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 1حسین قاسم پور

 مقدمه

همواره از دغدغه های بشر در طول تاریخ بوده است. انسان سعی براین داشته که با بهم آمیختن دانش ها،  2تلفیق

مهارت ها و ارزش های زندگی، رفتار های تازه ای برای باال بردن کیفیت زندگی خود خلق کند. از زمانی که تعلیم 

ه تلفیق از رویکردهای اساسی آموزشی و تربیتی و تربیت یکی از ضرورت های زندگی انسان به شمار می رود، اندیش

نشاط می  وبابوده است. تلفیق پدیده ای است که برنامه درسی را برای معلمان و دانش آموزان جذاب، معنادار 

از گذشته تا به اکنون دانشمندان و صاحب نظران زیادی به بحث تلفیق توجه ویژه داشته و برای سازد. بنابراین 

( برنامه درسی تلفیقی، به منظور ارتباط 2012) 3دریك ةه عقیدبدی های متعددی را ارائه کرده اند. آن طبقه بن

 تلفیق .می شود ایجادها طراحی و و دانش  هامهارت با میان رشته های علمی، ارتباط با زندگی واقعی و ارتباط 

 آموزان دانش یادگیری تجربیات در یکپارچگی نهایتاً و اتصال ارتباط، ایجاد برای کوشش معنای به

درسی یك نیاز رو به توسعه است که عمدتا به دلیل کاستی ها و معایب برنامه  ةتلفیق برنام(  4،1997راگا).است

های درسی متداول )رشته محور و موضوعی ( مطرح شده است. انفجار دانش و اطالعات، گسیختگی و پراکندگی 

اعی جتمبخش های گوناگون برنامه درسی موضوع محور و رشته ای  و عدم ارتباط آن با واقعیات زندگی شخصی و ا

یاد گیرندگان و نتایج و پیامد های ناگوار برنامه های درسی موجود، موجب توجه هر چه بیشتر صاحب نظران به 

الگوها، طرح ها و روش های  ةدر زمین( 220: 1380مقوله تلفیق برنامه درسی گشته است.)مهر محمدی و احمدی،

، 1997، بی ین1991فوگارتی، 1989، جاکوبز1988هانتر و شریرتلفیق، طبقه بندی های زیادی ارائه شده است )

در کتاب برنامه درسی پویا انواع تلفیق را در هانتر و شریر و ... (  2012سوزان دریك، 2000، شوماخر1997 اراگ

  (1988شش طبقه قرار داده اند )هانتر و شریر، 

 

 پیشینه طبقه بندی

ر میان د ، هموارهدرسی به دلیل ضرورت های اجتناب ناپذیر توجه به این رویکرد ةتلفیق در طراحی برناماندیشه 

 ةبرنامه ریزان درسی در توجه به تلفیق برنام .بوده استمطرح صاحب نظران و دست اندرکاران برنامه ریزی درسی 

به  هویژعناصر و مولفه هایی  به گونه ای خاص و با از این الگوها یكهر درسی الگوهای متفاوتی را ارائه کرده اند. 
                                                 

 . عضو هیئت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی1 
2 . Integration  
3 . Drake 
4 . Raga 



 

 

ایجاد برنامه های درسی شرایط یادگیری را عامل مهمی در  (1935)  1اسمیث .طبقه بندی تلفیق پرداخته اند

با جنبه  ،تلفیقی می داند. به اعتقاد او موقعیت یادگیری باید حول محور مسائل کامال مربوط به یادگیرنده بچرخد

 2سوزان کوالیكهای اساسی زندگی سر و کار داشته باشد و مشوق پویایی و رفتار خالق دانش آموزان باشد. 

ی درس ةبا تاکید بر دانش ها و مهارت های یادگیری ، محتوای آموزشی را در چگونگی شکل گیری برنام(، 1986)

ترین سطح از حداقل تلفیق تا بیشدرسی باید  ةتلفیقی مهم دانسته و براین اساس معتقد است الگوهای تلفیق برنام

ابتدا تلفیق حول یك ماده درسی، مانند علوم یا مطالعات اجتماعی بنابراین به زعم وی ، . شته باشدتلفیق را در بر دا

شود تا تلفیق حول یك موضوع می مهارتهای زبانی به آن اضافه  سپس حوزه موضوعی دیگر، مانند شودمی انجام 

گردد  عملیلفیق کامل تد تا شویا مبحث صورت پذیرد. به همین ترتیب، حوزه های موضوعی بیشتری اضافه می 

 3هانتر و شریر (.1380احمدی، )تلفیق شوند  ،که در آن تمام حوزه های موضوعی در یك مبحث یا موضوع اصلی

برنامه های درسی تلفیقی مطالعات عدیده ای انجام داده و در آثار  ةاز صاحب نظرانی هستند که دربار (1988) 

د که سازمان دهی برنامه های درسی حول محور دیسیپلین ها ، غالبا به دلیل سهولت و نتصریح می کنخود 

