
اول  پايه  علوم   کتاب  اصلی  بخش  چهار  محتوای  تلفيق  تأثير 
راهنمايی بر اساس رويکرد سازماندهی  تلفيقی (از نوع پروژه)  
بر پيشرفت تحصيلی و رشد اجتماعی دانش آموزان  دختر پايه اول 

راهنمايی *
دكترحسين جعفری ثانی1
نرگس قربانی 2

چکيده
پژوهش حاضر تأثير به کارگيری رويکرد سازماندهی تلفيقی بر اساس روش پروژه در درس علوم پايه 
اول راهنمايی را بر پيشرفت تحصيلی  و رشد اجتماعی دانش آموزان مورد بررسی قرار می دهد. اين تحقيق 
عالوه بر تدوين يک نمونه درس تلفيق شده، تأثير به کارگيری آن را بررسی کرده، پيشنهاداتی در خصوص 

سازماندهی محتوای کتاب علوم پايه اول راهنمايی ارائه می دهد. 
اين پژوهش از لحاظ نتايج، کاربردی و از لحاظ روش اجرا، شبه آزمايشی است که از طرح  پيش آزمون 
و پس آزمون با گروه کنترل استفاده می کند. جمعيت آماری آن  دانش آموزان دختر پايه اول راهنمايی نواحی 
٣ و ٦ شهر مشهد هستند. نمونه گيری به صورت خوشه ای از ميان مدارس راهنمايی دخترانه ناحيه ٣ و ٦ 
انجام شده است. در چهار مدرسه از هر دو ناحيه  و از هر مدرسه دو کالس پايه اول (يکی از شيفت صبح و 

يکی از شيفت عصر)، در مجموع ٨ کالس، نمونه اين پژوهش را تشکيل می دهند.
مورد  من ويتنی  آزمون  و   t سپس آزمون و  توصيفی  آمار  شاخص های  از  استفاده  با  پژوهش  يافته های 
تجزيه وتحليل قرار گرفت. يافته های به دست آمده  نشان داد تلفيق و سازماندهی محتوای کتاب علوم پايه 
و  درک  توانايی  دانش،  ميزان  بر  گرما،  مبحث  در  پروژه)  نوع  (از  تلفيق  رويکرد  براساس  راهنمايی  اول 
کاربرد مطالب درسی و رشد اجتماعی دانش آموزان مورد مطالعه، تأثير معناداری ايجاد کرده است.                                                                                                           
کليدواژه ها: رويکرد سازماندهی تلفيق، روش پروژه، پيشرفت تحصيلی، رشد اجتماعی                                                            

* تاريخ دريافت مقاله 86/7/15                  تاريخ آغاز بررسی 86/8/2    تاريخ تصويب 88/12/14
(hsuny@ um.ac.ir:پست الكترونيكی) 1. عضو هيئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2. كارشناس ارشد برنامه ريزی درسی
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مقدمه
سازماندهی  است.  درسی  برنامه  حوزه  در  مباحث  پيچيده ترين  و  مهم ترين  از  يكی   تلفيق 
و  وحدت  به  آموزان  دانش  دست يابی  برای  را  الزم  زمينه  تلفيقی،  شيوۀ  به  درسی  برنامه های 

يكپارچگی در تجربه های يادگيری فراهم می آورد و موجب يادگيری معنادار می شود.
رويكرد  به  درسی  برنامه  متخصصان  و  پرورش  و  آموزش  اندركاران  دست  از  بسياری  امروزه 
ابتدايی  دورۀ  در  تلفيقی  درسی  برنامه  طراحی  تجربۀ  با  آنان  توجه  داشته اند.  ويژه ای  توجه  تلفيق 
گسترش  نيز  متوسطه  و  راهنمايی  دورۀ  درسی  برنامه های  به  امروزه  و  شد  آغاز  آن  از  پيش  حتی  و 
كرده اند،  معرفی  روش هايی  و  رويكردها  و  دارند  عالقه  موضوع  اين  به  كه  متفكرانی  است.  يافته 
برنامه درسی و ارتباط ميان  ديويی در سال 1896 برای پيوند اجزای  بی شمارند. برای مثال جان 
مدرسه و جامعه، مدرسه وابسته به دانشگاه شيكاگو را تأسيس كرد. شوبرت1، جكوبز2، كيس3، 

اكرمن 4، راگا5و مك موری6از ديگر متفكران هستند (مهر محمدی،1381: 257).
سازماندهی  و  تدوين  مجزا7  موضوع های  با  طور  معمول،  به  درسی  كتاب های  محتوای 
می شود. برای مثال مباحث درسی كتاب علوم پايه اول راهنمايی در چهار بخش مجزا ارائه شده 
است و دانش آموزان نيز مطالب درسی را به صورت كامًال جدا از هم ياد  می گيرند. پيشرفت علم 
و فن آوری، گسترش نياز    های فرد و جامعه و اهميت روز افزون ارتباط برنامه های درسی با جامعه 
و بازاركار، ضرورت تغيير برنامه های درسی كه به موضوعات درسی8 و موضوع های مجزا اتكا 

دارند را به رويكردهايی كه اين ارتباط را آشكاركنند، بيش از پيش می نماياند.
چگونه  يادگيری  كه  رويكردی  به  تاريخی  و  سنتی  رويكردی  از  علوم  آموزش  رويكرد  تغيير 
يادگيری را كانون توجه قرار می دهد، به دليل توجه به شرايط زندگی آينده است (هرد، ترجمه مهر 

محمدی، 1371: 99).

1. Schubert 
2. Jacobs 
3. Case 
4. Akerman 
5. Wraga 
6. McMurry 
7. Separated subjects 
8. Subject matters  
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می توان با استفاده از فرايند تلفيق1 مطالب را به صورت يك كل واحد درآورد و ميان موضوع های 
درسی پيوند منطقی ايجاد كرد. اين رويكرد موجب ايجاد رشد مهارت های اجتماعی و پژوهشی 
در دانش آموزان می شود و برای رفع نياز های فردی واجتماعی مفيد است. انتظار  می رود دانش 
در  بلكه  شناختی،  ابعاد  در  تنها  نه  سنتی  شيوۀ  با  مقايسه  در  تلفيق،  فرايند  از  استفاده  با  آموزان 

زمينه های اجتماعی و عاطفی نيز رشد مطلوب تری داشته باشند.
رشد  به  رو  به  آن  توجه  و  می آيد  به شمار  درسی  برنامه  رويكرد  جهان،  سطح  در  تلفيق  امروزه 
است. مطالعه منابع و همچنين كوشش هايی كه در طول تاريخ برنامه درسی صورت گرفته است، 
نشان می دهد تلفيق و درهم تنيدن برنامه های درسی، هيچگاه به اندازه امروز و با شكلی منظم به 
كار گرفته نشده است. برای آشنايی بيشتر چند نظريه مهم را كه روش ها و تركيب های گوناگون و 
محمدی  جكوبز به نقل از مهر  پيشنهاد كرده اند، مورد بررسی قرار می دهيم؛  متنوعی را برای آن 

