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  طراحــی " بــا عنــوان  2درفصــل "طراحــی و اجــرا  :برنامــه درســی میــان رشــته اي    "در کتــاب ) 1989(جیکــوبز    

هـاي  هـر   درسی اشاره کرده و ضمن بیـان ویژگـی  ، به شش مورد از انواع طراحی برنامه "هایی براي برنامه درسی تلفیقیگزینه

  : مزایا و معایب آن را نیز بیان می کند، مورد

طراحی محتواي  رشته محور
3

 :

مـواد درسـی بـه طـور مجـزا، در      . هاي علمـی اسـت  بر روي بیان و شرح دقیق رشته ین نوع طراحی برنامه درسی، تمرکزدر ا   

مـواد  . گیـرد  فیق صورت نمـی هیچ تالشی براي تل. گیرندقرار میزمانهاي جداگانه و مستقل از یکدیگر در برنامه درسی مدرسه 

و تربیت بدنی  به طور متـداول در برنامـه    م، مطالعات اجتماعی، موسیقی، هنردرسی سنتی مانند هنرهاي زبانی، ریاضیات، علو

هـایی  حوزه ؛شوندتر شکسته میویژه هايهاي علمی و هنري به حوزههاي درسی متوسطه، این حوزهدر برنامه. درسی قرار دارند

اد درسـی بـه طـور    دانش مربوط به هر حوزه مو. جبر از زیر مجموعه ریاضیات و تاریخ  از زیر مجموعه مطالعات اجتماعی مانند

تـرین   بدون تردید، این رویکرد متـداول . اي براي ارتباط میان آنها صورت گیردد، بدون این که تالش سنجیدهمجزا ارائه می شو

اند و والدین معمـوال تنهـا بـا ایـن رویکـرد آشـنا       ها به این رویکرد عادت نمودهن و معلمآموزادانش. باشدرویکرد در مدارس می

 تنظیم شـده  و  از آنجا که این رویکرد، در نظامهاي آموزشی داراي  اهداف مشخص بوده، درسها بر این اساس تدوین و. هستند

تأکیـد بـر     ایـن رویکـرد،  .  ند، رویکردي کارآمد استآزمونهاي استاندارد  و مواد آموزشی تکمیلی موجود و در دسترس می باش

هـاي متوسـطه،   معلـم . گـذارد اختیار دانش آموز مـی رشته علمی داشته،  مفاهیم و مهارتهاي تخصصی شده  در هر رشته را در 

تقویـت  اند، بدین ترتیب، حمایت اقتصادي در سازمان آموزشی براي تربیت  متخصصان  عموما، در یک حوزه خاص تربیت شده

. تري از دانش مورد نظر در رشته تخصصی خود می دهـد درك عمیق ها صصی شده  در این رویکرد، به معلمتربیت تخ. شودمی

آموزان در طول یـک روز بایـد از   دانش. آموزان استمشکل اساسی این رویکرد تأثیر قطعه قطعه شدن روز مدرسه بر روي دانش

. در سطح متوسطه حتی گاه باید از یک کالس به کـالس دیگـر برونـد    .حرکت کنند درسی دیگر یک موضوع درسی به موضوع

، بر اسـاس  ن در ارتباط با محتوا تنظیم کنندآموزاهاي درسی را بیش از آن که بر اساس نیازهاي دانشمعلم ها مجبورند فعالیت

اساسی این رویکـرد ایـن اسـت کـه  نمـی       از نظر معرفت شناختی، مشکل. ریزي کنند زمان تخصیص یافته به هر درس برنامه

ما به سادگی نمی توانیم در دنیـایی زنـدگی کنـیم کـه مسـائل توسـط       . تواند واقعیت زندگی خارج از مدرسه را منعکس نماید

آموزان یاد نمی گیرند که چگونه جنبـه هـایی از یـک    دانش .هاي تخصصی شده در قالب زمانی کلیشه اي تنظیم شده اندرشته

      .و مواد درسی دیگر ارتباط دهند هامی و ماده درسی را به رشتهرشته عل

طراحی رشته هاي موازي
4

 :

بـه طـور    .در این نوع سازماندهی، دروسی که داراي  مفاهیم و مباحث مشترك می باشند به طور هم زمان تدریس می شوند   

مرتبط باشـد، سـعی مـی شـود ایـن دروس بـه طـور         مثال، چنانچه محتواي درس  ادبیات با محتواي درس مطالعات اجتماعی

آمـوزان  در یـک   هدف تاثیر همزمان است، به طوري که مطالعات دانش.  در واقع، محتوا تغییر نمی کند. همزمان تدریس شوند

واد درسـی  به طور عمد، تالشی  براي ارتباط دادن م معلم ها،. شوندها و مواد درسی مرتبط میبا سایر حوزه) ماده درسی(حوزه 

