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رٍیکرد تلفيقی بِ برًاهِ درسی

چکيذُ
ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی یىی اص ٔجبحث ٔ ٚ ٟٓدس ػیٗ حبَ ٔتٛٙع دس ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی اػت .ثغٛسیى ٝوٞ ٝشیه اص ا٘ذیـٕٙذاٖ تؼّیٓ ٚتشثیت
آٖ سا اص خٙج ٝای ٔتفبٚت ٔٛسد ثشسػی  ٚتحمیك لشاسداد ٜا٘ذ.ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت ٔٛضٛع ٚ ٚسٚؿٗ ػبختٗ ارٞبٖ خٛا٘ٙذٌبٖ ٚتلٕیٓ
ٌیش٘ذٌبٖ دس صٔی ٝٙتؼّیٓ ٚتشثیت ،دس ایٗ ٔمبِ ٝؤ ٝشٚسی ثش ٔغبِت ٔ ٚمبالت ا٘دبْ ؿذ ٜدس صٔی ٝٙثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ٔی ثبؿذ ثِٛٔ ٝفٝ
ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی اص لجیُ ٔف، ْٟٛتبسیخچ، ٝضشٚست ٚ،یظٌی  ،پیؾ ثبیؼتٞ ٝب  ،اثؼبد ،ا٘ٛاع ،اٍِٞٛب ٘ ،تبیح ٔثجت ٔٚحذٚدیت
ٞب ی آٖ پشداخت ٝؿذ ٜاػت  .ثیـتش یٗ تالؽ دس خٟت ثیبٖ ٔفبٞیٓ ضشٚسی  ٚوبسثشدی دس صٔی ٝٙثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ثٛد ٜاػت ٘.تبیح
پظٞٚؾ ٔجیٗ ایٗ اػت و ٝثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ؿبُٔ ثشداؿت ٞبی ٔتفبٚتی اص ػٛی ٔتخللبٖ ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی اػت و ٝخٟت اخشای
اٍِٞٛبی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ػال ٜٚثش داؿتٗ دا٘ؾ ٟٔٚبست الصْ دس فشایٙذ عشاحی ٚاخشا ثبیذ اٍِٞٛبی ٔشثٛط ٔٙغجك ثب فش ًٙٞخبٔؼٝ
،آئیٗ ٘بٔٞ ٝب ٚدػتٛساِؼُٕ ٞبی آٔٛصؿی ثبؿذ،تب لبثُ اخشا دس ػیؼتٓ آٔٛصؿی ٌشددٕٞ.چٙیٗ دس ایٗ ساػتب ٘یبص ث ٝأىب٘بت آٔٛصؿی الصْ ٚ
آٔٛصؽ ٔؼّٕبٖ خٟت آؿٙبئی ثب ؿیٞ ٜٛبی تذسیغ ایٗ ٘ٛع ثش٘بٔ ٝدسػی اػت
ٍاشگاى کليذي :سٚیىشد تّفیمی ،ثش٘بٔ ٝدسػی.

هقذهِ
إٞیت تؼّیٓ ٚتشثیت اص یه ػ٘ ٚ ٛح ٜٛاسائٔ ٝغبِت دسػی اصخّٕٔ ٝؼبئّی اػت و ٝثش٘بٔ ٝسیضاٖ دسػی سا ثشآٖ داؿت ٝتب دس اسائٝ
ٔحتٛا ٚؿیٞ ٜٛبی تذسیغ ،ثیـتش تبُٔ ٕ٘بیٙذ ٚؿی ٜٛای سا ثشٌضیٙٙذ و ٝثیـتشیٗ تبثیش ٔثجت دس سفتبس  ٚػّٕىشد دا٘ؾ آٔٛص داؿتٝ
ثبؿذ.او ٖٛٙدیٍش ٕ٘ی تٛاٖ ٔثُ ٌزؿت ٝسػبِت تؼّیٓ ٚتشثیت سا ا٘تمبَ اعالػبت دا٘ؼت ٕ٘ ٚی تٛاٖ دا٘ؾ سا اص عشیك حبفظ، ٝ
خبٚا دإ٘ٛ٘ ٝد ،چشا و٘ ٝظبْ ٞبی سؿت ٝای ثیؾ اص پیؾ سؿذ ٌٚؼتشؽ یبفت ٝا٘ذ  ٚػّٔ ، ْٛدضا  ٚثخؾ ثخؾ ؿذ ٜا٘ذ (یٛػف
صاد ٜچٛػشی  ٚاػتٛاس ث٘ ٝمُ اصّٔىی.7831،ف.)11

ٌؼتشؽ سٚص افض ٖٚیب ا٘فدبس دا٘ؾ ٍ٘ ٚشا٘ی اص ٔشتجظ ٘جٛدٖ ثش٘بٔٞ ٝبی

دسػی  ،فمذاٖ پی٘ٛذ  ٚاستجبط ٔیبٖ سؿتٞ ٝب  ،اص خّٕ ٝدالیُ ضشٚسی ٞؼتٙذ ؤ ٝب سا دس حشوت ث ٝػٛی یه ثش٘بٔ ٝدسػی
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تّفیمی  ٚیىپبسچ ٝتـٛیك ٔی وٙٙذِ(.یه .)79917ثحث تّفیك یىی اص چبِؾ ثش اٍ٘یض تشیٗ  ٚخبِت تشیٗ ٔجبحث ٔشثٛط ث ٝعشاحی
ثش٘بٔ ٝدسػی اػت ٔ ٚذت ٞب ث ٝػٛٙاٖ ساٞی ثشای یبدٌیشی ٚالؼی  ،اص عشیك ثشداؿتٗ ٔشصٞبی ػبختٍی ثیٗ ٔٛضٛػبت دسػی
تـخیق داد ٜؿذ ٜاػت .ایٗ ٘ٛع ثش٘بٔ ٝدسػی ثب ٞذف استجبط دادٖ ٔغبِت ٔؼٙب داس  ٚتّفیك ٔفبٞیٓ ٔ ،ضبٔیٗ ٟٔ ٚبست ٞب دس
ٔمبثُ ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی ٔدضا ٔ ٚحتٛا ٔحٛس لشاس ٔی ٌیشد(ٞبؿٕیبٖ ٘ظاد ث٘ ٝمُ اص ّٔىی .7831،فٚ .)281ختٔ )7991( 2ؼتمذ
اػت آٔٛصؽ ٔیبٖ سؿت ٝای(تّفیمی)  ،ثبػث ٔی ؿٛد فشاٌیش دا٘ؾ اسصؿٕٙذ سا ث ٝعٛس ػٕیك خؼتدٚ ٛوؼت وٙذ ٚثب آٖ استجبط
ثشلشاس ػبصد .ثشای عشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی اٌشچٔ ٝی تٛاٖ اص وٛدن ٔذاسی ،خبٔؼٔ ٝذاسی ٛٔ،ضٛع  ٚسؿتٔ ٝذاسی  ٚػبیش عشحٟب
اػتفبد ٜوشد  ،أب دس ٟ٘بیت عشحی ثشای ثش٘بٔ ٝدسػی ٔغّٛة اػت و ٝپبی ٝای ثشای آٔٛصؽ ٔذا ْٚؿٛد  ،یؼٙی یبدٌیش٘ذ ٜسا
تـٛیك ث ٝیبدٌیشی دائٕی وٙذ ،فشكتٟبی ٔٙبػت ثشای پشٚسؽ اػتؼذادٞبی ا ٚثٚ ٝخٛد آٚسد  ،لذست خاللیت ا ٚسا افضایؾ دٞذ ٚ
ث ٝوٙدىبٚی ٞبی ا ٚثٟب دٞذ  ٚسا ٜسا ثشای تفىش  ٚاػتذالَ ا ٚثبص ٌزاسد(لٛسچیبٖ ٚتٗ ػبص.)7811،ا٘ؼدبْ دٞی ثش٘بٔ ٝدسػی ٘ٝ
تٟٙب ٔفبٞیٓ اػبػی دسع ٞب سا ث ٓٞ ٝسثظ ٔی دٞذ  ،ثّى ٝث ٝاستجبط ٔتمبثُ دسع ٞبی دیٍش ٘یض اؿبس ٜداسد ( اس٘ـتبیٗ ٞ ٚب٘ىیٙض
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ث٘ ٝمُ اص لذػی احمش  .)7831،دس ایٗ ٔمبِ ٝثش ِٔٛفٞ ٝبی ٞبی ٔ ٟٓثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی اصخّٕٔ ٝف، ْٟٛتبسیخچ، ٝضشٚست
ٚ،یظٌی  ،پیؾ ثبیؼتٞ ٝب  ،اثؼبد ،ا٘ٛاع ،اٍِٞٛب ٘ ،تبیح ٔثجت ٔٚحذٚدیت ٞب ی آٖ پشداخت ٝؿذ ٜاػت ،تب دػت ا٘ذسوبساٖ تؼّیٓ ٚ
تشثیت ثش إٞیت ٔٛضٛع ٚالف ؿذ ٚ ٜصٔی ٝٙاػتفبد ٜثٟی ٝٙاص ایٗ ؿی ٜٛدس ٔشاحُ ٔختّف ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی فشا ٓٞؿٛد.
هفَْم برًاهِ درسی تلفيقی
ٚاط ٜای ؤ ٝؼٕٛال ثشای تّفیك ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔی ٌیشد  integrated ،اػت أب  ٚاطٞ ٜبیی ٔثُCoalescence Holistic ,
٘ interdisciplinaryٚیض ثشای ایٗ ٔٙظٛس ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝوبس س٘ٚذ(یٛػف صاد ٜچٛػشی  ٚاػتٛاس ث٘ ٝمُ اصّٔىی.7831،ف.)13
تّفیك ثش٘بٔ ٝد سػی ػجبست اػت اص سٚؽ ػبصٔبٖ دٞی ٔٛاد یبدٌیشی ٔـتشن یب ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی و ٝثشای  ٕٝٞؿٟش٘ٚذاٖ
ضشٚسی ٞؼتٙذ  ٚثش٘بٔ ٝای اػت و ٝثش ٔحٛس ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت ص٘ذٌی ٚالؼی خٛا٘بٖ  ٚثضسي ػبالٖ ػبصٔبٖ دٞی ؿذ ٜاػت ٚ
ٞذف آٖ ایٗ اػت و ٝث ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ وٕه وٙذ تب یبد ثٍیش٘ذ چٍ ٝ٘ٛدس یه ص٘ذٌی دٔىشاتیه ٔـبسوت وٙٙذ ( ثیٗ.)2222 1
ثش٘بٔ ٝتّفیمی یؼٙی عشاحی فؼبِیت ٞبی یبدٌیشی ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝتدشثٞ ٝبی ٔشتجظ ث ٝػ ٝحٛص ٜؿٙبختی  ،ػبعفی  ٚحؼی ٚ
حشوتی سا ثب  ٓٞتشویت وٙذ  ٚوُ ٍ٘ش ثبؿذِ.یه ()7991دس تؼشیفی اص دسػُ ثیبٖ ٔی داسد و : ٝدس ثش٘بٔ ٝی دسػی یىپبسچ،ٝ
تدبسة یبدٌیشی عشح سیضی ؿذ ٝ٘ ٜفمظ ثشای فشاٌیش ثب یبدٌیشی ٔذَ ٞب  ،ػیتؼٓ ٞب  ٚػبختبس ٞب  ،یه دیذٌبٚ ٜاحذ اص دا٘ؾ
ػٕٔٛی ایدبد ٔی وٙذ  ،ثّى ٝلذست فشاٌیشاٖ سا ثؼظ داد ٚ ٜآٖ ٞب سا ثش ٔی اٍ٘یضا٘ذ تب سٚاثظ خذیذ سا دسن وشد ٚ ٜث ٝخّك ٔذَ
ٞب ،ػیؼتٓ ٞب  ٚػبختبس ٞبی خذیذ ثپشداص٘ذٟٔ.ش ٔحٕذی ( .7813ف )71-11ثیبٖ ٔی وٙذ :تّفیك ثٔ ٝؼٙبی دس  ٓٞآٔیختٗ
حٛصٞ ٜبی ٔحتٛایی ثب ٔٛضٛػبت دسػی اػت و ٝدس ٘ظبْ ٞبی آٔٛصؿی ػٙتی ث ٝعٛس خذاٌب٘ٔ ٚ ٝدضای اص یه دیٍش دس ثش٘بٔٝ
دسػی ٌٙدب٘ذ ٜؿذ ٜا٘ذ.ثیٗ ( )7991ثش ایٗ ثبٚس اػت و ٝتّفیك ثش٘بٔ ٝدسػی د ٚخٙج ٝداسد:
 -7تّفیك دالِت داسد ثش وّیت  ٚیىپبسچٍی
 -2تّفیك ٚالؼی صٔب٘ی اتفبق ٔی افتذ و ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ ؿخلبً ثب ػٛاَ ٞبی ٔؼٙبداس سٚثش ٚؿذ ٚ ٜدس تدشثٔ ٝشتجظ ثب آٖ ػٛاَ ٞب
دسٌیش ؿ٘ٛذ  ،تدشثٞ ٝبیی و ٝآٖ ٞب ٔی تٛا٘ٙذ دس ػبختبس ٘ ٚظبْ ٔؼب٘ی خٛد  ،تّفیك ٕ٘بیٙذ.
د ٚدیذٌب ٜوّی دس ٔٛسد تّفیك اص ٘ظش احٕذی (، 7832ف٘)731یض ٚخٛد داسد:
1

