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  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي

  
  نظر مباحث علوم تربيتي اي از رشته جايگاه علوم ميان

  
  رضا نيلي احمدآبادي محمد
  ييشناسي و علوم تربيتي دانشگاه عالمه طباطبا روان ةدانشكد استاديار

  چكيده

. رغم رشد كمي، كارايي الزم را در حل مشكالت جامعه ندارد  نظام آموزش عالي به

بازنگري برنامة درسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تصميمات متعددي را مانند طرح 

اتخاذ كرد و به اجرا گذاشت، ولي هنوز نتيجة الزم را به همراه نداشته است و شاهد 

ها،  شناسي شكست طرح آسيب .موضوعات درسي و روش تدريس به سبك سنتي هستيم

ها از برنامة درسي و  اي، اصالح برداشت رشته تالش براي فهم مشترك از موضوعات ميان

هاي تخصصي،  شتهسترسازي مناسب براي آماده كردن اساتيد براي نگاه به رتدريس و نيز ب

در اين . ناپذير براي حل مشكالت اجتماعي است هاي اجتناب ، از راهمند به صورت نظام

اي با تأكيد بر رشتة علوم تربيتي و نيز ابعاد مختلف  رشته پژوهش، مباني نظري دانش ميان

  .و تربيت بررسي شده است نظران تعليم آن از ديدگاه صاحب

  . اي رشته اي، ميان آموزش عالي، تدريس، تكنولوژي آموزشي، تلفيق، چندرشته :واژگان كليد
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  مقدمه
شود به  هاي درسي سنتي، به طور مجزا از هم سازماندهي مي هاي مختلف دانش، كه در برنامه رشته

اند،  مختلف براي اهداف ويژه به وجود آوردههايي ساختگي است كه دانشمندان علوم  منزلة فاصله
پرسيم كه  شويم، نمي كه ما هر گاه در زندگي واقعي، با مسئله يا موقعيتي چندبعدي مواجه مي درحالي

كنيم براي حل آن  بلكه سعي مي. است... چه بخشي رياضيات، چه بخشي علوم و چه بخشي هنر و 
بسياري از . موجود، دانش و مهارت را به دست آوريم مسئله و گذر از هر موقعيت، از منابع مختلف

شود كه كمتر شباهتي با زندگي واقعي  ربط آموزش داده مي قطعه و بي اي قطعه دروس به شيوه
آميختن موضوعات درسي  هم يا در 1هاي تلفيق براي از بين بردن اين مشكالت، شيوه. يادگيرندگان دارد

هاي  هاي دانش كنار گذاشته و فرصت ي صريح ميان حوزهها مطرح شده است كه طي آن، مرزبندي
  .شود تنظيم مي 2اي رشته اي متفاوت با رويكرد ميان يادگيري به شيوه

همان . اي برخوردار است ها از اهميت ويژه اي در مراكز آموزشي، خصوصا دانشگاه رشته نگاه ميان   
ها براي توسعة علوم و هنرها از طريق پژوهش، آموزش، و تحصيل خدمت  دانيم، دانشگاه طور كه مي

در جامعه، كنند تا افراد بتوانند  هاي الزم فراهم مي اي را براي كسب صالحيت كنند و زمينه مي
هاي نيل به اين هدف،  هاي كسب كرده را به صورت كاربردي پياده كنند كه از راه ها و مهارت آموخته

اما اين ديدگاه نه فقط در كشور ما، بلكه در بسياري از كشورهاي . اي است رشته برنامة درسي ميان
الت نورد راين وست فالن بنا به گزارش وزارت علوم، در اي. صنعتي، مثل آلمان، مغفول مانده است

متخصصان . شود آلمان، اگرچه تلفيق از نظر نظري ضروري است، ولي در عمل، به آن توجه الزم نمي
شود تا  اي بودن باعث مي رشته ميان. اي ديگر تدريس كنند رشته كمتر حاضرند با همكارانشان در رشته

اي داشته باشند و مشكالت  رشته ع ميانهاي متفاوت دركي جامع و مرتبط با موضو دانشجويان از رشته
هاي ديگر  اي به معني آن نيست كه واحدهايي را از رشته رشته ميان. را از زواياي مختلف بررسي كنند

اي  رشته ميان. به رشتة اصلي اضافه كنيم و به تعبيري، با دميدن در برنامة درسي، برنامه را حجيم كنيم
هاي آموزشي كشور آلمان به آن توجه شود  ري دارد كه بايد در نظاممحور به فرايند يادگي نگاهي مسئله

  ). 1994هاي ايالت نورد راي نوست فالن  وزارت علوم و پژوهش(
اي، به موضوع تلفيق به عنوان بستر توليد اين علوم، نگاه  رشته در اين مقاله، ضمن بررسي علوم ميان   

در اين نوشتار، . شود اي يا درون ديسيپلين اطالق مي رشته بنابراين، واژه تلفيق به ميان. شده است
اي و تلفيقي از ابعاد مختلف، اعم از ماهيت علوم، تلفيق نظر و  رشته دربارة مباني نظري علوم ميان

هاي تلفيق  اي، موانع و ضرورت رشته اي و علوم ميان رشته هاي علوم چند عمل در تدريس، تفاوت
  .شود بحث مي

                                                
1
. Integration 

2
. Interdisciplinary 
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  اي رشته انتاريخچة علوم مي
، 40تا دهة  1890از سال . ريزي درسي منطبق است اي بر سابقة رشتة برنامه رشته سابقة علوم ميان

. برنامة درسي تلفيقي در مدارس ابتدايي آمريكا اجرا شد و به تدريج به دوران متوسطه هم سرايت كرد
واقعي مستلزم توجه به  به عقيدة مك موري، زندگي. برداشت 1895شايد اولين قدم را هربارت در 

هاي علمي مجزا، چيزي است كه در دنياي خارج  حوزه. هاي مختلف دانش است روابط ميان حوزه
اولين كار رسمي را ديويي با هدف ارتباط . كند ازايي ندارد و فقط در كتب درسي ظهور پيدا مي به ما

هاي يادگيري آغاز  دهي تجربهميان مركز آموزشي و جامعه و با محور قرار دادن مشاغل در سازمان
، و نهضت 4درسي مبتني بر تجربه Aه، برنام3كار ، سه رويكرد روش پروژه20در اوايل دهة . كرد

