
 

182 

 

 و علوم تربیتی   مطالعات روانشناسی

 1401  زمستان،  4، شماره  8دوره  

 182  -203صفحات  

Online ISSN: 2476-4477 

Print ISSN: 2538-2071 

www.irijournals.com 

 ديدگاه معلمان  مدارس عادي از  راهكارهاي غني سازي برنامه ريزي درسي در
 

 محمدحسین اسدي زيدآبادي

کرمان  باهنر شهید   دانشگاه «درسی  ریزی  برنامه» ارشد  کارشناسی دانشجوی   

 سیرجان   شهرستان   پرورش و آموزش اداره   کارمند

 

 چكیده 

ی در مدارس عادی از دیدگاه معلمان یافته های پژوهش نشان  درس  ریزیسازی برنامهپژوهش حاضر با عنوان راهكارهای غنی

-بین مولفه  و در میانگین بدست آمده  (ارزشیابی  ، روش تدریس  ،محتوا  ، اهداف)  های مورد مطالعه در این تحقیقمیدهد مولفه

مطالعه  های  دارد  مورد  وجود  معنادار  مولفه  از   .رابطه  موردبین  های  های  مولفه  عا  ، مطالعه  از  حوزه  و  طفی  آموزشی  اهداف 

تلفیقی و روش تدریس حل مسئله استاندارد  ،محتوای  ارزشیابی  استفاده  بینی کننده های معنی  ،و    سازی داری در غنیپیش 

 .  شمار می روند درسی به ریزی برنامه

 

 رزشیابیا ،محتوای تلفیقی  ،روش تدریس ،اهداف آموزشی ،برنامه درسی  ،غنی سازیهاي كلیدي:  واژه
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 : مقدمه

نظام آموزشی سنتی را از بسیاری جهات به شدت   ،وقوع انقالب اطالعاتی از سویی و پیشرفت روز افزون فناوریها از سوی دیگر

در شرایطی که حجم علم    ،عدم کارآیی نظام پیشین حافظه مدار  . کندتحت تاثیر قرارداده است تحوالتی را به آن متحمل می 

دنیایی که امروزه دانش آموزان   .را الزامی کرده است  ،تغییر رویكرد سنتی به رویكرد حل مسئله  ،ر میشودسال دو براب  5/5-5در

های  شاخصهای کسب موفقیت  ،تربیت  ،عصر فن آوری اطالعات و ایده جهانی شدن  ،با آن مواجه هستند در حال تغییر است

 (  1384 ،منطقی)  دگرگون کرده است ، زندگی را

بحران    سازگاری  جدید توانایی  عصر  نیازهای  و  انتقادی  ،ها  تفكر  چون  مهارتهایی  و  یادگیری  و  آموزش  یادگیری    ،مستلزم 

همگام با تحوالت روزافزون علم   .آموزان استگیری به دانشتحلیل و تفسیر اطالعات و استفاده بهینه از آن در تصمیم ،اجتماعی

شاید بیشتر از سایر سازمانها و نظامها عرضه تغییر و تحول   ،تهات را به طور سریع پذیرفنظام آموزشی نیز تغییر  ،و تكنولوژی

ای از تغییر و تحوالت به پشتوانه گسترش و توسعه علم و رونق بخشیدن به اندیشه اند و خود زمینه ساز و سرعت دهندهگردیده

اند ر در  موزشی و به طور کلی تغییموزشی و روشها و مسائل آمواد و محتوای آ  ، تغییر اهداف برنامه های درسی  . و تفكربوده 

با شكوفاسازی این استعدادهای بالقوه افراد   ،یادگیری و همگانی شدن با نوآوریها امری مسلم انكارناپذیر است  _فرایند یاددهی

  .جتماعی الزم را کسب کنندهای فردی و امولد و عامل تغییر را تربیت کند که شایستگی  ،نوآور  ؛گشا مشكل  ، آفریننده  ، کاوشگر

های عظیم  رود که در قبال این سرمایهو از این رو از آموزش و پرورش انتظار می  .ال ایجاد خواهد شدای ایدهبدین ترتیب جامعه

 فناوریهای جدید اطالعاتی و نوآوری در روشهای آموزشی از این فرصت استثنایی استفاده کند و از  ، فضای آموزشی الزم  ،انسانی

 تر و تعهدات آنها در قبال جامعه و خانواده ها بیشتر گردیده است امروز سنگین  موزشی نیز در جوامعاین رو وظیفه نظامهای آ

  .(1379 ،شریعتمداری)

 

 : طبقه بندي هدفهاي آموزشي معروف به طبقه بندي بلوم

نامهای حوزه شناختی با  ابتدا به سه دسته کلی  این طبقه بندی هدفهای آموزشی  حرکتی    –  روانیحوزه    ،حوزه عاطفی  ،در 

 (  1386 ،سیف) .تقسیم شده اند و هر یك از این حوزه ها یا حیطه ها هم شامل تعدادی طبقه است

های خاص آنهاست و نه متمایزکردن آنها به صورت طبقات کامال مجزا   بندی اهداف در سه حیطه به دلیل تاکید بر جنبهطبقه  

مثال اهداف مربوط به    ؛توان مرز مشخصی بین این سه حیطه تعین کردجه نمیی آموزشی به هیچ وزیرا در فعالیتها  ،و نامربوط

استدالل در حوزه شناخت    ،تصور  ،تفكر  ،تشخیص  ؛ادراك  ؛فرایندهای دانستن اهداف    ،گیرندقرار میقضاوت و  -در حالی که 

احساس به  معطوف  مقوله    ؛آموزشی  جزو  باورها  و  نگرشها  هستندهیجان  ا  ؛عاطفی  دسته  آن  کهو  اهدافی  مهارتهای    ز  مبین 

-حرکتی قرار می_نواختن آالت مختلف موسیقی در حوزه روانی    ؛خیاطی کردن  ؛تایپ کردن  ،مانند نوشتن  ،حرکتی هستند

اما برای   ؛ندابلكه به صورت شبكه ای یكپارچه پیوسته و درهم تنیده  ؛همانطور که گفتیم این اهداف جدا از هم نیستند  .گیرند

بعضی از حرکات   ؛کنیممثال وقتی که تفكر می  ؛ها بررسی کردباید آن را جدا از سایرحیطهویت یك حیطه به ناچار  مطالعه یا تق

و یا کمتر    گذاریم ابزار آن را نیز کنار می   ؛ کنیمو یا وقتی احساس شكست در فراگیری هنری می  ؛ گذاریمرا نیز به نمایش می 

 (  1988 ؛ یج و برالینربه نقل از گ1386 ،شعبانی ) . کنیمتمرین می

معلومات   و  دانش  شناختی  مهارتهای  حوزه  و  تواناییها  میو  بر  در  را  دیگر  به  . گیردذهنی  به    ، سخن  شناختی  حوزه  هدفهای 

و فكری سروکار دارند مربوط می جریانهایی فعالیتهای ذهنی  با  بابت نگران    .شوندکه  این  از  از   است که یكیمثال وقتی معلم 
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حوزه شناختی   آموز بهدانش  نگرانی او در رابطه با مشكل ،حساب با مشكل مواجه استکردن مسائل درسدر حلن او آموزادانش

در   ،آموزانمعلمان و کوششهای یادگیری دانشکه بخش اعظم فعالیتهای آموزشی  وضوح پیداست  به    ؛بنابراین  .شودمیمربوط  

 (  1386 ،سیف) به حوزه شناختی ارتباط دارد ،یلف آنها در دوران مختلف تحصرابطه با وظای

 

 : براساس طبقه بندي بلوم در شش سطح قرار مي گیرد كه عبارتند از  1حوزه شناختي 

 ارزشیابی   ،ترکیب  ؛تجزیه و تحلیل ؛کاربرد  ؛ درك و فهم ؛دانش

وقتی معلم از این بابت نگران است که   ؛ برای مثال  .گذاری سروکار داردو ارزش    ، قدردانی  ؛نگرش  ؛حوزه عاطفی با عالقه انگیزش

مربوط    2آموز به حوزه عاطفینگرانی او در رابطه با مشكل دانش  ، دهدای به درس فیزیك نشان نمیآموزان او عالقهیكی از دانش

در تحقق بخشیدن به هدفهای    ،یمچه مستقیم و چه غیرمستق  ، در ضمن آموزش هدفهای حوزه شناختی  ، شود همه معلمانمی

کاربرد    ، دهندچون غالبا محتوای برنامه های درسی را هدفهای حوزه شناختی تشكیل می  ،با این حال   . کوشندطفی نیز میعا

 (  همان منبع) .حوزه عاطفی در سطح آموزشگاهها به اندازه حوزه شناختی شهرت نیافته است

نمودن حد و    ما به فراهم"عاطفی نوشته اند  وجه به هدفهای آموزشی در حیطهدر بیان ضرورت ت  (1974)  کرات هول و دیگران

هیجانهای متعادل و هیجان های قوی نیازمندیم این ترتیب به   ؛به ترتیب هیجانهای نسبتا خنثی  ؛ای برای تعیین هیجانهادامنه

بر میگیر  ؛تنها شامل هیجانهای مثبت است زمینه    مانند  را نیز آنان زمینه عاطفی    ."دبلكه احتماال هیجانهای منفی را نیز در 

براساس جذب ارزش در ساختار    ؛ترتیب این طبقه بندی  .های شناختی از آسان به مشكل به پنج سطح طبقه بندی کرده اند 

  .ذهنی صورت گرفته است

به صورت   ا نگرش معین یعنی با توجه به میزانی که یك عالقه ی   ،هدفهای طبقات حوزه عاطفی با توجه به اصل درونی سازی

 (  1386 ،سیف)  .سازمان یافته است ، آیدد در میی از سبك زندگی فر بخشی اساس

-منظور از جذب ارزش در ساختار ذهنی این است که عواطف و ارزشهای مطلوب ابتدا به طور ناقص و آزمایشی پذیرفته می 

 .  بول قرار میگیرندق و سپس بتدریج نوع کاملتر آن در سطوح عالی تر اهداف مورد ؛شوند

 

 : رحیطه عاطفي عبارتند ازف اهداف دسطوح مختل

   سازماندهی ارزشها -4  ارزشگذاری -3  پاسخ دادن -2  دریافت وتوجه کردن -1

دهد و میل به تحمل در برابر شنیدن یا دیدن آن  شامل رفتارهایی است که از وجود پدیده یا الگو خبر می  ؛ این دسته از هدفها

-آموز از حالت خنثی بیرون میدانش  ،در این مرحله  ،طفی استن ترین سطح حیطه عادریافت و توجه پایی  .سازدا نمایان میر

نخستین گام   ،توجه به یك پدیده  .کندیا الگو توجه می  ؛مثال به نوع خاصی از هنر  ؛شودآید و به یك شرکت فعال تبدیل می

 .  نماید ی یابی مو ارزش ؛کند ز نظر میدهد نگرش پیدا میآموکه دانش برای طی کردن مراحلی است

 دریافت وتوجه

شود و تا توجه حساب شده نسبت به    نسبت به موضوع شروع  ،آموزو هدایت توجه دانش  حفظ  ؛عبارت است از جلبدر آموزش   

آموزان را توجه دانش  ؛ایجاد شرایط مطلوبوظیفه معلم این است که با ارائه الگوی مناسب یا    ؛بنابراین  ، آن موضوع ادامه یابد

 
1 Cognitive domain 
2 effective domain 
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دانش آموزان فعالیتهای آموزشی را با عالقه دنبال خواهند    ، اگرچنین کاری صورت گیرد  .وزش جلب کندت به موضوع آمنسب

 .  کرد

 

 : دريافت كردن ازسه خرده طبقه زيرتشكیل يافته است

اما در    . تی داردای جنبه شناخاین خرده طبقه تا اندازه  .ركهای آشكاریك پدیده یا محآگاه شدن نسبت به جنبه  : آگاهی  -الف

بلكه صرفا جنبه هشیار بودن یادگیرنده نسبت به محرك مورد   ،تاکید بر توانایی یادآوری اطالعات نیست  ،برخالف دانش   ،اینجا

