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ــارتی     ــه) 1991( 2فوگـ ــوان  در مقالـ ــا عنـ ــه   «اي بـ ــق برنامـ ــراي تلفیـ ــیوه بـ ــیده شـ ــق   ،»3درسـ ــوي تلفیـ   ده الگـ

  وي ایــن ده الگــو را در ســه دســته متمــایز . کنــد کــه بــر روي یــک پیوســتار قابــل تصــور اســت درســی را ارائــه مــیبرنامــه

اي شود که شامل الگوهاي پاره پاره، اتصـال یافتـه و النـه   اي مستقل شروع میابتدا، از تلفیق درون رشته. کندیتقسیم بندي م

. یابدادامه می تنیدههمپوشی، تنیده، تسبیحی و در هم شامل الگوهاي توالی منطقی، ؛با تلفیق در میان چند رشتهسپس . است

اي و سرانجام، در میـان شـبکه   شودمیارائه ) شامل الگوي غوطه ورشده( افتده اتفاق میالگویی که تلفیق درون یادگیرند سپس

  . یابدخاتمه می) ايالگوي شبکه(از یادگیرندگان 

  : شودهر یک از الگوها توضیح داده می در ذیل

طریـق  ن الگو برنامه درسی را از ای. کندطرح سنتی سازماندهی برنامه درسی، الگوي پاره پاره را دیکته می: 4الگوي پاره پاره-1

هاي علمی عمده ریاضی، علوم، هنرهـاي زبـانی و   حوزه. کید و تمرکز بر روي یک رشته مستقل استتأ .بیندمی5یک پریسکوپ

مختلـف  ) هـاي کـالس ( هـاي  هاي مختلفـی در مکـان  ها توسط معلمدر مدارس متوسطه، این رشته. مطالعات اجتماعی هستند

 خـوب، ": گویـد ، معلم میهاي ابتداییدر کالس. باشندآموزان از یک مکان به مکان دیگر در حرکت میدانششود و تدریس می

، زمـان  تقـویم آموزشـی روزانـه    ".ن در آوریـد هایتـا هاي علوم را از کیفهاي ریاضی را کنار بگذارید و کتاببچه ها، حاال کتاب

.دهدمشخصی را براي هر ماده درسی نشان می

ها و ارتباطات درون که نماي نزیدیکی از جزئیات، ظرافت است  7این الگو، به مثابه یک دوربین نمایش: 6اتصال یافته الگوي-2

این الگو بر روي ایجاد ارتباطات آشکار درون هر ماده مانند، ها مجزا باقی میدر حالی که رشته. دهدرشته تحصیلی را نشان می

کاري  یـا  یـک تـرم     هاي یک روزِمفهوم  به موضوع، مهارت و مفهوم بعدي، ارتباط ایده ارتباط یک موضوع، مهارت،  –درسی 

هـا  این است که تالش براي ارتبـاط دادن ایـده   نکته اصلی در این الگو. تأکید دارد تحصیلی به روز بعدي و ترم تحصیلی بعدي

رسی زمین شناسـی را بـه واحـد درسـی     تواند واحد دبه طور مثال، در دبیرستان، معلم علوم زمین می. درون رشته علمی است

) ماهیت تکـاملی (در واقع،  این شباهت بین دو واحد درسی . هرکدام ارتباط دهد» 8ماهیت تکاملی«ستاره شناسی با تأکید بر 

                                                            
استادیار دانشگاه الزهرا تهران .1

2. Robin Fogarty
3. Ten ways to integrate curriculum
4. Fragmented Model
5. Periscope

هایی  کمیتدر طراحی این دستگاه. قرار داردشهراستگوبلندي تشکیل شده که در هر سر آن یک آینه با یک منشور  این وسیله از لوله

براي دیدن اشیائی که باالي سطح دید  ،دستگاه این . گیرند مینمایی، وضوح تصویر، وزن و ابعاد مورد توجه قرار همچون زاویه دید، بزرگ

