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 آنچه از زیادتری بسیار آموختنی چیزهای مسلماً زمانی هر در که واقعیت این: چکیده

 محدود یادگیرندگان تحصیل دوران دیگر طرف از و دارند وجود بیاموزند بتوانند آموزاندانش

 از اصطالح به یا مقداری چیزی هر از باألخره یادگیرنده که بود معتقد همچنان توانمی آیا است؛

 آنبه منجر باشد، هم پذیرامکان فرضاً اگر کار این بخورد؟ گوشش به نامی یک موضوعی هر

 وقت کمبود و یکسو از درسی مطالب زیاد حجم به باتوجه باشد مجبور یادگیرنده که شد خواهد

 در ،پریده موضوع آن به موضوع این از و درس آن به درس این از شتاب و عجله با دیگر، سوی از

 و ارتباط کشف و تفکر و تعمق فرصت و یابدمی دست پراکنده و سطحی هایآگاهی به نهایت

 تلفیق جامع رویکرد ارائه و طراحی اساس بر مقاله این. نکند پیدا را موضوعات و مطالب پیوند

 .است شده تهیه و نوشته انسانی علوم حوزه در درسی هایبرنامه

 درسی کیفیت درسی، هایبرنامه تلفیق ای،رشته میان رویکرد درسی، ریزی برنامه کلیدی: کلمات
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 مقدمه

 نظرانصاحب و علما فالسفه، توجه مورد همواره تربیت و تعلیم مرکزی و هسته اصلی عنصر عنوان به درسی هایبرنامه       

 و تعلیم اهداف که هم اندازه هر که است حقیقت این از ناشی توجه این. است بوده آموزشی پردازاننظریه و وتربیت تعلیم

 فهمیدن راه بهترین. »داشت نخواهد وجود اهداف این تحقق امکان مناسب برنامه داشتن بدون است، بوده دقیق و عالی تربیت

 یادبهتر به  و فهمیممی بهتر را ما چیزی. است آن دادن انجام فهمیدن، راه بهترین و بکشیم را آن خود که است آن نقشه یک

 انتخاب باید رویکردهایی چه و باشد چگونه درسی هایبرنامه پس( 4731 زادهنقیب. )«باشیم خودآموخته را آن که آوریممی

 با را یادگیری فرصت دانش، صریح هایمرزبندی باکاهش چگونه و آییم فائق موجود درسی برنامه هایکاستی بر تا گردد

 یاددهی فرایند برای را فعال و پرنشاط پرانگیزه، محیطی تلفیقی آموزش ی گفته شده برنامه. کنیم بیشتر برنامه  تلفیق رویکرد

 انفجار عصر امروز، ی جامعه های نیاز. آورد می وجود به ای کننده ارضا و مؤثر ، مفید نتایج و کند می فراهم یادگیری و

 آموزشی های شیوه توان نتیجه، بدون یادگیری های موضوع و مواد افزایش ارتباطی، های فناوری سریع وپیشرفت اطالعات

 و تولید و تهیه و ریزی برنامه تلفیقی های شیوه به پرداختن واهمیت ضرورت جوان، برابرنسل در آن بودن جوابگو غیر و سنتی

 کند. می مشخص را درسی های برنامه تلفیقی اجرای

 بیشتری توجه آموزان دانش ی آینده به دهد می اجازه معلمان به تلفیقی آموزش ی نگارنده نیز معتقد است که برنامه       

 اجازه آموزان دانش به برنامه این .بپردازند درسی های و تولید برنامه تهیه به آنان ی آتیه نیازهای با و متناسب باشند داشته

 از دانش در نظرپرسی. گیرند بدست خود را امر یادگیری وکنترل باشند دقیق خود یادگیری مسایل به نسبت که دهد می

 زبان آموزش که هایی کالس در ژهبوی. است شده مشخص روش این مثبت نتایج اند، خوانده درس شیوه این با که آموزانی

 .است شده یهارا بیشتری رضایت گرفته، صورت تلفیقی طور به اجتماعی و مطالعات مادری

 آموزشی ریزی برنامه و درسی ریزی برنامه تعریف

  curriculum planning درسی ریزی در تعریف برنامه. است درسی ریزی برنامه محصول درسی گفته شده که برنامه       

 منظور به  یادگیری و دهی یاد فعالیتهای سلسله یک سازماندهی گفته شده که آن شامل  curriculum development یا

 درسی ریزی برنامه فرایند بنابراین. است تغییرات این تحققق میزان ارزشیابی و ها یادگیرنده رفتار در مطلوب تغییرات ایحاد

 .است یادگیرنده آن محور و مطلوب تغییرت ایجاد آن هدف و باشد می ارزشیابی و ها فعالیت سازماندهی شامل
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 منطقی تحلیل و تجزیه کاربرد)) آموزشی ریزی می گوید: برنامه یونسکو، برجسته کارشناس ،4(4141کومز) فیلیپ هال       

 و مسائل منطقی و دار نظام تحلیل آموزشی، ریز برنامه کار یعنی.است(( کارآیی افزایش منظور به پرورش و آموزش در

 نظام کارآیی و وری بهره نهایتاً اقدام این. است مشکالت ن ای حل منظور به تالش و پرورش و آموزش آتی و آنی مشکالت

 اصالح یا سازماندهی)) توان می را آموزشی ریزی برنامه. شود می تلقی آموزشی نظام آن محور و داد خواهد افزایش را آموزشی

 .نمود تعریف((  آموزشی اهداف بهتر تحقق برای آموزشی امکانات و منابع تجهیز ها، فعالیت

 پیشینه بحث  -1

 افالطون نظرات کهگفته شده  وتربیت تعلیم نظرانصاحب و فالسفه منظر از درسیبرنامه گیریدر بحث از پیشینه جهت       

در  که سئوالی نخستین گردد،می ارزیابی درسی برنامه تئوری زمینه در آگاهانه کوشش اولین عنوان به درسی برنامه در بارة

 برای افالطون که است اهمیتی بر دلیل خود این باشد؟ ومی چیز( )یاچه محتوا مسأله سازد،می مطرح درسی برنامه خصوص

 این کندمی بیان افالطون که اصولی جمله از ها،درس انتخاب اصول با رابطه در. است قائل درسی برنامه در آن تقدم و محتوا

توانایی  مهارتها و دیگر از نظر سوی از و دهد پرورش را انتزاعی و منطقی تفکر یکسو باید ازشده  انتخاب محتوای» که است

 را عملی و نظری آموزش های وحدت تلفیق، پس(. 4731 شکوهی، غالمحسین. )باشد درآن نیز حائز اهمیت عملی های

 . دربردارد

 برنامه مسائل تریناساسی از یکی به درسی برنامه در خصوص سیاست هشتم کتاب قبل از میالد( در 711) 2ارسطو       

 کسب به زندگی روش بهترین به و شود پرداخته رشته هر ضرورتهایبه کندکه بایدمی اشاره چنین مضمون با این درسی

 . شود ایویژه توجه فضیلت

 را آموزیممی زندگی برای بلکه مدرسه، برای نه ما» شعارگونه و راهکاری اصل رومی، رواقی فیلسوف 7لوسیوس سنکا       

دارند  اهمیتهمه از  بیش است،زندگی برای عملی تجربیات حاویکهدر نظر او دروسی اساسو بر همین  «سازدمی مطرح

 .(4714 قاسمی،)

 زندگیو شاگرد  فعالیت بر را آموزش ،کرده توجه یادگیرنده به شناختیروان با نگرش خود درسی برنامه کتاب در 1ویوس       

 قاسمی،) باشدمی «زندگی نیاز» کند،می تأکید آن برآموزشی  محتوایبرای ویوس  که ایکنندهتعیین معیار. سازدمی مبتنی

4714). 