 .  فقط از وجود محرك آگاه می شود ، نظراست یعنی یادگیرنده

به پذیرش  -ب به مورد مال  :میل  اندیشهتمایل  این خرده طبقهها و عقاید دیگران  حظه قرار دادن  بندی    ،در  گرچه در طبقه 

 .  حوزه عاطفی یك مرحله باالتر آمده ایم اما هنوز رفتار یك ظاهر شناختی دارد

انتخابی یا کنترل شده  -ج ه  تواند در سطح هشیار یا نیمه هشیار بین مشكل و زمیندر این خرده طبقه یادگیرنده می  : توجه 

تواند توجه خود را کنترل کند و به محرکهای دلخواه خود توجه نماید و به  رنده میهمچنین در اینجا یادگی  . تمایز قائل شود

 (  1386 ،سیف) .محرکهای دیگر بی توجه باشد 

 پاسخ دادن  

و    ؛فراتر گذاشته  یادگیرنده از سطح دریافت پا را  ؛در این سطح  . پاسخ دادن دومین سطح اهداف آموزشی در حیطه عاطفی است

ابتدا تمایل به پاسخ وسپس اشتیاق به پاسخ دارد و سرانجام با رضایت و خشنودی نسبت   ، شان میدهدواکنش جدیدی از خودن

  ،کند را که دریافت کرده است دنبال می آموز آنچهمعنای تمایل به پاسخ این است که دانش . به مساله مورد نظرش پاسخ میدهد

شود در بحث  مثال داوطلب می  ، شود که عمال کاری را انجام دهدمیاشتیاق نسبت به پذیرش پاسخ سبب    . ذیردپیا قانونی را می

شود و رضایت از پاسخ باالترین  و در نهایت از پاسخ دادن کامال راضی و خشنود می  ؛یا یك ابزار موسیقی را بنوازد  ،شرکت کند

 . مرحله این سطح است

 

 : قه به شرح زيراستپاسخ دادن شامل سه خرده طب 

اما ضرورت این کار را به طور کامل نپذیرفته    ،دهد یادگیرنده پاسخ می   ،در این سطح از طبقه بندی  : سخدهیرضایت به پا  -الف

طبقه پذیرش رویدادها و مسئولیتها و پیروی از    ویژگی شاخص این خرده  .نام دیگراین خرده طبقه اجابت یا اطاعت است  .است

 .  است گاهمقررات آموزش

  ، عالوه بر احساس رضایت  . کندین سطح از طبقه بندی از پاسخ دادن احساس رضایت میده در ایادگیرن  :میل به پاسخ دهی  -ب

از روی میل شرکت کردن در بحث کالسی و به طور داوطلبانه انجام    .ویژگی دیگر این خرده طبقه داوطلبانه پاسخ دادن است

 .  دادن تكالیف درسی

پاسخدهی   خرسندی  -ج نسب  :در  مرحله  این  اضافی  باالعنصر  طبقه  خرده  به  دادن   ،ت  پاسخ  یا  دهی  پاسخ  به  رضایت  یعنی 

کسب   .ذوق یا مسرت است  ،خوشی  ؛ بندی آمیخته با هیجان لذتاین است که رفتار یادگیرنده در این سطح از طبقه  ،داوطلبانه

 (  1386 ،سیف) لذت از مطالعه به عنوان یك سرگرمی

 ری ارزشگذا
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یا واقعه  ؛ عاطفیسومین سطح هدفهای آموزشی در حیطه   الگو با ارزش جلوه    ، ارزشگذاری است در این مرحله شی  پدیده یا 

یا الگوی مورد نظررا    ؛و پس از ارزشگذاری با معیارهای خود  ؛ گیردآموز تحت تاثیر الگوی ارائه شده قرار مییعنی دانش  ،میكند

آموز را نسبت به آن الگو یا ارزش متعهد ثبات دانشای باارزشه  .کندپذیرش دوام و ثبات پیدامی   و این  ؛ پذیردرد میكند و یا می 

آموز فكر  دانش  در حقیقت در سطح نهایی این مرحله  .کندشود و رفتار او را هدایت میمیسازد و این تعهد کم کم درونی می

به طور   .مانند او فكر کنند  دکند تا ارزشهای او را بپذیرن  نیز راهنماییو باید دیگران را    ؛کند که نسبت به ارزش متعهد استمی

پذیرد  مثال دانش آموزی می  ؛ شوند در این سطح قرار دارندگروه بندی می  "ارج نهادن"و    "نگرش"که با عنوان  کلی هدفهایی  

اما درگامی    ، ی یادگیری آن مشتاق استدر چنین موقعیتی فرد صرفا ارزش جبر را پذیرفته و برا  .که درس جبر ارزشمند است

او برتری و رجحان درس جبر را نسبت به دروس دیگر می پذیرد و در نهایت نسبت به آموختن جبر از خود نشان می    ،باالتر

   . دهد

 سازماندهی ارزشها

و بنا نهادن    ،ت بین آنها تعارضا  رفع  ،و آن عبارت است از ادغام ارزشهای مختلف  ؛سازماندهی سطحی باالتر از ارزشگذاری است

ناگریز    ، شخص پس از اینكه ارزشها را در درون خود پذیرفت  ؛ در این سطح از حیطه عاطفی   . ر و منسجمیك نظام ارزشی پایدا

سازماندهی   را  آنها  یا  و  دهد  تطبیق  یكدیگر  با  نحوی  به  را  دیگر  ارزشهای  و  ارزشها  این  که  بود  این  .کند خواهد  مرحله   در 

دیگران هر   و کمك به  ؛ثروت  ؛مثال فرض کنید تحصیل  ،کندپیدا می  که بیشتر مورد قبول است بر دیگر ارزشها برتریارزشهایی  

برای   باشد دانشسه  ارزش  ارزشی    ؛آموزی  نظام  یك  درون  در  خوداو  موجود  معیارهای  با  می  ؛و  بررسی  را  آنها  و  رابطه  کند 

از این ارزشها نافذت او  .تراستر و مسلطشخیص میدهد که کدام یك  ا به عنوان ارزش برتر و ر"کمك به دیگران "ممكن است 

و ارزشهای دیگر را در مرحله بعد    ، را با معیارهایی که دارد به عنوان ارزش برتر انتخاب کند"ثروت"تر بپذیرد و یا برعكس  نافذ

باید    ؛هدی نسبت به تحصیل از خود نشان دهد در چنین حالتی اگر معلمی انتظار دارد که این دانش آموز گرایش و تع . قرار دهد

البته معلمان و مجریان   .هم سازد که او تحصیل را به عنوان ارزش برتر در فرایند سازماندهی ارزشها انتخاب نمایدعیتی فراموق

هی ارزشها نه  در فرایند ارزشگذاری و سازماند  تحمیل ارزش  ؛های درسی باید توجه داشته باشند که ارزش تحمیلی نیستبرنامه

 (  همان منبع) .بلكه سبب دفع ارزش نیز می شود ،رزش نمی شودتنها موجب انتخاب و درونی شدن ا

 

 : طبقه بندي هدفهاي آموزشي براساس انواع يادگیري

از شكلهای مختلف یادگیری و بازده های گوناگون آن یك طبقه بندی فراهم    (1373  ،ترجمه نجفی زند   ،1984)  رابرت گانیه

زیرا چنان که دیدیم هدف آموزشی   ؛ بندی هدفهای آموزشی به حساب آوردتوان نوعی طبقهبندی را می این طبقه  .ستآورده ا

بندی گانیه را برای شناسایی و  توانیم طبقهلذا می  ،نوعی یادگیری است  پس از آنجا که هر هدف آموزشی معرف  .یادگیری است

زیر قرار   اسی یادگیری را در چهار دستهرابرت گانیه ابتدا شكلهای اس . قرار دهیم بندی هدفهایی آموزشی نیز مورد استفادهدسته

 داد 

عالمتی  عالمت    :یادگیری  یك  به  را  شرطی  پاسخ  یك  یادگیرنده  است  معروف  پاولفی  کالسیك  سازی  شرطی  نام  با  بیشتر 

  .است یادگیری عالمتی در حیوانپاسخ ترشح بزاق سگ آزمایشگاه پاولف به صدای زنگ مورد مشخصی از  .میآموزد

منظور از این یادگیری دادن پاسخهای دقیق عضالنی به محرکهای معین است مانند راننده یك وسیله  : پاسخ _یادگیری محرك 

   .کندنقلیه پس از دیدن چراغ قرمز سر چهار راه با فشاردادن پا بر روی پدال ترمز اتومبیلش را متوقف می
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ای از رفتارهای زند و زنجیرهپاسخ را به هم پیوند می  _گیرنده از طریق زنجیر سازی تعدادی یادگیری محركیاد  :سازیزنجیره

 .  پاسخ به وجود می آورد  _پیچیده محرك 

های زنجیره منظور از تداعی کالمی بنا به عقیده گانیه نوع خاصی از یادگیری زنجیره ای است که در آن حلقه  : تداعی کالمی

 (  1376 ،سیف) .می فعالیت کودك در نامیدن اشیاء استها واحدهای کالمی هستند مورد ساده تداعی کال  s-rیادگیری یا 

 محتوای آموزشی 

افزایش رشد جمعیت و تحول فن آوری اطالعاتی  دههدر طی   و  ارتباطی و روندهای توسعه اجتماعی    _های گذشته به دلیل 

این    .الی افزوده شده استآموزش پایه و متقاضیان و برخورداری از آموزش متوسطه و ع   اقتصادی بر تعداد افراد تحت پوشش

نظام برای  را  مسائلی  و  چالشها  تصمیمامر  اتخاذ  به  ناگزیر  را  آنها  و  است  آورده  وجود  به  سیاستآموزشی  و  راهبردی  ها  های 

نظاماموریت چشم  ؛ای کهگونهبه  ؛نموده و خرد هر  اهداف کالن  و  است انداز  قرارداده  تاثیر خود  به شدت تحت  را  آموزشی    م 

جهان به دلیل حضور در بازار جهانی و  از کشورهای  بسیاری    .(1385  ،همكاران  نژاد واز ترجمه گراییبه نقل    (1387  ،گواژی)

وریت نظام آموزش و اند و مامتلقی نمودهآموزشی  تامین نیروی انسانی کار آمد و ماهر را از وظایف نظام  ،رقابت فزاینده در آن

نمایند  نیروی مورد نیاز بازار کار را تامینمیدانند تا بدینوسیله  ای  حرفه  هایویژه مهارتبه  پرورش را آموزش مهارتهای زندگی  

   .(1387 ،به نقل ازگواژی) . 1387 ،سلیمانی

ریزی درسی و  و تغییر در مبانی برنامه  گیری برنامه درسی از جمله مسایلی است که زمینه ساز اصالحلذا تغییر محتوا و جهت

بر بسیارچهارچوب  در  ملی  درسی  استنامه  از کشورها شده  ارائه  .  ی  دنبال  به  آموزشی  های  نظام  از  بسیاری  حاضر  حال  در 

  های زندگی آینده آنان هستند و ها و نگرشهای مورد نیاز برای آماده سازی فراگیران در برخورد با مسایل و چالش مهارت  ، دانش

از سیاست استفاده  امكانبا  راهبردی گوناگون  آموزش  های  مبانی  و گسترش  به  مداوم  رشد  فرایندی    را  برنامهعنوان  های که 

نقل  (1994  ،اولیوروهیتر)  نماینددنبال می  ؛استکننده آن  درسی تسهیل   از نیز دوره  ابتدایی  آموزش  .(1387  ،ازگواژیبه  ای 

تجربه  در صورتی که این  . آموزان استلی دانشبقهای  سازنده تجربه  ،های باالتر آموزشیکه به عنوان اساس دوره  تحصیل است

سودمند و موثر خواهد بود و یادگیری مادام العمر را   ،مرتبط با هم و در ارتباط با مسایل شخصی و اجتماعی باشد برانگیزنده  ،ها

