تاریخ دریافت69/5/13 :
تاریخ تصویب69/31/5 :

بررسی تاثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش
آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش
***

طاهره هاشم زاده* ،مسعود خنجرخانی** و علیرضا حیدرزادگان

چکیده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش-
آموزان دختر پایه چهارم شهرستان خاش هست .روش تحقیق شبه آزمایشی است و جامعه آماری
کل دانشآموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان خاش در سال تحصیلی  59-59است؛
( )n=9544که 06نفر از دانشآموزان دختر ( 06نفر گروه آزمایش و 06نفر گروه کنترل) به روش
نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند .پرسشنامه پیشرفت تحصیلی محقق ساخته و در سه حیطه
(شناختی ،عاطفی ،روانی -حرکتی) است .روایی توسط اساتید و صاحبنظران دانشکده علوم
دانشگاه سیستان و پایایی بهوسیله آزمون آلفای کرونباخ  6/78به دست آمد .یافتهها حاصل از
مقایسه نشان داد که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر در گروه کنترل و آزمایش در پسآزمون
(بعد از انجام برنامه درسی تلفیقی) باهم تفاوت دارد؛ به این معنی که اجرای برنامه درسی تلفیقی
توانسته است باعث افزایش نمره پیشرفت تحصیلی دروس ریاضی ،علوم ،مطالعات اجتماعی،
فارسی و هنر در سه حیطه شناختی ،عاطفی ،روانی_حرکتی دانشآموزان در گروه آزمایش شود.

واژگان کلیدی :برنامه درسی ،برنامه درسی تلفیقی ،پیشرفت تحصیلی.
* دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
** استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسنده مسئول)

*** عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

m.khanjarkhany@gmail.com
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امروزه در فلسفه آموزش رویکردهای جدیدی مورداستفاده قرارگرفته که اهمیت
اصلی به یادگیرنده داده میشود نه به مسیری که وی طی میکند .در این برنامهها
واقعیتها و نیازهای دنیای جدید در فراسوی ساختار یکسویه نگر رشتهها جستجو شده و
جزئینگری و محدودیتهای تخصصی شدن و تقسیم علوم مطرود واقع میشود .آشنایی
با این رویکردها و چرایی آنها برای برنامه ریزان درسی بهویژه در دانشکدهها و مؤسساتی
که در پی دستیابی به مرزهای جدید و خلق بایستههای خاص در عرصه علوم ،بهویژه
علوم انسانی هستند ،الزم و کارآمد است (پیغامی .)2079 ،درواقع دانش آموزان هنگامی
بهتر یاد می گیرند که مطالب در یک زمینه و در دنیای واقعی آموزش داده شود و یادگیری
به محل کار متصل شده و مفاهیم یا دانش انتزاعی به مشکالت واقعی پیوند داده شود
(فاولر و چرنس .)4626 2در یک برنامه درسی مفید انتظار میرود دانش آموزان دانش خود
را بسازند و فهم او در قالب یک تصویر بزرگ مجسم شود (اولونیی اولکه )4استنتاج این
است که دانش آموزان برای ایجاد معنا و ایجاد دانش بیشتر ،بجای روش آموزش سنتی و
تقسیم موضوع واحد ،جامعیت دید داشته باشد (عزیزی ،نوروزی ،زارعی زوارکی.)2059 ،
یکی از راهها برای رسیدگی به این انتظارات ،برنامه درسی تلفیقی 0است .یعنی برنامهای
که با اتصال مفاهیم و مهارتهای اصلی به زمینههای متعدد باعث وحدت موضوع شود
(سوزان ،دریک و جوآن .)4626 9پس به بیان روشنتر تلفیق برنامه درسی تالشی برای
اتصال آموزش تحصیلی و شغلی یا حرفه ای است که دانش آموزان را برای اشتغال و
فرصتهای شغلی آماده میکند .میتوان بیان کرد که تلفیق برنامه درسی بهعنوان یک
رویکرد آموزشی شامل کلید محتوای چند رشته است و با استفاده از مشکالت و مسائل
معتبر کاربردی (آموزش مبتنی بر حل مسئله) و تعامل دانش آموزان مطالب درسی و دنیای
اطراف را به چالش میکشد (فاولر و چرنس  .)4626درواقع عملکرد تحصیلی در هر
.Chernus & Fowler
. Oyeleke Oluniyi
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جامعهای نشاندهنده موفقیت نظام آموزشی و ارتباط آن با جامعه است (بلوط
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