. Lake
.voget
3
.Ornstein &Hunkins
4
. Bean
2
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 -7تّفیك اص ثیش : ٖٚیؼٙی تّفیك ٔحتٛا یب فشایٙذٞب یب ؿیٞ ٜٛبی ثش٘بٔ ٝدسػی و ٝتٛػظ ثش٘بٔ ٝسیضاٖ ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ
كٛست ٔی ٌیشد.
 -2تّفیك اص دس :ٖٚیؼٙی تّفیمی و ٝتٛػظ ثش٘بٔ ٝسیضاٖ تٟی٘ ٝـذ ٜثّى ٝایٗ تّفیك فشایٙذی اػت و ٝدس ر ٗٞدا٘ؾ آٔٛصاٖ
حبكُ ٔی ؿٛد.
با تَجِ بِ تؼریف ّاي هختلف از برًاهِ درسی تلفيقی کِ بِ چٌذ هَردي از آًْا اضارُ ضذ ٍ با تَجِ بِ هطالب بؼذي
کِ در اداهِ ایي هقالِ هی آیذ بِ ًظر ًگارًذُ حَزُ تلفيق ضاهل هَارد زیر است:
 -7تّفیك ٔفبٞیٓ ٘ظشی ٚػّٕی
 - -2تّفیك اصثیش(ٖٚیؼٙی تّفیك ٔحتٛا یب فشآیٙذٞب یب ؿیٞ ٜٛبی ثش٘بٔ ٝدسػی و ٝتٛػظ ثش٘بٔ ٝسیضاٖ ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ
كٛست ٔی ٌیشد ).
-8

تّفیك اص دس( ٖٚیؼٙی تّفیمی و ٝتٛػظ ثش٘بٔ ٝسیضاٖ تٟی٘ ٝـذ ٜثّى ٝایٗ تّفیك فشآیٙذی اػت و ٝدس ر ٗٞدا٘ؾ
آٔٛصاٖ حبكُ ٔی ؿٛد ).

 -1تّفیك یؼٙی ػبصٔب٘ذٞی ٔحتٛا ث ٝث ٝؿیٞ ٜٛبی ٔختّف (ٔٛاصی ػبصی سؿتٞ ٝب ،ثیٗ سؿت ٝای  ،فشا سؿت ٝای)
-1

تّفیك یؼٙی اػتفبد ٜاص ٞش ٔىبٖ ٚصٔبٖ ثشای یبدٌیشی ٘ ٝفمظ والع دسع

-1

تّفیك ٔٙبثغ اعالػبت ٔثُ ٔؼّٓ  ،ایٙتش٘ت  ٝ٘ ..ٚایٙى ٝتٟٙب ٔؼّٓ ٔٙجغ اعالػبت ثبؿذ.

تاریخچِ برًاهِ درسی تلفيقی
ٟٔش ٔحٕذی (  7813ث٘ ٝمُ اص ؿٕـیشی  )7831چٟبس ٔشحّ ٝسا دس ػیش تبسیخی ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی تّفیمی ٔـخق وشد ٜاػت
ٔشحّ٘ ٝخؼت  ،ػبَ ٞبی لجُ اص ٔ 7312یالدی و ٝتٟٙب تفىش ٔغشح دس حٛص ٜتؼّیٓ  ٚتشثیت  ٚثش٘بٔ ٝدسػی  ،ا٘ذیـ ٝػٙتی ثٛدٜ
اػت  ٚتشو یجی اص ٔٛضٛػبت ػٙتی و ٝدس فش ًٙٞخبٔؼ ، ٝثشتش ؿٙبخت ٝؿذٛٔ ٚ ٜسد تٛخ ٝلشاس ٌشفت ٝاػت.
ٔشحّ ٝد ْٚاص ػبَ ٔ 7922یالدی  ٓٞ ،صٔبٖ ثب ؿشٚع سػٕی حٛص ٜثش٘بٔ ٝدسػی  ،تٛخ ٝث ٝدیذٌب ٜتؼّیٓ  ٚتشثیت پیـشفت ٌشا ٚ
ػ ٝسٚیىشد ػٕذ ٜدس تؼّیٓ  ٚتشثیت ؿبُٔ سٚؽ پشٚط ، ٜثش٘بٔ ٝدس ػی ٔجتٙی ثش تدشث ٚ ، ٝخٙجؾ فؼبِیت  ،صٔی ٝٙای ثشای تٛخ ٝثٝ
ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی تّفیمی سا فشإٛ٘ ٓٞد .دس ایٗ ٔشحّ ٝتدشثٞ ٝب  ٚآثبس ٔشدیث اػٕیت  ، )7927(7خبٖ دیٛیی )7921( 2آثبس
ٞبپىیٙض ٔ ٚ )7982(8غبِؼ ٝای ٞـت ػبِ ٝو ٝاص ػبَ  7982تب  7912ع َٛوـیذ ٍٕٞ .ی ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی تّفیمی سا ث ٝػٛٙاٖ
ثؼتشی ثشای تحمك اٞذاف پیـشفت ٌشایب٘ ٝتّمی ٔی وشد٘ذ.
ٔشحّ ٝػ ْٛدٔ 7912 ٝٞیالدی اػت و ٝثب ٚالؼ ٝپشتبة ػفی ٝٙفضبیی ،دیؼیپّیٗ ٞب ٔٛسد تأویذ  ٚتٛخ ٝلشاس ٌشفت ٛٔ ٚج
ٔخبِفت ثب سٚیىشدٞبی ثش٘بٔ ٝدسػی پیـشفت ٌشایبٖ افضایؾ یبفت .دس ٕٞیٗ حیٗ ٟ٘ ،ضت ثبصٌـت ثٔ ٝجب٘ی  ٚثٙیبٖ ٞب  ،پب ثٝ
ػشك ٝحیبت ٌزاؿت .ایٗ خٙجؾ ث ٝپشچٓ داسی آتٛس ثؼتٛس ) 7918( 1ثب ؿذت  ٚحذت اص ٔٛاضغ ػٙت ٌشایبٖ و ٝتأویذ ثش ٘مؾ ٚ
4.A.Bestur
5.J.Bruner
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إٞیت ٔٛضؼبت دسػی ػٙتی داؿتٙذ ،حٕبیت ٔی وشد.دس دٔ 12 ٝٞیالدی ٘یض دیذٌب ٜحبوٓ  ٓٞچٙبٖ تٛخ ٝث ٝػبختبس ٔٛضٛػبت
دسػی تخللی ( دیؼیپّیٗ ٞب ) ثٛد و ٝتٛػظ خش ْٚثش٘ٚش  )7912(7دس وتبة « فشایٙذ آٔٛصؽ» ٔغشح ؿذ .دس دٔ 12 ٝٞیالدی
٘یض ثحث دسثبس ٜتّفیك ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی دس ایبالت ٔتحذ ٜآٔشیىب  ٓٞچٙبٖ ٔؼىٛت ٌزاؿت ٝؿذ ٜثٛد  ٚػٙبیت چٙذا٘ی ث ٝایٗ ٘ٛع
ثش٘بٔٞ ٝب ٕ٘ی ؿذ.
ٔشحّ ٝچٟبسْ اٞتٕبْ دٚثبس ٜث ٝثش٘بٔٞ ٝبی دسػی تّفیمی دس ؿىُ ثش٘بٔ ٝدسػی ٞؼت ٝاكّی كٛست ٌشفت .ث ٝعٛسی و ٝدس دٝٞ
ٔ 32یالدی ٔ ،شحّ ٝخذیذی اص ٔغبِؼ ٚ ٝوبس ثش سٚی ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی تّفیمی ٘ظح ٌشفت .ایٗ تٛخٌ ٚ ٝشایؾ دس د92 ٝٞ
ٔیالدی  ٚثؼذ اص آٖ ٘یض  ٓٞچٙبٖ ادأ ٝداسد.
تاریخچِ برًاهِ درسی تلفيقی
هرحلِ ًخست

تشویجی اص ٔٛضٛػبت ػٙتی

( ػبِٟبی لجُ اص ٔ7312یالدی)
هرحلِ دٍم
(ٔ7922یالدی ٕٞضٔبٖ ثب ؿشٚع سػٕی حٛص ٜثش٘بٔ ٝدسػی)
هرحلِ سَم دِّ 1591

تٛخ ٝث ٝدیذٌب ٜتؼّیٓ  ٚتشثیت پیـشفت ٌشا ،صٔی ٝٙسا ثشای
تٛخ ٝث ٝثش٘بٔٞ ٝبی دسػی تّفیمی فشإٛ٘ ٓٞد

تٛخٚ ٝتبویذ ث ٝدیؼپّیٗ ٞب

( ٚالؼ ٝپشتبة ػفی ٝٙفضبئی اػپٛتٙیه)
هرحلِ چْارم
( دٔ 7992 ٚ7932 ٝٞیالدی)

اٞتٕبْ دٚثبس ٜث ٝثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی( ثش٘بٔ ٝدسػی ٞؼتٝ
اكّی )

ضرٍرت برًاهِ درسی تلفيقی
دس ػبَ ٞبی اخیش ٌشایؾ سٚص افض٘ٚی ث ٝثش٘بٔ ٝدسػی تّفیم ی دس ػشاػش وـٛس ٔـبٞذٔ ٜی ؿٛد .دالیُ ػٕذ ٜتٛخ ٝث ٝآٖ اص ٘ظش
ٞبؿٕیبٖ ٘ظاد ث٘ ٝمُ اص ّٔىی( .7831كق )219-212ػجبست ا٘ذ اص :
 -7سؿذ دا٘ؾ ٚاعالػبت  :تٛػؼ ٝا٘فدبسی ٚػشػت خشٚج اعالػبت٘ ،یبص ث ٝثبصٍ٘شی ؿی ٜٛآٔٛصؽ سا ضشٚست

