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Purpose: The present research has a dual purpose.
First, identifying and extracting components of the
integrated curriculum, and, second, the validation
of the proposed theoretical model from the
perspective of the curriculum specialists and
secondary school first-grade teachers.
Method: This research, regarding its nature, is a
mixed (integrated) one and in terms of purpose, is
an applied research method in which the ground
research method has been used. The society of the
study consisted of all curriculum specialists who
are stable members of the Curriculum Association
studies of Iran (500 members) and first-grade
secondary school teachers teaching in the
academic year 2018-2019 (183,000 people). To
select the samples among the curriculum
specialists, 35 were selected using non-random
sampling method and among the teachers, 178
subjects were selected using the multi-stage
cluster sampling method. Finally, 178 subjects
were selected through targeted sampling. The data
gathering
tool
was
a
researcher-made
questionnaire whose validity was approved using
Delphi's method and its reliability was confirmed
by Cronbach's alpha (0.89) for the whole
questionnaire and more than (0/83) for the four
subgroups.
Results: Descriptive and inferential analysis of
data, using chi-square test in alpha 0.05 showed
that firstly, according to the viewpoints of the two
groups under study (curriculum specialists and
first grade secondary school teachers), all
components related to the four elements and the
proposed theoretical model has been appropriate
and desirable. Second, the two groups agreed on
the validity of the theoretical model of the
integrated curriculum.
Keywords: Integrative curriculum, Curriculum
model, secondary school
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چکيده
 ا ر اسررایی و،ررن، نت. پژوهش حاضررر هد ی دوناند دارد:هدف
 اعترار سرر جی،اسررتترام مفهفدهای برنامۀ درسرری تلفیقی و دوم
اهگوی نظری پیش هادی از م ظر متتصصان برنامۀ درسی و دبیران
.دورة متوسطد اول
 از، این پژوهش برا توهرد بد ماهین ترکیری و از نظر هدف:روش
 از روش تحقیق،نوع تحقیقرات کراربردی اسرررن کد در انجام آن
 هامرۀ آماری ارررامل کلیدی.زمی دای بهره نر تد ارررده اسرررن
متتصصان برنامۀ درسی عضو ثابن انجمن مطاهر ات برنامۀ درسی
 نفر) و دبیران دورة متوسطۀ اول کد در سال تحصیلی000( ایران
 برد ع وان دبیر موظف برد تردریا اارررتارال دارند1321 - 22
 برای انتتاب نموندهادرمورد متتصررصرران برنامۀ.) نفر103000(
 نفر30 درسی با استفاده از روش نموندنیری غیرتصاد ی هد م د
و در مورد دبیران با اسرتفاده از روش ووادای چ دمرحلدای و در
 نفر انتتاب120 نهراین با بهرهنیری از روش نموندنیری هد م د
 پرس رشنامۀ محقّقْسرراوتد بود کد، ابرار هم آوری دادهها.ارردند
روایی آن از طریق روش دهفی و پرایرایی آن با اسرررتفاده از روش
)0/03( ) در مورد کل پرسرش امد و بیش از0/02( آهفای کرونراخ
.در مورد زیرنروههای مورد تأیید قرار نر تد اسن
 تحلیل توصریفی و است راطی دادهها با استفاده از آزمون:يافتهها
 بیانگر آن اسن کد اوالً براساس دیدناه0/00 کای اسكوئردرآهفای
دو نروه مورد بررسی تمامی مفهفدهای مربوط بد ع اصر چهارناند
) م اسب و مطلوب1 ) و اهگوی نظری پیشر هادی (اكل1(هدول
 دو نروه مورد بررسی در مورد مرترربودن اهگوی،ً ثانیا.بوده اسرن
.نظری برنامۀ درسی تلفیقی اتفاقنظر دااتداند
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 دورة، اهگوی برنامۀ درسررری، برنامۀ درسرری تلفیقی:كليد واژهها
متوسطۀ اول