                                                           
1.  Philiphall Coombs 

Aristotle. 2  

Lucius Annaeus Seneca. 3  
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 انسان» در را خود تربیتی آلایده ،است بوده برخوردار عرفانی مسیحی ـ افالطونی نو صبغة با افکاری از که 1کمینوس       

 آموزش بزرگ، دانش معروف کتاب صاحب و بوده «یادگیرنده تربیت» و «فراگیر دانش» طراح و نمودمی جستجو «خداگونه

 که کندمی اشارهنکته  این به همچنین و داندمی اصلی معیار را«  عینی واقعیات »درسی،برنامة محتوای زمینة در وی. است

 .(4731 ، شکوهی)  نشود داده تعلیم نباشد، مفید زندگی از نظر و باشد داشته آموزشی جنبة تنها که چیزی هرگز

 جامعةدر  اجتماعی تغییر مقولة با فعاالنه آموزاندانش آن طی که استنموده و توصیه  ر ا طراحیرویکردی  3فرد نیومن       

 .(4717 مهرمحمدی،)است کرده  تشریح  «شهروندی تربیت با را رویکرد این و کنندمی پیدا سر وکار خود محلی

 و هااندیشهبتوانند  آموزاندانش تا است نموده طراحی را «دهندهسازمان پیش»نامبه رویکردی برایترکارل و 3آزوبل دیوید       

 و ذهنی نگهداری فرآیند تسهیل منظور به فرآیند این. نمایند سازماندهی اساسی مفهوم های محور حول را اطالعات

 . (4717 مهرمحمدی،)است شدهطراحی هاداده بندیصورت

و  آموزش با مستقیم درگیری و استساخته مطرح پرورش و آموزش هایازآرمان یکی عنوانبه را رشد» ، 1کلبرگ لورنس       

 اصطالح مزلو راجرز و آبراهاموکارل  .«استنموده پشتیبانی اخالقی تربیت برای درسی ریزیاز برنامه داشته، پرورش

 یادگیری بنابراین است؛ نموده مطرح را  «گرایانهکمال کارکرد با انسان» اندیشة راجرز و ساخته رایج را«  خودشکوفایی»

 . استشده تلفیق فردی فرا و عاطفی رشد با هامفهوم

 هشیاری این. کندمی فردتأکید درونی ) ظرفیت( حیات یا  روحانیت اهمیت بر فردی ماورای پرورش و آموزش نهایت در       

 تلفیق و تعادل ایجاد در جستجوی فردی ماورای پرورش و آموزش.استتخیالت و هاانگاره افکار، اهمیت تصدیق مستلزم درونی

 در تازه رویکردهای اتخاذ خالقیت، قوة پرورش بر فردی ماورای هایبرنامه بنابراین است؛ تحلیلی تفکر و شهودی تفکر میان

 . دارد تأکید هنرها و مسائل حل

                                                                                                                                                                                     
4 . Views 

 (7717-7135) کمنیوس آموس . ژان 1

. Fred Newman 6  

David A. Jacobson  .7  

g lawrence Kohlber. 8  
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 و بحث در درسی برنامه هنوز. است بوده آن فعال نقش ایفای از احتراز علت به مدارس سردرگمی از بسیاری امروزه       

 ارزشیابی، با و شود بررسی آموزشی نظام هایهدف دارد ضرورت که درحالی اند؛مانده باقی راکد ارزشیابی و هاروش جدال

 .(4111 بک، سیکل ،1مالکوم) کند آماده کردن عمل خالق و کردناندیشه برای را محیط وکند  فراهم را آن بهبود زمینه

 شاگردان امکانات و احتیاجات با درسی موضوعات ارتباطدربارة  تربیت و و تعلیمدموکراسی  کتاب در 40دیویی جان       

 به آن تبیین و نوآورانه هایمدل طراحی به آموختگاندانش تجربیات با هارشته از بسیاری تحقیق و مطالعه اینکه با : »گویدمی

 بلکه بنماید، موضوعات خاطرآنبه درسی موضوعات صرف را خود وقت نباید شد، معلم خواهدمنتهی جدید دانش تولید فرآیند

 .(244 ص شریعتمداری،) باشد داشته در نظر را شاگردان استعدادهای و احتیاجات و موضوعات این متقابل تأثیر و روابط باید

 ممکن که درحالی باشد؛ مکانیکی فرآیند یک ازآنکه بیش است فرآیند ارگانیک یک تلفیق کهباور است براین  44هاپکینز       

 چنین. باشد مختلف موضوعات در موازی درسی برنامة کاربرد و  مضمون بر متبنی آموزش مثل مکانیکی ابزار وسیلهبه است

 فکری زایش تلفیق، رویکرد با و قرارگیرد انسانی تجربة و ارزش هدف، معنا، حقیقت، خدمت در که است مؤثر هنگامی ابزاری

 کنیم،می شروع آن با که تصویری که است معنا آنبه این دهند؛ انجام دیگران که نیست چیزی و دهیممی انجام خود را

 بر پیوسته و کنیم کار آن روی بر که کندمیوادار  را ما اهمیت این و دارد اهمیت ما برای کنیم،می خلق خود که تصویری

 (4173 هاپکینز،) بیافزاییم غناءآن

 طریق از و گیردمی صورت متفاوت و متنوع موضوعی خطوط براساس تلفیقی درسیمعتقد است که برنامة 42شومیکر       

 و آموزش او (4111 شومیکر،) شودمی گذاریسرمایه و مطالعه تروسیع هایزمینه بر ،گوناگون درسی هایموضوع  تلفیق

 . است واقعی دنیای کنندةمنعکس که بیندمی کل یک صورت به را یادگیری

 مختلف متنوع، اطالعات درسی موضوع چند از استفاده با آموزان دانش که است آموزشی نوع آن تلفیقی آموزش       

 یک دیگر، کالمی به(. همان) آورند می دست خودبه ازمحیط خاصی های یاجنبه مشخص موضوع یک ی رادرباره ای وگسترده

 بهداشتی شیمیایی، فیزیکی، های ازجنبه «هوا» موضوع مثال برای. گیرد می قرار بررسی مورد ابعادمتفاوت از مشخص موضوع