ٔی

ثخـذ.
 -2ثش٘بٔٞ ٝبی ٔدضا ٌ ٚؼؼت : ٝػّی سغٓ ٚخٛد استجبط ثیٗ  ٕٝٞپذیذٞ ٜب ٔ ،ـخل ٝثبسص ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی فؼّی ،
پشاوٙذٌی  ٚتفىیه اػت  .ایٗ أش ثب ٚالؼیت ٞؼتی  ٚص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ػبصٌبسی ٘ذاسد.
 -8استجبط ثب ص٘ذٌی ٚالؼی  :یىی اص ٔـىالت ػٕذ ٜدا٘ؾ آٔٛصاٖ ٘ ،بٔشتجظ ثٛدٖ ثش٘بٔ ٝدسػی آٖ ٞب ثب ص٘ذٌی خبسج اص
ٔذسػ  ٝاػت .دا٘ؾ آٔٛصاٖ ث ٝعٛس عجیؼی دس ص٘ذٌی سٚصاٍ٘ٙٞ ٝبْ ٔٛاخ ٝؿذٖ ثب یه ٔؼئّ ٝآٖ سا اص اثؼبد وٕی ،
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اختٕبػی  ،اسصؿی ٛٔ ... ٚسد ثشسػی لشاس ٔی دٙٞذ  ٚثشای حُ آٖ دػت ث ٝتشویت  ،تحّیُ ٔمبیؼ٘ ٚ ٝتیدٌ ٝیشی ٔی
ص٘ٙذ ٚ .ػپغ تلٕیٓ ٌیشی ٔی وٙٙذ .حبَ آٖ و ٝیه سٚص ٔذسػ ٝفبكّ ٝصیبدی ثب ایٗ ٚیظٌی ٞب داسد ٕٞ ٚیٗ أش
ثبػث ٔی ؿٛد وٞ ٝشٌض فشكت فٛٔ ٟٓضٛع سا ث ٝعٛس ػٕیك پیذا ٘ىٙٙذ .ثٙبثش ایٗ الصْ اػت دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص عشیك
تّفیكٔ،تٛخ ٝچٍٍ٘ٛی وبسثشد ٟٔبست ٞب دس  ٕٝٞاثؼبد ص٘ذٌی خٛد ؿ٘ٛذ.
ٔؼئّ ٝای و ٝدس ایٙدب ثبیذ ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌیشد  ،اِٛٚیت ٟٔبست ٞب یب ٔحتٛا ٘یؼت .آٖ چ ٝإٞیت داسد آٌبٞی اص ایٗ ٘ىت ٝاػت
و ٝثٚ ٝػیّ ٝوبسثشد ٟٔبست تفىش ،ثیٗ سؿتٞ ٝبی ػّٕی استجبط ثشلشاس وٙیٓ  ٚػجت ف ٟٓػٕیك تش ٔحتٛا ؿٛیٓ .دس ایٗ ٔؼٙب ثش٘بٔٝ
دسػی تّفیمی ٚػیّ ٝای ٔٛثش ثشای تشثیت یبدٌیشی ٔبداْ اِؼٕش اػت.
تغییشات تىِٛٛٙطیىی ایدبد ؿذ ٜدس د٘یبی وبس ایٗ ٘ىت ٝسا آ ؿىبس ٔی ػبص٘ذ و ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ ثشای ایٗ و ٝث ٝعٛس ٔٛفمیت آٔیض
ثتٛا٘ٙذ خزة ثبصاس وبس ؿ٘ٛذ ثبیذ ٚاخذ ٟٔبست ٞبی ٔختّفی ثبؿٙذ  ٚایٗ ٟٔبست ٞب ؿبُٔ ٟٔبست ٞبی ػّٕی ٟٔ ،بست حُ ٔؼئّ، ٝ
ٟٔبست وبس تیٕی ٌ ٚشٞٚی اػت و ٝثب اػتفبد ٜاص ثش٘بٔٞ ٝبی تّفیمی ( ٘ظشی  ٚػّٕی ) ٔی تٛاٖ ث ٝایٗ ٟٔبست ٞب دػت
یبفت(وبتّیٗ.)7993، 7
ِیپؼ 2ٖٛث٘ ٝمُ اص ِیه( ٔ ) 7991ؼتمذ اػت و ٝثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ػجت ٔی ؿٛد :
 -7دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٟٔبست ٞبی ػّٕی وؼت وٙٙذ.
-2

اعالػبت ػشیؼتش ثبصیبثی ؿ٘ٛذ.

 -8تّفیك ٛٔ ،خجبت یبدٌیشی ػٕیك ٌ ٚؼتشد ٜسا فشأ ٓٞی ػبصد.
 -1ثش٘بٔ ٝتّفیمی  ،دس دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٍ٘شؽ ٔثجت ایدبد ٔی وٙذ.
 -1صٔبٖ ویفی ثیؾ تشی دس ثش٘بٔ ٝدسػی لبثُ خؼتدٛػت.
ٚخٛد ٔفبٞیٓ ثؼیبس ػبْ ٘ ٚیض ٘ؼجتب ػبْ ٔیبٖ ٘ظبْ ٞبی ٔختّف سؿت ٝای  ٚ ،ث ٝثیب٘ی دیٍش ٚحذت ٔیبٖ ػّ ، ْٛتب حذی اخشای
سٚیىشد تّفیمی سا ضشٚسی ػبخت ٝاػت .ث ٝػال ٜٚچ ٖٛا٘ؼبٖ ٔٛخٛدی چٙذ ثؼذی اػت ٚداسای ٘یبصٞب ی ٔختّف ثٛد ٓٞ ، ٜچٙیٗ
ثشای ص٘ذٌی ٘یبصٔٙذ ثشخٛسداسی اص ٟٔبست ٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛتٛٙع اػت ،ادأ ٝحیبت  ٚثٟشٙٔ ٜذی ٚی اص ٔٛاٞت ٘ ٚؼٕت ٞبی اِٟی
ثب تىی ٝثش یه ثؼذ خبف ػّٕی ٘یؼت  ٚثبیذ ٍ٘بٞ ٜب دس ثش٘بٔ ٝدسػی ٍ٘ب ٜخبٔغ االعشاف ثبؿذٕٞ .یٗ عٛس تأویذاتی و ٝثٚ ٝػیّٝ
سٚاٖ ؿٙبػبٖ یبدٌیشی ٔ ٚىبتت سٚاٖ ؿٙبػی ثٚ ٝیظٔ ٜىتت ٌـتبِت ٘ ٚظشیٞ ٝب  ٚدیذٌبٞ ٜبی فّؼفی ٔثُ ٘ظشیٔ ٝبٚسای فشدی ،
سٚی وُ ؿذ ٜاػت عشاحی ثش٘بٔٞ ٝب ث ٝكٛست تّفیمی سا ضشٚسی ٔی ػبصد(یٛػف صاد ٜچٛػشی  ٚاػتٛاس.7831،كق.)37-32
خبوٛثض٘)7939(8یض ث ٝدالیُ صیش یىپبسچ ٝػبصی ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی سا ضشٚسی ٔی دا٘ذ:
-

سؿذ دا٘ؾ  ٚتخلق ٔٙتح اص تحمیك  ٚػُٕ  ٚ ،وـٕىؾ ثش٘بٔ ٝسیض دسػی ثب آٖ چ ٝو ٝثبیذ تذسیغ ؿٛد  ٚآٖ چ ٝوٝ
ٔی تٛا٘ذ اص ثش٘بٔ ٝدسػی حزف ؿٛد

-

ٔٙمغغ ؿذٖ خذا َٚصٔب٘ی ٔذاسع ٌ ٚؼؼتٍی فؼبِیت رٙٞی دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس دسٚع ٔدضا
1
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3
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2
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-

ٔشتجظ ثٛدٖ ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ثب ٘یبصٞب  ٚػالیك دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚص٘ذٌی خبسج اص ٔذسػٝ

-

ضشٚست فٛٔ ٟٓضٛػبت  ٚاستجبط آٖ ٞب ثب یىذیٍش  ٚثب ٔؼبئُ  ٚسٚیذادٞبی د٘یبی ٚالؼی دس ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی

دیٛئی سٚی پیٛػتٍی ٔ ٚؼٙی داسی ٔٛاد دسػی تأویذ ٔی وٙذ  ٚضٕٗ ضشٚسی دا٘ؼتٗ ا٘تخبة سؿت ٚ ٝتخلق تزوش

ٔی

دٞذ و٘ ٝجبیذ خذایی ػّٕی دسع ٞب ث ٝتمؼیٓ ثٙذی ٞبی ػخت  ٚپبیذاس تجذیُ ؿٛد .چ ٖٛچٙیٗ تمؼیٓ ثٙذی ای استجبط ٔغبِت
دسع سا ٌؼیختٔ ٝی وٙذ ٔ ٚؼٙی آٖ ٞب سا ثی ثٕش ٔی ػبصد .تمؼیٓ دسٚع ثشای ساحتی اػت أب اٌش ثیؾ اص حذ ث ٝآٖ ثٟب دادٜ
ؿٛد  ،صیبٖ ثبس خٛاٞذ ثٛدٔ .تحذ ٕ٘ٛدٖ ٔٛاد دسػی پیؾ اص ٞش چیش ثٔ ٝؼٙبی دسن ایٗ ٔؼئّ ٝاػت و ٝتٕبْ دسع ٞب اص سٚاثغی
و ٝث ٝیه خٟبٖ ٔـتشن ثضسي تؼّك داس٘ذ  ،ثٚ ٝخٛد ٔی آیٙذ .پبسػب ث٘ ٝمُ اص ّٔىی(.7831ف.)721
با تَجِ بِ هَارد هطرح ضذُ هی تَاى ضرٍرت تلفيق را بِ ضرح زیر خالغِ کرد:
-

ٔؼبئُ ٔشثٛط ث ٝد٘یبی ٚالؼی ص٘ذٌی ٔ ،ؼبئّی یه ثؼذی ٘یؼتٙذ ٚ .حُ ایٗ ٔؼبئُ ٘یبصٔٙذ دا٘ؾ ٟٔ ٚبست ٔختّف
اػت.

-

خبكیت وبثشدی ٘ذاؿتٗ ٔٛضٛع ٞبی دسػی ػٙتی  ،ث ٝثیب ٖ دیٍش ػذْ استجبط ثیٗ ٔٛضٛػبت ٔ ٚؼبئُ ص٘ذٌی ٘ ،یبص ثٝ
سٚیىشد تّفیك سا أشی ٔٛخٔ ٝی ٕ٘بیذ.

-

ٔتٙبػت ػبختٗ ٔحتٛا  ٚثش٘بٔٞ ٝب ثب ٘یبصٞب  ٚػالیك دا٘ؾ آٔٛص ٘ ٚیبصٞبی اختٕبػی خبٔؼ ٚ ٝاِمبی ایٗ ثبٚس و٘ ٝیشٚی
ٔحشو ٝػّ ٚ ْٛتىِٛٛٙطی ٘ ،یبصٞب ٔ ٚؼبئُ اختٕبػی اػت ٘٘ ٝظشیٞ ٝبی ػّٕی كشف٘ ،یبصٔٙذ اخشای ثش٘بٔ ٝتّفیمی
اػت.

-

تبویذ سٚی پظٞٚؾ  ٚتحمیك  ،تحشیه  ٚاسضبی حغ وٙدىبٚی  ٚپشػـٍشی ث ٝخبی تأویذ سٚی ٔؼبئُ  ٚػٙبٚیٗ
ٔٛضٛػی ٔحذٚد ثب سٚیىشد تّفیمی ػبصٌبس اػت.

-

تؼٕیك ثخـیذٖ ث ٝیبدٌیشی دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚسٞبیی اص ص٘ذاٖ حبفظٔ ٝؼتّضْ پشٞیض اص تٛخ ٝكشف ث ٝوتبة دسػی ثٝ
ػٛٙاٖ تٟٙب ٔٙجغ آٔٛصؽ  ٚایدبد ایٗ ثبٚس اػت و ٝػّ ْٛكشفب دس وتبة ٞب  ٚآٖ  ٓٞدس ػش وال ع ٞبی دسع یبفت ٕ٘ی
ؿٛد(ٞش صٔبٖ  ،صٔبٖ یبدٌیشی ٞ ٚش ٔىبٖ ٔ ،ىبٖ یبدٌیشی اػت ) و ٝسٚیىشد تّفیمی چٙیٗ فشكت ٞبیی سا فشأ ٓٞی
ػبصد.

-

دس دػتشع ثٛدٖ ٚػبیُ ٙٔ ٚبثغ اع الػبتی ٔختّف اص لجیُ ٔبٛٞاس ، ٜایٙتش٘ت ٚ ٚػبیُ استجبط خٕؼی ػجت ؿذ ٜوٝ
ٔؼّٓ دیٍش تٟٙب ٔٙجغ اعالػبت ٘جبؿذ  ٚثٙبثش ایٗ ثبیذ دس ٘مؾ اٛ٘ ٚ ٚع عشاحی ثش٘بٔ ٝتدذیذ ٘ظش ؿٛد.

-

سٚیىشد تّفیمی  ،لذست دا٘ؾ آٔٛص سا ثشای پیذا وشدٖ سٚاثظ خذیذ  ٚدس ٘تید ٝخّك ٔذَ ٞب  ،ػیؼتٓ ٞب  ٚػبصٌبسی
خذیذ افضایؾ ٔی دٞذ.

