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  یاقوتی حميده
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  علی اکبر خسروي
کارگیری رویکرد تلفیقی  امکان بهاین پژوهش  عمده هدف :چكيده

بدنی مقطع ابتدایی از دیدگاه متخصصان  در برنامه درسی تربیت
ی جامعه. پژوهش حاضر توصیفی ـ پیمایشی است روش. است

با ی علوم تربیتی نظران رشته  آماری این پژوهش را اساتید و صاحب
 ی تربیتنظران رشته  ریزی درسی و اساتید و صاحبگرایش برنامه

 ریزی و آشنا به برنامه درسی تربیتبدنی با گرایش مدیریت و برنامه 

اطالعات مورد . دهندهای دولتی شهر تهران تشکیل میبدنی دانشگاه 
شده  آوری سؤالی جمع 22ی ی محقق ساختهنیاز از طریق پرسشنامه

تک  tعات به دست آمده با استفاده از دو روش آماری اطال. است
به دست  هايیافته. لگاریتمی بررسی شده است -ای و خطینمونه

ای حاکی از آن است که از تک نمونه tآمده از طریق روش آماری 
دیدگاه متخصصان تدوین اهداف، انتخاب محتوا و همچنین انسجام 

صورت  بدنی به ه درسی تربیتتجربیات فراگیران از طریق ارائه برنام
 -همچنین نتایج حاصل از روش خطی. تلفیقی معنادار است

لگاریتمی حاکی از آن است که دیدگاه متخصصان با توجه به 
جنسیت و میزان موافقت آنان نسبت به تدوین برنامه درسی 

بدنی تلفیقی معنادار است و دیدگاه متخصصان با توجه به  تربیت
 نتایجبر اساس . مل این سه عامل معنادار نیستسابقه تدریس و تعا

ریزی  های برنامهاین پژوهش از نظر متخصصان با توجه به مؤلفه
صورت تلفیقی تهیه و  بدنی را به توان برنامه درسی تربیتدرسی می

همچنین از نظر متخصصان با توجه به عامل جنسیت و . تدوین نمود
صورت تلفیقی  بدنی را به یتتوان برنامه درسی تربمیزان موافقت می
با توجه به عامل سابقه تدریس و تعامل سه عامل . تهیه و تدوین کرد

صورت تلفیقی از نظر متخصصان  بدنی به تهیه برنامه درسی تربیت
  . نظر وجود دارد اختالف

 درسی برنامه، یبدن تیترب، تلفیقی درسی برنامه، تلفیق :گانکليدواژ
 .تلفیقی یبدن تیترب
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Abstract: The objective of this research was to study the 

feasibility of integrative approach in physical education 

course at the elementary level from the point of view of 
experts. The researchers used descriptive survey method 

for this study. The statistical population consisted of 

physical education experts majoring in curriculum 
development or management and planning who were 

familiar with physical education courses of public 

universities in Tehran. The research data was collected by 
a researcher-made questionnaire. Data was collected 

through both T-solo and linear-algorithm sample 

statistical methods. Results through T-solo sample 

showed that in terms of professionals who set the 

objectives, selection of content and coherence of learning 

experiences was meaningful in integrated delivery of 
physical education curriculum. Results through linear-

algorithm method showed that experts' opinion was 

significantly correlated to their gender and attitude 
towards integrated physical education curriculum. Also 

there was significant variation regarding the experts' 

years of experience. In addition, there was no significant 
correlation between these three factors, i.e. gender, 

attitude towards integrated curriculum and teaching 

experience. According to the findings of this study, the 
experts agreed that development of an integrated physical 

education curriculum was feasible if curriculum 
development elements were taken into consideration. In 

terms of gender and attitude towards an integrated 

curriculum, experts agreed that development of an 
integrated physical education curriculum was feasible. In 

terms of teaching experience and background, and 

interrelation between these three factors there is 
difference of viewpoint among experts. 
Keyword: integration, integrated curriculum, physical 

education, integrated physical education curriculum.   
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 مقدمه و بيان مسئله 

در تحقق اهداف  یمؤثریکی از نیازهای ضروری جوامع نقش  عنوان بهو ورزش  یبدن تیترب     

این پدیده دارای کارکردهای متعددی بوده و با سایر . ای دارد های اجتماعی هر جامعه و برنامه

نگی، بهداشتی، کارکردهای اجتماعی، فره. های اجتماعی ارتباط و تعامل زیادی دارد پدیده

ها متمایز ساخته و در بسیاری از کشورهای  آموزشی و سیاسی این پدیده را از سایر پدیده

های  جامعی در جهت هماهنگی و ارتباط آن و نیز تحقق اهداف و برنامه یزیر برنامه افتهی توسعه

ها و  بسیاری از اهداف تربیتی در ورزش. آموزشی و پرورش از طریق آن به عمل آمده است

توان به  آموزش مستقیم و غیرمستقیم می صورت به  و ورزش  ها نهفته است، از طریق بازی بازی

های اساسی تعلیم و تربیت همچون رشد ابعاد جسمانی، عقالنی، اجتماعی، عاطفی و  هدف

های مستقیم و  ارائه آموزش واسطه به یبدن تیترببنابراین ورزش و  .اخالقی دست یافت

. ن در دوره حساس ابتدایی و دیگر مقاطع تحصیلی ضرورت و اهمیت خاصی داردغیرمستقیم آ

های درسی مقاطع یکی از دروس برنامه یبدن تیترب»، (2222) 2ی هاردمن و مارشالبنا به گفته

وضعیت ضروری بودن یا اختیاری بودن درس . مختلف در اغلب کشورهای جهان است

ورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از آن است که در کشورهای مختلف جهان م یبدن تیترب

 32های مختلف تحصیلی در  درسی دوره برنامهیکی از دروس اصلی در  عنوان بهاین درس 

 (.29ص  ،2939به نقل از اسمعیلی،) «رصد از کشورهای جهان اجباری استد

اغلب کشورهای  یکی از دروس برنامه درسی مقاطع مختلف در یبدن تیترباز آنجایی که      

اما چگونگی ؛ از اهمیت باالیی برخوردار است یبدن تیتربجهان است، بنابراین برنامه درسی 