، تلفيق به دورة 1930در دهة . نام گرفت» محور برنامة درسي كودك«مطرح شد كه سومي،  5فعاليت
كينز مأموريت داد تا با تشكيل ، انجمن مطالعات برنامة درسي به هاپ1935در . متوسطه كشيده شد

يكي بررسي مفهوم تلفيق و دوم توصيف چگونگي : كميتة تلفيق، دو مأموريت را به انجام رساند
هاي او چهار دسته موضوع   نتايج پژوهش. ها كاربرد برنامة درسي تلفيقي در مدارس و دانشگاه

، رويكرد تلفيق به علت 80تا  60دهة  از. مدار را نشان داد بسته، حوزة وسيع، هستة اصلي و تجربه هم
بازگشت به «محوري زياد شد و نهضت  پرتاب سفينة اسپوتنيك رو به افول گذاشت و گرايش به رشته

زنده  6گرايي هايي را برانگيخت و مواضعي مانند نومفهوم اين ديدگاه نيز مخالفت. مطرح شد» ها پايه
در اين نقدها، بر . ها، گرايش به تلفيق بيشتر شد نشگاهبه تدريج، با نقد برنامة درسي مدارس و دا. شد
ها و دوري آنها از  مصرف بودن برنامه هدفي، فاقد حيات بودن، گسستگي، شلوغي برنامه، بي بي

  ).1381مهرمحمدي (ها به يكديگر وابسته است  مقتضيات زمانه و اين تأكيد شد كه ماهيت رشته
گرا در  شة تلفيق جديد نيست، ولي اين انديشه را مربيان پيشرفتاگرچه اندي) 2007(از نظر فردمانا    

ريزي درسي است كه  برنامههاي  شكل  اي از رشته آموزش ميان. مطرح كردند 20و اوايل قرن  19قرن 
در تلفيق، تفكري جديد دربارة دانش و توليد علم، با نگاهي . هاي اخير مطرح شده است در دهه
اي با موفقيت نسبي، به خصوص در  رشته به نظر وي، از آنجا كه رويكرد ميان .آيد تر به وجود مي جامع

  .مقطع ابتدايي همراه بود، اكنون وقت آن رسيده است كه اين رويكرد به مقطع متوسطه راه يابد
  

                                                
3
. Project method 

4
. Experience Curriculum 

5
. Activity movement 

6 Reconceptualism 
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 اي در حوزة تعليم و تربيت رشته تاريخچة علوم ميان

دربارة عمل تربيت يا آموزش و پرورش به علوم تربيتي مجموعه معارفي است كه از تجربه و تفكر 
. در قرون گذشته، علوم تربيتي با علوم انساني و علوم اجتماعي در ارتباط بوده است. دست آمده است

اند و  شناسي داشته شناسي، يا روان هايي مثل فلسفه، جامعه هايي از رشته گذاران اين علم تخصص پايه
مدتي اين وحدت از ميان رفت و اكنون، مجدداً، علوم . وده استاي ب رشته لذا اين علم چندرگه و ميان

  ).1377 ،كاردان(تربيتي به سوي وحدت در حركت است 
معتقد است كه ورود آموزش گسترده از طريق مدارس در پايان قرن ) McPherson 2004(هونبين 

دروسي كه دانش و معلومات در . اي مطرح شود هاي جداگانه ، باعث شد موضوعات و رشته19
هاي  هاي درسي آمده بود، اساساً به عنوان فرايند مهندسي محيط كردند يا در كتاب مي معلمان ارائه 

اين مهندسي باعث مي شود تا دانش به صورت مؤثر، از منابع علمي به . يادگيري مطرح است
  . كامل نباشد يادگيرندگان انتقال يابد، اگرچه تطابق آن با نيازهاي واقعي يادگيرندگان به طور

، مطالعة علمي مسائل آموزش و پرورش معمول نبود و 20همان طور كه اشاره شد، قبل از قرن    
هاي مختلفي  به تدريج، گرايش. شد مطالعات بيشتر به تفكرات فلسفي و مطالعات تاريخي محدود مي

اين . ده استرشتة تخصصي در مقاطع مختلف تأسيس ش 16در علوم تربيتي ايجاد شد كه اكنون، 
كند، ولي نتايج  تر مي وضع در عين اينكه دامنة پژوهش را در ابعاد مختلف آموزش و پرورش عميق

هاي گوناگون از يكديگر، باال  منفي هم دارد كه از اين نتايج منفي بايد به دور شدن متخصصان رشته
علوم تربيتي را مربي، فرايند اگر سه ضلع . هاي خاص اشاره كرد ها و مبالغه در رشته گرفتن عدم تفاهم

توانيم علوم تربيتي را مجموعه معارفي در نظر بگيريم كه وضعيت  تربيت، و متربي در نظر بگيريم، مي
  . كند وجود و كاركرد و تحول اوضاع وقايع تربيتي را مطالعه مي

به صورت  اي، آن هم رشته اي و ميان رشته به عقيدة مياالره علوم تربيتي داراي جنبة درون   
و ) شود، مثل رياضي با جغرافيا كه از آموزش چند رشته حاصل مي(اي بودن بيروني  رشته چند
چون . اي بودن دروني است؛ مثل تربيت كودك كه با چند رشتة علوم تربيتي همراه است رشته چند

است، تربيت براي نيل به كمال مطلوب از پيچيدگي جسماني، رواني و اجتماعي انسان برخوردار 
هايش در علوم  علوم تربيتي مانند درخت تناوري است كه ريشة آن در فلسفه و شاخ و برگ

اي  پس براي مطالعة علوم تربيتي نبايد گرفتار رشته. شناسي است شناسي، و زيست شناسي، جامعه روان
 هاي و چه به صورت دانش) پداگوژي(علوم تربيتي چه به صورت علم واحد . رفتاري و عيني شد

امور يا اشياست، تفاوت دارد و ضمن » شناخت عيني و واقعي«متعدد، با علومي ديگر، كه مستلزم 
هم مرتبط » چگونه بودن انسان«سروكار دارد، با ) آنچه هست(اينكه با كاركردهاي آموزش و پرورش 

  ). 1377كاردان (است كه اين خود امري ارزشي است كه در حيطة فلسفة آموزش و پرورش قرار دارد 
اساس تشكيل . هاي فلسفي، فني، و هنري نيز هست علم تربيت عالوه بر علم بودن، داراي جنبه   

