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 چکیده
تلفیقی  علوم درسی برنامه از تبریز شهر ابتدایی دوره معلمان تجارب و ادراک پژوهش حاضر با هدف بررسی

شرکت کنندگان در این پژوهش، تمامی معلمان  .باشدمی از نوع پدیدارشناسی و یافته است. روش پژوهش کیفیانجام 

حجم نمونه با  .برفی انتخاب شدند گلوله روش گیری هدفمند و بهی شهر تبریز بودند که با رویکرد نمونهیدوره ابتدا

 عمیق  یمصاحبه طریق از هاداده .یافت ادامه رنف )16( هاتوجه به ماهیت پژوهش کیفی تا اشباع نظری داده

گذاری موضوعی و استفاده از روش اسمیت وش تجزیه و تحلیل اطالعات روش کدر. ندشد گردآوری یافتهسازماننیمه

واقعیت به منظور بازسازی مقاله  گاننویسنداز  نفر دو ها توسطآنالیز دادهبود. روایی پژوهش از نوع روایی درونی بود که 

 ییدأت را هاآن از تفسیر و هاداده صحت تا ،گرفت قرار معلمان اختیار در هاآن از تفسیر و هاسپس داده انجام گردید.

ها با یک برنامه قبلی در یک فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه و به دور از برای افزایش پایایی، مصاحبه .کنند

مضمون فرعی استخراج شد و این مضامین به ترتیب  16ها، گرفت. از تحلیل دادهسوگیری و اعمال نظر شخصی انجام 

شناسی تلفیق، اصول آموزشی تلفیق، اصول یادگیری تلفیق، آثار تلفیق در برنامه درسی، مضمون اصلی )مفهوم 5در 

دگاه معلمان دارای مفهوم، های تحقیق نشان داد برنامه درسی علوم تلفیقی از دیوضعیت تلفیق( طبقه بندی شدند. یافته

برنامه درسی تلفیقی در عمل و کیفیت  یهای آنان از مقولهاصول، آثار و وضعیت مختلفی است که نشانگر برداشت

 اجرای آن در نظام آموزشی است.

ی، مطالعات پدیدارشناختی.یتلفیقی، دوره ابتدا علوم درسی معلمان، برنامه ادراک :های کلیدیواژه
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 مقدمه
 ترین مراحل تعلیم و تربیت محسوب ی از حساسیامروزه همگان اذعان دارند که دوره ابتدا

 تربیش این دوره در ای برخوردار است. آموزششود که آموزش و یادگیری در آن از اهمیت ویژهمی

 صورت به را مفاهیم این دوره، فراگیران است. علمی هایرشته از هریک در پایه و عام مفاهیم همتوج

  آموزش هم از امجز صورت به که را مختلف مفاهیم نیستند قادر و کنندمی دریافت یکپارچه

 . شوندمی مواجه بسیاری موانع با یادگیری روند در دلیل همین به. بزنند پیوند هم به بینندمی

 خود که رودمی انتظار و کنندمی منتقل کودک به امجز صورت به را مفاهیم موجود، درسی هایبرنامه

که (؛ در حالی1380)احمدی،  سازند برقرار ارتباط ذهن در مختلف مفاهیم بین ابتدایی فراگیران

 کنار و پذیرش هنوز توانایی مدرسه به ورود آغازین هایسال مخصوصاً این سنین در آموزاندانش

؛ به نقل از 1391 رستگار،(ندارند  را مشخص بندیزمان دارای و مجزا درسی هایبرنامه با آمدن

 را مفاهیم و واژگان از زیادی حجم باید ناچار به فراگیران های فعلیبرنامه (. در1395رضوی، 

 ساختن متناسب و علوم بدانند. تلفیق خود زندگی در را هاآن از استفاده نحوه کهآن بدون بیاموزند

 در که درسی هایبرنامه در. شودمی معنادار یادگیری قتحق موجب فراگیران عالیق و توانایی با هاآن

 در شده ایجاد قراردادی مرزهای تواندمی تلفیقی مرزهای شوندمی تلفیق یکدیگر با موضوعات هاآن

کند.  فراهم انسانی و اجتماعی مسائل ترواقعی درک را برای الزم وحدت برده، بین از را بشری دانش

 تأکید با و درسی موضوعات زدن پیوند از و تنیدهدرهم صورت به را درسی هایبرنامه توانمی لذا

ها در دنیای (. این درحالی است که بچه1380کرد )احمدی،  تنظیم تربیتی و اجتماعی هایمهارت بر

های خود قائل نیستند و هنگام انجام فعالیتی آن را به فالن کالس، واقعی چنین تقسیماتی برای فعالیت

 به آن تا در هستند فرصتی دنبال مدامدهند؛ بلکه یه آموزشی نسبت نمیدرس، معلم و موقعیت و پا

 مورد یک مشاهده و کشف به خودشان بپردازند، بازی به شانهمساالن با شوند، مشغول فعالیت یک

؛ به نقل از 1391 رستگار،(گردند  تشویق شانهمساالن معلم( و(بزرگترها  طرف از و بپردازند تازه

کید بر کاربست رویکرد أمتعدد این حوزه نیز ضمن ت علیرغم این، صاحبنظران .(1395رضوی، 

 صحه ییدوره ابتدا درسی موضوعات مزایای تلفیق بر های درسی، در آثار خودتلفیقی در برنامه

؛ 2006و همکاران،  4کنتامارا ؛3،2006نیکیتینا ؛ 2007 ،2والستنهام و ؛ اورز2002، 1اند )برورگذاشته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1 . Brewer 

2 . Evers & Wolstenholme 

 

3 . Nikitina 

4 . Kantamara 
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برنامه درسی تلفیقی چه مزایایی »ای با عنوان ، در مطالعه(2002) برور(. از جمله 2015، 1کاستلی

های کند که در نظامررسی مزایای این برنامه پرداخته و با توجه به این مزایا، پیشنهاد میب به«  دارد؟

 درسی تلفیقی برنامههمچنین او دریافت که با استفاده از . درسی پیاده و اجرا شود آموزشی، این برنامه

 آل دست یافت و در جهت بالفعل نمودن استعدادهایتوان به سطح یادگیری مطلوب و ایدهمی

 .گوناگون یادگیرندگان گام برداشت

ثیر رویکرد تلفیقی بر یادگیری دروس علوم، أ( نیز در پژوهشی با هدف ت2011) 2بکر و پارک

آموزان را نسبت به دانش یرویکرد تلفیقی عالقهریاضی و فناوری به این نتایج دست یافتند که 

کند که مرور ( نیز در پژوهش خود عنوان می2015دهد. کاستلی )یادگیری این موضوعات افزایش می

های درس دهد، استفاده از برنامه درسی تلفیقی برای کالسادبیات برنامه درسی تلفیقی نشان می

آموزان را در آموزش درگیر رنامه درسی به طور فعال دانشثر است. تلفیق بؤی مفید و میدوره ابتدا

کند دهد. برنامه درسی تلفیقی فرصتی را فراهم میها را گسترش میهای تفکر آنسازد و مهارتمی

آموزان ارتباطی بین موضوعات مختلف درسی با زندگی واقعی خود برقرار کنند و هنگامی تا دانش

ها و یا برند که چرا نیاز به دانستن این مهارتکنند و پی میبرقرار می آموزان این ارتباط راکه دانش

تر شود و سطح عمیقآموزان مثبت میهای خاص دارند، آن وقت فرایند یادگیری برای دانشدانش

 در یک گروهنیز  3راسگیرد. برنامه درسی تلفیقی صورت می یها در سایهیادگیری محتوا و مهارت

یک سند، برای  صورت به تدوین ماتریس برنامه درسی تلفیقی به( 2010)تحقیقاتی در استرالیا 

برنامه درسی تلفیقی ارائه . است پرداخته در محیطی با اطالعات پیچیده و متنوع  21یادگیری در قرن 

ردن ای مدون برای فعال کدارس برنامهم توان درکند که چگونه میشده در این سند تشریح می

تا از این . آموزان در یادگیری معنادار با استفاده از منابع اطالعاتی متنوع و پیچیده تدوین نموددانش

در این سند . آموزان بتوانند از محتوای برنامه درسی دانش و درک عمیق کسب نمایندطریق دانش

درسی تلفیقی بر اساس  ماتریس برنامه یپس از بیان مبانی فلسفی و استانداردهای آموزشی به ارائه