در مدارس همواره موضوعی بوده که مورد توجه محققین  یبدن تیتربهای آموزشی ی برنامهارائه

از  یبدن تیتربدر پژوهش حاضر سعی شده تا به بررسی برنامه درسی . و پژوهشگران بوده است

 .دیدگاه رویکرد تلفیقی پرداخته شود

فرد در دنیای واقعی یک بعدی نیست و دارای ابعاد و نیازهای مختلف است و رشد      

که سایر ابعاد تماشاگر آن هستند،  برد یمناموزون یک بعد فرد را داخل یک گودال عمیق فرو 

رهایی از اثرات رویکرد سنتی، باید به و  به نیازهای فرد و جامعه ییگو پاسخ منظور بهبنابراین 

، به موضوعات کلی پرداخته یجزئی درسی روی آورد که بجای موضوعات رویکردی در برنامه

                                                 
1 .Hardman & Marshall 
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مسائل مهم و مورد نیاز فرد و جامعه باشد و  ی رندهیدربرگکه این موضوعات  یا گونه بهباشد؛ 

فرد و جامعه از  ی موردعالقهوضوع ای باشد؛ یعنی به یک مچند نظام رشته ی رندهیدربرگهمزمان 

های سنتی تدریس و یادگیری، دیدگاه علوم مختلف پرداخته شود و بجای تأکید روی روش

های تدریس و یادگیری نوین مثل رویکرد حل مسئله و پروژه که فراگیران را با ابعاد روی شیوه

تحقق چنین . شودکید میکند، تأمواجه می دهیتن درهمی ی پیچیدهمختلف یک موضوع و مسئله

امری تا حدی از طریق رویکرد تلفیقی میسر خواهد بود؛ چون در این رویکرد، آموزش بر محور 

و نیز نسبتاً  عام اریبسوجود مفاهیم . شودهای زندگی فردی و اجتماعی تنظیم میمسائل واقعیت

ا حدی اجرای رویکرد ت ای و به بیانی دیگر وحدت میان علومهای مختلف رشتهعام میان نظام

است و دارای نیازهای  یچندبعدچون انسان موجودی  عالوه به. تلفیقی را ضروری ساخته است

های گوناگون و متنوع است، مختلف بوده، همچنین برای زندگی نیازمند برخورداری از مهارت

ملی نیست های الهی با تأکید بر یک بعد خاص عمندی از مواهب و نعمتی حیات و بهرهادامه

روان  لهیوس بهتأکیداتی که  طور نیهم. باشد االطراف جامعی درسی نگاه ها در برنامهو باید نگاه

های فلسفی ها و دیدگاهمکتب گشتالت و نظریه ژهیو به یشناس روانشناسان یادگیری و مکاتب 

را ضروری تلفیقی  صورت بهها ی ماورای فردی، روی کل شده است، طراحی برنامهمثل نظریه

 (.2931یوسف زاده چوسری، استوار، )سازد می

ریزی درسی در حال  ی برنامهمباحث در حوزه نیتر مهمیکی از  عنوان به 2مبحث تلفیق     

ی ، به طراحی الگوی برنامه درسی تلفیقی و مقایسه(2932)احمدی  .حاضر شناخته شده است

خته و الگوی جامع تلفیق برنامه درسی برای ابتدایی پردامقطع آن با برنامه درسی موجود در 

ک چهارچوب مفهومی ی عنوان بهابتدایی در نظام آموزشی ایران را معرفی نموده تا مقطع 

های  به گفته وی، برنامه تلفیقی عبارت است از مجموعه تجربه .ریزان درسی باشد راهنمای برنامه

ای از اطالعات و دانش مشترك گر مجموعهنریزی شده که نه تنها با نگاهی کلییادگیری برنامه

دهد؛ بلکه توانایی یادگیرنده را برای در اختیار یادگیرنده قرار می ساختارالگو، نظام  صورت بهرا 

ها و خلق الگوها، نظام یسو بههای نو افزایش داده و از آن طریق او را دریافت و یا کشف ارتباط

ی درسی ارتباط دادن و منظور از تلفیق برنامه گرید رتعبا بهیا . دهدساختارهای جدید سوق می

                                                 
1. Integrated 
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تحقق هدف انسجام تجربیات یادگیری فراگیران  منظور بهی درسی درهم آمیختن محتوای برنامه

 .است

به تدوین ماتریس برنامه درسی تلفیقی ( 2222)تحقیقاتی در استرالیا  گروهدر یک  2راس     

 پرداختهدر محیطی با اطالعات پیچیده و متنوع  22رن یک سند، برای یادگیری در ق صورت به

توان در مدارس کند که چگونه میبرنامه درسی تلفیقی ارائه شده در این سند تشریح می. است

ای مدون برای فعال کردن دانش آموزان در یادگیری معنادار با استفاده از منابع اطالعاتی برنامه

این طریق دانش آموزان بتوانند از محتوای برنامه درسی دانش تا از . متنوع و پیچیده تدوین نمود

در این سند پس از بیان مبانی فلسفی و استانداردهای آموزشی به . و درك عمیق کسب نمایند

ای ارائه ماتریس برنامه درسی تلفیقی بر اساس ساختار جستجوی اطالعات پرداخته و مجموعه

 .دهدیفیت آموزشی و یادگیری را نشان میهای بالقوه و روش طراحی کاز استراتژی

توان دارد، با نگاه از منظر نظریه یادگیری وابسته به موقعیت میبیان می( 2931)محمدی مهر     

ای که یادگیری در آن اتفاق عناصر بستر و زمینه نیتر مهماظهار داشت که برنامه درسی یکی از 

برنامه . است ریانکارناپذسازی آن برای یادگیری شود و نقش و کارکرد بسترافتد قلمداد میمی