 علوم های موضوع میان تلفیق معتقدندکه تعریف این آورندگان پدید. شود گرفته یاد و بررسی تواند می اجتماعی ریاضی،

 .پذیراست امکان بخوبی هنر و موسیقی اجتماعی، مطالعات ریاضیات، تجربی، علوم جمعی، ارتباط هنرهای انسانی،

                                                           

Malcolm. 9  

ohn Dewey. J10  

gs Hawkin  .11  

 )1991Shomaker, B.J.E. ( .78  
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 مجزا و جداگانه طوربه سنتی، آموزش هاینظام در که است درسی موضوعات آمیختن درهم معنای به تلفیقبنابراین        

به  درسی برنامة فرآیندهای و موضوعات آمیختن درهم و درسی، ارتباط برنامة تلفیق. اندگرفته قرار درسی برنامه در ازیکدیگر

 از اتمی نیروگاه یک کوتاه و آثار بلندمدتکه همانطور است؛ آموزاندانش یادگیری تجربیات انسجام هدف تحقیق منظور

 وریبهره و تولید شود؛ پس حاصل کاملفهم آن تأثیرات به تا نسبت شودمی استفادهشیمی و شناسیزیست فیزیک، موضوعات

 متراکم یادگیری پیوسته تا شود پردازش همزمان طوربه  کل اجزا و آموزش در باید لذا و دارد نیاز جانبه همه فهم به ازآن

  .رود پیش توسعه سوی به و گردد

 درسی ریزی برنامه رویکرد انواع -2

 (ایرشته درون)  دیسیپلین یا موضوعی بر مبتنی درسی برنامة رویکرد  ـ2-1

 در. زندمی دور علمی هایرشته یا هاموضوع محور حول درسی برنامة سازماندهی شکل ترینسابقه با 47به اعتقاد میلر      

 از استفاده بر تأکید. شودمی عرضه آموزشی هاینظام بسیاری در که است درسی مواد یا هاموضوع بر تمرکز موضوعی، رویکرد

 (4117 میلر،. )است  خواندن و ازحفظ سخنرانی مانند مستقیم آموزش فنون

 معرفی دارد، خود تسخیر در را مدرسه زندگی که  ایبرنامه هایانضباط از یکی را موضوعی دیدگاه  41سیمورساراسون        

 .است شده شناخته دیدگاه این دیگر امتیاز نیز، آموزشی منابع و مواد عرصة در کارآیی و اقتصاد رعایت کندمی

 برنامة که معنا اینبه شود؛می عرضه نظام مند شکلبه درسی برنامة محور موضوع دیدگاه در: درسی برنامه بودن مندنظام       

 . شودمی سازماندهی علمی گوناگون هایحوزه در دانش وسعت و چگونگی براساس درسی

 هایموضوع محور بر باسهولت توانمی را بندیزمان برنامة: محور موضوع رویکرد با منطبق سیدر برنامه اجرای سهولت        

 .است بینیپیش قابل یکسان طوربه نیز هاکالس زمان مدت و نمود تنظیم درسی

 در را فعالیت ادامة امکان محور، موضوع رویکرد با درسی برنامه: معلمان سنتی قدرت با منطبق محور موضوع رویکرد        

 این با نیز والدین و کنندمی آرامش احساس چهارچوب این با معلمان. سازدمی فراهم معلمان برای مأنوس چهارچوب یک

 . دهندنمی نشان مقاومت خود از آن تغییر برابر در و دارند آشنایی دیدگاه

                                                           

tanley Lloyd MillerS. 13  

. Simor sarason14  
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 که داشت خاطر را به دیوییجان هشدار باید است، وارد مجزا موضوعات بر مبتنی رویکرد به انتقادهای گفته شده اگرچه       

 .« شود دیگر های یا رد دیدگاه حذف منزلة به نباید تربیت و تعلیم دربارة نظری و ایده هیچ: »نمود اظهار

 شده،آگاه طی مسیر در خود پیشرفت از یادگیرنده، زیرا دارد؛ بخشاثر اطمینان نوعی  ایرشته درون رویکرد امتیازات       

 .است آن باالتر هایقله به رسیدن و علمی مدارج تدریجی کردن طی حال در که دهدمی اودستبه احساسواین شودمی

 خود این. کنند رعایت را نیازها پیش که کندمی روروبه ساختاری با مستقیماً، را یادگیرنده و معلم ای،رشتهرویکرد درون       

 .بالید آن به آمیزطورمبالغهبه نباید هستند، امتیاز این به قائل تربیت و تعلیم متخصصان گرچه. استتوجه قابل امتیاز یک

  ایرشته میان رویکرد ـ2-2

 نیست معنی متضمن این آنها، کامل تلفیق یا یکدیگر به نزدیک درسی موضوعات بندیگروه مفهوم به« ایرشته میان رویکرد»

 همچنین، و خاص شناسیمعرفت و هاروش دارای که را هایینظام گونهآن برعکس. گرفت نادیده را ایرشته هاینظام باید که

 ما پیرامون جهان مناسب درک و آموزش در دیدگاه هردو تلفیقی و مجزا موضوعات از باید هستند، خود خاص هایویژگی

 (.4133 یونسکو،. )برد بهره ،است ضروری

 کلی تابااصول سازدفراهم یادگیرندگان برای فرصتهایی که است آموزش سازماندهی شامل در اصل ایرشتهرویکرد میان       

 ندهست قلمروهایی شامل اصل درکهممکن،آشناشوندتنوعبرخوردارازبیشترینقلمروهایی در عام نسبتاً اصولهمچنینوبسیارعام

 اصول ها،مجموعه ها، نظریةسیستم کلی نظریة: مثال هستند؛ برای گسترده و جامع بسیار و اصولمفاهیم  دربرگیرندةکه 

 آنها که بیافرینند اصولی و مفاهیم توانندمی که هستند ایرشته میان هاییزمینه همگی شناسی،معرفت و منطق شناسی،زبان

 . برد کار به توانمی قلمروها از گوناگونی مجموعة در را

 متعارفی، مفهوم و چنین است کار رفتهبه  «ایرشته درون» رویکرد مقابل نقطة عنوان به اغلب «ایرشتهمیان» اصطالح       

 غیر مفید رویکرد عنوانبه  باشد شایسته دلیل همینهستند؛ به  ایرشته درون نگرش فاقد که است رویکردهایی همة شامل

 . شود معرفی ایرشته نظام به

اخالقی،  اقتصادی، امروز، جهان مسائل مهمترین مثال، برای دارد؛ وجود ایرشتهمیان رویکرد برضرورت زیادی دالیل       

 درهم منطقی نتیجة رویکرد این که رسدمی نظر به حال،عین در هستند؛ مناسب بسیار ایرشتهمیان  رویکرد برای ،... و هنری