جا به کالس ریاضی  آموزان از کالس علوم به کالس تاریخ و از آن  روز بسیاری از دانشبا این وصف ام  .به همراه خواهد داشت

  ،احمدی)  داردآنان    با زندگی واقعیگیرند به طوری که کمتر شباهتی  قطعه مورد آموزش قرار می  روند و به شیوه ای قطعهمی

آموزان  یادگیری دانشبه تجارب    محتوا و غنا بخشیدنو سازماندهی  های مختلف انتخاب  مشكل شیوه  پاسخ به این   در  .(1380

 _برنامه های درسی رشته    ، یعنی  ،درسی متداولهایها و معایب برنامهکاستیتر به دلیل  ه افزایش است که بیشیك نیاز رو ب

-محتوای برنامهتلفیقی  محور و موضوعی مطرح شده که موجب توجه هر چه بیشتر صاحب نظران به مقوله برنامه سازماندهی  

  (1387 ،به نقل ازگواژی (1380؛ به نقل ازاحمدی.  1997 ،رسوا) :به نقل از .1387  ،گشته است سلیمانی  های درسی

معضل جمله  برنامهاز  مساله  ایران  آموزشی  نظام  دانشهای  ضعیف  عملكرد  که  است  درسی  و ریزی  مقاطع  در  ایرانی  آموزان 

با   مقایسه  در  تحصیلی  مختلف  های  استموضوع  مطلب  این  موید  دیگر  زمینه می  .کشورهای  این  نتدر  به  سومین  توان  یجه 

انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت ی ریاضیات و علوم و مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن که توسط  مطالعه بین الملل

   (.(83-82: 1384 ،محسن پور) :ازبه نقل .1387  ،گواژی) به نقل از . 1387 ،سلیمانی .اشاره نمود ،تحصیلی اجرا شده

 :  ته داخلی در ایران آن را تایید نموده اند ر بوده که تحقیقات صورت گرفاین مساله ناشی از عوامل زی

 (  4ص: 1374، قورچیان)  اصول و استانداردهای بین المللی در طراحی و مهندسی برنامه درسی عدم رعایت -
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تناسب  - رعایت  ا  ، عدم  و  عمودی  توالی  و  مادهانسجام  یك  در  موجود  مفاهیم  بین  و    ،درسی   فقی  مقطع  یك  مقاطع در    یا 

 (  5ص :1374قورچیان ) .تحصیلی از پیش دبستانی تا فرا دانشگاهی در کتاب های درسی ایران

،  ملكی )  .معلمان و سایر مسووالن در امر برنامه ریزی درسی  ،مدیران  ،ریزانعدم دانش نظری و تجارب عملی از سوی برنامه  -

1373 :5-6  ) 

از شیوه  - و تحقیقات صوعدم اطالع  برناهای جدید  به ویژه شیوه  مهرت گرفته در خصوص  انتخاب و سازماندهی  درسی  های 

  (5-6 : 1373، ملكی ) .سلیقه ای با آن محتوای برنامه درسی و برخورد

برنامه    - موجود  ایرانساختار  در  ابتدایی  دوره  موضوعی)  درسی  یا  دیسیپلینی  شیوه  محتواوبراساس  ساختار    (سازماندهی  با 

برنامه  رایج  نظام  جدید  سایر  در  آموزشیدرسی  غیردیسشیوه)  های  الگوهایهای  یا  ندارد  ( تلفیقییپلینی  ،  احمدی)  .مطابقت 

1380).  

 :  انتخاب و سازماندهی محتوای برنامه درسی

دانش که  است  آموختنی  تجارب  کلیه  از  عبارت  درسی  مینمایندبرنامه  را کسب  آنها  مدرسه  راهنمایی  تحت  ،  گواژی  . آموزان 

درسی  (1999،  کر)  ازنقل  هب:  1387 برنامه  طراحی  تعری  ،در  از  هدف پس  دارد  ،ف  قرار  محتوا  دیدگاه  .انتخاب  های  براساس 

عالیق و    ،نیازها   ،ریزی درسی در انتخاب محتوا توجه به مراحل رشدفلسفی و نظر متخصصان و صاحب نظران برنامه  ،تاریخی

یادگیرنده موثر  ،استعدادهای  وعوامل  اصول  به  یادگیری  توجه  یادگیری  ،بر  مداپایه  ؛قابلیت  آموزش  برای  های آموزش)  ومای 

چندگانه  (بعدی یادگیری  فعالیتهای  برای  مناسب  به    ، فرصت  توجه  دانش همچنین  اعتباراهمیت    ؛ ساختار  و  سودمندی    ،و 

  ؛ 1381، واجارگاهفتحی؛ 1385، نعیمی)  :ازبه نقل 1387، گواژی .میشوندمهم محسوب انعطاف پذیری محتوا از جمله معیارهای  

   .(1978، فنتون؛ 1969 ، ریگانومك اولن ؛1993، موریسون ؛1373 ، ملكی

نمایند تا  ریزان درسی تالش میدر جریان آن برنامهشود که  سازماندهی محتوای برنامه درسی مطرح می   ،از انتخاب محتواپس  

با یكدیگر    و عمودیافقی    ت ممكن مواد و موضوعات درسی در سطح ای را برگزینند که به موثرترین صوراز این طریق شیوه

-شیوه سازماندهی   ،ترین شیوه سازماندهی محتوای برنامه درسیمتداول . برنامه میسر گردداهداف به برقرار کرده تا نیل ارتباط 

ودر    درسی بودهالگوی مسلط برنامه  ؛ ااست که به مدت طوالنی در دنی  ( دیسیپلین هایارشته های علمی)  مبتنی بر ساختار دانش 

-های گوناگون برنامه  انفجار دانش و اطالعات گسیختگی و پراکندگی بخش  .(1380  ،احمدی)  .بوده هستکشور ما نیز مرسوم  

و اجتماعی یادگیرندگان موجب مطرح شدن   زندگی شخصیهای  آن با واقعیت عدم ارتباط  ،ایهای درسی موضوع محور و رشته

تلفیقی محتوای برنامه  در سازماندهی    . (1997،  وارس)  مینمایند های تلفیقی  در کل آنها را شیوههای دیگری شده اند که  شیوه

موضوعات  مفاهیم    ؛درسی قالبدرسی  و  تلفیق    ( یامضمونیموضوعی)   در  یكدیگر  انتخاباین  حصول  برای  .میشوندبا  با   امر 

مای برنامه درسی مطالعات  راهن)  مفاهیم کلیدی این راهبردها در هم میآمیزند  ،ه از آنهامناسب و استفاد  (موضوعی  راهبردهای)

رویكردهای مختلفی را در سازماندهی محتوا به صورت    ،درسینظران حوزه برنامهصاحب    .(1385  ؛عمومیدوره آموزش  اجتماعی

ارائه کرده تلفیقتلفیقی  ابعاد  به  توجه  با  آنها  از  آن)  دارای مدلهایی  اند که هر کدام  راهبردهای  عنوان  هستند که    (رویكردبه 

رویكردهای تلفیقی را به سه دسته تقسیم   تواندر نهایت می  .و موقعیتهای خاص خود توجیه مینمایندبرد آنها را در شرایط  کار

   (1380 ،احمد ی) .فرا رشته ای ،چند رشته ای ،میان رشته ای :نمود

مهمترین از  یكی  از  ح  تلفیق  در  مباحث  ترین  برناپیچیده  سازماندهی  است  درسی  برنامه  شیوهوزه  به  درسی  دیدگاه    مه  از 

باشد در بسیاری از نظام های آموزشی تنها بر سویه   (رفتاری،  عاطفی،  شناختی)  برنامه های آموزشی باید همه سویه  ،سازگرایی
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این نظ را به سوی  بر روش دوسویه دیگر  اند و  تاکید داشته  از فرایند آموزش تعریف کردهامشناختی  را  اند  ها واقعیت مهمی 

 ی گروهی آموختن را کنشی گروهی میداند که انجام دادن بهینه آن نیازمند داشتن توانایی ایجاد ارتباط با دیگران است سازگرای

اربراین    ،نیورزینك،  راگو) طفه ها هستند که  همین کنش گروهی است که خاستگاه و عاطفه هاست و همین عا  (2003اوتنه 

هزمینه را  دیگران  با  ارتباط  برقراری  برای  را  می ی  است  .کنندم  براین  باور  عاطفه  امروز  آدمیکه  به  از  ها  تا  میكند  کمك 

به بیان دیگر توانمندیهای شناختی تنها در کنار توانمندیهای عاطفی    (2000  ، دسی سامرا)  مند شودتوانمندیهایش بهتر بهره

   . (92 ،فصلنامه تعلیم وتربیت، برندك )  امدیی تهیه خود را داشته باشند و با رفتارها و کارکردهای بهتر بینجتوانند کارامی

 

 : تلفیق

  ، یكپارچه کردن و وحدت بخشیدن است منظور از تلفیق برنامه های درسی  ،درهم تنیدن  ،به معنای در هم آمیختن  3واژه تلفیق 

دادها برنامه  ؛ارتباط  آمیختن  ودرسدرهم  تحقق  ی  منظور  آموزاست  ،به  دانش  یادگیری  تجریات  در  انسجام  و   . هدف 

 ( 1382ترجمه پارسا، 1989شومیكر

 

 انواع تلفیق   

های آموزشی به طور جداگانه  که نسبت نقطه  ،های درسی حوزه های محتوایی یا موضوعی معنی درهم آمیختنتلفیق به طور کل

-های یادگیری و دانشهدف اساسی تلفیق میزانی است که تجربه  .گنجانده شده اندو مجزا از یكدیگر در برنامه درسی مدارس  

 . ط با یكدیگر قرار گیردآموزان تا حدی از تفوق و پراکندگی خارج شود و در ارتبا

  های درسی در این زمینه به عمل آمده است حكایت از های عملی که در تاریخ برنامهمرور به منابع تخصصی و همچنین کوشش

و در واقع روشهایی متنوع و   ، های درسی به مشكلی واحد و یكنواخت انجام نشدهآن دارد که امر تلفیق و درهم تنیدن برنامه

قابلیتمتفاوت که هر از  امتیازهایی کدام  به کارگرفته شده است  ها و  برنامه  .برخوردارند که  اندرکاران  ریزی درسی الزم دست 

-هایی که با آنها روبرو میآنها متناسب موقعیت تلفیق برنامه های درسی آگاهی داشته باشد و از است از اشكال و انواع گوناگون 

نظران ارائه شده است که بررسی درسی توسط صاحبهای  و اشكال تلفیق برنامهانواع  دسته بندی گوناگون از    .شوند سودجویند

همچن بررسی  این  است  نوشتار  این  در  موضوع  آنها  از  بعضی  برای  شرح  که  متنوع  اصطالحات  و  مفاهیم  با  را  خوانندگان  ین 

 ( 1378 ،مهرمحمدی)  سازدته شده اند آشنا میتوصیف اشكال مختلف تلفیق به کارگرف

قلمرو و برنامه درسی است و در بحث مربوط به انواع سازماندهی برنامه درسی به پنج مورد به    شوبرت که از صاحبنظران بنام

   : دشرح زیراشاره می کن

  .درسی استای برنامهدر واقع مبین سازماندهی سنتی و رشته :های مجزاموضوع -1

پیوندزدنهای گسترده معرف یك  حوزه  -2 از طریق  یا جوش دادن چند حوزه محتوایی به یكدیگر    ،ماده درسی است که 

   .مانند هنرهای زبانی یا مطالعات اجتماعی  ، گیردشكل می

آموزان را با موضوعی فراگیر به نام  آن نوع سازماندهی است که دانش  : معیندرسی  ای برنامهپروژه ها یا سازماندهی پروژه -1

ارتباط میان حوزه های گوناگون محتوایی است  ،که یادگیری حول محور آن  .ند کپروژه روبرو می این روش   .مستلزم برقراری 

تواند باغ  پروژه یا موضوع فراگیری میبه عنوان مثال    .تسازماندهی به لحاظ تاریخی عمدتا در دوره ابتدایی کاربرد داشته اس