روش های زير را برای تلفيق پيشنهاد كرده است:
1. رشته محور2؛

 2. درس های شكل گرفته از رشته های مكمل3 (اخالق از علوم انسانی)؛
 3. رشته های موازی4 (هماهنگی بين معلمان)؛

 4. درس های ميان رشته ای5؛
 5. الگوی روز تلفيق شده6؛

 6. برنامه كامل تلفيقی7 (تجربه، عاليق يادگيرنده)(مهر محمدی، 1381: 257).
داده  ارائه  زير  شرح  به  درسی  برنامه های  تلفيق  انواع  از  ديگری  دسته بندی  اوست8،  ديويد 

است:
 1. ميان رشته ای به صورت در هم آميختن دو يا بيش از دو محتوا؛ 

1. Integretion  
2. Discipline Based 
3. Complementary Discipline Units of courses 
4. Parallel Discipline 
5. Interdisciplinary Units of courses 
6. Integrated – Day model 
7. Complete integrated Program 
8. David H.Oset
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 2. يكپارچه ساختن علوم گوناگون در توسعه مفهوم يا تم های رايج؛
 3. تلفيق با سطح بااليی از سازماندهی ميان رشته ای برای حل مسائل علوم و رياضی؛

 4. برنامه مرتبط شده برای شرح مهارت ها و مفاهيم مرتبط با يك حوزه دانش با ساير حوزه های 
دانش؛ 

 5. برنامه هماهنگ شده كه با آن درس ها، موضوعات و مفاهيم به صورت هسته ای يا محوری 
سازماندهی می شوند.

و  مفاهيم  كرده،  تعريف  را  جامع  مسائل  بتواند  دانش آموز  كه  جامع  مسائل  حل  برنامه   .6 
كردن  روشن  در  و  كار  گيرد  به  اجتماعی  مطالعات  و  رياضيات  علوم،  در  را  متنوع  مهارت های 

راه حل  ها تالش كند (اوست، 1975).
نويسندگان كتاب برنامه درسی پويا، شش شكل برای تلفيق معرفی كرده اند:
 1. تلفيق تصادفی1 (با ارائه فعاليت های تكميلی از ساير دروس هنگام نياز)؛

 2. تلفيق از طريق تمرين و تقويت2 (كاربرد دانش و مهارت ها از يك حوزه به حوزه ديگر)؛
علوم  درون  در  (هنر  ديگر3  درسی  ماده  درون  درسی  ماده  يك  دادن  قرار  طريق  از  تلفيق   .3 

اجتماعی)؛
 4. تلفيق از طريق هماهنگی آگاهانه4 (ادبيات و تاريخ)؛

 5. تلفيق از طريق فرايندها5 (رياضی، علوم، ادبيات با فرايند تفكر انتقادی تلفيق می شوند)؛
 6. تلفيق با استفاده از يك موضوع6 ( مسئله های واقعی يا پرسش های مورد عالقه دانش آموزان، 
فراهم  را  گوناگون  محتوايی  حوزه های  از  استفاده  زمينه  گرفته،  قرار  برنامه  سازماندهی  محور 

می آورد) (مهر محمدی، 1381 : 259).
شوبرت به نقل از مهرمحمدی (1986)، يكی ديگر از صاحب نظران قلمرو برنامه درسی، پنـج روش 

شامل: موضوع های مجزا، حوزه های گستـرده7، پروژه، هستـه اصلی8 و تلفيق را ارائـه كرده است. 
1. Incidental 
2. Reinforcement and Practice 

3. Embedding 
4. Coordination 
5. Processes 
6. Topic or Thematic Organization 
7. Broad Fields 

8. Core 
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سومين روش، يعنی پروژه1 از نوعی سازماندهـی حكايت دارد كه دانش آموزان را با موضوعی 
مستلزم  روش  اين  می شود.  انجام  آن  محور  بر  يادگيری  و  می كند  رو  به  رو  پروژه  نام  به  فراگير 

برقراری ارتباط ميان حوزه های گوناگون محتوايی است (همان: 256). 
اينك به چند نمونه از مطالعات پژوهشی كه در خارج از كشور درباره تلفيق انجام گرفته است، 

اشاره می كنيم:
1. روت كاتلين2 و همكاران مطالعه ای موردی با عنوان تلفيق از ديدگاه دانش آموزان، ساخت 
معنا در علوم مدارس ابتدايی انجام دادند. در اين مطالعه دانش آموزان كالس پنجم، آموخته های 
كردند.  تلفيق  داده،  ارتباط  علوم  درس  با  را  نويسندگی  كارگاه  و  اجتماعی  مطالعات  درس 
درون  هم  را  دانش  مؤثر،  شيوه های  به  دادند  نشان  سال،  پايان  مصاحبه هايی  در  دانش آموزان 

حوزه های موضوعی و هم ميان آن ها تلفيق می  كنند (كاتلين، 1992).
2. جيمز و بين3 در مقاله ای با عنوان برنامه درسی تلفيق شده در مدارس ميانی، سه بحث مهم 

را كه مورد توجه معلمان در مدارس ميانی بوده است را چنين  ارائه می كنند:
 • مدارس ميانی بايد عالوه بر آموزش كليات، برارتباط نوجوانان با جهان واقعی تمركز كنند؛

 • نوجوانان بر اساس عالقه و انگيزه به اين مدارس وارد شوند؛
 • اهداف نوجوانان در اين مرحله بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد.

كاربرد  تحصيلی  سطوح  همه  در  شده،  تلفيق  درسی  برنامه  كه  است  مقاله آن  اين  بزرگ  نتيجه 
و  (بين  كردند  انتخاب  ميانی  مدارس  اصالح  برای  را  آن  خود  مذاكره های  در  معلمان  اما  دارد، 

جيمز، 1992).
تلفيق  سطح  ميانی،  مدارس  در  تلفيق  سطح  پنج  عنوان   با  پژوهشی  در  نيز  شوماخر4   .3
برنامه  های درسی را توصيف می  كرد. اين پنج سطح روی يك پيوستار عبارت بودند از: مجزا، 

موازی، مكمل، شبكه ای و مضمون های تلفيقی؛ پژوهش او نشان داد: 
 • تلفيق برنامه درسی در صورتی اتفاق می  افتد، كه معلم مشعل دار آن باشد؛

1. Projects 
2. Katlin
3. James & Bean
4. Shomakher



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 28، سال هفتم، زمستان 1387 162

 • در برنامه های آموزشی ضمن خدمت، بايد فلسفه های انواع تلفيق معرفی شود؛
 • تركيب يك گروه ميان رشته ای از معلمان برای تلفيق موفقيت آميز ضروری است؛

 • محيط مدرسه را بايد برای پذيرش نوآوری آماده كرد (شوماخر، 1995). 