 و اشتراک یافتن، منظور به درسی، مواد  موازی تبیین دیگر عبارتبه است؛ العمرمادام آموزش زمینة در محتوا نوع همه  تنیدن

 . باشددارد، می وجود مختلف درسی مواد میان در که طبیعی، هایهمپوشی
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  ایرشته چند رویکرد ـ2-3

ای رشته چند نظام در برگیرندةهمزمان که  شودمی آغاز مسأله یک یا موقعیت کلی،یکموضوع بایک رویکردآموزش این       

 ترتیب. پردازدمی بعدی کلی موضوعکلی، به موضوع یک ازآموختنپسیادگیرنده.استگوناگوندهندهسازمانعلمیو یا چنداصل

 فرصتها کردن فراهم و جامعه در بودن روزآمد بررسی، سهولت ازقبیلعواملی را،اغلب کلی موضوعات این ریزیبرنامهتوالی و

 .کندمی تعیین

 دهد؛می ارائه خود کلیت درو  جامعه طوربه را مفهوم یا پدیده یک که است آن ایرشته چند رویکرد امتیاز مهمترین       

 ویژهبه رویکرد، این برای دیگر اساسی امتیاز یک. شوندمی بررسی روابط و هاویژگی ، شرایط همةاینجا در کهمعنی اینبه

 چنین.زندمی دور آن مسائل و زندگی واقعیتهای پیرامون آن آموزش که است این العمر،مادام آموزشی هدفهای درجهت

 آنها مطالعة مورد موضوع دارند اصرارهمواره که نبزرگساال برای ویژهبه دارد، بیشتر توجه زندگی هایاشیا و پدیده به رویکردی

 آنها از ایچند رشته رویکرد که دیگری امتیازات. باشند داشته منطقی ارتباط شود،می روروبه آنها با که مسائلی با باید

 هاینظام میان مرزها و حد شکستنهم در شد، اشاره ایرشته میان رویکرد برای که است امتیازاتی سایر شبیه است، برخوردار

 هم با که موضوع سه مطالعة برای ایرشته چند رویکرد. هست نگریستن بعدی یک و اندیشی جزم و تعصب کاهش ای،رشته

 .است کنولوژیت و زیست محیط ،معاصر بررسی شامل ها،موضوع این دارد؛ انکار غیرقابل ایجاذبه دارند، همپوشانی

 : ایفرا رشته رویکرد ـ2-4

 بر تأکید ایرشته فرا رویکرد در ولی است؛ درسی برنامه گیریجهت و مدخل درسی موضوع گذشته رویکردهای در       

 مورد فرد دراینجا اصل چون. گیردمی نظر در براصل رافرع آنها و گذاردمی پا هاموضوع ماورای به بلکه نیست، درسی موضوع

 و عاطفی ذهنی، هایفعالیت جامع انواع توجه مرکز در درسی موضوع یا درس جای به یادگیرنده گرفتن باقرار. است آموزش

 :شودمی اشاره زیر شرحبه ازآن تعدادی به که شودمی درسی ماده ساختار جایگزین ،دهدمی انجام یادگیرنده که مهارتی

 ،گیریتصمیم یادگیری، بینی،پیش یافتن، انطباق تفسیر، زیست محیط به نسبت واکنش ،(دریافت) ارتباط برقراری       

 سازماندهی ،(کردندگرگون) کردن تبدیل خالقانه، ارائه مسأله،  حل ،بستن کاربه کردن،عمل مقابله، توان قضاوت، ،انتخاب

 .اثبات ،سازی مجمل دادن، توضیح و کردن تشریح ،(کردن اداره)

 پردازی،نظریه کردن،مناظره نقدکردن، کردن، فکرکردن، پژوهش کردن، صحبت ایفرارشته رویکرد در یادگیری فرایند        

 تشخیص و جستجو ،شده یاد هایفعالیت از هریک به پرداختن برای مناسب هایموقعیت و هافرصت تا کرد تالش باید است... 
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 ایجاد و تربیت تعلیم مقاصد در بنیادی تغییری آنگیریرود، زیرا جهتمی شمار به انقالب یک ایفرارشته رویکرد .شوند داده

 . آوردوجود می به آن ساختارهای و آموزشی هایبرنامهدر چهارچوب  اساسیتغییری و کندمی

 هایقابلیت روی تمرین و کار شامل را آنها بلکه کرد، مطالعه دانش کسب چارچوب در فقط نباید را معاصر لذا مسائل      

 تعهدات بارآوردن همچنین ،...(وسازیقیاسی، مجملو  استقرایی استدالل ارزیابی، استنباط، تحلیل،وتجزیه) یادگیرندگان ذهنی

 که دانندمی هاییارزش بر گذاریارج سرانجام و( هادانشگاه در بزرگساالن آموزش در ویژهبه) شناختیزیبایی و عاطفی و ارزشی

 هایارزش و باورها همچنین باید و قرارداد جهانی معاصر مسائل بعد در ایرانی ـاسالمی هویت بعد در اخالقی تربیت خدمت در

 .یابد احاطه درسی برنامه بر همانند چتری ایرانی ـ اسالمی

 تلفیق متفاوت انواع -3

 :جمله از است شده پیشنهاد تلفیق متفاوت انواع آموزشی های عنوان یا و درسی های موضوع تلفیق برای       

 درسی موضوع چند تلفیق -

 موضوع چند دانش از استفاده با ای پروژه کار چند یا یک بر تاًکید -

 درسی های کتاب از غیر منابعی از استفاده -

 آنها میان ارتباط وایجاد متفاوت مفاهیم تلفیق -

 اصول به دادن شکل برای موضوعی های بخش یا واحدها تلفیق -

 انعطاف قابل های برنامه از استفاده -

         آموزی دانش خاص های بندی گروه از استفاده -

  انسانی علوم درسی هایبرنامه طراحی در تلفیق اهمیت و ضرورت -4

 و نظرانصاحب در رویکرد این به توجه ناپذیراجتناب هایضرورت دلیل به درسی، هایبرنامه طراحی در تلفیق اندیشه       

 از جمله: .باشدمی ایمالحظه قابل تجربی و منطقی پشتوانه دارای که است بوده درسی ریزیبرنامه اندرکاراندست
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 :دانش رشد ـ4-1

 هاینظام ناپذیر،توقف روندی عنوانبه علمی، هایرشته شدن تخصصی اثر در درسی موضوعات تعداد به شدن افزوده       

 به آموزش محتوای همان که مظروف واست محدود آموزش زمان ظرف که شرایطی در ؛استساخته مواجه رابابحران آموزشی

 وجود راهی تلفیق جز مظروف و ظرف میان تناسب برقراری و مشکالت این از آمدن بیرون برای است، کرده پیدا افزایش شدت

 .(4117 ،4111 ،43دریک ،41کوبز جی) ندارد

 :شده تکهتکه زمانی جدول ـ4-2

 شدهدیگر، سبب از سوی مواد درسی  گراییکثرت و یکسو از درسی هرمادة به( دقیقه10تا10)آموزشیساعتاختصاص       

