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  1فیروز محمودي

  بنديپیشینه طبقه

-هاي جیبا الهام از اندیشه) 2000( 3است که توسط رونالد هاردن 2یکی از اشکال مطرح تلفیق در آموزش پزشکی نردبان تلفیق     

ردیف سوم . )1جدول شماره (ارایه شده است) SPICES(درسی اسپایسز و بر اساس الگوي طراحی برنامه 6و دریک 5تی، فوگر4کوبز

کنند در اعالم می) 1984(هاردن و همکاران . هاي علمی و تدریس تلفیقی اختصاص داردالگوي اسپاسیز به تدریس مبتنی بر رشته

بنابراین باید پیوستاري طراحی شود . درسی جدید با مشکالتی مواجه استی سنتی به برنامهدرسبسیاري از موارد تغییر کامل یک برنامه

گانه الگوي بطوري که در هر یک از راهبردهاي شش). 1997هاردن و همکاران، (که میزان تغییر براساس شرایط و امکانات مؤسسه باشد 

گرفته باشد و حد فاصل درسی نوآورانه در طرف دیگر پیوستار قراربرنامه درسی سنتی در یک طرف پیوستار وهاي برنامهاسپایسز، ویژگی

  . هایی شودنقطه ابتدا و انتها، گام

  )285: 1984(و همکاران  هاردن SPICESراهبردهاي الگوي ): 1(جدول شماره 

  

  بندي تلفیق از نظر هاردنطبقه

براي ارتباط دادن یا یکپارچه کردن موضوعاتی است که آموزشیموادیسازمانده«تلفیق ) 288: 1984(از نظر هاردن و همکاران      

درسی تلفیق  از عوامل کلیدي در ارایه یک برنامه. »شودهاي آموزشی به صورت جداگانه تدریس میهاي علمی یا گروهغالباً در دوره
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نردبان . توانند از سطوح مختلف تلفیق استفاده کنندمی دانند کهولی بیشتر مربیان نگاه صفر و یکی به تلفیق داشته و نمی. اثربخش است

  ).2000هاردن، (تلفیق در این زمینه بسیار مفید است 

  : هاي نردبان تلفیقها یا پلهگام

جداسازي. 1
7
مطالب،عمقدرسی،برنامهمحتوايها و حتی دروس رشته،رشته، بدون توجه به سایر رشتههرمدرسانپله،ایندر:

-نمیتوجهمرتبط،هايبه موضوعات یا رشتهها، حتیرشتهسایردر این پله، به. کنندمیرا تعیینمطالبارائهزمانتوالی، و وترتیب

هر موضوعی به عنوان یک کلیت مستقل محسوب شده . شود، و اگر در مواردي بین موضوعات مختلف ارتباط داده شود، غیرعمدي است

درسی برنامه). 2000هاردن، (در این پله، معیار موفقیت، میزان دستیابی به اهداف رفتاري است. شودمی و در برنامه زمانی قرار داده

ریزي درسی در زنگ اول در سخنرانی مربوط به درس اصول اساسی برنامه یادگیرنده. تربیتی نمونه بارز این پله استسنتی رشته علوم

کالسدواینمدرسانازکدامهیچاما. کنده درس مبانی مدیریت آموزشی شرکت میشرکت کرده؛ و در زنگ دوم در سخنرانی مربوط ب

  . نداشتنداطالعیدیگرکالسآموزشیاز محتوي

آگاهی. 2
8
مانند اهداف رشته، اسناد ( 10هاییاما به علت برخی سازوکار. است 9پله جدا سازي، آموزش موضوع محوردر این پله همچون :

براي نمونه، . یابدشود، آگاهی میک موضوع درسی از محتواي آنچه که توسط مدرسان موضوعات دیگر تدریس میمدرس ی) درسیبرنامه

. هاي یکی از مدرسان منتشر شده و سایر مدرسان و یادگیرندگان از آنها آگاهی یابندهاي سخنرانی یا دست نوشتهممکن است یادداشت

دهند در طراحی تدریس درسی رشته پوشش میهاي دیگر برنامهنچه که همکارانش در بخشتواند از آبا داشتن این اطالعات، مدرس می