چگونه بستری را برای  ها آنریزان درسی نباید نسبت به اینکه برنامه درسی محصول تالش 

مناسب  یبسترسازتلفیق برنامه درسی از نظر  بیترت نیا به. سازد، غفلت نمایندیادگیری فراهم می

 .یتی خواهد بودبرای یادگیری یکپارچه، مقوله بسیار حائز اهم

های درسی داشته و کارایی برنامه یاثربخشتلفیق برنامه درسی به دلیل تأثیرات مهمی که در      

توان به این اثرات را می .نظران حوزه برنامه درسی قرار گرفته استصاحب موردتوجههمواره 

یگر تأثیرات بر یک دسته تأثیرات بر روی دانش محتوایی و دسته د: دو دسته کلی تقسیم نمود

 32کند که بررسی بیش از ، خاطر نشان می(2222) 2در مورد اول، وارس. ها استروی نگرش

های درسی تلفیقی عملکردی آموزان در برنامهتحقیق در این زمینه داللت بر این دارد که دانش

برنامه  دهد کهشان میها نیافته. اندآموزان در برنامه سنتی داشتههمانند و یا بهتر از عملکرد دانش

. آماری تأثیر معناداری بر روی نوشتن و دانش محتوایی دارد ازنظردرسی تلفیقی علوم انسانی، 

کنند و تر کار میمانند و سختتری در مدرسه میآموزان در این برنامه به مدت طوالنیدانش

                                                 
1. Ross J.Todd 

2. Vars 
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شوند که مستلزم آن تری درگیر میهای پیچیدهآموزان در بحثدانش .مدرسه را دوست دارند

و دنیای واقعی ایجاد ( موارد درسی مختلف)های محتوایی ارتباطی میان حوزه ها آناست که 

-های درسی تلفیقی بر روی نگرش دانشهای پژوهشی در مورد تأثیر برنامههمچنین یافته. کنند

موردی از تلفیق ی ، در یک مطالعه(2333) 2سم. دهندآموزان و معلمان نتایج مثبتی را نشان می

 کنداشاره می (طبیعی و عمدی)ریاضیات و علوم دبیرستان بر وجود دو نوع برنامه درسی تلفیقی 

های بیرون از کند که با کمک تلفیق عمدی بین موضوعات درسی و با وقایع و مهارتو بیان می

توان رابطه یهای مورد نیاز برای تداوم زندگی مطلوب، مهای زندگی و راهبردمدرسه، مهارت

 .ایجاد نمود؛ و در تحقیقات خود مدلی را نیز برای تلفیق مطلوب برنامه درسی ارائه نموده است

آموزانی که درگیر برنامه درسی ، دریافت که نگرش و عادت کاری دانش(2332) 2مک ایور

ی، احمد)تلفیقی بودند بهبود یافته و روحیه تیمی و کار مشارکتی آنان پرورش یافته است 

2932.) 

های درسی با هدف ارتباط دادن مطالب معنادار و ترکیب پیدایش مبحث تلفیق در برنامه     

های درسی مجزا و محتوا محور ها موجب ایجاد تغییر در برنامهمفاهیم، مضامین و مهارت

های درسی که طی چند سال گذشته دست خوش تغییرات زیادی از جمله برنامه. گردیده است

-، در رساله دکترای خود بیان می(2932)جوادی پور  .است یبدن تیترباست، برنامه درسی بوده 

مدارس کشور، نقاط  یبدن تیتربی اجرای درس کند که تحقیقات انجام شده در بررسی نحوه

ها و با نارسایی یبدن تیتربحقیقت این است که درس . دهدضعف بسیاری را نشان می

برخوردار شایسته است، از ارزش الزم و کافی  که چنان آنرو است و های فراوانی روبه کاستی

با سایر دروس از اهمیت یکسانی برخوردار نیست، طبعاً تأثیرات آن نیز  تراز همو  باشد ینم

با نگاهی جامع را  یبدن تیتربهمین امر ضرورت ایجاد برنامه درسی . ر استذناکافی و زودگ

 .کندبیان می

ترین تغییرات به وجود ، عمدهیبدن تیتربهای موجود در برنامه درسی کاستیبا توجه به      

. های آموزشی تلفیقی بوده استآمده در این برنامه تمایل و گرایش به سمت و سوی برنامه

ارتباط دادن و درهم آمیختن محتوا و  دوره ابتدایی یبدن تیتربمنظور از برنامه درسی تلفیقی »

                                                 
1. Seam J.R 

2. Mac Iver 
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 منظور بهبا محتوا و موضوعات دروس دیگر در دوره ابتدایی  یدنب تیتربموضوعات درس 

تلفیق  .«استبرطرف کردن نیازهای اساسی آموزشی یادگیرندگان و ارتقاء سطح تفکر آنان 

با موضوعات درسی، صرفه نظر از افزایش میزان یادگیری، به دانش آموزان همچنین  یبدن تیترب

تیمی و گروهی کار کنند و با  صورت به باهمهد تا دبه معلمان و اولیای مدرسه فرصتی می

و ورزش را یک بازی  یبدن تیتربآورند، این برنامه بدست می اییکارو  یاثربخششناختی که از 

 .آورندتلقی نکرده، بلکه آن را یک موضوع درسی واقعی به حساب 

درسی تلفیقی صورت ها و مطالعاتی که در متون موجود در زمینه برنامه بررسی بر اساس     

ای نداشته و اختصاص ی دورهگرفته، این نتیجه حاصل شده است که برنامه درسی تلفیقی صبغه

های تجربی، رویکرد تلفیقی در تمام سطوح با این وجود، هرچند در نمونه. به دوره خاصی ندارد

ن کاربرد این تریا متداولام. های تحصیلی، حتی در سطح دانشگاه نیز دیده شده استو دوره

، 2932احمدی،)است ( راهنمایی)ی اول متوسطه ، ابتدایی و دورهدبستان شیپهای در دورهبرنامه 