 مواد کثرت و درسی ماده یک به و محدود زمانتحصیلی،  ترم در هر مربیان و یادگیرندگان متداول های شکوه از یکی که است

 .دارد دنبال را به آموزشی تجربه هم پیوسته و است کرده ظهور ناپذیرفرآیند اجتناب  صورتبهکه است بوده درسی

 طبیعی هایمحیط در یادگیری کیفیت با تطابق ـ4-3

 تنها.ندارد افتد،سنخیتیمی اتفاق طبیعی هایمحیط درکه یادگیری گونه باآن آموزشیهایدرمحیطیادگیری کیفیت       

 کنند؛ پیدا سروکار مختلف مباحث و موضوعات با باید شده،افراد تکهتکه زمانی هایقالب در که است مدرسه درمحیط

 بندیتقسیم از مسائل این اینکه بدون و زمان بستر در زندگی هایمشغولی دل و مسائل با مدرسه،افراد مرزهای دروراءآنکهحال

 . باشد پذیرفته تأثیر دانش حوزة

 دانش، شامل منبع سه از کهاست بر اطالعاتکارآمد، متأثر و مبتنی درسیبرنامهتلفیقی، یک درسی برنامه منطق       

 . گیردمی نشأت جامعه و یادگیرندگان

 درسی برنامه تلفیق از دفاع -5

 :گیردمی قرار استدالل دسته دو در درسی برنامه از تلفیقدفاع  مباحث       

 شناختیروش و شناختی معرفت هایاستدالل ـ4

 تربیتی و شناختی روان شناختی،جامعه هایاستدالل ـ2

                                                           

) 1989. Jacobs, H.H (15   

. Drake16  



 751-739، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

731 
 

 .استوی هایاندیشه و بشر نوع قدمت به دانش بخش وحدت اصولجستجوی :شناختی معرفت ( استداللهای5-1      

 و داشتند اعتقاد جهان وحدت به انیشتن،از جمله از دانشمندان  بسیاری و افالطون همچون باستان گرایطبیعت فیلسوفان

 .کنند کشف را بخشوحدت قوانین کردندمی تالش

 یک که دانست مشترک اساسی مفاهیم از ساختاری را علم توانمی: پژوهش هایشیوه و مفهومی ساختارهای وحدت       

 واحدهای. شوند مشخص مختلف علمی هایرشته در تواندمی کهوعناصری مفاهیم دهندمی تشکیل را واحد مفهومی چارچوب

 ترکیب ،آمادگیبیش آمیز،شکست تجارب و آمیزموفقیت تجارب احساسات، ،انتظارات، باورها تفکر، تخیل، تصور، مثل اساسی

 . دهند شکل را پیشرفت و تبدیل تغییر، گیری،تصمیمقبیل  از رفتارها ترعالی ساختار تا شودمی

 ممکن پژوهش فرآیند( . ترکیبی) متدولوژیکی ساختار یکی و  (واقعی) مفهومی ساختار یکی دارند؛ ساختار دو علوم همه       

 هایسایرحوزه از را علوم حوزة و استمشترک  علوم در همة پژوهش بنیادی اماشیوة باشد؛ متفاوت گوناگون هایرشته در است

 .سازدمی متمایز دانش

 درمسائل بررسی  رشته، برای یکو تحقیق  تفکر شیوه از خالق دانشمندان که افتدمی اتفاق زمانی پژوهش در پیشرفت       

 به اجمالی نگاه .استمشترکها رشتهها در همة  فرضیه تجربی برای اساسیهایشیوه طورکلی،به. کنندمی استفاده دیگر حوزة

 طوربه توانندمی آن اعضای که شودمی انجام هاییتیم توسط تحقیقات اغلب امروزه که دهد نشان علمی مجالت از برخی

 .باشند داشته تعامل و کنند برقرار ارتباط هارشته سایر اعضای با خالق،

 و مدرسه از خارج زندگی با درسی مطالب و محتوا ارتباط تربیتی:  و شناختی روان شناختی،جامعه های( استدالل5-2

 اغلب مدارس در» است معتقد دیویی. دارد درسی هایبرنامه تدوین در خاصی جایگاه نیز واقعی و طبیعی شرایط و هاموقعیت

 شده تجربه وضعیت یک از توانندنمی که است این خاطر به بسا چه برانگیزانند، واقعی اندیشیدن به را آموزاندانش توانندنمی

 باید آموختگاندانش که است تربیتی درست اصل یک و این کنند گردد،آغازمی اندیشیدن سبب مدرسه بیرون در که

 ص) 4731 زاده،نقیب. )«یادگیرند اجتماعی زندگانی در آنها روزانة کاربرد به توجه با را قوانین و حقایق و عملی هایموضوع

43) 

را در تواند جوانان نمیکه  استمانعی بزرگترین درسی، برنامة مرسوم چارچوب» :داردعقیده 43کازول مطلب در تأیید این       

 (743 ص نژاد،خوی ترجمه. ) کند یاری واقعی زندگی در آنها ضروری تکاملی وظایف تحصیل

                                                           

 Cogswell .17  
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 با در ارتباط کنیم؛ امور واقع نزدیک طبیعی و واقعییادگیری به را  ایمدرسه یادگیریکه  استاز ضرورتها اینیکی         

و  گرفته آنها قرار در معرض طبیعی در شرایطکه  انسان ذهن برای هاپدیده میان و ارتباط وحدت قرار دارند و در این یکدیگر

 توسط معنا و مهم ساخت برنیز شناسی روان درگرایی سازندهدیدگاه  آشنا و معنا دارتر سازد و همچنین کندمی تجربه را آنها

 . شوند داده سوق دانش ساختن به یادگیرندگان محیط، کردن غنی با و کندمی تأکید آموزاندانش

 تلفیق و تفاوت آنها رویکردهای مختلف اشکال -6

 چیست؟( ایفرارشته و ایچندرشته ای،رشتهمیان) تلفیق رویکردهای مختلف اشکال تفاوت

 دارد؛ به طوری که برخی وجود تفاوتی ایفرارشته و ایرشتهمیان ای،چندرشته رویکردهای گفته شده که بین       

 رویکرد معروف اتریشی  ، روانشناس41کالین برند؛می کار به مترادف را ایرشته میان و تلفیقی درسی برنامة نویسندگان

 رویکرد وی. است شده قائل تمایز ایفرارشته و ایرشته چند رویکردهای بین و داندمی تلفیقی رویکرد همان را ایرشتهمیان

 درسی برنامة مشابه که داندمی تریجامع مفهومی چهارچوب عنوانبه را ایرشته فرا رویکرد و دانسته افزایشی را ایرشته چند

 (.4111 کالین،. )می باشد ایرشته ابر

را ترسیم تلفیقی  درسی برنامه پیوستار کند و در یکمی مشخص متمایز طوربه  را درسی رویکرد برنامةسه  41میلر       