های بالقوه و روش طراحی کیفیت ای از استراتژیساختار جستجوی اطالعات پرداخته و مجموعه

محافظه کارانه  گیریجهت و تلفیق به موضوع اما کم توجهی. دهدآموزشی و یادگیری را نشان می

 (.2007، 4لم و است )یونگ روپیش هایچالش جمله از آن، به نسبت داشتن

 کاربرد آموزاناست، دانش پیشرفت حال در روز به روز ما آموزشی نظام امروزه مشکالت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Costley 

2 . Becker and Park 

3 . Ross 

4 . Yeung & Lam 
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آینده  برای را فرد ما آموزشی سیستم و کنندنمی احساس خود شخصی زندگی در را آموزشی مفاهیم

 ملی، هایسرمایه تربیت در ابتدایی آموزش اهمیت به توجه با کند.نمی آماده کامالً جامعه به ورود و

 ساختن برای را آموزاندانش نیازهای که شود گنجانده درسی هایبرنامه در و محتوایی مطالب باید

 رشد سمت به معلومات صرف انتقال از باید آموزشی اهداف نظام سازد. برآورده روشن فردایی

 هایفرصتی توسعه خالقیت، نوآوری، پرورش باعث کند و حرکت آموزاندانش هایتوانایی

 همه جانبه فرد رشد درنهایت و دنیا روز اوریفن و اطالعات ارتباطات، دنیای با هماهنگی یادگیری،

 گردد فراهم تلفیقی درسی هایبرنامه سایه در حدودی تا تواندمی مهم این گردد. ابعاد تمام در

  (.1393 نورآبادی، احمدی، دبیری اصفهانی، فراستخواه،(

ریشه در آراء فیلسوفانی چون افالطون، ارسطو، کانت و از نظر تاریخی تلفیق برنامه درسی 

ترین از مهم اند. تلفیقهمواره در پی وحدت بخشیدن به دانش و معارف بشری بوده ناندارد. ای غیره

ای پیچیده و دارای ابعاد به لحاظ مفهومی واژه و ترین مباحث در حوزه برنامه درسی استو پیچیده

تکه کردن و جدا ساختن سازگار کردن و باهم آمدن است و با تکه"به معنای  1. تلفیقگوناگون است

های جزئی و متفاوت ها و نیز با تقسیم اطالعات و دانش به بخشموضوعات درسی و مرزبندی آن

نگر . تلفیق مبتنی بر نگرشی کل(1373)پرینگ،  "ها مغایرت داردو باالخره با تخصصی شدن آن

نگر به طبیعت، انسان را دارد آموزش را با زندگی روزمره مرتبط سازد؛ زیرا نگاه جزء است که سعی

گوید: توجه به می 2رو هایزنبرگدارد. از اینجهان و طبیعت باز می از دستیابی به نگاه جامع درباره

جامع تکه شدن علم، دانشمندان را از دستیابی به دیدگاهی امور جزئی در مطالعات طبیعی و تکه

جهان و وحدت بخشیدن به آن محروم کرده است. به همین جهت، ابراز امیدواری کرده که  درباره

( نیز 1393) 3(. بین2007)ماهروزاده، ای بتوان بر این مشکل فائق شد رشتهبا انجام مطالعات میان

دان ضروری های زندگی که برای همه شهرونتلفیق را سازماندهی مواد یادگیری مشترک یا مهارت

ای است که بر محور مشکالت زندگی واقعی کودکان، دانسته و معتقد است ماحصل آن برنامه ،هستند

آموزان برای یادگیری مشترک در یک نوجوانان و جوانان سازماندهی شده و هدف آن کمک به دانش

 زندگی دموکراتیک است. 

پرورش و متخصصان وران آموزشاندرکااز دستی بسیار همانطور که اشاره شد در عصر حاضر

طراحی برنامه درسی  یهه آنان با تجرباند. توجداشتهی ابرنامه درسی به رویکرد تلفیق توجه ویژه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Integration 

2 . Heisenberg 

3 . Beane 
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متوسطه  یهدرسی دوری هاابتدایی و حتی پیش از آن آغاز شد و امروزه به برنامه یهتلفیقی در دور

به این موضوع عالقه دارند و رویکردها و نیز گسترش یافته است. متفکرانی که و آموزش عالی 

ی پیوند اجزای برا 1896در سال  1برای مثال جان دیوییشمارند. بی، اندهایی معرفی کردهروش

مدرسه وابسته به دانشگاه شیکاگو را تأسیس کرد. ، جامعه و برنامه درسی و ارتباط میان مدرسه

 .(1387)کوی،  از دیگر متفکران هستند 7و مک موری 6، راگا5، اکرمن4، کیس3کوبزا، ج2شوبرت

را جستجو  درسی هایبرنامه در به تلفیق توان گرایشمتفکران دیگر که در آثار آنان می بارز هاینمونه

مردیث  و 11بونسر فردیک ،10مریام ال جی ،9ویلیام کیلپاتریک ،8گارمو دی چارلز کرد عبارتند از:

 (1394)احمدی، سبحانی نژاد، امیری،  12اسمیت

یاد  چگونه ییادگیر که یرویکرد به تاریخی و سنتی یرویکرد از علوم آموزش رویکرد تغییر

اما این  .(1388)دنو، است  آینده زندگی شرایط به توجه دلیل به ،دهدمی قرار توجه کانون را گرفتن

مجزا ی هابا موضوع، درسی به طور معمولی هاکتابی محتواامر در کشور ما به صورتی است که 

، توان با استفاده از فرایند تلفیقمیکه در حالی .(1381)مهرمحمدی،  می شودتدوین و سازماندهی 

درسی پیوند منطقی ایجاد کرد. این ی هامطالب را به صورت یک کل واحد درآورد و میان موضوع

رفع ی براشود و آموزان میاجتماعی و پژوهشی در دانشی هارویکرد موجب ایجاد رشد مهارت

در مقایسه ، آموزان با استفاده از فرایند تلفیقاجتماعی مفید است. انتظار میرود دانش وی فردی نیازها

ی تراجتماعی و عاطفی نیز رشد مطلوبی هابلکه در زمینه، سنتی نه تنها در ابعاد شناختی یهبا شیو

   .(1381)مهرمحمدی،  داشته باشند

تری داشته باشند تا درک های بیشدهد فرصتآموزان اجازه میتلفیق برنامه درسی به دانش

توانند بر محتوا آموزان میهایی از دانش دارند. دانشها یا بخشکنند که چرا نیاز به دانستن مهارت

(. در تعلیم و تربیت 2011، 13مسلط و در سطح باالتری آن را درک کنند )واتکینز و کری سونیس

آموزان را به سطح باالیی از یادگیری و تفکر از طریق ارائه محتوای با دانش تر این است کهنکته مهم

اهمیت حول دهند و تفکر انتقادی را در برنامه درسی تلفیقی مورد تأکید بسیاری قرار دهند، زیرا به 

(. پژوهشگران 2015دهد )کاستلی، آموزان و هم به معلمان انگیزه میطور همزمان هم به دانش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Dewey 

2 . Schubert 

3 . Jacobs 

4 . Case 

5 . Akerman 

6 . Raga 

7 . Mc Murry 

8 . Charles De Garmo 

9 . William Kilpatrick 

10. G L Meryam 

11 . Fredrik Bonser 

12 . meredith smith 

13 . Watkins & Krisonis 
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برنامه  یآموزانی که در مدارس به شیوهاند که دانشهای خود عنوان کردهراساس پژوهشمتعددی ب

آموزانی که در چنین های استاندارد و امتحانات، بهتر از دانشاند در آزموندرسی تلفیقی یاد گرفته

؛ 2010، 2؛ کمپل و هنینگ2010، 1اند )شرینر و همکاراناند عمل کردهمدارس و برنامه درسی نبوده

( نیز معتقد است که برنامه درسی تلفیقی یادگیری 2010) 4(. هارل2007، 3هیند، اسبرن و دارن

کند که پژوهشگران به سه دلیل با برنامه ( نیز بیان می2015کاستلی ) دهد.آموزان را افزایش میدانش

زان ارتباط برقرار کنند آموسازد تا با دانش( معلمان را بهتر قادر می1درسی تلفیقی موافق هستند: )

( حوزه 3سازد و )ها مرتبط میآموزان بسیار جذاب و با زندگی واقعی آن( یادگیری را برای دانش2)

