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  تلفیقیدرسی برنامه  طراحی و اجراي در )عملی( اجرایی و معیارهاي عقالنی

  1پروین احمدي

  مقدمه

اول، . یابـد  به دو دلیل عمده ضرورت می تلفیقی درسی توجه به معیارهاي قضاوت درباره میزان اعتبار علمی و عقالنی برنامه    

ی  تلفیقـ درسی به دلیل پیشگیري از بروز تمایل و عالقه افراطی و احساسی در نتیجه رویارویی با مقوله تلفیق در طراحی برنامه

بـه   ،خـود  درسیرنامهدر ب) تلفیقی( رویکرداین استفاده از  نماید تا در ریزان درسی  ارائه میدوم، چارچوبی را به برنامه. باشد می

  . گیري نمایندتري  تصمیمتر و مطلوبنحو مناسب

گیري از معیارهاي مـورد قبـول طراحـی شـود،      بهره به شکلی درست و با تلفیقیدرسی ، چنانچه برنامه2کوبز ي جی به عقیده    

رود  مـی  علمی که در دنیاي واقعی به کـار هاي  ري به فعالیتت شده، آنها را به شکل فعال یادگیرندگاندیدگاه سنتی  باعث تغییر

  ).1989جی کوبز، ( انگیزد بر می

درسـی تلفیقـی را   تر برنامـه درسی تلفیقی، اشاره به عواملی دارد که اجراي بهتر و مناسبیی در برنامهتوجه به معیارهاي اجرا   

  .سازدمیسر و ممکن می

  تلفیقیدرسی معیارهاي عقالنی در طراحی و سازماندهی برنامه

کند که به قرار ذیـل   اشاره می )اي ین رشتهب(تلفیقی درسی ،  به چهار معیار عقالنی در طراحی برنامه)1989(3دیوید اکرمن     

  :باشد می

اي روایی درون رشته .1
4

  

هـاي   رشـته از منظـر متخصصـان   تلفیقی درسی اي با اهمیت و ارزشمند دانستن محتواي برنامه منظور از روایی درون رشته     

درسـی  که از رشـته تخصصـی آنهـا در برنامـه     چنانچه متخصصان هر موضوع درسی خاص محتوایی را. علمی و  تخصصی است

مورد استفاده قرار گرفته است با اهمیت و ارزشمند ارزیابی کنند و آموزش و تدریس آن محتوا را جـایز بشـمارند، ایـن    تلفیقی 

  . استمشروعیت داشته و قابل اجرا  تلفیقیدرسی گنجانده شده در برنامهامر داللت بر این داردکه آن محتواي 

انتخاب شده و سـپس، مفـاهیم مـرتبط بـا آن مضـمون از       تلفیقیدرسی بدین ترتیب، چنانچه موضوع یا مضمونی در برنامه    

واجد اهمیـت  ) اي درون رشته(هاي مختلف دانش برگرفته شود، این مفاهیم باید از منظر درون دیسیپلینی  ها و رشته دیسیپلین

بـا  متناسـب  اي را بـه متخصـص آن رشـته تحمیـل نکنـد و       ، مضمون مـورد نظـر، مباحـث خـاص رشـته     سخن به دیگر. دنباش

درسـی  مباحث اساسی و اصیل در آن رشته علمی گزینش شده و در برنامـه  . خاص باشد ي انداردهاي آموزشی در آن رشتهستا

  .گنجانده شود

ها روایی براي رشته .2
5

  

درسـی  باشـند   براي برنامـه   رویکردهاي تلفیقی داراي منافع و نتایج ارزشمنديها این است که   منظور از روایی براي رشته    

تخصصی باید  نسـبت   ياهموضوع هاي علمی و متخصصان و صاحب نظران رشتهبه عبارت دیگر، . که کاربرد آنها را توجیه نماید

اي غیـر مرسـوم    کـه شـیوه  تلفیقـی  درسـی  هاي مختلف دانش بشري در قالـب برنامـه   ها و مفاهیم مهم حوزه به آموزش موضوع