وجه تشابه با برنامه درسی سنتی، آن است که . است  ساخته شدهاند که چیزي مانع دید مستقیم آنهاست  ند، یا چنان قرار گرفتههستچشم ناظر

.یک جهت گیري و دیدگاهی است که در آن تمرکزدقیقی  بر روي یک رشته علمی می باشد

6. Connected  Model
7. Opera glasses
8. Evolutionary Nature



 کند تا ارتباطات را از طریـق ایجـاد پیونـد   آموزان کمک میمعلم به دانش. کندآموزان  ایجاد مییک سازمان دهنده براي دانش

.هاي موضوعی ایجاد کنندآشکار بین حوزه

یـک  ) متعـدد (بیند که ابعاد چندگانـه  می ١٠هاي سه بعدياین الگو، تلفیق برنامه درسی را از طریق عینک:  ٩ايالگوي النه-3

هـا،  توانـد مفهـوم سیسـتم   هـا مـی  سیسـتم چرخـه   براي مثال، یک درس دوره ابتدایی در مـورد . دهددرس را مد نظر قرار می

هـا،  توانـد مفهـوم سیسـتم   یـا مبحـث سیسـتم گـردش خـون، مـی      . ها را نشان دهدهمچنین، حقایقی در مورد سیستم چرخه

تواننـد  هـا مـی  عالوه بر این هدف مفهومی، معلـم  .همچنین، حقایق و معارفی در مورد سیستم گردش خون را مدنظر قرار دهد

آمـوزان  مثال دیگر، درس رایانه در دبیرستان، همـان طـور کـه دانـش    . دمعلولی را نیز مورد توجه قرار دهن مهارت تفکر علت و

همچنین، عالوه بـر آن  . دهندکشف را نیز مدنظر قرار می و پیش بینی کردن د، مهارت فکر کردن،گیرنمقدمات برنامه را یاد می

.حی کننداي براي مدارس آینده طرابینند تا اثاثیهمهندسی محیط کار را آموزش می ،در این کالس

 قـاب از هم مجزا هستند اما توسط یک  لنزها. بینداین الگو برنامه درسی را از طریق یک عینک می: ١١الگوي توالی منطقی -4

در واقع . تنظیم کنند تا واحدهاي درسی مشابه با هم جور شوند توانند موضوعات راها میمعلم. شوندمشترك به هم مرتبط می

به طور مثال، در دبیرستان مطالعـه بـورس اوراق بهـادار یـا ارز در ریاضـی بـا       . آیندطور هم زمان میهاي درسی مشابه به واحد

کم ها مجبور باشند بییک قرارداد اخالقی نیست که معلم کتاب درسی. آیدمطالعه دوران رکود اقتصادي در تاریخ هم زمان می

توانند توالی مطالـب درسـی را بـه هـم بزننـد و تـوالی       آنها می. و کاست و به همان ترتیب در کالس درس ارائه و تدریس کنند

.به طوري که به موازات سایر محتواي موجود در واحدهاي درسی دیگر قرار گیرند ؛ندتري را ارائه کنجدید و منطقی

کدیگر درون یـک  دو رشته علمی را با ی. بیندمی ١٣چشمیدواین الگو برنامه درسی را از طریق دوربین :  ١٢الگوي همپوشی -5

ریزي یـا تـدریس   با استفاده از همپوشی مفاهیم به عنوان عناصر سازمان دهنده این الگو برنامه. سازدتصویر مستقل متمرکز می

ریـزي  به طور مثال، در دبیرستان، دو عضـو تـیم آموزشـی، یـک جلسـه برنامـه      . سازدمشارکتی را در دو رشته علمی درگیر می

شـوند را بـه   هایی را که به طور سنتی به شیوه موضوع مجزا تدریس مـی ها و نگرش، مهارتتا مفاهیم دهندمقدماتی ترتیب می

ي هـا مـثال رویا (به طور نمونه، ممکن است معلم ادبیـات یـک مفهـوم   . هایی در محتوا شناسایی کنندمنظور شناسایی همپوشی

، معلـم  در ایـن روش . انتخـاب کنـد   کوتاه توسط نویسندگان هايرا به عنوان یک سازمان دهنده براي مجموعه داستان )انسانی