 4جاکوبز. باشدیادگیری موثر در سادگی کار موسسات و نهاد های آموزشی انجام می پذیرد و نه به دلیل آنچه 

( معتقد است عوامل زیادی مانند رشد دانش ، جدول زمانی تکه تکه شده مدارس و نامربوط بودن برنامه 1991)

( 1997) 5جیمز بی ین .در شکل گیری برنامه های درسی تلفیقی موثر هستندهای درسی با کیفیت یادگیری 

ه می داند. بدانش آموزان عالئق و دل مشغولیهای شخصی و اجتماعی عامل اصلی در شکل گیری تلفیق را تنها 

وی، برنامه درسی تلفیقی با یك مساله یا موضوع اصلی شروع می شود و سپس مفاهیم و فعالیتها، براساس  ةعقید

 آن مشخص می گردد. 

 

 برنامه های درسی شریر از تلفیق طبقه بندی هانتر و

 ةبرنام»با عنوان  یکتابدرسی را در  ةتلفیق برنام ةدربار دمطالعات و تحقیقات خو( حاصل 1988) هانتر و شریر

در در بخشی از کتاب خود تدوین کرده اند. آنها « 10تا  7: سازماندهی یادگیری برای کالس های  6درسی پویا

یق پرداخته انواع تلف معرفی اشکال وبه  ،ضمن تشریح و تبیین ضرورتها و عوامل موثر در ایجاد و شکل گیری تلفیق

 :است شش نوع تلفیق هانتر و شریر،  بندی در طبقه (1393)قاسم پورمقدم،  .اند

 

 7اتفاقی یاتلفیق تصادفی  -1

درسی، دانش آموز با موضوع، مفهوم  ةاین نوع تلفیق زمانی اتفاق می افتد که در حین یادگیری محتوای یك ماد

                                                 
1 . Esmis 
2 . Susan Kuvalik 
3 . Hunter & Schierer 
4 . Jacobs 
5 . James Bean 
6 . The Organic Curriculum 
7 . Incidental 



 

 

یا مبحثی مواجه می شود که معلم برای درک بهتر وی فعالیتهای تکمیلی یا تقویتی را پیش بینی می کند. این 

درسی خاصی انجام می شود، می تواند فرصتی را فراهم سازد  ةفعالیت ها که با هدف درک و فهم بهتر محتوای ماد

ربیت تمعلم ارتباط بین حوزه های ، در این نوع تلفیق یی با یکدیگر ارتباط پیدا کنند.که حوزه های گوناگون محتوا

دانش  توجه اتفاقی ،بلکه در حین آموزش موضوع مورد نظر به طور  ،تیادگیری را از قبل پیش بینی نکرده اسو 

یادگیری دیگر جلب می کند. بنابراین می توان گفت این نوع تلفیق در متن  ةآموزان را به موضوعی مشابه در حوز

 :این نوع تلفیق در شکل زیر دیده می شود یادگیری خاص انجام می گیرد. ةو بطن یك حوز
 : تلفیق تصادفی یا اتفاقی1شکل 

 

 

 

 

 1و تمرینتقویت تلفیق از طریق  -2

محتوایی دیگر  ةمحتوایی در حوز ةاین نوع تلفیق، معرف کاربرد دانش و مهارتهای آموخته شده درون یك حوز

مثال زمانی که در درس علوم  است. این کاربرد موجب تقویت و تحکیم دانش و مهارتهای آموخته شده می شود.

یا مطالعات اجتماعی از مهارت های زبانی برای تهیه گزارش استفاده می شود، در واقع خرده مهارت های زبانی 

 :است این نوع تلفیقزیر گویای شکل  .تمرین و تقویت می شود
 : تلفیق از طریق تقویت و تمرین2شکل 

 

 

 

 
 

 2از طریق محاط کردن تلفیق -3

های درسی دیگر است. فعالیت ةمحتوایی در ماد ةدرسی یا حوز ةاین نوع تلفیق مبین نشاندن یا محاط کردن یك ماد

محتوایی محاط شده دارای کارکردی دوگانه است. یکی در جهت تقویت یادگیری مباحث مربوط  ةیادگیری حوز

گیری یادتربیت و  ةدوم فراگیری مهارتها یا مطالبی در ارتباط با حوزآن )کارکرد اولیه( و  درسی محیط بر ةبه ماد

همان طور که در شکل زیر دیده می  درسی مدرسه موضوعیت دارد )کارکرد ثانویه(. ةمحاط شده که خود در برنام

                                                 
1 . Rrinforcement and Practice 
2 . Embedding 
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 درسی زبان در خدمت دیگر مواد درسی قرار گرفته است.ة شود ماد
 : تلفیق از طریق محاط کردن3شکل 

 

 

 

 1تلفیق از طریق هماهنگی -4

این نوع تلفیق زمانی اتفاق می افتد که بخشی از محتوای مواد درسی مجزا آگاهانه به یکدیگر ارتباط داده شوند و 

در این نوع تلفیق  زیر،با توجه شکل  به طور همزمان یا در مقاطع زمانی نزدیك به یکدیگر آموزش داده شوند.