                                                          
  استادیار دانشگاه الزهرا تهران. 1

2.  Jacobs
3. Ackerman
4. Validity Within the Discipline
5. Validity for the Disciplines
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بـه عبـارت دیگـر، ارائـه محتـوا      . کردي مناسب در جهت یـادگیري معنـادار و مانـدگار بداننـد    باشد توجیه شوند و آن را روی می

اي  درسـی رشـته  ي نسـبت بـه چـارچوب برنامـه    تـر  نتـایج و ثمـرات ارزنـده    باید )اي بین رشته(تلفیقی درسیدرچارچوب برنامه

هـاي گونـاگون را بـه هـم      بـه رشـته  صرف وجود یک مضمون اصلی که همچون چتري محتواي مربوط . داشته باشد) موضوعی(

زند کافی نیست، درنوردیدن مرزهاي سنتی مواد درسی باید معرف امتیـاز غیـر قابـل تردیـد بـراي آمـوزش محتـواي         پیوند می

  .داندریز درسی میرا هنر برنامه 2غنی پرمایه و ،، انتخاب مضامین ارزشمند )1989( 1در این راستا، پرکینز. اي نیز باشد رشته

ها روایی فراتر از رشته.3
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-حاصلی بیش از مواد درسی مجزا براي برنامـه  )اي بین رشته( تلفیقیها این است که رویکرد  منظور از روایی فراتر از رشته      

آموزان، عالوه بر مفاهیم و محتواي موجود در هـر یـک   به سخن دیگر، در صورت تحقق این معیار، دانش. درسی به ارمغان آورد

در واقع، بـه  .  شوند می نائلنیز هاي  علمی یا موضوعات درسی، به درك معنایی ماوراء رشته یا فراتر از موضوعات مجزا  از  رشته

اي  یادگیري بـه گونـه  هاي مختلف در قالب یک درس، از حیث نتیجه  رشته ، ترکیب و تلفیق اجزاء مرتبط با)1989(نظر اکرمن

در  4»فرامفهـومی «به اعتقاد وي، این ارزش افـزوده در یـادگیري یـا بـه تعبیـر او، امتیـاز       . است که از مجموع اجزا بیشتر است

که طبـق تعریـف،   ( )اي بین رشته( تلفیقیدرسی آید که مفهوم یا مضمون انتخاب شده براي طراحی برنامه صورتی به دست می

ادراك شـود کـه در چـارچوب     اي بـه گونـه  ) ارزشـمند اسـت   اي است و فی نفسه مفهومی حائز اهمیت و تهداراي ماهیت فرارش

  .اي یا موضوعات مجزا قابل تصور نباشد هاي درسی رشته برنامه

ترگسترده یادگیري پیامدهايکسب کمک به  .4
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هـاي  آموزشی حاکم کند که تحـت تـأثیر آن، ویژگـی   تواند جو یا فرهنگی را بر نظام  می) اي بین رشته( تلفیقی درسیبرنامه     

هاي درسی، آثار غیر مسـتقیم و   به طور مثال، این برنامه. در فراگیران تقویت شود) در مجموع شخصیتی(مثبت عقالنی، عاطفی 

ورش هـاي مخـالف و پـر   پنهانی بر روند تربیت فراگیران دارد که موجب انعطـاف در تفکـر، سـعه صـدر در برخـورد بـا دیـدگاه       

   ).1989اکرمن، ( شود درسی موضوعات مجزا تأمین نمیاین تجارب، چه بسا در برنامه. شود هایی در آنان می قابلیت

هـاي یـک تلفیـق خـوب و     عالوه بر معیارهایی که توسط اکرمن ارائه شده است، صاحب نظران دیگري نیـز، دربـاره ویژگـی       

هـاي درسـی تلفیقـی مطلـوب      همکـارانش، سـه ویژگـی را بـراي برنامـه     و  6نیـپ  از جمله، مارتین. اند مناسب اظهار نظر نموده

  :شود  ها اشاره میدر ذیل به این ویژگی. شمارند برمی

اي اهمیت برنامه -1
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درسـی تلفیقـی بایـد    برنامهبیانگر این است که   »اي روایی درون رشته«این ویژگی مطابق با معیار نخستین اکرمن تحت عنوان 

  . اهداف و محتوایی را مدنظر قرار دهد که براي هر رشته یا حوزه محتوایی محوریت داشته و داراي ارزش و اهمیت باشد