:* نويسنده مسئول
.تترم از رساهد دکترای تتصصی اسن،این مقاهد م
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مقدمه و بيان مسئله
در عصر حاضر ،نیازهای ان،انی از مرزهای ردی و محلی راتر ر تد و بد دهیل ارتراطات ن،تردهتر و
پیچیدهتر ا راد و هوام  ،نیازهای مشرتر بد وهود آمده و بدتر آن ،دغدغدهای نظامهای آموزاری
دام دی ن،ررتردهتری پیدا کرده اسررن .ه،ا ،نیاز بد تاییر در برنامدهای آموزارری و درسرری مدارس و
دانشرررگاهها ند یك انتتاب ،بلكد یك اهرار و اهرام تلقی میارررود (.)Mehrmohammadi, 2009: 2
سرررعن توسرررد عل  ،در نیمد دوم قرن بی،ررت و دو دهۀ اول قرن بی،ررن و یك و بدتر آن ،ظهور
نرایشهای تتصرصی؛ مواهدادن پژوهشگران و برنامدریران با زمی دهای تتصصی متتلف و راوان،
قدان دیدناه مشررتر بین متتصررصرران بد علن تتص ر نرایی ،این م،ررهلد را نمایان سرراون کد
هرچ د نگاه تتصرصی بد زمی دهای مطاهراتی موهرات پیشر ن سری در حوزههای متتلف را راه
آورده اسرن وهی نرود ارتراط م طقی بین این زمی دها ،بد یك مرضرل تردیل اده و تحقیقات علمی،
برنرامرد ریری درسررری و رآی رد آموزش و یرادنیری را با چاهشهای هدی مواهد سررراوتد اسرررن
(.)Chettiparamb, 2007: 1
طراحی برنامد درسری بد اریوهی سر ّتی (موضروع مدار) با کاستیها و مشكالت عدیدهای همراه
اسرن .ازهملد این مشكالت ،بیتوههی بد اتصین ،نیازها و رغرنهای یادنیرندنان ،عدم انطراق با
واقرینهای زندنی ردی و اهتماعی آنها ،مرترط نرودن با م،ررائل هامرۀ امروز ،ناهماه گ بودن با
سرررعن باالی پیشررر ن دانش و ن،رریتتگی بتشهای نونانون برنامد درسرری را میتوان نام برد
( .)Mohammadimehr and Fathi Vajargah, 2010: 19برنامدهای درسری متداول و س ّتی ،مفاهی
و موضررروعاتی را آموزش میده د کد مجرا از ه و تصرر ری ه،رررت د و موهب اح،ررراس بیربطی،
بیهودنی و ناهی حتی سرردرنمی در دانشآموزان میارود .زیرا ،در عصرر حاضرر پدیدهها و م،ائل
چ دبُردی ،رای دی دره ت یده و رامرزی ه،ررت د .ه،ا ،دانش تتصررصرری و ادرا دی،رری لی ی در
بروورد با ایننوند م،رائل دچار ابهام ،دونانگی و اح،راس ناکارآمدی میاود و بی و امید ن،رن بد
تجدیدنظر اسراسری در برنامۀ درسی را بد وهود میآورد ()Fazeli, 2013: 83؛ ب ابراین مرحث تلفیق
در دهدهای اویر با راوانی و اردت بیشتری ،در حوزه برنامد درسی ،مطر اده و بدع وان متایری
هردیرد ه ا قهرای ترازهای را در م،ررریر تحول وتاییرپرارادای برنامد درسررری قرار داده و ه بر
پیچیدنیهای نظری و عملی رارررتد ا روده اسرررن ( .)Mehrmohammadi, 1998: 90پیچیدنی از
تفاوت عمیق چشر اندازها آغاز میاود زیرا چش اندازها باید بد ه متصل اوند تا پروژههای تلفیقی
و میانراتدای بد ثمر ب شی د و سطح باالتری از عل توهید اود (.)Stein, 2008: 3
رویكرد تلفیقی بر آی ده پیچیدنی م،ررائل ،چ د وههیبودن موضرروعات ،غیروطی بودن روابط و
م اسررات میان پدیدههاسن و م،ائلی اسن کد م،تلرم تریین ،تفهی و تحلیل از طریق ه ک شی و
تلفیق دانشها و مفاهی  ،ارزشها ،ابرارها و چشر اندازهای نونانون راتدای و علمی اسن ( Jyothi,
 .)2006: 147رویكرد تلفیقی مرکر توهد وود را ،ک ار نهادن ترصبهای راتدای و استفاده از امكانات
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و قابلینهای رارررتد های دیگر علمی برای ه و تریین پدیدهها قرار داده اسرررن
)Mosapour, 2009: 87؛ و بد رانیران این امكان را میدهد کد بین تجارب آموزای و محیط واقری
ارتراط برقرار ک د ( )Fernandez, 2006: 25و پیامدهایی همچون ا رایش انگیرهی یادنیری ،رارررد
مهارتهای میان ردی ،توسرد ارتراطات همری ،پرورش تفكر سطو عاهی و پژوهشمحوری در آنان
ترلور یابد ( .)Jaferisuny et al., 2014: 121تلفیق بد مر ی ترکیبکردن یا مرترط سررراوتن محتوا،
دانش هراومهرارت هابدطور مفهومی و سرررازمانی ،بدنوندای کد یادنیرنده قادر ارررود ارتراطات بین
مجموعدهای بدظاهر مجرای دانش را در ک د و از پیچیدنی ذاتی دنیایی کد در آن زندنی میک د
بهتر آناه اررود ( .)Martin Knip, 1995; Safar Navadah, 2011: 4رویكرد تلفیقی مریّن ن،رررن و
نحوهی پیونرد و تررامرل میران دانشهرا ،مفراهی  ،تجرارب ،مهرارتها ،روشها و ابرارهای متتلف از
رارتدهای نونانون در وصرو مشركل ،موضوع یا م،هلدی موردنظر اسن ( Salimi et al., 2011:
 .)108اسرتفاده از برنامدهای درسی تلفیقی بد مرلمان امكان میدهد تا موضوعات درسی را با م،ائل
روزمره زندنی بیامیرند .بدنوندای کد دانشآموزان مطاهرۀ موضررروعات درسررری را امری بیهود تلقی
نمیک د؛ بلكد قادرند آنچد را کد میآموزند ،در عرصۀ عمل و زندنی وود نیر بد کار نیرند .بدعالوه،
برردکررارنیری دانش ا مكرران توهیررد دانش را نیر راه نموده و یررادنیری را برای رانیران هرراهررب و
اوقانگیر میسازد (.)Jaferisuny et al., 2014: 122
در مورد توهید تلفیق برنامۀ درسی دیدناههای متتلفی ازهملد :اصال پیامدهای برنامد راتدای
و موضروع مدار ،دالهنهای تربیتی ل،رفد عل و مرر نا اسی ( ،)Alamolhoda, 2005: 117ایجاد
توان واک ش بدموق بد م،ررائل روز و ب،ررترسررازی برای یادنیری ماداماهرمر ( Mehrmohammadi,
 ،)2014مت اسب کردن حج محتوا و ت وع مواد درسی با زمان آموزش ،ارتراط دادن محتوای درسی
با زندنی و حیات وارم از مدرسد (،)،Jacobs, 1989; Mehrmohammadi and Ahmadi, 2001:211