آموزان  پیوندها و روابط پنهـان  کنند ، به امید این که دانشمی 5آنها به سادگی برنامه درسی موجود را تنظیم مجدد. نمی کنند
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ها طرح برنامـه درسـی را تغییـر    معلم. ویکرد نسبتا بدون زحمت استاین  یک ر. ضمنی موجود در محتواي دروس را دریابند و

درسی مانند تـاریخ  . مواد درسی معینی انعطاف پذیرتر از سایر مواد درسی هستند. متغیر، آن هم زماننمی دهند،  مگر در یک 

ــات         ــم درس ادبیـ ــی معلـ ــود، ولـ ــدد شـ ــیم مجـ ــد تنظـ ــی توانـ ــت نمـ ــاریخی اسـ ــم تـ ــواي آن داراي نظـ ــه محتـ   کـ

ویم آموزشـی یـک درس علـوم را بـا     معلم ابتدایی می تواند تقـ . هاي ادبیات انعطاف پذیر باشدمی تواند  در ترتیب توالی گزینه

  .به طور خالصه، یک تدریس همزمان دروس مرتبط وجود دارد. درس موسیقی هماهنگ سازد

. با این رویکرد فرصت تلفیق واقعـی و سـنجیده از دسـت مـی رود    . البته همان طور که گفته شد این تلفیق بسیار ابتدایی است

بایـد   آموزان هنوز مفاهیم و محتواي دروس را به طور مجزا مطالعه می کنند ودانش .هاي زندگی کالسی دیده نمی شودپویایی

  . میان حوزه هاي دانش را کشف کنند هايخودشان ارتباط

دروس یا واحدهاي درسی رشته هاي مکمل
6

 :

ون یا موضـوع  هاي محتوایی نزدیک به هم و مشابه که یک مضمهاي علمی یا حوزهدر این نوع سازماندهی برنامه درسی رشته   

-که  رشـته  "علوم انسانی"حد درسی مانند وا. را مورد بررسی قرار می دهند در قالب یک واحد درسی رسمی تبیین می شوند

باشـد  مـی  "اخالق در علوم "همچنین، نمونه دیگر واحد درسی مستقل، درس  .دهدمی را پوشش هاي  مشابه و مکمل یکدیگر

برنامه ریزي درسی براي این که چند رشـته  . کندهاي متفاوتی دارند را با یکدیگر جمع مییویژگ که  دو رشته علمی که ظاهراً

دروس علـوم انسـانی تکمیلـی      برخی مراکز انتشاراتی اقدام به بسته بنـدي .  ر هم بیایند مستلزم تالش کمی استعلمی در کنا

 مستلزم  برنامه ریزي براي محتواي تجدید نظر شـده و  د وهر طرح برنامه درسی که در تقویم آموزشی تغییر ایجاد کن. ندانموده

آموزان دیدگاه  سنتی نسبت بـه  دانش در این رویکرد، الزم است. داشت پول براي تربیت کارکنان باشد مقاومت به دنبال خواهد

.ر برنداند را به کاهاي قدیمی که به آن عادت کردهآموزان  نمی توانند شیوهدانش. آموزش را تغییر دهند

واحد هاي درسی یا دروس میان رشته اي
7
  :

. این نوع طرح برنامه درسی، دامنه وسیعی از رشته هاي علمی یا مواد درسی موجـود در برنامـه درسـی را در بـر مـی گیـرد          

ایـن پیونـد بـین مـواد     . لوم و هنر، موسیقی و تربیـت بـدنی   و ع مانند مواد درسی هنرهاي زبانی، ریاضیات، مطالعات اجتماعی

نکته اساسی این است که طراحـان برنامـه درسـی تـالش     . درسی با استفاده از یک مضمون یا موضوع مشترك صورت می گیرد

یـان  طول مـدت واحـد درسـی م    .توجه قرار دهند می کنند که یک آرایش و نظم کاملی از چشم اندازهاي رشته محور را مورد

.رشته اي از چند روز، چند هفته، یا یک ترم تحصیلی متغیر است

بـه   .هـا برانگیزاننـده اسـت   معلم آموزان وهمچنین، براي دانش .، یک تجربه معرفت شناختی جامع را پرورش می دهداین طرح

یک امتیاز این رویکرد این . تاي کامل آسانتر استدوین یک برنامه مدرسه هاي درسی میان رشته اي ازطور کلی، تنظیم  واحد

اي را حول مضامین و موضوعاتی که از برنامه درسـی در حـال اجـرا گرفتـه     توانند واحد درسی میان رشتهاست که معلم ها می

توانند هاي درسی مییعنی واحد .تقویم آموزشی در این رویکرد می تواند با موقعیت مدرسه منطبق شود. شود طراحی کنندمی

پذیري طراحـی  -توانند به طور انعطافهاي درسی میبه طور خالصه، واحد. هشت هفته بر اساس نیاز معلم طول بکشندچهار یا 