 دهد.آموزان و جامعه پیوند میسنتی علم را به دنیای دانش

ا ـمآید، ادر واقع تلفیق و برنامه درسی علوم تلفیقی یک تغییر در برنامه درسی به حساب می

 ار در آن مل تأثیرگذاقیق تمامی عول دکنترو سی ربرون سی بدی درهابرنامهدر ر ـتغیید اـجیا

واقع حلقه اصلی  ثر و درؤدد. یکی از عوامل ممفید منجر گرو ثربخش ات اه تغییرـد بـناتویـنم

اصلی  که برخی محققان از آن به عنوان کارگزار است و ادراکات معلم زنجیره تعلیم و تربیت، معلم

های محیطهاى درس و سایر عملکرد معلمان در کالس. برندمی نام یادگیری –فرایند یاددهی 

بیرمی پور، شریف، جعفری و مولوی  گیرد. مطابق پژوهشادراک آنان قرار می ثیرأیادگیری تحت ت

، دریسها به تنگاه آندهند عبارتند از: ثیر قرار میأعواملی که تدریس معلمان را تحت ت (1390)

آنان در سازماندهی و مدیریت، هاى مهارت، ها از موضوعدانش آن، درباره موضوع درسى باورهایشان

 . ها و ادراک آنان درباره موضوعهای شخصی آنگیژوی

 اساسی و مهم بسیار تلفیقی درسی برنامه صحیح اجرای در معلمان نقش بین این دراز این رو، 

 معلمان عملی و تئوریکی چارچوب فقدان آمده عملبه تحقیقات اساس بر که طوری بهباشد. می

( 2008، 5)پارک شد جنوبی کره کشور در آن آمیزموفقیت اجرای مانع درسی،ه برنام تلفیق برای

 وفادار و کاریمحافظه نموده، اشاره معلمان حیاتی نقش به نیز( 2007) 6تحقیقات یونگ و همکاران

 درسی برنامه از آنان کامل و صحیح ادراک عدم نیز و محور رشته و سنتی هایشیوه به معلمان بودن

 .دندانمی کنگ هنگ در برنامه این آمیزموفقیت اجرای عدم عوامل از را تلفیقی

توجه به ضرورت و اهمیت بحث تلفیق، بررسی ادراک معلمان از علوم تلفیقی از آن جهت  با

 مسئله یا موضوع آن زمینه در آنان رفتار مسئله، یک یا موضوع یک از معلمان اهمیت دارد که ادراک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Shriner et al 

2 . Campbell & Henning 

3 . Hinde, Osborn, & Dorn 

4 . Harrell 
5 . Park 

6 . Yeung et al 
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 رفتار یکننده مشخص تلفیقی، علوم درسی هایبرنامه از معلمان ادراک شناخت لذا. دهدمی شکل را

 تلفیقی علوم درسی هایبرنامه با برخورد در هاآن هایواکنش و هافعالیت یکننده تضمین و آنان

 یهایی در زمینهریزیتوان به انجام برنامهادارک معلمان است که میدر صورت شناخت . بود خواهد

صورت  علوم تلفیقی پرداخت که در عمل اجرا بشود و با نگرش معلمان همسویی داشته باشد. در

 توان مشخص نشدن ادراک معلمان از بحث تلفیق این مسئله همچنان مبهم بوده و نمی

کار برده شوند. لذا باید هدر عمل و در کالس درس توسط معلمان بهایی را انجام داد که ریزیبرنامه

بندی و ریزی نمود و یا با زمانابتدا ادراک معلمان از علوم تلفیقی را شناخت و متناسب با آن برنامه

 های مناسب ادراکات معلمان را جهت بخشید.ارائه آموزش

؛ علم الهدی، 1380؛ امینی، 1375؛ معافی و ملکی، 1375که توسط )آقازاده،  هاییپژوهش

، 1382، 1380؛ احمدی، 1382؛ ملکی، 1381؛ فهیم دوین، 1381؛ هاشمیان، 1381؛ صمدی، 1381

؛ 1394؛ خانی فرسنگی، 1394؛ شیری رستمی و بهروزی، 1394؛ مقدس، 1385؛ یزدان پناه، 1388

؛ 2005؛ روس، 1396، ؛ مسیب و امینی1395؛ رضوی، 1395؛ همایونی بخشایش، 1395هاشم نژاد، 

؛ کمپل و هنینگ، 2010؛ شرینر و همکاران، 2010؛ هارل، 2007، 2و همکاران ؛ نیپ2006، 1هالباخ

( انجام یافته است به 2015؛ کاستلی، 2011؛ واتکینز و کری سونیس، 2011؛ بکر و پارک، 2010

ای که مغفول مانده و تهاند ولی نکای پرداختهرشته میان محتوای سازماندهی شیوه بررسی تلفیق و

باشد که انجام چنین نیاز به بررسی دارد توجه به عنصر معلم و ادراک وی از موضوع تلفیق می

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی ادراک معلمان از برنامه  سازد. از این رو،پژوهشی را ضروری می

 باشد.می علوم تلفیقی درسی از اجرای برنامه واقعی و عملی آنانتجارب  و بیاندرسی علوم تلفیقی 

ابتدایی از  یال است که ادراک معلمان دورهؤگویی به این سدر واقع این پژوهش به دنبال پاسخ

 ؟  چیست برنامه درسی علوم تلفیقی

 پژوهش روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطالعات، از نوع میدانی است و از 

جا که قصد اصلی پژوهش، درک و بررسی تجارب و ادراک معلمان از برنامه درسی علوم تلفیقی آن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Halbach 2 . Kniep et al 
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 بوده، از روش کیفی پدیدارشناسی استفاده شده است.  

ی شهر تبریز در سال تحصیلی    یابتدا یمعلمان دوره یجامعه مورد مطالعه این پژوهش را کلیه

تر آنان و همچنین کثرت اطالعات  دلیل بررسی دقیق ها بهانتخاب نمونه .دهندتشکیل می 96-1395

گیری هدفمند که     ها با رویکرد هدفمند و به روش گلوله برفی انجام گرفت. در رویکرد نمونه         نمونه 

ــود و نه الزاماً  گیری میاز رویدادها نمونه    ــراف افراد می  شـ رویم با هدف کاوش     از افراد، اگر به سـ

شگر     ست و هدف پژوه شار از       رویدادها سر ست که با توجه به هدف پژوهش  انتخاب مواردی ا

اطالعات و تجربه باشد و پژوهشگر را در شکل دادن مدل نظری خود یاری کند و این کار تا جایی  

ــود و نظریه مورد نظر با دقت        بندی مربوط به داده  یابد که طبقه    ادامه می  ــباع شـ ها و اطالعات اشـ

شود )کرسول و کالرک     شریح   معنی بدین ؛گیری به روش گلوله برفی بودکه نمونه(.  این2007، 1ت

  افراد شــدند، انتخاب کنندهمشــارکت عنوان به که افرادی نیاز، مورد اطالعات به توجه با که اســت

  مشـــارکت. نمودند معرفی داشـــتند را پژوهش مورد موضـــوع درباره غنی اطالعاتی که را دیگری

  دوره چند طی را تلفیقی درسی برنامه یتجربه که گرفتند قرار مطالعه مورد تحقیق این در کنندگانی

شته  سی  برنامه که معنی بدین اند؛دا   با عملی صورت  به و اندنموده تدریس تلفیقی صورت  به را در

  یبر این اساس مشارکت کنندگان در این مصاحبه از میان معلمان زن و مرد دوره .اندبوده درگیر آن

ــهر تبریز یابتدا ــدند که تعداد آنی ش ــدند.  16ها انتخاب ش نفر بود که همین تعداد وارد مطالعه ش

صاحبه از نفر   سیده بودند    به بعد تکراری بود و داده 14اطالعات م شباع ر ها در این مرحله به حد ا

مصــاحبه شــونده ادامه یافت. مصــاحبه با   16دلیل حصــول اطمینان الزم، تا هولی فرایند مصــاحبه ب

یافته و به صورت انفرادی و توسط پژوهشگران اجرا     سازمان عمیق نیمه یقالب مصاحبه معلمان در 

سی و کاوش بیش        ضوع پژوهش مورد برر صوص مو تری قرار  شد تا دیدگاه و عملکرد آنان درخ

ها، فرصت بررسی و کشف تجربه معلمان را در حوزه موضوع مورد      گیرد. این شیوه گردآوری داده 

س      ساخت.  سر  سی می س     پس محتوای دادهبرر ساس  صاحبه بر ا صل از م های پژوهش با  الؤهای حا

 تمرکز بر برداشت معلمان از برنامه درسی علوم تلفیقی مورد تحلیل قرارگرفت.