  : شناسي، و فلسفه شناسي، جامعه شناسي، روان علوم تربيتي عبارت است از زيست
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تربيت انسان بدون شناخت جسم او، كالبد و وظايف اندام، : ـ رابطة علوم تربيتي با علوم زيستي
 . چگونگي تدوين، و رشد آنها ميسر نيست

آموزش به طور مداوم، با يكي از استعدادهاي رواني يا ذهني، مثل : ـ رابطة علوم تربيتي با علوم رواني
و روحي براي افرادي مثل روسو، پستالزي، و فروبل از  لذا آمادگي عقالني. حافظه، سروكار دارد

  . شناسي آموزشگاهي است شناسي اين رشته، روان جنبة كاربردي روان. شرايط مهم يادگيري بود
هاي تربيت و  رشته  نظراني است كه ميان دوركيم از صاحب: ـ رابطة علوم تربيتي با علوم اجتماعي

ظر او، تربيت امري اجتماعي است و هر جامعه، داراي نظام از ن. شناسي تلفيق ايجاد كرد جامعه
آموزش و پرورش . هاي اجتماعي تربيت داراي واقعيتي است همانند واقعيت. پرورشي ويژة خود است

آموزش و پرورش بايد شامل مطالبي باشد كه . اي بسازد كه با ساختار آن مغاير است تواند جامعه نمي
 . شود تا بتواند فرد خود را با محيط اجتماعي سازگار كند مياز نسلي به نسل ديگر منتقل 

شود؛ يكي، مطالعة طولي و تاريخي و  اين رابطه از دو لحاظ بررسي مي: ـ رابطة علوم تربيتي با فلسفه
دهد كه فيلسوفان  در بررسي اول، تاريخ آموزش و پرورش نشان مي. اي رشته ديگري، عرضي و ميان

، مربياني مانند فروبل، 19در قرن . دادند هاي آموزش و پرورش را نشان مي يريگ ، جهت19قبل از قرن 
اي، به تدريج، راه علوم  رشته از نظر ميان. پستالزي، و هربارت  به علوم تربيتي استقالل بيشتري دادند

فلسفيدن امري زائد در آموزش و پرورش شمرده شد كه اين رويكرد . رفتاري به علوم تربيتي باز شد
شناساند، ولي فلسفه است كه در استخراج  علم اگرچه ماده را مي. هايي را باعث شد نقد و اعتراض

. كند در غير اين صورت، تعليم و تربيت به سطوح بسيار نازلي افت مي. كند هدف غايي به ما كمك مي
را از روان،  فيلسوف تن. انديشد فيلسوف به انسان، جهان هستي، و رابطة انسان با ماوراء طبيعت مي
او تفكر عميق و كندوكاو . داند روان را از فرهنگ، و وضعيت كنوني جامعه را از گذشته جدا نمي

هاي مربيان آن است كه هم بايد انسان را خوب  از دشواري. اي در مفاهيم تعليم و تربيت دارد ويژه
ايي كنند كه هنوز وجود ندارد و هم انساني را شناس) شناسي با نگاه جامع، نه مجزا مثل روان(بشناسند 

اي كه در نظام آموزشي هست، باعث شده است  نقيصه. و به مدد فرايند تعليم و تربيت بايد تحقق يابد
كه هميشه به گذشتة شاگرد توجه شود و ارزيابي بر اساس قابليت تحقق يافتة او باشد نه براي آينده 

  ). 1377كاردان (او 
  

  اي رشته تعريف علوم ميان
اي و تلفيق تعاريف متعددي شده است كه گاهي باعث ابهام در معناي اصلي آن  رشته علوم ميان از
اي نيز پرداخته  رشته اي و چند رشته در اينجا، ضمن بيان چند تعريف، به وجه تمايز ميان. شود مي
شود و آنها  مي هاي مختلف به خوبي درك ها، يا رشته ها، انديشه اي، نظريه رشته در مفهوم ميان. شود مي

اي شامل چند دانش كلي مستقل است كه سؤالي  رشته هر ميان. شود براي حل مسائل به كار برده مي
اي است  اي موضوعي غيررشته رشته مطالعات ميان. دهد هاي خاص هر رشته پاسخ مي علمي را با روش
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ها  فلسفة علم، با همة رشتهگنجد، بلكه مانند مفاهيم عام، مثل  اي خاص نمي كه در قلمرو علم و رشته
رويكرد ). 1386برزگر (توان به علوم جديد دست يافت  با اين نوع مطالعات، مي. پيوند دارد

شناسي و زبان  ريزي درسي است كه در آن آگاهانه، روش نگاهي علمي و رويكرد برنامه«اي  رشته ميان
 2007( »رود ك تجربه به كار ميبيش از يك رشته را براي آزمايش يك موضوع، مسئله، مشكل، يا ي

:Frodemana .(  
مفاهيم آن عموماً، به صورت . اند اي معني دقيقي ارائه داده رشته فقط تعداد كمي از مؤلفان از ميان   

يا كار  )7هنتيگ(هاي گوناگون  هايي از رشته ها، روش ن شده است، مثالً آن را تلفيق نظريهكلي بيا
هاي علمي  يا استنباط كلي براي درك رشته) 8هك هازن(هاي گوناگون  نظران رشته مشترك صاحب

جربي اي يا ماهيت ت رشته تواند براي پژوهش ميان چنين تعاريف مجزايي نمي. اند دانسته) 9اليتن(ديگر 
بعضي از اين تعاريف صرفاً، جنبة . كه هر پژوهشگر بتواند بر آنها استناد كند  كافي باشد، به طوري

  ).Laudel 1999: 4(تر و عملياتي است؛ مثل تعريف هك هازن  نظري دارد و بعضي تا حدي روشن
. يادگيري آنانتلفيق يعني مبنا قرار دادن عاليق يادگيرندگان در برنامة درسي و توسعة تجارب    

شود و هدف از  هايي محتوايي كه در نظام سنتي، جداگانه تدريس مي آميختن حوزه تلفيق يعني درهم
  ). 1381مهرمحمدي (آن، به هم مربوط كردن تجارب يادگيرندگان است 