عملیادن دیدناه عصبا اسان مر ی بر اینکد عملكرد مار بدصورت پیوندی و با توهد بد ارتراطات
م طقی بد وهود میآید ( ،)Niliabadi. 2008: 37هلونیری از هرئینگری و یكسروید نگری ناای از
تقطی علوم و ایجراد تررامرل م ررن میران رارررتدها مرت ی بر دیدناه کلنرایاند ( Paighami and
 ،)Torani.2010: 59ت وع ،پیچیردنی و هرامریرن م،رررائرل و عردم امكان پاسرررتگویی بد آنها با
راهینهای تكرارتدای ،امكان تحقق مأمورینهای آموزای ،پژوهشی ،نوآوری اوراند و کارآ ری ی
مراکر آموزاررری از طریق اهرای برنامدهای درسررری تلفیقی و میانرارررتدای (،)Squies, 2001: 23
پرورش مهارتهای كری سطح باال بد دهیل م،هلد محور بودن برنامدهای درسی تلفیقی ( Perkins,
 ،)1991: 67پوارررش ضرررای واهی بین علوم و رارررتدها از طریق توسررررد راهینهای تلفیقی و
میانرارتدای ( )Palmer, 1999: 248و پاستگویی بد پرسشهایی کد بدطور همرمان در چ د راتد
علمی مطر انرد و در چرارچوبهرای مشرررت یك رارررتد علمی نمین جد را میتوان ارائد نمود.
همچ ین در طراحی اهگوی تلفیقی برنامد درسی باید تصمی هایی در سطح کالن (عام) درموردمرانی
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وعوامرل اثر ن،اربر برنامد درسررری ارررامل توهد بد رویكردهای طراحی برنامد درسررری ،نظریدهای
یادنیری ،ویژنیهای یادنیرندنان ونیر تصمی هایی درسطح ورد (وا ) درباره ع اصر برنامد درسی
وچگونگی روابط بین آنها اتتاذ اود (.)Khakbaz and Mosapour, 2009: 75
طرقدب دیهای متتلفی بدوسریلد صاحبنظران در مورد انواع رویكردهای برنامد درسی ارائد اده
اسرن و غاهراً طیفی از اهگوها را مرر ی میک د کد در یكطرف آن اهگوهای موضوعمدار و راتدای و
آن سوی دیگر ،اهگوهای تلفیقی و غیرراتدای قرار مینیرند و سایر اهگوها با ع اوین متتلف و اسامی
نونانون ما بین این دو نقطد قرار مینیرند .با هم ب دی دیدناههای متردد و مت وع ارائد ارررده در
مورد طراحی برنامۀ درسی میتوان انواع اهگوها را بد ار زیر طرقدب دی و تریین نمود:
 -1راتدهای مجرا1
این رویكرد ،مررّف سرازماندهی سر تی و رارتدای برنامد درسری اسرن کد در آن موضوعات درسی
بدطور م،تقل و با مرزب دیهای مشت در برنامد ن جانده میاوند .در این رویكرد هیچ تالای در
ههن مرترط سرراوتن موضرروعها و هماه گی بین راهینها در چارچوب مرزهای راررتدها صررورت
نمیپ،یرد و برای هر ماده درسری ،کتاب درسری متصرو تدوین و تدریا میاود و یادنیری نیر
محدود بد همان کتابهای درسی اسن (.)Fathivajargah, 2006: 129
 -7راتدهای موازی7
برنامد درسری رارتدهای موازی رواری اسرن کد در آن هریك از رارتدها ،مفاهی  ،ساوتار ،اصول؛
مررادی و روشهرای وود را بدطور کامل حفظ میک د و در عمل ت ها اررراهد اهرای متوازی دو یا
چ د راررتد با برنامدهای مجرّا و اهرتد م طرق بر نظ م طقی هر راررتد ،بر روی یادنیرنده ه،ررتی
(.)Paighami and Torani, 2010: 37
 -3چ دراتدای3
چ درارتگی ،یك رویكرد تلفیقی/غیرتلفیقی میان راتدهاسن کد هرراتد نقش و موقرین م،تقلی
دارد و همواره هوینهای مرر تی و روش رارررتدای وود را حفظ میک د؛ وهی راهین و نتایج کار بد
م،ررهلد و موضرروعی مرطوف اسررن کد راررتدهای دیگر نیر در حال بررسرری و مطاهردی آن ه،ررت د
(.)Augsburg, 2005; Malaki, 2010: 77
 -4حوزههای وسی 4
در این نوع طراحی برنامۀ درسرری ،تفكیك و مرزب دی بین موضرروعات درسرری بدروارر ی و وضررو
نوندهای پیشرررین بد چشررر نمیوورد و حوزههای محتوایی نردیك بد یكدیگر ،در قاهب یك واحد
1. disciplinary
7. Parallel Disciplinary
3. Multi Disciplinary
4. Broad Fields
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درسی م،تقل طراحی و عرضد میاوند (.)Plihal et al., 1991:72
 -0میانراتدای1
در برنامۀ درسری میانرارتدای ،استقالل راتدها از بین میرود و برای مطاهرد یك موضوع و یا یك
م،ررهلد ،روشهای مطاهرد هرکدام از راررتدهای علمی بد کارنر تد میاررود .در این روش ،مفاهی ،
مرادی ،موضروعات کلی و اصرول مشرتر یا ن،ررتاً مشتر بین دو یا چ د راتد موردتوهد بوده و
آناهاند روش ،زبان و دانش چ د حیطد از علوم ههن بررسررری موضررروعات مشرررتر بد کارنر تد
میاوند (.)Maleki, 2010: 78
 -1راراتدای7
با ن،ر بیشررتر بر روی پیوسررتار مربوط بد رویكردهای بینراررتدای و در انتهای پیوسررتار ،رویكردی
وهود دارد کد مربوط اسرن بد « در ه اك،تن مرزهای دانش و ایجاد و بازسازی یك راتد هدید»
در برنامدهای رارارتدای ،راتدها را در نظر نمینیرند و بر آنها ائق میآی د .بدین مر ا کد با یك
م،هلد اروع میاود و از راتدهای علمی ،دانش هدیدی در آن سوی مرزهای راتدها و تتص ها
توهید مینردد ) .)Ahmadi et al., 2015: 111
مفهفردهای برنامۀ درسررری تلفیقی بیانگر ویژنیهای عام این نوع برنامدها ه،رررت د و ضررروابط و
اسررتاندارهایی را بیان میک د کد میبای،ررن در طراحی برنامدهای درسرری تلفیقی هحاش ارروند و
صاحبنظران متتلف هروم وهود این ویژنیها را در برنامد درسی تلفیقی مورد تأکید قرار دادهاند.
بردطورکلی ،مفهفرد هرای مربوط برد هرکدام از ع اصرررر برنامد درسررری (اهداف ،محتوا و اررریوة
سازماندهی آن ،راهینهای یادنیری ،ارزایابی) بد ار هدول  1ارائد میاود:
جدول ( :)1ويژگيهاي عناصر برنامه درستي تلفيقي
ع اصر