بنگان .)2050،این همان جامعنگری و معنادار سازی یادگیری فراگیران است.
روزمره...بهعنوان یکی از مهمترین رموز
ملموسو و امور
واقعیت
درگیری با
تأثیر تعامل
خودکارآمدی در
پرخاشگری
مطلوب بر
آموزش ومهارتهای
موفقیت تحصیلی دانشآموزان مهمترین اصل برنامه تلفیقی است و ترویج نگرش مثبت در
371
خودکارآمدی در
مطلوب بر
مهارتهای
آموزان،آموزش
دانش  ...تأثیر
توجه به شایستگیهای آنان
پرخاشگری ومشکالت با
آموزان در حل
دانش
درگیرکردن

(کار گروهی ،حل مسئله ،ارتباطات) ،ارزیابی کار خود بهطور منظم در قالب نمایشگاه و
انعکاس این ارزیابی در دنیای واقعی خود ،گسترش کالس درس از طریق اتصال به
کارآموزی ،تحقیقات و اکتشافات عامل یادگیری و درک پایدار خواهد بود (مارال ،جیل،
پیرسون و پائوالم .)4626 2،دنیای واقعی و فعالیت در آن بستر درگیری تمام ابعاد انسان را
به دنبال دارد .درواقع هم چالش فکری ،هم هیجانات و عواطف و درنهایت درگیری
جسمی ،یک فعالیت یادگیری کاملتر به دنبال دارد .به عبارتی حوزههای مختلف معرفت
بشری و درگیری کل ابعاد انسانی ،مسئله یادگیری و درنهایت تعالی بشر را سامان
میبخشد.
در این میان همچنین دعوت از دانش آموزان برای کمک به سازماندهی برنامه
فرصتهای عالی به دانش آموزان نشان میدهند که ایدههایشان باارزش است (گوردون،
جیمز .)4666، 4اما پیادهسازی برنامه تلفیقی نیاز به زمان ،برنامهریزی و محیطی دور از
استرس برای کسب تجارب یادگیری غنی دارد؛ زیرا دانشآموزان با تعامل و تجزیهوتحلیل
به درک عمیق از موضوع میرسند و همین امر بر موفقیت در آزمونهای پیشرفت تحصیلی
تأثیرگذار است (مکسی فاگان .)4629 ،0بنابراین میتوان بیان داشت دانشآموزان یک
هدف واقعی را برای کسب مهارتهای خاص دنبال میکنند که از این طریق مرزهای
دانش شکسته میشود و یادگیری معنادار صورت میگیرد .معلم نیز در این رویکرد نیاز
به مهارتهای باالی آموزشی دارد؛ زیرا مدیریت ماهر و جامع کالس درس به معلم اجازه
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روانشناسی
مطالعات
فصلنامه
2057این
بهارهمه
 ،00که
شمارهکند
تربیتی،ارائه
تنظیم و
دانشآموز
زهای
میدهد که برنامه تلفیقی را متناسب با نیا