  اي رشته اي و ميان رشته تفاوت چند
متفاوت است، به جاي يكديگر  اغلب، در مراكز دانشگاهي، از اين دو واژه، كه بيانگر دو رويكرد

، وزارت علوم، 1380به عنوان مثال، در طرح بازنگري برنامة درسي ـ كه در سال . شود استفاده مي
تحقيقات و فناوري به مراكز دانشگاهي واگذار كرد ـ عموماً به تركيب چند رشتة جديد با يكديگر 

اين در حالي است . اي بررسي شود رشته ميان ها با نگاه تلفيقي اكتفا شده بود؛ به جاي اينكه كل رشته
اي تفاوت وجود دارد؛ اولي از تركيب چند رشتة مجزا حاصل  رشته و ميان 10اي رشته كه بين علوم چند

هاي  تخصصي كردن در رشته. شود و دومي كليت و وحدت كامل را در نگاه به هر موضوع دارد مي
بندي رشتة واحد، كه صرفا  تقسيم. ر قرون اخير استمجزا، يكي از دستاوردهاي علوم عيني و دقيق د

خواهي و به صورت قراردادي در مراكز آموزشي و دانشگاهي به وجود آمده است، در واقعيت  به ًدل
هاي مختلف از  شود، بلكه تعداد رشته ها از هم جدا نمي مشكالت، مناسب محدودة رشته. وجود ندارد

هاي مجزا پاسخ داده  ها معموالً، با پاسخ رشته اين سؤال. دگير هاي پژوهشي متعدد نشئت مي سؤال
اي زماني تحقق  رشته غالباً، هر ميان. اي نياز هست شود، بلكه بيشتر به يك همكاري بين رشته نمي
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يابند و نوعي كل  هاي مختلف در هم وحدت مي هاي هر دانش از رشته يابد كه در آن، ويژگي مي
اي آن است كه نوعي فرايند فهم مشترك در زبان  رشته هم در كار ميانم. دهد يكپارچه را تشكيل مي

  ).پديا ويكي(اي ايجاد شود  رشته ميان
  

  اي رشته علوم چند
آوري افزايش يافته است، نه تنها  در عصر حاضر، كه با فناوري جديد، سرعت توليد علم به حد سرسام

پاية . گويي به نيازهاي جامعه را ندارد اي نيز توان پاسخ رشته هاي چند هاي مجزا، بلكه رشته رشته
. هر رشته است اي توجه به انتقال دانش و الگوپذيري از دستاوردهاي دانشمندان رشته رويكرد چند

اما محتوا در قالب  ،دشو ش انضباط ذهني تأكيد ميراكتساب دانش و پرو ، براگرچه در اين الگو
در  .در موضوعات مجزا مد نظر بود هشود ك سازمان داده مي يزيتر از آن چ تر و كلي موضوعاتي وسيع

 .شودكسب علوم بايد  دربارةفرض بر آن است كه دانش و اطالعات وسيع  ،سازماندهي محتوا يالگو
اي عبارت است از ايجاد همبستگي و ارتباط بيشتر بين مطالب مختلفي  رشته اساسي الگوي چند ةفلسف

هاي درسي  از ديدگاه طرفداران اين الگو، برنامه. كنند درسي مطالعه مي ةكه يادگيرندگان در برنام
ه همان شكلي كه جهان اطراف خود را آموزان ب آورد كه دانش تنيده اين امكان را به وجود مي درهم
شود موضوعات  سعي مي ،به همين دليل در اين الگو .مطالب و علوم مختلف را درك كنند ،بينيد مي

در ). 1384فتحي واجارگاه (كه با يكديگر دارند  مختلف با توجه به ارتباطي تدريس شود
بارة هر مسئلة علمي يا پژوهش دربارة هاي مستقل كاري فرعي را در اي، دانشمنداني از رشته رشته چند

ها، تعامل متديك يا ترمينولوژي چشمگيري وجود  اي رشته در بين چند. گيرند موضوعي را برعهده مي
اي، ساختار مفهومي واحد و حل مسئله بر اساس  رشته اي، در تمايز با ميان رشته در چند. ندارد
تحليل خاص خود را دارد و مسائل آن به صورت هر رشته، تعريف و . هاي واحد وجود ندارد راهبرد

تركيب نهايي، از نظر منطقي، جمع آراست كه از طريق رهنمودهاي كلي، به . شود مجزا طرح مي
ترين همكاري محتوايي در كار با  اي شامل ساده رشته بنابراين، چند. شود صورت مجزا حاصل مي

در . ها به صورت مجزا وابسته است طرح مسئلهاي به  رشته هويت تركيب چند. هاي تلفيقي است رشته
هاي مرتبط به  شود و رشته اي، محدودة هر جزء از مسئله به صورت مجزا مشخص مي رشته چند

بنابراين، انسان بايد از متخصصان و گرايش آنان براي حل . شود تر، ولي مجزا، بررسي مي صورت دقيق
اي براي حل مسائل كافي  معموال چنين مرزبندي. هر قسمت از مسئله، به صورت مجزا، استفاده كند

اي استفاده كرد كه نوعي  رشته اي، بايد از نوعي همكاري وسيع در قالب ميان رشته در علوم ميان. نيست
  ). ويكيپديا(تعامل روشي و مفهومي را شامل شود 

از عمق كافي  ،يلاين الگو بسيار كلي و وسيع است و به اين دل .اي معايبي نيز دارد رشته چند   
همچنين اتكا و وابستگي زياد اين الگو به  .كند پذير نمي برخوردار نيست و يادگيري عميق را امكان
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در  ،م اين مربيانعبه ز. گرفته استقرار بعضي مربيان كانون انتقادات  ،هاي درسي موضوعات در رشته
  ). 1378فتحي واجارگاه ( شود لت ميغف نآموزان و نيازها و مسائل مختلف آنا دانش ، ازچنين وضعيتي

اند كه به چند  نظران ابعاد ديگري از تلفيق را مطرح كرده اي، صاحب رشته عالوه بر رشتة مجزا، چند   
  ):1381مهرمحمدي (تلفيق از نظر شوبرت به شرح زير است . شود نمونة آن اشاره مي

  شود؛ ها تدريس مي كالسهاي مجزا، كه با ميزان تلفيق بسيار كم، در  ـ موضوع
  هاي گسترده كه جمع چند رشتة مشابه با هم است؛ ـ حوزه
كنند؛ مثل موضوع باغ وحش كه  هايي كه يادگيرندگان دربارة موضوعي خاص كار پژوهشي مي ـ طرح

