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  مفهوم شناسی تلفیق در برنامه ریزي درسی

1محمود مهرمحمدي

  مقدمه

-یه دیگر میاز زاو .آموزان استیکپارچگی در تجربیات یادگیري دانش تلفیق به معناي کوشش براي ایجاد ارتباط، اتصال و نهایتاً   

درسی دانست که با اتکاء و ابتناء به ی برنامهي سنتودرسی را به معناي فاصله گرفتن از الگتوان رویکرد تلفیقی در طراحی برنامه

  .شودآموزان میموجب پراکندگی و تفرق در تجربیات یادگیري دانش) مواد درسی(هاي یادگیري مستقل حوزه

شواهد و . )1997راگا، ( درسی دانسته شده استزاد رشته برنامهبه لحاظ تاریخی تلفیق هم در عرصه نظر و هم در وادي عمل هم   

هاي تلفیقی درسی به رسمیت شناخته شده است، نظریههاي آغازین قرن بیستم که قلمرو برنامهدهد که از دههقرائن نشان می

هاي درسی دوره ابتدائی در گرچه برنامه. اندهاي درسی تلفیقی نیز طراحی شده و به مورد اجرا گذاشته شدهمطرح بوده و برنامه

هاي هاي درسی دورهدادند، لیکن برنامهریزي درسی با رویکرد تلفیقی را تشکیل میتوجه در برنامهچند دهه اول کانون انحصاري 

  ).همان(اندرویکرد تلفیقی را تجربه کرده 1940خیر و از دهه تحصیلی باالتر نیز با تأ

از  .هاي گوناگونی مطرح شده استاز ابعاد مختلف بحث ریزي درسیرنامهبدر  ت یا منطق بکارگیري رویکرد تلفیقیباب ضروردر   

که  توان اشاره کردمی) یادگیري و رشد(هاي فلسفی، روان شناختی، جامعه شناختی و تربیتی ان این ابعاد به دالئل و ضرورتمی

؛ یانگ، 1995؛ بین،1995؛ بریدي، 1998ویلسون، (بع مربوطه به تفصیل آمده است منا ح هر یک از توجیهات در متون وشر

اي و ایجاد توان واکنش سریع مدرسه هاي درسی پویائی در برنامه چاالکی و شاید تزریق ویژگی چابکی،). 1975برنشتاین،  ؛1971

. هاي درسی دانستترین امتیازات یا توجیهات روي آوردن به رویکرد تلفیقی در برنامهسخگوئی به مسائل روز را بتوان جزء مهمو پا

هاي با به عبارت دیگر نظام. توان یافتنان اهمیتی است که در آن حیات و مرگ نظام آموزشی را میچین توجیه تربیتی داراي آنا

بستر سازي براي یادگیري  ،عالوه بر این. توان تمیز دادهاي آموزشی مترقی و مدرن میتحجر را از نظامآموزشی سنت زده و م

 لِبرو دانسته شده است، امتیاز تربیتی دیگري است که از قي آموزشی پیشهاکید نظامهاي بارز و مورد تأالعمر که از کیفیتمادام

.تواند تحقق یابدمی در چارچوب رویکرد تلفیقی ايهاي یادگیري مدرسهها در متن برنامهقرار دادن مسائل و سوژه

  تلفیق یک متغیر است

ها جلوگیري شود، این است که تلفیق معرف گیرد تا از بدفهمیاي که در فهم رویکرد تلفیقی باید مورد توجه قرار ترین نکتهمهم  

ریزي درسی است و هرگز نباید آن را یک وضعیت یا موقعیت ثابت و واحدي دانست ورود یک متغیر جدید به عرصه تفکر در برنامه

با  حثه اینکه متغیر مورد ببه اضاف .شودریزي درسی میکه جایگزین وضعیت و موقعیت غالب کنونی از حیث تفکر و عمل برنامه

مقوله «یا  »ناپیوسته« تر و مدیریت پذیرتراز نوع ساده شناخته شود نه 2»پیوسته« از نوع باید وام گرفتن اصطالحات حوزه آمار،

و در نتیجه م توجه به این نکته بندد، عدهاي این نوآوري میاي که راه را بر استفاده به جا از ظرفیتترین مغالطهشاید بزرگ . 3»اي

  .م شناخت ابعاد و وجوه این متغیر باشدعد

                                                
  استاد دانشگاه تربیت مدرس. 1

2. Continuous
3. Categorical
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دسته اول ناظر به اشکال، انواع یا سطوح . توان به دو دسته تقسیم نمودرسد متغیرهاي مرتبط با رویکرد تلفیقی را مینظر میبه   

هاي گسترده اي و حوزهرشتهاي، ابررشته، فراايرشتهچنداي،رشتهی مانند میانتلفیق است که در الگوهاي طراحی و سازمانده

هاي هاي گوناگون از الگوبنديها و دستهارائه فهرست نظران متعدد به آن وصاحباین وجه از متغیر تلفیق با ورود . منعکس است

یدا کرده آمیزي پوضعیت پیچیده، دشوار و ابهام )1991، یکر؛ شوم1991وارس، ؛1991فوگرتی،؛1989کوبز، جی مانند(تلفیق 