4. ديويس1 در رساله دكتری خود با عنوان باورهای حرفه ای و شرايطی كه از برنامه درسی تلفيقی 
در مدارس ميانی انگلستان حمايت می كند، خاطر نشان كرد برنامه های درسی بايد فرصت هايی را 
برای دانش آموزان فراهم كند تا اين نيازها به بهترين شكل تحقق يابند. نتايج پژوهش او نشان داد 
هم عوامل بيرونی و هم عوامل درونی، طراحی و اجرای برنامه درسی تلفيقی را هدايت می كنند. 
عواملی مانند شناخت فرد از برنامه درسی تلفيقی و مرحله رشد نوجوانی،از جمله عوامل درونی 
و استانداردهای برنامه درسی، ساختار مدارس، حمايت از اعضای تلفيق و مديريت مدارس، از 

جمله عوامل بيرونی به شمار می آيند (ديويس، 1999). 
5. هالباخ2 پژوهشی كيفی با عنوان انتظارات و واقعيات تلفيق برنامه درسی در مدارس ميانی 
انجام داده است. اين پژوهش دو حوزه، يعنی آموزش و ماهيت و ميزان تلفيق در مدارس ميانی  
را مورد توجه قرار می دهد. يكی از يافته های مهم او اين است كه يكی از پايه های مدارس ميانی، 
فعاليت های مربوط به برنامه درسی تلفيق بی مانندی را تدوين و اجرا كرده اند. به نظر هالباخ، بر 
اساس بررسی  های تاريخی، مفهوم تلفيق برنامه درسی فعاليتی است كه محتوا را در ميان رشته ها 
پيوند داده، سازماندهی می كند يا محدود به ساختاری است كه دانش آموزان تلفيق می كنند. ديدگاه 
گسترده تر، تلفيق اجتماعی و برنامه های درسی را در بر می گيرد. به عالوه صالحيت  های معلمان 
برای تلفيق برنامه های درسی، براساس نظم و ترتيب و جداول زمانی روزانه، كه فرصت و زمانی 

را برای برنامه ريزی مشترك باقی نمی  گذارند، محدود می  شود.
اظهارات معلمان در اين پژوهش نشان می  دهد انجام دادن فعاليت  های تلفيقی و آموزش گروهی 
آنان، توصيه های يادگيری بهتری را برای دانش آموزان فراهم می  كند. برای مثال يكی از معلمان 
بيشتر اوقات تلفيق به  مهارت های رياضی را در علوم به كار می  بريد،  علوم اظهار كرد وقتی شما 
طور طبيعی اتفاق می  افتد. همچنين معلمان بر لزوم فراهم كردن تجربه هايی كه يادگيری مدرسه را 

به دانش آموز و زندگی خارج از مدرسه پيوند دهد، تأكيد كردند (هالباخ، 2000).

1. Davic
2. Halbach
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پژوهش  ها و مطالعات ارزشمندی درباره تلفيق برنامه های درسی در پيشينه اين پژوهش وجود 
و  عملی  زمينه های  به  كمتر  اما  دارند،  برانگيزی  تحسين  و  علمی  اعتبار  آن ها  بيشتر  هرچند  دارد؛ 

كاربردی توجه كرده اند؛ نتايج برخی از آن پژوهش ها به شرح زير است: 
نظام  در  ابتدايی  دوره  درسی  برنامه  با  آن  مقايسه  و  تلفيقی  درسی  برنامه  الگوی  طراحی   .1
خاص  دوره  به  و  است  عام  تلفيق  مبحث  می دهد  نشان  پژوهش  اين  مهم  نتايج  ايران؛  آموزشی 
رشته ای،  ميان  شكل  به  بيرون  از  تلفيق  است:  ركن  سه  شامل  تلفيق  ندارد.  اختصاص  تحصيلی 

تلفيق از درون توسط دانش آموز و تلفيق از بيرون در قالب ساختار رشته ای (احمدی، 1380).
بر  ت أكيد  با  درسی،  برنامه  محتوای  سازماندهی  خصوص  در  نظری  چارچوب  ارائه   .2
سازماندهی  انواع  نظری،  به صورت  محقق  پژوهش  اين  در  اجتماعی؛  مطالعات  درسی  برنامه 
به عالوه  و  می دهد  ارائه  آن  معايب  و  محاسن  و  انواع  و  تلفيقی  سازماندهی  به ويژه  و  برنامه درسی 
رشته ای  ميان  شيوه  را،  اجتماعی  مطالعات  درسی  برنامه  محتوای  سازماندهی  شيوه  مناسب ترين 

می داند (ملكی، 1373).
3. بررسی كتاب های درسی علوم تجربی و ارائه الگويی برای درهم تنيدن برنامه درسی علوم 
ابتدايی؛ در اين پژوهش از الگوی همبسته در برنامه درسی در هم تنيده استفاده شده است و سپس 
فارسی  و  رياضيات  دينی،  يعنی  ديگر  درس های  در  را  تجربی  علوم  با  مشترك   و  مرتبط  مفاهيم 
می دهد (آقازاده،  ارائه  علوم،  درسی  برنامه های  ادغام  از  نمونه هايی  پايان   در  و  می كند  جستجو 

.(1375
4. اصالحات برنامه درسی ملی ژاپن با تأكيد بر رويكرد تلفيقی؛ در اين مقاله ضمن بحث و 
پژوهش گران  و  سيا ست گذاران  برنامه ريزان،  مديران،  معلمان،  بهره  گيری  هدف  با  نتيجه گيری 
آموزش و پرورش و به ويژه سازمان پژوهش و برنامه  ريزی آموزشی، شيوه استفاده از تجربه های 
است  شده  تبيين  و  ارائه  درسی  برنامه های  تلفيق  خصوص  در  ژاپن  پرورش  و  آموزش  نظام 

(سركارآرانی، 1381).
دارد؛  بخش  دو  مقاله  اين  نمونه؛  يك  ارائه  و  تلفيقی  رويكرد  با  درسی  برنامه  طراحی   .5
و  می پردازد  شده،  تربيت  حاضر  عصر  برای  كه  فردی  سيمای  ترسيم  و  تلفيق   مبانی  به  ابتدا 
چنين  تربيت  الزمه  می كند  تأكيد  سپس  و  برمی شمارد  گوناگون  ابعاد  در  را  او  خصوصيات 
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برنامه درسی،  تلفيق  انواع  ميان  از  مقاله  اين  است.  درسی  برنامه های  در  نظر  تجديد  انسانی  
است  كرده  پيشنهاد  را   اجتماعی  مطالعات  در  محتوا  با  مهارت  ها  تلفيق   محوريت   با  تلفيقی 

(هاشميان نژاد، 1381).
راهنمايی  اول  علوم  محتوای  سازماندهی  برای  تلفيقی  الگويی  ارائه  ضمن  حاضر  پژوهش 
تحصيلی  پيشرفت  بر  را  آن  اجرای  تأثير  پروژه،  يعنی  شوبرت،  پيشنهادی  روش  سومين  براساس 
چهار  راهنمايی  اول  پايه  علوم  كتاب  می دهد.  قرار  مطالعه  مورد  دانش آموزان،  اجتماعی  رشد  و 
بخش دارد: شيمی، فيزيك، زمين شناسی و زيست شناسی؛ هم اكنون اين بخش ها جدا از هم 
هستند و معموًال بدون ارتباط با هم تدريس می شوند. مبحث انتخابی، گرما است كه در هر چهار 
بخش كتاب علوم به صورت: اثر گرما بر حالت وحجم مواد (در بخش شيمی)، انرژی (در بخش 
بخش  گرما بر آن ها (در  گياهان و اثـر  شناسی) و اندام های  بخش زمين  فيزيك)، آب در هوا (در 
زيست شناسی) ارائه شده است. اين مباحث، در طرح برنامه ای درسی توأم با پروژه های گوناگون 
و شرح فعاليت های يادگيری دانش آموزان و گروه های تشكيل شده، و همچنين شرح فعاليت های  