 
3 Integration 
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و اقتصادی داشته باشد و محتوا   اجتماعی  ،زیست شناسی  ،ابعاد ریاضی تواند  وحش باشد که انجام مطالعه حول این محور می

 .  این حوزه ها را به هم در آمیزد

پیوند  عی به عنوان محور سازماندهی برنامه امكان  معرف برنامه درسی است که با استفاده از مسائل اجتما  :هسته اصلی  -2

در درسی  بیشتر در طراحی برنامهلحاظ تاریخی  به  سازماندهی    نوعاین    .سازدمی  گوناگون را فراهممحتوایی    حوزه های  میان

ان ازدیاد جهت و  نگی درجهزیست گرسو تخریب محیط و صلح از مسائلی مانند جنگ به طور مثال  .کاربرد داردسطح متوسطه 

   .تشده اسبرنامه و یادگیری استفاده می به عنوان محور سازماندهی  تبعیضهای نژادی

آموزان با مبنا قرار دادن از دانشآموز یا گروهی  یابد که دانشترین سطح تلفیق بوده زمانی تحقق میمعرف عمیق  :تلفیق  -3

از تلفیق در واقع معرف مفهوم پیشرفت عالیق و نیازهای خود به برنامه درسی و تجربه نوع  یادگیری شكل میدهند این  های 

محوری    ،گرایانه استیا کودك  گونه  .تلفیق  درباره  بحث  به  که  است  نظرانی  جمله صاحب  از  طراحی جاکوبز  در  ممكن  های 

 .  زیر معرفی کرده استنوع سازماندهی برنامه درسی را به شرح   6برنامه درسی تلفیقی پرداخته و در دسته بندی خود 

برنامه    :4رشته محور  -الف سنتی  آن موضوعسازماندهی  که حتما  یا حوزههای درسدرسی  از ی  به شكل مجزا  ابتدایی  های 

   .شوندیكدیگر در زمانهای متصل عرضه می

ته خویش هماهنگی  ای که معلمان در تدریس محتوایی مربوط به رشدرسی به گونهسازماندهی برنامه  :5هاي موازي رشته  -ب

بر اساس نظم وتوالی تفاهم نشده و    تناظر و تشابهها و مباحث دارای  آورند و با روشها به عمل میوسالزم را با معلمان سایر در

 . آموزان عرضه شودبه دانش

ره دارد  به نوعی سازماندهی برنامه درسی اشا  :هاي مكمل يكديگرهاي شكل گرفته از رشتهواحدهاي درسي يا درس -ج

شوند  ستقل طراحی و عرضه میهای محتوایی نزدیك به یكدیگر یا مكمل هم در یك قالب یك واحد درسی محوزه  ،آنکه طی  

توان واحدی درسی تحت عنوان علوم انسانی  با ترکیب آنها می  هایی هستند کههای محتوایی نزدیك مجموعه حوزهنمونه حوزه

 .  ایی مكمل واحد درسی مستقلی است که به بحث درباره اخالق در علم می پردازدتدوین کرد و نمونه حوزه هایی محتو

معرف کوششی است که در جهت ایجاد وحدت میان تمام یا بخش اعظم از    :رشته اييا درسهاي میانواحدهاي درسي  -د

ی که قابلیت ایجاد چنین پیوندی را این مهم با استفاده از مفهوم یا موضوع   .انددرسی مدارس گنجاندهمواد درسی که در برنامه

 .  شودته شده انجام میداش

آموزان به جای محتوای تجویز شده توسط مراجع  پرسشها و عالیق دانش  ،این الگو سازماندهیدر  :  6الگوي روزتلفیق شده  -م

روزهای هفته درمدارس به   کند یا برنامه یك روزه ازکند در حقیقت این الگو توجیه میجهت فعالیتهای یادگیری را تعیین می

 .  گیری درباره فعالیتهای خود محوریت پیدا کنندر تصمیمآموزان دشود و دانش یا از پیش تعیین نشده برخورد ، شكل روییدنی

و پرسشهای    عالیق  ،پیشینه  ،هامعرف حد اعال و افراطی تلفیق است که در آن برنامه درسی براساس تجربه:  7برنامه كامل  -ن

تلفیق   ،که هدف آن  درسی از آن جهت برنامه کامل تلفیق گفته می شودگیرد به این رویكرد در برنامهان شكل میوزآمدانش

گانه فوق را که 6جاکوبز شكلهای    .افتد استدر مدرسه اتفاق میو آنچه که  آموزان  دانش  زندگی و موجبات  تمام و کمال میان

بمعرف تلفیق برنامه درسی نیز می و    ،کند که مدراسوستاری که شرح ذیل نمایش داده و همچنین تاکید می رروی پیباشند 

 
4 Dis cipline based 
5 parallel 
6 Intergrated day model 
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تلفیق نیز دست    های آموزشینظام تلفیق و ترکیب شكلهای  تناسب بهره جویند و حتی به  باید بتواند از شكلهای مختلف به 

 .  بزنند

 

 ويژگي هاي برنامه درسي 

بیش تر از ترکیب صرف موضوعات درسی است که با سواالتی    یقی چیزیدرسی تلفمعتقد است که برنامه  ،2002ادوارد کالرك

  ؛ رویكرد آموزشی است   برنامه درسی تلفیقی یك  . گرددآموز در جامعه و محیط آغاز مییت دانشی موفقو گسترده درباره  مهم

که در هدف از تعلیم در مدارس باید  و مادام العمرآماده می کند و بر این باور است  آموزان را برای یادگیری بلندمدت  که دانش

های برنامه تلفیقی  توان ویژگیطور خالصه می  به  .در قرون آینده باشد  های مورد نیاز برای زندگیایند ایجاد تواناییبه عنوان فر

 (  1383 ،هاشیمان نژاد) را به شرح زیربیان کرد

   .ترکیبی از موضوعات وجود دارد که یك موضوع خاص -

   .ذیراست گروه بندی شاگردان نیز انعطاف پذیر استسی انعطاف پ برنامه در -

   .بین مفاهیم ارتباط وجود دارد -

   .تاکید بر روی پروژه هاست -

  .منابع فراتر از کتاب درسی است -

 .  مسائل مورد عالقه در اولویت سازماندهی قرار دارند -

 . است پذیری آن بیشترانعطافآموزان و امكان  بندی دانشگروه  -

 . آموزان آشكار استروابط بین عناوین و موضوعات داخلی و بیرون کالس برای دانش -

   .آموزان در کارهایشان مشارکت دارنددانش -

   .احترام و همكاران و احساس مسئولیت در بین شاگردان قوی است  -

   .هیل کننده استنقش معلم صرفا انتقال دهنده و اطالعات نیست بلكه تس -

 .  های جدید مانند سنجش عملكرد انجام می پذیرداست و با روش یابی مبتنی بر اعتمادرزشا -

   .می توان رشته را بر محور موضوعات و مسایل برگرفته از زندگی افراد سازماندهی کرد -

 .  شود و جزم اندیشی کاهش می یابددید فراگیر بسط داده می -

عالوه دانش  - مهارت  آموزان  سبرکسب  دهای  کلاده  پیچیدهرفهم  درگیرمیگیگرایی  در  های  را  آنان  عملی  وظایف  شوندکه 

   .سازدمحیط خارج از مدرسه منعكس می

 .  اهداف محتوا و فرایند با هم تلفیق می شوند  -

 .  شوند آموزان تحت پوشش قرار داده میهردو بعد زندگی فردی و اجتماعی دانش -

 .  ها را دارندی مهارترصت کسب تجربه عملآموزان فدا نش -

 .  رود مرزهای ساختگی بین آموزش و پرورش از میان می -

 .  آموزان خود رهبر و خود آموزنددانش -

   . یادگیری دارند_معلمان مشارکت بیشتری در فرایند یاددهی  ،نسبت به آموزش سنتی -

 .  های اساسی مانند حل مساله مورد تاکید استمهارت -
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   .كانی محدود نیستچهارچوب زمانی و م آموزش و پرورش در -

برنامه  - و  تعیین هدف بین معلمان  مهارتریزان جهت  و  آموزشی  نهایی مقاصد  محتوای    های های  و  گوناگون  درابعاد  اساسی 

 .  آموزشی باید همكاری وجود داشته باشد

 

 :  موانع و محدوديت هاي سازماندهي تلفیقي برنامه درسي

برنامه تلتهیه  درسی  مواهای  با  آنها میفیقی  از  آگاهی  که  روبروست  برنامهنعی  تصمیمتواند  در  را  نوع ریزان  این  درباره  گیری 

 .  کند سازماندهی یاری 

زاده می  .1383،  یوسف  اندیشی  ساده  به  منجر  که  آمیز  افراط  تصمیمات  روی  به  اندیشی  گرایش  جزم  دارد  وجود  و  گردد 

و جامع   سازد غور و تعمقاین شیوه را با مشكل مواجه میماده تدریسی خود اجرای نسبت به ایده و نگرش و  حساسیت معلمان

 .  نگرش در مسائل نیازمند وقت بسیار زیاد است

است حصول توافق و    (دویاسه معلم)  حاصل قضاوتهای مشاهده کنندگان  ، یابی مبتنی بر فرایند عملكردباتوجه به اینكه ارزش

 .  تیابی عینی چندان میسر نیسارزش

 .  ای را تجربه نكرده اند ممكن است با این برنامه مخالفت بپردازندخود چنین برنامه ،چون والدین و برخی از گروههای ذینفع -

   . آموزان قابل تحمل نباشدتداخل چند معلم در کالس ممكن است برای دانش -

 .  متخصص و جامع نگردارد  ،اجرای این رویكرد نیاز به معلمین خالق  -

  .به انتخاب بزنند و انتخاب از میان مختلف مشكل استریزان ناگزیرند دست برنامه ،و تكنولوژیوجه به رشد دانش ا تب  -

 .  تربیت معلم برای اجرای این رویكرد دشوار است -

 .  ای مقاومت نشان دهند با دورس حرفه هایشانمعلمین دروس نظری ممكن است در برابر ادغام درس -

 

 برنامه ريزي درسي تلفیقي محتوا در    سازمان دهي

-فعالیتهای    آموزان برای انجامبرگیرنده کلیه عوامل موثر در برنامه درسی است گروه بندی دانشریزی درسی در  سازمان برنامه

-  همه عناصر معنایدهی تجربیات یادگیری  و سازماندهی کالس درس  سازمان  ، یادگیری مدیریت رهبری اجرای برنامه درسی

درسی حاصل شود به طور   ط پیدا کند که هدفهای برنامهدرسی را تشكیل میدهد و باید طوری با یكدیگر ارتباوسیع سازمان

 . وسعت و تعادل در برنامه ریزی درسی توجه می شود ،استمرار ،درسی به توالی دهی محتوایکلی سازمان

ای است که ای به گونهشود و توالی مفهوم در رویكردهای رشتهه میمنظم زمانی است که در آن تجربیات آموزشی ارائ   :توالي  

مفهوم است وقتی یك    .ریزان باید در مورد آن شناخت حاصل کنندترین چیز که برنامهاساسی  .گیردمفهوم محور مهم قرار می

 .  کرد که آن مفهوم را پرورش دهد ریزان به عنوان یك محور آموزشی شناخته شده باید محتوای را اختیار مفهوم از سوی برنامه

ا  : استمرار تداومی  استمرار  می توصیف  ارائه  رفاهی  دوره  یك  در  یكسان  تجربیات  آن  با  که  است  ست  ممكن  استمرار  شود 

نمایند  شوند تعیین میارائه میبرای آموزش  های زمانی  در طول دوره  معینی  تجربیاتآن  را که براساس  عمودی باشد و تداومی 

   .دهد فعالیت مدرسه شرح میرار یك تجربه خاص را در یك روز مچنین میتواند افقی باشد که استمه

های  دیس میل معتقد است که کودکان باید در سه جنبه استمرار تجربه داشته باشند و توسعه مفاهیم اساسی و توسعه شیوه