 ایرشته میان رویکرد به و شودمی گذارد، شروعمی باقی نخورده دست را ایهر رشته که ایچند رشته رویکرد با که کندمی

 ایرشته مرزبندی که استای فرا رشته رویکرد کند، سرانجاممی حرکت دارد ایرشته میان مهارتهای و تمرکز بر مشترکات که

 .گیردمی گذارد، جایمی سرپشت را هارشته که بستری و واقعی مضمون یک در مهارتها و محتوا درآن و بردمی بین از را

 حوزة در تلفیق به مربوط مباحثفهم که است پیچیدگی معر ِّف تلفیق، رویکردهای و اشکال انواع، مفاهیم، البته تنوع      

 و نظری چالش این البته. دارد همراه به دیگر سوی از تلفیقی درسی هایبرنامه طراحی برای اقدام و سو یک از برنامةدرسی

 .نماید منصرف تلفیق مباحث به توجه از را ریزانبرنامه و متخصصان نباید علمی

  انسانی علوم درسی برنامة تلفیق الگوی -7

 انسانیعلوم بین ارتباطشاید بتوان اذعان کرد که بهترین مدل تلفیق را می شود در علوم انسانی پیاده نمود . البته فقدان        

 بیرون از دانش انتقال با ایران در انسانی از آن جایی که علوم و گرددمی باز آن کشور در انسانی علوم منشأ رشد به و جامعه

 دانش توسعة فرآیند از ناپذیر اجتناببخشی دانش، انتقال چرا که. است وابسته انتقال این به آن دوام نیز هنوز و گرفته شکل

                                                           

n Melanie Reizes Klei. 18  
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 صورت جامعه یک در انسانی علوم بیشبرد با هدف دانش توسعة است؛ دانش تولید توسعه، این تراساسی محور ولی است

 . گردد ایجاد تلفیق دانش انتقال و دانش تولید هایبرنامه مجموعه زیر باید با دانش توسعة هایبرنامه با متناسب و گیردمی

 باید ویژه پژوهشی حوزة یا دانشگاهی رشته یک در انسانی علوم توسعة برای خاص طوربنابراین در برنامه ریزی تلفیقی به       

 با اقتصادی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نیازهای با را کرد و آن استفاده دنیا در موجود معرفتی اطالعاتی منابع از طرف یک از

 المللیبین مبادلة جریان به بعدی مراحل در تلفیقی دانش این و کرد تلفیق اجتماعی نهادهای در مستمر و ارزش های باورها

 . می شود مشخص جهانی انسانی علوم مبادلة در ما کشور سهم تدریج به و گرددمی نزدیک

 درسیهای  کتاب و علمی در فنون ورود، از بعد بالفاصله که دارد وجود دانش انتقال سویة یک فرآیند تنها حاضر در حال       

از  بیشتر ایران در دانش انتقال. است کم هم داخل در دانش تبادل بر جریان آن تأثیرگذاری میزان حتی و شودمی مدفون

 با را علمی متون و ادراکفهم  که شودمی تبدیل معنا واژگونی به هم زبانی برگرداندن با اغلب ترجمهو این است ترجمهطریق

 و ادراک فهم پارادوکس در فقط جوان پژوهاندانش که شودمی سبب موجود آشفتةهایترجمه گاهی و کندمی مواجه دشواری

 . بمانند مطالب

 که شود باعث و کند هماهنگ ایرشتهبین و فرهنگی اجتماعی، محیط با را انسانی علوم باید تلفیقی درسی برنامه راهبرد       

 برای. بگذارند اثر سیاسی فرهنگی، اجتماعی، محیط بر مؤثر ایشیوهبه کنند، درک را بهتر فرهنگی اجتماعی، علمی، مسائل

 . کرد کوشش آموختگاندانش توانایی ارتقاء بر نخست مرحله در باید نهادها سطح در نیز جامعه در انسانی علوم نفوذ افزایش

  اجتماعی گیریجهت با تلفیق ـ7-1

  اجتماعی تغییرات و  ساالر مردم شهروند ، فرهنگی انتقال یا اجتماعی گیریجهت انسانی، علوم تلفیق درسی برنامه در       

 فرهنگی محیط با هاارزش و هنجارها برحسب نیست، بلکه منفعل و بریده مستقل، خود محیط ازانسانی  علوم. شودمی دیده

 ایفای بتوانند موجود منابع و تسهیالت کارگیریبه با بتوانند انسانی علوم آموختگاندانش و کند ایجاد هماهنگی و توازن خود

 .نمایند نقش

 در جمعی تفکر و گروهی فرآیند هایمهارت کند ومی بررسی را مسائل نقادانه صورت به ساالر مردم شهروند گیریجهت       

 است جایی آموزشی نظام و گیردمی قرار تأکید مورد ساالر مردم جامعة یک به احترام عین در اجتماعی مسائل تحلیل

 درسی ریزانبرنامه توجه مرکز و دهندمی توسعه را ساالرانه مردم فرآیندهای و مشارکت هایمهارت در را آموختگاندانشکه
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 و گذاریسیاست کنند و سپس را تحلیل مسأله کنند، تفکر یکدیگر با باید چگونه که بیاموزند باید که انسانیعلوم در ویژهبه

 .کنند گیریتصمیم

 رااساسی باشد و تغییرات اجتماعی مسائل  با برخورد مقدم صف در باید انسانی علوم حوزة در تغییراجتماعی گیریجهت       

 کنند درک را اجتماعی هایبحران و مسائل هایریشه علمی، مسائل با آشنایی عین در آموختگاندانش و کنند ایجاد جامعه در

 .باشند فعال آن بازآفرینی در فرآیند  پیوسته و کنند ارائه علمی راهکارهای تعدیل تغییر و جهت در و

 به» باورها. استشده تشکیل «هافناوری و هنجارها ها،ارزش باورها،» جزء اصلی چهار از فرهنگ اولسون، تعریف براساس       

 چگونه»به فنآوری باألخره و.« شود انجام فعالیت چه» به هنجارها ،«باشد باید چه» به هاوارزش گویدمی پاسخ «هاچیست

 حال عین در و پردازدمی( هاوفناوری باورها) چگونگی و چیستی به انسانی علوم (4731 چلپی،. )دهدمی پاسخ.« شود انجام

 فرهنگ دیگر بندیطبقه و در یک دانندمی نیز هنجارها و ارزشهامسأله  پاسخگوی را انسانی علوم موجود، هایدیدگاه از برخی

 اجتماعی حقوقی، هایزمینه به اخیر حوزهاین که دانندمی ارزشی ـ هنجاری و( فنون و باورها) شناختی هایحوزه شامل را

 . شودمی تقسیم واخالقی

 مهارتسویبه  شود ومی تلفیق هافعالیت یا هااندیشه شود، بلکهنمی محدود «هادانش از ایمجموعه» به انسانی علومپس       