علیرغم این نوع . خود آنها را کنار بگذارد، از مطالب تکراري غیرضروري یا اضافی اجتناب کرده و یا در مواردي به سایر دروس ارجاع دهند

  .باشندداشتهموضوعبهتلفیقی نسبتا یادگیرندگان نگاهتگیردصورت نمیتالش صریحیگونهدر این پله هیچآگاهی،

سازيهماهنگ.3
11
- درس را تدریس می یکمختلفهايمدرسانی که بطور مشترك بخشیامدرسان دروس مختلفپله،ایندر:

رسمی آن است غیرنوع :گیردهمفکري به صورت رسمی یا غیررسمی صورت میاین فرایند.کنندکنند در مورد دروس خود همفکري می

که از طریقنوع رسمی کنند؛ وکه دو یا چند مدرس در مورد تدریس خود با همدیگر مشورت کرده و طرح درس خود را سازماندهی می

هر یک از خود را تعدیل کرده تابرنامهکهشوندمیترغیباین فرایند مشاوره، مدرسانبا. گیردصورت میریزي درسیبرنامه کمیته

  . درسی افزایش یابدگیري برنامه درسی رشته سهم مناسبی داشته باشد تا میزان دستیابی به اهداف برنامهدر شکل دروس

ايالنه. 4
12
 13ها جهت تقویت و غنی سازيهاي سایر موضوعاز مهارتگیرد در یک درس موضوع محور زمانی که مدرسی تصمیم می :

کاربرداصولدادننشانبراي مسالهحلمهارتقالبدربالینیپزشکیازهاییجنبه 14یشناسآسیبدرسمثال، دربراي.استفاده کند

-میدرسیاصلی برنامهدروس ازتعداديدرونبههابیماريازپیشگیريوسالمتارتقايتلفیقدیگرمثال.شودشناسی ارایه میآسیب

اي تجربه را به همان سبک و شیوه هابیماريازپیشگیرينند یادگیريتوامییادگیرندگانکهشودمیخلقمحیطی با این تلفیق. باشد

بنابراین از یک . شودمیتلفیقبالینیآموزش پزشکیطول دورهکل درهابیماريازیعنی پیشگیري.شودبرده میکنند که در عمل بکار 

هاردن، (شودمیاجتنابشود،برنامه درسی میشدنپرحجموکه موجب شلوغیهابیماري ازپیشگیرينامبهاضافه و تکه تکهدرس

مثال دیگر، اگر دروس دوره کارشناسی علوم تربیتی بر اساس یادگیري مبتنی بر مسأله طراحی و سازماندهی شود، یادگیرندگان ). 2000
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9. Subject-based
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نیازي نیست . کنندکسب میآوري و ارزشیابی اطالعات را هاي متعدد جمعهاي حل مساله، ارایه فرضیه، تعیین اهداف، روشمهارت

  .استموضوع محورتدریس همچنان،پلهایندر. هاي تحقیق را در یک واحد درسی جداگانه یادبگیرندروش

زمانیسازيهماهنگ. 5
15
تدریس عناوین یک زمانیبرنامهولیشودمی تدریسرشتههمانمدرسانتوسطیموضوعهرپله،این در:

ها یا موضوع مرتبطعناوینشود کهاي سازماندهی مییعنی برنامه زمانی به شیوه. شودمیتنظیمهاهرشتسایر هماهنگیباموضوع

یادگیرندگان مفاهیم و  .شودمیتدریسهفتهیکیاروزیکحتی عناوین مشابه در. شودبطور همزمان تدریس میهاي مرتبطرشته

براي مثال در ). 2000هاردن، (کنند پیدا میبین مفاهیم را خودشان و ارتباطمحتواي موضوعات مختلف را بطور جداگانه مطالعه کرده 

هاي تلویزیونی و هاي جمعی بطور همزمان با دروس تولید برنامهبرنامه درسی دوره کارشناسی رشته تکنولوژي آموزشی، درس رسانه

  . تلفیقی است این پله نقطه شروع برنامه درسی. شودهاي آموزشی ارایه اصول طراحی نظام

به اشتراك گذاري. 6
16

طراحی و مشترك برنامه تدریس راطوربهکهبرسندتوافقاینبهرشتهدوممکن است متخصصانپلهدر این: 