عوامل منجر به غنیسازی ،تسریع یادگیری و درنتیجه پیشرفت نهایی دانشآموز در سطح
مدرسه میشود ( برویس .)4668 ،2با همه این عوامل تلفیق برنامه درسی یک موضوع
سردرگم در آموزشوپرورش باقیمانده است .بسیاری از معلمان از این برنامه برداشت
درستی ندارند ،درحالیکه معلم در مرکز یادگیری نقش رهبر را دارد .بنابراین ،نقش معلم
مهم است .به زبان سادهتر ،تلفیق برنامه درسی دربرگیرنده داربست دانشآموز و
کارگردانی معلم است .این داربست هنری ظریف ،بصری و نیازمند کسب مهارت است.
همچنین مستلزم مداخله گاهگاه معلمان است (وایت ،فریزر ،اتیکن .)4620 ،4میتوان نتیجه
گرفت که کسب توفیق در این رسالت خطیر ،در گرو به کار بستن شیوههای کارآمدی
برای آموزش و تربیت اثربخش تمام مؤلفههای انسانی در ابعاد مختلف روحی ،جسمی،
اخالقی ،اجتماعی و نیز پرورش تفکری خالق در فراگیران است .شاید تزریق ویژگی
چابکی ،چاالکی و پویائی در برنامههای درسی مدرسهای و ایجاد توان واکنش سریع و
پاسخ گوئی به مسائل روز را بتوان جزء مهمترین امتیازات یا توجیهات روی آوردن به
رویکرد تلفیقی در برنامههای درسی دانست .عالوه بر این ،بسترسازی برای یادگیری
مادامالعمر که از کیفیتهای بارز و مورد تأکید نظامهای آموزشی پیشرو دانسته شده است،
امتیاز تربیتی است که از قرار دادن مسائل و سوژهها در متن برنامههای یادگیری مدرسهای
در چارچوب رویکرد تلفیقی میتواند تحقق یابد (آفتابسوار ،مؤمنی مهمونی .)2050 ،با
توجه به امتیارات رویکرد تلفیقی ،متفکران بیشماری نسبت به این برنامه عالقه نشان دادند
همچنین رویکردها و روشهایی نیز معرفی کردهاند .جان دیویی در سال  2750برای پیوند
اجزای برنامه درسی و ارتباط میان ،مدرسه و جامعه ،مدرسه وابسته به دانشگاه شیکاگو را
تأسیس کرد (راگا .)2558 ،0فوگارتی مانند دیگر صاحبنظران حوزه تلفیق نیز سه شکل
اساسی از تلفیق برنامه درسی را توصیف میکند که این سه شکل شامل ده متدولوژی
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است :شکل اول درون یک نظام رشتهای خاص که از طریق سه متدولوژی مجزا ربط یافته
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

و النهای یا تودرتو صورت میگیرد .شکل دوم :بین رشتهها که از طریق پنج متدولوژی
پوشی ،تنیده ،نخ تسبیح تلفیقشده.
توالی منطقی،
است از:
هایعبارت
مهارتکه
آموزشگیرد
صورت می
هم در ...
خودکارآمدی
پرخاشگری و
مطلوب بر
تأثیر
شکل سوم :درون و بین یادگیرندگان :غوطهور شده ،شبکهای ( فوگارتی .)2552 ،2با توجه
371
خودکارآمدی
پرخاشگری و
های مطلوب بر
دسته تأثیر
...
رویکرددرمیانرشتهای است در این
تلفیقی،
رویکردهای برنامه
مهارتاز
آموزش یکی
بندی فوق
به

رویکرد،

واحدها یا درسهای مجزا از سایر دروس و با ترکیب رشتههای علمی

سازماندهی میشود ،درحالیکه سازماندهی محتوا به شیوه موازی و چند رشتهای،
هویتهای مجزای رشتههای متعدد باقی میماند .بهعبارتدیگر ،در میانرشتهای استقالل
رشته از بین میرود و برای مطالعه یک موضوع یا یک مسئله ،روشهای مطالعه هرکدام از
رشتههای علمی بهکاررفته میشوند .در این روش مفاهیم ،مبادی یا موضوعات کلی و
اصول مشترک و یا نسبتا مشترک بین دو یا چند رشته موردتوجه بوده و به نحو آگاهانه
روش ،زبان و دانش سازمانیافته چند حیطه از دانش را جهت بررسی موضوعات و مبادی
مشترکی به کار میگیرند ..در این رویکرد یک مسئله ،موضوع ،مبحث یا مضمون ،محور
مطالعه قرار میگیرد و از دیدگاه رشتههای مختلف (مواد درسی مختلف) به بررسی ابعاد
گوناگون آن میپردازند (دریک و برنز.)4669 ،4