حوزهها

کلی
اهداف

ویژه

مفهفدها
 -1ترکیب و پیوند دانشها ،روشها ،مهارتها ،ابرارها و چش اندازها.
 -7ک کردن ترداد موضوعات درسی.
 -3اهرایی کردن اسرر اد باالدسررتی آموزشوپرورش در زمی د تلفیق برنامد
درسی.
 -4ارتراط دادن برنامد درسی با م،ائل زندنی واقری.
 -0توهد بد عالیق ،نیازها و تواناییهای یادنیرندنان.
 -1در ابراد متتلف موضوع از زوایای متتلف.
 -7بردااررتن مرزهای سرراوتگی و ایجاد ارتراط بین راررتدها و هلونیری از
هرئینگری و یك،وید نگری.

1. Inter Disciplinary
7. Super/Trans Disciplinary
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ع اصر

حوزهها

سازماندهی
محتوا
مررحررترروا و
ارررریرروه ی
سازمان دهی
آن
تدوین
محتوا

راهینهای
یادنیری

راهب--
ردها

ماهین

مفهفدها
 -3هلونیری از تفرق در یادنیری و ایجاد وحدت و سازمان.
 -4مت اسب کردن حج محتوا و ت وع مواد درسی با زمان آموزش.
 -0تمرکر مشرتر از طریق انتتاب مضرامین ارزام د کد طیف وسیری از
حوزههای موضوعی را در برمینیرد.
 -1طراحی برنامد درسی بدصورت تلفیقی بر اساس اس اد باالدستی.
 -2توانرا کردن یادنیرندنان در حل م،رررائل پیچیده زندنی از طریق طر
م،ائل پیچیده و چ دبردی.
 -0پیونرد میران دانشها ،مهارتها و روشها برای هماه گ کردن برنامد با
م،ائل زندنی.
 .2طراحی برنرامرد درسررری از پرایین بد باال و با مشرررارکن یادنیرندنان و
متاطرین برنامد.
 .10اانرد محوری در طراحی ،اهرا و ارزیابی برنامدها.
 .1موضوع محور (دی،ی لی ی).
 .7راتدهای موازی.
 .3چ د راتدای
 .1-3چ د رانها ی متقاط .
 .7-3چ د راتدای متك ر.
 .4حوزههای وسی
 .0میانراتدای.
 .1را راتدای.
 .1طر م،ائل پیچیده و چ دبردی.
 .7ان،جام (یك ارچگی و سازمان محتوا).
 .3تأکید بر مضمونها بدع وان دانش چ دبردی.
 .4مربوط بودن (ارتراط محتوا با تجارب ،عالیق و نیازها).
 .0ایجاد ه میانراتدای.
 .1انرطافپ،یری.
.1تدریا تیمی (تیمی از مرلمان متتص در موضوعهای متتلف).
 .7یادنیری نروهی (مشارکتی).
 .3روش حل م،هلد (بد دهیل م،هلد محور بودن برنامد).
 .4روش اکتشا ی.
 .0روش بارش ماری (برای سیال سازی ذه ی).
 .1یادنیری مرت ی بر پروژه.
 .2یادنیری مر ادار.
 .0بحث و نفتگو.
.2یادنیری وود هدایتی
 .1سازنده نرا.
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ع اصر

حوزهها

برنامدای

ارزایابی

عملكرد
تحصیلی
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مفهفدها
 .7ان،اننرا.
 .3پیشر ن نرا.
 .4پ،نمدرنی،تی.
 .0راا اون.
 .1روایی درون راتدای.
 .7روایی برای راتدها.
 .3روایی راتر از راتدها.
 .4توانایی ارزیابی ه میانراتدای.
 .0توانایی ارزیابی پیامدهای یادنیری ن،تردهتر.
 .1توانایی ارزایابی ارتراط راتدها با موضوع درسی.
 .1وودارزیابی.
 .7ارزایابی هدف آزاد.
 .3نرارشنوی،ی.
 .4ارزایابی رای د محور بدهای نتیجد محور.
 .0ارزایابی نروهی.
 .1مشاهده ر تار یادنیرندنان.
 .2استفاده از آزمونهای کتری و افاهی با تأکید بر آزمونهای باز پاسخ.

براسراس مفهفدهای اسرتتراماده از مطاهب ن،ترده پیشی د موضوع ،س دکاوی ،تحلیل محتوای
برنامد درسرری و اسرر اد باالدسررتی مرترط با آموزشوپرورش دوره متوسررطد اول ،بررسرری دیدناه
نظریدپردازان و صررراحبنظران در مورد هرکدام از ع اصرررر برنامۀ درسررری (اهداف ،محتوا و اررریوة
سرازماندهی آن ،راهینهای یادنیری و ارریوههای ارزارریابی) ودرراسررتای پاسررتگویی بد سررفاالت
پ جناند پژوهش اامل:
 -1ویژنیهای اهداف برنامد درسری در دوره متوسرطد اول مرت ی بر مفهفدهای برنامد درسی تلفیقی
چی،ن؟
 -7ویژنیهای چهارچوب محتوای برنامد درسرری و ارریوهی سررازماندهی آن در دوره متوسررطد اول
مرت ی بر مفهفدهای برنامد درسی تلفیقی چی،ن؟
 -3ویژنیهای راهینهای یادنیری برنامد درسرری در دوره متوسررطد اول مرت ی بر مفهفدهای برنامد
درسی تلفیقی چی،ن؟
 -4ویژنیهای اریوة ارزایابی برنامد درسی در دوره متوسطد اول مرت ی بر مفهفدهای برنامد درسی
تلفیقی چی،ن؟
 -0اهگوی برنامد درسری تلفیقی پیش هادی برای دوره متوسطد اول از م ظر متتصصان برنامد درسی
و دبیران ذیربط تا چد اندازه مرترر اسن؟
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اهگوی نظری پیشر هادی برنامد درسی تلفیقی دوره متوسطد اول بدصورت اكل  1طراحی و ارائد
مینردد:

شکل ( :)1الگوي نظري پيشنهادي برنامه درسي تلفيقي دوره متوسطه اول

روششناسي پژوهش
روش :پژوهش حاضر با توهد بد ماهین و مفهوم آمیتتد یا ترکیری و از نظر هدف ،کاربردی اسن کد
با استفاده از روش تحقیق زمی دای انجام نر تد اسن (نادری و سیف نراقی)101 :7010 ،
جامعه ،نمونه و روش نمونهگيري

