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 چکیده

 

برنامه درسی می پردازد، هدف کلی از مرحله اول طراحی این مطالعه به بررسی تطبیقی انواع روشها ورویکردهای 

مقایسه انواع روشها و رویکردهای برنامه ریزی درسی و در گام دوم درک محاسن و معایب هر کدام از این روشها 

سواالت این  روش پژوهش روش جورج بردی می باشد. ورویکردهای برنامه ریزی درسی می باشد. در این مقاله

چه محاسن و چه  کردهایرو نیوجود دارد؟هر کدام از ا یبرنامه  درسطراحی به  ییکردهایچه روتحقیق شامل : 

روشها چه محاسن و چه  نیوجود دارد؟هر کدام از ا یبرنامه درسطراحی  یبرا ییدارد؟چه روشها ییتهایمحدود

روشهای طراحی رویکرد موضوعی و موازی رویکردهای به طراحی برنامه درسی هستند و  دارد؟ ییتهایمحدود

روش فرا رشته ای ،روش چند رشته ای،روش میان رشته ای،روش موازی،رویکرد موضوعیشامل: برنامه درسی 

ا برتری می باشد که با بررسی این رویکردها و روشها به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام از رویکردها و روشه

 کرد و روش بهتر جواب می دهدخاصی بر دیگری ندارند بلکه این شرایط است که تعیین می کند کدام روی
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 مقدمه

 

برخورداریم که می توانیم از آن بهره ببرم؛ در حالی که بعضی آدم ها از همه ما به طور یکسان از بیست وچهار ساعت در شبانه روز 

ثانیه های عمر خود بهره می برند، خیلی ها هم آن را به راحتی هدر داده و از بین می برند. به نظر نگارنده تا انسان در زندگی برنامه 

 ریزی نداشته باشد نمی تواند به طور کامل از وقت خود استفاده کند.

 دف از برنامه ریزی جلوگیری عقب ماندن از کارها ، یاس و دل زدگی از کار درس و عدم اعتماد به نفس است .ه

برنامه ریزی یعنی تهیه طرح و نقشه ای دقیق برای رسیدن به هدف خاص در کوتاهترین زمان ممکن با توجه به امکانات و محدودیت 

گذرد. این نخستین بار قلمرو و برنامه درسی را در شرف مرگ و نیستی خواند، می های خود بیش از سه دهه از زمانی که شواب برای

کرد، همراه با عوامل و شرایط دیگر موجب وارد نظران برجستة رشته برنامه درسی، آن را ابراز میباور که شواب، به مثابه یکی از صاحب

هدف بسیار تالش کرد. از نظر وی، مبدا و منشا بحران یاد شده را  آمدن شوک و درنتیجه، خود یکی از افرادی بود که برای تحقق این

های برنامه درسی از سوی متخصصان برنامه درسی جست و جو های بیش از حد نظری با پدیدهزدگی یا رویاروییبایست در تئوریمی

هویت از دست رفته معرفی نمود. بر این کرد. بر اساس چنین باوری، وی بازگشت به صحنه عمل را رمز احیای مجدد رشته و بازیابی 

های درسی دانسته شده و گیری سنجیده، معقول و متین در باره برنامهاساس، هدف و رسالت اساسی رشته و متخصصان آن تصمیم

است، پرداخت.  سازیگیری درباره برنامه درسی یا برنامهای که در حقیقت، تبیین فرایند تصمیمبرای چگونگی آن، شواب به ارایه نظریه

 مورد توجه فراوان قرار گرفت . –به ویژه در مغرب زمین  –ای تعلیم و تربیت این نظریه در محافل علمی و حرفه

 

برنامه ریزی در پی آنست شرایط ،موقعیت و وسایل مورد احتیاج را در حیطه تعلیم و تربیت برای فراگیران با شرایط فعلی ونیازهای 

 و زمینه تربیت و رشد همه جانبه آنان مهیاگردد. شخصی آنان فراهم سازد

 (.47ص  84مانپور ، ی) سل

برنامه ریزی به مفهوم ساده یعنی نقشه کشیدن برای آینده و رسیدن به هدفهای مطلوب و مورد نظر در آینده است. در کتاب تعلیم و 

تدابیری که به احسن وجه یا مناسب ترین صورت، از منابع تربیت امروز برنامه ریزی چنین تعریف شده است: برنامه ریزی یعنی طرح 

 موجود در جهت نیل به هدف های آموزشی مطلوب استفاده کند.

