام مي

و رسم گردد به  يطراح يو با دقت كاف يكه اگر به درست
  .كمك كند ها به آن يابيارز نيتواند در ا مي يخوب

را به ما  ها هگونه نقش نيا يكه لزوم طراح يليدال گرياز د 
  :كند عبارتند از مي تأكيد

 رياز آن چه در سا دياطالعات و دانش اندك اسات •
  .گذرد مي درس يها كالس

  يبرنامه درستر   شيبهتر و ب شبرديلزوم توسعه و پ •
  يو نواقص در مراكز آموزش ها يكاست نييلزوم تع •
در كالس  يبرنامه درس ريفراگلزوم پوشش مداوم و  •

  درس
تر بودن نقشه نسبت به چارچوب كار و مؤثرو تر   شيب •

 ها هنقش نيااين كه  ليبه دل( يبرنامه درس يراهنما
بعد از  ،يبرنامه درس يبرخالف چارچوب كار و راهنما
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  .)شود مي ميمدرسه، ترس ايآموزش در كالس درس 
و  ديدر اسات يبر برنامه درس تيمالك ندياحساس خوشا •

  )7)(مشترك نقشه يطراح ليبه دل( رانيمد
 مختلف رسم يها هبه گونبرنامه درسي  يها هنقش
 يدارا يمعتقد است كه هر برنامه درس ردنها شود، مي

مورد  يريادگي يها امديدانشجو، محتوا، پ: شامل ياجزائ
منابع  ،يريادگي يفضاها ،يريادگي يها تانتظار، فرص

 تيريو مد يابيكاركنان، ارز ،يجدول زمان ،يريادگي
عالوه بر  يبرنامه درس در نقشه هاست، ك يبرنامه درس

 زين انشانيارتباطات م ستيبا مي ها نشان دادن همه آن
اي  نقشه را به صورت شبكه يلذا و). 8(نشان داده شود

، و ها هبرنامه در گر ياز اجزا كيكند كه هر مي ميترس
 نشان داده ها هگر نيخطوط حدفاصل اارتباطاتشان، با 

 از نقشه يساده تر اريانواع بس يول). 1شكل (شوند  مي
نشان  كسيتوان با جداول ماتر مي زيرا ن يبرنامه درس

 كيارائه كرد به شكل  سيانگل كهاي  شكل نقشه نياول. داد
از اجزاء محتوا،  يكيراس بود كه در هر راس  4هرم با 

و  يريادگي يها تمورد انتظار، فرص يريادگي يها امديپ
به  ها هنقش نيعالوه بر آن، رسم ا. گرفت مي قرار يابيارز

 ريامكان پذاي  انهيو را يكاغذ-دو صورت خودكار
  ).16و15(است

  

  
  )8(از نقشه برنامهاي  نمونه :1شكل 
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در سطح  يتكنولوژ عيبا توجه به رشد سر ريدهه اخ در
و  ينترنتيرا به صورت ا نديفرا نيا ها هدانشگا يبرخ ا،يدن

با (سفانه در كشور ما أمت). 18و17(دهند مي برخط انجام
گونه  نيا ياز طراح يموارد) جستجو جيتوجه به نتا

  گزارش نشده است، ها هنقش
از تحقيق حاضر، مرور نظام مند مقاالت، مستندات  هدف

و شواهد موجود داخلي و بين المللي در خصوص بررسي 
 يبرنامه درس يبردار نقشه يها و كاربرد ايمزا

)curriculum mapping(، فراهم  يبا هدف كاربرد
متخصصان و كارشناسان  بينمودن بستر الزم براي ترغ

 يآموزش يها هدر برنام ديمفابزار  نيآموزش به كاربرد ا
  .بوده است

  
  ها شرو
اول  مهيآغاز و تا ن 89دوم سال  مهيكه از ن قيتحق نيا

است كه با  كيستماتيمرور س كيادامه داشت،  90سال 
ي بين المللي و داخلي، با استفاده از كليد ها ترجوع به ساي

: ي اصلي اين تحقيق كه عبارت بودند ازها هواژ
curriculum mapping ،maps ،curriculum ،

medical ،curriculum development  وplanning 
  . جستجو گرديد

اصلي  يجستجو يها در موتور ها هتركيب اين كليدواژ با
 ،google scholar و google:مرتبط شامل يها تيو سا