. Fogarty
.Drak & burns
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فعالیت

مفهوم

مفهوم

مفهوم

فعالیت

مضمون

مفهوم

اصلی

فعالیت

مفهوم

فعالیت

فعالیت

شکل .2طرحواره تلفیق برنامه درسی

بنابراین ،در یادگیری تلفیقی هم یادگیرنده و هم یاد دهنده باانگیزه بیشتری به
یادگیری و جستوجوی مطالب میپردازند .پس ،یادگیری بهتر و عمیقتری ایجاد میشود.
به نظر میرسد همچنین تلفیق آموزش چندرسانهای همراه با آموزش چهره به چهره
کالسی ،موجب افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان میشود و همه این عوامل
به بهبود کیفیت آموزش و توان یادگیرندگان در مواجهه با چالشهای محیط آموزشی
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میانجامد و میتواند به کاهش انصراف آنها از ادامه تحصیل منتهی شود ( اسمیت و
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

اوراد.)4626، 2

تلفیق محتوای چهار بخش اصلی
تحت عنوان
مطلوب (بر)2077
هایقربانی
مهارت و
جعفری ثانی
تأثیردر ...
خودکارآمدی
پرخاشگری و
تأثیر آموزش
کتاب علوم پایه اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی (از نوع پروژه) بر
377
پرخاشگری و
های مطلوب
آموزش ومهارت
پیشرفت تأثیر
...
در اول راهنمایی یافتههای
خودکارآمدیپایه
آموزان دختر
اجتماعیبر دانش
رشد
تحصیلی

بهدستآمده نشان داد که تلفیق و سازماندهی محتوای کتاب علوم پایه اول راهنمایی بر
اساس رویکرد تلفیق (از نوع پروژه) در مبحث گرما ،بر میزان دانش ،توانایی درک و
کاربرد مطالب درسی و رشد اجتماعی دانش آموزان موردمطالعه ،تأثیر معناداری ایجاد
کرده است .پژوهشی با عنوان تأثیر رویکرد تلفیقی برنامه درسی بر انگیزه پیشرفت،
خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی ریاضی دانشآموزان پایه پنجم توسط آفتابسوار و مه
موئی مؤمنی ( )2050انجام گرفت .ابزار مورداستفاده در این پژوهش عبارتاند از :انگیزه
پیشرفت هرمنس ،خودکارآمدی و آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی .یافتهها با استفاده از
آزمون آماری کوواریانس مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند .نتایج تحلیل کوواریانس نشان
داد که رویکرد تلفیقی برنامه درسی بر انگیزه پیشرفت ،خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان تأثیر دارد .اسمیت و لورد ( )4626در پژوهشی تحت عنوان بررسی مزایای
استفاده از آموزش تلفیقی در کالجها و مدارس ،اظهار داشتند که یادگیری تلفیقی نهتنها
موجب افزایش پیشرفت تحصیلی میشود ،بلکه مقرون بهصرفهتر و انعطافپذیرتر از
روشهای سنتی آموزش است .از این طریق میتوان تعداد بیشتری دانشآموز را در
فضاهای آموزشی کوچکتر آموزش داد و با انواع مختلف سبکهای یادگیری نیز
سازگارتر است .حتی ،دانشآموزانی که در برقراری ارتباطات چهره به چهره کالسی
مشکلدارند ،در برنامهای یادگیری تلفیقی مشارکت بیشتری نشان میدهند .در این روش،
تأمل ،تفکر انتقادی ،تفکر توأم با تأمل و به اشتراک گذاشتن نقطه نظرات گوناگون تقویت
میشوند که بهنوبه خود به افزایش یادگیری میانجامد .پژوهش رهبر ( )2075تحت عنوان