 

به مجموعه فعالیت های منظمی که از تعیین هدف ، شروع و با انتخاب روشها و وسایل متناسب با هدف ادامه پدا کرده و سپس به »

برنامه ریزی عبارت است : از طرح ریزی برای دست »نامه ریزی گفته می شود. به عبارت دیگر اجرا در آمده و ارزشیابی می گردد بر

 «یابی به هدف معین 

 (.1384کی ، حسن ، ل)م 
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 سواالت تحقیق

 

 برنامه درسی وجود دارد؟ طراحی چه رویکردهایی به -1

 

 هر کدام از این رویکردها چه محاسن و چه محدودیتهایی دارد؟ -2

 

 برنامه درسی وجود دارد؟طراحی چه روشهایی برای  -3

 

 هر کدام از این روشها چه محاسن و چه محدودیتهایی دارد؟ -4

 

 روش پژوهش

 

روش  پژوهش توصیفی و اسنادی می باشد. توصیفی واسنادی روشی است که در آن محقق آراء و اندیشه های دانشمندان بزرگ را با 

 د جمع آوری می کند و به تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده می پردازد.توجه به اسناد و مدارک موجو

این تحقیق بر آن است که به بررسی و مقایسه ی انواع روشهاورویکردهای  برنامه ریزی درسی بپردازد. سواالتی که در این تحقیق 

باشد. محقق سعی دارد در حوزه ی سواالت مطرح شده مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از: روشها و رویکردهای برنامه درسی می 

به مقایسه وبررسی روشها و رویکردهای برنامه درسی بپردازد و محاسن و محدودیتهای آنان را روشن کند. لذا روشی که در اینگونه 

وشی را که متناسب با است. ایشان انتخاب ر 1تحقیقات می توان مورد استفاده قرارداد، از جمله روش مطالعه تطبیقی جرج بردی

 (114، ص: 2008موضوع تحقیق باشد را از نخستین وظایف محقق می داند. ) آقا زاده، 

در این پژوهش نیز در پی علت یابی موضوع نمی باشد و هدف تحقیق کشف رابطه بین متغیرها نمی باشد بلکه به توصیف آنچه که 

یکی از برجسته ترین پژوهشگران لهستانی و صاحب مقاالت زیادی در  "1جرج بردی  "هست می پردازد. این روش بر اساس آنچه 

( ایشان انتخاب روشی 6،ص 1994تعلیم و تربیت در زمینه مطالعات مقایسه ای ارائه می دهد و دارای چهار مرحله است. ) نصرآبادی، 

 (.114، ص 2008ه، را که متناسب با موضوع تحقیق باشد را از  نخستین وظایف محقق می داند. ) آقا زاد

 

 روشها ورویکردهای برنامه ریزی درسی

 

گیرد. ای از تجربیات اطالق می شود که در اختیاریادگیرندگان قرار میبرنامه درسی که محصول برنامه ریزی درسی است به مجموعه

ای و ای ، روش چند رشتهرشتهبرای طراحی برنامه درسی روشهای متعددی وجود دارد که روش موضوعی، روش موازی، روش میان 

ای آید. هر کدام از روشها اصول و مراحل خاص خود را داشته و محاسن و معایب ویژهروش فرا رشته ای از مهمترین آنها به شمار می

یرات مطلوب دارند. مسئله این است که اهداف همه رویکردها و روشها، یادگیری و ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده است. تغی

شوند و تمام باشد و این امر یکی از اهداف عمده نظام تعلیم و تربیت محسوب میشامل تغییر در دانش، نگرش و مهارت افراد می

 گردد.تالشها و منابع برای رسیدن به این هدف مهم صرف می

 

 

 

   2رویکرد موضوعی -1 

                                                           
1. Beredy. G.Z.F . 

2 .subject orientation 
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 ن و سازماندهی آنها تأکید می کند.دیدگاه موضوعی بر موضوعهای درسی ، شیوه تکوی -  

 از بسیاری جهت ها در اغلب مدارس بویژه در مدارس متوسطه و دانشگاهها اولویت نخست با این رویکرد است.  -

 در این مدارس ، موضوعهای درسی در شکل دادن به ساختار کل برنامه درسی نقش اساسی دارند.  -

 این رویکرد قرار می گیرد . در قالب  "2نهضت بازگشت به پایه ها  " -

 در زمینه ساختار موضوع های گوناگون است .  در این رویکرد هدف آموزش و پرورش ایجاد مهارت در دانش آموزان  -

 بخشید.  1960و اوایل  1950  پرتاب سفینه اسپوتینگ به فضا جایگاه ویژه به رویکرد موضوعی در برهه زمانی اواخر -

به تغییر و تشریح این دیدگاه  "فرایند آموزش وپرورش  "نظریه پردازان معروفی است که در کتاب مشهور خود بروند یکی از   -

 پرداخته است .