محيطي، گردشگري، و مباحث  شناسي، رياضي، زيست در آن، انواع مباحث علمي، اعم از زيست
گيري از مسائل اجتماعي،  هستة اصلي اين نوع از تلفيق، با بهره. شود مطرح مياجتماعي و اقتصادي 

اين رويكرد در . يعني مباحث مهم اجتماعي، مثل تخريب محيط زيست، محور برنامة درسي است
  .تر است دورة متوسطه مناسب

س متوازي با هماهنگي اساتيد در درو(جي كوبز نيز انواع تلفيق را در رشتة مجزا، رشتة موازي    
كوشش براي ايجاد وحدت ميان تمام يا بخش اعظم (اي  رشته ، ميان)طرح واحدهاي درسي تكميلي

و ) توجه به عاليق يادگيرندگان به جاي محتواي تجويز شده(روز تلفيق شده  ، الگوي به)مواد درسي
  .داند مي) قبر اساس عالي... تدوين اهداف، تدوين محتوا و (در نهايت، برنامة كامل تلفيق 

توان آن را با توجه به تركيب نظر و عمل در نظر  ها دانست و مي آميختن رشته هم توان در تلفيق را مي
تلفيق محتوايي، تلفيق مهارتي و فرايندي، تلفيق مركز «: گويد كيس دربارة انواع تلفيق مي. گرفت

را از درون با تلفيق از بيرون جدا نيز تلفيق ) 1381: مهرمحمدي(. » گرا آموزشي و جامعه و تلفيق كل
  .هاست ها و بين رشته كرده است كه نشان دهندة ماهيت اين رويكرد در درون رشته

  
  داليل و ضرورت تلفيق

هاي مختلف  رشته: تلفيق دروس مختلف مؤثر شمرد ضرورت توان عوامل زير را در به طور كلي، مي
ئل يا ابا مس ،كه در زندگي واقعي درحالي ست،ا  علوم مختلف به وجود آورده در هايي دانش فاصله

 هاي سنتي خاصيت كاربردي از آنجا كه درساز طرفي، . شويم ي چندبعدي مواجه ميهاي موقعيت
دهد  پيوند مي گرايي رويكرد ساختنمحتواي آنها را با  ،در بيرون از كالس دارد، تلفيق دروس اندكي

تناسب محتوا با  ي،موضوعات درس تيتقو ،يادگيرنده تيفعالاز جمله عوامل ديگر، . )1386 ،ملكي(
هستي، همگامي با سرعت زياد جهان  ها در ي، رابطة متقابل پديدهكاربرد تصيخا ،يادگيرنده ةعالق

  .است وستهيپتوليد علم، و تناسب با شيوة كسب معرفت 
تعارض با پاسخ  اين. شود اي آغاز مي طبق نظر ديويي، تعارض با بازشناسي هر موقعيت مسئله   

اي،  در هر موقعيت مسئله. گونه به محيط، از نظر سطح شناختي، در حد مناسب و مطلوب نيست عادت
شود كه اين مقدمه، نوعي از  هاي شناختي براي تشخيص و تعيين اطالعات مرتبط آغاز مي تالش
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يرد و فرايندي از گ ها شكل مي اين اكتشاف با كمك تعداد متنوعي از رشته. يادگيري اكتشافي است
شود؛ از اين طريق است كه  كند كه به طور مداوم، ارزيابي مي محصوالت علمي جديدي را خلق مي

براي حل بسياري از مسائل اجتماعي و . شود جريان فهم عميق و معنادار شدن مطالب حاصل مي
گيري جديد، بين  در حقيقت، اين جهت. اي وجود ندارد رشته اي جز رويكرد ميان محيطي چاره زيست
هاي مختلف  گذاري براي كار مشترك در بين رشته نظران علوم طبيعي، علوم انساني، و سياست صاحب

  )Frodemana 2007(گيرد  صورت مي
  : )1381مهرمحمدي ( ضرورت تلفيق از نظر به اين شرح است

  هاي درسي به وجود آيد؛ ـ بايد ارتباط بين رشتة علمي و توانايي حل مسائل محيطي در برنامه
اسميت ضرورت اين كار را در . هاي تدوين برنامة تلفيقي است ـ حل مسائل محيطي از ضرورت

هاي حياتي و يادگيري چگونه زيستن، و نيز مشوق رفتار  روكار داشتن با جنبهتوجه به يادگيرنده، س
  .داند خالق يادگيرندگان بودن مي

  . باشد هاي فكري در سطوح باالتر مي محوري در آموزش و پرورش باعث پرورش مهارت ـ مسئله
اي است كه  نطقيشناسان معتقدند كه عملكرد مغز به صورت پيوندي و با توجه به ارتباطات م ـ عصب

همچنين پااليش برنامة درسي و حذف مطالب غيرضروري، از . كند فرد بين مفاهيم ايجاد مي
 .هاي برنامة درسي پوياست ويژگي

  
  هاي تلفيق شيوه
هاي تلفيق همانند تعاريف تلفيق متعدد است كه در اينجا به دو راه سازماندهي و توجه به ماهيت  راه

از . هاي مختلف باشد ها ممكن است در درون يك رشته يا در بين رشته اين راه. شود رشته اشاره مي
در تلفيق . كرد نظر سازماندهي مطالب، مي توان تلفيق را به سه دستة عمودي، افقي، و مختلط تقسيم

نياز مطرح است كه هماهنگي، دقت، و صراحت  اي از مطالب به صورت پيش عمودي، پيوند مجموعه
در تلفيق افقي، . آيد از مزاياي اين شيوه و عدم جامعيت و چندسونگري از معايب آن به حساب مي

 و تياز جامع يداربرخوركه  شود يارائه م گريمطالب مربوط به هر هدف، همزمان با مطالب اهداف د
 ونديپپيوند مختلط به . از معايب آن استتناسب الزم فقدان و  يدقت از محاسن و بي انعطاف
ها ممكن است از  ، مربوط است كه شكل اين پيوندجا كيبه صورت  ،و همتراز يعمود يها هدف
و فرايند يك كار ي، روندي از اتفاقات تاريخي، يا تشريح جريان ملموس به انتزاع، از به مشكلساده 
  . باشد
 يساز ترين آنها عبارت است از موازي هاي تلفيق متعدد است كه مهم ها، شيوه از نظر ماهيت رشته   