. Smith& laurd

1
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سوم2057
پایه ،بهار
شماره 00
تربیتی،
فصلنامه
ابتدایی
آموزان
روانشناسیدانش
مطالعاتیادگیری
تلفیقی بر
"بررسی تأثیر برنامه درسی تلفیقی و غیر

در درس علوم تجربی با روش قصهگویی تلفنی" به نتایج ذیل دستیافت :میزان یادگیری
دانشآموزان از برنامه درسی تلفیقی بیشتر از یادگیری آنها از برنامه درسی غیر تلفیقی
بوده است .رأس )4626( 2در یک گروه تحقیقاتی در استرالیا به تدوین ماتریس برنامه
درسی تلفیقی بهصورت یک سند ،جهت یادگیری در قرن  42در محیطی با اطالعات
پیچیده و متنوع پرداختهاست .برنامه درسی تلفیقی ارائهشده در این سند تشریح میکند که
چگونه میتوان در مدارس برنامهای مدون برای فعال کردن دانشآموزان در یادگیری
معنادار با استفاده از منابع اطالعاتی متنوع و پیچیده تدوین نمود .تا از این طریق دانش-
آموزان بتوانند از محتوای برنامه درسی دانش و درک عمیق کسب نمایند .در این سند پس
از بیان مبانی فلسفی و استانداردهای آموزشی به ارائه ماتریس برنامه درسی تلفیقی بر
اساس ساختار جستجوی اطالعات پرداخته و مجموعهای از استراتژیهای بالقوه و روش
طراحی کیفیت آموزشی و یادگیری را نشان میدهد .مطالعه منابع و همچنین کوششهایی
که در طول تاریخ برنامه درسی صورت گرفته است ،نشان میدهد تلفیق و درهم تنیدن
برنامههای درسی ،هیچگاه بهاندازه امروز و با شکلی منظم به کار گرفته نشدهاست .با این
تبیینها ،باید دید رویکرد تلفیق در برنامه درسی برای دانشآموزان دخترانه پایه چهارم
شهرستان خاش به چه اندازه مفید خواهد بود .آیا این روش در میزان یادگیری و پیشرفت
تحصیلی آنها تأثیر مثبت دارد یا خیر.
اهداف تحقیق

هدف کلی از انجام این تحقیق «بررسی تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی بر پیشرفت
تحصیلی» است که برای نیل به آن اهداف
جزئی و ویژه زیر در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
آگاهی از تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی بر پیشرفت دانش آموزان
 )2آگاهی از تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی بر حیطه شناختی دانش آموزان
. Ross
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 )0آگاهی از تأثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی بر حیطه روانی -حرکتی دانش آموزان

تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...
371
فرضیههای تحقیق
خودکارآمدی در
پرخاشگری
مطلوب بر
آموزشهای
آموزش مهارت
تأثیر
...
دانش آموزان آموزشدیده با
تلفیقیو نسبت به
رویکرد
دیده با
آموزان
دانش

رویکرد سنتی نمره باالتری در آزمون پیشرفت تحصیلی کسب کردهاند.
دانشآموزان آموزشدیده با رویکرد تلفیقی نسبت به دانشآموزان آموزشدیده با
رویکرد سنتی نمره باالتری در حیطه شناختی کسب کردهاند.
دانشآموزان آموزشدیده با رویکرد تلفیقی نسبت به دانشآموزان آموزشدیده با
رویکرد سنتی نمره باالتری در حیطه عاطفی کسب کردهاند.
دانشآموزان آموزشدیده با رویکرد تلفیقی نسبت به دانشآموزان آموزشدیده با
رویکرد سنتی نمره باالتری در حیطه روانی-حرکتی کسب کردهاند.
روش تحقیق