  .گیرندبآموزان در نظر دهند تا مفاهیم مشترکی را براي دانشمعلم تاریخ یک گروه را تشکیل می ادبیات و

                                                            
9. Nested Model
10. Three Dimensional Glasses
11. Sequenced Model
12. Shared Model
13. Binoculars



  بینــد کــه یــک صــورت فلکــی     از طریــق یــک تلســکوپ مــی    ایــن الگــو برنامــه درســی را   : ١٤الگــوي تنیــده  - 6

هاي آموزشی،  اغلب از ، در گروهاین الگو تلفیق برنامه درسی.  کندي علمی را در یک زمان ثبت میهاکامل از رشته) مجموعه(

را بـراي   »١٥ابـداعات « هاي درسی تنیده معموال یک مضمون پربار ماننـد برنامه. شودطریق کاربرد یک مضمون پربار محقق می

کنند، اعضا گروه آن را به یم مورد نظر یک مضمون را انتخاب میزمانی که ت. دهندقرار می  تلفیق موضوع درسی مورد استفاده

هـاي  تواند منجر به مطالعه ماشینمی »ابداعات«مضمون به طور مثال، . برندعنوان پوششی براي مواد درسی مختلف به کار می

گوهـا در درس هنرهـاي   ساده در درس علوم، خواندن و نوشتن در مورد مخترعان در درس هنرهاي زبان، طراحـی و سـاخت ال  

یـک  » ابـداعات «یـا  » ١٦طرحها«پربار مثل  هاي بدین ترتیب، مضمون. آوري رایانه شودصنعتی و ساختن روند نما در درس فن

.آورندها فراهم مییق رشتهمضمون پربار و غنی براي تلف

  

با یک رویکرد فرابرنامـه   »18هاي بزرگایده« . بیندبین میدرسی را از طریق یک ذره، برنامهاین الگو: 17الگوي دانه تسبیحی-7

-هاي مطالعه، سـازماندهنده هاي اجتماعی، مهارتهاي تفکر، مهارتاین الگو، مهارت. یابنددرسی در سراسر محتوا گسترش می

مثـال،  به طـور  . کشدهاي علمی به نخ میهاي چندگانه را براي یادگیري در تمام رشتهآوري و رویکرد هوشهاي گرافیکی، فن

اري، پیش بینـی کـردن در یـک    بینی کردن در حوادث جمهارتی است که براي تخمین زدن در ریاضی، پیش »19پیش گویی«

هـاي اجتمـاعی درون محتـوا    هاي تفکر یا مهـارت همچنان که مهارت. رودو فرضیه سازي در آزمایشگاه علوم به کار می داستان

-کنند؟ چه مهـارت تفکـر را مفیـدتر مـی    آنها چگونه فکر می«: خواهند که بگویندها از دانش آموزان میشوند، معلمتنظیم می

چـه جـوابی بـه    «هاي شـناختی معمـول مثـل    هاي فرایندي در مقابل سوالدانند؟ گروه امروز چگونه کار کرد؟ این قبیل سوال

.گیردقرار می »دست آوردید؟

     

موضـوعات و  مـواد درسـی میـان      .بینـد می  ٢١از طریق یک کالیدوسکوپ درسی رااین الگو، برنامه: ٢٠الگوي درهم تنیده -8

اي بـراین امـر واقـف    میان رشـته  یک گروه. شوندها و الگوهاي نوظهور تنظیم میاي حول مفاهیم داراي هم پوشی و طرحرشته

                                                            
14. Webbed  Model
15. Inventions
16. Patterns
17. Threaded  Model
18. Big Ideas
19. Prediction
20. Integrated Model
21. Kaleidoscope

.دیآمی  بر اساس مفهوم تقارن به وجود  ،تصاویر هندسی ،ز نوربا استفاده ا کالیدوسکوپدر  



در واقع، ایـن  . عی به کار برندرا در ریاضی، هنرهاي زبانی، علوم و مطالعات اجتما »٢٢بحث و شواهد«توانند مفهوم است که می