. قيعالو  اساس ساختار دانش بر يسازمانده ي،چيمارپ ي،ا فرارشتهاي،  رشته ميان ،اي رشته چند ،ها رشته
تدريس توان در  از محاسن اين شيوه مي. شود ها به صورت موضوع مطرح مي سازي، رشته موازيدر 

 نشدن فهمتوان از  و از معايب آن مي دروس آن حفظ هويت با جهت مختلف به طور هم دروس



٢٨ 

 

مرتبط  گون واموضوع در دروس گون هر اي رشته چنددر . نام برد هاي مختلف دانش ارتباط حوزه
از محاسن  اي رسانه ي چندحراط و  هاي علمي مرز ميان رشته حد و برداشتن. دشو ادغام مي

در . اي و بروز مقاومت از سوي معلمان به علت لزوم آشنايي با چند علم از معايب آن است رشته چند
مسائل  تحليل. ها وجود دارد ، نگاه كلي به رشتههاي متعدد هويت رشتهاي، ضمن توجه به  رشته ميان
 پذير انعطاف يها احد، و وبرانگيختگي يادگيرندگان، نظر جامع شناخت و، فراگير ديد وسيع و، جديد

در . از جمله معايب آن است روش پژوهش معينو  زمان كافي، نبود كافي ةبودجاز نقاط مثبت و نبود 
سه محور عمدة . هاست محوري مبناي رشته رود و كودك ها كالً از بين مي اي مرز رشته فرارشته
درسي مبتني  ةبرنامي و كاركردهاي اجتماع بر بودن مبتنيي، محور كودكاي عبارت است از  فرارشته

 ةدر برنام ،هاي اساسي به تدريج موضوعيا  ،عقايد برخي مفاهيم،يعني  مارپيچي تلفيق ةشيو. تجربه بر
هاي  سازماندهي حول محور رشته( ساختار دانش: اين شيوه سه نوع است. شود درسي عرضه مي

 ةتوسع( محيط ةتوسع، و )هاي علمي يادگيرندگان به رشته ةعاليق اظهار شد( به علم هالق، ع)علمي
   ). با افراد ديگرارتباطي فرد ة هاي مربوط به شبك تدريجي مفاهيم و مهارت

  ): 1381مهرمحمدي (اكرمن چندين روايي را براي تدوين برنامة درسي تلفيقي ذكر كرده است    
  اي يعني آموزش با توجه به نظر دانشمندان هر رشته؛ رشته ـ روايي درون
  اي يعني تدوين برنامة درسي به صورت تلفيقي و با توجه به چندين رشته؛ رشته ـ روايي ميان

اي به درك و دريافت معنايي در  اي يعني اينكه شاگرد عالوه بر مفاهيم رشته وايي ماوراي رشتهـ ر
  .ماوراي رشته نائل شود؛ يعني تلفيق اجزا بيش از جمع جبري آنها باشد

  هاي تلفيق موانع، مزايا ومحدوديت
هاي  ساختار نظامشود كه با توجه به  طراحي و اجراي برنامة درسي تلفيقي با موانعي روبرو مي

اين موانع را براي مدارس متوسطه به شرح ) 2007(اگرچه فردمانا . آموزشي، نوع آنها متفاوت است
  : هاي آموزش عالي نيز تعميم داد توان آنها را به نظام برد، وليكن مي زير نام مي

  ورده است؛ اي به وجود آ رشته ـ ساختار اغلب مدارس متوسطه موانع زيادي را براي تدريس ميان
 گذارد؛ ريزي مشاركتي مي هاي پرحجم كه وقت كمي را براي برنامه ـ برنامه

 اي؛ هاي دانشكده ـ سياست

 شود؛ محور كه باعث ايزوله شدن يادگيرنده در يك موضوع مي هاي موضوع ـ آزمون

  بندي فيزيكي مدارس؛ ـ قالب
به طور طبيعي از يكديگر بيگانه  شوند و هاي تخصصي سازماندهي مي ه ـ اساتيد بر اساس دانشكد

  هستند؛
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ـ اساتيد دوست دارند خود را متخصص موضوع بدانند و بر كساني احساس برتري كنند كه از 
بنابراين، تدريس . گيرد با اين نگاه، هويت تخصصي آنان شكل مي. كنند موضوعات متعدد صحبت مي

  اي؛ شتهر بر اساس موضوعات تخصصي و نه تدريس بر اساس دروس ميان
مدرن كه به سرعت  ـ توانايي نداشتن نظام آموزشي در برآوردن نيازهاي يادگيرندگان در جامعة پست

 در حال تغيير است؛

 . ـ تعارض روش سنتي و روش تدريس فعال

  : توان از ابعاد مختلف بررسي كرد مزاياي تلفيق را مي
ارتقاي  ،يادگيري پيشرفته ةتوسع ،علمي كسب مهارت ،ها د مهارتربه كارب كمك: مهارتياز بعد  .1

  ؛ارتباط ارتباط برقرار كردن بين امور بي، و تفكر واگرا ةوسع، تمهارت شغلي
عالقه به اجراي امور پژوهشي و  ،همكاري ةروحيتقويت  ،رغبت به يادگيري: از بعد نگرشي .2

و  ،يد به تدريساسات ةعالق، خودرهبري يادگيرندگانو  يادگيري ةافزايش انگيز ،منطقيداشتن تفكر 
  ؛كشف فنون جديد تدريس

 ةفعاالن مشاركتا، ه فرايند ميان دانش و وابستگي دروني ،تر ذهني سريع ازخوانيب: از بعد شناختي .3
اي اساسي، عمق بخشيدن ه مجهز بودن مهارت ،بين موضوعات مختلف درسي ةدرك رابط، يادگيرنده 

شناختي، جلوگيري از تكرار غيرضروري  هاي فكري در سطوح باالي به يادگيري، پرورش مهارت
  .مطالب، تبحر در بازيابي اطالعات، و تقويت تفكر جانبي

  :شود نيز دارد كه به اختصار به آنها اشاره مي ها و معايبي تلفيق در كنار محاسن، محدوديت   
تر در تخصص  هاي گسترده به علت سختي كار و لزوم تسلط در زمينه اساتيد منفي نگرش .1