-

سٚیىشد تّفیمی یب ثش٘بٔ ٝخبٔغ ثشای ایدبد ٟٔبست ٞبی فشاؿٙبختی ( آٔٛختٗ ٘ح ٜٛیبدٌیشی) ٟٔبست استجبعی ٟٔ ،بست
ٞبی ثشخٛسد اختٕبػی ٟٔ ،بست ٞبی ػّٕی  ٚحشف ٝای  ٚدا٘ؾ فشاٌیش الصْ اػت (یٛػف صاد ٜچٛػشی  ٚاػتٛاس.)7831،
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-

ٍیصگی ّاي برًاهِ درسی تلفيقی

ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی اص عشیك تشویت  ٚدس  ٓٞآٔیختٗ ٔفبٞیٓ  ،اكٔ ٚ َٛحتٛای دسٚع ٘ظشی ( ثشای ٔثبَ اٍّ٘یؼی  ،سیبضیبت ٚ
ػّ )ْٛثب ٟٔبست ٞب  ،وبسثشد ٞب صٔیٞ ٝٙب ٛٔ ٚلؼیت ٞبی فشا ٓٞؿذ ٜدس دسٚع حشف ٝای ( ٔثُ تىِٛٛٙطی كٙؼتی  ،وـبٚسصی ،
التلبد خب٘ ، ٝثبصاسیبثی ٔ ٚذیشیت ) لبثُ اخشاػت ( خّخبِیٚ.) 7818،یظٌی ٞبی ثش٘بٔ ٝتّفیمی اص ٘ظش (یٛػف صاد ٜچٛػشی ٚ
اػتٛاسث٘ ٝمُ اص ّٔىی .7831،كق: )31-31
 -7تشویجی اص ٔٛضٛػبت ٚخٛد داسد ٘ ٝیه ٔٛضٛع خبف
 -2تأویذ سٚی پشٚطٞ ٜبػت
ٙٔ -8بثغ ٔحذٚد ث ٝوتبة دسػی ٘یؼت ٛٔ ٚ ،اد یبدٌیشی ثؼیبسی سا ؿبُٔ ٔی ؿٛد.
 -1ثیٗ ٔفبٞیٓ استجبط ٚخٛد داسد.
ٚ -1احذ ٞبی ٔٛضٛػی ٔ ٚؼبئُ ٔٛسد ػالل ، ٝاك َٛػبصٔبٖ دٞی سا تـىیُ ٔی دٙٞذ.
 -1ثش٘بٔ ٝا٘ؼغبف پزیش ٚخٛد داسد.
ٌ -1ش ٜٚثٙذی دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚأىبٖ ا٘ؼغبف پزیشی آٖ ٔؼیش اػت.
 -3سٚاثظ ٔیبٖ ػٙبٚیٗ ٛٔ ٚضٛػبت داخُ  ٚثیش ٖٚوالع ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ آؿىبس اػت.
 -9دس ایٗ سٚیىشد دا٘ؾ آٔٛصاٖ تـٛیك ٔی ؿ٘ٛذ ؤ ٝـبسوت ثیؾ تش داؿت ٝثبؿٙذ  ٚ ،ضٕٗ ٌٛؽ دادٖ ث ٝیه دیٍش  ،پبیٝ
ٞبی دا٘ؾ ؿخلی خٛد سا ثؼظ ٌ ٚؼتشؽ ٔی دٙٞذ.
 -72احتشاْ ٕٞ ٚىبسی دا٘ؾ آٔٛصاٖ اص عشیك تؼبُٔ ٌؼتشؽ ٔی یبثذ.
٘ -77مؾ ٔؼّٓ تؼٟیُ وٙٙذ ٜاػت ٘ ٝا٘تمبَ دٙٞذ ٜاعالػبت
 -72یه احؼبع اختٕبػی دس ثچٞ ٝب تمٛیت ٔی یبثذ.
 -78اٍِٞٛبی ٌش ٜٚثٙذی صیبدی پیذا ٔی ؿٛد.
 -71اسصؽ یبثی ٔ ،جتٙی ثش اػتٕبد ٔ ٚذا ْٚاػت.
دػت ٝثٙذی ٔدضای آٔٛصؽ حٛصٞ ٜبی ٔٛضٛػی  ،دا٘ؾ آٔٛصاٖ سا اص ؿٙبخت پیٛػتٍی ٞبی دس٘ٚی ٔیبٖ ٔٛضٛػبتی وٝ

ٔی

خٛا٘ٙذ ث بص ٔی داسد .پیـٍبٔبٖ سٚاٖ ؿٙبػی پیـشفت ، ٝدس لشٖ ٞبی  73 ٚ 71یبدٌیشی ٔؼٙی داس سا تٙظیٓ پیٛػتٍی ثیٗ ٔفبٞیٓ

رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،شماره  ، 5جلد دوم ،بهار  ،5995ص 5-02
ISSN: 2476-3675

http://www.RassJournal.ir

ٔی دا٘ٙذ .آٔٛصؽ ٔیبٖ سؿت ٝای ث ٝیبدٌیشی ٔ ،ؼٙب  ٚاستجبط ٔی ثخـذ .ث ٝعٛسی و ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ سٚاثظ خزاة  ٚغیش لبثُ ا٘ىبس
ٔٛضٛػبت سا وـف ٔی وٙٙذٔ( .بػٔ ٚ ٖٛبتیؼ.)7939،7ٖٛ
فٙیٕٛس  ٚتیٙضٔٗ )7992 ( 2سٚیىشد تّفیمی ث ٝثش٘بٔ ٝدسػی سا دس ٘مغٔ ٝمبثُ ثش٘بٔ ٝػٙتی ٔی دا٘ذ .دس ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ،
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ػال ٜٚثش وؼت ٟٔبست ٞبی ػبدٔ ٚ ٜدضا ،دس ف ٟٓوُ ٌشا  ٚپیچیذ ٜای ٘یض دسٌیش ٔی ؿ٘ٛذ وٚ ٝظبیف ػّٕی دا٘ؾ
آٔٛصاٖ سا دس ٔحیظ خبسج اص ٔذسػٙٔ ٝؼىغ ٔی ػبصد .تفىش خبسج اص ٔذسػ ٝاغّت ٔیبٖ سؿت ٝای اػت  ٚثؼیبسی اص دسٚع ٔذسػٝ
سا ثب ٔ ٓٞی آٔیضد.
ٚیظٌی ٞبی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی اص ٘ظش ٞبؿٕیبٖ ٘ظادث٘ ٝمُ اص ّٔىی(.7831كق.)219-232
 -7تّفیك اٞذافٔ ،حتٛا  ٚفشایٙذ
 -2تحت پٛؿؾ لشاس دادٖ ٞش د ٚثؼذ ص٘ذٌی فشدی  ٚاختٕبػی دا٘ؾ آٔٛصاٖ
 -8ػشض ٝفشكت ٞبی وؼت تدشث ٝػّٕی ٟٔبست ٞب ث ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ
 -1ثبص ػبصی فش ٚ ًٙٞاسصؽ ٞب تٛػظ دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ،ػیبػت خٛد سٞجشی  ٚخٛد آٔٛصی دس یبدٌیشی
 -1تٛخ ٝثٟٔ ٝبست ٞبی اػبػی ٔثُ حُ ٔؼئّ ٚ ٝسػبیت فشایٙذ ٞب
 -1ػذْ ٔحذٚدیت آٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ دس چبسچٛة ٔحذٚدیت صٔب٘ی ٔ ٚىب٘ی
 -1تح َٛآٔٛصؽ  ٚپشٚسؽ اص ٘ظبْ ثؼت ٝث ٝكٛست ٘ظبٔی پٛیب ،ثبص  ٚا٘ؼغبف پزیش
 -3ث ٝوبسٌیشی ؿیٞ ٜٛبی اسصؿیبثی خذیذ ٔب٘ٙذ ػٙدؾ ػّٕىشد ثٙٔ ٝظٛس اسصیبثی ٔیضاٖ  ٚچٍٍ٘ٛی یبدٌیشی
 -9سػبیت تٛٙع  ٚتىثش دس ػبختبس ٔحتٛا  ٚسٚؽ ٞبی آٔٛصؿی ثش حؼت تفبٚت ٞبی فشٍٙٞی  ٚاختٕبػی ٔ ٚ ،تٙبػت ثب
ٔشاحُ سؿذ دس اثؼبد ٔختّف آٖ  ٚ ،تفبٚت ٞبی ٔشثٛط ث ٝخٙؼیت فشاٌیشاٖ
با تَجِ بِ هطالب گفتِ ضذُ ٍیصگی ّاي بر ًاهِ درسی تلفيقی هتاثراز تواهی هراحل برًاهِ ریسي درسی یؼٌی
اّذاف،هحتَا،رٍش ٍ ارزضيابی است .کِ لسٍم تَجِ بِ ّوِ ابؼاد آى در ٌّگام تْيِ برًاهِ درسی تلفيقی ضرٍري
است ،چرا کِ پرداختي بِ یک جٌبِ ازآى باّذاف برًاهِ تلفيقی سازگارًيست .

پيص بایستِ ّاي اجراي تلفيق
ٔه آٚس )7992 (8خب وٛة ( ِ ٚ)7939یپؼ )7998( ٖٛث٘ ٝمُ اص یٛػف صاد ٜچٛػشی  ٚاػتٛاس (.7831كقٔ )91-91ؼتمذ٘ذ وٝ
دساخشای سٚیىشد تّفیمی ثبیذ ث٘ ٝىبت صیش تٛخ ٝوشد:
 -7تؼبسیف ٔـتشن اص اكغالحبت ( ٔٛضٛع – سؿت٘ – ٝتید) ٝ
1