بنابراین در . و موضوعات مکمل دارند17هاي همپوشانکنند که مفاهیم و ایدههایی از این نوع تلفیق استفاده میمعموالً رشته. اجرا کنند

پزشکی و براي مثال دوره علوم رفتاري توسط گروه روان. شودهاي مشترك تأکید میها و نگرشراحی تدریس معموالً بر مفاهیم، مهارتط

  .  شودبهداشت عمومی بطور مشترك ارایه می دوره

همبستگی. 7
18

در کنار آن، یک جلسه  اما. شودپله بیشترین مدت زمان برنامه درسی بر موضوع محوري اختصاص داده میدر این: 

دستگاه یادگیرندگان ابتداپزشکی،علوم پایه آموزشبرنامهدرمثالعنوانبه.شودتدریس تلفیقی یا واحد درسی تلفیقی نیز ارایه می

ریس در طول هفته مطالعه کرده و سپس در یک جلسه تد... ) فیزیولوژي وپاتولوژي،آناتومی،(گوارشی را از منظر موضوعات مختلف 

قراربحثبیمار موردیکباارتباطجلسه تلفیقی ممکن است فرد بیماري باشد درموضوع بحث. یابندتلفیقی در آخر هفته حضور می

.داردآن وجوددرشدهتدریسهفتهطولدرکهطبیعی،و عملکردساختارازهاییجنبهکهگیردمی

اي طراحی شود، این تکلیف یا پروژه به شیوهکلیفی است که به یادگیرندگان ارایه میمثال دیگر، در یک برنامه موضوع محور، پروژه یا ت

در یک جلسه تلفیقی براي یادگیرندگان ممکن است یک تکلیف نوشتاري، یا گزارشی را. شود تا موضوعات را با همدیگر تلفیق کنندمی

   .ارائه دهند 19همه اعضاء

کملمبرنامه. 8
20
تلفیقیتدریس اما جلسات. شودتلفیقی را شامل میتدریسهموموضوعبرمبتنییستدر هممکمل،رویکرد:

در این پله، مدت زمان و منابع اختصاص یافته و همچنین شیوه ارزیابی جلسات تدریس تلفیقی همچون . درسی استبرنامهویژگی اصلی

ها را شکل باشد که رشته 22یا عنوانی 21ست یک مضمونتدریس در این پله ممکن ا. شودجلسات تدریس موضوع محوري مهم تلقی می

.دهد

ايرشتهچندرویکرد. 9
23
ها، مسائل، مضمونقالبدر یک دوره یا درس و درموضوعیهاياز حوزهتعداديايرشتهچندرویکرددر :

یافته یک پزشک متخصص، دانش سازمانمانند وظایف : شوندهاي مختلف ارایه میها به شیوهمضمون. شودعناوین یا موضوعات ارایه می

اي باشد که باید اي ممکن است دانش سازمان یافتهرشتهمضمون در یک برنامه چند. هاي پزشکیپزشکی، ترکیبی از دانش و مهارت

مضمون تلفیقی ارایه هاي بدن انسان غالباً به عنوان یک دستگاه. رودیادگیرنده بر آن تسلط یابد اما از حد و حدود موضوعی فراتر می

براي مثال، در پودمان تیروئید . اندعروقی، دستگاه تنفسی، دستگاه عصبی و غیره تدوین شده -دروسی که در مورد دستگاه قلبی. شودمی

                                               
15. Temporal co-ordination
16. Sharing
17. Overlapping 
18. Correlation
19. Integrated Plenary Session
20. Complementary Programme
21. Theme 
22. Topic
23. Multi-disciplinary
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ناسی به اي بیماري، داروشریز، فیزیولوژي در ترکیب هورمون تیروئید و کنترل آن، پاتولوژي به فرایندهاي ریشهبلوك دستگاه غدد درون

مراحل چرخه . هاي بیماري تیروئید نقش دارندتاثیر داروهاي ضد تیروئید، جراحی به مدیریت گواتر، و پزشکی به عالیم بالینی و بررسی

.هاي بدن انسان اضافه شودزندگی از جنینی تا تولد، کودکی، نوجوانی، جوانی، پیري تا مرگ ممکن است به تم دستگاه

شود و مضمون یا ها بررسی میاي این است که هر چند ماهیت مضمون از منظر موضوعات یا رشتهرشتهدویژگی اساسی تلفیق چن