 تولید برنامه های متعدد در زمینه های ریاضی ، فیزیک و زیست شناسی به این رویکرد مربوط است.  -

 

 محاسن رویکرد موضوعی

 

 ست که بیشتر استادان و معلمان و دانشجویان و دانش آموزان با آن آشنا هستند.این رویکرد شایع ترین رویکردها -

 نظام ارزشیابی و نمره گذاری آن کامالً روشن و ساده است چون اهداف هر درس و موضوع مشخص است.  -

ریس خود را کامالً حرفه ای چون معلمان در رشته خاص تخصص الزم را پیدا می کنند لذا درآن رشته تسلط الزم را پیدا کرده و تد -

 می دهند. انجام 

 

 محدودیتهای رویکرد موضوعی

 

 دهد.این رویکرد بین موضوعات مرزبندی می کند و نگرش مجزا به یادگیرندگان می -

 یادگیرندگان از یک موضوع به موضوع دیگر می روند بدون اینکه ارتباط محتواها و دیسیپلین را درک کنند و یاد بگیرند. -

قرار  این رویکرد افراد را برای چرخه زندگی منسجم آماده نمی کند در حالیکه زندگی بیرون و درون افراد در یک طرح در هم تنیده  -

 دارد. 

  
  
  3رویکرد موازی -2

 

 موازی ساختن تالشی است که در آن دو رشته یا بیشتر به کمک همدیگر تقویت می شوند. _ 

 ادگیری بهتر و آسانتر درس قرار می گیرد.محتوای یک درس در خدمت ی -

در این رویکرد ، برنامه درسی به گونه ای سازماندهی می شود که معلمان در تدریس محتوای مربوط به رشته خویش ، هماهنگی  -

تفاهم شده به دانش الزم را با معلمان و سایر درسها به عمل می آورند تا درسها و مباحث دارای تناظر وتشابه ، براساس نظم و توالی 

 آموزان عرضه می شود. 

مثل آموزش ادبیات ایران و تاریخ ایران که هر دو رشته خاصی هستند اما با هم در ارتباط می باشند و ادبیات به تاریخ و تاریخ به  -

 ادبیات کمک می کند.

 ور همزمان ریاضیات را هم می خوانند. ارتباط محتوای علوم طبیعی با ریاضیات که دانش آموزان برای حل مسائل علوم ، بط -

                                                                                                                                                                          
2 back to basic 

3 .parallel discipline   
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 مثالً تدریس جنگ جهانی با موقعیت جغرافیایی کشورها که می توان همزمان هر دو را برای کمک به فهم بیشتر یکدیگر بکار برد. -

  
 محاسن روش موازی

 

 این نوع طراحی ساده است . -

 در این نوع طراحی تغییراتی در برنامه درسی صورت نمی گیرد.-

 

 معایب روش موازی 

 

 این روش در ایجاد ارتباط عمیق بین دیسیپلین ها عاجز و ناتوان است. -

 از آنجا که موضوعات بطور جداگانه تدریس می شود، کالسها از پویایی الزم برخوردار نیستند . -

 بین آنها را درک کنند. در عمل یادگیرندگان هردرس و موضوع را جداگانه مطالعه می کنند لذا نمی توانند ارتباط  -

 

 نحوه سازماندهی روش موازی

 

 را انتخاب می کنند.   Aمفاهیم و مهارت های متوالی درس  -

 را مشخص می کنند.  Bمفاهیم و مهارت های متوالی درس  -

 الزم و ضروری است مشخص می کنند.  Bرا که برای یادگیری درس    Aمهارت های مربوط به درس  -

 الزم و ضروری است مشخص می کنند. Aرا که برای یادگیری درس   Bمربوط به درسمهارت های  -

 هماهنگی الزم را بعمل می آورند.  Bو   Aبین مولفان محتوی  -

 

  4روش میان رشته ای - 3

 

میان رشته ای این رویکرد می گوید شما می توانید مفاهیم مشترک را از علوم مختلف بر دارید و بعنوان یک رشته مستقل یعنی  -

 قرار دهید. 