هامرد پژوهش اامل:
اهف) هامرۀ متتصررصررین برنامۀ درسرری کد بدع وان عضررو ثابن در انجمن برنامدریری درسرری ایران
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عضوین دارند و حدوداً  000نفر میباا د.
ب) هامرد دبیران دورة متوسرطد اول کشور در سال تحصیلی  1321-22کد بدع وان دبیر موظف در
این دوره بد تدریا ااتاال دارند و حدوداً  103000نفر میباا د1.
برای انتتاب نموند از هامرد متتصرصین برنامد درسی از روش نموندنیری هد م د استفاده اده
اسرن کد همراً  30نفر از متتصرصری ی کد در زمی د برنامد درسی تلفیقی دارای تأهیف ،تحقیق و یا
مقاهد چاپ ارده د ر نشرریات مرترر بودند ،انتتاب ادند و برای انتتاب نموند از هامرد دبیران دوره
متوسرطد اول ،ابتدا با استفاده از روش نموندنیری تصاد ی ووادای ،چهار استان انتتاب ادند و در
نهاین با توهد بد تتصصی بودن موضوع مورد بررسی (برنامۀ درسی تلفیقی) ضمن مراهرد و استرالم
(از ادارات آموزشوپرورش اسررتانهای انتتاب اررده ،ترداد  120نفر از دبیران متتصرر  ،توانم د و
صراحبنظر کد غاهراً سررنروههای درسری م اطق و ارهرستانها بودند بد روش نموندنیری هد م د
نری ش ادند.
ابزار پژوهش

در این تحقیق از پرسررشرر امد محقق سرراوتد کد دارای  42نوید با مقیاس پ جدرهدای هیكرت (از
ویلی ک « »1تا ویلی زیاد « )»0در چهار زیرنروه اامل:
  11نوید مربوطد بد مفهفدهای اهداف 11 ،نوید مفهفدهای مربوط بد محتوا و ایوهی سازماندهیآن 14 ،نویرد مفهفدهای مربوط بد راهینهای یادنیری و  13نوید مفهفدهای مربوط بد اررریوههای
ارزایابی ه،ن ،استفاده اده اسن.
برای ساون پرسش امد ،با استفاده از س دکاوی و مطاهرات کتابتاندای در مورد ویژنیهای ع اصر
برنامد درسرری تلفیقی و اهرای مراحل کدن،اری (اوهید و ثانوید) ،مقوهدب دی و اسررتترام مفهفدهای
مربوط بد هرکدام ازع اصررچهارناند (اهداف ،محتواواریوهی سازماندهی آن ،راهینهای یادنیری و
ارزاریابی) ،هدول ویژنیهای ع اصرر برنامد درسری تلفیقی (هدول  )1ت ظی و تدوین ارد .س ا
مفهفدهای استتراماده در قاهب سفالهای پرسش امد طراحی نردید.
روایی پرسرشر امد از طریق روش دهفی (بررسری توسط متتصصان مربوط بد موضوع) مورد تأیید
قرار نر ن  .همچ ین پایایی پرسرش امد از طریق محاسرد ضریب آهفای کرانراخ برای ورده مقیاسها
و کل پرسرشنامد در سطح مطلوب و رضاینبتش ( 0/03تا  )0/27بوده کد در هدول  7بد تفصیل
ارائد اده اسن:

.1آمارنامد وزارت آموزشوپرورش سال تحصیلی 22ر1321
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جدول ( :)2جدول آلفاي كرونباخ مربوط به محاسبه پايايي پرسشنامه و زيرگروههاي آن
زیرنروهها
ضریب آهفا

هدف

محتوا و ایوه
سازماندهی آن

روش

ارزایابی

کل
پرسشنامد

پایایی

%02

%01

%27

%03

%02

انرچد برای اسرتترام مفهفدهای مربوط بد هرکدام از ع اصر برنامد درسی تلفیقی (اهداف ،محتوا،
روشهای یادنیری ،ارزاریابی) از سر دکاوی ،مطاهرات کتابتاندای و تحلیل محتوا نیر اسرتفاده اده
اسن.
يافتههاي پژوهش
اهگوی نظری پیشر هادی برنامد درسری تلفیقی کد بد است اد مطاهرات کتابتاندای ،س دکاوی ،تحلیل
محتوای کتب درسری دورة متوسرطد اول و اس اد باالدستی مربوط بد این دوره طراحی و ارائد اده و
در آن مفهفدهای (ویژنیهای) هرکدام از ع اصرر برنامۀ درسری (اهداف ،محتوا و ارریوة سازماندهی
آن ،راهینهای یادنیری ،ارریوههای ارزارریابی) تدوین و تریین نردیده ت ها یك اهگوی پیش ر هادی
اسرن کد می بای،رن از طریق نظرسر جی از متتصرصان برنامد درسی و دبیران ذیربط اعترارس جی
ارود .ب ابراین از طریق اهرای پرسرشر امد محقق سراوتد دیدناه هر دو نروه مورد بررسی در مورد
مرترربودن مفهفدهای استترام اده مربوط بد ع اصر چهارناند بررسی اده و میران توا ق نظر آنها
با استفاده از آزمون آماری کای اسكوئر تحلیل است راطی نردید کد نتایج این تحلیلها در هداول (3
و  )4ارائد اده اسن:
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جدول ( :)3چگونگي توزيع نظر دو گروه مورد بررسي (متخصصان برنامه درسي و دبيران دوره متوسط اول) در خصوص الگوي پيشنهادي برنامه درسي تلفيقي دوره
متوسطه اول
نری دها
ویژنی
نروهها
اهداف
محتوا
و ایوه سازماندهی آن
راهینهای یادنیری
ایوههای ارزایابی
اهگوی پیش هادی برنامد
درسی تلفیقی