ERIC ،SpringerLink  وpubmed  جستجو انجام و
همچنين . نتايج به دست آمده با يكديگر تركيب شد

نيز مورد  iranmedex و SIDداخلي مانند  يها تيسا
ي فوق در ها هاي با كليد واژ قالهبررسي قرار گرفتند، كه م

 ها هديچك ايزبان مورد نظر مقاالت . آنها به دست نيامد
در كه  اين الزم به ذكر است با توجه به. بود يسيانگل

google scholar  ًيافته به دست آمد،  116000مجموعا
از  ياري، بسها هكه ضمن عدم امكان بررسي همه اين يافت

در اين  به مطالعه بودند، و دورو يها فاقد شاخص ،آنها
از . يافته اول، مورد بررسي قرار گرفت 100تحقيق فقط 

مورد  كيفقط  pubmedشده در  افتهيمورد  1705
تعداد  ERICدر . با موضوع ارتباط داشت مايمستق
مورد آن  29 هياول يكه پس از بررس ،شد افتيمورد 109
در . انتخاب شدند يليتكم يها يبررس يبرا

SpringerLink  شد كه براساس  افتيمورد  4608تعداد
 افتهي 50مرتبط بودن با موضوع مرتب شده بود، لذا 

كمتر از (بودن موضوع  ديجد ليبه دل. دينخست انتخاب گرد
آن،  يواقع) نهيريد(كشف سابقه  ي، و برا)سال قدمت 40
 ينبود ول يزمان تيمحدود يجستجوها دارا نياز ا كي چيه

 2011تا  1970 يها سالبه دست آمده مربوط به  جيهمه نتا
بررسي عنوان و چكيده  ه،يمالك حذف و انتخاب اول. بودند

 179اساس،  نيمقاالت و حذف موارد تكراري بود، كه بر ا
مقاله مناسب براي بررسي متن كامل و مرور ساختار يافته 

سپس مقاالت مورد بررسي بر . وارد مطالعه گرديدند
و متن  ده،يدر عنوان، چك بيهدف، به ترت ااساس ارتباط ب

به  يمورد بررس مقاالت بيترت نيبد. شدند يكامل بررس
 نيدر ا. دنديگرد ميمرتبط تقس ريمرتبط و غ دو دسته

شد در گروه مرتبط  مي دهيارتباط هم د نيمرحله اگر كمتر
متن كامل و  28مقاله شامل  36تعداد نهايتاً . گرفت مي قرار

مرحله  نيانتخاب مقاالت در ا اريمع .شدند خابانت دهيچك 8
 يبردار نقشهدر مورد  مايمقاله مستقاين كه  عبارت بود از
 ايبا آن،  ييآشنا( ينقشه برنامه درس اي يبرنامه درس

 ايو در سطح دانشگاه ) آن يطراح ايكاربرد و  اي ا،يمزا
  .به دانشگاه باشد ميقابل تعم

ي ها هر مقاله تالش شد پيام ياستفاده از محتوا يبرا
مرتبط با هدف مقاله حاضر شناسايي، استخراج و  اصلي
از  شتريمقاالت بگيري  لذا بحث و نتيجه. شوندبندي  دسته

استخراج اطالعات . مقدمه مورد استفاده قرار گرفتند
توسط يكي از افراد تيم تحقيق صورت گرفت تا 

باعث ايجاد خطا نشود و دقت كار  ديي بين فرها تتفاو
ي مهم به دست آمده از ها هسپس يافت. گردد شتريب

و تحليل بندي  از آن دسته شده و پس ادداشتيمقاالت، 
  .ديانجام گرد
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  نتايج
 يجست وجو جيكه مجموعا از نتا افتهي 1100از 

تقريباً  ايمرتبط  افتهي 503انتخاب شد تعداد  ينترنتيا
مقاله  72تعداد  نياز ا. داده شدند صيمرتبط تشخ

مقاله كامال مرتبط و قابل  36بودند كه تعداد  يقاتيتحق
  .قرار گرفتند ليو تحل هياستفاده بوده و مورد تجز

 يالديم 2011تا  1970 يمذكور در بازه زمان مقاالت
قرار داده شده  يكيالكترون تيدر سا اي دهيبه چاپ رس