ياددهی معلم، تلفيق و ارائه شده است.
مطالعه شده  كاربرد)  فهم،  شناختی (دانش،  حيطه  اول  سطح  براساس سه  تحصيلی  پيشرفت 
در  را  آن  بتوان  فقط  كه  طوری  به  است،  ذهن  در  مفاهيم  ذخيره  و  حفظ  دانش،  از  منظور  است. 
قبلی  سطح  از  عميق تر  به صورتی  مطالب  و  مفاهيم  درك  فهم،  از  منظور  كرد.  يادآوری  زمان  هر 
(دانش) است. منظور از كاربرد، استفاده از مطالب در موقعيت های زندگی واقعی است (سيف، 
و  فرد  برای  آن ها  رشد  كه  است  اجتماعی  مهارت های  داشتن  اجتماعی  رشد  از  منظور  1380)؛ 

جامعه پيامدهای مثبتی را در بردارد.

اهداف پژوهش
الف. هدف های اصلی

رشد  و  تحصيلی  پيشرفت  بر  پروژه ای   سازماندهی  شيوه  به  تلفيقی  الگوی  تأثير  مطالعه   .1
اجتماعی دانش آموزان؛

راهنمايی  اول  پايه  علوم  كتاب  محتوای  سازماندهی  چگونگی  خصوص  در  پيشنهاد  ارائه   .2
به صورت تلفيق؛
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ب. هدف های فرعی
1. تدوين طرح برنامه ای درسی با استفاده از روش تلفيق پروژه ای برای سازماندهی محتوای 

كتاب علوم پايه اول راهنمايی؛
2.مقايسه  تأثير به كارگيری محتوای تلفيق شده دركتاب علوم اول راهنمايی با محتوای تلفيق  

نشده آن به صورت فعلی؛
3. ارائه مدل برنامه درسی برای درس علوم اول راهنمايی؛

فرضيه های پژوهش
زير  عوامل  بر  می تواند  پروژه ای  سازماندهی  شيوۀ  به  تلفيقی  درسی  برنامه  طرح  از  استفاده 

تأثير گذار باشد:
1. افزايش دانش دانش آموزان؛  
2. قدرت فهم دانش آموزان؛

3. توانايی كاربرد دانش آموزان؛ 
4. مجموع نمرۀ پيشرفت تحصيلی سه سطح شناختی باال در دانش آموزان؛

5. رشد اجتماعی دانش آموزان؛

تعاريف
زير  شرح  به  آن ها  از  برخی  كه  می كند،  استفاده  اصطالحاتی  و  متغيرها  از  حاضر  پژوهش 

است:
محتوايی يا موضوع های درسی كه  تلفيق؛ به طور كلی تلفيق، يعنی درهم آميختن حوزه های 
گنجانده  مدارس  درسی  برنامه  در  يكديگر  از  مجزا  و  جداگانه  به طور  سنتی  آموزشی  نظام های  در 

شده اند (مهرمحمدی، 1381: 257).
دسته بندی  عناوين  از  يكی  درسی،  برنامه  پروژه ای  سازماندهی  يا  پروژه ها  پروژه؛  روش 
كه  است  سازماندهی  نوعی  آن  مبين  است؛  درسی  برنامه  قلمرو  صاحب نظران  از  يكی  شوبرت، 
پروژه،  محور  حول  يادگيری  می كند.  روبه رو  پروژه  نام  به  فراگير  موضوعی  با  را  دانش آموزان 
برنامه درسی  طرح  در   .(258 (همان:  است  محتوايی  حوزه های  ميان  ارتباط  برقراری  مستلزم 
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با  اجرا،  هنگام  تا  می گيرد  قرار  دانش آموزان  اختيار  در  گروهی  به صورت  پروژه هايی  پروژه ای، 
هدايت معلم به كار گرفته شوند.   

می شود.  شامل  را  كاربرد  و  فهم  دانش،  سطح  سه  تحصيلی،  پيشرفت  تحصيلی؛   پيشرفت 
با  كه  جريان هايی  با  و  می  گيرد  دربر  را  ذهنی  وتوانايی های  معلومات  دانش،  شناختی  حيطه 
فعاليت های ذهنی و فكری سروكار دارد، ارتباط دارد. معموًال بخش بزرگ فعاليت های آموزشی 
دارد  كار  سرو  شناختی  حوزه  با  تحصيل،  دوران  در  دانش آموزان  يادگيری  وكوشش های  معلمان 

(سيف، 1380: 136).
(همكاری،  اجتماعی  رشد  مؤلفه های  به  دانش آموزان  عكس العمل  نيز  اجتماعی  رشد 
پژوهش  ساخته در اين  محقق  آزمون  می شود كه در  شامل  همدلی) را  احترام و  مسئوليت پذيری، 

درج شده است.
                                                      

روش پژوهش
كاربردی و از حيث روش اجرا شبه تجربی است. در اين راستا از  نتايج  اين پژوهش از حيث 
گمارش تصادفی گروه ها، به گروه كنترل1و آزمايش2،  پيش آزمون و آزمون نهايی، استفاده می شود. 
از آن جا كه امكان گزينش و سپس گمارش يك به يك دانش آموزان با توجه به محدوديت های اداری 
و قانونی در آموزش و پرورش وجود نداشت، از كالس ها و دانش آموزان موجود در آن ها  به عنوان 
نمونه پژوهش استفاده شد تا به روال  عادی آموزش پرورش خللی وارد نشود. البته گروه ها تا حد 

امكان به صورت  زير همگن و مشابه سازی شده اند:
1. هر دو گروه از دانش آموزان دختر انتخاب شده اند؛

2. در هريك از مدارس  انتخابی، يك كالس به عنوان گروه كنترل و يك كالس به عنوان گروه 
آزمايش گزينش شده  است؛

3. دو ناحيه انتخابی به لحاظ شرايط جغرافيايی تقريبًا مشابه هم هستند؛
4. كالس های انتخابی همه از پايه اول راهنمايی بودند؛

5. مبحث انتخابی برای تدريس در هر دو گروه موضوع واحدی بود؛
6. شرايط آغازين هر دو گروه، ابتدا با پيش آزمون  مورد ارزيابی قرار گرفت؛

1. Control Group
2. Experimental Group



167تأثير تلفيق محتوای چهار بخش اصلی كتاب علوم ... 