توسعه شیوه اطالعات  انسانپردازش  احساس در مورد  توسعههای  دربارهشیوه  ها که  احساس  -حفظ  مستلزم    ،انسانهای  های 
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های مدرسه  خود انسان هاست دیگر و مهارتهای ارتباطی بین اشخاص را در سرتاسر سالهایی که بچهی  ربارهاحساسات خوب د

 . گذارنند استمرار بخشندمی

ای  بیت مبتنی است اگر منحصرا مجموعهشمول محتواست که بر تفكر رویكرد هدفهای اساسی و تعلیم و تربه معنای    :وسعت

ی در این حالت همه  .شد هیچ معیاری برای تشخیص محتوا مناسب از نامناسب وجود نخواهد داشتاز اطالعات را در برداشته با

درسی برای تقویت شوند از این رو این نیاز احساس میشود که در برنامهحقایق و اطالعات با اهمیت یكسان در نظر گرفته می

آورد لذا برنامه درسی به انفجار هم فرصت الزم را فراهم میهای م ها با مطالعه عمیق ایدهخالق درك روابط ایدهروشهای تفكر  

   .ای خواهد رسید که در همه چیز جز شمول حقایق اهمیت خود را از دست خواهد دادتراکم اطالعات و حقایق به نقطه ؛دانش

شود برای زمان تعین میدر مدت زمان معین براساس نیازهای آموزشی همان    ،درسی تعادل برای فراگیران معینبرنامه    :تعادل

 :  ایجاد تعادل در محتوای برنامه درسی به نكات ذیل باید توجه کرد

   .دانیممی آموزان و ابزار آن چه درباره آنهانیازهای فردی دانش شناخت -

   . دانیمآموزان را فراتر از آن چه درباره آنها میشناخت نیازهای فردی دانش  _وزشی آم هدفهای به اهمیت توجه -

   .تهیه امكانات و مواد آموزشی الزم برای تدریس و یادگیری -

   .جلوگیری از تاثیر عواملی که تعادل را از بین می برند -

 (  1379 ، یملك) های یادگیری مناسبآموزان بر محور فعالیتسازماندهی وقت دانش -

در  از علوم آورد و هر یك واحدی را به وجود می  میتوان معلم ساختار مفاهیم اساسی مشترك داشت که یك چهارچوب مفهومی

دارند مفهمومی   : ساختار  شناسنامه   (ذاتی)  ساختار  روش  استتحقیق    (نحوی)   ساختار  ممكن  تحقیق   .تجربی  فرایند  اجزای 

نش  های دیگر دااما روش بنیادی در همه علوم مشترك است و حوزه های علم را از حوزه  .دررشته های گوناگون مختلف باشد

امروز بیشتر تحقیقات توسط سیستمی .  استها مشتركروشهای اساسی بررسی تجربی فرضیه ها در همه رشته  .متمایز میسازد

-تلفیقی علوم دانش   گیرد و آموزشد انجام میباش  های دیگر نیز ارتباط داشتهتوانند با متخصصان رشتهاز دانشمندانی که می

  الوه بر نگاه بر اساس رشته از نقطه نظر ارتباطات بین رشته ای نیز به آن ها نظر افكندکند که ع آموزان را طوری تربیت می

 (  1379، ملكی)

مناسبی نیاز  شرایطی    ای عوامل مختلف دخالت دارند تحقق یادگیری و حصول هدفهای آموزش و بهدر یادگیری رسمی مدرسه

ارزشیابی و امتحانات و غیره و هر یك به    ،ین محیط آموزشدانش آموز والددارد مواد آموزشی وسایل کمك آموزشی و معلم  

پیدا کنند که از حاصل پیوند آن   نوعی در تهیه برنامه درسی اجرای موثر آن مشارکت دارند و این عوامل باید به طوری انسجام

درسی سازمان دادن  برنامه  در تنظیم  .گرددای الزم برای رشد فراگیر به وجود آید و هدفهای برنامه درسی محقق  هها موقعیت

  .ی وضوح تغییرات در یادگیرندگان بدان وابسته استاهمیت خاصی دارد زیرا کارایی تدریس و درجه یادگیری

 

 شیوه هاي سازماندهي محتواي برنامه درسي

سازماندهی    (درسیدهی محتوای دردرون یك مساله  سازمان)  درسی در دو جنبه سازماندهی عمودیرنامهسازماندهی محتوای ب

افقی و نحوه ارتباط مواد سازماندهی    .گیرد و آنچه که در ارتباط با موضوع پژوهش مورد نظر استمی  افقی مورد بررسی قرار

سازماندهی در برنامه درسی سنتی است و این شیوه مبتنی بر  شده    های علمی رایج ترینبراساس رشته  درسی است و سازمان

 :  كل مجزا است ویژگی اصلی این شیوه سازمان دهی به این شرح استموضوعات درسی به ش
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 . تدریس موضوعات درسی به صورت مجزا در بخشهای زمانی مجزا -

 .  پرهیز از هرگونه فعالیتهای تلفیقی -

 .  درسی موضوع متخصص در یك معلم  استخدام مالك -

   .آموزاندانش براساس محفوظات ارزشیابی -

   .مطالب کتاب است  همان به محدود درسی یك کتاب درسی است و تدریس معلم برای هر ماده  -

   .مختلف با یكدیگر ارتباط آموزشی ندارند ملعمان دروس -

 

 مالك هاي گزينش مواد درسي

میدانش دبستانی  حتی  آموزان  چیز  همه  بگیرندفایدهبیتوانند  یاد  را  باشد  شان  عالقه  مورد  که  صورتی  در  را  چیزها    . ترین 

چند مفهوم اساسی مانند  مرحله حول  در این    عملی مربوط باشد فكر کودكهای  موقعیت  باید بهاین دوره  فعالیتهای آموزشی  

  . (1368، شكوهی) اردبه دنبال هم آمیخته وجود دزمان و مكان و علت آن است این مفاهیم هر کدام 

 

 درسي  آموزش میان رشته اي و تعدد كتابهاي

به رشد جسمانی دانش استتوجه  پرورش  و  آموزش  اهداف  از ضروریات  یكی  به    ،آموزان  باشد که  ای  به گونه  باید  ها  برنامه 

   .آموز توجه داشته باشد و نباید مغایرتی با آن داشته باشدپرورش جسم دانش

 

 براي ارائه ماده درسي تلف  رويكردهاي مخ

تغییر برخی از مفاهیم و اصول بسیار کلی هستند که در نظامهای رشته ای بیشتر به کارمی روند مانند مجموعه ها درگونه های  

ای های رشتهتوان در مورد تعداد محدودی از نظاماگر چه کلیت ندارند می  ،دیگر از مفاهیم و اصول  برخی  ، ها و کنش و واکنش

های  ای از واقعیتای هستند که به یك مجموعهسرانجام مفاهیم واصول بسیاری هم هستندکه خاص یك نظام رشته  ، ربرده کاب

مفاهیم درحقیقت این    .و خاص قطعیت ندارد  تمیز میان مفهوم بسیار عام و نسبتا عام   .اندای وابستهمربوط به آن نظام رشته

شوند به این معنی که هر چه کلیت  اصول و مفاهیم برحسب کلیت آنها تنظیم می  ،یردگمی از یك پیوستار را در بر  هایی  نقش

گیرد سه نوع رویكرد تلفیق یا در  کنند و هر چه خاصتر باشند در پایین قرار میباالتری پیدا می   موقعیت  ،بیشتری داشته باشد

  :مورد توجه است  هم تنیدن

ای را یكی پس از دیگری  تواند مفاهیم و اصول گوناگون درون هر نظام رشتهسان میان  :رویكرد مربوط به مرور قائم جدول  -1

   .نامندای میبیاموزد این گونه آموزش را آموزش درون رشته

شوند در عین حال کاربردها و جلوه یا بسیار متنوع مفاهیم و اصول بسیار عام در این جا آموخته می  :به مرور افقی جدول -2

 .  نامندای میگردند این آموزش را آموزش درون رشتههای گوناگون کاربرد دارند مطرح میامی در نظهراصل که به نحو

توانند وابسطه به یك ستون و یا  شوند که نمیرویكرد مربوط به مرور مورب در جدول موقعیتهایی در این جا انتخاب می -3

این رویكرد را چند    ،عیت و شرایط مورد نظر استبع موقکنند تا تایك ردیف خاص باشند ولی مفاهیم و اصولی را مطرح می 

   (1379 ، ملكی)  نامندای و یا به بیان بهتر موضوعی می رشته 
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 الگوي تدريس :بخش سوم

  :تدريس فعال وغیر فعال

تسهیل و نقش اساسی آن    .آن نوع تدریس است که متمایل به یادگیرنده بوده و به اوآزادی عمل دهد ،  منظور از تدریس فعال

ها را از روشای  ادگیری پایدار و موثر باشد و تمامی عناصرآن درجهت یادگیری فعال با هم اثر تعاملی و اثربخش دارند و پارهی

آورند از  حساب می  بهبودن تدریس جزء روشهای غیرفعال    و یا یكطرففراگیر در فرایند یادگیری    درگیریعدم    نیز به لحاظ 

 (  1384 ، واجارگاهفتحی) ..حفظ و تكرار ،ا توضیحیسخنرانی یجمله روش تدریس 

 

 :  الگوهاي سنتي تدريس

تدریس معموال نقش اصلی بر عهده معلم است شاگرد از موضوع تازه با خبر نیست و نمی داند امروز در کالس  در الگوی سنتی

شود و  س قبلی است معلم وارد کالس میلعه درمطا  ،تنها کاری که برعهده شاگرد واگذار شده است  ، چه مطلبی را باید بیاموزد

اگر اطالعات او درباره مطالب درسی کافی باشد بدون اشكال مطلب تازه را از راه سخنرانی یا دیكته    . کندبه تدریس می شروع  

ضوع  اره مودر صورتی که اطالعات وی درب  .دهدهای مشكل و مهم را بیشتر توضیح میآموزد و گاهی نكتهکردن به شاگردان می

کند  طور نامفهوم و مجمل برای آنها بیان میدارد و مطالب را به  درس ناقص باشد از راه تهدید کردن شاگردان را آرام نگه می

ارائه میدر هر دو صورت کار شاگرد گردش از روشهای سنتی تدریس    .کنددادن و پذیرفتن مطالب است که معلم  با استفاده 

.  سمی که به او محول شد حداکثر اطالعات را با صرف حداقل زمان به دانش آموزان ارائه دهدنامه رکند طبق برمعلم سعی می

آموزان به همین علت  ها توسط دانشاز نظراین معلمان یادگیری برابراست به حفظ مطالب و قدرت یادآوری و بازشناسی آموخته

دیرآموزی یادگیری   ،شاهد  تحصیلی  ،کندی  ب  ، افت  و  غیبت  و  طورفرار  یادگیریه  انگیزه  عدم  و    ،کلی  اجتماعی  فكری  رشد 

   .عاطفی دانش آموزان هستیم

چهار دیواری بسته کالس و برنامه درسی    ،تعلیم و تربیت در مقام نهاد مدرن دارای مشخصات زیر است فضای محصور کتاب

نش آموز کسب معانی و مفاهیم  قش داکند در این موقعیت نآموزان را در کالس درس محدود می رسمی این عوامل تجربه دانش

 . معلم تحلیلی اقتدار در چهارچوب شرح این مفاهیم است متداول و نقش

 : های تعلیم و تربیت قدیم را چنین برشمرده استویژگی ،(1381، عطاران

 .  توانی درکتاب و گفته های معلم است بیاموزبه هر مقدار که می -1

 .  کندآموزان استفاده می دانشه برای انتقال دانش خود ب ، معلم از گفتار -2

 .  کنندبندی میکنند و یا اطالعات را به وسیله مقوالت طبقهآموزان اطالعات را انبار میدانش -3

کنند و یا اطالعات مكتوب را روی دیوار مدرسه  آموزان اطالعات را روی کاغ به قصد نشان دادن به معلم مكتوب میدانش -4