متتصصان
دبیران
متتصصان
دبیران
متتصصان
دبیران
متتصصان
دبیران
متتصصان
دبیران

ویلی زیاد

متوسط

زیاد

ویلی ک

ک

راوانی

درصد

راوانی

درصد

راوانی

درصد

راوانی

درصد

راوانی

درصد

70
110
12
101
70
22
12
27
70
101

02/14
14/11
04/3
01/24
02/14
04/0
04/3
01/2
02/14
01/24

11
41
17
10
10
10
17
14
11
00

31/43
70/04
34/3
33/2
70/1
33/2
34/3
31
31/43
37/1

7
17
7
13
3
14
7
12
7
14

0/21
1/24
0/2
2/3
0/02
2/02
0/21
2/0
0/21
2/02

1
3
1
7
1
4
1
3
1
3

7/01
1/2
7/00
1/17
7/01
7/70
7/01
1/2
7/01
1/2

1
7
1
7
1
3
1
7
1
7

7/01
1/17
7/00
1/17
7/01
1/10
7/01
1/17
7/01
1/17
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دادههای م درم در هدول  3بیانگر آن اسررن کد در مورد ویژنیهای پیشرر هادی اهداف 00/02
درصرد متتصصان و  20/40درصد دبیران نری دهای ویلی زیاد و زیاد را انتتاب کردهاند و در مورد
ویژنیهای پیشر هادی محتوا و اریوههای سرازماندهی آن نیر  00/1درصررد متتصررصان و 20/44
درصررد دبیران نری دهای ویلی زیاد و زیاد را برنریدهاند .همچ ین در مورد ویژنیهای پیشرر هادی
راهینهای یادنیری  00/14درصد متتصصان و  00/7درصد دبیران نری دهای ویلی زیاد و زیاد را
انتتاب کردهاند .ضرم اً در مورد ویژنیهای پیش هادی ایوههای ارزایابی  01/1درصد متتصصان و
 02/2درصرررد دبیران نری ردهرای ویلی زیراد و زیاد را برنریدهاند و در نهاین در مورد مرترر بودن
اهگوی نظری پیشر هادی نیر  00/02درصد متتصصان و  02/34درصد دبیران نری دهای ویلی زیاد
و زیاد را انتتاب کردهاند .ه،ا میتوان نتیجد نر ن کد هر دو نروه مورد بررسی ویژنیهای مربوط بد
ع اصرررر چهارناند برنامد درسررری تلفیقی را م اسرررب دان،رررتد و در نهاین هردو نروه اهگوی نظری
پیش هادی برنامد درسی تلفیقی دوره متوسطد اول را مرترر دان،تداند.
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جدول ( :)4نتايج آزمون كاي اسکوئر در مورد اعتبارسنجي الگوي نظري پيشنهادي برنامه درسي تلفيقي
دوره متوسطه اول بر اساس ديدگاه گروههاي مورد بررسي
ااو های
آماری

df 1

سطح
وطاپ،یری
α

X2cr

1/203

3

0/00

2/010

0/22

1/477

3

0/00

2/010

0/04

//

1/000

3

0/00

2/010

0/012

//

7/444

3

0/00

2/010

0/100

//

0/720

3

0/00

2/010

0/22

//

وی دو
محاسرداده

ویژنی

X2ob

اهداف

محتوای برنامد
درسی و ایوهی
سازماندهی
راهینهای
یادنیری
ایوههای ارزایابی
اهگوی برنامد درسی
تلفیقی

وی دو
هدول

سطح
مر اداری
sig

عدم وهود تفاوت
نظر و در نتیجد
انطراق دیدناه دو
نروه در مورد
م اسببودن
ویژنیهای
پیش هادی