 (.22ص 

ماهیت پویا و فعال خود در امر تلفیق با سایر دروس، در  به خاطرو ورزش  یبدن تیترب     

مهانا و . شته استمعطوف دا به خودای را های جهان توجه ویژههای اخیر در اغلب کشور سال

ی کشور ی درسی آموزش پایهدر برنامه یبدن تیترب، در پژوهشی به افزایش (2222) یالنیک

های عمان به در دسترس بودن کنند که میزان فعالیت بدنی بچهاند و بیان میعمان پرداخته

بتوان  که نیاکنند برای همچنین بیان می. ها وابسته استهایی برای درگیر شدن با فعالیتفرصت

 یاثربخشو  ییکاراآورد، باید ـ رویکرد تلفیقی را در بیشترین حد خود در مدارس به اجرا در

روش تلفیقی  عنوان به یبدن تیتربـ . را در آموزش پایه تجزیه و تحلیل نمود یبدن تیتربدرس 

ت گیرد یک روش معنادار صور صورت بههای برنامه درسی در بر گرفته شود و در تمام قسمت

وب و . های ورزشی در برنامه درسی آموزش پایه مورد مطالعه قرار گیردو اثرات افزایش بخش

اند های آموزشی اشاره کردههای خود به رویکرد تلفیقی در بازیکه در بررسی (2223) 2پیرسون

ایجاد فهم توان یادگیری و یادگیرندگان در یک موقعیت بازی می قرار دادندارند که با و بیان می

گروه تلفیقی  22که پس از بررسی  (2221) 2را تسهیل نمود؛ همچنین پژوهش، اپلبی و همکاران

                                                 
1.Webb  & Pearson 

2. Applebee, Adler &Flihan 
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های درس راهنمایی و ی برنامه درسی تلفیقی در کالسیک مطالعه موردی درباره صورت به

شده دبیرستان به این نتیجه رسیدند که افرادی که با استفاده از محتوای برنامه درسیِ بازنگری 

ی اند، تمایل و تأکید بر آموزش مبتنی بر برنامه درسی تلفیقی و توسعهیعنی تلفیقی تشویق شده

و تلفیقی میزان  یا رشته انیمهای مباحث را دارند؛ و همچنین این مطالعه نشان داد که دوره

ی تلفیق ، در تحقیق خود به مطالعه(2931) فهیم دوین. دهدموفقیت افراد تیم را نیز افزایش می

با دیگر موضوعات درسی در سیستم آموزش ابتدایی پرداخته است و عالوه بر  یبدن تیترب

ی ی آموزشی در مدارس به سهم بالقوهاین شیوه یریکارگ بهبررسی فواید و مشکالت 

در یادگیری دیگر موضوعات درسی در مقاطع تحصیلی ابتدایی و راهنمایی اشاره  یبدن تیترب

 .ای نتایج پژوهش وی در جدول ذیل آمده استمونهکرده است که ن

 (2931فهیم دوین، )در یادگیری دیگر موضوعات درسی در مقطع ابتدایی  یبدن تیتربسهم . 2جدول 

 ریاضیات

های هندسی با بدن یا با ابزاری مانند طناب بر روی زمین ساختن اعداد صحیح و شکل -2

 و راه رفتن بر روی آن

 زیتقسیم زمان و مکان با -2

 گیری طول و عرض و ارتفاع زمین بازیاندازه -9

 ...گیری سهم زمانی برای هر فعالیت ورزشیاندازه -1

خواندن و 

 نوشتن

 ساختن حروف و کلمات در روی زمین به صورت گروهی -2

 بر روی حروف و کلمات... لی کردن، پریدن ومختلف مانند لیهای حرکت به صورت -2

 ...های ورزشی و خواندن داستان -9

 ومعل

به صورت تلفیقی با ... و  ها، نیرو، رشد گیاهانآموزش مفاهیمی از قبیل جاذبه، اهرم

های حرکتی مانند پرتاب کردن، بلند کردن یک وزنه، ضربه زدن به توپ، هل دادن، فعالیت

 ...خم شدن به جلو و 

تعلیمات 

 اجتماعی

های ، نقشگذشتگانهای مختلف، تاریخ آموزش مفاهیمی از قبیل آداب و رسوم فرهنگ

های پانتومیمی، هایی مانند نقش بازی کردن، فعالیتاز طریق فعالیت ...مختلف اجتماعی و 

 ...های مختلف تاریخی و های مختلف در دورهمطالعه پیدایش ورزش
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به بررسی « ی درسی تلفیقی چه مزایایی دارد؟برنامه»ای با عنوان ، در مطالعه(2222) 2برور     

های آموزشی، این  کند که در نظامی این برنامه پرداخته و با توجه به این مزایا، پیشنهاد میمزایا

درسی تلفیقی  ی از برنامههمچنین او دریافت که با استفاده . ی درسی پیاده و اجرا شودبرنامه

 هایآل دست یافته و در جهت بالفعل نمودن استعدادتوان به سطح یادگیری مطلوب و ایده می

سازد که باید معلمان و استادان خاص برور خاطرنشان می. گوناگون یادگیرندگان گام برداشت

هر رشته که از متخصصان آن درس هستند برای تدریس انتخاب شوند تا با احاطه و اشرافی که 

 .را با مطالب دیگر تشخیص داده و اجرا نمایند ها آنی تلفیقی بر آن مطالب دارند بتوانند جنبه

مچنین در پژوهشی نشان داده شد که در مدارس دولتی اشویل و بانکومب در کالیفرنیای ه

حرکات ابتدایی رقص و بررسی منظومه شمسی  لهیوس بهآموزان مهارت ریاضی را شمالی، دانش

ها هسته اصلی برنامه درسی در این مدرسه معلم. گیرند می حرکات پیشرفته رقص یاد لهیوس بهرا 

 (.2221، 2درك و بارنس)دهند های هنری ارائه میتلفیق دروس با رشته لهیوس بهرا 

رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت  یریکارگ بهحاضر امکان از این رو هدف از پژوهش      