درسی خاص سعی می کند از آموزه های دیگر دروس نزدیك به  ةمعلم به هنگام تهیه طرح درس برای یك ماد

 درسی اصلی کمك بگیرد. این کمك ممکن است درقالب محتوا، متن، تصویر، نمودار، داستان یا شعر باشد.  ةماد
 : تلفیق از طریق هماهنگی4شکل 

 

 

 

 

 

 2تلفیق از طریق فرایندها -5

این نوع تلفیق زمانی صورت می گیرد که انجام فعالیتهای یادگیری مرتبط با حوزه های محتوایی گوناگون، همه 

انواع مهارت با هدف رشد قابلیتهای فرایندی خاص مثال، مشاهده کردن، سازمان دهی کردن، ارتباط برقرار کردن، 

 ل زیر به تصویر کشیده شده است.ر دستور کار قرار می گیرند. این نوع تلفیق در شکدتفکر های 
 : تلفیق از طریق فرایندها5شکل 

 

                                                                 علوم                               

                                                                              هنر                       

                                                                       ریاضی                           

                                                                 مهارت های زبانی               
                         مطالعات اجتماعی               

                                                 
1 . Coordination 
2 . Processes 
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 1با استفاده از مضمون یا موضوع تلفیق -6

مسائلی ) مانند تصمیم گیری یا برقراری ارتباط با دیگران این نوع تلفیق زمانی اتفاق می افتد که مساله های واقعی

مانند پرندگان یا  دانش آموزان ةکه ماهیت موضوعی یا رشته ای ندارند( یا موضوعات و پرسش های مورد عالق

محور سازماندهی برنامه درسی قرار گرفته و به طور طبیعی زمینه استفاده از حوزه های محتوایی گوناگون  ،ماهی ها

حوزه های  این مسائل یا موضوعات فراهم می شود. شکل زیر این نوع از تلفیق را نمایش می دهد. ةدر مطالع

 درسی گوناگون بر محور یك مسئله دور می زنند.د مواریادگیری یا 
 : تلفیق با استفاده از مضمون یا موضوع 6شکل 

 

 

 

 

 بندی ارائه شده نقد و بررسی طبقه

ان در می تو دخردرسی تلفیقی هانتر و شریر یکی از کاربردی ترین الگوهایی است که در سطح  ةبرنام الگوی

. این الگو شیوه های متنوع تلفیق محتوا مدار و فرایند مدار کالس های درس دوره های مختلف تحصیلی بکار برد

اگر معلمان  پرداخته است.آن چیزی که همزمان با وی جاکوبز هم به بیانی دیگر به  است.را مورد توجه قرار داده 

کتاب های درسی و در تدریس موضوعات و مفاهیم با این الگو و شیوة بکارگیری آن آشنا شوند، در ارائة محتوای 

نتر و الگوی هاگیری کیفی تر و موثر تر عمل کنند. مورد تاکید برنامه های درسی حوزه های مختلف تربیت و یاد

این الگو  ةشکل تکامل یافتبعدها می توان شریر به لحاظ طیف های تلفیق، از ساده به پیچیده تنظیم شده است. 

تر و  هانتر و شریر سادهای  طبقهمشاهده کرد. اما باید گفت الگوی شش نیز ( 1199) 2فوگارتیرا در الگوی 

می توان گفت الگوی تلفیق هانتر و شریر به لحاظ توجه به تلفیق فوگارتی است.  ةکاربردی تر شیوه های دهگان

محتوا و فرایند مانند سایر متخصصان از جمله فوگارتی است اما از نظر سطح بکارگیری، این الگو در کالس های 

زیرا الگوی فوگارتی بیشتر برای سطح کالن برنامه درس معلمان ملموس تر و کاربردی از الگوی فوگارتی است 

 هو متوسط ابتداییهای دوره الگوی تلفیق هانتر و شریر را می توان به معلمان  ریزی درسی مناسب می باشد.

آموزش داد تا در همسو سازی و پیاده سازی برنامه های درسی بکار گیرند. اغلب معلمان به ویژه در حوزه های 

خدمت بگیرند تا آموزه های یادگیری معنادار و قابل فهم باشد. بنابراین  بهمی توانند این الگو را یادگیری تربیت و 

ی و طراحدر مراحل طراحی و تدوین شود،  نظام برنامه ریزی درسی کشوردر درسی تلفیقی  ةاگر قرار باشد برنام

                                                 
1 . Integration with using of topic or theme 
2 . Fogarty 

 

 مضمون یا مسئله
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   . کردده سازی پیارا در سطح مدرسه و کالس درس توان این الگو می  اجرایی
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