  ه،مربوط
هاي درس براي تدريس تلفيقي يا اجراي برنامة درسي تلفيقي، به  در كالس فقدان زمان كافي .2

  هاي متمركز تعليم و تربيت؛ خصوص براي نظام
به علت ناآشنايي و تجربة ناكافي اساتيد در تدريس و در نتيجه، اجراي  هاي نادرست جعل شيوه .3

  اين شيوة پيچيده با تسلط ناكافي؛
تر و لزوم انجام پژوهش در فرايند  به علت يادگيري در سطوح عميق يادگيرندگانمقاومت  .4

  يادگيري؛
  ؛امكانات فقدان منابع و .5
و تمايل اساتيد در استفاده از روش سنتي و مقاومت در برابر تغيير با رويكرد نوين  انديشي جزم .6

 در تدريس؛

  .به كمبود امكاناتدشواري در طراحي محتوا و طرح درس و لزوم خالقيت با توجه  .7
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  اي در پرورش تفكر انتقادي رشته تأثير علوم ميان

هايي دارد كه برخي از آنها  اين نوع تفكر ويژگي. شود اي تفكر تلفيقي را باعث مي رشته نگاه ميان
  :است ازعبارت 

در اين تفكر، . زاد انديشيدنآ و طرق مختلفه ديدن اشيا باين تفكر يعني : پذير تفكر انعطاف •
هاي مختلف، و نه يك راه حل قالبي، را  كند؛ يعني براي حل مسئله راه نسان به صورت واگرا فكر ميا

پذير در بهتر انجام دادن كار با تأكيد بر فرايند كار، توانايي حل  كاربرد تفكر انعطاف .گيرد در نظر مي
هاي مؤثر در پرورش  از راه. مسئله و برقرار كردن رابطه بين اجزاي مسئله و تعيين رابطة بين آنهاست

  است؛ هاي جديد به گذشته سازماندهي يافتهاين نوع تفكر، بارش مغزي و تأكيد بر 
مقايسه از . در يك يا چند شيء و رويداد ليها با ذكر دال ها و شباهت تفاوتتوجه به : مقايسه •

يك يعني تخصيص وجود دارد؛ نسبت دادن  ،ن مهارتايدر . ي مطالب استهاي سازمانده مهارت
شناخت در مقايسه به علت پردازش اطالعات در ذهن، در حد تجزيه و . اي يا واقعه صفت به چيزي

  تحليل است كه از مراحل باالي سطوح شناختي است؛
آن  ...ها و تعيين اگر  مانند بررسي فرضيه ،يا چند مفهوم حاصل از روابط دو ةساخت گزار: تعميم •
 ،تعميم. جديد باشد اي ي براي رسيدن به نظريهيباعث رويكرد استقرا استمكن تعميم م... . پس گاه

هاي تأييد شده در وضعيت جديد  ، بلكه كاربرد فرضيهنيست العاتبندي اط تفكر قالبي و صرف طبقه
  است؛

يعني بررسي علل وجود چيزي يا رخدادي با توجه به اوضاع  :معلوليتعيين روابط علي و  •
زدن گيري، حدس  ، نمونهپژوهش ةتعيين زمينهاي پژوهشي،  تفكر در طرحاز لوازم اين  .موجود
  است؛ها و آزمايش  ، تحليل دادهي پژوهشها هنپيشي رب ها بر اساس مدارك علمي، تأكيد علت

دهي  براي شكلپژوهش  ةپيشين و از قياس گيري و بهره العاتمهارت گسترش اط: استنباط •
 است،بر گذشته و حال مبتني اين است كه استنباط بيني  پيش تنباط باتفاوت اس .العات جديد استاط

  بيني بر آينده مبتني است؛ كه پيش درحالي
تقويت . راه حل تعيين شده ندارد، به خصوص براي مسائلي كه موانع از بين بردن: حل مسئله •

  قدرت حل مسئله يكي از اهداف مهم آموزش و پرورش پيشرو است؛
تأكيد اين ويژگي بر يادگيري . است و كاوشگري گوبا گفت العاتاطفزودن بر ا: پرسش راهبردي •

العمر و  بنابراين، باعث تقويت فرد در يادگيري مادام. نه تدريس و مطالعه است، 11يادگيري ةشيو
 يادگيري خودراهبري است؛ 
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گذشته براي وقايع و قرائن استفاده از  و توصيف رويدادها در آيندهبراي مهارت : بيني پيش •
  ؛تخاب آيندهان
ي يآشنااين مرحله براي اجراي كارهاي پژوهشي است كه در آن، : ال ويژه براي پژوهشؤطرح س •
گيرد  نتايج پژوهش ديگران مد نظر قرار مي ارزشيابي وپردازي  ال كردن، الگوسازي، واژهؤس نحوة با
 ).85 آقازاده(

  
  تلفيق در تدريس

هاي درسي و انطباق آنها با رويكرد  عالوه بر تالش نظام آموزشي براي تجديد نظر در برنامه
هاي تدريس خود، از رويكرد به موقع پياده كردن محتوا، بهره  اي، بايد معلمان نيز در روش رشته ميان
تفكيك « از نظر وي،. كند رونده و سازش تلفيقي اشاره مي آزوبل به دو مفهوم تفكيك پيش. گيرند
هاي كلي و عام و سپس راه ، داشتن گرايش قياسي در تدريس، يعني شروع از انديشه12»روندهپيش

اي در نظر هاي تازه را به گونهمعلم بايد مفهوم 13»سازش تلفيقي«در . يافتن به اطالعات خاص است
رونده و سازش  يشتفكيك پ. هاي از پيش آموخته شده ارتباط نزديك داشته باشدبگيرد كه با انديشه

-بنابراين، كتاب. تلفيقي اصولي است كه در سازماندهي برنامة درسي و آموزش بايد به كار گرفته شود

-براي مثال، بر مبناي تفكيك پيش(هاي درسي و ساير مواد و منابع آموزشي بايد بر مبناي اين اصول 

  .ظر انتزاعي بودن ارائه شودسازماندهي شود، نه اينكه اطالعات در سطح يكنواختي از ن) رونده
آموزان را در پيوند دادن ميان  در تدريس معلم بايد با به كارگيري كامپيوتر و شبكة اينترنت، دانش   