دقیقه بود. با اجازه مشارکت کنندگان و  60تا 30زمانی بین  یفرایند انجام مصاحبه در فاصله

گیری های مصاحبه، مصاحبه با بهرهت باال بردن اعتبار دادهبا اطمینان از محرمانه بودن و همچنین جه

از ابزارهای دیجیتال ضبط شد. در طول مصاحبه از کدهای مشخصی به جای اسامی شرکت کنندگان 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Creswell & Clark 
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استفاده شد تا رازداری در پژوهش رعایت گردد. روایی پژوهش حاضر از نوع روایی درونی بود که 

ها و نتایج پژوهش اشاره دارد. به اطمینان و اعتقاد و موجه بودن یافتهبه میزان اعتمادپذیری، قابلیت 

که معرف حقیقت است یا نه اشاره دارد ها و اینروایی درونی به دقت داده( »1998) 1اعتقاد کرسول

دهد یک مطالعه تا چه حد واقعی است، و آیا هدف پژوهش و واقعیت و شاخصی است که نشان می

ها توسط دو نفر از آنالیز دادهبدین منظور «. سازدا را با دقت منعکس میهاجتماعی آزمودنی

 عنوان به که معلمان خود اختیار در هاآن از تفسیر و هاسپس دادهنویسندگان مقاله انجام شد و 

کنند. برای  ییدأت را هاآن از تفسیر و هاداده صحت آنان تا گرفت قرار بودند پژوهش در کننده شرکت

ها با یک برنامه قبلی در یک فضای مناسب و رعایت شرایط مصاحبه افزایش پایایی پژوهش، مصاحبه

های الزم و به دور از سوگیری و اعمال نظر شخصی و با استفاده از دستگاه ضبط صوت با راهنمایی

رد برای با دو هدف اخذ بازخو هاآن تحلیل و تجزیه ها،داده گردآوری با گرفت. همزمانانجام می

اساس روش  ها برشد. تجزیه و تحلیل داده ها آغازهای بعدی و اطمینان از اشباع دادهمصاحبه

  ( انجام شد.1995) 2پیشنهادی اسمیت

 هایافته
 اند.تلفیقی ارائه شده علوم درسی برنامه از ابتدایی دوره معلمان در این قسمت ادراک

 تلفیقی علوم درسی برنامه از ابتدایی دوره معلمان مضامین اصلی و فرعی ادراک -1 جدول

 مضامین فرعی مضامین اصلی شماره مضمون

 

1 
 تلفیق مفهوم شناسی

 معنادار کردن یادگیری

 ارتباط برقرار کردن بین علوم

 جامع نگری به مطالب

 ایجاد شبکه مفاهیم

 

2 
 اصول آموزشی تلفیق

 اصل فعالیت فراگیر

 جامعه اصل توجه به نیازهای

 اصل توجه به نیازهای فراگیر

 

3 
 اصول یادگیری تلفیق

 کید بر یادگیری ذاتی و طبیعیأت

 کید بر یادگیری ساختارمندأت

 بر یادگیری فراشناختی تأکید

 بر ارتباط جزء و کل تأکید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Creswell 2 . Smith 
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4 
 آثار تلفیق در برنامه درسی

 العمر )یادگیری پایدار(یادگیری مادام

 یادگیری )انتقال یادگیری(تعمیم 

 ایجاد نوگرایی و نوپذیری

 ایجاد انگیزه درونی و رضایت از یادگیری

 

5 
 وضعیت )مشکالت( تلفیق

 توقف در حوزه نظر

 های سنتیصرف بر روش تأکید

 عدم نهادینه شدن در عوامل آموزشی

 

 مفهوم شناسی تلفیق -1

معلمان دارای معانی مختلفی است. اما این معانی با یکدیگر برنامه درسی علوم تلفیقی از دیدگاه 

م برنامه درسی علوم ای از مفهوباشند و هر یک جنبههمسو با یکدیگر می در تضاد نیستند و تقریباً

 دیدگاه تلفیقی از علوم درسی ها تعریف جامعی از برنامهگیرد که مجموع آنمی برتلفیقی را در

ارتباط برقرار -2معنادار کردن یادگیری  -1این مضامین فرعی عبارتند از:  دهد.معلمان را ارائه می

 ایجاد شبکه مفاهیم. -4جامع نگری به مطالب -3کردن بین علوم  

 معنادار کردن یادگیری 1-1

برنامه درسی علوم تلفیقی، برنامه درسی است که در آن وحدت در یادگیری وجود دارد؛ بدین 

شوند ای از مفاهیم و موضوعات مواجه میاین نوع از برنامه درسی با مجموعه آموزان درمعنا که دانش

که این مفاهیم در جوانب، مسائل و موضوعات مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در آن مفهوم بین 

ای گسترده از مفاهیم در آموزان نه تنها خود را با شبکهآید و لذا دانشوجود میه علوم هماهنگی ب

ها بلکه در یادگیری آن ،بینندموضوعات درسی که ارتباطی با علوم دیگر ندارند مواجه نمی هریک از

دار آموزان معنیآید و همین امر یادگیری را برای دانشوجود می هنوعی وحدت و یکپارچگی ب

 کند.می

 ،ینهزم این در آموزش یسال سابقه 12ی با ی، معلم کالس ششم ابتدا(2)شماره  کننده مشارکت

وجود آمدن وحدت در محتواهای مختلف ه برنامه درسی علوم تلفیقی موجب ب» که است کرده بیان

 گیرند این امر موجب آموزان، در موضوعات مختلف یک مفهوم را یاد میشود و وقتی دانشمی

 .«شودها معنادار مینآشود و یادگیری وجود آمدن وحدت در مطالب میه ب
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 کردن بین علوم )ارتباط افقی( ارتباط برقرار 1-2

دارد.  یادگیری وجود و علوم در ارتباط آن در که است درسی برنامه تلفیقی، علوم درسی برنامه

بدین ترتیب که یادگیری در یک موضوع درسی به یادگیری در موضوع درسی دیگر کمک کرده و 

انرژی را هم در علوم و هم در ریاضیات آموز مفهوم شود برای مثال دانشها ارتباط برقرار میمیان آن

آموزان شود تا هم بین علوم ارتباط برقرار شود و هم در یادگیری دانشگیرد و این باعث مییاد می

 تر شدن یادگیری تواند موجب اثربخشوجود بیاید و این امر میه از علوم مختلف ارتباط ب

 آموزان شود. دانش

 کرده بیان زمینه این در سال سابقه، 14با ی یابتداکالس دوم  ، معلم(10)شماره  کننده مشارکت

آموزان یند یادگیری دانشاوجود آمدن ارتباط در فره تلفیق دروس و موضوعات موجب ب» که است

 .«شودو محتوای آموزشی دروس مختلف می

 جامع نگری به مطالب 1-3

گیرد به صورت کلی در نظر میموضوعات را  که است درسی برنامه تلفیقی، علوم درسی برنامه

و سعی برآن دارد تا با یک دید کلی میان علوم رابطه منطقی برقرار سازد. در واقع در این نوع برنامه 

ها مفاهیم و موضوعات درسی شوند که در همه آندرسی همه علوم در کل یکسان در نظر گرفته می

شود های کاربردی و عمل مشخص میها در حوزهو یا سرفصل دروس یکسان هستند و تفاوت آن

، معلم کالس (7)شماره  کننده پردازند. مشارکتو همه به آموزش یک موضوع از جوانب مختلف می

تر با کل ما در موضوعات تلفیقی بیش» که است کرده بیان زمینه این سال سابقه، در 9ی با یسوم ابتدا

مختلف  هایعوکنیم کلیات موضپردازیم. سعی میداریم و بعد از آموزش کل به جزئیات می سروکار

 .«را در نظر بگیریم بعد در هر ماده درسی به توضیح جزئیات آن بپردازیم

 ایجاد شبکه مفاهیم 1-4

های مفهومی در علوم تشکیل یافته از شبکه که است درسی برنامه تلفیقی، علوم درسی برنامه

 چرخند. در واقع برنامهحور مفاهیم یکسان میهای مفهومی علوم مختلف حول ماست. این شبکه

ای یکپارچه از مفاهیم مختلف اما یکسان در علوم متفاوت تلفیقی به دنبال آموزش شبکه علوم درسی

 است.