دهند که موضوعات آنها در درك و فهم کنند و نشان میها هویت خود را حفظ میمسأله، محور یادگیري یادگیرنده است، اما رشته

اما . دهندها تا حد زیادي استقالل خود را از دست میلفیق، موضوعات و رشتهیادگیرنده از مضمون یا مسأله چه سهمی دارد؛ در این ت

. بندي کامالً روشن استدرسی و برنامه زمانها در مضمون انتخاب شده در اسناد برنامهسهم هر یک از رشته

ايرشتهبینتلفیق. 10
24
وشودمیارایهیا واحد درسی جدیددورهبصورتتلفیقموردهايرشتهموضوعاتیا تماماکثرپلهایندر:

بین  25جارویس. محور یادگیري استجدیددوره یا واحد درسیاین.ارجاع داده نشودجدارشتهعنوانبهاولیهرشتهاست بهممکن

تدریس بین . »دکنکند که بطور همزمان از دو یا چندین دیسیپلین علمی استفاده میاي تعریف میبه عنوان مطالعه پدیده«اي را رشته

اي در این پله بر سطح باالتري از تلفیق داللت دارد و محتواي همه یا بیشتر موضوعات را در یک دوره یا واحد درسی جدید با رشته

. ها یا موضوعات به صورت مجزا قابل تشخیص نباشداي ممکن است تک تک رشتهدر تلفیق بین رشته. کندعناوین جدید ترکیب می

ايفرارشتهتلفیق .11
26
کنم حذف عدم پیوستگی راه حلی را که در مورد آن بحث می«بیان کرد  1929در سال  27آلفرد نورث وایتهد :

تنها یک موضوع محوري براي تربیت وجود دارد و . درسی مدرن را از بین برده استبین موضوعاتی است که شور و نشاط برنامه 28مهلک

درسی تلفیق، برنامهدر این. کنداي را مطرح میبا این نقل و قول، تلفیق فرارشته) 2000(اردن ه. »هایش استآن زندگی با همه جلوه

مدرس ساختار یا . محور یادگیري، مضمون، یا عنوان و موضوع نیست؛ بلکه کاربرد دانش در جهان واقعی است. هاستوراي تک تک رشته

هاي بالینی، واقعی و موثق در دنیاي واقعی مراقبتهاي اساس موقعیتتلفیق برنماید؛ اما هاي یادگیري فراهم میچارچوبی براي فرصت

اساس اطالعات و تجاربی است که تحت تأثیر فرایند شخصی ساخت معنا بر«یادگیري در این پله . گیرددر ذهن یادگیرنده صورت می

ها بخشی از تجربه جهان واقعی یادگیرنده است و رشته در این پله،. »ها، تفکرات و احساسات منحصر به فرد یادگیرنده استفرضپیش

اي، بخش پایانی اي از تلفیق فرارشتهنمونه. کندتر برنامه درسی تلفیقی را سازماندهی میتر و گستردهیادگیرنده بر اساس آن اهداف کلی

ش کلی طراحی شده که سه سال اول آن درسی پنج ساله آموزش پزشکی در دو بخبرنامه. است 29درسی پزشکی دانشگاه دانديبرنامه

هاي متعدد را در بیمارستان و هاي بدن بصورت تلفیقی سازماندهی شده، و در دو سال آخر، یادگیرندگان تخصصحول و حوش دستگاه

هاي حی، بیماريجرا(هاي مختلف مسأله یا تکلیف بالینی همراه با پیوست 113. کنندهاي متعدد را تجربه میجامعه یاد گرفته و موقعیت

.نگرندها یا تکالیف از منظرهاي مختلف مییادگیرندگان به هر یک از مسأله. شودبراي تلفیق تجارب یادگیرندگان ارایه می) زنان و غیره 

                                               
24. Inter-disciplinary
25. Jarvis
26. Trans-disciplinary
27. Alfred North Whitehead
28. Fatal
29. University of Dundee
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  )552: 2000اقتباس از هاردن، (گام نردبان تلفیق هاردن 11): 1(شکل شماره 