منظور دیدگاه متخصصان در این  که بدین است از دیدگاه متخصصان بدنی مقطع ابتدایی

 .ل مورد بررسی قرار گرفته استهای ذیخصوص از طریق آزمون پرسش

تلفیقی با  صورت بهرا  یبدن تیتربی درسی توان اهداف برنامهآیا می از نظر متخصصان، .2

 دروس دیگر مقطع ابتدایی تهیه و تدوین نمود؟

تلفیقی با  صورت بهتوان را می یبدن تیتربی درسی از نظر متخصصان، آیا محتوای برنامه .2

 ابتدایی انتخاب نمود؟ دیگر در دورهای برنامه درسی دروس محتو

تواند منجر به تلفیقی می صورتبه یبدن تیتربتدوین برنامه درسی  آیا ،از نظر متخصصان .9

 انسجام تجربیات یادگیری فراگیران شود؟

آنان در خصوص  با توجه به جنسیت، سابقه تدریس و میزان موافقت نظر متخصصان .1

 تلفیق در مقطع ابتدایی چگونه است؟ صورت به یبدن تیتربتدوین برنامه درسی 

 

 

 

                                                 
1. Brewer 

2. Drake & Burns 
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 شناسی پژوهشروش

با . روش پژوهش استفاده شده است عنوان به 2در این پژوهش، از روش توصیفی ـ پیمایشی     

برنامه درسی در ارائه برنامه درسی  یها گرفتن مؤلفه در نظرتوجه به هدف پژوهش و 

 ازیموردنآوری اطالعات اری این پژوهش جهت جمعی آمتلفیقی، جامعه صورت به یبدن تیترب

ریزی درسی و همچنین اساتید و ی علوم تربیتی با گرایش برنامهرشته نظران صاحبرا اساتید و 

ی درسی ریزی و آشنا به برنامهبا گرایش مدیریت و برنامه یبدن تیتربی رشته نظران صاحب

ـ شهید بهشتی ـ  معلم تیتربل دانشگاه تهران ـ های دولتی شهر تهران، شامدانشگاه یبدن تیترب

برای . دهدشهید رجایی ـ تربیت مدرس و الزهرا است؛ تشکیل میتربیت دبیر عالمه طباطبایی ـ 

گیری هدفمند یا مبتنی بر هدف استفاده ی آماری در این پژوهش، از روش نمونهتعیین نمونه

ی که با نحوه یزیر برنامهبا گرایش مدیریت و  یبدن تیتربمتخصصان  نکهیباابا توجه . شده است

ریزی درسی ی برنامههای درسی آشنا باشند بسیار اندك هستند و همچنین در رشتهتدوین برنامه

آشنا باشند در حد بسیار کم وجود  یبدن تیتربهای درسی که با تدوین برنامه ینظران صاحب

ی آماری پژوهش قرار ناسایی و در نمونهدارند؛ بنابراین تالش گردید تا متخصصان مذکور ش

و  یبدن تیتربنفر از متخصصان  93ی آماری این پژوهش برای تعیین نمونه رو نیازاگیرند، 

زن در رشته  6و  مرد 22درسی و  یزیر برنامهزن در رشته  1مرد و  22)ریزی درسی برنامه

گیری هدفمند و با روش نمونهی آماری نمونه عنوان بههای مذکور از دانشگاه (یبدن تیترب

 .انتخاب شدند

 22ای محقق ساخته که شامل پژوهش برای بررسی نظرات متخصصان از پرسشنامه ایندر      

سؤال آن از نظرات مبسوط افراد  2البته در  ؛ کهباشد استفاده شده استسؤال بسته پاسخ می

مؤلفه و  2این پرسشنامه شامل . اشندببسته پاسخ می صورت بهها نیز استفاده شده که این سؤال

برای تعیین روایی صوری و . ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد استدرجه 2در مقیاس 

محتوایی پرسشنامه، ابتدا پرسشنامه اولیه به چند نفر از متخصصان برنامه درسی ایران ارائه شد و 

به منظور بررسی . اده قرار گرفتپس از بازخورد و انجام اصالحات پرسشنامه نهایی مورد استف

 321/2ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه  زانیم .پایایی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شد

ای و خطی ـ لگاریتمی جهت بررسی تفاوت تک نمونه t، یروش آماردو  از .برآورد شد

                                                 
2. Survey – Descriptive Research 
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ای تک نمونه tروش از . میانگین مشاهده شده در مقایسه با مقدار تعیین شده، استفاده شده است

پژوهش در خصوص دیدگاه متخصصان نسبت به تهیه برنامه  9 تا 2های سؤالجهت بررسی 

های صورت تلفیقی با سایر دروس مقطع ابتدایی با توجه به مؤلفهبه یبدن تیتربدرسی 

ریزی درسی شامل اهداف، انتخاب محتوا و انسجام تجربیات یادگیری استفاده شد و از  امهبرن

پژوهش در خصوص دیدگاه متخصصان نسبت  1سؤال  لگاریتمی جهت بررسی -ش خطیرو

 .موافقت استفاده شد زانیمو به تهیه این برنامه با توجه به عامل جنسیت، سابقه تدریس 

 هاگزارش یافته

 صورت به یبدن تیترببه منظور بررسی دیدگاه متخصصان در راستای تدوین برنامه درسی      

تک  tاهداف، انتخاب محتوا و انسجام تجربیات یادگیری از آزمون  وجه به مؤلفهتلفیقی با ت

های بدست آمده در داده. و هر مؤلفه مجزا بررسی و تجزیه و تحلیل شد ای استفاده شدنمونه

 .پژوهش است 9تا  2پاسخگوی سؤاالت  2جدول
 

 (n=93)ای هر مؤلفه های توصیفی به تفکیک برای و مشخصهتک نمونه tآزمون . 2جدول 

 