 هار نظرظا گونهاین سال سابقه، 15ی با ی، معلم کالس پنجم ابتدا(15)شماره  کننده مشارکت

دهیم که مثل لیستی از مفاهیم مشترک و مرتبط را آموزش میدر بحث تلفیق علوم، »که  است کرده
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 .«اجزای شبکه به هم وصل هستند

 اصول آموزشی تلفیق -2

هر نوع برنامه درسی اصول آموزشی خاص خود را دارد و برنامه درسی علوم تلفیقی نیز اصول 

کنندگان این آموزش مربوط به خود را دارد. از بررسی اصالعات حاصل از مصاحبه با مشارکت 

اصل -2فعالیت فراگیر  اصل -1عوامل به عنوان اصول آموزشی تلفیق شناسایی شدند که عبارتند از: 

 اصل توجه به نیازهای فراگیر -3  توجه به نیازهای جامعه

 اصل فعالیت فراگیر 2-1

های فعال تر از رویکرد تلفیقی به روشتلفیقی، بیش علوم درسی آموزش در حوزه برنامه

تر به آموزش که این نوع برنامه درسی بیشوزشی همچون حل مسئله و کاوشگری توجه دارد. چراآم

آموزان تر خود دانشکاربردی و ارتباط با محیط طبیعی و اجتماعی توجه دارد و نیازمند فعالیت بیش

ه و های حل مسئلتر از روششود تا برنامه درسی علوم تلفیقی بیشهستند و همین امر موجب می

 لئمسا با زندگی در های فعال آموزشی هستند استفاده کنند. در واقع ماکاوشگری که از جمله روش

 چه پرسیمنمی شویممی مواجه بعدی چند موقعیت با لهئمس یک با که وقتی. هستیم روروبه مختلفی

 لهئمس آن حل برای کنیممی سعی بلکه. است... و تاریخ بخشی چهعلوم،  بخشی چه ریاضی، بخشی

 آوریم. دست به را الزم مهارت و دانش استفاده مختلف منابع از مبهم موقعیت یک از گذر و

شارکت  سابقه،    15با ی یابتدا، معلم کالس پنجم (15)شماره   کننده م   بیان زمینه این در سال 

له  ئه و حل مســئلآموز با مســروش تلفیقی همان درگیر شــدن دانش ،به عقیده من» که اســت کرده

 .«است

 اصل توجه به نیازهای جامعه 2-2

 نه است اجتماعی نیازهای تلفیقی علوم محرکه نیروی علوم، از سنتی هایبرداشت برخالف

 لبیق از اجتماعی و انسانی مقاصد سوی به طورکلی به مطالعاتی هایبرنامه بنابراین علمی؛ هاینظریه

 بهبود غذایی، مواد تولید کیفیت بهبود جدید، انرژی منابع آوردن دست به ایدز، بیماری عالج راه

است و تمامی  شده دهیجهت کشوری هایسیاست و تبیین تعیین باالخره و ارتباطی هایسیستم

 علوم درسی آموزان ارتباط دارند. لذا آموزش برنامهاین مسائل با زندگی واقعی و کاربردی دانش

 گیرد.تلفیقی جنبه کاربردی به خود می

 که است کرده بیان گونهاین سال سابقه، 11نجم با پ، معلم کالس (6)شماره  کننده مشارکت
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ل علمی را در دنیای ئتوانند مساتر از بقیه میگیرند بیشآموزانی که با روش تلفیقی یاد میدانش»

 .«واقعی حل کنند

 های فراگیرزاصل توجه به نیا 2-3

 فراهم ویژه نیازهای دارای کودکان یادگیری و رشد برای محرک محیطی فراگیر محور، آموزش

 به تأییدها این که کنندمی دریافت فراوانی فردی تأییدات خود همساالن کنار در کودکان این. کندمی

 و هادوستی رشد برای فرصتی بین این در. انجامدمی هاآن مثبت حس تقویت و نفسعزت افزایش

 جامعه از عضوی را خود ،ویژه نیازهای دارای کودک شودمی باعث که آیدپدید می فردی میان روابط

 .است آن از عضوی او که باشدمی ایخانواده همانند جامعه که کند احساس و کرده تلقی

 که است کرده بیان گونهاین سال سابقه، 12، معلم کالس پنجم با (1)شماره  کننده مشارکت

گویی آموزان و پاسخمین نیازهای دانشأهدف آن تبرنامه درسی تلفیقی روشی فراگیر محور است و »

 .«به نیازهای آنان است

 اصول یادگیری تلفیق -3

شود. آموزان میدار در دانشوجود آمدن یادگیری معنیه تلفیقی موجب ب علوم درسی برنامه

دار است که موجب یادگیری ذاتی و تلفیقی از آن جهت معنی علوم درسی یادگیری از طریق برنامه

های فراشناختی وجود آمدن مهارته طبیعی شده، نوعی یادگیری ساختارمند را ایجاد کرده، موجب ب

 شود.آموزان میو ارتباط دادن اجزا به کل خود در دانش

 طبیعی و ذاتی کید بر یادگیریأت 3-1

بندی ای و موضوعات درسی مجزا تقسیمدر حالت طبیعی و ذاتی، امر یادگیری به صورت رشته

آموز در یادگیری به صورت طبیعی با محیط گیرد. دانشاند؛ بلکه به صورت یکپارچه صورت مینشده

گیرد. این امر کند و به صورت درهم آمیخته و ترکیبی نیز یاد مییکپارچه و درهم آمیخته برخورد می

برنامه درسی  در برنامه درسی علوم تلفیقی مورد توجه قرار گرفته است در حالی که در روش سنتی و

 علوم مجزا، یادگیری نیز به موضوعات مجزا تقسیم خواهد شد.

 که کرد بیان زمینه این در سال سابقه، 9با  ییابتدا، معلم کالس اول (9)شماره  کننده مشارکت

ند و این روش با    اگیرند که از طبیعت یاد گرفته      گونه یاد می  دانش آموزان در روش تلفیقی همان »

 .«تر سازگار استآموزان بیشدانشذات یادگیری 
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 کید بر یادگیری ساختارمندأت 3-2

گیرد تلفیقی در قالب چارچوب مفهومی مشخص صورت می علوم درسی برنامه یادگیری در

شود و سپس در هر کند؛ بدین ترتیب که ابتدا مفهوم کلی یاد گرفته میو از کل به جز حرکت می

یند متناسب با ساختار شناختی اشوند و این فریاد گرفته میموضوع درسی جزئیات موضوعی نیز 

 باشد.آموز میدانش

 بیان زمینه این در سال سابقه، 13با  ییابتدا، معلم کالس ششم (10)شماره  کننده مشارکت

اش را های مختلف یاد بگیرد، یادگیریآموز یک موضوع را در درسکه دانشاین» که است کرده

 .«کندمیتر سازمان یافته

 فراشناختی کید بر یادگیریأت 3-3

 نظم شناختی عمل یا اقدام هر از ایجنبه هر به که است شناختی فعالیت یا دانش فراشناخت،

 یدرباره شناخت» آن اصلی مفهوم زیرا از این جهت یادگیری برای یادگیری است؛ و بخشدمی

آموزان یک مفهوم را در علوم که دانشدر برنامه درسی علوم تلفیقی به دلیل این .است «شناخت

گرفته شده  توانند یادگیری خود را ارزیابی کرده و مطالب یادگیرند لذا به راحتی میمختلف یاد می

 های ناشناخته نیز تعمیم دهند.را ترکیب و به موقعیت

 بیان زمینه این در سال سابقه، 14با  ییابتدا، معلم کالس چهارم (8)شماره  کننده مشارکت

فهمد تا چه حد یاد گرفته است و اگر یک آموز خودش میدر روش تلفیقی دانش» که است کرده

 .«شودتواند درس دیگر را خوب یاد بگیرد و لذا یادگیری کنترل میدرس را یاد نگرفته باشد نمی

 کید بر ارتباط جزء و کلأت 3-4

 فرد آموزش، این توجه دارند. دربرنامه درسی علوم تلفیقی به آموزش علوم از کل به جزء 

 تصویر بیند، باآموزش می قیاسی به صورت که فردی. کند نگاه ینیپا به باال از مسائل به دارد عادت