. آمیزدچهار رشته علمی آنها را با هم در می هاي داراي هم پوشی درها، مفاهیم و نگرشالگو، با یافتن مهارت

  

به یـک روش بسـیار شخصـی تمـام     . بینداین الگو،  برنامه درسی را از طریق یک میکروسکوپ می:  23الگوي غوطه ور شده-9

در این الگو، تلفیق در درون یادگیرنده با دخالـت کـم یـا بـدون دخالـت      . کنداي عالقه و تجربه تصفیه میمحتوا را توسط لنزه

دانشجویان تحصیالت تکمیلی، داوطلبان دوره دکتري و دانشجویان فوق دکتري در یک حـوزه مطالعـاتی   . افتدبیرونی اتفاق می

اش ممکـن اسـت   ي شیمی به دلیل عالقه شدید به رشته تخصصـی به طور مثال، یک دانشجوي دکترا. شوندکامال غوطه ور می

ش ااش را فراگیرد تا به تجربیات آزمایشـگاهی اي مرتبط با رشتههاي نرم افزاري رایانهدر زمینه چسباندن مواد شیمیایی، برنامه

یابـد کـه بـه    یی دست میهادر مجموع به مهارت .آموزد تا در حفظ شرکتش بکوشدقانون حق ثبت انحصاري را می. کمک کند

هـا و  یا مثال دیگر، یک کـودك شـش سـاله، دربـاره حشـرات، پروانـه      . کنداش کمک مینوعی او را در رابطه با رشته تخصصی

. شـود ها ساخته میهاي پروانهاي حشرات ماده و طرحاثر هنري او روي طرح قرینه. نویسدها و انواع جانورها مطلب میعنکبوت

شناسـی حشـرات   زیست خواند، عالقه وافري بهحتی در باره آنها آواز می. گیردکند و قاب میشمارد، نصب میاو حشرات را می

 یک یادگیرنـده غوطـه ورشـده   . اش استمورد عالقهکند نشان دهنده عجین شدن او با موضوع هایی که انتخاب میکتاب. دارد

.شوداش مربوط میکند به رشتههر آنچه را با شور و اشتیاق انتخاب می

هـاي  بیند که ابعاد چندگانـه و جهـت گیـري   درسی را از طریق یک منشور میاین الگو، تلفیق برنامه: 24ايالگوي شبکه  -10

شـان را  هـا و ابعـاد رشـته   فراگیـران پیچیـدگی  . کننـد در این الگو، فراگیران فرایند تلفیق را هدایت مـی . کندمتمرکز ایجاد می

بـه   . توانند منابع ضروري را هـدف قـرار دهنـد   شناسند و میکنند میمیهاي تخصصی جستجو بین حوزههمچنان که درون و 

-هاي کابویی مـی آموز کالس پنجمی که عالقه زیادي به بومیان آمریکایی دارد، از آنجا که در بچگی بازيطور مثال، یک دانش

-هاي خانوادگی در مـورد حفـاري  و شنیده) انی یاغیر داستانی داست(انش بومی از طریق خواندن تاریخ اش به دکرده دلبستگی

هاي مختلف از قبیل مردم شناس، باسـتان  مالقات با تعدادي افراد در حوزه هاي باستانی و نیز اردوگاه تابستانی در این زمینه و

  .دهندیتلف یک شبکه یادگیري را تشکیل ماین موارد مخ. یابدشناس و گرافیست افزایش میشناس، زمین

مورد استفاده مفید  ، به طور براي شروع کارد توانمیکنند که معلم درسی تلفیقی را ارائه میهایی از برنامهنمونه، این الگوها     

. تواند طرح خودش را براي تلفیق برنامـه درسـی داشـته باشـد    هر معلم می. توسعه دهند الگو ها را توانند ها میمعلم. قرار دهد

     .اي است که همواره ادامه داردپذیرد و چرخهفرایند هرگز پایان نمیاین 

                                                            
22. Argument and Evidence
23. Immersed Model
24. Networked Model
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