انسجامـ 2
8

  

چنانچـه اهمیـت برنامـه، بـه ارزش مـاده و      . اسـت درسی تلفیقی دهی برنامهاین ویژگی را ناظر بر یکپارچگی و تمامیت سازمان

درسـی تلفیقـی،   فقدان ایـن ویژگـی در برنامـه   . درسی اشاره داردبرنامه اطالق شود، انسجام، به تمامیت سازمانی برنامهمحتواي 

                                                          
1.  Perkins
2. Fertile
3. Validity Beyond the Disciplines
4. Meta conceptual
5. Contribution to Broader Outcomes
5. Martin- kniep
6. Curriculum Significance
7. Coherence
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  ).1989کوبز، جی(برد  نام می 1»التقاط ناموزون«کوبز از آن  تحت عنوان  مشکل همان چیزي است که جی

مربوط بودنـ 3
2

  

به عبـارت دیگـر،    .کید داردتأدرسی و مواد آموزشی با تجارب و پیشینه فراگیران برنامهبر ارتباط عاطفی و شناختی این ویژگی 

برنامه درسی چگونه از عهده شخصی کردن محتوا و عینی کردن امور انتزاعی و به تحرك واداشـتن یادگیرنـدگان و بـرانگیختن    

  ).232-233 :1995مارتین نیپ و همکاران، (آید  آنان در طرح سؤال و دستیابی به پاسخ برمی

در واقـع، ویژگـی   . ، جزء معیارهـاي مطـرح شـده توسـط اکـرمن نیسـت      »مربوط بودن«و  »انسجام«دو ویژگی اخیر، یعنی،     

هـاي درسـی تلفیقـی مطلـوب و از جملـه       هـاي اساسـی برنامـه   درسی تلفیقی، جزء ویژگییا تمامیت سازمانی برنامه »انسجام«

بنـابراین، بایـد بـه عنـوان یـک معیـار مهـم بـه مجموعـه          . دنشـو  هاي درسی محسوب می مههاي طراحی این گونه برنادشواري

ویژگی مربوط بودن، از جمله مواردي است که در بحث مربوط بـه ضـرورت و   . دنهاي مطرح شده توسط اکرمن افزوده شو معیار

ن ویژگـی جـزء خصوصـیات ذاتـی     رسـد کـه ایـ    به سخن دیگر، بـه نظـر مـی   . باشد هاي درسی تلفیقی مطرح می اهمیت برنامه

ها، به منظور گریز از  عارضه عدم ارتباط میان محتوا و تجـارب و پیشـینه فراگیـران      هاي درسی تلفیقی است و این برنامه برنامه

آن، بـه   درسی تلفیقی منافاتی با پذیرشاهمیت برنامه با این وجود، طرح آن در بخش ضرورت و. اندبه عرصه آمده و مطرح شده

نیـز، در مـورد معیارهـایی کـه در تلفیـق      3بروفی و آلمن. )1383مهرمحمدي،( هاي مطلوبیت برنامه نداردعنوان یکی ازشاخص

هـاي   هاي طراحی شده بـراي تلفیـق برنامـه    قبل از این که فراگیران را در فعالیت ،هاي درسی باید در نظر گرفت معتقدند برنامه

  : کنند به قرار ذیل است  معیارهایی که آنها ارائه می .به کار ببریمدرسی درگیر کنیم باید معیارهایی را 

هاي مطلوب، حتی اگر از ویژگی تلفیق برخوردار نباشند بایـد داراي ارزش   ها باید از نظر تربیتی مهم باشند و فعالیت فعالیت -1

نیز بـه ایـن   ) 2004(دریک و برنز. اي است رنامهاي و نیز، اهمیت ب این معیار، منطبق با معیار روایی درون رشته .و اهمیت باشند

انتخاب شوند کـه بـه   ) ايبین رشته( درسی تلفیقیکنند که مفاهیم و مهارتهایی باید به عنوان مضمون در برنامهکید میأنکته ت

سـطحی و  هایی را انتخاب نمود کـه  با یکدیگر مرتبط شوند و نباید به اجبار اقدام به تلفیق نمود یا فعالیت و معتبرطور طبیعی 