 آن جزئیات شناخت به مطلب، کلیت و ساختار درک از پس و کند برقرار ارتباط موضوع کلی

شود و سپس آن مفهوم به درک می تلفیقی یک مفهوم در کل آن علوم درسی پردازد. در برنامهمی

 شود.های علمی گوناگون بسط داده میموضوعات مختلف و حوزه

 بیان گونهاین سال سابقه آموزش، 12با  ییابتدا، معلم کالس ششم (2)شماره  کننده مشارکت

شود و همانند روش تلفیقی جزئیات بعد از آموزش کلیات یاد داده می درسی برنامه در »کند می

 .«قیاسی باید از کل شروع کنیم و به مطالب جزئی برسیم
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 آثار تلفیق در برنامه درسی   -4

های درسی هر برنامه درسی دارای نتایج خاصی است و برخی از این نتایج در همه برنامه

یکسان است مانند ایجاد یادگیری، ولی هر برنامه درسی عالوه بر نتایج مشترک، آثار و نتایج خاصی 

العمر یادگیری مادام -1تلفیقی از دیدگاه معلمان عبارتنداز:  علوم درسی برنامه دارد که آثار به همراه

 ایجاد -4ایجاد نوگرایی و نوپذیری  -3 یادگیری(  تعمیم یادگیری )انتقال – 2 )یادگیری پایدار(

  یادگیری. از انگیزه درونی و رضایت

 العمر )یادگیری پایدار(یادگیری مادام 4-1

شود که آموزان میوجود آمدن نوعی یادگیری در دانشه تلفیقی موجب ب علوم درسی برنامه

این نوع یادگیری جامع است بدین ترتیب که یادگیری یک مفهوم در تمامی جوانب و موضوعات 

 موجب تلفیقی علوم درسی افتد. همچنین برنامههم به صورت نظری و هم به صورت عملی اتفاق می

 علوم درسی شود؛ زیرا یادگیری حاصل از برنامهمی آموزاندانش در یادگیری پایدار آمدن وجوده ب

دار با یادگیری ذاتی آنان است و لذا معنی آموزان و متناسبتلفیقی متناسب با ساخت شناختی دانش

 باشد و این امر موجب پایدار بودن یادگیری حاصل از این برنامه درسی است.می

  کرده بیان زمینه این در سال سابقه،   7ی با ی، معلم کالس دوم ابتدا(13)شماره   کننده مشارکت 

ست  سترده  در روش تلفیقی یادگیری دانش» که ا سیار گ ست و   آموزان از محتوا ب تر از روش عادی ا

 .«افتدالعمر اتفاق مییادگیری مادام

  یادگیری( تعمیم یادگیری )انتقال 4-2

تلفیقی است. زیرا در این نوع برنامه  علوم درسی در ذات برنامهانتقال یادگیری امری نهفته 

شود و درسی یک مفهوم آموخته شده در یک موضوع درسی به موضوع درسی دیگر انتقال داده می

آموزان یادگیری را از جا که روش آموزشی در این نوع برنامه درسی حل مسئله است لذا دانشاز آن

 دهند.ت ناشناخته تعمیم میموقعیت شناخته شده به موقعی

 است کرده بیان زمینه این در سابقه، 8ی با ی، معلم پایه چهارم ابتدا(12)شماره  کننده مشارکت

 .«کندآموز مطالبی را که در یک درس آموخته در درس دیگر نیز استفاده میدر روش تلفیقی دانش» که

 ایجاد نوگرایی و نوپذیری 4-3

دهد، علوم تلفیقی مفاهیم را در علوم مختلف مورد بررسی قرار می جا که برنامه درسیاز آن

شود. بدین ترتیب آموزان میوجود آمدن انعطاف فکری و نوپذیری در دانشه انتقال مطالب موجب ب



  128 1398ی اول، بهار و تابستان شمارهی نهم، دوره، ی درسیهبرنامهای پژوهش                                             

های متفاوت پذیرفته و آموزان جوانب تازه یک مفهوم را در موضوعات جدید و موقعیتکه دانش

 گیرند.آن را یاد می

 کرده بیان گونهاین سال سابقه، 14ی با ی، معلم کالس چهارم ابتدا(8)شماره  کننده مشارکت

آموزان به دنبال مطالب جدید هستند و از یادگیری مطالب در روش تلفیقی همیشه دانش»که  است

 .«دهندتر مقاومت نشان میکنند و در مقابل یادگیری مطالب ناآشنا کمنو استقبال می

 یادگیری از انگیزه درونی و رضایت ایجاد 4-4

کار ه های جدید بیادگیری حاصل از برنامه درسی علوم تلفیقی، کاربردی است و در موقعیت

آموز به صورت سازنده عمل شود و به نوعی دانشآموز تحریک میشود و خالقیت دانشبرده می

فراگیران شده و رضایت آنان را از وجود آمدن انگیزه درونی در ه نماید و این امر موجب بمی

 تواند در کنند که میها یادگیری خود را مفید ارزیابی میرود. زیرا آنیادگیری خود باال می

 کار گرفته شود.ه های واقعی زندگی بموقعیت

 کرده بیان گونهاین سال سابقه، 10ی با ی، معلم کالس سوم ابتدا(11)شماره  کننده مشارکت

آموزان به صورت خودجوش به دنبال یادگیری هستند، اهمیت آن روش تلفیقی دانشدر »که  است

 .«برندکار میه ها را بهای خود راضی هستند؛ چرا که در عمل آندانند و از یادگیریرا می

 وضعیت تلفیق -5

چه در حوزه برنامه درسی دارای اهمیت زیادی است، عملیاتی شدن آن از دیدگاه معلمان آن

اما در زمینه برنامه درسی علوم تلفیقی توجه زیادی به عمل و اجرایی شدن آن نشده است که است. 

کید أت -2توقف در حوزه نظر  -1گیرد که عبارتند از: می برمضمون، سه مضمون فرعی را نیز در این

 عدم نهادینه شدن فرهنگ برنامه درسی تلفیقی. -3های سنتی و رایج آموزش بر روش

 در حوزه نظرتوقف   5-1

باید از لحاظ نظری غنی  ،که هر نوع برنامه درسی در عمل مورد اجرا قرار بگیردقبل از این

شود. در مورد برنامه درسی علوم تلفیقی کشور و مدارس باید گفت که در این نوع برنامه درسی 

آن در مدارس پردازی توجه شده است و تدابیری در جهت اجرای عملی تر به حوزه نظر و نظریهبیش

 و تدوین برنامه درسی عملی در این حوزه اندیشیده نشده است.

که  کندمی بیان چنین سال سابقه، 9ی با ی، معلم کالس اول ابتدا(9)شماره  کننده مشارکت

تلفیق یک سری از نظریات ارائه شده از سوی صاحبنظران است و در کل نظام آموزشی در عمل »
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 .«خبری از آن نیست

 آموزش رایج و سنتی هایروش کید صرف برأت 5-2

 تربیش تری دارد. امروزهآموزش توجه بیش رایج و سنتی یپرورش به شیوهوامروزه آموزش

 به محدود دسترسی یا بودن نامناسب نیز و کالس در فراگیران یفزاینده تعداد دلیل به دبیران،

 پرهزینه و پیشرفته یادگیری هایروش به را دردسرتر کم و سنتی یادگیری هایروش تجهیزات،

دارد و  یادگیری در کمی فعالیت آموزدانش و است فعال تربیش معلم روش این دهند. درمی ترجیح

 شود.وار شده و ارتباط در امر یادگیری ایجاد نمیاین امر موجب یادگیری حفظی و طوطی

 کرده بیان گونهاین سال سابقه، 11ی با ی، معلم کالس دوم ابتدا(14)شماره  کننده مشارکت

های سنتی تر از همان روشما برنامه درسی تدوین شده به صورت تلفیقی نداریم و بیش »که  است

 شود و معلمان نیز هماهنگ نیستند و روش رایج سخنرانی برای و سخنرانی استفاده می

 .«پرورش ما با این شرایط بهترین روش استوآموزش

 تلفیقی درسی فرهنگ برنامه شدننهادینه  عدم 5-3

 و سیاست مذهب، ها،ارزش ها،آرمان گیرندنمی شکل ءخال در کشور یک درسی هایبرنامه

 برنامه توانمی که شدمی تصور زمانی شاید. دارد هاآن گیریشکل بر زیادی ثیرأت جامعه فرهنگ