 .  کنندبرای مشاهده دیگران نصب می

   . ها و نوشته کتابها منبع دانش هستندروزنامه ،مقاالت -5

   .متون درسی تنظیم شده است -6

   . آموزان انتخاب محدودی در گزینش منبع دارنددانش -7

  .اهداف کاربردی فناوری معلوم نیست و یا دارای انسجام نیست -8

 .  شوندها روی کاغذ نوشته و تمام میتولیدات فكری مثل گزارش -9

 .  دهند که پیوندی با تولیدکنندگان آنها ندارند متونی را تشكیل میگزارش ها -10
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 .  خواندن آن را می دهند اجازه کنند و تنها به معلمآموزان گزارشهای خود را از یكدیگر پنهان میدانش -11

   . شوندشوند و والدین و دیگران به طور فردی در آن سهیم میها به خانه آورده میمتن -12

 .  رت ارائه می شودفقط به یك صودانش  -13

 . دانش به صورت خطی ارائه می شود -14

 .  الكترونیكی را ندارند کنند آمادگی استفاده از ابزارهایآموز در سنین پایین از فناوری استفاده نمیدانش -15

 

 الگوهاي نوين تدريس 

تیم به همین دلیل به رغم  وبه رو هسدر آموزش وپرورش ر  ،گراییدر قرن بیست ویكم با خواست روبه رشد و فزاینده کیفیت

جنبه بر  انتقاداتی  اخیر  دهه  چند  در  رسمی  آموزش  کمی  استتوسعه  آمده  وارد  تربیت  و  تعلیم  کیفی  این    ،های  از  برخی 

التحصیالن بی   ،انگیزهآموزان بیانتقادات داللت بر وجود دانش آموزان سطح   علم معلمان فاقد خالقیت دارند حتی دانش فارغ 

  ( 1384،  اطیایی )  درحال گذر از مسیر از پیش تعیین شده هستند و در جریان یادگیری فعالیت و تحرك ندارند  باالتر تحصیلی

های یادگیری به آن معنی است که آنها در جریان یادگیری  از سوی دیگر شرکت نكردن دانش آموزان به طور کامل در فعالیت

 (  1381، آقازاده ) درگیر نشده اند 

دازان معتقدند که در یادگیری دانش آموز باید فعال باشد روسو معتقد است نباید هر چیزی را به صورت بسیاری از نظریه پر

 (  1371، آرمند) .بلكه او باید نیاز به تالش را در خود احساس کند .آموز قرار دادآماده در اختیار دانش

ها مشخص شود سپس روشهای  مشی کلی فعالیتتدا چهارچوب و خط  اصوال برای اجرای هر برنامه آموزشی الزم است که اب

برای    اجرا و وسایل نیازی  امكانات مورد  تعیینو  یادگیری فعال    فعالیت و تحقق هدفهای آموزش  انتخاب گردند تدریس و  و 

ارد به  فعال اشاره دگیری  تدریس و یاد   .است  که زمینه ساز فرصت هایی برای فعالیت و عمل شامل استفاده از استراتژیها است  

و  آموزان و مواد درسی  بین دانشیكدیگر و ارتباط  آموزان با  بین معلم و شاگرد و ارتباط بین خود دانش هایی برای ارتباط  فرصت

كه باید  که دانستنی ها را نباید به صورت مستقیم در اختیار دانش آموزان قرار داد بل  برونر معتقد است  .های آکادمیكدیسیپلین

   .(1372 ،کدیور) . رو کردن تا خودشان به کشف روابط میان مورد راه حل های آن اقدام کنندمسئله روبه  آنها را با

 یادگیری  _رویكردهای نو در تدریس 

رویكردهای جدیدی نسبت به علم و روشهای آموختن علوم   ،های جدید در یادگیریعلم و فناوری و پیدایش نظریهبا تحول   

استمطر و  امروزه  .ح شده  اطمینان  قابل  و  از طریق مشاهدات معتبر  پدیده ها  به مطالعه  علم  تعریف  دانشمندان در    ، بیشتر 

یافته درباره  تفكر  و  نظریهتحلیل مشاهدات  و ساختن  توافق  ها  با هم  است  وتحلیل شده  آنچه مشاهده  توجیه  اساس  بر  هایی 

معرفت علمی عبارت است از    . معرفت علمی و فرایند علمی  : کنندتقسیم می   هدارند و بر خالف گذشته آن را به دو بخش عمد 

یافته از اطالعات و  ای  و مفاهیم  نظریه  ، قواعد  ،اصول  ، مفاهیم  ،مانند حقایق   ،های منظم و منسجممجموعه  مربوط  ها  به کلی 

از رشته نیز شامل روش علمی و نگرش    ،(1985  ،گانیه)  علمیهای  یكی  افرایند علمی  به آن  مربوط  روش علمی   .ستعلمی 

های بررسی و در کل فعالیتهای است که دانشمندان در تولید دانش جدید و بررسی درستی  شیوه  ، مهارتها  ،از فنونای  مجموعه

رد  کارب  ،طراحی تحقیق ، بینیمهارتها و شیوهایی مانند فرضیه سازی و پیش  ، کنندو یا نادرستی دانش موجود از آنها استفاده می

ها  آوریجمع  ،ابزار تجزیه   داده  تحلیل  و  به  .(1994  ،ماتیوز)  هایافته  و  علمی  دانشمندان عواطفنگرشهای  درونی  واحساسات 

آوری اطالعات و  رعایت صداقت در جمع  ، شود که در آن داشتن گرایش مثبت نسبت به علم نسبت به معارف بشری مربوط می

ه اصل تغییرپذیری در علم و انعطاف پذیری در برخورد با حقایق نقش  توجه ب  ،خطاها و نارساییها تشخیص    ،تجزیه و تحلیل آنها
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نظامهای آموزشی برای بهبود بخشی فعالیتهای مدارس به استانداردها منابعی نیاز دارند که   (1999 ،ماتیو) کند مهمی را ایفا می

به نظر برونر    (1994،  ماتیوز)   نیاز دارندکنند  ی از آنچه تدریس میترمعلمان به آگاهی و ادراك مطمئن  .بتنهایی کافی نیستند

روند و در آینده به  نظامهای آموزشی به جنبشی نیاز دارند که در آن دقیقا با الزام عمیقتری مشخص شده باشد که به کجا می

را برای توانند چهار چوب مشخصی  یو تربیت مدر این صورت که متخصصان تعلیم    .ای نیاز دارندچه نوع انسانهای تربیت شده

هر موضوعی    "اینكه  او در بیان  . کار بگیرندکارآمد و دلسوز را به  و نیروی    کنند و تمام منابعتحول یافتن تعلیم و تربیت تعیین  

به    دانشهای  حیطه  :گویدکند و می را انتخاب میدیگری  روش  "به شكلی مشروع آموخت  ،در هر سنیتوان به هر کودکی  را می

نمی می   ، ندآیوجود  ساخته  دانش    .شوندبلكه  از  میهرحیطه  سطوح  توان  را  پیچیدگی    وسیعیدر  و  انتزاع  آوردبه  از    وجود 

 (  از شعبانیبه نقل، 1994، ماتیوز)

است زیرا   یادگیرنده  ؛یادگیریمحصول  شود و هم  آموز هم یادگیرنده محسوب مییادگیری دانش  _در رویكرد جدید تدریس  

ق در  کم  اکتشاف میدست  به  مطالعات خود دست  از  در ساخت   . زندسمتی  را  آموزشی  محتوای  که  معنا  این  به  نه  اکتشاف 

را توسعه    ، شناختی خود جای دهد و وحدت بخشد انتقال دانش کسب شده در موقعیت جدید مساله  توانایی  بدین معنا که 

به عنوان حل  بخشیده وخود   را کسبپنداری مثبت  آموز محصول یادگیری  همچنین دانش  .کرده است  کننده مستقل مساله 

های طبیعی واجتماعی بپردازد تا بتواند  مطالعه پدیده و به های جدید را فهمیده زیرا نه تنها مفاهیم اصلی و اصول و نظریه ؛است

تبلیغات از  را  از خیالبافی  ،دالیل و شواهد  را  افسا  ،اطالعات  از  را  از فریب  ،هانهحقایق  را  اغفال  واقعیت  از عقیده  نظریه  ،و    ،را 

 (  1386 ، به نقل ازشعبانی، 1994، ماتیوز)  .را از باور نكردنی تمیز دهد مشاهده را از استنتاج و باورکردنی 

 

 يادگیري   _رويكردي جديد در فرايند تدريس    ، پرورش تفكر 

ماهیت علم نظری و  تحول مبانی  ت  ، با  ورویكردهای جدیدی در  تربیتی  اهدا ف  از  یكی    . فرایندآموزش مطرح شده استعیین 

معتقدند که تربیت انسانهای    1989لیپمن و پاول    ،انیس  .استیادگیری  _تفكر جدید فرایند تدریس  بهبارزترین رویكردها توجه  

  . دباش  "ذهن کاوشگر"اید  به نظر پاول محصول نهایی تعلیم و تربیت ب  .صاحب اندیشه باید نخستین هدف تعلیم و تربیت باشد 

آموزان باید به طور ورزند و معتقدند دانشبرنقش اساسی جستجوی معنا در شناخت تاکید می  1980،  وهارت1997،  اندرسون

و انتخاب کنند   اطالعات جدید را با دانسته قبلی خود وحدت بخشند وآنچه را مهم و با ارزش است استنباط  ،تالش کنندفعال  

راهبرد یادگیری خو به طور  بیندیشندی درباره  تفكر  (1985  ،ارنبرگ  .ود  برنامه مهارت  تفكر در   ،طراح چندین  برای تدریس 

نیازها و منافع فردی و اجتماعی برعقالنیت تاکید می  التحصیل میکند و معتقد است وقتی که دانشقالب  شوند  آموزان فارغ 

یز حق دارد چنین انتظاراتی از اعضای خود داشته بال کنند و جامعه نباید قادر باشند عوامل علمی و اخالقی هوشمندانه را دن

ریزی تمام دروس قرار باید پایه و اساس برنامه  ،آید آموزان به دست میکه تنها در سایه تفكر دانش  ،به نظر او این تولیدات  . باشد

-صی محدود و واقعیات  مبتنی برتجربیات شخاز دنیای خود محور  انتقال دانش آموزان  وتربیت  زیرا هدف اصلی تعلیم  ؛گیرد

حصیل بات  انتزاعی  ،شدهمحسوس  تر  غنی  دنیایی  استبه  ارزشها  تر  حقایق    ،که  و  گوناگون  بینشها  و  برداردمتعدد  در   .را 

بسیاری   همچنان بین نظریه و عمل در این زمینه فاصله  ،های مختلف درباره ضرورت و تقویت تفكررغم ارائه نظریهمتاسفانه به  

  .وجود دارد

؛  1983،  گودلد)  .آموزان نتیجه حاکمیت روشهای سنتی در مدارس استبسیاری از صاحبنظران تربیتی معتقدند فقر تفكر دانش

تحقیقات انجام شده در این زمینه بیانگرآن است که هنوز بسیاری از معلمان بیشترین زمان کالس خود را    .(1981،  سرانتیك
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یا طر ارائه مطالب  را میکنند که صرفا جمعح سوالهایی می صرف  از آوری مجدد حقایق ساده علمی  طلبد و فقط یك درصد 

اغلب معلمان با   . (1983، سرانتیك) دهند که به پاسخ متفكرانه نیاز داردزمان صرف شده در کالس را به سوالهایی اختصاص می

برای اندك  به سوالها  دادن فرصت  ا  ، پاسخگویی  از  را  آموزان  مدانش  نظرهای  ،  گال   ؛ 1974،  راو)  .کنندتفكرانه دلسرد می رائه 

1984).  