 پژوهش با مراحل زيراجرا شد:
با   مصاحبه هايی  تلفيقی،  الگوی  از  استفاده  با  درسی  برنامۀ  طرح  و  آزمون ها  تهيه  برای   .1

معلمان  صورت گرفت و سپس طرح  برنامۀ درسی مورد نظر و آزمون ها تهيه شد؛
2. برای اجرای پژوهش در دو ناحيه از نواحی هفت گانه شهر مشهد، ضمن اخذ معرفی نامه و 
تأييد پژوهشكده كامياب سازمان آموزش و پرورش خراسان و انتخاب تصادفی نواحی 3 و 6، به 

مدارس انتخابی مراجعه كرديم؛ 
3. در هر مدرسه يك كالس از پايه اول از يك شيفت به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمايش 

و يك كالس از شيفت مخالف به عنوان گروه كنترل لحاظ شد. 
4. برای توجيه و آموزش معلمان نيز اقدامات گوناگونی انجام گرفت؛ از آن جمله می توان به  

موارد زير اشاره كرد:
• به هريك از معلمان مجری الگو در گروه آزمايشی، 4 ساعت آموزش داده شد؛

• با هدايت و نظارت يك متخصص برنامه ريزی درسی (كارشناس ارشد) به معلمان فرصت 
شده  انتخاب  های  كالس  از  غير  كالسی  در  را  الگو  خود،  اختيار  به  بيشتر   آشنايی  برای  تا  داديم 

(گروه آزمايشی و كنترل)، اجرا كنند؛
• برای هدايت بهتر معلمان در ابتدای طرح  برنامه درسی تلفيقی، اطالعات تكميلی  به صورت 

مكتوب ارائه شد؛ 
• طرح برنامۀ  درسی تدوين شده، در اختيار معلمان گروه آزمايشی قرارگرفت تا در دو جلسه 

90 دقيقه ای در مجموع 180 دقيقه، با نظارت و هماهنگی محقق، اجرا كنند؛
تدريس   را  مشابه  مبحث   مدرسه  برنامه  مطابق  و  عادی  به  طور  معلمان  كنترل،  گروه  در   •

كردند.
 

جامعه آماری ونمونه پژوهش
جامعه آماری اين پژوهش دانش آموزان دختر پايه اول مقطع راهنمايی نواحی 3 و 6 آموزش 
 4 از  درس  كالس   8 در  خوشه ای،  صورت  به  نمونه  گيری  هستند؛  مشهد  شهر  پرورش  و 
به  كالس  تصادفی 4  صورت  به  بعدی  گام  در  و  شد  انجام  وعصر)  صبح  مدرسه (شيفت های 
آزمايشی، كالسی از يك شيفت به عنوان گروه  كنترل و 4 كالس به عنوان گروه  عنوان گروه 
آزمايشی و كالسی از شيفت مخالف به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند.  تعداد دانش آموزان 
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8 كالس، در مجموع 205 نفر بودند كه 103 نفر درگروه آزمايشی و 102 نفر در گروه كنترل 
قرار گرفتند.

ابزارهای پژوهش
پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها از ابزارهای گوناگون محقق ساخته به شرح زير استفاده 

كرده است:
برای  پروژه ای؛  سازماندهی  شيوه  به  تلفيقی  الگوی  به  توجه  با  درسی  برنامه ای  طرح   .1
نظرخواهی شد. اين طرح دو قسمت دارد: يكی اطالعات  معلمان علوم نيز    تدوين اين طرح از 
شده  تلفيق  محتوای  ديگری  و  كار  روال  و   طرح  اجرای  راهنمای  وعينی،  كلی  هدف های  كلی، 
براساس  پروژه ای  عنوان  به  آن ها  از  كدام  هر  كه  است  شده  ارائه  مسائلی  پايان  در  گرما؛  مبحث 
عالقه در اختيار گروه های دانش آموزان قرار گرفت. سپس گروه ها با راهنمايی معلم و با استفاده 
شامل  كه  پروژه  تهيه  كلی  مراحل  به  توجه  با  پروژه ها  اين  كردند.  اجرا  را  پروژه ها  آزمايشگاه،  از 
انتخاب پروژه، برنامه ريزی پروژه، هدايت پروژه و ارزشيابی پروژه است، تهيه شده اند. بنابر اين 

مدل موصوف دو قسمت اصلی به شرح زير دارد: 
1ــ1ــ اطالعات كلی، هدف های كلی و عينی، راهنمای اجرای مدل و مراحل كار برای آگاهی 
معلمان در قسمت هدف های كلی، هدف های اصلی شامل باال بردن سطح دانش، درك و كاربرد 
پذيری،  مسئوليت  متقابل،  احترام  همكاری،  قبيل  از  اجتماعی  مهارت های  افزايش  همچنين  و 
قانون مندی و انضباط، مطرح شده است. برای اجرای صحيح اين  مدل، راهنمای اجرايی شامل 

هفت گام به شرح زير تهيه شده است:
1ــ1ــ1ــ ابتدا دانش آموزان را از  هدف ها و چگونگی اجرای اين مدل آگاه كنيد.

2ــ1ــ1ــ دانش آموزان را در دسته های 4  نفره و بر اساس عالقه خودشان باتركيب دانش آموزان 
قوی، متوسط و ضعيف، گروه بندی كنيد.
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3ــ1ــ1ــ دو مسئله اول را1 با انتخاب  خود دانش آموزان و  بقيه  را خودتان ميان گروه ها تقسيم 
كنيد.

4ــ1ــ1ــ وظيفه هر فرد از اعضای گروه را يك به يك مشخص كنيد.
ايجاد  عالقه  و  انگيزه  دانش آموزان  در  و  باشيد  داشته  را  راهنما   يك  نقش  كار  هنگام  5ــ1ــ1ــ 

كنيد.
6ــ1ــ1ــ هنگام تدريس، دانش آموزان را از شماره صفحات مورد نظر، آگاه سازيد.

شده،  گفته  نكات  به  توجه  با  را  شده  تلفيق  درس  طرح  قالب  در  شده  تهيه  محتوای  7ــ1ــ1ــ 
تدريس كنيد. 

و   شيمی  زيست شناسی،   ، فيزيك  بخش  چهار  از  گرما،  عنوان  با  شده  تلفيق  مبحث   1ــ2ــ 
پروژه  يك  عنوان  به  كدام  هر  كه  می شود  ارائه  مسائلی  پايان  در  است.  شده  انتخاب  زمين شناسی 
براساس عالقه در اختيار گروه های دانش آموزان قرار می گيرد. گروه ها با راهنمايی معلم و استفاده 

از آزمايشگاه پروژه ها را اجرا كنند. 
2. آزمون پيشرفت تحصيلی از مبحث انتخاب شده (گرما) 15 سؤال دارد، به طوری كه هر 5 
سؤال به يكی از سطوح (دانش، فهم وكاربرد) اختصاص يافته است. در اين آزمون از سؤاالتی كه 
معلمان علوم پيشنهاد دادند، نيز استفاده شد. محتوای اين آزمون هم به عنوان پيش آزمون و هم 

به عنوان آزمون نهايی مورد استفاده قرار گرفته است.
3. آزمون رشد اجتماعی 40 سؤال اوليه داشت كه در مراحل اعتبار سنجی2 سؤال آن حذف 

١. مسائل مورد نظر عبارتند از:
 • برای جدا کردن دو ليوان که در هم گير کرده اند، چه راهی پيشنهاد می کنيد؟

 • آيا گرم کردن يک مايع در سرعت تبخير آن مؤثر است؟ آزمايش کنيد.