مقاالت  نيا با توجه به مطالعات انجام شده در. بودند
 يمورد كاربرد برا 111و  تيمورد مز 112تعداد 

پس از . ذكر شده است يبرنامه درس يبردار نقشهنقشه و 
 تيمورد مز 32تعداد به  نيا يتكرار دادغام و حذف موار

مطابق  ).42تا19و15تا6و1(ديرس مورد كاربرد 29و 
تكرار شده در مقاالت  تيموارد مز نيشتريب ،)1جدول 
مشاركت توسعه فرهنگ  :عبارت بود ند از بيبه ترت

در برنامه  دياسات هيو كل انيدانشجو شتريمشاركت ب(
از برنامه  شتريب تيو حما تيرضا جهيو در نت )يدرس

نقشه  ياي، امكان استفاده از مزا)مقاله 14در (
و  نترنتيوب، ا وتر،يبا استفاده از كامپ يكيالكترون

و  يتواند موجب سهولت دسترس مي كه( نترانتيا
، امكان )مقاله 9در ) (ودبه آن ش دنيسرعت بخش

براساس  انيدانشجو يريادگيقابل اعتماد از  يابيارز
 يدانشجو و استاد از چگونگ يو آگاه يريادگياهداف 

،توجه به دانشجو و نظرات، )مقاله 8در ( يابيارز
 7در ( يق او در برنامه درسيو عال ازهاين شنهادات،يپ

كه در كالس درس  ي، آشكار شدن آموزش واقع)مقاله
با برنامه  سهيمقا يرخ داده است و توجه به آن برا

نقاط قوت و  شدن، مشخص )مقاله 6در (شده يطراح
، و شفاف شدن برنامه )مقاله 5در (ضعف برنامه

  .)مقاله 4در (ان نفع ذيهمه  يبرا يدرس
موارد كاربرد  نيشتري، ب2به استناد جدول  نيچن هم

كه در مقاالت به تكرار ذكر شده  ينقشه برنامه درس
برنامه  يابيو ارزش شيپا: بودند، عبارت بودند از

كه  ييها تياز جهات مختلف با توجه به صالح يدرس
در (موجود  ياستانداردها ايكسب كند و  ديدانشجو با

در (يبرنامه درس )Development(، توسعه )مقاله 13
 يستر برنامه درمؤثربهتر و  تيري، مد)مقاله 9
 نييمنابع، تع صيتخص گيري، ميتصم نه،يزم يابيارز(
و  ي، برقرار)مقاله 9در ) (ياجتماع ييگو پاسخ زانيم

مختلف برنامه  ينشان دادن اتصاالت و ارتباطات اجزا
، مرتب و متعادل نمودن )مقاله 8در (باهم  يدرس

، )مقاله 8در ( يمركز آموزش كي يبرنامه درس
، )مقاله 8در ( يبرنامه درس يو بازساز يبازنگر

، )مقاله 7در (به اشكال مختلف  يدرس ادغام محتوا
آنچه در كالس توسط هر استاد انجام شده  نييتع
 يده سازمانو نحوه  ها يابي، محتواها و ارزها تمهار(

 - ياددهي نديفرا توسعهو  تي، و تقو)مقاله 6در ) (ها آن
). مقاله 6در (و اصالح آن  يدر برنامه درس يريادگي

 ياز نقشه برنامه درساي  مقاله نمونه19در تعداد
  .آورده شده است
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  يبرنامه درس يبردار نقشه يايمزا:  1 جدول
• 

رديف

تعداد  مزيت
مقاالت ذكر 

 كرده 

  14 و در نتيجه رضايت و حمايت بيشتر از برنامه)اساتيد در برنامه درسيمشاركت بيشتر دانشجويان و كليه(توسعه فرهنگ مشاركت  1
تواند موجب سهولت دسترسي و  مي(امكان استفاده از مزاياي نقشه الكترونيكي با استفاده از كامپيوتر، وب، اينترنت و اينترانت  2