نام برده است كه آشنايي با آن براي » سواد تلفيقي«شلي از واژة . هاي مختلف علمي ياري رساند حوزه
ي با برخي راهبردهاي ياددهي و يادگيري براي چگونه كامپيوتر و تكنولوژ. معلمان ضروري است

ارتقاي يادگيري يادگيرندگان بايد تركيب شود؟ سواد تلفيق يعني اينكه چگونه اساتيد تشخيص دهند 
سواد تلفيق بر . هايي مناسب است كه كدام تكنولوژي براي چه اهداف يادگيري و پرورش چه قابليت

العاتي متكي است كه هر دو، اساس تلفيق را در كاربرد آشنايي با اصول كامپيوتر و نيز سوادي اط
تلفيق تكنولوژي يا تلفيق برنامة درسي، يعني تركيب . كند تكنولوژي براي كالس درس بنا مي

افزار، با يكديگر براي ارتقاي يادگيري در هر  افزار و نرم هاي مختلف تكنولوژي، اعم از سخت قسمت
ر تكنولوژي، به كارگيري تكنولوژي براي نيل به استانداردهاي پس تلفيق د. حيطة برنامة درسي است

  ).Sherry and Thomas 2004(برنامة درسي و دستيابي به اهداف آموزشي است 
تواند در ارتقاي يادگيري مؤثر باشد مگر اينكه معلم بداند چگونه تكنولوژي تلفيق  تكنولوژي نمي    

در وهلة اول، معلم بايد بداند كه تكنولوژي فقط . اي خاص به كار گيرد را در برنامة درسي و در رشته
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نكتة مهم اين . اي براي ابزار و حمايت از راهبردهاي آموزشي است، نه هدف برنامة درسي وسيله
است كه تكنولوژي نبايد رهبري برنامة درسي را به عهده گيرد، بلكه برنامة درسي بايد تكنولوژي را 

هاي  هاي تلفيق تكنولوژي، تشكيل كالس در آزمايشگاه يكي از راه. در مسير صحيح هدايت كند
تدريس آموزشي تركيب دهد كه كامپيوتر زماني كه با محتواي  ها نشان مي پژوهش. كامپيوتري است

هاي كامپيوتري در كالس درس باشد و  شود، در يادگيري مؤثر است؛ به خصوص در محلي كه سيستم
را  14در اين حالت، بايد معلم لحظة تدريس. يادگيرندگان به راحتي بتوانند به آن دسترسي داشته باشند

اره يك موضوع بيشتر ياد مندند درب اين لحظه زماني است كه يادگيرندگان عالقه. تشخيص دهد
كنند، به خوبي نشان داده  اين عالقه در رفتار، چهره، و سؤاالتي كه يادگيرندگان طرح مي. بگيرند
استفادة . هاي يادگيري فرصت مناسبي براي استفاده از وسايل جديد آموزشي است لحظه. شود مي

هاست  ها و يادگيري ز انواع آموزشصحيح از كامپيوتر، فرصتي خوب، مؤثر، و استثنايي براي بسياري ا
  ).Sherry and Thomas 2004(تا يادگيرندگان درگير تجارب يادگيري شوند 

تكنولوژي ظرفيتي براي افزايش انگيزة يادگيرندگان و تمركز كالس درس است و باعث انطباق    
فيق تكنولوژي رمز موفقيت تل. هاي متنوع يادگيرندگان است هاي يادگيري و ويژگي تدريس با سبك

سپس بايد ابزار . آن است كه تشخيص دهيم چگونه به هدف رشته و استانداردهاي آن برسيم
تكنولوژي مناسب را براي نيل به هدف تشخيص دهيم و براي اين كار بايد طرح تلفيق تكنولوژي 

هاي  هاي نوآورانه براي تدريس يادگيرندگان متعدد با سبك مرحلة سوم، طراحي راه. تنظيم شود
گيرند؛ يعني چگونه اطالعات  گويد كه افراد چگونه ياد مي سبك يادگيري مي. يادگيري گوناگون است

اي از يادگيري و  ها نمونه اي رسانه بهره از چند. دارند كنند و نگه مي كنند، پردازش مي را دريافت مي
هندة دانش در نظام سنتي به نكتة ديگر، تغيير نقش معلم از انتقال د. هاي متفاوت است منطبق با سبك
 .كننده است راهنما و تسهيل

  
  گيري و پيشنهادات نتيجه

هاي درسي با رويكرد تلفيقي در تغييرات اساسي در نظام  با توجه به داليل مختلف، بازنگري در برنامه
داليلي مانند رشد سريع دانش در عصر جديد؛ حجم . ها، ضروري است آموزشي، به خصوص دانشگاه

مطالب؛ تقسيم زمان براي دروس مختلف، كه باعث شده است يادگيرندگان زمان آموزش را به  زياد
قطعه شده تجربه كنند؛ مربوط نبودن برنامة درسي با محيط، كه باعث خشكي محتوا،   صورت قطعه

ه ها با آنچ معنايي آن شده است؛ و سنخيت نداشتن كيفيت يادگيري در دانشگاه روحي، انتزاعي و بي بي
  .كند افتد از جمله داليلي است كه به ضرورت بازنگري اشاره مي در محيط اتفاق مي
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در اوضاع كنوني، در هر حوزه از علم، كه هم داشتن روح تخصص الزم است و هم وسعت نظر و    
بدين لحاظ، متخصص هر رشته بايد حداقل، . پذيرش ارزش علوم ديگر، جاي تلفيق وجود دارد

براي جاري كردن تلفيق در . ها داشته باشد هاي مرتبط با ديگر رشته از رشته نگاهي هم به يكي
  :هاي آموزشي بايد به نكات زير توجه كرد نظام

نظران و بررسي هر  گيري از صاحب ـ تشكيل گروهي از متخصصان در موضوعات چندوجهي با بهره
  چند سببي از هر موضوع؛ موضوع از منظرهاي مختلف و نهايتاً، ارائة تبيين تركيبي جديد و 

  اند؛ وري درازمدت با پرورش متخصصاني كه چند رشته را با هم ياد گرفته ـ انتظار بهره
  . ها و سمينارهاي مربوط به موضوعات آن مراكز ـ ايجاد مراكز پژوهشي و برگزاري مصاحبه
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