در دستور کار  ،ارائه شده) نه الزاما مکمل( متعارض هاي متعدد و بعضاًاست و الزم است شناخت دقیق اشکال تلفیق از میان توصیف

ها یا هویت اشکال و سطوح مختلف به درستی ریزي درسی قرار گرفته تا حد و مرز آندان به این مبحث اساسی در برنامهعالقمن

توان ر سایه این رخداد است که دامنه اشکال و انواع را نیز بدون اینکه ناآگاهانه مرتکب تکرار شده باشیم مید. بازشناخته شود

   .اي را به این عرصه وارد ساختهاي تازهتوسعه داد و نمونه

از منابع مربوط به  یکچرهاي دسته اول، در هیینگارنده، برخالف متغ. رائی نامیدتوان متغیرهاي اجدسته دوم از متغیرها را می   

برخورد نکرده است و معتقد است در  ،ریزي درسی باشدی که ناظر به تنقیح این بعد از متغیر مهم تلفیق در برنامهاین حوزه تالش

توان از ظرفیت این نوآوري سود تري میدرسی به این بعد، به شکل شایستهاندرکاران حوزه نظر و عمل برنامهصورت توجه دست

  :پردازیمر ابعاد این دسته از متغیرها میاکنون به توضیح مختص .جست

فتواند از شدت و ضعمیهاي مختلف تحصیلی بدین معنا که استفاده از رویکرد تلفیقی در دوره ،هاي تحصیلیمتغیر دوره 

تر یا هاي کماست فرصت ختلف تحصیلی ممکنهاي مدر دوره. تابع یک قاعده و حکم واحد نباشد برخوردار باشد یا ضرورتاً

هم ممکن است به ) هاریدسته اول متغ(اع تلفیق وبیشتر براي بکارگیري رویکرد تلفیقی شناسائی کرد و از میان اشکال و ان

.هاي مختلف تحصیلی روي آوردتر در دورهتر یا سطحیقیاشکال عم

زمان  هاي تلفیقی در بعددامنه و وسعت فعالیت. تهاي تلفیقی ثابت نیسبدین معنا که عنصر زمان در فعالیت ،متغیر زمان

اي، از یک هفته به هفته دیگر، از ماهی به ماه دیگر و باالخره از ترمی به از یک روز به روز دیگر مدرسه تواندثابت نیست و می

.ترم دیگر متفاوت باشد

،درسی یا واحد درسی تلفیقی در برنامه به برنامه الیت تلفیقی و مدت زمانی که اجرايبدین معنا که طول دوره فع متغیر زمان

... چند ماه یا  هفته، چند هفته، تواند یک روز، یکالیت تلفیقی تعریف شده مید یا فعواح يبرنامه. انجامد ثابت نیستیطول م

.هاي گوناگون زمانی بتواند واجد صفت تلفیقی شناخته شوددرسی به نسبتبرنامه. به طول انجامد

تواند بستري براي یکارگیري رویکرد تلفیقی و غیر درسی واحد میچارچوب یک برنامهبدین معنا که ماده درسی، متغیر

تواند مبتنی بر دانش دیسیپلینی درسی هر ماده درسی میرنامهکه بخشی از بتوضیح بیشتر این. شدتلفیقی به صورت همزمان با

.یکی از الگوهاي تلفیق سازماندهی شده باشد که بخش دیگر آن با استفاده ازباشد در حالی

،تا چندین ) ماده درسی( بدین معنا که تلفیق ممکن است ایجاد اتصال و ارتباط یا ادغام دو حوزه یادگیري متغیر ماده درسی

.حوزه یادگیري را وجهه همت خود ساخته باشد

تواند داراي بخش دیسیپلینی و یک دوره تحصیلی می یک پایه تحصیلی یا درسیِبدین معنا که برنامه درسی،متغیر برنامه

گیري درباره رویکرد طراحی یا صفر و یکی در قضاوت و تصمیم ا هیچیدیگر تلقی همه به عبارت. بخش غیردیسیپلینی باشد

.درسی به هیچ روي سازنده و راهگشا نیستبرنامه
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درسی در عصر هاي پیشنهاد شده در حوزه برنامهگذار از میان نوآوريبه عنوان یکی از مباحث حساس و تأثیر پیچیدگی تلفیق

از این . اشاره قرار گرفت دهاي تلفیق است که مورحاضر مولود نگاه به آن به عنوان بک متغیر و به ویژه توجه به ابعاد دوگانه متغیر

نظران این حوزه را باید به جا، خی صاحببر ی ماجراجویانه و متهورانه توسطرد تلفیقی به حرکتویکروي تشبیه استفاده از ر

  ).1993 ،دریک( سنجیده و واقع بینانه ارزیابی کرد

  درسی برنامه  کاوي تلفیق در قلمرو معنا

نیز به گستره معانی قابل اتی ریزي درسی اختصاص دارد، الزم است اشارشناسی تلفیق در برنامهدر این مقاله که به مفهوم   