 .)سرعت بخشيدن به آن شود
9  

  8 دانشجويان براساس اهداف يادگيري و آگاهي دانشجو و استاد از چگونگي ارزيابيامكان ارزيابي قابل اعتماد از يادگيري 3
  7 .توجه به دانشجو و نظرات، پيشنهادات، نيازها و عالئق او در برنامه درسي 4
  6 آشكار شدن آموزش واقعي كه در كالس درس رخ داده است و توجه به آن براي مقايسه با برنامه طراحي شده 5
  5 شدن نقاط قوت و ضعف برنامهمشخص  6
  4 اننفعذيشفاف شدن برنامه درسي براي همه 7
  4 اطالع اساتيد از نحوه كار اساتيد ديگر 8
  4 افزايش احتمال دستيابي دانشجويان به پيامدهاي يادگيري مورد انتظار و در نتيجه كمك به پيشرفت تحصيلي آنان 9

  3 كاهش آنمشخص نمودن اضافه حجم دروس دوره و 10
  3 امكان اصالح و تصحيح برنامه درسي 11
  3 ي زماني متناسب براي استفاده بيشتر از وقت دانشجويان و اساتيدده سازمان 12
  3 و تجاربي كه دانشجو در كالس درس كسب كرده ها نشان دادن يادگيري 13
  3 بازخورد و تشويق امكان ارائه 14
  2 مختلف يك ترم يا دورههاهمشخص نمودن هم پوشاني برنام 15
  2 همكاري بيشتر اساتيد با يكديگر و امكان بحث و گفت و گو پيرامون برنامه درسي 16
  2 وضوح پيامدهاي يادگيري فراگيران 17
  2 پوشش جامع و فراگير برنامه درسي 18
  2 كمك به مديريت با سهولت هدايت و حمايت از برنامه 19
  1 يادگيري پوشش داده نشدهتعيين اهداف  20
  1 متناسب و هم راستا نمودن اجزاء مختلف برنامه درسي 21
  1 يي اجتماعيگو پاسخفراهم نمودن امكان  22
  1 پويا بودن فرايند 23
  1 )قابليت تغيير،امكان حذف و اضافه نمودن مطالب درسي در برنامه(متنوع و انعطاف پذير  24
  1 آموزش مبتني بر نتايجافزايش درك اساتيد از  25
  1 آگاهي دانشجويان از انتظارات اساتيد از ايشان 26
  1 توسعه كيفيت آموزش 27
  1 تمركز زدايي در برنامه درسي 28
  1 اطمينان از عدم حذف موارد ضروري برنامه درسي 29
  1 و ارزشيابي شده با يكديگراجراشده،متناسب نمودن برنامه درسي طراحي شده 30
  1 افزايش اتصاالت و ارتباطات اجزاي مختلف برنامه با يكديگر 31
  1 )اساتيد و ساير پرسنل درگير در آموزش و برنامه درسي(توسعه و پيشرفت كاركنان 32
  1 امكان مقايسه برنامه با استانداردهاي موجود 33

  100  مجموع 
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  يبرنامه درس يبردار نقشه يكاربردها: 2جدول 
تعداد  كاربرد رديف

مقاالت ذكر 
 كرده 

  13 يي كه دانشجو بايد كسب كند و يا استانداردهاي موجودهاتپايش و ارزشيابي برنامه درسي از جهات مختلف با توجه به صالحي 1
  9 برنامه درسي)Development(توسعه  2
  9 )يي اجتماعيگو پاسختخصيص منابع، تعيين ميزان گيري،ارزيابي زمينه، تصميم(تر برنامه درسيمؤثرمديريت بهتر و  3
  8 برقراري و نشان دادن اتصاالت و ارتباطات اجزاي مختلف برنامه درسي باهم 4
  8 مرتب و متعادل نمودن برنامه درسي يك مركز آموزشي 5
  8 بازنگري و بازسازي برنامه درسي 6
  7 درسي به اشكال مختلف ادغام محتوا 7
  6 )ها ي آنده سازمانو نحوهها، محتواها و ارزيابيهاتمهار(آنچه در كالس توسط هر استاد انجام شدهتعيين  8
  6 يادگيري در برنامه درسي و اصالح آن-تقويت و توسعه فرايند ياددهي 9