 • وقتی درب شيشه استونه را کمی باز می گذاريم چه اتفاقی می افتد؟ آزمايش کنيد و علت را توضيح دهيد.

 • تفاوت دمای آب را در يک ظرف شيشه ای  و يک ظرف سفالی را آزمايش کنيد.

 • با انجام دادن يک آزمايش نشان دهيد که گرما باعث انبساط می شود.

 • چرا مايع داخل دماسنج باال و پايين می رود؟ با انجام يک آزمايش علت را بيان کنيد.

 • قرص  های نفتالين را مدتی در يک ظرف در باز قرار دهيد . پس از مدتی چند بلور بسيار ريز نفتالين در ظرف مشاهده می  کنيد. 

اين آزمايش را انجام دهيد و علت آن را بيان کنيد.



فصلنامۀ نوآوری های آموزشی، شمارۀ 28، سال هفتم، زمستان 1387 170

شد. محتوای اين آزمون، هم به عنوان پيش آزمون و هم به عنوان آزمون نهايی استفاده شده است.
 

روايی١ و پايايی٢ ابزارها
روايی آزمون پيشرفت تحصيلی و آزمون رشد اجتماعی با استفاده از نظر 10 نفر  متخصص كه 
مدرك كارشناسی ارشد علوم تربيتی داشتند و حدود 20 نفر از معلمان علوم دوره راهنمايی تعيين 
شد. پايايی آزمون ها به روش دونيمه كردن و با استفاده از فرمول اسپير من براون  با اجرا روی 30 
نفر از دانش آموزان پايه اول راهنمايی معين شد. ضريب پايايی آزمون پيشرفت تحصيلی 87٪  و 

ضريب پايايی آزمون رشد اجتماعی 83٪  محاسبه شده است.

روش تحليل يافته های پژوهش    
توصيفی (ميانگين،  آمار  های  شاخص  از  استفاده  با  اين كه  بر  عالوه  يافته ها،  تحليل  و  تجزيه 
فراوانی، درصد، نمودار) صورت گرفت، از روش های آمار استنباطی به ويژه آزمون t و آزمون 
(u) من ويتنی نيز استفاده شد. ابتدا در گروه آزمايشی، نمرات پيش آزمون از نمرات آزمون نهايی 

كم شد و از حاصل اين تفاوت، نمره ای جديد (A) به دست آمد. سپس به همين شيوه برای گروه 
فرضيه های  نمرات  و  داده ها  برای  نرماليتی  آزمون  از  پس  شد.   محاسبه   (B)جديد نمره ای  كنترل 
آزمون  از  فرضيه های (1،4)  نمرات  و  داده ها  برای  و  مستقل،  گروه های   t آزمون  از   (5 ،3 ،2)

من ويتنی (u)  استفاده شد.
                                                    

يافته ها ی پژوهش 
تفسير  و  تحليل  سپس  و  ارائه  زير  شرح  به  تفكيك  به  فرضيه ها  بررسی  نتايج  قسمت،  اين  در 

می شوند:
فرضيه اول:     استفاده از طرح تلفيقی به شيوه سازماندهی پروژه ای بر افزايش دانش دانش آموزان 

تأثير دارد.
آزمون پيشرفت تحصيلی 5 سؤال مربوط به سطـح دانـش دارد و 5 نمره را به خود اختصاص 

داده  است . 
1. Validity 
2. Reliability 
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جدول شماره ١. نتايج اجرای آزمون آماری من ويتنی برای بررسی تفاوت نمرات در سطح دانش

ميانگين پيش
آزمون

ميانگين
آزمون نهايی

تفاضل پيش آزمون 
d و آزمون نهايی

نمره جدول 
احتمال نمرۀ zمن ويتنی

معناداری

2/013/991/97گروه آزمايش
1637/5-8/ 6830/001

2/152/340/19گروه كنترل

تحليل: داده های جدول 1 تا حدی  باال بودن ميانگين نمرات آزمون نهايی در گروه آزمايش را 
نشان می دهد.

با توجه به ناپارامتری بودن نمرات سطح دانش (توزيع غير نرمال بر اساس آزمون نرماليتی)، 
از آزمون (u) من ويتنی استفاده شده است. نتايج  فوق با احتمال 95٪ فرضيه اول را تأييد می كنند و 

نشان می دهند ميان نمرات فوق تفاوت معنادار وجود دارد.
اين  در  پروژه ای  درسی  برنامه  طرح  می دهد،  نشان   1 جدول  نتايج  كه  همان طور  تفسير:  
پژوهش، بر افزايش ميزان دانش آموزان گروه آزمايش در مقايسه با گروه كنترل با احتمال 95٪ تأثير 
معنادار ايجاد كرده است. به عبارت ديگر افزايش نمره سطح دانش گروه آزمايش را می  توان تا حد 

زيادی به تأثير محتوای تلفيق شده نسبت داد.
فرضيه دوم: استفاده از طرح تلفيقی به شيوه سازماندهی پروژه ای بر ميزان فهم دانش آموزان 

تأثير دارد.
آزمون پيشرفت تحصيلی، 5 سؤال مربوط به سطـح فهم دارد و 7/5  نمره را به خود اختصاص 

داده  است. 
جدول شماره ٢. نتايج اجرای آزمون آماری t گروه های مستقل برای بررسی 

تفاوت نمرات در سطح فهم

ميانگني 
پيش آزمون

ميانگني آزمون 
نهايی

  تفاضل پيش آزمون و
d آزمون نهايی

درجه 
t آزادیt مقدار

احتمال 
معناداری

3/336/062/73گروه آزمايش
2037/8380/001

3/244/050/81گروه كنترل
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تحليل: داده های جدول 2،  تا حدی باال بودن ميانگين نمرات آزمون نهايی در گروه آزمايش 
را نشان می دهد.

با توجه به نرمال بودن داده ها موجب شد تا برای بررسی فرضيه دوم از آزمون t گروه های مستقل 
به صورت مقايسه تفاضل نمرۀ دو گروه آزمايش وكنترل استفاده شود. نتايج  فوق با احتمال ٪95 

فرضيه دوم را تأييد می كنند و نشان می دهند ميان نمرات فوق تفاوت معنادار وجود دارد.

تفسير
    نتايج جدول 2 نشان می دهند استفاده از طرح برنامه درسی پروژه ای بر افزايش فهم دانش آموزان 

در گروه آزمايش، در مقايسه با گروه كنترل با احتمال 95٪  تأثير معنادار ايجاد كرده است .
فرضيه سوم: استفاده ازطرح تلفيقی به شيوه سازماندهی پروژه ای بر توانايی كاربرد فراگيران 

تأثير دارد.
  آزمون پيشرفت تحصيلی ساخته شد، 5 سؤال مربوط به سطـح كاربرد دارد و 7/5 نمره را به 

خود اختصاص داده است. 
    