 در این روش ابعاد مختلف یک پدیده را می توان از دیدگاههای مختلف علوم دیگر بررسی و در یک مجموعه آورد. 

به عنوان مثال می توان پدیده هوش را از نظر روان شناسی ، جامعه شناسی  تاریخی ، ریاضی و کاربردی در یک مجموعه معرفی   -

 کرد. 

 رشته ای ، خوراک تحلیلی یک پدیده از ابعاد مختلف می باشد.  روش میان -

 شود. روش میان رشته ای بعنوان نقطه مقابل رویکرد سنتی یا درون رشته ای بکار گرفته می  -

روش میان رشته های شامل دو نوع فرعی درون کالس درس و میان کالس های درس متعدد می باشد. نوع فرعی درون کالس   -

انی اتفاق می افتد که معلم یک ماده درسی خاص ، از مواد درسی دیگر برای کمک به فهم بهتر دانش آموزان بهره می گیرد. درس زم

در نوع فرعی دوم ، از رتم یا موضوعی وحدت بخش استفاده می شود و بدین ترتیب از شدت مرزبندی میان موضوهای درسی مختلف 

 ود.) دو یا چند موضوع درسی ( کاسته می ش

  

                                                           
4 .inter disciplinary method 
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 محاسن روش میان رشته ای 

 

 کمک به انتقال مفاهیم و تحلیل مسایل جدید  –

 امکان وسعت نظر و کاهش جزم  –

 تحریک و برانگیختن فراگیر  –

 انعطاف پذیری و توجه به شرایط  –

 هماهنگی با نظام منسجم جهانی و ارائه یک آموزش منسجم  –

 تناسب با ویژگی یکپارچه پسندی ذهن بشر  –

 

 معایب روش میان رشته ای 

 

 سطحی نگری و ضعف طراحی –

 نادیده گرفتن بیش از اندازه پیش نیازها –

 امکان عدم توجه به ساختار خاص هر رشته  –

 زمان طوالنی الزم و بودجه فراوان  –

  
  

 مراحل طراحی برنامه درسی بر اساس روش میان رشته ای

 

وسیع باشد و باید به تناسب عالقه  مسئله ( ، مسئله یا موضوع نه خیلی جزیی و نه خیلی انتخاب موضوع برای مطالعه ) انتخاب  –

 فراگیران باشد.

 ) مرتبط با عالقه فراگیران (   بررسی و تعیین محورهای قابل مطالعه در رابطه با موضوع .  –

 فراگیران را به تالش وادار کند.تبدیل محورهای مطالعه به سواالت تحقیق سواالت باید قابل پاسخ دهی بوده و  –

 تعیین وظایف و فعالیت های فراگیران .  –

 گزارش و دستیابی به شناخت واحد ) تنظیم و ارائه گزارش از نتایج مطالعات توسط هر یک از گروهها .  –

 

  5روش چند رشته ای  - 4

 

 د دیسیپلین استفاده می شود. در این روش برای بررسی یک ماده درسی یا یک موضوع یا یک مسئله از چن -

 تمرکز دیسیپلین های مختلف روی یک موضوع استوار است بدون اینکه تالش مستقیمی برای ارتباط بین آنها صورت گیرد. -

 یادگیرنده پس از آموختن یک موضوع کلی به موضوع دیگر می رود. -

  

 

 

 

 

 محاسن روش چند رشته ای
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 ع و کلیبطور جام بررسی پدیده و موضوع  –

 آموزش پیرامون واقعیات زندگی  –

 وسعت دید و کاهش جزم اندیشی  –

 تسهیل ارتباط بین آموزش و رشته –

 کم زحمت بوده و تالش کمتر می خواهد –

 برقراری ارتباط راحت و مناسب –

  

 معایب روش چند رشته ای

  

 عدم توجه به پیش نیازها و ساختار درسی مواد درسی –

 انجام تعمیم های شتابزده در ذهن  –

 مشکالت ناشی از ایجاد وحدت رویه در بین اساتید و معلمان –

 سهل گیری و عدم تجزیه و تحلیل دقیق مسایل توسط یادگیرنده  –

  
 6روش فرا رشته ای –5

 

 این رویکرد بر فعالیت جامع و فراگیر تاکید می کند.  -

ها و وسعت دیسیپلین ها ملحوظ می گردد. یعنی یادگیرنده به درک و دریافت معنایی ماورای در این روش ماورای قلمرو واقعیت  -

 رشته یا موضوع های مجزا نیز نایل می شود. 