 8مشکل  درهم و برهمی و مغشوش بـودن  .این مدل مستلزم تالش و تغییر است .هاي زمانی منطبق شوندشوند تا با محدودیت

ي داراي  نامـه توانـد طراحـان را قـادر کنـد کـه یـک بر      ي وجود دارد که مـی اهاي سنجیدهاما گام. براي این رویکرد وجود دارد

و انـرژي بـراي   ریـزي  زمـانی بـراي برنامـه    می باشد؛) زمان(این مستلزم تنظیم وقت . دار را تدوین کنندهماهنگی دقیق و معنا

والـدین نیـز، بـه    . ي بلند مدت الزم اسـت سرمایه  و منابع مالی براي برخی از بهترین فعالیت ها و طرحها. ریزانبرنامهاز برخی

. کمی این رویکرد را در دوران تحصیلی خود تجربـه کـرده انـد    اي را می دانند، زیرا تعدادسختی ارزش یک رویکرد میان رشته

  .زمان بیشتري براي تربیت جامعه محلی در  این گزینه الزم است

  

  

                                                            
6 - complementary discipline units or courses
7 - interdisciplinary units/courses
8 - Potpourri
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الگوي روز تلفیق شده
9
  :

هـا و مسـایلی اسـت کـه از     اي براي یک روز کامل در مدرسه است که در آن تاکید بر مضموننامهاین الگوي برنامه درسی، بر   

تاکید برنامه درسی بیشتر  بر سوالها و عالیـق کـودك اسـت تـا یـک      . شودناشی می) دانش آموز(دنیاي واقعی و زندگی کودك 

این رویکـرد از جنـبش مدرسـه    . درسی قرار می گیرد برنامه از قبل تعیین شده و فهرست محتوایی که توسط دیگران در برنامه

روز تلفیـق  . شـود ر پیش دبستان و کودکستان دیـده مـی  د کودکان بریتانیا در دهه شصت اتخاذ شده و در ایاالت متحده بیشتر

آموزان درسی حول محور دانشآموزان تنظیم می شود ونیازهاي برنامهزمان بر اساس نیازهاي دانش. شده یک روز طبیعی است

-بـا زنـدگی دانـش    هاي درسی و مطالعـاتی مسـتقیماً  انگیزه در این رویکرد در سطح باالست، زیرا حوزه .برنامه ریزي می شوند

هـا بایـد بـه یـک     معلـم .  ها آن را باور ندارنداین مدل فلسفه اي را ارائه می کند که بسیاري از معلم. آموزان پیوند خورده است

باشد، زیـرا ایـن   ها میریزي زیاد توسط معلماین رویکرد مستلزم کار و برنامه .اشند تا بتواند موثر واقع شودب برنامه اعتقاد داشته

مستلزم تربیت و کـارآموزي خـاص    مدیریت کالس درس در این رویکرد پیچیده و. رویکرد بر اساس برنامه درسی موجود نیست

.اي اساسی، به ویژه با کودکان سنین باال محقق شودرسی هستههیچ اطمینانی وجود ندارد که الزامات برنامه د. است

برنامه کامل
10

 :

برنامـه درسـی   . مدرسه سامرهیل مثال شناخته شده این رویکرد است. این رویکرد عالی ترین شکل سازماندهی تلفیقی است   

چنانچـه  . پردازنـد رد عالیقشـان مـی  ي مطالب مـو هآموزان به مطالعدانش .گیردآموزان شکل میبر اساس عالیق و تجارب دانش

 این یـک برنامـه کـامالً   .  شوددرس معماري مشغول می يآموزي به ساختمان و ساختمان سازي عالقمند است به مطالعهدانش

آمـوز در  زندگی دانـش . این رویکرد باالترین سطح تلفیق است. آموز  استتلفیق شده است، زیرا مدرسه به معناي زندگی دانش

ي حـس اسـتقالل و   اند که به واسـطه آموزان در مدارس سامرهیل گزارش کردهدانش. هاي آن استتوجه مدرسه و برنامهمرکز 

این  مدل، به وضوح،  . این درست در مقابل حس وابستگی در اکثر رویکردهاي سنتی است .انداحساس اقتدار کرده ،خودراهبري

کودکـان درگیـر ایـن     نوجوانان بـیش از . هد کامل کادر  و پرسنل مدرسه استیک رویکرد رادیکال در تلفیق است و مستلزم تع

. تردیدي نیست که در این مدل، رویکرد سنتی  به برنامه درسی مورد توجه واقع نمی شود. برنامه می شوند

بـه  . مـایش مـی دهـد   پیوستاري ن رد ،دانددرسی میهاي  مختلف طراحی  برنامه، اشکال شش گانه فوق را که گزینهجیکوبز    

توانند به تناسب از اشکال مختلف بهره جسته و حتی بـه ترکیـب انـواع مختلـف مبـادرت      ها میعقیده وي، مدارس و آموزشگاه

  :ورزند
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