جدول شماره ٣. نتايج اجرای آزمون آماری t گروه های مستقل برای بررسی 
تفاوت نمرات در سطح کاربرد

ميانگين 
پيش آزمون

ميانگين
آزمون نهايی

تفاضل پيش آزمون 
d و آزمون نهايی 

درجه 
مقدار tآزادی

احتمال 
معناداری

2/585/492/91گروه آزمايش
 20310/8020/001

2/132/490/36گروه كنترل

تحليل: داده های جدول 3 تا حدی باال بودن ميانگين نمرات آزمون نهايی در گروه آزمايش را 
نشان می دهند. با توجه به نرمال بودن داده ها برای بررسی فرضيه سوم  نيز  از آزمون t گروه های 
فوق  نتايج   است.  شده  استفاده  وكنترل  آزمايش  گروه  دو  نمرۀ  تفاضل  مقايسه  صورت  به  مستقل 
با احتمال 95٪  فرضيه سوم را نيز تأييد می كنند و نشان می دهند ميان نمرات فوق تفاوت معنادار 

وجود دارد.
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تفسير: نتايج جدول 3 نشان می دهد طرح برنامه  های درسی پروژه ای تأثير معناداری بر تفاضل 
سطح كاربرد ايجاد كرده است. به عبارت ديگر می توان  گفت عملكرد گروه آزمايش نسبت به گروه 
كنترل با احتمال 95٪  درسطح كاربرد، نشانه تأثير بيشتر استفاده ازطرح تلفيقی به روش پروژه بوده 

است. 
فرضيه چهارم: استفاده از الگوی تلفيقی به شيوه سازماندهی پروژه ای بر مجموع نمره پيشرفت 

تحصيلی تأثير دارد.
نمره سه سطح دانش، فهم و كاربرد را برای بررسی اين فرضيه  روی هم به عنوان يك نمره كل 

درنظر گرفتيم و سپس مانند ساير فرضيه ها رفتار كرديم.

جدول شماره ٤.  نتايج اجرای آزمون آماری من ويتنی برای بررسی تفاوت مجموع نمرات 
سطح دانش، فهم و کاربرد آزمون پيشرفت تحصيلی روی هم

ميانگين 
پيش آزمون

ميانگين
آزمون نهايی

تفاضل پيش آزمون 
d و آزمون نهايی 

نمره جدول 
من ويتنی

Z احتمال مقدار
معناداری

2/583/871/29گروه آزمايش
595/5-10/ 9710/001

2/332/700/37گروه كنترل

تحليل: داده های جدول 4 نيز  تا حدی باال بودن ميانگين نمرات آزمون نهايی در گروه آزمايش 
را بيان می كنند. با توجه به ناپارامتری بودن جمع كل  نمرات سه سطح دانش، فهم و كاربرد آزمون 
پيشرفت تحصيلی روی هم (توزيع غير نرمال بر اساس آزمون نرماليتی)، از آزمون (u) من ويتنی 
استفاده شده است. نتايج  فوق با احتمال 95٪  فرضيه پنجم  را تأييد می كنند و نشان می دهند ميان 

نمرات فوق تفاوت معنادار وجود دارد.
تحصيلی  پيشرفت  نمره  مجموع  روی  تلفيقی  الگوی  می دهند  نشان   4 جدول  نتايج  تفسير: 
بنابراين  است .  داشته  معناداری  تأثير  نيز  آزمايش  گروه  در  وكاربرد  فهم  دانش،  سطح  سه  شامل 
هر  نمرۀ  افزايش  بر    ٪95 احتمال  با  پروژه ای،  روش  به  تلفيقی  الگوی  از  استفاده  گفت  می توان 
كنترل  گروه  با  مقايسه  در  آزمايش  گروه  در  تحصيلی  پيشرفت  يا  وكاربرد)  فهم  سطح (دانش،  سه 

تأثيرداشته است.
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اجتماعی  رشد  بر  پروژه ای  سازماندهی  شيوه  به  تلفيقی  ازطرح  استفاده  پنجم:  فرضيه 
دانش آموزان تأثير دارد.

نمرۀ كل آزمون رشد اجتماعی 114 است، كه بر اساس دامنه تغيير نمرات  ميان 80 تا 110 در 
پنج طبقه دسته بندی شده  است. 

جدول شماره ٥.  نتايج اجرای آزمون آماری t گروه های مستقل برای بررسی تفاوت 
نمرات حاصل از آزمون رشد اجتماعی

ميانگين پيش 
آزمون

ميانگين 
آزمون نهايی

  تفاضل پيش آزمون و
d آزمون نهايی

درجه 
احتمال مقدار tآزادی

معناداری

3/043/640/6گروه آزمايش
2036/1740,001

3/273/330/06گروه كنترل

تحليل: داده های جدول 5 نيز  تا حدی  باال بودن ميانگين نمرات آزمون نهايی در گروه آزمايش 
را نشان می دهند.

مستقل  گروه های   t آزمون  از  داده ها  بودن  نرمال  به  توجه  با  نيز  چهارم  فرضيه  بررسی  برای 
به صورت مقايسه تفاضل نمرۀ دو گروه آزمايش و كنترل استفاده شده است. نتايج  فوق با احتمال 
95٪ فرضيه چهارم را تأييد می كنند و نشان می دهند ميان نمرات فوق تفاوت معنادار وجود دارد. 

رشد  نمرات  برتفاضل  معناداری  تأثير  تلفيقی،  طرح  می دهند  نشان   5 جدول  نتايج   تفسير: 
اجتماعی گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل  داشته است. به عبارت ديگر نمرۀ باالتر رشد اجتماعی 

در گروه آزمايش با احتمال 95٪ تأثير استفاده از طرح تلفيقی به روش پروژه را نشان می دهد.

بحث و نتيجه گيری 
مفاهيم رشته های گوناگون دانش بشری به طور معمول در قالب كتاب های درسی (البته به عنوان 
بخش از برنامه درسی) به صورت مجزا تعيين و  سازماندهی می شوند؛ اما وقتی در زندگی واقعی 
با مسئله يا موقعيتی چند بعدی مواجه می شويم، نمی پرسيم چه بخشی از رياضيات و علوم و چه 
بخشی از معارف برای حل مسئله مؤثر است، بلكه سعی می كنيم برای حل آن مسئله و گذر از آن 
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موقعيت، با استفاده از منابع دانش گوناگون، مهارت الزم را به دست آوريم.
  برنامه های درسی تلفيقی می تواند دانش، مهارت و نگرشی را كه دانش آموزان برای زندگی 
می كند  تأكيد  نيز  پستالوزی1  كند.  منتقل  آنان  به  دارند،  نياز  آن  به   ومنطقی  متعادل  فعال،  مؤثر، 