نتیجد

نترایج تحلیرل دادههرا م ردرم در هردول  4کد ه با اسرررتفاده از نرما رار  SPSSو ه از طریق
2
2
𝑟𝑐𝑥 (هدول توزی کای اسرركوئر برای سررطو مفرون) انجام نر تد،
𝑏 𝑥0و مقای،ررد آن با
محاسرررد
2
بیرانگر آن اسرررن کرد ه در مورد ع راصرررر چهارناند و ه در مورد اهگوی پیشررر هادی مقدار X
محاسرداده در سطح وطاپ،یری  0درصد و درهد آزادی ( )3از میران  X2هدول ( )2/010کوچكتر
اسن و در همۀ موارد سطح مر اداری ( )Sigبیشتر از  0/00اسن .ه،ا میتوان نتیجد نر ن کد تفاوت
مر اداری بین دیدناه دو نروه مورد بررسرری در مورد م اسررب بودن ویژنیهای ع اصررر و مرترربودن
اهگوی نظری پیشرر هادی برنامد درسرری تلفیقی وهود ندارد و هر دو نروه در مورد مرترربودن اهگو و
ویژنیهای ارائد اده در آن اتفاقنظر دارند.
بحث و نتيجهگيري
هدف پژوهش حاضررر؛ طراحی اهگوی تلفیقی برنامد درسرری دوره متوسررطد اول و اعترارسر جی آن از
 .1با توهد بد اینکد راوانی هداول هردو نروه (متتصررصرران و دبیران) در مورد مرترربودن اهگوی پیشرر هادی برنامد درسرری تلفیقی
طیفهای ک و ویلی ک  ،در هدول 4ر ر کمتر از  0اسن ،ه،ا ستونهای ویلی ک و ک با ه ادغام ادهاند و در نتیجد مقدارdf = 3
بددسنآمده اسن.
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م ظر متتصرصران برنامد درسری و دبیران ذیربط بود .نتایج پژوهش بیانگر آن اسرن کد تصمی های
طراحی برنامد درسرری و بدویژه برنامد درسرری تلفیقی در دو سررطح عام و وا صررورت مینیرد .در
سررطح عام ،دربارة مرانی و عوامل اثرن،ار بر برنامد درسرری و در سررطح وا  ،دربارة ع اصررر برنامد و
چگونگی روابط بین آنها تصرمی نیری میارود .هراندازه تصرمی های اتتاذاده در دو سطح عام و
وا از تجانا و ه ووانی بیشررتری برووردار باارر د ،طر برنامد درسرری کیفین باالتر و قابلین
اثرن،اری بیشتری وواهد داان.
ه،ا در طراحی اهگوی تلفیقی برنامد درسرری؛ باید عواملی مان د رویكردهای طراحی برنامد درسرری،
نظرید یادنیری و ویژنیهای یادنیرندنان مدنظر قرار نیرند و در سطح وا باید نحوهی اثرن،اری
این عوامل بر ع اصررر کلیدی برنامد درسرری (هدف ،محتوا و ارریوهی سررازماندهی آن ،راهینهای
یادنیری ،ارزایابی) مورد بررسی قرار نیرد.
ب ابراین در پاسرررخ بد سرررفال اول پژوهش در وصرررو ویژنیهای اهداف ههن طراحی اهگوی
تلفیقی برنامد درسری دوره متوسرطد اول ،مفهفدهای مربوط بد اهداف در دو سطح اامل پ چ ویژنی
مربوط بد اهداف کلی و ده ویژنی مربوط بد هدفهای ویژه (ارركل  ،1بتش هدفها) اسررتترام و از
طریق پرسرشنامد دیدناه دو نروه (متتصرصران برنامد درسی و دبیران دوره متوسطد اول) در مورد
م اسب بودن این ویژنیها مورد بررسی و تحلیل قرار نر ن.
نتایج تحلیل داده ها بیانگر آن اسرررن کد اوالً بیش از  00درصرررد ا راد مورد بررسررری با انتتاب
نری دهای ویلی زیاد و زیاد ،م اسررببودن (مرترربودن) این ویژنیها را مورد تأیید قرار دادهاند .ثانیاً
تحلیل اسرت راطی دادهها با اسرتفاده از آزمون کای اسكوئر در آهفای  0درصد توا ق نظر دو نروه در
مورد م اسرررب بودن ویژنیهای پیشر ر هادی اهداف را نشررران میدهد .این یا تدها هم،رررو با نتایج
پژوهشهرای انجام نر تد با زبان ارسررری ارررامل (،(Jaferisuny et al., 2014( ،)Ahmadi, 2004
( )Safar Navadah et al., 2015و نیر نترایج پژوهشهای انجام نر تد با زبان غیر ارسررری ارررامل
) (Repko, 2008), (young et al., 2007و )) Klein, 2010اسن.
عالوه بر این ،یا تدهای این پژوهش در وصرو ویژنیهای ع صرر محتوا و ایوهی سازماندهی
آن بیانگر آن اسرررن کد ههن طراحی اهگوی تلفیقی برنامد درسررری دوره متوسرررطد اول ،مفهفدهای
مربوط بد محتوا را میتوان در دو بتش اررامل ویژنیهای مربوط بد تدوین محتوا (اررش مفهفد) و
ایوههای سازماندهی محتوا (هشن روش) استترام و ارائد نمود.
تحلیل دیدناه دو نروه در مورد م اسررب بودن این ویژنیها بیانگر آن اسررن کد اوالً بیش از 00
درصرررد ا راد مورد بررسررری با انتتاب نری دهای ویلیزیاد و زیاد م اسرررب بودن (مرترربودن) این
ویژنیها را مورد تأیید قرار دادهاند .ثانیاً تحلیل دادهها با اسررتفاده از آزمون کای اسرركوئر در آهفای 0
درصد توا ق نظر دو نروه در مورد م اسب بودن ویژنیهای پیش هادی را نشان میدهد.
این یرا تدها با نتایج پژوهشهای انجام نر تد با زبان ارسررری ارررامل (،)Salimi et al., 2011
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( )Safar Nawadah et al., 2015( ،)Noorabadi et al.,2015و نیر یا تدهای پژوهشهای انجام نر تد
با زبان غیر ارسی اامل ) )waug, 2010و ( (Smith, 2013مطابقن و همتوانی دارد.
همچ ین یرا تردهرای این پژوهش در وصرررو ویژنیهای راهینهای یادنیری ههن طراحی
اهگوی تلفیقی برنامد درسری بیانگر آن اسرن کد مفهفدهای مربوط بد این ع صر را نیر میتوان در دو
بتش اامل راهرردهای یادنیری (نُد راهررد) و ماهین یادنیری (پ ج دیدناه) ارائد نمود.
تحلیل دادهها بیانگر آن اسرن کد اوالً بیش از  00درصد ا راد دو نروه با انتتاب نری دهای ویلی
زیراد و زیراد م اسرررب بودن (مرترر بودن) این ویژنیها را مورد تأیید قرار دادهاند .ثانیاً نتایج تحلیل
آزمون کای اسرركوئر در آهفای  0درصررد بیانگر توا ق نظر دو نروه در مورد م اسررب بودن ویژنیهای
پیشررر هادی راهینهای یادنیری اسرررن .یا تدهای این پژوهش با نتایج پژوهشهای انجام نر تد با
زبان ارسری اامل ))Ahmadi et al,. 2015( ،)Soleimani et al., 2008( ،Javadipour et al., 2006
و نیر یا تدهای پژوهشهای انجام نر تد با زبان غیر ارسرری ( (Sheldon et al., 2007و (Slajadow,