  .هاي علمی نیستندهاي مهم درون رشتهظاهري بوده، بیانگر مفاهیم و مهارت

 :1991بروفـی و المـن،   ( دنـ هاي طراحی شده باید اجراي اهداف عمده در هر حوزه موضوعی را تشویق و تـرویج کن  فعالیت -2

تیابی به اهـداف  اي براي دس بلکه وسیله. به خودي خود، یک هدف نیست درسی،که تلفیق برنامه ستعنااین م هاین معیار ب. )66

ریزي درسی باید تلفیق را بـه عنـوان ابـزار    اندرکاران برنامهند که  دستهست طور که بروفی و المن بر این باورهمان. تربیتی است

). 1991بروفـی و آلمـن،   ( ها  هاي تربیتی عملی و مطلوب است، نه در همه موقعیت اي در نظر گیرند که در برخی موقعیت بالقوه

  .تر یادگیريیعنی، سهولت در کسب نتایج گسترده. باشد معیار اخیر، مطابق با معیار چهارم اکرمن می

   تلفیقیدرسی در برنامه )عملی( اییاجرمعیارهاي 

حمایت سیاسی -الف
4
درسی با رویکرد تلفیقی که یک تغییر و نوآوري در روند متداول فراینـد  برنامه درسی، به ویژههربرنامه :

مـدیر و کارکنـان مدرسـه،    . هاي مختلف استهاي همه جانبه و ارتباطات مناسب گروهباشد، مستلزم حمایتفرایند آموزشی می

عالقـه بایـد در رابطـه بـا ایـن رویکـرد       نفـع و ذي ها و سایر افراد ذيآموزان، و متخصصان رسانهدانش ،ریزان، والدینبرنامهگروه 

، تلفیقـی درسـی  از آنجا که اجـراي برنامـه   .هاي خود را از آن داشته باشنددر صورت لزوم حمایت آگاهی داشته، توجیه شوند و

) نفوذ ذي(هاي کلیدي شود، حمایت عناصر و گروه رهنگ حاکم بر نظام آموزشی محسوب میعموماً، نوعی عدول از هنجارهاي ف

                                                          
1. Potpourri
2. Relevance  
3. Brophy and Aleman
4. Political support
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یـک مـدیر   . کنـد  اي باشد، ضرورت ویژه پیدا می این حمایت، به ویژه، اگر پروژه پر هزینه. براي آغاز و تداوم برنامه ضرورت دارد

 ب به نتیجه رسیدن یـک برنامـه پیشـنهادي شـوند و    توانند موج یا شوراي مدرسه می درسه، رئیس آموزش و پرورش  منطقهم

تواننـد از طریـق    هـاي سـنتی مـی    هاي متکی به رویهمعلم. توانند در صورت حمایت نکردن باعث حذف برنامه شوند متقابالً، می

ممکـن اسـت   دین نیز، به عنوان نیروي مخالف دیگـر،  وال. ریزان شوندموجب دلسردي و ناامیدي برنامه 1اعمال فشارهاي گروهی

، ممکـن اسـت از   تلفیقـی درسـی  سرانجام، یک برنامـه  .برایشان مبهم است  اعتراض نمایند تلفیقیدرسی به دلیل آن که برنامه

کسب حمایت فراگیـران نیـز،   . اما، به دلیل عدم استقبال فراگیران با شکست رو به رو شود. پشتیبانی بزرگساالن برخوردار باشد

)1989 اکرمن، (ر استاز اهمیت بسزایی برخوردا

هاي  شخصی ها و دل مشغولی نگرانی -ب
ممکن است عواقب مثبت یـا  تلفیقی برنامه درسی  مشارکت در تدوین و اجراي  :2

تواند منجـر بـه    میمعلم مشارکت . به دنبال داشته باشد...) مدیر و کارکنان، معلم و(اندر کار دستد افرامنفی قابل توجهی براي 

تـر  تواند منجر به فهم عمیق همچنین می. گرددوي هاي مهارتی هاي آموزشی، یا باعث برمال شدن نارسائیمهارترشد و توسعه 

ـ . گردد فردتخصصی هاي علمی گردد یا باعث از دست دادن موقعیت و جایگاه  رشته تخصصی و سایر رشته ،موضوع درسی م وأت