در مدارس    :گویدمشكالت مدارس امروز را یادآور شده می  "که نیاز داریم نوع مدارسی"عنوان    ای تحتدر مقاله  (1983،  آیزنر) 

رای ارزش نیستند و در  مهارتها ذاتا دادر حالی که این    ،شودامروز فقط بر مهارتهای خواندن و نوشتن وحساب کردن تاکید می

از فضیلتند تربیت نهی  خواند؟  میو چگونه    که او چهبلكه این است  ،تواند بخواندآموز میمساله این نیست که دانش  .تعلیم و 

قی و خالق  فرهیخته نهفته است آیزنر معتقد است مدارس باید توانایی تفكر بویژه تفكر منطمدارس در تربیت انسانهای    ارزش

میدانش آنچه  در  را  میمی  ،بینندآموزان  پرورششنوند  حقایقآنچنان    ؛دهند  خوانند  از  را  عقاید  بتوانند  از   سفسطه  ،که  را 

بویژه در فرهنگهایی که از هر سو تحت تاثیر اطالعات مختلف    ؛دهندتشخیص شایستگی را از عدم و شایستگی استدالل منطقی 

که معمار آموزش و پرورش    به عبارت بهتر باید بیاموزند  ، مدارس بیاموزند که چگونه یادبگیرند  آموزان باید دردانش  .قرار دارند

 .  خود باشند

-در مدارس باید زمینه این کار برای دانش .دستیابی به چنین مهارتی به ممارست و تمرین در تجزیه و تحلیل مباحث نیاز دارد

مناظره و تعامل فكری    ؛وزش آیجاد شود تا در زمینه های مختلف آن به مباحثهیز در فرایند آمآموزان فراهم شود و فرصتهایی ن

انجامد و آنان نحوه دفاع از قضاوت خود را  گیری استدالل و قضاوت میپرورش استقالل آنان در تصمیمبپردازند و این امر به  

استآنچنان که    ،انتقادگری  .آموزندمی متداول  تعلیبای  ، در هنر  فرایند  در  ارزیابی  د  و  تا منطق  نظر گرفته شود  وتربیت در  م 

یادگیری در جهت دادن به فعالیتهای آموزشی تاثیر   _ها جایگزین فن نگارش در کالس درس شود نظریه های تدریس  اندیشه

ی بنگرند و بر  بیت از منظر خاصتوانند به جهان تعلیم و ترها میدر چهارچوب نظریهریزان درسی  معلمان و برنامه.  بسیاری دارند

عالوهجنبه نمایند  تاکید  درس  مختلف کالس  این  های  قالب  ،بر  مینظریه  در  نظامهای  توانها  تحلیل  آموزشی    عملكرد  و را 

 (  1386 ،از شعبانینقلبه، 1983، آیزنر) کرد  ارزشیابی

 

 :  معموال معلمان به چهاردسته تقسیم می شوند

های تعلیم و تربیت شاگرد است و هدف تعلیم و تربیت پرورش وراصلی همه فعالیتنظراین معلمان محاز    :شاگرد محور -1

این معلمان فعال هستند این شاگردان در کالس  به  با توجه  یادگیری  ،استعدادهای شاگردان است  اصلی  -یادگیری    "ستون 

 .  م هستندمعل  ، مطلب منابع ،آموزاست و عناصراصلی آن به ترتیب اولویت دانش "چگونه آنجام دادن

  کند آن را بدون کم و کاست بهاز نظر این همان موضوع درسی بسیار زیادی دارد بنابراین آنها سعی می  :مطلب محور -2

دهندهدانش انتقال  یادگیری    .آموزان  اصلی  الویت "ستون  ترتیب  به  یادگیری  اصلی  عناصر  و  است  داشتن  چگونه  یادگیری 

   .بع و معلم هستندمطلب و منا ،آموزدانش

مداریاین    :خودمحور -3 وظیفه  است  ممكن  که  خود  رهبری  براساس سبك  را  معلمان کالس درس  مداری  ،گونه   ،رابطه 

و  نیز بر اساس نظرات  میكنند و در فرایند تدریس    باشد ادارهو اقتضایی  سیستمی    ، و تعویضی  ، مشارکتی   ،ایمشاوره  ،دستوری

 .  آموزان هستنددانشمنابع  ، مطلب ، و ترتیب اولویت معلمگیری عناصر اصلی یاد . کنندمیخود عمل تشخیصی 

-و ستونهای یادگیری می  الگوهای تدریس سیستمی به  گیرند با نگرش  معلمانی که در این گروه قرار می  :تلفیقی محور -4

نها به چهار ستون اصلی  شود آخشی آن میتوجه سیستمی به فرایند تدریس و یادگیری باعث عدم اثرب  نگرند زیرا معتقدند عدم
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دانستن چگونه  یادگیری  مانند  خانواده    ،یادگیری  چهار  و  دادن  انجام  چگونه  یادگیری  و  زیستن  دیگران  با  چگونه  یادگیری 

تدریس  فردییعنی    ،الگوهای  و  پردازی  اطالعات  های  میهای  سیستم  ،اجتماعی  ،خانواده  توجه  آنها    .کندرفتاری  واقع  در 

 . و ستون های یادگیری تاکید شودالگوهای تدریس ل تقدند باید تعاممع

  .. .رشد فرهنگی و  ، و رشد عاطفیانگیزش    ،آموزان مانند عالیقهای دانشمنظوراز این متغیر این است که ویژگی  :دانش آموزان

اثر بخشتدریس    .داد  اثربخش انجامتوان تدریس  ها نمیزیرا بدون در نظر گرفتن این ویژگی  .باید شناخته شود آن  کارآمد و 

تفاوتهای فردی دا با  باید  نش است که  این واقعیت  با در نظر داشتن  آنان هماهنگ باشد معلمان  ابعاد گوناگون رشد  آموزان و 

  دیدگاههای   تفكر ازاز نظر سن و محتوای    جهت اثرگذاری برفرایند یادگیری فراگیران سیرتكوینی مراحل رشد را به خصوص

 (  1382، مهرداد) .مطالعه دائم قرار دهند  سی موردمختلف روانشنا

اثرگذار برفرایند تدریس ساختار نظام    عبارتند از مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر هر سازمان است یكی از عوامل:  ساختار

است نظام  .آموزشی  ساختار  نوعاصوال  سه  آموزشی  متمرکزغیرمتمر،  متمرکز )  های  یك    (کزنیمه  هر  وجود  نوع  هستند  از 

 تواند فرایند تدریس معلم راتحت تاثیر قرار دهند ساختارهای سه گانه می

بهمحدود هم میآگاه در شرایط    گرچه معلم   :فضاوتجهیزات آموزشي اثربخش تدریس کند  تواند  اما وجود فضا و    . صورت 

نور حرارت  مناسبآموزشی  تجهیزات   بهداشت کالس و مدرسه   ،مكان مدرسه  مناسب بودن  ، آزمایشگاه  ،میز و صندلی   ،مانند 

 .  گرددموجب باالرفتن تدریس و فراهم شدن زمینه مناسب برای اندیشیدن فراگیران می .... .و ، امكانات ورزشی

مفاهیم  :محتوا یا موضوع درسی شامل مطالب  های مربوط به یك درس است که قرار است توسط  اطالعات و مهارت  ،محتوا 

افراد مختلف    ، بنابراین در تهیه محتوا باید از گروها  .شود درواقع محتوا در برگیرنده اهداف آموزشی است  آموزان یاد گرفتهانشد

معلمان مانند  مدیراندانش  ،جامعه  اسالم  ،آموزان  شناسان  فرهنگ  شناسان  و    ،اقتصاددانان  ،شناسان  جامعه  روانشناسان 

   .ه کردفیلسوفان تعلیم و تربیت استفاد

 

 : رينتیجه گی  بحث و

شامل  که  تحقیق  این  مطالعه  مورد  توجه  با  که  این  است  آمده  بدست  تحقیق  این  از  تدریس،  محتوا  ؛اهداف)  که    ، روش 

 باشد می (وارزشیابی

از میانگین بیشتری برخورداربوده است و های عاطفی دانشدر نتایج به دست آمده در اهداف آموزشی توجه به حیطه آموزان 

 و معلم و اهمیت به این حیطه در آموزش بستگی دارد در  به شناخت نقش مدرسه  ،طه عاطفی در حی  کیفیت یادگیری و تاثیر

شود و معلمان در  ی ارزشها و نگرشها کمتر دیده میریزی مشخص برای آموزش عاطفی در زمینهبرنامه  ،برنامه ریزیهای رسمی

شود در صورتی که  ی اغلب به صورت ضمنی انجام میاطفولی آموزش ع   ؛های دیگر یادگیری فعالند و راهنمایی می کنندحیطه

-ایجاد انگیزه برای اکتساب مهارت ؛ها مانند توجه و عالقه به حرفه .بسیاری از اموری که مربوط به زندگی روزمره ی انسان است

  ، ربیت و معلمانت  متخصصان تعلیم و  و پس باید  شود استهای زندگی و یادگیری ارزش های اجتماعی به این حیطه مربوط می

بشناسد تا بتوانند شرایطی را در   آموزان و رشد ذهنی رااهمیت تاثیر اصلی انگیزش و آمادگی عاطفی در فرایند آموزش دانش

 .  آموزش ایجاد کنند که دانش آموزان با رغبت و عالقه بیشتری در کالسهای درس حاضر شوند



 یمطالعات روانشناسی و علوم تربیت

 182-203، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8 دوره

200 

 

 منابع 

انتشارات :  تهران  .ابی وپیشرفت تحصیلی درآموزش ویادگیری فرایند مدارجایگاه ونقش ارزشی(  1383)  غالمعلی   ،احمدی .1

 امیرکبیر 

 کتاب سال انجمن برنامه ریزی درسی  ، چالش ودشواری های طراحی برنامه درسی تلفیقی( 1382) .پروین ،احمدی .2

 8سال بیستم شماره  بیتتر یادگیری مشارکتی ورویكردهای آن ماهنامه (1384) .سیروس ،اسدیان .3

ویادگیری    (1385)  .محرم  ،آقازاده .4 ساختگرایی  مغزمحوری  های  پژوهش  برپایه  تدریس  نوین  ی  ها  روش  راهنمایی 

 انتشارات آییش چاپ سوم: تهران. ازطریقهای همیاری فراشناخت

ازارزشیابی  (  1387)  .پریناز  ،آقابابایی .5 ابتدایی  آموزش  مسوالن  کارشناسی  ارش  ،توصیفیتجارب  کارشناسی  نامه  د  پایان 

 چاپ نشده دانشگاه آزاد خوراسگان

 نشرآزمون نوین  ،تهران .آشنایی باطرح وچگونگی ارزشیابی توصیفی( 1384) .حسن ، بنی اسد .6

 انتشارات کمال تربیت   .(آموزشیریزیبرنامهعملیراهنمای) آموزشیوراهنماینظارتمدیریت( 1386) .محمدرضا،  بهرنگی .7

 انتشارات سخن  ، روش تحقیق درعلوم رفتاری( 1389) .نسترن ،حسن شریفی ، پاشاشریفی .8

درسی(  1382)  . عبداهلل،  پارسا .9 برنامه  به  تلفیقی  رویكرد  ای  رشته  ومیان  پارچه  یك  درسی  برنامه    ، برنامه  انجمن  کتاب 

 ریزی درسی ایران 

   .انتشارات آثارمعاصر . طرح ارزشیابی توصیفی اهداف اصول وراهكارها( 1382)  . عیسی ، کاظمی  ،محمد ،حسنی .10

زاده .11 نامه  (  1384)  .محمد  ،حسن  پایان  ایران  اینترنت درکتابداری واطالع رسانی  ازراه دورازطریق  امكان سنجی آموزش 

 دانشگاه تربیت مدرس   ،کارشناسی ارشد تهران

کوخالو .12 روش  (1388)  منصورعلی  ،حمیدی  .رقیه  ،جعفری  سودمندیهای  نوینمقایسه  آموزشی  آموزی  های   وسنتی هم 

 روانشانسی وعلوم تربیتی ،رفتاری دانش آموزان دبیرستانی، عاطفی ،نظردستاوردهای شناختیاز( سخنرانی)

بررشدمهارت(  1382)  .اعظم،  جمشیدی .13 توصیفی  تاثیرارزشیابی  اجتماعیبررسی  یادگیری  سوم های  پایه  آموزان  دانش 