) 2011مطابقن و همتوانی دارد.
در پاسرخ بد سرفال چهارم پژوهش در وصو ویژنیهای ارزایابی ههن طراحی اهگوی تلفیقی
برنامد درسری دوره متوسرطد اول ،مفهفدهای مربوط بد ارزاریابی در دو بتش اامل ارزایابی برنامد
درسی (اش ویژنی) و ارزایابی عملكرد تحصیلی (هفن ویژنی) ارائد اده اسن.
نتایج تحلیل دادهها بیانگر آن اسرن کد بیش از  01درصد ا راد مورد بررسی با انتتاب نری دهای
ویلیزیاد و زیاد ،م اسررببودن (مرترربودن) این ویژنیها را مورد تأیید قرار دادهاند .همچ ین نتایج
تحلیل آزمون کای اسررركوئر در آهفای  0درصرررد بیانگر توا ق نظر دو نروه در مورد م اسرررب بودن
ویژنیهای پیش هادی مربوط بد ایوههای ارزایابی برنامد درسی تلفیقی اسن.
یا تدهای این پژوهش با نتایج پژوهشهای انجام نر تد با زبان ارسرری اررامل ) (Khakbaz and
 )Paighami and Torani, 2010( ،Mosapour, 2009و نیر یا تدهای پژوهش های انجام نر تد با
زبان غیر ارسی اامل)  (Klein, 2010) ،(Chettiparamb, 2007و ) (Smith, 2013مطابقن دارد.
در نهاین تحلیل دادههای مربوط بد اعترارس جی اهگوی نظری پیش هادی برنامد درسی تلفیقی دوره
متوسررطد اول بیانگر آن اسررن کد بیش از  00درصررد ا راد دو نروه با انتتاب نری دهای ویلیزیاد و
زیاد مرترربودن اهگو را مورد تأیید قرار دادهاند .همچ ین نتایج تحلیل است راطی دادهها کد با استفاده
از آزمون آمراری کای اسررركوئر در آهفای  0درصرررد انجام نر تد ،بیانگر توا ق نظر دو نروه در مورد
مرترربودن اهگوی پیش هادی اسن.
در بررسریهای صرورت نر تد در پیشری ۀ پژوهشهای مرترط با موضوع تحقیق مشت اد کد
هرچ د محققان قرلی پژوهش های مترددی را بد قصد ارائد اهگوی برنامد درسی تلفیقی انجام دادهاند
اما اوالً این پژوهشها در مورد برنامد درسرری دوره متوسررطد اول نروده و ثانیاً اعترارسرر جی اهگو از
دیدناه متتصررصرران برنامد درسرری و دبیران ذیربط انجام نگر تد اسررن کد بتوان یا تدها را بدطور
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م،ررتقی با نتایج آنها مقای،ررد نمود؛ اما ازآنجاییکد ویژنیهای ع اصررر چهارناندی هدف ،محتوا و
ارریوه سررازماندهی آن ،راهینهای یادنیری و ارزارریابی در این پژوهش از مرانی نظری مرترط با
موضررروع پژوهش اسرررتترام اررردهاند ،میتوان اذعان داارررن کد این یا تدها با نتایج پژوهشهای
موردااراره و نیر نتایج پژوهشهایی کد در وصو ع اصر برنامد درسی تلفیقی در دورههای متتلف
تحصرریلی انجام ارردهاند) (Jaferisuny et al., ،(Javadipour et al., 2006( )،(Ahmadi, 2003
)،(Paighami, 2010(،( Khakbaz and Mosapour, 2009) )،(Soleimani et al., 2008(2008
( Salimi et al., 2011و ) (Safar Navadah et al., 2015همتوانی دارد.
با توهد بد آنکد متتصرصران در مورد ترداد ع اصر برنامد درسی بد توا ق قطری دسن نیا تداند،
در تحقیق حاضررر ع اصررر برنامد درسرری بد چهار ع صررر اسرراسرری و مه (هدف ،محتوا ،ارریوهی
سرررازماندهی آن ،راهینهای یادنیری و ارزاررریابی) کد موردتوا ق صررراحبنظران برنامد درسررری
میباار د (مهرمحمدی )17 :7017 ،محدود ارده اسرن .ه،ا پیشر هاد میاود در پژوهشهای آتی
سایر ع اصر برنامد درسی نیر مورد بررسی قرار نیرند.
همچ ین از بین دورههای تحصیلی متتلف براساس ویژنیهای برنامد درسی دوره متوسطد اول و
وصروصیات یادنیرندنان ،در این پژوهش طراحی برنامد درسی تلفیقی بد دوره متوسطد اول محدود
اررده اسررن .ب ابراین ،پیشرر هاد میاررود پژوهشهای مشررابد در مورد طراحی اهگوی تلفیقی برنامد
درسری در مورد سایر دورههای تحصیلی نیر صورت پ،یرد .عالوه بر این ،بدم ظور کارب،ن یا تدهای
این پژوهش در موقرینهای تربیتی پیش ر هادهایی بد متتصررصرران برنامد درسرری و دبیران و مدیران
دوره متوسطد اول ارائد میاود:
 -1تاییر و اصرررال نظام برنامد درسررری دوره متوسرررطد اول از تمرکر بر رویكرد موضررروع محور بد
رویكردهای مت وع تلفیقی
 -7بازنگری در اهداف برنامد درسرری دوره متوسررطد اول و توهد و تأکید بر ترکیب و پیوند دانشها،
روشها ،مهارتها ،ابرارها ،چشر اندازها و ارتراط دادن برنامد درسرری با م،ررائل زندنی واقری ،عالئق،
نیازها ،تواناییهای یادنیرندنان و اهرایی کردن اسر ر اد باالدسرررتی آموزشوپرورش در زمی د تلفیق
برنامد درسی.
 -3بازنگری در تدوین محتوای برنامد درسری و تأکید بر مفهفدهای انرطافپ،یری ،ان،جام ،ایجاد ه
میانرارتدای ،طر م،رائل پیچیده و چ دبُردی و تاییر و اصرال ارریوههای سازماندهی محتوا از
رویكردهای موضوع محور بد رویكردهای هشتگاند تلفیقی ارائد اده در اهگو.
 -4اصطال روشهای یادنیری و استفاده از راهرردهای یادنیری مشارکتی ،تدریا تیمی ،روشهای
حرل م،رررهلرد ،اکتشرررا ی ،پروژه ،برارش ماری ،بحث و نفتگو و یادنیری وود هدایتی براسررراس
رویكردهای سازنده نرایی و سایر رویكردهای ارائد اده در اهگو.
 -0بازنگری در نظام ارزاریابی برنامد درسی از طریقی اهرایی کردن مفهفدهای اشناند مطر اده
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در اهگو و اصررال رویكردهای ارزارریابی عملكرد تحصرریلی از طریق اسررتفاده از راهرردها و ابرارهای
وودسر جی ،نروه سر جی ،نرارشنوی،ری ،مشراهده ر تار ،مصراحرد ،ارزایابی هدف آزاد ،ارزایابی
رای د محور بدهای نتیجد محور و استفاده از آزمونهای بازپاسخ.
 -1اصرال نظام تربینمرل کشور بدنوندای کد مرلمان دانش و مهارت کا ی در مورد در و اهرای
برنامد درسی تلفیقی را ک،ب ک د.
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