درسـی  اضطراب فراوان ناشی از ایـن احسـاس کـه اقـدام بـه برنامـه      .  داشبا عصبانیت و فشار روانی بم وأتبا رفاقت و دوستی یا 

هاي  اي از نگرانی مجموعه. ساز شودمشکل تواند اندازد می می به خطر را) تخصصی رشته(، قلمرو یا اقتدار موضوع درسی تلفیقی

  . تواند مطرح باشد قابل پیش بینی نیز میغیرناشی از اتفاقات 

تعهد  -پ
کـه رویکـرد تلفیقـی متفـاوت از رویکردهـاي متـداول و       از آنجا. است 5و تجدید نظر 4شامل عمل کردناین مورد : 3

ي واحـد درسـی تلفیقـی    اولـین تجربـه  . متعهدانه عمل کننـد  آموزان نسبت به اجراي آنمعمول است، الزم است معلم و دانش

بهتر است بـا  چنـدین   . تا حدودي نا امید کننده استآموزان باشد که ممکن است  موجب تغییرات کمی در رفتار معلم و دانش

هاي خود شوند که در آنها، معلم تکنیکها به عنوان  واحدهاي درسی تمرینی  محسوب  میاین .واحد درسی کوتاه شروع نمود

یابد واحدهاي درسی بـا  موفقیت افزایش می به تدریج که.کنندابراز میآموزان انتظارات و ادراکاتشان راکند و دانشرا ارائه می

  ).1997پست و همکاران،( شوندآموزان متناسب مینیازها و عالیق دانش

هاگروه -ت
6

هاو نقش 
آمـوزان از وظـایف خـود و    هر یک از دانش. یادگیري  تلفیقی بر یادگیري پویا در گروه متمرکز است:  7

-فراگیـران مـی  . کنـد هاي گروه را تقویت میاست و فعالیتهاي اعضاي گروه گر پرسشمعلم پاسخگو و هدایت. گروه آگاه است

هـاي جدیـد   نقـش . ي خود را به خوبی انجام دهد و موفقیت هر فرد وابسته به موفقیت گروه اسـت دانند که هر فرد باید وظیفه

نقـش  . رسـد یادگیري جدید به ظهـور مـی   –هاي یاددهی در واحد درسی تلفیقی نقش. شودآموز تبیین میبراي معلم  و دانش

هـاي  دهد که  در گـروه آموزان نشان میمعلم به دانش. یابدریز به تسهیل کننده تغییر میمعلم از سخنران، ارائه دهنده و برنامه

 کننـد  آوري، سـازماندهی و ارائـه  کوچک، چگونه تکالیف را تعیین کرده، سازماندهی و طراحی کنند و چگونه اطالعات را جمـع 

.)همان(

انگیزش -ث
. درسـی تلفیقـی بـه طـور مـؤثر عمـل کننـد       انگیزد  تا در برنامهآموزان را بر میها و دانشعوامل مختلفی معلم: 8

                                                          

1.  Peer pressure
2. Personal concerns
3. Commitment
4. Practice
5. Revision
6. Groups
7. Roles
8. Motivation
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پیرامون مضامین مطـرح شـده در کـالس     1، بارش فکريآموزانتجهیزات متنوع، همچنین تعامل معلم و دانش امکانات، منابع و

  . انگیزدرا به تفکر و تأمل بر می یادگیرندگاندرس، 

آمادگی-ج
روش کار در هر واحد درسـی تلفیقـی بایـد از    . شودمی 5و تفکر و تأمل4، مواد آموزشی3این مورد شامل روش کار: 2

شده، آنها را بـراي دروس جدیـد    یادگیرندگاناز قبل مشخص شود و مواد آموزشی الزم تدارك دیده شود تا موجب برانگیختن 

نقاط قوت و ضعف برنامه و نیازهاي مرتبط بـا شـیوه   . در جریان آموزش واحد درسی حائز اهمیت  است تفکر و تأمل. آماده کند

  .)همان( گیرد تا تمهیداتی براي ادامه برنامه اندیشیده شود آموزان خاص مورد بررسی قراردانش آموزش و