 پایان نامه کارشناسی ارشد .ابتدایی شهرتهران

یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی  _شیابی توصیفی دربهبود کیفیت فرایند یاددهی  تاثیرارز(  1389)  .کبری  ،حسن زاده .14

 پایان نامه   88-89شهرتهران ازدیدگاه معلمان سال تحصیلی 

السادات،  حسینی .15 رشدوخالقیت(  1385)  .افضل  ابتداییالگوی  معلمان  در  خالق  تدریس  درایجادمهارت  آن  ،  وکارایی 

 1385. بهار ، سال پنجم، 15اره زشی شم فصلنامه نوآوری های آمو

 چاپ سوم ،آستان قدس رضوی ،خالقیت وشیو های پرورش آن( 1383) افضل السادات، حسینی .16

 32 ،ماهنامه پیوند شماره  .ارزشیابی توصیفی بستری برای پرورش خالقیت( 1385) .زهرا ، حصاربانی .17

اکبر،  اکبروسیف،  رضایی .18 برویژگی(  1385)   .علی  توصیفی  شتاثیرارزشیابی  دانش  های  حرکتی  و  وروانی  وعاطفی  ناختی 

   .11-38ص: 1385سال پنجم زمستان ، 18 فصلنامه نوآوریهای آموزشی شماره، آموزان پایه سوم ابتدایی شهرتهران

 .  منادی تربیت .موسسه فرهنگی ،ارزشیابی درخدمت آموزش( 1386) . طاهره، رستگار .19

  .هانتشارات تزکی . نقدوبررسی الگوهای تحصیلی(  1383) .محمد ،حسنی .20

 تهران دفترآموزش وپرورش  .راهنمای اجرای ارزشیابی توصیفی( 1384) .محمد ،حسنی .21



 یمطالعات روانشناسی و علوم تربیت

 182-203، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8 دوره

201 

 

 . نگرش به برنامه درسی مبتنی برفناوری اطالعات ونظام مدیریت یادگیری( 1383) .طیبه ،حمزه بیگی .22

سمنان ومهدیشر درسال تحصیلی   ارزشیابی اجرای برنامه ارزشیبای کیفی وتوصیفی دردبستانهای ( 1388) .هاجر ، حامدی .23

 پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه الزهراء   88-87

 نشرسیطرون  .ارزشیابی آموزشی( 1382) . عباس ،خورشیدی .24

 انتشارات اگاه ،(گیری آموزشروانشناسی یاد ) روانشناسی پرورشی( 1386) .علی اکبر، سیف .25

دربرنامه    .(1387)  توران،  سلیمانی .26 تلفیق  تدوین  نقش  جهت  راهنمایی  الگوی  یك  وارائه  ابتدایی  اول  پایه  درسی  های 

 (  86-87_رساله دکتری . برنامه های درسی مبتنی بررویكرد تلفیقی

: تهران  ،رارزشیابی کیفی و توصیفیارائه بازخورد د  مدیریت بازخورد راهنمای  (1389)  . بهمن،  داغیقره،  مرتضی،  شكوهی .27

 چاپ کوروش

 چاپ اول ،انتشارات مدرسه: تهران .مهارت های آموزش( 1386) .حسن ، شعبانی .28

برنامه(  1385)  .زهرا،  شعبانی .29 واسترالیابه بررسی  کانادا  و  آمریكا  درکشورهای  اخالقی  ومفاهیم  علوم  تلفیقی  های درسی 

 مجله روانشناسی وعلوم تربیتی  ،ایران منظورارائه نمونه تلفیقی برای دوره ابتدایی 

کتاب سال انجمن    ،ای پایداروهمه جانبه درایرانبرنامه درسی تلفیقی پیش نیاز محقق توسعه(  1382)  بابك  ،شمشیری .30

 برنامه ریزی درسی ایران

 ان تهر .دفترارزشیابی تحصیلی وتربیتی ،1381-1302سیرتحول آیین امتحانات ازسال ( 1383) .شهبازی رحمت اهلل .31

موسسه چاپ   ،دانشگاه امام حسین  ، (سازمان،  گروه،  فرد)  خالقیت ورویكردسیستمی(  1386)  .منصور،  امیریصادقی مال .32

 . وانتشارات

 یادگیری الكترونیكی وآموزش وپرورش موسسه فرهنگی پژوهشی وآفتاب مهر (1383) . رحیم، عبادی .33

بررسی تاثیرارزشیابی تكوینی بر پیشرفت تحصیلی دانش  (  1383)  ،زهراالسادات،  احمدعلی کاوه پورابرقویی،  فروغی ابری .34

  ، شماره اول  ،وپژوهش درعلوم تجربی  فصلنامه دانش  .زان سال دوم راهنمایی ودردرس علوم تجربی درناحیه دوشهراصفهانآمو

   66-57، ص، 1383بهار

راهكارهای نهادینه سازی ارزشیابی توصیفی دردوره متوسطه ازدیدگاه دبیران شهرستان    بررسی(  1388)  .عبداهلل  ،فیضی .35

 ارشد چاپ نشده دانشگاه پیام نورمرکزتهران سنندج پایان نامه کارشناسی 

دانش آموزان پایه   نقش ارزشیابی توصیفی مستمردرتعمق یادگیری(  1386)  .فهیمه السادات،  مهران وحقیقی  ،فرج اللهی .36

 .  1386زمستان  ، 92شماره  ،فصلنامه تعلیم وتربیت. یی شهرتهراندوم ابتدا

 کوروش چاپ نهم ،تهران ، های مداد کاغذیبهبود یادگیری باآزمون( 1389) .بهمن  ،قره داغی  .37

فصلنامه  (  1384)  . بهمن،  کرد .38 علوم  دردرس  آموزان  دانش  تحصیلی  برپیشرفت  وتاثیرآن  تكوینی  وارزشیابی  بازخورد 

 150-139ص. 1384زمستان . 2ماره ش ، روانشانسی علوم تربیتی

 پیام نور :تشاراتعلوم تربیتی ان .ارزشیابی آموزشی رشد هایروش( 1383) . علیرضا، کیامنش .39

 انتشارات سمت .ریزی آموزشی ودیدگاههای نودربرنامه ریزی آموزشیفرایندبرنامه( 1386) .فریده   ،مشایخ .40

 چاپ سوم   ،مدرسه انتشارات :تهران .های حرفه معلمیصالحیت (1380) .حسن، ملكی .41

 انتشاران مدرسه  :تهران .های حرفه معلمیصالحیت (1384) .حسن، ملكی .42



 یمطالعات روانشناسی و علوم تربیت

 182-203، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8 دوره

202 

 

 آنتشارات مدرسه .بازاندیشی فرایند یادگیری وتربیت معلم (1386) .محمود ،مهرمحمدی .43

نظرسنجی ازاولیاءومجریان طرح ارزشیابی توصیفی براساس اهداف تفصیلی اجرای طرح  (  1384) ؛ موسوی سید ضیاؤالدین .44

 سازمان آموزش وپرورش استان قم   82-83رسال تحصیلی د

 اداره کل سنجش وارزشیابی تحصیلی  .ارزشیابی وپیشرفت تحصیلیچهارگام اساسی در( 1383) .فرشته، موسوی .45

دبستان(  1380)  . مرتضی،  منطقی .46 درسی  درکتابهای  خالقیت  پدیده  دانش  ،  بررسی  در  خالقیت  آموزش  تاثیر  بررسی 

 .  برای آموزش خالق آن آموزان ابتدایی وارائه الگو

درمدارس(  1384)  .مرتضی،  منطقی .47 آموزشی  نوآوریهای  آموزشیساز.  بررسی  ریزی  وبرنامه  پژوهش  دفترتالیف   ،مان 

 .  وبرنامه ریزی کتابهای درسی

پایه شهرستان هشترود درباره امكان پذیری تلفیق دروس دوره (  1386)  ابراهیم  ،ملك زاده .48 بررسی دیدگاه معلمان چند 

 پایان نامه کارشناسی ارشد .  85-86ال تحصیلی ابتدایی درس

لشهای فراروی نوآوریهای آموزشی درمدارس پژوهشكده نوآوریهای آموزشی آموزش بررسی چا  .(1384)  . مرتضی،  منطقی .49

 .  دفترتالیف برنامه ریزی درسی ،وپرورش

پایه اول ودوم  بررسی نگرش معلمین ووالدین درخصوص کاربست ارزشیابی توصیفی در(  1383)  ،عصمت،  مرتضایی نژاد .50

 شناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزان واحد شهرری پایان نامه کار  83-84ابتدایی شهرتهران درسال تحصیلی 

 7برفرازقله تدریس ایستاده ام مجله رشد معلم شماره ( 1386)  .سعیدی ،سمیه ،فرزانه، نیك نژاد .51

مدرسه دانش آموزان پایه سوم دبستان های  مقایسه نوع ارزشیابی کیفی وکمی میزان اضطراب  (  1386)  . سهیال،  نیك نژاد .52

 ه کارشناسی ارشد تعلیم وتربیت پایان نام .شهر تهران

علی ،  بختیارنصرآبادی،  رضاعلی  ،نوروزی .53 های  (  1384)  .حسن  باروش  علوم  درس  شناختی  اهداف  تحقق  میزان  بررسی 

 1384زمستان  ،فصلنامه تعلیم وتربیت . تدریس سنتی وکاوشگری

 نشرمدرسه  :تهران  .بردروش ها والگوهای تدریسکار  (1378) .عادل ،  یغما .54

55. BahiraeeT1386  

56. Cushman,K. cervone,B,&Rowley ,L. (2003). Afuture that work first person account of 

communitycollege that change lives. http//www. iff. com 

57. Chappuis. stiggins r. t ,AterJ chappuis (2004) Assessment for learning portland 

Assessment tranining instiuiue 

58. Gassmann,o. (2001). multicultural Teams: Icreasing Creativity and Innovation by D 

IVERSITY. Creativity and innovation Management,vol,10,9. 2,88-95 

59. Goldstein ,M. (2003). Weathering the budgetary strom. presidency 

60. of the gifted23 (1) 3-54 

61. Guilford,J. p. (1975) varieties of creative giftedness ,Their measuremen t and 

development. Gifted child QuarTerly,19,107-121. American psychologis  

62. Jacobs,M. B&Dominowski,R. L (1981). Learning to solve insight problems. Bullein of 

The psyconomic SocieTY,17. 171-174 

63. KatsTD&kahnrl1978. the social psychology of organizations. 2ed. ne 202ork: wiley 

64. Koo,R. &Harlin ,R. p (2001). learning in nontraditional environments: an international 

perspective. childhood education 



 یمطالعات روانشناسی و علوم تربیت

 182-203، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8 دوره

203 

 

65. Musser,D. Laffey. J. &Lawrence. B. (2000). center for technology innovations in 

education research. university of Missouri-columbia. Education media and technology year 

book  

66. Renzuly,js&Reis,SM1985 the school wide enrichment model: A comprehensive plan for 

educational excellence Mansfield center ,ct: C reative lernIing press 

67. Renzulli Joseph,1994;through the pursit of ideal act of learning gifted child quarterly vol. 

36,no. 4. fal 

68. Renzulli,J. S. (1999) what is thise thing caiied Giftedness,Journal for the education 

69. Sullivan ,S,C. &Rebhorn,L. (2002). PGES: Appropriate education for exceptionally 

gifted students. roeper review 

70. Villdedsen. A. W. (2002). Collective wisdom ,clones. and new creations community 

college journal  

71. Ward,D. (2003). Strategic planning at ACE: Guiding a venerable institution forward into 

a new centery. presidency  

72. Wolf ,w. c jr ,&fiorino,A. J (2003) A,study of educational knowledg diffusion and 

utilization. http: //www. eduref. com 

73. Watson,w. e. ,kumar,k. and,michelson,l. k. , (1993). cultural diversity,simpact on 

interaction process and performance: comparing homogeneous and diverse task groups. 

academy of management journal 36,pp. 590-602 

 

 

 

 

 