دانش آموزان، رشته های علمی را توأم با هم بهتر ياد می گيرند. 
تلفيق علوم و متناسب ساختن آن ها با توانايی ها و عاليق دانش آموزان موجب تحقق يادگيری  
شده اند،  تلفيق  يكديگر  با  آن ها  درسی  موضوع های  كه  درسی  برنامه های  در  می شود.  معنادار 
مرزهای خارجی دانش بشری از ميان می رود و وحدت الزم برای درك واقعی تر مسائل اجتماعی 
و انسانی فراهم می شود. به عالوه، به كارگيری دانش موجب می شود تا دانش آموزان امكان توليد 

دانش را داشته  باشند و يادگيری برای آنان جالب و  شوق انگيز باشد.
به صورت  را  درسی  برنامه های  در  تلفيقی  سازماندهی  شيوه   گوناگون،  پژوهش های  اگرچه 
نظری مورد تأكيد قرار می دهند، اما در اين پژوهش ابتدا طرح برنامه درسی تلفيقی و سازماندهی 
كرده   پيدا  عملی  جنبۀ  رفته،  فراتر  نظری  بحث  از  امر  اين  شود؛  اجرا  سپس  و  تدوين  پروژه ای 

است.
نتايج ارزيابی فرضيه های پژوهش، تأثير اجرای طرح برنامه درسی تلفيقی و سازماندهی پروژه ای 
را بر افزايش دانش، افزايش توان فهم و افزايش توان كاربرد و سپس بر افزايش مجموع نمره اين سه 
سطح بر روی هم و باالخره  بر افزايش نمره رشد اجتماعی شامل مهارت های همكاری، احترام 
متقابل، مسئوليت پذيری، قانون مندی، انضباط و امثال آن را به صورت معنادار در نمونه آماری 
نشان داد. در همه اين موارد نمره آزمون نهايی دانش آموزان گروه آزمايش كه با مدل محتوای تلفيق 
روش  به  كه  كنترل  گروه  در  دانش آموزان  نهايی  آزمون  نمره  با  شدند،  مواجه  پژوهش  اين  در  شده 

عادی مبحث گرما را ياد گرفتند، تفاوت زيادی داشت.
البته علی رغم كمبودها و مشكالت اجرايی پژوهش و پيچيدگی مفهوم تلفيق، الزم است محققان 
و برنامه ريزان برای تغيير شيوه های برنامه ريزی درسی فعلی (مانند سازماندهی مجدد و تلفيق) بسيار 
بكوشند. اين موضوع مستلزم همكاری همه جانبه مديران، معلمان و برنامه ريزان درسی است. 
احمدی  مطالعات  نتايج  با  می كند،  فراهم  را  بعدی  مطالعات  زمينه  اينكه  ضمن  تحقيق  اين  نتايج 
و  کودک  طبيعت  به  توجه  و  همه جانبه  رشد  بر  تأکيد  با  تربيت  و  تعليم  بزرگ  مربی  به عنوان  (١٨٢٧ــ١٧٤٦)  پستالوزی  هانری   .١

تفاوت های فردی آنان تأثير عميقی بر رشد مدارس ابتدايی بخشيده است.
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(1380)، ملكی (1373)، آقازاده (1375)، سركار آرانی (1381) و هاشميان  نژاد (1381) تا 
حدودی همخوانی و همسويی دارد. تمام اين مطالعات به طور صريح يا ضمنی بر ضرورت تلفيق 

و تدوين مدل و طرح عملی تأكيد كرده اند.
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ضميمه
اين  در  كرد؛  خواهد  طوالنی  را  مقاله  جزئيات  تمام  با  شده  تلفيق  درسی  برنامه  مدل  تشريح 

قسمت اين مدل را به اختصار شرح می دهيم؛ برنامه درسی تلفيق شده، دو قسمت اصلی دارد: 
الف. شرح مدل شامل اطالعات كلی، هدف های كلی و عينی، راهنمای اجرای مدل و مراحل 

كار برای آگاهی معلمان:
كاربرد  و  درك  دانش،  سطح  بردن  باال  شامل  اصلی  هدف های  كلی،  هدف های  قسمت  در 
مسئوليت پذيری،  متقابل،  احترام  همكاری،  قبيل  از  اجتماعی  مهارت های  افزايش  هم چنين  و 
قانون مندی و انضباط، مطرح شده است. برای اجرای صحيح اين  مدل، راهنمای اجرايی شامل 

هفت گام به شرح زير برای معلم تهيه شده است:
1. ابتدا دانش آموزان را از هدف ها و چگونگی اجرای اين مدل آگاه كنيد.

2. دانش آموزان را براساس عالقه خودشان در دسته های 4 نفره با تركيب دانش آموزان قوی، 
متوسط و ضعيف، گروه  بندی كنيد.

3. دو مسئله اول  را با انتخاب دانش آموزان و بقيه را خودتان ميان گروه ها تقسيم كنيد.
مسائل مورد نظر در بند 3 عبارتند از:

• برای جدا كردن دو ليوان كه در هم گير كرده  اند ، چه راهی پيشنهاد می  كنيد؟
• آيا گرم كردن يك مايع بر روی سرعت تبخير آن مؤثر است؟ آزمايش كنيد.

• وقتی درب شيشه استونه را كمی باز می  گذاريم، چه اتفاقی می  افتد؟ آزمايش كنيد و علت 
را توضيح دهيد.

• تفاوت دمای آب را در يك ظرف شيشه  ای  و يك ظرف سفالی آزمايش كنيد.
• با انجام دادن يك آزمايش نشان دهيد كه گرما باعث انبساط می  شود.

• چرا مايع داخل دماسنج باال و پايين می  رود؟ با انجام دادن يك آزمايش علت را بيان كنيد.
• قرص  های نفتالين را مدتی در يك ظرف در باز قرار دهيد. پس از مدتی چند بلور بسيار ريز 
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نفتالين در ظرف مشاهده می  كنيد. اين آزمايش را انجام دهيد و علت آن را بيان كنيد.
4. وظيفه هر فرد از اعضای گروه را يك به يك مشخص كنيد.

5. هنگام كار نقش يك راهنما را داشته باشيد و در دانش  آموزان انگيزه و عالقه ايجاد كنيد.
6. دانش  آموزان را از شماره صفحه تصاوير مورد استفاده از كتاب، آگاه سازيد.

7. محتوايی كه در قالب يك طرح درس تلفيق شده است و در پايان مدل قرار دارد را با توجه 
به نكات گفته شده تدريس كنيد.

فيزيك،  بخش  چهار  در  مبحث  اين  تلفيق  گرما، از  مبحث  عنوان  با  تلفيق شده  محتوای  ب. 
مسائلی ارائه شده است كه  پايان مدل  تهيه شده است. در  زمين شناسی  شيمی و  زيست شناسی، 
هر كدام به عنوان يك پروژه براساس عالقه در اختيار گروه های دانش آموزان قرارمی گيرد؛ سپس 
به  توجه  با  پروژه ها  اين  می  كنند.  اجرا  را  پروژه  آزمايشگاه  از  استفاده  و  معلم  راهنمايی  با  گروه ها 
مراحل تهيه پروژه، يعنی: انتخاب پروژه، برنامه ريزی پروژه، هدايت پروژه و ارزشيابی پروژه، 

تهيه شده  اند. 