به  .درسی است و نویسنده نیز از متخصصان همین حوزه است بشوددر هنگامی که متن، متن برنامه integration استنباط از واژه

ریم آنچه غلبه دارد نگف میتوسط نویسندگان مختل 5یدرسی که به کاربرد صفت تلفیق برنامههنگام«) 1998( 4باور ناتالی گرکه

یافته است تا شاید توجیهی براي اي میاي خود را نیازمند تعریف تازهر نویسندهرسد هبه نظر می. گونی استالبته تنوع و گونه

»!عرضه یک اثر جدید ارائه نماید

مان تلفیق در گفتاول اینکه ال ؤس: اندیشیدال ؤدو س به باید ،پندارد که در مواجهه سازنده با این تنوع معنائینگارنده چنین می    

نوید بخش ها برداشتکدام  دوم اینکه الؤسو  است؟ رتري برخوردابا تبار طوالنی رواج بیشتر داشت ازدرسی کدام بردر حوزه برنامه

توان فهم کرد به تري از مباحث مربوطه را میها بخش وسیعآن معانی که با اتکاء به آن فهمی نو و متفاوت از این متغیر است؟

ی ویژه و چنین است که معان عکس قضیه هم. سازدك لفظ خارج میبخشد و آن را از سطح یک اشترامبحث تلفیق معنا می

ها بندي شود تا به واسطه آندسته ،معانی ویژه و خاص ، یعنیعنوان ا همیناند باید بابتکاري که نویسندگان از تلفیق مراد کرده

  .ی به حوزه مفهومی تلفیق راه نیابداغتشاش معنای

داللت اي اي یا درون رشتهدرون برنامهکه بر یک رخداد  )coherence( درسیرچگی برنامهتلفیق به معناي انسجام و یکپا: نخست

  .ریزي درسی استدارد که رخدادي در سطح خرد برنامه

درسی  آن برنامهبر  که مثالً )comprehensiveness, thoroughness(درسیتلفیق به معناي جامعیت یا فراگیري برنامه: دوم

مکره راست را که مرکز یمعموال ن( را یکیو  هاي اختصاصی دو نیمکره مغز عنایت داشتهمان به پرورش ظرفیتلت دارد که همزدال

.گذاردفرو نمی )تفکر خالق و غیر الگوریتمیک است

 integrity of learning(درسی مدارس اي در برنامهتلفیق به معناي گذشتن از مرزهاي تثبیت شده موضوعی و رشته: سوم

areas(  
درسی است که داللت آن براي برنامه )unified or single body of knowledge(افتهیتلفیق به معناي دانش وحدت: چهارم

 supra( در ذیل یک ابر دیسیپلین که در آن هیچ نشانی از تعدد و تفرق یادگیري نیست و تجارب یادگیري اصطالحاً

discipline (شوندسازماندهی می.  

 )drive to reach a unified experience(یق به معناي انگیزه و تالش فطري و خودجوش یا غیر ارادي نوع انسان تلف: پنجم

  .هاي یادگیري آموخته شده به شکل متفرقبراي ایجاد وحدت و ارتباط میان تجربه

                                                
4. Nathalie Gherke
5. Curriculum integration
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 reconciliation of( درسیگذاري در برنامهتلفیق به معناي ایجاد وحدت و سازگاري میان منابع الهام بخش هدف: ششم

conflicting sources(
 درسیاي به هنگام بحث درباره پدیده برنامهکید بر لحاظ نمودن طیف تجربیات یادگیري مدرسهتلفیق به معناي تأ: هفتم

)integrity of student’s experience(، ه از آنچحتی تجربیات ناشی از  و بیات یادگیري قصد شده و قصد نشدهاعم از تجر

  .برنامه درسی حذف شده است 

interrelatedness of(تلفیق به معناي برقرار ساختن رابطه میان اجزاء متکثر و متفرق یادگیري: هشتم learning areas ( 

  .اي داردهاي درسی داراي ساختار سنتی  و در عین حال معطوف به تلفیق از نوع چند رشتهکه داللت بر برنامه

ه گیرينتیج

جذابیت آن مرهون تحوالتی است که التزام به . ریزي درسی استر عین حال پیچیده در حوزه برنامهلفیق مبحثی جذاب و دت   

تلفیق نگریسته شود، این مفهوم متضمن چرخشی نسبت به رویکرد  تغیربه هرروي و با هر معنا که به م. تلفیق نوید بخش آن است

- از این جهت باید تلفیق توسط برنامه. ه همان رویکرد دیسیپلینی یا موضوعات مجزاستک بود ریزي درسی خواهدغالب در برنامه

هاي آمیخته با بکارگیري این مفهوم به از پیچیدگیاما . برداري قرار گیردبا اغتنام فرصت مورد بهره ریزان درسی جدي تلقی شده و

ها یزان درسی الجرم باید این پیچیدگیربرنامه. سادگی گذشت توان بهو داراي معانی متعدد نیز نمی )چند ضلعی(متضلع  حاصطال

  .مند شوندهاي متکثر نهفته در این مقوله بتوانند به شکل معقول و در جاي مناسب بهرهرا فهم کنند تا از ظرفیت
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