  5 پيداكردن و اصالح نقائص و اشكاالت موجود در برنامه درسي 10
  4 هاتحت كنترل در آوردن آن براساس نتايج ارزيابيايجاد تغيير در برنامه درسي و 11
  4 برنامه درسي) Analysis(تحليل  12
  3 كنترل كيفيت برنامه درسي 13
  3 )ارزيابي آنچه سنجش شده نسبت به آن چه آموزش داده شده(ارزيابي دانشجو و پيامدهاي يادگيري او 14
  3 مستندات برنامه درسي مؤثرثبت و ضبط  15
  3 )ي درسي گذشتهها هتعيين برنامه هر سال با توجه به برنام(ي تحصيليهاسالوهاتامين تسلسل يادگيري در ترم 16
  2 اعتبار سنجي داخلي يا خارجي 17
  2 .سنجش شدهتعيين ميزان هم پوشاني برنامه اجراشده با برنامه طراحي شده و هم چنين برنامه 18
  2 با استفاده از برنامه يكپارچه و كمك به ارتقاء عملكرد وي با تعيين نقاط قوت و ضعف برنامه و آموزشپيشرفت تحصيلي دانشجويان 19
  2 تهيه برنامه درسي ميتني بر پيامد و متناسب نمودن پيامدها 20
  1 تعيين اهداف يادگيري پوشش داده شده و نشده 21
  1 ي معتبر و رواها آزمونتهيه 22
  1 ي برنامه درسيها تتعيين اولوي 23
  1 ي آموزشي هر كالسهاتيك تصوير فوري در نماي كلي و جزئي از فعاليتهيه 24
  1 يافتن و استخراج نقائص و اشكاالت آزمون 25
  1 كمك به تشويق دانشجويان براي يادگيري 26
  1 نشان دادن برخي از چشم اندازهاي عمق برنامه 27
  1 ..).وگيري  تفكر انتقادي، برقراري ارتباط، تصميم(موردنياز دانشجويان و گنجاندن آموزش آن در برنامه درسيي اساسي ها تتعيين مهار 28

  1 تعيين وضعيت موجود برنامه 29

  116  مجموع 

  
  بحث

و  ايحاضر، به منظور استخراج مزا كيستماتيمرور س
 يالملل بيندر سطح  يبرنامه درس يبردار نقشه يكاربردها
با آن و نشان  ييضمن آشنا لهيوس نيتا به ا ديانجام گرد
 ،يابزار در نظام آموزش نياستفاده از ا تيدادن اهم

  .گردند بيو كاربرد آن ترغ يبه طراح رانيو مد دياسات
از  يليدر تمام مقاطع تحص يبرنامه درس يبردار نقشه
 يها هرشت تا دانشگاه كاربرد داشته و در همه ييابتدا
و  ياضير ات،يهنر، ادب ،يو مهندس ياعم از فن يليتحص

 يابزار برا نيا. باشد مي قابل استفاده يعلوم پزشك
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 انريز برنامه از كاربران از جمله يمختلف يها هگرو
ات اعتبار مؤسس ران،يمد د،ياسات ،يسو در يآموزش
و قابل  ديمف انيو دانشجو يمحققان آموزش ،يسنج

هر گروه،  يازهايباشد،كه با توجه به ن مي استفاده
با در نظر . دهد مي آنها قرار اريدر اخت ژهيو ياطالعات

همه ساله شاهد  ،يآموزش ها يگرفتن موج مدها و نوآور
مختلف  يها هرشت يدرس يها هدر برنام يراتييتغ جاديا

تواند به بهبود  مي واقعاً يراتييكه چه تغ نيا يول ميهست
است كه كمتر به آن توجه  يزيچ ديبرنامه كمك نما شتريب

انجام  يها يبه استناد بازنگر راتييتغ نياگر ا. شده است
تواند به  مي باشد بهتر يبرنامه درس يبردار نقشهشده در 
از مشكالت موجود  يكي. ديماكمك ن يبرنامه درس توسعه

دوره  كيدروس مختلف  يابيو ارز يابيسر راه ارزش بر
به مستندات  يعدم امكان دسترس يبرنامه درس اي

مدون  ريغ يها هدرون كالس و برنام يواقع يرخدادها
اجزاء و  نيا شيبا نما ينقشه برنامه درس. است دياسات
 نيا ندتوا مي يبه خوب يبرنامه درس كي يها تقسم ريسا

نامه كمك بهتر بر يابيحل نموده و به ارزش زيمشكل را ن
  . كند
بهتر  اداره يبرا يتيريمختلف مد يحال حاضر الگوها در
برنامه  نقشه يوجود دارد، ول يآموزش يها ستميس