 مهارت کردن، سازیتصمیم  مهارت کردن، مدیریت مهارت کردن، طراحی مهارت کردن، ریزیبرنامه مهارت ارتباط،

 سپس و کردن طراحی به اندیشه از دوسویه حرکت و تلفیقی انسانی علوم هایبرنامه اغلب و می شود داده سوق گیریتصمیم

 . می شود داده سوق اندیشه تولید به طراحی از

 گرایانهانسان گیریجهت ـ7-2

 متمرکز خود شکوفایی یا خود تحقق با ارتباط و پیرامون محیط با از ارتباط تلفیقی انسانی علوم برنامهگیریجهت       

 .است اجتماعی و شخصی ارزشهای توسعة و کشف روی اساسیتوجه. شوندمی

 دیدگاه این در درسی برنامة عناصر تمام است، درسی برنامه هایگیریتصمیم برای مرکزی اطالعاتی فرد، منبعنیازهای        

 یک در جستجوی دیدگاه این  .هست درسیهر فرد در برنامه ها و ارزشمندی و ارزش بودن معنادار احساس یک با مرتبط

 نوآوری و مسألهحل به تازه رویکردهای  و خالقیت رشد بر دیدگاه این .استتحلیلی و تفکرشهودی  تفکر بین و وحدتتعادل 

 عنوان به انسانی مطالعات مطالب به که انسانی هفتگانه علوم درگروهکه با مربیانی را گراانسان مربیان هرحال به. کندمی تأکید

 مهم رود، حلقهمی بین از کردن عمل با دانستن بین شکاف تلفیق دیدگاه در. دارند کنند، تفاوتمی توجه جدا دیسیپلین یک
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 هماهنگی چنانچه و بردمی بین از را عمل و نظر بین آید، شکافمی وجود به کاربرد و  دادن انجام با یادگیری بازخورد،

 دهد؛می قرار الشعاعتحت را دانش تقاضای و یادگیرندگان در عمیقی تأثیر و کندمی سینرژی تولید جمعی تفکر با هافعالیت

. است اجتماع و انسان برای انسان راهبری خود ارتقاء و عملکرد بهبود و عمل برای دانش نیست؛ بلکه دانش برای دانش پس

 . برسند تکاملها بهانساندائم طوربه که پویا است فرآیندی دیدگاه این در دانش

 ایرشته میان انسانی علوم تلفیق درسیبرنامه الگوی ـ7-3

 ترکیب الگو این اصلی هدف. کندمی توصیه تحصیلی دوره تمام برای را ایرشته میان درسی برنامهمفهومیالگوی        

 عین در آموختگاندانش الگو این در. است مسأله یا مبحث مضمون، یک بر آنها تمرکز و( دیسیپلینی) ایرشته هایدیدگاه

 .شوندمی آگاه نیز( علمی هایرشته) هادیسیپلین روابط میان از کنندمی مطالعه را درسی مواد که حال

  سازماندهی مرکز یک انتخاب ـ7-4

 مسأله یا مبحث رویداد موضوعی حوزة مضمون یک تواندگیرد، میمی قرار سازماندهی کانون یا مرکز عنوانبهکهموضوعی       

 تمام و قدرکلیآن نه باید سازماندهی مرکز یک اینکهکند؛ ازجملهمی مطرح سازماندهی مرکز انتخاب برای را معیارهایی و باشد

 را مطالعه هایشاخص که باشد محدود قدرآن نه گیرد، قرار مشخص تحقیق و بررسی یک قلمرو از فراتر که باشد شمول

 وقایع و رویدادها. هستند مناسب سازماندهی مراکز عنوان به وآینده بازآفرینی، تحول، الگوها، مثل کند، مفاهیمی محدود

 . باشند مؤثر سازماندهی مراکز توانندمی آینده و جاری

 ارتباطات  ذهنی سازیسیال یا مغزی بارش  ـ7-5

  کندمی خاطر نشان (4137) 20اشبورن است. نظرات و هاایده تولید برای آزاد هدف شیوةذهنی، یکسازی سیال 

  انتخاب برتر کیفیت با هاییایده آنها بین از که کندمی تولید را زیادی هایذهنی، ایده سازیسیال جلسة یک

 .شودمی

 حمایت مختلف دیسیپلین هایحوزه وسیلة به شناختیعلوم که واقعیت ایندادن  نشانبرای  ِّایپره ششنمودار  از      

 شود.میشود، استفاده می

 

                                                           

Ashbourne. 20  
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 .کنندمی عمل توالی و قلمرو عنوان به که راهنما سؤاالت تعیین ـ7-6

 ذهنی سازیسیال طریق از که را ارتباطاتی مرحله این. کندمی ارائه مسأله مزمن شکل برای حلیراه مرحله گفته شده این      

 ایجاد درسی واحد برای ساختار یک شود،می تهیه راهنما سؤاالت توالی و قلمرو یک همچنانکه دهد؛می سازمان آمده دستبه

 .گیردمی قرار کتاب یک در فصل هایعنوان سؤاالت شودمی

 مدار پروژه  اجرایی هایفعالیت نوشتن ـ7-7

 بیانگرآن فعالیت طرح. شود تهیه باید سؤاالت این بررسی برای ابزاری اند،شده تنظیم راهنما پژوهشیسؤاالت که زمانی       

 این مؤثر ریزیبرنامه راهنمای ازاصول یکی. کنندمی چه ایرشتهمیان سازماندهی مرکز بررسی برای آموزاندانش که است

 از همچنین و کنند تشویق و ترغیب روزانه درس هایطرح را در انتقادی و خالق تفکر شوند قادر متخصصان که است

 شود.می استفاده هم خالق مسأله حل الگوی و( 4200) 22کراتول و 24آندرسون بندیطبقه

   مدارنتیجه تربیت و تعلیم در درسی برنامة تلفیق الگوی ـ8 

 مدارنتیجه  وتربیت تعلیم عنوان تحت مارشال توسط که است تلفیقی، حرکتی ریزیبرنامهبه توجه هایاز جلوهیکی        

 و بگذاریم کنار را محتوا و درسی مواد و موضوعات باید کهاستمطلب این ناظر به  تلفیق بحث در نتایج است، واژهشده  شروع

 برخی مثال، طوربه شود؛ محقق پژوهان دانش در باید که است مطلوبی و آلایده ویژگیهای نتایج. بگیریم را درنظر نتایج

خوب  وندشهر هایقابلیت گیری،تصمیم قدرت خالقیت، آنجملة  از که گیرد قرار توجه مورد پژوهاندانش در هاییشایستگی

 . شودمی واقع گیریتصمیم مبنا و مبدأ مهارتی و عاطفی شناختی، هایقابلیتاین .استغیره و 

 مناطقسطح  در نتایج ابتداکه  است ترتیب این به مدارنتیجه  وتربیت تعلیم در تلفیق انسانی علوم درسی برنامة فرآیند       

در  مطلوب نتایج از آن شود، پسمی گفته غایی نتایجآن  شود که بهمیتعیین مدرسه راهکاری ریزیبرنامه تیم توسط آموزشی