 اما. نمود نصب را آن و کرد دیگر کشور وارد کشوری از صنعتی محصول یک همانند را درسی

 توجه مورد درسی برنامه اجرای و تدوین در جامعه یک فرهنگ و بافت نقش اخیراً خوشبختانه

تلفیقی با فرهنگ برنامه درسی ایران هماهنگی ندارد و  برنامه درسی علوم .است گرفته قرار بسیاری

معلمان و والدین ممکن است آموزان و امکانات و تجهیزاتی در این زمینه فراهم نشده است و دانش

 اند.ها آموزش ندیدهکنند و معلمان نیز برای این دورهی این نوع آموزش مقاومت در زمینه

 کرده بیان زمینه این در سال سابقه، 7ی با ی، معلم کالس دوم ابتدا(13)شماره  کننده مشارکت

رایط اجرای آن با توجه به جهت تدوین برنامه درسی تلفیقی همه باید فعالیت کنند و ش» که است

نه سیاست و نه فرهنگ کشور ما هماهنگ  ،پرورش کشور وجود داشته باشد که به نظر منوآموزش

 .« با برنامه درسی تلفیقی نیست
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 گیریبحث و نتیجه
ها و تجارب مختلفی دارند های تحقیق نشان داد که معلمان از برنامه درسی تلفیقی برداشتیافته

ساختن یادگیری، برقراری ارتباط بین علوم، حفظ کردن جامعیت  تلفیق را برابر معنادار اغلب آنان،

هایی از مفاهیم معنادار در زندگی انسان های درسی و ایجاد و گسترش شبکهمطالب در تمامی ماده

و  تلفیق: معنا»عنوان تحت  1937ها با نتایج تحقیق و گزارش هاپکینز در سال دانند. این یافتهمی

 شناسی، باشد. هاپکینز در گزارش خود تلفیق را از بعد فلسفی، زیستهمسو مینا« کاربرد

بندی پژوهش حاضر ناهمخوان طبقه یشناسی و تربیتی معنا کرده است که با نحوهشناسی، زیباییروان

 باشد. می

 بندیو طبقه تقسیم مقابل در اغلب درسی هایبرنامه توان گفت که تلفیقها میدر تبیین این یافته

 و کندمی جدا را مرزها نموده، محدود را محور، پژوهش موضوع درسی برنامه. گیردقرار می دانش

 کهاین برای. هستند قراردادی مرزها این سازد،می منحصر از اطالعات محدودی یدامنه به را مطالعه

 اساسی ضرورت یک دروس تلفیق آورند، دست را به واقعیت از تریپیشرفته تصویر آموزاندانش

  اساسی وحدت و است موضوع دروس، تفکیک و دانش تقسیم: گفت توانمی بنابراین است،

  و طبیعی روش با عمل این. سازدمی منعکس را قضاوت و و فهم درک روش و هاواقعیت

 این دارد قرار مدرسه وظایف رأس در چهآن. است و مغایر بیگانه تحقیق و پژوهش خودیهخودب

 تشویق و غنی محیط منظور این و برای برانگیزد آموزاندانش در را تحقیق و پژوهش که است

(. این عمل مدرسه مستلزم داشتن نگاه جامع، منسجم، معنادار 2012، 1آورد )توربون فراهم ایکننده

 باشد.های درسی میو مرتبط به علوم و ماده

 هایدرس. آید وجود به باید مشترک احساس یک آموزاندانشدر  در برنامه درسی تلفیقی،

 احساس این توانندنمی آموزاندانش به هارشته ارتباط تفهیم در توانایی عدم علت به هم از جدا

 باید. است بشری دانش مختلف هایحوزه وحدت حاصل احساس این. آورند وجود به را مشترک

، 2کنند )اسپوتس تقویت را یکدیگر که شوند سازماندهی و انتخاب ایگونه به درسی موضوعات

های مختلف تحصیلی است که در های درسی در پایه( این همان برقرای ارتباط افقی بین ماده2014

 اند.راستای محقق ساختن اهداف کلی و جزئی شکل گرفته

یق باید به دو اصل توجه دارد، که عبارت است قیق نشان داد که برنامه درسی تلفهای تحیافته

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Thorburn 2 . Spotts 
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و اصول یادگیری، که در این مضمون اصلی به حوزه اصول آموزش و در مضمون  از اصول آموزش

بعدی به حوزه اصول یادگیری توجه شده است. هر نوع برنامه درسی اصول آموزشی خاص خود را 

 به خود را دارد.  دارد و برنامه درسی علوم تلفیقی نیز اصول آموزش مربوط

( تحت 1388ها با نتایج تحقیق احمدی )یکی از این اصول، اصل فعالیت فراگیر است. این یافته

باشد. نتایج پژوهش ایشان نشان داد که یادگیری زمانی همسو می« ایبرنامه درسی میان رشته»عنوان 

چه یری درگیر باشد و چنانیند یادگاطور فعال در فره برای فراگیر اثربخش خواهد بود که خود ب

یند پردازش اهای تلفیقی نقش داشته باشد و در فرسازی، تهیه و اجرای مضمونفراگیر در مفهوم

 شود.فراوانی برای وی فراهم می یگیر شود انگیزه و جاذبهای درهای میان رشتهمضمون

ساختار موضوعات مجزا  توان گفت اگر سازماندهی برنامه درسی مبتنی بردر تبیین این یافته می

تواند تجربیات متناسب با فعالیت یادگیرنده را فراهم کند و فراگیران بدون تجربه کردن نمی ،باشد

ای باشند که گونه هتوانند در یادگیری درگیر شوند لذا برنامه درسی و محتوای آن باید بفعالیت نمی

تواند صورت که یادگیری می ه باشند در آنآموزان فرصت الزم برای تمرین و تجربه کردن داشتدانش

 بسیاری رفع باعث هاآن تلفیق و زندگی روزمره موضوعات از اثربخش باشد. عالوه براین، استفاده

 .نیست اجباری و نظری روش یک تنها درسی کتاب روش این در شود.می ریزی برنامه مشکالت از

 مسائل و موضوعات بین ارتباط دیگر عدم بیان به سنتی درسی هایموضوع نداشتن کاربردی خاصیت

 .(2006، 1نماید )پرینگتونمی موجه امری را تلفیق رویکرد به نیاز زندگی

 ایجاد قراردادی مرزهای شوند،می تلفیق یکدیگر با موضوعات هاآن در که درسی هایبرنامه در

 انسانی و اجتماعی مسائل واقعی درک برای الزم وحدت و روندمی بین از بشری دانش در شده

 فراهم آموزاندانش پرسشگر و کنجکاوانه برخورد امکان درسی، موضوعات تلفیق. شودمی فراهم

 به را موضوعات کهآن جای به موجود، هایمحدودیت از فارف توانندمی هاآن که طوری به کندمی

 و بپردازند خود پیرامون محیط یکپارچه و جانبه همه مطالعه به کنند، مطالعه یکدیگر از مجزا طور

 امکان معلمان به تلفیقی، هایبرنامه از استفاده. شود تقویت هاآن در تحقیق و پژوهش یروحیه

 هاآن طریق، این از. بیازمایند آموزاندانش زندگی روزمره مسائل را با اساسی موضوعات که دهدمی

 در آموزند،می را چهآن قادرند بلکه. کنندنمی تلقی بیهوده امری را درسی مختلف موضوعات مطالعه

 از را آن تولید امکان دانش، کارگیری به این، بر عالوه. کارگیرند به نیز خود زندگی و عمل یعرصه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Purington 
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، 1سازد )فیندلیمی انگیزشوق و جالب هاآن برای را یادگیری و کندمی فراهم آموزاندانش سوی

2010). 