 در این روش طراحی با یک مسئله شروع و یا عنایت به دیسیپلین های مختلف ، دانش جدیدی خلق و ایجاد می شود.  -

 ئم و مورب قابل تقسیم است .این روش به سه گروه افقی ، قا -

 رشته ای (    در حالت افقی راه ورود به برنامه درسی بر گرفته از نظام های متعدد است ) شیوه میان  -

 در حالت قائم هر یک از نظام ها مستقالً مورد توجه است و تالش بر تشخیص موقعیت مناسب برای هر فعالیت است .  -

 های ذهنی و عاطفی درگیر است . در حالت مورب تدریس با یک چند رشته ای آغاز می شود و یادگیرنده با انواع فعالیت -

 

 محاسن روش فرا رشته ای

  

 نیازمند تالش کمتر بوده و به راحتی برای افرادی که تجربه نظری و عملی دارند قابل استفاده است .

  

 معایب روش فرا رشته ای

  

 زم تسلط بر دانش سازمان یافته بیشتر از یک دیسیپلین است و مهارت آموزی ویژه طلب می کندمستل
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 نتیجه گیری 

 

به نظر نگارنده همان طور که ذکر شده رویکردها و روشهای متفاوتی نسبت به طراحی برنامه درسی وجود دارد و هر کدام محاسن و 

می رسد نمی توان گفت کدام رویکرد یا روش از کدامیک بهتر یا بدتر است بلکه هر کدام با محدودیتهای خاص خود را دارد، به نظر 

توجه به محاسن و محدودیتهایش و با توجه به شرایط مخاطب می توان از هر کدام استفاده کرد، و این خود مخاطب است که با توجه 

ب می کند و در شرایطی یک روش یا رویکرد می تواند بهترین روش و به شرایط و توانایی و امکانات خود یک روش یا رویکرد را انتخا

در شرایط دیگری همان روش یا رویکرد بدترین روش یا رویکرد باشد و این بستگی به شرایط، توانایی ها و امکانات مخاطب و استفاده 

 کننده از روش یا رویکرد برنامه ریزی درسی دارد.
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  منابع و مراجع

 

 .سمت ؛انتشاراتیقی(، آموزش و پرورش تطب2008آقا زاده،احمد؛) -

 

 (. برنامه ریزی آموزشی و درسی )دپارتمان علوم انسانی( . تهران: جهش.1387جاهد، حسینعلی ) -

 

 .شهیتهران: انتشارات فرا شناخته اند ،یدرس یزیتا برنامه ر نیسرزم شی. از آمایو نادر قل نایم ان،یو قورچ دیجمش -

 

 .محتوا  لیفعا ل و کاربرد تحل یدرس یمحتوا نیبر تدو دیبا تاک یدرس یزیبرنامه ر( .1384)، جواد مانپوریسل -

 

 (.مقاله پایان نامه.1392سلیمانی، فرشاد. بررسی تطبیقی نظام آموزشی ایران و هند) -

  

 ت )مجموعه روان آرام( . قم: تحسین.(. کلید موفقی1390قلی زاده، احمد ) -

  

 .امیپانتشارات عمل( . مشهد  یی)راهنما یدرس یزی(. برنامه ر1384، حسن ) یملک -

 

 ی.وتکنولوژیب ونیسیکم هی،نشریوتکنولوژیب یدکتر یبرنامه درس یطراح یبرا یو عمل ی، چهار چوب نظر ینادرعل ان،یقورچ -

 

 .درسی بعنوان یک رشته تخصصی تحوالت برنامهقورچیان و تن ساز.  -

  

 .انتشارات به نشرتهران:برنامه درسی، نظر گاهها، رویکردها و چشم اندازها، مهر محمدی، محمود.  -

 

 .مروری بر ابعاد نظری و عملی برنامه ریزی درسی رشد تکنولوژی آموزشی مهر محمدی، محمود. -
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