  :اصول حاکم

گام یا پایه دارد و به صورت یک پیوستار و  11نردبان تلفیق . راهبرد مهم، بسیار پیچیده و بغرنج است رغم یکدرسی علیتلفیق برنامه   

هاي علمی و در طرف دیگر پیوستار تدریس تلفیقی قرار دارد و حد در یک طرف پیوستار تدریس مبتنی بر رشته. طیف ارایه شده است

هاي توانند از آن براي طراحی یا ارزشیابی برنامهمربیان می. بندي شده استفیق تقسیمهاي مختلف تلها یا پلهوسط این دو نقطه به گام

دهنده هاي علمی به عنوان محور سازمانهاي باالتر نردبان تلفیق حرکت کنیم از تأکید بر نقش رشتههر چه به پله. درسی استفاده کنند

درسی مبتنی بر مسأله و برنامه درسی درسی غیرمتمرکز و برنامهن و برنامهشود و بیشتر بر مشارکت بین مدرسادرسی کاسته میبرنامه

  . شودتأکید می)1392مهرمحمدي و محمودي، ( 30وارونه

کند مربیان ممکن است در مورد سودمند بودن تلفیق به توافق برسند؛ اما در مورد تدریس تلفیقی و تدریس اعالم می) 2000(هاردن    

  .دهدنردبان تلفیق به عنوان یک طیف اختالف نظرها را کاهش می. علمی اختالف نظر داشته باشندهاي مبتنی بر رشته

درسی فعلی، تجربه و دیدگاه مدرسان، ساختار سازمانی، اهداف ترین پله تلفیق براي یک مؤسسه به عوامل متعددي مانند برنامهمناسب

  . درسی بستگی داردکلی برنامه

کند تا به صورت رسی موضوع محور به برنامه درسی تلفیقی نیازمند تغییرات اساسی باشد، نردبان تلفیق کمک میتغییر از برنامه د   

  .دشوتدریجی این فرایند شروع 

  :بندي ارایه شدهنقد و بررسی طبقه

طراحان آموزشی بسیار سودمند  براي. نمایدنردبان تلفیق به صورت پیوستاري ارایه شده و هر پله، نوع جدیدي از تلفیق را ارایه می   

نردبان . به تلفیق ندارد) صفر و یکی(از طرف دیگر، نگاه دوئالیستی . است تا پیوستاري از تدریس را براساس اقتضائات رشته اتخاذ نمایند

هاي درسی بطور امهدر بازنگري برن) 1386یزدانی و همکاران، (ها از جمله دانشگاه شهید بهشتی ایران تلفیق در بسیاري از دانشگاه

  . مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده قرار گرفته است

                                               
30. Upside -Down curriculum
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هاردن در یک مقاله . ها از جمله علوم انسانی بکار گرفتنردبان تلفیق در رشته پزشکی کاربرد دارد و ممکن است نتوان در سایر رشته    

ریزان درسی و طراحان سط نداده است تا راهنماي عمل برنامهکوتاه به بحث تلفیق پرداخته و در سایر آثارش این بحث را چندان ب

  . از طرف دیگر از پیشینه نظري چندان قوي برخوردار نیست. آموزشی و مربیان قرار بگیرد

پله . ممانند پله هفتم و پنج. ها کامالً مشخص نیستپله یا گام براي تلفیق ارایه شده است؛ ولی در مواردي این تمایز بین پله 11هر چند 

  . ست؛ ولی در پله هفتم، بیشترین تمرکز برنامه درسی بر موضوع محوري استنقطه شروع تدریس تلفیقی اپنجم 

  :منابع

با( ايحرفهتربیتبهمعطوفدرسیهايبرنامهطراحیبهنوینرویکردي:وارونگی).1392( فیروزمحمودي،و؛محمودمهرمحمدي،

  .7شماره، عالیآموزشدرسیبرنامهمطالعاتنامهفصل دو).تربیتیعلومبرتاکید

نظريپایه مبانیعلومعمومی فازپزشکیآموزشیبرنامهاصالحات). 1386(یزدانی، شهرام؛ حسینی، فخرالسادات؛ و همایونی زند، رامین 

پزشکیعلومدانشگاهیپزشکآموزشمطالعاتوتوسعهدانشگاه شهید بهشتی، مرکز: تهران). ویراست اول(تجربه یکمرورو
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