.Mason & Mathison
. Fennimore& Tizmann
3
.Mcawer
2
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ٙٔ -2بثغ ٔٛخٛد
 -8ثش٘بٔ ٝصٔب٘ی ا٘ؼغبف پزیش
 -1خذٔبت پـتیجب٘ی
ٔ -1ـخق وشدٖ ٔفبٞیٓ ٛٔ ٚضٛػبتی و ٝثبیذ تّفیك ؿ٘ٛذ
 -1تٛاِی  ٚحیغ ٝثش٘بٔٝ
ٔ -1ـخق وشدٖ ؿیٞ ٜٛبی اسصؿیبثی
 -3حٕبیت اختٕبع ٚ ٚاِذیٗ
 -9فشا ٓٞوشدٖ ؿشایغی وٛٔ ٝخجبت ا٘تمبَ  ٚتؼٕیٓ یبدٌیشی سا فشا ٓٞػبصد.
 -72ثش٘بٔ ٝسیضی تیٕی
 -77ثحث دس ٔٛسد ٔحتٛا  ،دا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚسٚؽ ٞبی تذسیغ
ٔبػٔ ٚ ٖٛبتیؼ ٖٛث٘ ٝمُ اص پبسػب ()7831سٕٛٙٞدسٞبی ریُ سا دس ایدبد دسٚع ٔیبٖ سؿت ٝای(تّفیمی) ٔ ،فیذ  ٚیبسیٍش ٔی دا٘ٙذ
:ف721
 -5تٌظين یک ّذف دال بر اغَل  ،هفَْم یا هفاّيوی کِ بایذ با اجراي درض فْويذُ ضًَذ.دسٚع ٔیبٖ سؿت ٝای
ثش تؼّظ دس یه ٟٔبست خبف تأویذ ٕ٘ی وٙٙذ .ایٗ دسٚع ٔبٞیتب" سٚی وبسثشد ٟٔبست ٞب  ٚدا٘ؾ ٛٔ ٚلؼیت ٞبی
خذیذ تأویذ ٔی وٙٙذ .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اٞذاف دسٚع ٔیبٖ سؿت ٝایٔ ،ؼٕٛال ؿبُٔ یبسی ث ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ دس فٕٟیذٖ
ایٗ ٔغّت اػت و ٝچٍ ٝ٘ٛدا٘ؾ ٟٔ ٚبست ٞبیی سا وٚ ٝاخذ٘ذ ٔ ،ی تٛا٘ٙذ ثشای ا٘دبْ یه ٚظیف ،ٝیب وـف سا ٜحُ ٚ ،
یب ثیبٖ یه ٔٛلؼیت تشویت ٕ٘بیٙذ.
 -0گسیٌص هحتَاي هقذهاتی کِ ًقص سازهاى دٌّذُ را دارد .اغّت اػبع ٔحتٛا تٛػظ ٔتٗ تؼییٗ خٛاٞذ ؿذِٚ .ی
ٌبٞی اٚلبت سػیذٖ ثٞ ٝذف  ،اػتفبد ٜاص ٔٛاد فشػی دیٍشی سا ٘یض ایدبة ٔی وٙذ .دس ٞش ٔٛسد ثبیذ ٚػیّ ٝیب ٔحتٛای
ٔمذٔبتی تؼییٗ ؿٛد و ٝآٔٛصؽ سا پیؾ ثجشد.
 -9هطخع کردى ًکات کليذي آهَزش بيي رضتِ اي (تلفيقی)کِ هرتبط با ّذف ًْایی ّستٌذ ٓٞ .صٔبٖ ثب
ثشسػی ٞش ایذٔ ٜیبٖ سؿت ٝای ٞ ،ذف ٟ٘بیی سا ثبیذ ث ٝخٛثی دسر ٍٝ٘ ٗٞداؿت .غشل ٝؿذٖ دس یه ایذ ٜثبیذ وٙبس
ٌزاؿت ٝؿ٘ٛذ .چ ٖٛیب ثؼیبس پیچیذٞ ٜؼتٙذ یب وبٔال ٞذف سا ٕ٘ی سػب٘ٙذٌ .ب ٜثشخی ایذٞ ٜب ٕٔىٗ اػت ث ٝحذی
سٚؿٍٙش ثبؿٙذ و ٝایدبة ٔی وٙذ دس ٞذف ٟ٘بیی تدذیذ ٘ظش ؿٛد.
 -4ضٌاسایی داًص پيص ًياز الزم کِ فراگيراى در حيطِ ّاي هَرد ًظر بایذ کسب کردُ باضٌذ .اٌش دا٘ؾ آٔٛصاٖ
 ،دا٘ؾ اكِٛی یب ٔفبٞیٓ وّیذی ٞش ٔٛضٛع سا ٘یبٔٛخت ٝثبؿٙذ .آٔٛصؽ ٔیبٖ سؿت ٝای ضؼیف ٔی ؿٛد .لجُ اصایٗ وٝ
دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثتٛا٘ذ ث ٝعٛس ٔٛفمیت آٔیضی اٞذاف ٔٛسد ٘ظش سا تحمك ثخـٙذ .ثبیذ ٟٔبست ٞبی پیؾ ٘یبص سا داسا ثبؿٙذ.
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-9تٌظين راّبردّاي آهَزضی کاربرد داًص ٍ هْارت داًص آهَزاى در یک هَضَع براي درک بْتر هَضَع دیگر.
عشاحی فؼبِیت ٞبیی و ٝا٘تمبَ  ٚفؼبَ وشدٖ ٞذفٕٙذ دا٘ؾ فشاٌیشاٖ دس یه ٔٛضٛع ٍٙٞبْ ٔغبِؼٛٔ ٝضٛع دیٍش سا ٔیؼش ٔی
ػبص٘ذ ٚ ٟٓٔ ،اِضأی اػت ٔ .ـبسوت فؼبَ  ٚخؼت  ٚخٌ ٛشا٘ ٝاص اثؼبد ٔ ٟٓآٔٛصؽ دسٚع ٔیبٖ سؿت ٝاػت.
بٌابرایي پيص ًيازّاي برًاهِ درسی تلفيقی ضاهل فراّن کردى ضرایط ٍ اهکاًات الزم براي تذٍیي  ،اجرا ٍ ارزضيابی
آى است.
ابؼاد تلفيق
دس تّففیك ثش٘بٔ ٝدسػی ػ ٝثؼذ ٚػؼت  ،ؿذت  ٚدسٌیشی ٔحیغی سا ٔی تٛاٖ ٔغشح وشد:
ٚػؼت ٘بظش ثش تؼذاد سؿتٞ ٝب ( دسٚع) ٚحٛصٞ ٜبی ٔغبِؼبتی اػت ؤ ٝحتٛای آٟ٘ب دس یه ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ٔٛسد اػتفبدٜ
لشاس ٔی ٌیش٘ذ ٔ ٚ .ی تٛاٖ ث ٝػ ٝػغح صیش ثیبٖ وشد(ّٔىی .7833،ف.)212
ػغح ا : َٚػٕٔٛی تشیٗ  ٚوّی تشیٗ ػغح تّفی ك اػت ٚثٕٞ ٝبٖ ا٘ذاص ٜو ٝوّی اػت  ،فشایٙذ تّفیك دس ػغح ٘بصَ تشی ا٘دبْ
ٔی ٌیشد .دس یه پبی ٝتحلیّی  ،دسع ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاسائٔ ٝی ؿٛد.
ػغح د ، ْٚث ٝاستجبط دسع ٞبی ٘ضدیه ثٔ ٓٞ ٝشثٛط ٔی ؿٛد  .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ػ ٝدسع دیٙی  ،لشآٖ  ٚػشثی ٘مبط استجبعی
فشاٚاٖ داس٘ذ .وبسؿ ٙبػبٖ ثبیذ آٖ ٞب سا دسیبثٙذ  ٚدس یه ثش٘بٔ ٝدسػی ٚاحذ ػبصٔبٖ دٞی وٙٙذ .ثب ایٗ ؿی ٜٛػبصٔبٖ دٞی یه
ثلیشت ٚاحذ ٘ؼجت ثٔ ٝؼبسف دیٙی دس رٚ ٚ ٗٞخٛد فشد ؿىُ ٔی ٌیشد  ٚثش اتمبٖ فىشی  ٚاػتٕبدی أ ٚی افضایذٔ .ـبث ٝایٗ وبس
سا ٔی تٛاٖ دس ػّ ْٛاختٕبػی  ٚتدشثی ٘یض ا٘دبْ داد.
ػغح ػ ْٛث ٝدس ٖٚیه سؿتٔ ٝؼیٗ استجبط پیذا ٔی وٙذ .تّفیك سا دس دس ٖٚیه دسع  ٚیه سؿتٔ ٓٞ ٝی تٛاٖ ا٘دبْ دادٞ .ش یه
اص سؿتٞ ٝبی ػّٕی دس دس ٖٚخٛد ٔ ،دٕٛػ ٝای اص ٔفبٞیٓ ٟٔ ،بست ٞب ٍ٘ ٚشؽ ٞبػتٞ .ش لذس ثیٗ اخضای دس ٖٚیه ٘ظبْ سؿتٝ
ای ا٘ؼدبْ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ  ،ث ٝوبسایی آٖ دس استجبط ثب یبدٌیشی افضٚدٔ ٜی ؿٛد (ّٔىی.7831،ف.)82

جذٍل خالغِ سطَح تلفيق
سطح اٍل
( ػٕٔٛی تشیٗ ٚوّی تشیٗ ػغح تّفیك )
سطح دٍم
(استجبط دسع ٞبی ٘ضدیه)
سطح سَم
(استجبط ٔفبٞیٓ یه دسع)

فشایٙذ تّفیك دس ػغح ٘بصَ تشی ا٘دبْ ٔی ٌیشد .دس یه پبی ٝتحلیّی  ،دسع
ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛاسائٔ ٝی ؿٛد.

ث ٝاستجبط دسع ٞبی ٘ضدیه ثٔ ٓٞ ٝشثٛط ٔی ؿٛد  .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ ػ ٝدسع
دیٙی  ،لشآٖ  ٚػشثی ٘مبط استجبعی فشاٚاٖ داس٘ذٔ ،ی تٛاٖ آٟ٘ب سا دس یه
ثش٘بٔ ٝدسػی ٚاحذ ػبصٔبٖ دٞی وشد.
تّفیك دس ٖٚیه دسع  ٚیه سؿتٞ .ٝش یه اص سؿتٞ ٝبی ػّٕی(ٞشدسع)
ٔدٕٛػ ٝای اص ٔفبٞیٓ ٟٔ ،بست ٞب ٍ٘ ٚشؽ ٞبػتٞ .ش لذس ثیٗ اخضای دسٖٚ
یه ٘ظبْ سؿت ٝای ا٘ؼدبْ ٚخٛد داؿت ٝثبؿذ  ،ث ٝوبسائی آٖ دس استجبط ثب
یبدٌیشی افضٚدٔ ٜی ؿٛدٔ.ثالاستجبط ٔجبحث تٛحیذ ٘ ،جٛت ٔٚؼبددس وتبة
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دیٙی

ٔٙظٛس اص ؿذت  ،حذ تّفیك ٔحتٛاٞبیی اػت و ٝدسیه ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ثب یىذیٍش ٚحذت یبفت ٝا٘ذ.دسخ ٝؿذت تّفیك ثش٘بٔٝ
ٞب ث ٝػٛأُ صیبدی ثؼتٍی داسد:
 -7ػٗ دا٘ؾ آٔٛص :یؼٙی ٞشچ ٝػٗ افضایؾ ٔی یبثذ تفبٚت ٔٛضٛػبت دسػی ثیـتش ٔی ؿٛد دس ٘تید ٝؿذت تّفیك وٕتش
ٔی ؿٛد .
ٔ -2ذاسع فٙی ٚخبٔغ ٔٛضٛػبت سا خیّی آػب٘تش اص ٔذاسع اثتذائی تّفیك ٔی ٕ٘بیٙذ .
 -8ػبختبسٞبی اداسی( ٔتٕشوض یب غیشٔتٕشوض)  ٚػٙت ٞبی ٔحّی دس فشایٙذ تّفیك ،تبثیش لٛی داس٘ذ.
تّفیك ثش٘بٔٞ ٝب اغّت اص  ٓٞستجٍی  ٚتشویت ؿشٚع ٔی ؿ٘ٛذ  ٚث ٝعشف دسآٔیختٍی ( تّفیك وبُٔ ) حشوت ٔی وٙٙذ.
ٔٙظٛس اص دسٌیشی ٔحیغی وٕه ث ٝدا٘ؾ آٔٛص ثشای دسن ٘مؾ  ٚوبسوشد ػّ ْٛدس ص٘ذٌی سٚصٔش ٜآٟ٘ب  ٚخٟب٘ی و ٝدس آٖ ص٘ذٌی
ٔی وٙٙذ اػت  .و ٝث ٝػ ٝػغح تٛكیف ٔؼبئُ ٔحیغی  ،خؼتدٛی سا ٜحُ یه ٔؼبِٔ ٝحیغی ٚفؼبِیت دا٘ؾ آٔٛص ثشای اكالح
ٚالؼی ٚضؼیت ٔحیغی دس یه عشح ٚالؼی اػت (ّٔىی.كق.)218-211

اًَاع تلفيق
ٞبؿٕیبٖ ٘ظادث٘ ٝمُ اص ّٔىی (.7831كق )218-211ا٘ٛاع تّفیك ث ٝكٛست صیش تمؼیٓ ثٙذی ٔی وٙذ:
اِف ) تّفیك ٔحتٛا ٔحٛس
ة ) تّفیك ٟٔبست ٔحٛس
تّفیك ٔحتٛا ٔحٛس ثش ٔٛضٛػب ت دسػی  ٚؿىؼتٗ ٔشص ٔحتٛایی ثیٗ ػّ ْٛتأویذ داسد  ٚثب اكغالحبتی چ ٖٛثیٗ سؿت ٝای(ثشای
ٔغبِؼ ٝیه ٔٛضٛع اص سؿتٞ ٝبی ػّٕی ٔختّف ٔغبِت ٌشفتٚ ٝتّفیك ٔی ؿٛد) ،فشا سؿت ٝای (ثب یه ٔؼبِ ٝؿشٚع ٚاص سؿتٞ ٝبی
ػّٕی دا٘ؾ خذیذی تِٛیذی ٔی ؿٛد )ٛٔ ،اصی (د ٚسؿت ٝیب ثیـتش ثب یىذیٍش ٕٞبٔ ٚ ًٙٞشتجظ ٔی ؿٛد .آ٘چ ٝدس یه سؿت ٝیبد
ٌشفتٔ ٝی ؿٛد ثب یبدٌیشی ٕٞب ًٙٞدس سؿت ٝدیٍش تمٛیت ٔی ؿٛد) ٔ ٚب٘ٙذ ایٗ ٞب ٔـخق ٔی ؿٛد(ّٔىی .7833،كق-212
ٞ .)232ذف آٖ یبدٌیشی ٔحتٛای ػغح ثبال  ٚػمبیذ وّی اػت و ٝدسن ػٕیك  ٚوّی اص ٔٛضٛػبت ٛٔ ٚلؼیت ٞبی خبف حبكُ
ؿٛد.
تّفیك ٟٔبست ٔحٛس ٔؼشف ػبصٔبٖ دٞی تّفیمی ثب ٞذف تمٛیت ٟٔبست ٞبی فشایٙذی اص لجیُ تفىش ا٘تمبدی ٛ٘ ،ؿتٗ ،استجبط ثشلشاس
وشدٖ  ٚأثبَ آٖ اػت .دس حمیمت یه ٟٔبست فشایٙذی  ،ثٔ ٝحٛس ٚحذت ثخؾ حٛصٞ ٜبی ٔختّف ٔحتٛایی تجذیُ