 يرا با وضوح كاف ستميدرون س يتواند اجزا مي يدرس
 نيو هم چنتر   قيدقگيري  مينشان داده و در تصم ريبه مد
 نقشه برنامه. منابع به اوكمك كندتر   مناسب صيتخص
بوده و آنها را در  ديمف اريزبسين انيانشجود يبرا يدرس

 يها تدرك بهتر برنامه، انتظارات استاد از او، فرص
 نيو هم چن اريدر اخت يريادگيمنابع  ار،يدر اخت يريادگي

  .رساند مي ياريخود،  يريادگينقائص 
 ميكه تصم يو مراكز ها هاز دانشكد يهمه در برخ نيا با

به علت  رنديگ مي يبرنامه درس يبردار نقشه يبه اجرا
 ياز سو ييها تو مناسب با آن، مقاوم يكاف ييعدم آشنا

از مقاالت وارد شده  يلذا در تعداد. شود مي دهيد دياسات
برنامه  نقشه يو طراح هيبه روش ته ،يبررس نيبه ا

 نيدر هم ييها كتاب يشده است و حت اشاره يدرس
با توجه به تجارب  كي شده است كه در هر فيارتباط تال

 يها گام. مورد اشاره قرار گرفته است ينكات سندهينو
تقريباً كه  يو استفاده از نقشه برنامه درس يطراح ياصل

   :باشند عبارتند از مي در تمام موارد مشترك
 يهر استاد حداقل سه عنصر اصل(داده آوري  جمع -1

 يها تو مهار ندهايفرا) الفاش را كه عبارتند از  برنامه
 كه ن،يو عناو ياصل يمحتوا) ب يريادگي يمورد نظر برا

عملكردها ) مشخص شود و ج يت اساسسؤاالتواند با  مي
  )دهد مي شرح شده اند، يابيكه ارز يريادگي جيو نتا

 كيدر  دياسات گريبا د ها هبه اشتراك گذاشتن نقش -2
كنترل با استانداردها، كشف نقائص، استخراج .(گروه

  )7)(يكمبودها و جدول زمان
در گروه  دياسات گريبا د ها هبه اشتراك گذاشتن نقش -4
  گريد

  ديبا همه اسات ها همرور نقش يگروه بزرگ برا ليتشك
 ايو  يبازنگر ،يدگيتوان فورا رس مي كه ينكات نييتع -5

  . ادغام كرد
 يبرا اديو ز يبه زمان طوالن ازيكه ن ينكات نييتع -6

  .دارد يبازنگر
 يهر سه سال مجددا باز نگر: يادامه چرخه بازنگر -7

  )32(شود مي انجام
  

   يبرنامه درس يبردار نقشه مراحل
  

  يارائه نقشه با اطالعات كالس مرحله) الف
در ( يدرس يريز برنامه ميت ايتوسط استاد  يبردار نقشه 

) شود مي و اجرا يريز برنامه ميكه توسط ت يمورد دروس
، ها يابيشود كه ارز مي شود و از آنها خواسته مي انجام

را كه در هر كالس درس  يمهم يها تمحتواها و مهار
ارائه و  نيا. دهند شيمرتب كرده و نما بيداشته اند به ترت

 يكاغذ اي يكيالكترون آماده يها تواند در قالب مي شيانم
 گريبه هر شكل د ايو  يينقشه فضا اي سيتربا جدول ما
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تمام شده تقريباً مرحله اصل كار  نيا انيدر پا). 31(باشد
 يرا همان زمان يبرنامه درس يبردار نقشهزمان  و معموالً

در . شود مي مرحله اختصاص داده نيدانند كه به ا مي
 نيبتقريباً زمان،  نيا يميانجام شده توسط رح يررسب

با  يبعد يها گام يول). 14(ذكر شده است قهيدق 45تا  30
  .)31(شود مي دانشكده انجام دياسات ريمشاركت سا

  
  دياسات ريتوسط سا يمرور اطالعات كالس مرحله) ب

مرور  اطالعات مربوط به كالس، مرحله لياز تكم پس
آن، در چند مرحله،  ليشودكه با تكم مي اطالعات شروع

مشكالت مربوط به ، ها ينقاط قوت و ضعف، هم پوشان
آن، در طول  يو افق يو تناسب برنامه و تراز عمود يتوال