 دست موردنظر نتایج به تا آوریم فراهم باید را یادگیری بسترهای چه که استاینمسأله  .گیردمی قرار مناسب یادگیری بستر

 چگونگی و برنامه ارزشیابی جهت عملکرد هایشاخص به سپس و ورزندمی مبادرت تلفیق برنامه طراحی بهآنگاه  و کنیم پیدا

 .شودمی توجه نتایج به دستیابی

                                                           
21. Walter Inglis Anderson 

  

lh. Krathwo22  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihwt3IrbfMAhUhJ5oKHbH1AHUQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWalter_Inglis_Anderson&usg=AFQjCNEZDW1945rMFM5VSX-I9wh7KLaP0Q&sig2=a6kWSZ1G4fxUCuGpMmqGWQ
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 انسانی علوم ریزانبرنامه برای عملی راهکارهایارائه -9

 توازن تاشوددنبال اجتماعی مسائل پیگیری با عمل و اندیشه یکپارچگی به انسانی علوم تلفیق درسی ریزیبرنامه تدوین در ـ4

 .کند کمک انسانی علوم پیشبرد به اجتماعی نهادهای با انسانی علوم هماهنگی و

 اخالقی مفاهیم قالب در المللیبین و ملی تربیتی تفکر و ضرورتهایهای مهارت تلفیق بهانسانی علوم  ریزیبرنامه در تدوین ـ2

 .شودتوجه و ارزشی

 فرایند به ترتیب همین به و گیرد قرار اساسی در اولویت باید انسانی علوم درسی ریزیبرنامه تدوین در محور مسأله رویکرد ـ7

 .شود توجه «بیارزشیا و آموزش» درسی برنامه عصر در آن کاربرد و دانش دوسویه

 .گرددیکپارچه گیریتصمیم و سازی تصمیم گذاری،سیاست فرآیند با نظری مباحث انسانیعلوم ریزیبرنامه تدوین در ـ1

گیری تصمیم فرایندهای بر و تأثیرگذاری اجتماعی مسائل تحلیل جهتانسانی علوم آموختگاندر دانشپردازی نظریهتوان  ـ1

 .شودارتقا داده

 و فردی هایپروژه طریق ازو عملی نظری دانش بین مناسب و هماهنگیتوازن  انسانیعلوم  درسیبرنامه محتوایدر تدوین  ـ3

 .گردد دنبال جمعی

 نظر از المللیبین و ملی قهرمانان هایویژگی قبیل از انسانی علوم درسی برنامه محتوای تدوین در اخالقی و ارزشی مفاهیم ـ3

 .شود تبیین اجتماع فرآیند بر تأثیرگذار هایویژگی تحلیلی تفکر با و گیرد قرار توجه مورد...و شناختیجامعه شناختی،روان

 والحمد هلل رب العالمین علی کل حال

 و مآخذ: منابع

  ایران نظام در ابتدایی دوره موجود درسی برنامه با آن مقایسه و تلفیقی درسی برنامه الگوی طراحی(.4710.)احمدی، پروین ـ

 درسی. ریزیبرنامه دکتری رساله. مدرس تربیت دانشگاه

 .13 ص نی نشر ، تهران  نظم، شناسیجامعه ،(4731) چلبی، مسعود -

 تربیت، و تعلیم بزرگ استادان. شاوارده موریس، ـ3. 13 ص نی نشر ، تهران  نظم، شناسیجامعه ،(4731) چلبی، مسعود ـ

 .41 ص ،4714. تهران یونسکو، ملی کمیسیون قاسمی، احمد ترجمه
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 تعلیم فصلنامه( شناختی حیطه در محتوا کیفیت) تدریس و آموزش طراحی در واقعیتها و هامجمل. مرتضی خلخالی،  -

 .441 ص وتربیت

 و پژوهش فصلنامه. خلخالی مرتضی ترجمه.ایرشته میان و تلفیقی شیوة به آموزشی مواد هابرنامه طراحی. نابی دنو، ـ

 .423 ص 3 شماره 2 سال 2 شماره عالی آموزش در ریزیبرنامه

 آگاه. انتشارات. پرورشی شناسیروان( 4710. ) اکبرعلی سیف،  -

 ترجمه .بهتر و یادگیری تدریس برایدرسی ریزیبرنامه (4733)لوئیس، آرتورجی.ام.الکساندر، ویلیام .گالن.سیلور، جی ـ

 رضوی. قدس آستان انتشارات سوم چاپ نژاد، خوی غالمرضا

 .4731. تهران دانشگاه انتشارات شکوهی، غالمحسین ترجمه. وتربیت تعلیم و افالطون .شاتو، ژان ـ

 اول. چاپ امیرکبیر، انتشارات تهران،.وتربیت تعلیم اصول(. 4731)علی شریعتمداری، ـ

 هاینمونه ارائه و منظور به استرالیا آمریکا، کانادا، در اخالقی مفاهیم و علوم تلفیقی هایبرنامه بررسی( . 4717)شعبانی، زهرا ـ

 وتربیت. تعلیم پژوهشکده. ایران ابتدایی دوره برای تلفیقی

 .وتربیت تعلیم انسانی ، پژوهشکده علوم حوزه در درسی هایبرنامه تلفیق جامع رویکرد ارائه و شعبانی زهرا ،) طراحی -

 ، سوم دوره مدرس، فصلنامه. آموزشی طراحی در گراییساخت و سیستمی دیدگاه دو بررسی و نقد(. 4731)  فردانش، هاشم ـ

 .سوم شماره

 .4717 راهبردی مطالعات پژوهشکده تهران. مردیها مرتضی ترجمه.  انسانی علوم پارادایم. برایان فی، ـ

 مرکز انتشارات تهران ایران، در اقتصادی ـ اجتماعی هاینظام و علم روابط: دانش ناهمزمانی( 4712. )محمدامین زاد،قانعی ـ

 .471 و 472ص.  کشور علمی سیاست تحقیقات

 .1 صفحة. 4731 تهران، دانشگاه انتشارات. شکوهی غالمحسین ترجمه. وتربیت تعلیم. کانت، امانوئل ـ

 ص ،4731 ، تهران بهشتی شهید انتشارات سرخابی دوزی یمینی ترجمه. جوامع و هافرهنگ پرورش، و آموزش. کوی لوتان، ـ

44. 

 تعلیم مسائل در پژوهش مجله.  اشکال و معیارها ضرورت، تاریخچه درسی، برنامه تلفیق(.4731) مهرمحمدی، محمودی ـ

 .41 ـ 13 ص وتربیت

 .ششم چاپ طهوری، انتشارات تهران. پرورش و آموزش فلسفه به نگاهی( 4731)زاده، میرعبدالحسین، نقیب ـ

 

- David A. Jacobson, Professor of Education, at unversity of Noth Flordia Classroom  

Teacher and Curriculum Specialist. 
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