اب انتخ ی اهداف،پژوهش دیدگاه متخصصان در خصوص ارائه 9تا  2جهت بررسی سؤال 

تلفیقی مورد بررسی  صورت به یبدن تیترببرنامه درسی  انسجام تجربیات یادگیری درمحتوای و 

و  12/1ی اهداف با مقادیر میانگین دهد که مؤلفههای بدست آمده نشان میداده. قرار گرفت

 بدست t و میزان 22/1ی انتخاب محتوا با مقادیر میانگین ، مؤلفه12/23ی بدست آمده tمیزان 

ی بدست آمده tو میزان  92/1ی تجربیات یادگیری با مقادیر میانگین و مؤلفه 92/22ی آمده

بدین معنی که از دیدگاه . است معنادار P < 22/2در سطح  93با درجه آزادی  11/22

های اهداف، را با توجه به مؤلفه یبدن تیترببرنامه درسی  تواناطمینان می% 33متخصصان با 

 هامؤلفه ميانگين انحراف استاندارد df t سطح معناداري

 اهداف 12/1 132/2 12/23 93 22/2

 انتخاب محتوا 22/1 112/2 92/22 93 22/2

 تجربيات یادگيري 92/1 222/2 11/22 93 22/2
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تلفیقی تهیه و تدوین نمود و تهیه این برنامه منجر به انسجام تجربیات  صورت بها انتخاب محتو

 .گرددیادگیری فراگیران می

تعداد )پژوهش دیدگاه متخصصان با توجه به جنسیت  1جهت پاسخگویی به سؤال      

سال و  22کمتر از )ی تدریس سابقه ،(نفر  26 مردتعداد متخصصان و  نفر 29 زنمتخصصان 

 -، میزان موافقت آنان و تعامل این سه عامل با استفاده از روش آماری خطی(سال 22 یشتر ازب

پاسخگوی این  9دست آمده از جدول شماره های بهداده. لگاریتمی مورد بررسی قرار گرفت

 .سؤال پژوهش است

 افقتلگاریتمی، برای جنسیت، سابقه تدریس و میزان مو –برآورد پارامترهای خطی . 9جدول 

 

دیدگاه متخصصان با توجه به جنسیت آنان  ،شودمشاهده می 9 که در جدول طور همان     

. تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است صورت به یبدن تیتربنسبت به تدوین برنامه درسی 

دهد که های بدست آمده نشان میها، دادهمردها نسبت به تعداد زن بیشتر بودن تعداد باوجود

تلفیقی با توجه به جنسیت  صورت به یبدن تیتربدیدگاه متخصصان نسبت به ارائه برنامه درسی 

بدین معنی که بین . از لحاظ آماری معنادار است 22/2در سطح  -391/1برابر  Zآنان با مقادیر 

دیدگاه متخصصان با توجه به سابقه تدریس آنان نسبت به . وجود ندارد نظر اختالف ها آندیدگاه 

در  -231/2برابر  Zدهد که با مقادیر تلفیقی نشان می صورت به یبدن تیتربتدوین برنامه درسی 

تدریس  باسابقهبدین معنی که بین دیدگاه متخصصان . از لحاظ آماری معنادار نیست 22/2سطح 

همچنین . وجود دارد نظر اختالفسال  22تدریس کمتر از  باسابقهسال و متخصصان  22باالی 

اطمینان  فاصله
 Z معناداری 32%

خطای 
 استاندارد

 اثر       پارامتر برآورد

 نییحد پا حد باال

 جنسیت 2 -923/2 212/2 -391/1 22/2 -122/2 -211/2

212/2 231/2- 111/2 231/2- 
212/2 

 
 سابقه تدریس 2 -222/2

 میزان موافقت 2 -112/2 262/2 -112/6 22/2 -263/2 -921/2

222/2 222/2- 269/2 222/2- 262/2 219/2- 2 
سابقه *جنسیت

 میزان موافقت*تدریس
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 یبدن تیتربدیدگاه متخصصان با توجه به میزان موافقت آنان نسبت به تدوین برنامه درسی 

دهد که میزان موافقت ها نشان میداده. تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است صورت به

به طور کلی  .از لحاظ آماری معنادار است 22/2 در سطح -112/6برابر  Zمتخصصان با مقادیر 

دیدگاه متخصصان با توجه به تعامل سه عامل جنسیت، سابقه تدریس و میزان موافقت در 

. تلفیقی مورد بررسی قرار گرفته است صورت به یبدن تیتربخصوص تدوین برنامه درسی 

به ارائه برنامه درسی  شود، دیدگاه متخصصان نسبتکه در جداول فوق مشاهده می طور همان

تلفیقی با توجه به تعامل بین جنسیت، سابقه تدریس و میزان موافقت  صورت به یبدن تیترب

بنابراین در ؛ از لحاظ آماری معنادار نیست 22/2در سطح  -222/2برابر  Zمتخصصان با مقادیر 

ان نسبت به ارائه دیدگاه متخصصان با توجه به تعامل جنسیت، سابقه تدریس و میزان موفقیت آن

 .وجود دارد نظر اختالفتلفیقی  صورت به یبدن تیترببرنامه درسی 

 گيريبحث و نتيجه

ابتدایی در مرحله مقطع بنابر تحقیقات پیاژه در نظریه یادگیری شناختی دانش آموزان در      

شد و امور عینی برند، بنابراین تدریس در این دوره باید مبتنی بر امور عینی باتفکر عینی بسر می

صورت تلفیقی دانش آموزان در تدریس به. شودعلمی محصور نمی رشته کیصرفاً در قلمرو 

. کار گیرند های مختلف بهها و زمینهکنند مفاهیم یادگرفته شده را در موقعیتفرصت پیدا می

 .دنی دارندهای بابتدایی فراگیران انگیزه و رغبت بسیاری به بازی و فعالیت ین در دورههمچن

رشد های بدنی و بازی بر ، با عنوان تأثیر فعالیت(2931)نتیجه پژوهش سنه و همکاران 

های ذهنی کودکان بوده نشانگر رشد توانایی یدبستان شیپکودك پسر  62ذهنی تعداد  یها ییتوانا