بنديزمانزمان، بودجه، برنامه 
ممکـن اسـت الزم باشـد    . درسی بـه زمـان نیـاز دارد   تدوین برنامه) 1989(به عقیده اکرمن: 6

-، مطالب آشنا را در بستر جدیدي مطرح نموده، پرسـش تلفیقیزیرا، رویکرد . دنهایی درباره موضوعات درسی انجام شوپژوهش

هـا و  درس. دارد کـه معلـم تـا کنـون بـا آن مواجـه نشـده اسـت        و کـار   سازد، یا این که، با محتوایی سر اي مطرح می هاي تازه

هـاي موجـود   اي باید طراحی شده یا تغییرات الزم بر روي آزمون هاي تازهآزمون. دنهاي یادگیري خاص باید طراحی شو فعالیت

پایان  درید برنامه و هم زمان اضافی دیگري نیز، براي برقراري ارتباط با سایر همکاران، هم در حین طراحی و تول. دنصورت گیر

 اهـ برنامـه باط تردرسی، یا ای برنامهتلفیقعالوه بر این، زمان بیشتري نیز، باید صرف آموزش ابعاد . مرحله طراحی مورد نیاز است

 درسی، تأمین نیروي انسانی مورد نیاز و همچنین تمهید مواد و لـوازم ضـروري بـه  بودجـه نیـاز     پشتیبانی از تولید برنامه .شود

ریزي شود تـا بـر اسـاس     اي برنامه ها و یادگیرندگان باید به گونه ملبراي مع. بندي به دو دلیل عامل مهمی است برنامه زمان. دارد

هـا نیـز، زمـان    همچنین، در شرایط مطلوب، باید براي معلـم . آنچه اقتضاء برنامه است بتوانند به یکدیگر دسترسی داشته باشند

نگی ههمـا بایـد  پردازنـد   می تلفیقیچنانچه چندین معلم به تدریس یک واحد درسی . در نظر گرفت ریزي مشترکی براي برنامه

بینی شده باشد و فرصت کافی براي برقراري ارتباط درحدي که شایسته اجراي برنامـه اسـت    الزم در آموزش آن در برنامه پیش

   .گیرد ها قرار در اختیار معلم

ساختار
هـاي  یک واحد درسی تلفیقـی شـامل حـوزه    .میان آنان است 9روابط متقابلو  8درسیبرنامههاي مختلف شامل حوزه: 7

تواننـد بـه مضـمون مـورد نظـر در      به این معنا که ریاضی، موسیقی یا سایر مواد درسی چه  کمکـی مـی  . محتوایی سنتی است

  1997پست و همکاران،(رویکرد تلفیقی کنند؟ 

ارزشیابی
اي، هاي چند گزینهآزمون. گیرندهر دو در رویکرد تلفیقی مورد توجه قرار می 12و غیر رسمی 11ارزشیابی رسمی:  10

، )14واقعـه نگـاري  ( هـاي حکـایی  هـا، گـزارش  چـک لیسـت  . گیرندمورد استفاده قرار می 13باز پاسخغلط، کوتاه پاسخ و /صحیح

 .)همان( ارزشیابی غیر رسمی هستند فنون ، از جمله15ویدئویی

، فیلم استریپ، ویدئو، سفر علمی و جستجو در اینترنت از جمله منابع متنـوعی اسـت   کتابخانهمرکز منابع یا : هاپروژه منابع و

                                                          
1. Brainstorming
1.  preparation
2.  procedure                     
3.  Materials
4. Reflection
5. Time, budget and schedule
6. Structure
7. Varied curriculum areas
8. Interrelations
9. Evaluation
10. Formal 
11. Informal
12. Essay test
13. Anecdotal  records
14. Videotapes
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شوند که در مورد مضمون مورد نظـر بـه   آموزان برانگیخته میدانشبا نصب یک بولتن در کالس . گیردکه مورد استفاده قرار می

آموزان تجارب شخصی خود را در اختیار مدرسـه  والدین دانش. کنندآموزان با بزرگساالن تعامل میدانش. بارش فکري بپردازند

  .)همان( شودهاي گروهی در رابطه با مضمون مورد نظر تدارك دیده میفهرستی از پروژه گذارند ومی
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