ٔی

ؿٛد .ثٙبثشایٗ ٔی تٛاٖ ٌفت ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی دس ٔؼٙی ٚػیغ آٖ ٘ ٝتٟٙب ثٔ ٝؼٙبی تّفیك ٔٛضٛػبت دسػی اػت و ٝؿبُٔ
تّفیك ٟٔبست ٞب ثب ٔحتٛا ٘یض ٔی ثبؿذٟٔ.شٔحٕذی (٘ ) 7833یض ثیبٖ ٔی وٙذ و ٝػبصٔب٘ذٞی تّفیمی ثش٘بٔ ٝدسػی ث ٝعٛس
اتٔٛبتیه  ٚتضٕیٗ ؿذ ٜث ٝتدشثیبت تّفیمی یبدٌیشی ٕ٘ی ا٘دبٔذ ٘.یُ ث ٝایٗ تدشثیبت سا ٔب٘ٙذ ٞش تدشی ٝدیٍشی اص ٔٙظش ٔجبحث
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ػبخت ٚػبصٌشای  ٚدس تحّیُ ٟ٘بیی ثبیذ أشی فشدی دا٘ؼت و ٝفبػّیت  ٚػبّٔیت دا٘ؾ آٔٛصاٖ دس آٖ ٘مؾ ٕٟٔی ایفب ٔی وٙذ .
یؼٙی ایٙى ٝدس تّفیك ػال ٜٚثش ٔحتٛا ثبیذ ث ٝفشآیٙذ ٞب ٘یض ؤ ٝشثٛط ث ٝدا٘ؾ آٔٛص  ٚدس٘ٚی اػت ،تٛخٕٛ٘ ٝد.
اسیىؼ٘ )7991(7ٖٛیض ا٘ٛاع تّفیك سا ث ٝكٛست ٕ٘ٛداس صیش یؼٙی تّفیك ٔحتٛا ،تّفیك فشآیٙذٞبٚتّفیك ٔحتٛا ثبفشآیٙذٞب ثیبٖ ٔی
وٙذ:

تلفيق هحتَا ٍفرایٌذ (اریکسَى )1559،

الگَّا ي برًاهِ درسی تلفيقی
دس ساثغ ٝثب اٍِٞٛبی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی  ،تمؼیٓ ثٙذی ٞبی ٔختّفی ٚخٛد داسد .دس تمؼیٓ ثٙذی احٕذی(.7832كق-731
 ، )731اٍِٞٛبی ریُ لشاس داس٘ذ :
 -7حٛصٞ ٜبی ٌؼتشد : ٜایٗ حٛصٞ ٜب ٔؼشف اٍِٛیی اػت و ٝاص عشیك پی٘ٛذ دادٖ ٔ ٚتلُ وشدٖ چٙذ حٛصٔ ٜحتٛایی ثٝ
یه دیٍش  ،ؿىُ ٔی ٌیشد ٔ .ب٘ٙذ ٔغبِؼبت اختٕبػی

1

. Erickson
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 -2پشٚطٞ ٜب  :ػبصٔبٖ دٞی پشٚط ٜای ثش٘بٔ ٝدسػی ٔجیٗ آٖ ٘ٛع ػبصٔبٖ دٞی اػت و ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ سا ثب ٔٛضٛػی فشاٌیش
 ٚخبٔغ ث٘ ٝبْ پشٚط ٜسٚث ٝسٔ ٚی ػبصد .یبدٌیشی دس ایٗ ٘ٛع ثش٘بٔ٘ ٝیبصٔٙذ ثشلشاسی استجبط ٔیبٖ حٛصٞ ٜبی ٌ٘ٛبٌٖٛ
ٔحتٛایی اػت .ایٗ سٚؽ ػبصٔبٖ دٞی ٔٙتؼت ث ٝویّیبتشیه اػت  ٚػٕذتب دس دٚس ٜاثتذایی وبسثشد داؿت ٝاػت.
 -8ثش٘بٔ ٝدسػی ثب ٞؼت ٝاكّی  :ایٗ ثش٘بٔ ٝدسػی  ،أىبٖ پی٘ٛذ حٛصٞ ٜبی ٔحتٛایی ٌ٘ٛبٌٛٔ ٚ ٖٛضٛػبت دسػی ٔختّف
سا ثب اػتفبد ٜاص ٔؼبئُ ٔ ٚـىالت اختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ ٔحٛس ػبصٔبٖ دٞی ثش٘بٔ ، ٝفشأ ٓٞی آٚسد .ایٗ ٘ٛع ػبصٔبٖ دٞی
ثیؾ تش دس عشاحی ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی دٚسٔ ٜتٛػغ ٝوبسثشد داؿت ٝاػتٛٔ .ضٛػبتی اص لجیُ افضایؾ خٕؼیت  ،تجؼیض
٘ظادی  ،آِٛدٌی ٔحیظ صیؼت  ،فمش خٟب٘ی  ٓٞ ٚ ،چٙیٗ خ ٚ ًٙكّح دس ایٗ اٍِ ٛخبی ٔی ٌیش٘ذ.
 -1تّفیك  :ػٕیك تشیٗ ػغح تّفیك صٔب٘ی اػت و ٝدا٘ؾ آٔٛص یب ٌشٞٚی اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ ثب ٔجٙب لشاس دادٖ ػالیك ٚ
٘یبصٞبی خٛد ث ٝثش٘بٔ ٝدسػی  ٚتدبسة یبدٌیشی  ،ؿىُ  ٚػبختبس ٔی دٙٞذ .ایٗ أٍِ ٛجیٗ عشص تّمی عشفذاساٖ دیذٌبٜ
پیـشفت ٌشایی  ٚوٛدن ٔحٛسی اص تّفیك ٔی ثبؿذ .
ّٔىی (.7833كق)217-232ؿیٞ ٜٛبی تّفیك ٔٛاد دسػی سا ث ٝچٟبس كٛست ثیبٖ ٔی داسد:
 -7ؿیٛٔ ٜٛاصی ػبصی سؿتٞ ٝب :دس ایٗ ؿی ٜٛد ٚسؿت ٝیب ثیـتش ثب یىذیٍش ٕٞبٔ ٚ ًٙٞشتجظ ٔی ؿ٘ٛذ .آ٘چ ٝدس یه
سؿت(ٝدسع) یبد ٌشفتٔ ٝی ؿٛد ثب یبدٌیشی ٕٞب ًٙٞدس سؿت ٝدیٍش تمٛیت ٔی ٌشدد .ثؼٛٙاٖ ٔثبَ ٔحتٛای ػّ ْٛتدشثی ثب
سیبضیبت استجبط ٔی یبثذ.
 -2ػبصٔبٖ دٞی چٙذ سؿت ٝای  :دس ایٗ ؿی ٜٛیه ٔٛضٛع دس دسٚع ٌ٘ٛب ٌٔ ٚ ٖٛشتجظ اسائٔ ٝی ؿٛد ٔ.ثُ آٔٛصؽ ٔحیظ
صیؼت دس دسٚع صیؼت ؿٙبػی  ،صٔیٗ ؿٙبػی  ،اللبد  ٚاختٕبػی
 -8ؿی ٜٛػبصٔب٘ذٞی ثیٗ سؿت ٝای :دس ایٗ ؿیٚ ٜٛاحذٞب یب دسع ٞبی ٔدضا ( ٔؼتمُ) عشاحی ٔ ٚحتٛای آٖ اص ػبیش دسٚع
ٌشفتٔ ٝی ؿٛد .ثؼٛٙاٖ ٔثبَ دسػی ث٘ ٝبْ آٔٛصؽ ٔحیظ صیؼت عشاحی ؿذٔ ٚ ٜحتٛای آٖ اص دسٚػی ٔثُ صیؼت ؿٙبػی
 ،صٔیٗ ؿٙبػی  ،اختٕبػی  ٚالتلبد ٌشفتٔ ٝی ؿٛد .
 -1ؿی ٜٛػبصٔب٘ذٞی فشا سؿت ٝای  :ایٗ ؿی ٜٛثب یه ٔؼبِ ٝؿشٚع ٔی ؿٛد  ٚاص سؿتٞ ٝبی ػّٕی دا٘ؾ خذیذی تِٛیذ
ٔی ٌشدد  ٚث ٝػ ٝؿی ٜٛوٛدن ٔحٛس ٔ ،جتٙی ثش وبسوشدٞبی اختٕبػی ٔ ٚجتٙی ثش تدشث ٝاػت .
با تَجِ بِ ایٌکِ الگَّا ٍ اضکال برًاهِ درسی بِ غَرت ّاي هتفاٍتی ارائِ ضذُ اها هی تَاى ّوِ آًْا را در سِ ضکل:
درٍى یک ًظام رضتِ اي خاظ  ،بيي رضتِ ّا ٍ بِ غَرت درٍى ٍ بيي یادگيرًذگاى ارائِ کرد.
ً -5تایج هثبت اجراي برًاهِ درسی تلفيقی
ٞبؿٕیبٖ ٘ظاد ث٘ ٝمُ اص ّٔىی (.7831كق٘ )232-238تبیح ٔثجت حبكُ اص تّفیك سا دس ػ ٝعجم ٝث ٝؿشح صیش ػشض ٝوشد ٜاػت:
 )1هْارتی


وٕه ث ٝدا٘ؾ آٔٛصاٖ دس وبسثشد ٟٔبست ٞب
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تمٛیت وؼت ٟٔبست ٞبی ػّٕی ػغح ثبال(سٚطٌ، ٜبِٛی)7991،7



تٛػؼ ٝیبدٌیشی پیـشفت ٝثشای  ٕٝٞدا٘ؾ آٔٛصاٖ  ٚاستمبی ٟٔبست ٞبی ؿغّی ػغح ثبال(سٚط ،ٜفشج)7991 ،2



تٛػؼ ٝتفىش ٚاٌشا ( ثیٗ )2222



تٛا٘بیی استجبط ثشلشاس وشدٖ ثیٗ أٛس ث ٝظبٞش ثی استجبط

ً )2گرضی


افضایؾ سغجت ث ٝیبدٌیشی دس ػغح  ٚػٕك



ٍ٘شؽ ٔثجت ث ٝیبدٌیشی



تأثیش ٔثجت ثش ٍ٘شؽ ٞبی اخاللی



پشٚسؽ سٚحیٕٞ ٝىبسی ثیٗ دا٘ؾ آٔٛصاٖ



استمبی ٍ٘شؽ ٞبی ٔٙغمی  ،ػبدات وبسی ٔغّٛة  ،ثٟجٛد اػتمبدات  ٚسٚحیٌ ٝشٞٚی ( ٔه ِٛس)7992 8



افضایؾ اٍ٘یض ٜیبدٌیشی ث ٝدِیُ ٔغبِؼ ٝسٚی یه ٔـىُ ٚالؼی ( ٚاسع)2222 1



خٛد سٞجشی دا٘ؾ آٔٛصاٖ ،حضٛس ٔٛثش دس والع  ،ا٘دبْ تىبِیف ػغح ثبالتش  ٚثبٚسٞبی ٔثجت ٘ؼجت ثٝ
ٔذسػٝ