نی های ذههای بدنی سبب تسریع رشد تواناییها و فعالیتتوان استنباط کرد که بازیو می

های های خود به رویکرد تلفیقی در بازیدر بررسی( 2223)وب و پیرسون . شودکودکان می

توان دارند که با قراردان یادگیرندگان در یک موقعیت بازی میاند و بیان میآموزشی اشاره کرده

 .یادگیری و ایجاد فهم را تسهیل نمود

ای تک نمونه tز طریق روش آماری پژوهش نتایج بدست آمده ا 9تا  2در بررسی سؤال     

، تدوین اهداف، انتخاب محتوا و همچنین انسجام (>22/2P)حاکی از آن است که در سطح 

اطمینان % 33صورت تلفیقی با به یبدن تیتربتجربیات فراگیران از طریق ارائه برنامه درسی 
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های اپلبی و همکاران حاصل از این پژوهش با نتایج حاصل از پژوهش جینتا .باشد معنادار می

 1 در بررسی سؤال .همخوانی دارد( 2931) و فهیم دوین( 2333)، سم (2222)، وارس (2221)

لگاریتمی حاکی از آن است که در سطح  -نتایج بدست آمده از طریق روش خطی پژوهش

(22/2P<)  از لحاظ آماری معنادار است، بدین معنی که  نظران صاحبمیزان موافقت و جنسیت

تلفیقی در مقطع  صورت به یبدن تیتربنسبت به ارائه برنامه درسی  ها آنتالفی در دیدگاه اخ

ریزی برنامه نظران صاحبدر عامل میزان موافقت نیز اختالفی در دیدگاه . ابتدایی وجود ندارد

 ازنظربنابراین ؛ در خصوص ارائه این برنامه وجود ندارد یبدن تیتربدرسی و برنامه درسی 

را  یبدن تیتربتوان برنامه درسی ن با توجه به جنسیت و میزان موافقت آنان میمتخصصا

ی تدریس و تعامل این سه نتایج بدست آمده، عامل سابقه بر اساستلفیقی ارائه نمود؛  صورت به

بدین معنی که بین . باشدمعنادار نمی( میزان موافقت، جنسیت و سابقه تدریس)عامل یعنی 

با سابقه تدریس  نظران صاحبسال و دیدگاه  22با سابقه تدریس بیشتر از  ننظرا صاحبدیدگاه 

عالوه بر این بین نظر متخصصان نسبت به ارائه برنامه . سال اختالف وجود دارد 22کمتر از 

. تلفیقی با توجه به تعامل این سه عامل نیز اختالف وجود دارد صورت به یبدن تیتربدرسی 

های موجود در این پژوهش همخوانی دارد نتایج بدست آمده از افتهتحقیقاتی که با ی ازجمله

، به چگونگی تلفیق یبدن تیتربباشد، وی در تلفیق مهارت نوشتن در می( 2222) تحقیق رفون

رفون در تحقیق . ی پنجم ابتدایی اشاره داردپایه یبدن تیتربی درسی مهارت نوشتن در برنامه

ی درسی و همچنین اجرای ، مدت زمان مناسب برای این برنامهخود به اهداف نوشتن، راهبردها

کند که دانش آموزان با استفاده از این روش نمونه پرداخته است و بیان می عنوان بهچند درس 

های اجتماعی آنان در قادر به گردآوری اطالعات بیشتر و با کارآمدی باالتری هستند و مهارت

 .یابدیدیگر کارهای گروهی نیز افزایش م

توان گفت نظر متخصصان نسبت به ارائه برنامه در تبیین نتایج حاصل از پژوهش حاضر می     

قاسمی  باشد در همین راستاتلفیقی در مقطع ابتدایی مثبت می صورت به یبدن تیتربدرسی 

های درسی در بهبود ساعات درس ی نقش تلفیق برنامه، در تحقیق خود درباره(2933)

مدارس روبه توسعه  یبدن تیتربی ی تلفیق در حوزهبه این نتیجه رسید که دامنه یبدن تیترب

توانند است و مدارس ایران و معلمین ورزش و آموزگاران مدارس با استفاده از این رویکرد می

 به نقل از رجبی،) و درسی را بهبود بخشند یبدن تیتربمؤثری کیفیت ساعات درس  طور به
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تلفیق  یریپذ امکانی را درباره هیچندپادیدگاه معلمان »، در تحقیقی (2936) زاده ملک(. 2933

ابتدایی را از مقطع ی درسی بررسی نموده و همچنین وضع موجود برنامه« ی ابتداییدروس دوره

ی های نظری تعلیم و تربیت ارائه کرده و با الگوی مطلوب تلفیق برنامهنظر میزان تلفیق و ارزش

ی درسی را معرفی این تحقیق یک طراحی جامع برای تلفیق برنامه. نموده استدرسی مقایسه 

، تلفیق از درون توسط یا رشته انیمتلفیق از بیرون به شکل : کند که شامل سه رکن استمی

های با توجه به پژوهش تیدرنها. ایدانش آموزان و تلفیق از بیرون در غالب ساختار رشته

را  یبدن تیتربتوان برنامه درسی می آمده از پژوهش حاضر صورت گرفته و نتایج بدست

 .ابتدایی تهیه و تدوین نمود دورهتلفیقی با دروس دیگر  صورت به

گیری آن توان به جامعه آماری اشاره کرد که نمونههای این پژوهش میمحدودیت ازجمله     

برای  حال نیباا. ه استصورت هدفمند بوده و این امر سبب محدودیت حجم نمونه نیز شدبه

، برنامه ریزان و معلمان به نظران صاحبکمک اساتید،  با شود یمتر پیشنهاد رسیدن به نتایج دقیق

ای با رویکرد تلفیقی دوره ابتدایی پرداخته شود و برنامه یبدن تیترببازنگری برنامه درسی 