كه  نيبا توجه به ا. شود مي اصالح آشكار يدوره برا
شود  مي انجام گريد دياسات توسط ها همرور نقش

آموزش  برنامه شرفتيبه پ يبرنامه درس يبردار نقشه
و منافع  ايدر واقع مزا. كند مي كمك زيناي  حرفه نيب

  .شود مي جا مشخص نيا يبرنامه درس يبردار نقشه
  
  :و تكامل يبازنگر مرحله )ج

 شرفتيهمواره در حال پ يبرنامه درس يبردار نقشه
داده اند،  ليمرور را تشك يها ميكه ت ييها هدانشكد. است

 نيگردند تا ب مي ييها همكرر به دنبال را يدنظرهايبا تجد
برنامه  جهيمختلف پل بزنند و در نت يدرس يها هبرنام
دانشكده محور  يكالس محور را به برنامه درس يدرس
لذا دائما در حال به روز كردن نقشه ). 16(دكنن ليتبد

  ). 31(هستند يبرنامه درس
   ياثربخش نمودن نقشه برنامه درس يها هرا

 ياز سو يكاف تياز حما ديبا ينقشه برنامه درس هيته •
  .برخوردار باشد يمركز آموزش تيريمد
 اريدر اخت دينقشه و مرور آن با هيته يبرا يزمان كاف •

او  يو زمان آن جزء ساعت كار رديقرار گ دياسات
  .محاسبه شود

رهبر  كي يدارا ديبا يبرنامه درس يبردار نقشههر پروژه 
  .باشد ريمد اي
بتوانند از آن استفاده  ديبا يبرنامه درس نفعان يذ يتمام •

  .آنان باشد يازهايمناسب ن ديبا نيبنابرا. كنند
 يبرنامه درس يبردار نقشهمثبت  يفوائد و كاربردها •
 رهيكاركنان و غ ان،يدانشجو د،ياسات يتمام يبرا ديبا

  .داده شود حيتوض
 يبرا يدسترس زانينحوه تعامل كاربران با نقشه و م •

  .مشخص شود ديان بانفع ذيهر دسته از 
  

  گيري نتيجه
تواند منافع  مي يبرنامه درس يبردار نقشهاستفاده از 

لذا . به همراه داشته باشد يهر نظام آموزش يبرا يفراوان
 ا،يمزا نيبا توجه به ا ديو اسات رانيگردد، مد مي شنهاديپ

 كيمختلف آن، در  يبه منظور استفاده از كاربردها
 يبرنامه درس كي ينقشه برا يپروژه، نسبت به طراح

 شروع و در ابتدا بهتر است از نمونه يبرا. كننداقدام 
راستا كمك گرفتن از  نياستفاده شود در اتر   ساده
تواند به دقت و سرعت عمل  مي يوتريكامپ سانينو برنامه

  .ديافزايدر پروژه ب
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Applications and Benefits of Curriculum Mapping : a Systematic 
Review of International Documents 

 
Farahnaz Kamali1, Nikoo Yamani2 

 
Abstract 
 
Introduction: Maps can create a deeper insight of our surrounding environment. The map can also be used 
in curriculum for its reforming, and developing and ultimately improving teaching-learning process. This 
systematic review aimed to identify applications and benefits of curriculum mapping. 
Methods: Seven search engine and websites were searched using the keywords including curriculum 
mapping, curriculum map (s), medical, curriculum development and planning. 1100 article was found and 
179 article were enrolled in the study. Then the relevant article (i.e. 36 articles) were selected and analyzed. 
Results: 112 advantage and 111 applications were found in reviewed articles. 32 advantage and 29 
applications were listed after removing repetitive cases and merging some cases. The most common 
mentioned advantage was developing a participation culture (students and teachers participation in 
curriculum). Most applications of these maps were curriculum monitoring and evaluation from different 
perspective regarding to the required competencies for students. 
Conclusion: Various users including curriculum planners, administrators, professors and students use 
curriculum mapping according to their needs. Regarding the benefits of curriculum mapping and its various 
applications in the educational system, it is suggested that teachers and administrators in each department, 
design a curriculum map in a project. In this regard, computer programmers can increase accuracy and 
speed in the project. 
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