( خبوٛثض )7939



افضایؾ اٍ٘یض ٚ ٜػاللٔ ٝؼّٕبٖ ٘ؼجت ث ٝتذسیغ ( اخشت)7992 1ٖٛ



ثبال ثشدٖ ویفیت ٌزساٖ ٚلت یبدٌیشی ث ٝثٟتشیٗ ؿىُ(ِیپؼ)7998 ٖٛ



اسصؿٍزاسی ٔؼّٕبٖ ث ٝحٕبیت اختٕبػی دس اثش وبس ثب ٕٞىبساٖ (ٔه ِٛس )7992



وـف ؿیٞ ٜٛب  ٚف ٖٛٙخذیذ تذسیغ اص عشیك ٕٞىبسی ٔؼّٕبٖ ثب ٔ ( ٓٞه ِٛس )7992

 )3داًطی


أىبٖ ثبصخٛا٘ی ػشیغ تش رٙٞی دا٘ؾ وؼت ؿذ ٜاص عشیك تّفیك



تٛػؼٚ ٝاثؼتٍی دس٘ٚی ٔیبٖ دا٘ؾ  ٚفشایٙذ ٞب ( ٚاِىش )79911



ایدبد فضبی ٔـبسوت فؼبال٘ ٝیبدٌیش٘ذ ٜثٙٔ ٝظٛس دسن ػٕیك تش ٔفبٞیٓ
1

. Rogge,Gallway
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دسن ساثغ ٝثیٗ ٔٛضٛػبت ٔختّف دسػی



ایدبد تّفیك چٙذ پبی ٝدس ر ، ٗٞاص عشیك تٛخ ٝچٙذ ٌب٘ ٝث ٝیه ٔٛضٛع( ِیپؼ)7998 ٖٛ



وبسثشد آٔٛختٞ ٝب دس ٔٛلؼیت خذیذ



ثشسػی پذیذٞ ٜب ٚ ٚالؼیت ٞب اص ٔٙظش ٚػیغ تش ٝ٘ ،كشفب یه ٔٛضٛع خبف



تّفیك ساٞجشدٞبی یبدٌیشی چٙذ ٌب٘ٝ

هحذٍدیت ّا
دؿٛاسی ٞب دس تّفیك ثش٘بٔ ٝدسػی سا ٔی تٛاٖ ث ٝد ٚدػت ٝػٕذ ٜتمؼیٓ وشد(احٕذی ث٘ ٝمُ اص ّٔىی 7831،كق:)711-711
دػت ٝا ، َٚدؿٛاسی ٞبی ٔٛخٛد دس ٔشحّ ٝعشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی
دػت ٝدٔ ، ْٚـىالت ٔٛخٛد دس ٔشحّ ٝاخشای ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی
دضَاري ّاي هَجَد در هرحلِ طراحی برًاهِ درسی تلفيقی :
 -7وثشت  ٚتٛٙع ٔفبٞیٓ  ٚسٚیىشدٞبی ٔشثٛط ث ٝتّفیك
ثشسػی ٔٙبثغ تخللی ٔٛخٛد دس لّٕش ٚثش٘بٔ ٝدسػی  ،حبوی اص ایٗ اػت و ٝتّفیك ثش٘بٔ ٝدسػی ٕٛٞاس ٜث ٝؿىُ یىؼبٖ ٚ ٚاحذ
كٛست ٍ٘شفت ، ٝثّى ٝعشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ث ٝسٚؽ ٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛكٛست ٌشفت ٝاػت .وٞ ٝش یه اص ٚیظٌی ٞب  ٚلبثّیت
ٞبی ٔتفبٚتی ثشخٛسداس اػت .كشف ٘ظش اص وثشت  ٚتؼذاد ٔفبٞیٓ  ٚدػت ٝثٙذی ٞب دس صٔی ٝٙتّفیك  ،ػذْ اختلبف ٔؼٙبی ٚاحذ ثٝ
ثشخی ٔفبٞیٓ  ٚاكغالحبت سایح تٛػظ كبحت ٘ظشاٖ ٘ ،ـبٍ٘ش پیچیذٌی ٞبی ایٗ حٛص ٜاػت .ث ٝعٛس ٔثبَ  ،ػٛٙاٖ « سٚیىشد
تّفیمی » دس دػت ٝثٙذی ؿٛثشت ، 7فٌٛبستی ٚ ، 2ثیٗ  ،ثٔ ٝؼٙبی ٔتفبٚت ث ٝوبس سفت ٝاػت ٓٞ .چٙیٗ ػذْ ث ٝوبسی ٌیشی ٔفبٞیٓ
ٚ ٚاطٞ ٜبی ٚاحذ ثشای ثیبٖ ؿىُ ٞبی ٚاحذ تّفیك اص خّٕٔ ٝـىالت ٔشثٛط ث ٝدػت ٝثٙذی ٞبی ٔتفبٚت اػت .ث ٝػجبست دیٍش،
كبحت ٘ظشاٖ دس تِٛیذ یه ؿىُ ٚاحذ تّفیك  ،اص اكغالحبت ٔختّف ػٛد خؼت ٝا٘ذ.
ِ -2ض ْٚث ٝوبسٌیشی خاللیت دس عشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی
خاللیت اص خٕ ّٔ ٝجبحث  ٚأٛس پیچیذ ٜدس حٛص ٜسٚاٖ ؿٙبػی اػت .دس عی ثش٘بٔ ٝدسػی ث ٝؿی ٜٛی تّفیمی ٛ٘،آٚسی  ٚخاللیت
ثش٘بٔ ٝسیض ٘مؾ ٕٟٔی ایفب ٔی وٙذ .یبفتٗ ٔفبٞیٓ ٔ ٚضٕٞ ٖٛبی اسصؿٕٙذ ٘یبصٔٙذ تخیُ  ،خاللیت  ٚاثذاع ثش٘بٔ ٝسیض  ٚعشاح
آٔٛصؿی اػت .ث ٝاػتمبد پشویٙض  )7939(8ا٘تخبة ٔضٕ ٖٛخٛة ٙٔ ٚبػت ثیـتش یه ٙٞش اػت تب یه ػّٓ  ،ا٘تخبة ٔٛضٛػبتی
و ٝداسای ٚیظٌی ٞب ٔ ٚؼیبس ٞبی ٔغّٛة ثبؿذ .ػال ٜٚثش آٌبٞی  ٚتخلق ٔ ،ؼتّضْ ٍ٘شؽ وُ ٌشایب٘ ، ٝتٛا٘بیی  ٚتفىش خالق اػت.
ثذیٗ تشتیت  ،تٛخ ٝث ٝتّفیك ٔ ،الصْ ثب ث ٝوبسٌیشی خاللیت دس عشاحی ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی  ٚ ،ػذْ تٛخ ٝث ٝآٖ ثٔ ٝؼٙی ٌشیض اص
تفىش خذی دسثبس ٜؿیٞ ٜٛبی ٘ٛیٗ ػبصٔبٖ دٞی ٔ ٚالصْ ثب ٘ٛػی ػبد ٜا٘ذیـی دس ایٗ صٔی ٝٙاػت.
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 -8ا٘تخبة ٔفبٞیٓ ٔ ٚضبٔیٗ اسصؿٕٙذ
اص خّٕ ٝپیچیذٌی ٞبی أش تّفیك  ،ا٘تخبة ٔضبٔیٗ اسصؿٕٙذ ث ٝػٛٙاٖ ٔشوض ػبصٔبٖ دٙٞذٔ ٜحتٛای ثش٘بٔ ٝدسػی ٔی ثبؿذ.
پشویٙض (ٔ ) 7939ؼیبسٞبیی سا ثشای ٌضیٙؾ یه ٔضٕ ٖٛاسصؿٕٙذ اسائٔ ٝی وٙذ .اص خّٕ ٝایٗ و ٝیه ٔٛضٛع اسصؿٕٙذ تمشیجب دس
ثیـتش حٛصٞ ٜبی دسػی وبسثشد داسد  ٚعیف ٚػیؼی اص حٛصٞ ٜبی ٔٛضٛػی سا دس ثش ٔی ٌیشد.
 -1اِتمبط ٘بٔٛص ٚ ٖٚػذْ ا٘ؼدبْ ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی
ث ش خالف دیؼیپّیٗ ٞب  ٚسؿتٞ ٝبی ػّٕی و ٝاص ٚػؼت  ٚتٛاِی ٔٙغمی  ٚراتی ثشخٛسدا ثٛد ٚ ٜداسای حذٚد  ٚثغٛس ٔـخق ٘ ٚظٓ
ٔٙغمی ٞؼتٙذ ، .دس عشاحی ثش٘بٔٞ ٝبی دسػی تّفیمی ایٗ ٚیظٌی ث ٝچـٓ ٕ٘ی خٛسد  ٚیه تشویت  ،ثذ ٖٚلبػذٔ ٚ ٜجٙبی ػمال٘ی
ثش ایٗ ثش٘بٔٞ ٝب  ،حبوٓ اػت  ٚایٗ ثٔ ٝؼٙبی وٙبس ٌ ٓٞزاؿتٗ ٔغبِت ٛٔ ٚضٛػبت اص سؿتٞ ٝبی ٔختّف ثذ ٖٚوب٘ ٖٛؿفبف
یبدٌیشی  ٚثذٔ ٖٚشوضیت ٔـخق اػتٔ .بستیٗ ٘یپٕٞ ٚ 7ىبساٖ ( )7991دس ایٗ ٔٛسد اص ٚیظٌی « ا٘ؼدبْ» ثش٘بٔ ٝدسػی ثٝ
ػٛٙاٖ یىی اص ٔـخلٞ ٝبی الصْ ثشای ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ٘بْ ٔی ثش٘ذ و٘ ٝبظش ثش یىپبسچٍی  ٚتٕبٔیت ػبصٔب٘ی ثش٘بٔ ٝدسػی
اػت.