 یکنواخت و قالبی و تفکر عمودی از و گریز واگرا و جانبی تفکر تقویت باعث تلفیقی رویکرد

 (یادگیری ینحوه آموختن)فراشناختی  هایمهارت ایجاد برای جامع برنامه یا تلفیقی رویکرد .شودمی

 مسئولیت ای،حرفه و عملی هایمهارت اجتماعی، برخورد هایمهارت ارتباطی، هایمهارت و

 .(2008، 2است )هنری الزم فراگیر دانش و اجتماعی و شخصی

دار وجود آمدن یادگیری معنیه تلفیقی موجب ب علوم درسی های تحقیق نشان داد که برنامهیافته

دار است که تلفیقی از آن جهت معنی علوم درسی شود. یادگیری از طریق برنامهآموزان میدر دانش

وجود ه ارمند را ایجاد کرده و موجب بموجب یادگیری ذاتی و طبیعی شده و نوعی یادگیری ساخت

کید بر ارتباط جزء و کل است. این أشود که در آن تآموزان میهای فراشناختی در دانشآمدن مهارت

باشد. نتایج این گزارش حاکی ( تا حدودی همسو می2002) 3ای کلرادویافته با نتایج گزارش مدرسه

اند له آموختهئا از طریق روش تلفیقی و حل مسآموزانی که محتوای درسی راز آن است که دانش

آموزان دارای اند. همچنین این دانشتوانایی حل تعارضات زندگی خارج از مدرسه خود را نیز داشته

ها در دهد یادگیری عمیق آندرکی عمیق، ساختارمند نسبت به موضوعات درسی بوده که نشان می

 اند، باالتر است.مقایسه با کسانی که فاقد این مهارت بوده

 شدن صیتخص اثر در درسی موضوعات تعداد شدن توان گفت افزودهدر تبیین این یافته می

 مظروف است، نموده روروبه بحران با را مدارس توافقی، قابل غیر روند عنوان به علمی، هایرشته

 که هاستسال آموزش زمانی ظرف کهحالی در است؛ افزایش به رو تشد به آموزشی محتوای یعنی

 ناچار به فنون و علوم پیشرفت و توسعه با چه اگر. است مانده باقی نخورده دست زیادی حدود تا

 دوران ولی نمایدمی گیریپی را یخاص رشته تحصیل، ادامه جهت فردی هر و شده صیتخص علوم

 تکوین در العادهفوق تیحساسی و شده محسوب وپرورشآموزش شالوده عنوان به که ابتدایی

برخی این  .(1386شود )سیف،  ارائه نگرکل صورت به باید دارد جامعه یتوسعه و فرد تشخصی

 هایحوزه بین صریح هایمرزبندی اغلب شیوه، این در. نامندمی یکپارچه آموزش رویکرد را شیوه

شوند می تنظیم تیسن با رویکرد متفاوت یشیوه با یادگیری هایفرصت شده، گذاشته کنار دانش

 .(1380)مهرمحمدی و احمدی، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1 . Findly 

2 . Henry 

3 . Colorado School Mediation Project 
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چه در حوزه برنامه درسی دارای اهمیت های تحقیق نشان داد که از دیدگاه معلمان آنیافته

زیادی است، عملیاتی شدن آن است. اما در زمینه برنامه درسی علوم تلفیقی توجه زیادی به عمل و 

وضعیت نامناسبی است. مطابق  اجرایی شدن آن نشده است و وضعیت تلفیق در نظام آموزشی ما

جستجوی پژوهشگران تحقیقاتی در این زمینه صورت نگرفته یا حداقل پژوهشگران به آن دست 

 های پژوهش فوق مورد مقایسه قرار گیرد.نیافتند تا با نتایج و یافته

 زندگی در مهم حرکتی شروع نقطه ابتدایی، وپرورشآموزش ،توان گفتدر تبیین این یافته می

 معیارهای و اصول ها،برنامه و شود هتوج خوبی به آموزش از مرحله این به چهچنان و است فرادا

 فرهنگی توسعه و کارآمد تربیتی نظام پیشرفت جهت در بزرگی گام ؛درآیند اجرا به صحیح طور به آن

 است آموزشی مناسب هایروش کارگیری به امر، این به رسیدن هایراه بهترین از. بود خواهد جامعه

 بسیاری در اکنون هم. دارد جامعه فرهنگی هایویژگی بر عمیق تأثیری درسی، پیشرفت بر عالوه که

  انتقال در را خود رسالت معلم و بوده یکسویه جریانی یادگیری تربیت، و تعلیم هاینظام از

 در تقریباً امروز آموزدانش. کندمی جستجو آموزاندانش به شدهتعیین پیش از العاتاط ایمجموعه

 بدین بینند،می آموزش تازه رنگی با هالبت ترپیش نسل شرایط در گاه و خود والدین شرایط همان

 – یاددهی یندافر در و بوده دانش انتقال حد در تنها و الغیرفع خشک، تدریس، هایروش که معنی

 آموزشی نظام. شودمی نهادینه او در نامطلوبی خصوصیات و دارد منفعل نقشی آموزدانش یادگیری

 بوده مخاطب مقابل در ممتکل صورت به که باشدمی محورممعل آموزش بر مبتنی ما جامعه در موجود

 چندان فراگیران شده است واراده تصمیمات برنامه درسی از قبل تعیینصورت مجری بیه هم بآن

 درسی موضوع گیریپی و یادگیری به چندانی عالقه فراگیران لذا ندارند، درسی مباحث در دخالتی

 مسائل به ارتباطبی یحت و امجز کامالً صورت به دروس کهاین ویژه به دهند،نمی نشان خود از

 شوند. داده آموزش کاربردی غیر و تربیتی

  و هابرنامه به نسبت گیریتصمیم در مشارکت عدم م،معل از صرف اطاعت آموزاندانش

 و آراء به و آموزندمی فرهنگی ادینق و اجتماعی تعامل همکاری، جای به را آموزشی هایتفعالی

 دیگران حذف و بوده خود افکار ارزشیبی و حرمتیبی شاهد زیرا گذارند،نمی احترام دیگران افکار

 آموزش برای فرصتی هرگز تحصیل طول در طورهمین. کنندمی تجربه آموزشی نظام در را صحنه از

 . شودنمی داده هاآن به مشارکتی یادگیری جریان به پیوستن و زندگی هایمهارت
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 پیشنهادها
اطالعی اغلب معلمان دوره های دیگر پژوهش، اظهار معلمان مصاحبه شونده از بیاز یافته

قبلی بهتر است در راستای  یاساس این یافته و یافته که بر ،ی از برنامه درسی علوم تلفیقی بودیابتدا

 بهبود وضعیت تلفیق در مدارس ایران اقدامات ذیل انجام شود: 

های آموزشی با هدف افزایش اطالعات ها و کارگاهتدابیری در جهت تشکیل سلسله همایش -1

 برنامه درسی علوم تلفیقی صورت گیرد. یمعلمان و والدین درباره

پرورش هر منطقه یا وعلوم تلفیقی در ادارات آموزش شورایی به نام شورای برنامه درسی-2

 پرورش وشهر که به ایجاد پیوند میان معلمان و والدین و مسئوالن مدارس و مسئوالن آموزش

متناسب  تلفیقی علوم درسی های اجرایی برنامهپردازد تشکیل شود و تدابیری برای رفع محدودیتمی

 با شرایط مکانی و زمانی اتخاذ شود.

های تدریس که در آن شیوه تلفیقی علوم درسی فضاهایی تحت عنوان مرکز یا سایت برنامه -3

شوند، تعریف تلفیقی، تجارب و خاطرات برجسته در این زمینه و معلمان زبده در آن معرفی می

 شود.
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Abstract 

The present study aimed to investigate the experiences and perceptions of 

elementary school teachers in Tabriz from the integrated science curriculum. The research 

method is qualitative and phenomenological type. Participants in this study were all 

primary school teachers in Tabriz who were selected by targeted sampling and snowball. 

The sample size was compiled according to the nature of the qualitative research to the 

theoretical saturation of the data (16) .The data were collected through a semi-structured, 

deep-seated interview; the method of information analysis was the method of coding the 

subject and using the Smith method. The validity of the study was internal validity, which 

was done by two authors in order to rebuild the reality. Then, the data and interpretation 

were provided to teachers to confirm the accuracy of the data and interpretation of them. 

To increase reliability, the interviews were conducted with an earlier program in an 

appropriate atmosphere and adherence to interviewing conditions, away from bias and 

personal conduct. From the data analysis, 16 sub-themes were extracted and these themes 

were categorized in five main themes (integration conceptualization, integration training 

principles, integration learning principles, integration effects in syllabus, integration 

status). The findings of the research showed that the syllabus of combined science from 

the viewpoint of teachers has different concepts, principles, works and situations that 

indicate their perceptions of the integrated curriculum in practice and the quality of its 

implementation in the educational system. 

Key words: Teacher's Perception, integrated sciences Curriculum, Elementary, 

Phenomenological Studies. 
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