 دورهه اجرایی آموزش در طراحی گردد، همچنین به جهت هماهنگی برنامه طراحی شده با برنام

تلفیقی در یک نمونه استاندارد از جامعه مورد نظر  یبدن تیتربابتدایی در قالب ارائه برنامه درسی 

در مقیاس محدود به اجرا گزارده شود و نتایج حاصل از آن مورد  2صورت طرح آزمایشیبه

 .بررسی قرار گیرد

 منابع

الگوی برنامه درسی تلفیقی مدرسه محور برای مدارس  یاعتباربخشطراحی و (. 2932)آقازاده، محرم 
 .تهران معلم تیتربدانشگاه . ی دکتریرساله .هیچندپادرس  یها باکالسروستایی 

ی ابتدایی در ایران و دوره یبدن تیتربی تطبیقی برنامه درسی مطالعه(. 2939)رضا اسمعیلی، محمد

ی دانشکده. تهران معلم تیتربدانشگاه . دکتریی رساله. ی الگوکشورهای منتخب جهان و ارائه

 .و علوم ورزشی یبدن تیترب

ن با برنامه درسی موجود در ی آطراحی الگوی برنامه درسی تلفیقی و مقایسه(. 2932) احمدی، پروین
 .ی علوم انسانیدانشکده. دانشگاه تربیت مدرس. دکتری رساله .ابتدایی در نظام آموزشی ایران دوره

                                                 
1. Pilot Project 
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در برنامه  یا رشته نیبرویکرد : محتوای برنامه درسی یده سازمانطراحی و (. 2932)، پروین احمدی
 . ، چاپ اول2932زمستان . آییژ. تهران. درسی تلفیقی

ی دوره یبدن تیتربالگوی مطلوب برنامه درسی  یاعتباربخشطراحی و (. 2932) جوادی پور، محمد
 .تهران معلم تیتربدانشگاه . ی دکتریرساله .ابتدایی ایران

های دبستانی منتخب در بهبود یادگیری برخی بررسی نقش برخی بازی(. 2933)رجبی ورزنه، مریم 
 9ی ی چهارم ابتدایی دانش آموزان پسر ناحیهدروس منتخب امالء، علوم، ریاضیات و جغرافیای پایه

دانشگاه آزاد اسالمی . ی ارشدی کارشناسنامهپایان .آموزش و پرورش استان البرز با رویکرد تلفیق

 .واحد تهران مرکزی

های های بدنی و بازی بر رشد تواناییتأثیر فعالیت(. 2931. )آقازاده، محرم ؛ وسلمان، زهرا .سنه، افسانه

 .31 – 226(: 2) 26. های آموزشیفصلنامه نوآوری. یدبستان شیپذهنی پسران 

در . دیگر موضوعات درسی در سیستم آموزش ابتدایی با یبدن تیتربتلفیق (. 2931) فهیم دوین، حسن

تهران، انتشارات . چاپ دوم. کتاب رویکرد تلفیقی در برنامه درسی به کوشش دکتر حسن ملکی

 .انجمن اولیا و مربیان

 یریپذ امکانی شهرستان هشترود درباره ی هیچندپابررسی دیدگاه معلمان (. 2936)زاده، ابراهیم ملک
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی. ی کارشناسی ارشدنامهپایان. ی ابتداییهتلفیق دروس دور

تهران،  (.ویراست دوم) اندازها چشم، رویکردها و ها نظرگاهبرنامه درسی (. 2931) مهر محمدی، محمود

 (.انتشارات آستان قدس رضوی)لوم انسانی، مشهد، شرکت به نشر مرکز تحقیقات و توسعه ع. سمت

در کتاب . رویکرد تلفیقی، از تئوری تا عمل(. 2931)رضا؛ استوار، سیدعلی وسف زاده چوسری،محمدی

 .تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان. چاپ دوم. رویکرد تلفیقی در برنامه درسی

Applebee, A.N; Adler, M &Flihan, SH. (2007). “Interdisciplinary Curricula in 

Middle and High School classrooms: Case study of Approaches to 

curricula and Instruction”. American Education Research. Washington. 

44. (4). P:100-138. 

Brewer, T.M. (2002). “Integrated curriculum: what benefit?. Arts education 

policy review. 103. (4). P:31-36. 

Drake, S.M & Burn, R.C. (2004). “Meeting standards through integrated 

curriculum”. Association for Supervision and Curriculum Development, 

Alexandria, Virginia USA. 

Mehana, M; Kilani, H. (2010). “Enhancing physical Education in Omani 

Basic Education curriculum: Rationale and Implication”. Sultan gaboos 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

st
p.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

                            15 / 16

https://cstp.khu.ac.ir/article-1-1921-en.html


 2932 زمستانو  پاییز، سال اول، 2، شماره درسی  نظریه و عمل در برنامهدوفصلنامه 

 

011 

University, Oman. International jornal for cross-Disciplinary subjects in 

Education (IJCDSE), Volume 1, Issue 2. June 2010. 

Raffone, J. (2002). “Integration the craft of writing in to physical Education”. 

Yale-New Haven teachers Institute. 2. 4. 5. 

http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/2002/4/02.04.05.x.html 

Ross, J. Todd. (2010). “Curriculum integration, Learning in a changing 

world”.By ACER Press, an imprint of Australian Council for Educational 

Research Ltd. 

Seam,J.R. (1999). “A case Study of a mathematics teacher’s and since 

teacher’s use of teacher wisdom in integrating middle school mathematics 

and science content”. PH.D. Indiana university. 

Webb, P; Pearson, P. (2008). “An Integrated Approach to teaching Games for 

understanding (TGFU). 1 st Asia pacific sport in Education conference: 

Ngunyawaiendiyerthoappendi play to Educate. A delaide. 21 January 

2008. 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

st
p.

kh
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

17
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            16 / 16

http://www.yale.edu/ynhti/curriculum/units/2002/4/02.04.05.x.html
https://cstp.khu.ac.ir/article-1-1921-en.html
http://www.tcpdf.org