 -1تٛخ ٝث ٝتّفیك ث ٝػٛٙاٖ یه ٞذف
اص خّٕ ٝخغشاتی و ٝدس ٔشحّ ٝعشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ثب آٖ سٚث ٝسٔ ٚی ؿٛیٓ ٌ ،شایؾ افشاعی عشفذاساٖ تّفیك ٘ؼجت ثٝ
ایٗ سٚیىشد اػت .ث ٝعٛسی وٛ٘ ٝػی تّفیك ٔتىّفب٘ ٚ ٝتلٙؼی سا ثٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ داؿت .و ٝدس ایٗ كٛست ٛٔ ،ضٛػبت ٔ ٚغبِجی
و ٝاص دیذٌب ٜدیؼیپّیٙی فبلذ اسصؽ آٔٛصؿی  ٚتشثیتی ٔی ثبؿذ  ،كشفب ث ٝدِیُ آٖ و ٝاستجبط ٘بچیضی ثب ٔٛضٛع ٔٛسد ثحث داسد ،
دس ٔحتٛای ثش٘بٔ ٝدسػی ٌٙدب٘ذٔ ٜی ؿٛد ٘ .تید ٝایٗ أش  ،ثی اػتجبس ثٛدٖ  ٚفبلذ إٞیت ثٛدٖ ٔحتٛا اص ٔٙظش دس ٖٚسؿت ٝای
اػت ؤ ٝجبحث خبف سؿت ٝای سا ثٔ ٝتخلق آٖ سؿت ٝتحٕیُ وشد ٚ ٜثب اػتب٘ذاسدٞبی آٔٛصؿی دس آٖ سؿت ٝی خبف ٔتٙبػت
 ٚػبصٌبس ٕ٘ی ثبؿذ.
تّفیك ثش٘بٔ ٝدسػی ث ٝخٛدی خٛد یه ٞذف ٘یؼت ،ثّىٚ ٝػیّ ٝای ثشای دػت یبثی ث ٝاٞذاف تشثیتی اػبػی اػت .ث ٝاػتمبد
ثشٚفی  ٚإِٓٗ )7997( 2دػت ا٘ذسوبساٖ ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی ثبیذ تّفیك سا ث ٝػٛٙاٖ اثضاس ثباِم ٜٛدس ٘ظش ٌیش٘ذ و ٝدس ثشخی
ٔٛلؼیت ٞبی تشثیتی ػّٕی ٔ ٚغّٛة اػت ٝ٘ ،دس ٛٔ ٕٝٞلؼیت ٞب.
ٔ -1ـىُ تٕبیُ لغجی  ٚخضْ ا٘ذیـی دس عشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی
دس ع َٛتبسیخ ثش٘بٔ ٝدسػی ٕٛٞ ،اس  ٜوـٕىؾ ٞب ٘ ٚضاع ٞبیی ثش ػش عشاحی ثش٘بٔ ٝث ٝؿی ٜٛػٙتی  ٚدیؼیپّیٙی ( سؿت ٝای ) ٚ
عشاحی ثش٘بٔ ٝث ٝؿىُ تّفیمی دس ٔیبٖ ٔتخللبٖ حٛص ٜثش٘بٔ ٝدسػی ٚخٛد داؿت ٝاػت و ٝثیبٍ٘ش حبوٕیت یه ٘ٛع افىبس تؼلت
آٔیض  ٚخضْ ا٘ذیـب٘ ٝدس ایٗ لّٕش ٚاػت .خب وٛیض( )7939ایٗ ٔـىُ سا تحت ػٛٙاٖ ٔـىُ لغجی ؿذٖ دس حٛصٞ ٜبی ثش٘بٔٝ
دسػی ٘بْ ٔی ثشد ٚ .ایٗ سا یه خغش خذی دا٘ؼت ٚ ٝسا ٜحُ آٖ سا تٛخ ٝثٞ ٝش د ٚؿىُ ثش٘بٔ ٝدسػی سؿت ٝای  ٚغیش سؿت ٝای ٔی
دا٘ذٚ .ی سٚیىشد ٞبی ٔختّف عشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی سا ثش سٚی یه پیٛػتبس تشػیٓ ٔی وٙذ و ٝاص حذالُ تّفیك تب حذاوثش تّفیك
ٔی ثبؿذ.
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 -1صٔبٖ ٔٛسد ٘یبص ثشای عشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی
ٔٙظٛس اص صٔبٖ  ،عٔ َٛذت عشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی اػت  .ث ٝدِیُ پیچیذ ٜثٛدٖ عشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی  ٚایدبد استجبط ٞب ٚ
ٕٞبٍٙٞی ٞبی الصْ و ٝثبیذ كٛست ٌیشد ٔ ،ذت صٔبٖ عشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی عٛال٘ی تش اص صٔبٖ عشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی ػٙتی
اػت.
ث ٝػمیذ ٜدسیه7998، 7ث٘ ٝمُ اص احٕذی( )7831عشاحی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ،ثٚ ٝیظ ٜاٌش اِٚیٗ تالؽ  ٚتدشث ٝثبؿذ  ،ثٔ ٝذت
صٔبٖ صیبدی ٘یبص داسد .چ ٝثؼب الصْ اػت پظٞٚؾ ٞبیی دسثبسٛٔ ٜاد ٛٔ ٚضٛػبت دسػی ا٘دبْ ؿٛد .چشا و ٝسٚیىشد تّفیمی ٔ ،غبِت
آؿٙب سا دس ثؼتش خذیذی اسائٕٛ٘ ٝد ٚ ، ٜپشػؾ ٞبی تبص ٜای ٔغشح ٔی ػبصد ،یب ایٗ و ٝثب ٔحتٛایی ػشٚوبس داسد ؤ ٝؼّٓ تبو ٖٛٙثب
آٖ ٔٛاخ٘ ٝـذ ٜاػت .دسع ٞب  ٚفؼبِیت ٞبی یبدٌیشی خبف ثبیذ عشاحی ؿٛد  ٚیب تغییشات الصْ ثش سٚی آصٔٞ ٖٛبی ٔٛخٛد
كٛست ٌیشد .صٔبٖ اضبفی دیٍشی ٘یض ثشای ثشلشاسی استجبط ٕٞ ٚبٍٙٞی ٔیبٖ ٔؼّٕبٖ ٔٛسد ٘یبص اػت.
ِ -3ض ْٚتغییش دس ٍ٘شؽ  ٚفش ًٙٞحبوٓ ثش ٘ظبْ آٔٛصؿی
تّفیك ثش٘بٔ ٝدسػی ٔؼتّضْ تغییش دس ٍ٘شؽ دػت ا٘ذسوبساٖ أش تؼّیٓ  ٚتشثیت  ٚثش٘بٔ ٝسیضی دسػی اػت و ٝوبس ثؼیبس دؿٛاسی
اػت .چٙب٘چ ٝلشاس ثب ؿذ ٔجحث تّفیك ث ٝػٛٙاٖ یه ٔجحث اػبػی صیش ثٙبیی  ٚػبختبسی دس ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی ٚاسد ؿٛد٘ .یبص ثٝ
تغییش دس ٍ٘شؽ  ٚثیٙؾ اػت و ٝوبس آػبٖ  ٚصٚد ثبصدٞی ٘یؼت  .فٔ )7997( 2ِٗٛفشٚضبتی سا دس ساثغ ٝثب تغییشات  ٛ٘ ٚآٚسی ٞبی
آٔٛصؿی اسائٔ ٝی وٙذ و ٝداسای پـتٛا٘ ٝغٙی پظٞٚـی اػت  .ث ٝػمیذٚ ٜی :


ٞش ٘ٛآٚسی آٔٛصؿی ث ٝیه تغییش فشٍٙٞی ٘یبص داسد.



صٔی ٝٙػبصی  ٚثؼتش ٔٙبػت ثشای ا٘دبْ تغییش آٔٛصؿی ( دس ایٙدب تّفیك ثش٘بٔ ٝدسػی ) ثبیذ كٛست ٌیشد.



افشاد ثبیذ ث ٝپذیذٞ ٜب ث ٌٝ٘ٛ ٝای دیٍش ٍ٘ب ٜوٙٙذ.



ثبیذ دٚثبس ، ٜچٍٍ٘ٛی ا٘دبْ فؼبِیت ٞب سا یبد ثٍیش٘ذ.



سٚؿٟبیی سا و ٝتبو ٖٛٙا٘دبْ داد ٜا٘ذ فشأٛؽ وٙٙذ  ٚدٚثبس ٜاص ٘ٛیبد ثٍیش٘ذ.

دضَاري ّاي هَجَد در هرحلِ اجراي برًاهِ درسی تلفيقی
 -7ث٘ ٝظش ٔی سػذ  ،سٚیىشد تّفیمی ثیـتش ثشای دٚسٞبی تحلیّی آٔٛصؽ ػٕٔٛی ػٛدٔٙذ تش ثبؿذ.
ٌ -2شایؾ ث ٝػٛی تلٕیٕبت افشاط آٔیض وٙٔ ٝدش ث ٝػبد ٜا٘ذیـی ٔی ٌشدد ٚخٛد داسد.
 -8خضْ ا٘ذیـی  ٚحؼبػیت ٔؼّٕبٖ ٘ؼجت ث ٝایذٍ٘ ٚ ٜشؽ ٔ ٚبد ٜتذسیؼی  ،خٛد اخشای ایٗ ؿی ٜٛسا ثب ٔـىُ ٔٛاخٝ
ٔی ػبصد.
 -1غٛس  ،تؼٕك  ٚخبٔغ ٍ٘شی دس ٔؼبئُ ٘ ،یبصٔٙذ صٔبٖ ٚ ٚلت ثؼیبس صیبد اػت.
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 -6ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝاسصؿیبثی ٔجتٙی ثش ف شایٙذ  ٚػّٕىشد حبكُ لضبٚت ٞبی ٔـبٞذ ٜوٙٙذٌبٖ  ،اػت حل َٛتٛافك ٚ
اسصؿیبثی ػیٙی چٙذاٖ ٔیؼش ٘یؼت.
 -7چٚ ٖٛاِذیٗ  ٚثشخی اص ٌشٞ ٜٚبی ریٙفغ  ،خٛد چٙیٗ ثش٘بٔ ٝای سا تدشث٘ ٝىشد ٜا٘ذ ٕٔ ،ىٗ اػت ثب ایٗ ثش٘بٔ ٝثٝ
ٔخبِف ثپشداص٘ذ.
 -8تذاخُ چٙذ ٘فش  ،دس یه والع ٕٔىٗ اػت ثشای دا٘ؾ آٔٛصاٖ لبثُ تحُٕ ٘جبؿذ.
 -9اخشای ایٗ سٚیىشد ٘یبص ثٔ ٝؼّٕیٗ خالقٔ ،تخلق  ٚخبٔغ ٍ٘ش داسد.
 -52تغیشات ػشیغ دس تىِٛٛٙطی  ٚدا٘ؾ دس صٔی ٝٙا٘تخبةٔ ،حذٚدیت ٞبیی سا ثشای ثش٘بٔ ٝسیضاٖ فشأ ٓٞی وٙذ .یؼٙی ثش٘بٔٝ
سیضاٖ ثب تٛخ ٝث ٝسؿذ دا٘ؾ  ٚتىِٛٛٙطی ٘ ،بٌضیش٘ذ دػت ث ٝا٘تخبة ثض٘ٙذ  ٚا٘تخبة اص ٔیبٖ ٔٙبثغ ٔختّف ٔـىُ
ٚدؿٛاس اػت.
 -55تشثیت وشدٖ ٔؼّٓ ثشای اخشای ایٗ سٚیىشد دؿٛاس اػت.
ٔ -50ؼّٕیٗ دسٚع ٘ظشی ٕٔىٗ اػت دس ثشاث ش ادغبْ دسع ٞبیـبٖ ثب دسٚع حشف ٝای ٔمبٔٚت ٘ـبٖ دٙٞذ(.یٛػف صادٜ
چٛػشی ٚاػتٛاسث٘ ٝمُ اص ّٔىی .7831،كق .)98-91

جوغ بٌذي ًٍتيجِ گيري
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ؿبُٔ ِٔٛفٞ ٝبی ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛثشداؿت ٞبی ٔتفبٚتی اص ػٛی ٔتخللبٖ ثش٘بٔ ٝسیضی دسػی
اػت ،خٟت اخشای اٍِٞٛبی ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ػال ٜٚثش داؿتٗ دا٘ؾ ٟٔٚبست الصْ دس فشایٙذ عشاحی ٚاخشا ثبیذ اٍِٞٛبی ٔشثٛط
ٔٙغجك ثب فش ًٙٞخبٔؼ، ٝآئیٗ ٘بٔٞ ٝب ٚدػتٛساِؼُٕ ٞبی آٔٛصؿی ثبؿذ،تب لبثُ اخشا دس ػیؼتٓ آٔٛصؿی ٌشددٕٞ.چٙیٗ دس ایٗ
ساػتب ٘یبص ث ٝأىب٘بت آٔٛصؿی الصْ  ٚآٔٛصؽ ٔؼّٕبٖ خٟت آؿٙبئی ثب ؿیٞ ٜٛبی تذسیغ ایٗ ٘ٛع ثش٘بٔ ٝدسػی اػت .دسضٕٗ
ثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ثیـتش دسٔمغغ اثتذائی وبسثشد د اسد تب ٔمغغ ٔتٛػغ ، ٝاِجتٔ ٝی تٛاٖ دس ٔمغغ ٔتٛػغ٘ ٝیض پی٘ٛذ ٔغبِت
دسػی سا ثب فؼبِیت ٞبی ص٘ذٌی ػبدی ٕٞ ٚچٙیٗ ٔیبٖ دسٚع ثب  ٓٞدیٍش ،تٛػظ ٔتخللبٖ ٔشثٛع ٝدس ٞش سؿت ٝثشلشاس
ٕ٘ٛد.تغییش ٘ظبْ آٔٛصؽ ٚپشٚؽ دس ػبَ ٞب ی اخیش  ٚتٛخٙٔ ٝبػت ث ٝثش٘بٔ ٝدسػی تّفیمی ثٚ ٝیظ ٜدس ٔمغغ اثتذائی تب حذٚد
صیبدی ٘ـبٖ اص إٞیت ایٗ ٔٛضٛع دس ثیٗ ٔؼئٛالٖ ثش٘بٔ ٝسیضی وـٛس ثٛد ٜاػت .و ٝأیذ اػت ثب تٛخ ٝث ٝادأ ٝتغییشات دس
ٔحتٛا ،سٚؿٟبی آٔٛصؽ  ٚاسصؿیبثی  ،ؿبٞذ تّفیك ٔٙبػت ٔ ٚشثٛط،دس ثش٘بٔ ٝدسػی ٔمغغ ٔتٛػغ٘ ٝیض ثبؿیٓ ،و ٝایٗ خٛد ػبّٔی
ثشای افضایؾ اٍ٘یض ٜدس ٍٙٞبْ تحلیُ ٚافضایؾ ٟٔبست ٞبی ص٘ذٌی ثؼذ اص فبسؽ اِتحلیّی دا٘ؾ آٔٛصاٖ خٛاٞذ ؿذ .
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