این پژوهش ،عالوه بر تدوین یک نمونه درس تلفیقشده ،تأثیر بهکارگیری آن را از
جهات مختلف بر دانش آموزان پایه چهارم بررسی کرده است .در این پژوهش ،به دلیل
عدم کنترل تمامی عوامل توسط محقق ،از روش شبه آزمایشی استفاده شد .یک گروه ،از
آزمودنیها در معرض متغیر مستقل (آموزش با رویکرد تلفیق) قرار دادهشد .سپس ،تأثیر
این آموزش با رویکرد تلفیق ،بر پیشرفت تحصیلی مشاهده و اندازهگیری شد .در این
تحقیق فرض بر این بود که ویژگیهای مشابهی بین دو گروه (دانش آموزان دو کالس)
وجود دارد .با این وجود ،ممکن است که دو گروه در ویژگیهای غیرقابل سنجش یا
بهسختی قابلسنجش ،دارای تفاوتهایی باشند .در زیرگروههای موردمطالعه در قالب
جدول آمده است (جدول .)2
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جدول .2طرح نیمه آزمایشی پیشآزمون_پسآزمون با گروه کنترل و آزمایش
تعداد

پیش آزمون

متغییر مستقل

پس آزمون

گروه های مورد مطالعه
گروه آزمایش

06

T1

رویکرد تلفیقی

T1

گروه کنترل

06

T2

رویکرد سنتی

T2

اجرا و آموزش

در مرحله پیشآزمون ،سؤاالت طراحیشده برای دو گروه اجرا و نمره گزاری شد .در
این مرحله پاسخ و نمره سؤاالت ،حاصل سواد قبلی دانش¬آموزان بود و هیچ آموزشی
ارائه نشده بود .بعد از پیشآزمون ،عمل آموزش برای گروه آزمایش صورت گرفت .برای
اجرای این برنامه جلساتی با معلمان گروه آزمایش برای آموزش نحوه اجرا ،فواید و
چالشهای حین انجام برنامه برگزار شد .هدف پژوهش و موضوع درس تعیین گردید .به
بررسی جوانب مختلف مضامین پرداخته شد .سپس طرح درسی تدوین شد .برنامه درسی
میانرشتهای مبتنی بر مضمون در کالس درس سه ماه آموزش داده شد .برای تهیه واحد
درسی هفت مرحله طی شد.
مرحله اول :انتخاب مضمون .مضمون با توجه به خالقیت معلم و موضوعات مشابه
در دروس مختلف انتخاب میشود .یک مضمون ارزشمند در بیشتر حوزههای درسی
کاربرد دارد و طیف وسیعی از حوزه¬های موضوعی را در برمیگیرد .مثال مضمون
شواهد ،حملونقل ،تغییر ...مضمون اصلی انتخابشده «تغییر» است.
مرحله دوم :در این مرحله ،ایدههای اصلی مبتنی بر مضمون تغییر تدوین شد .این
ایدهها نقش پیش سازمان¬دهنده برای واحد درسی مبتنی بر مضمون را بازی میکنند .ما
با یک سبک مارپیچی از طریق بحث و فعالیتها ،بهطور مداوم به ایده اصلی بازمیگشتیم.
در این مرحله ،مفهوم «تغییر» به ایده اصلی مبتنی بر مضمون (هر چیزی یک گذشته ،حال
و آینده دارد؛ بنابراین هر چیزی در جهان خلقت و پیرامون ما در حال تغییر است)
گسترش داده شد.
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توزیع شد تا بهصورت فردی و گروهی طی جلسات سیالسازی ذهنی آنچه را که در مورد
موضوع میفهمند ،بیان کنند .در این مرحله ،همه ایدهها را پذیرفتیم و از قضاوت خودداری
تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...

 383سپس به موارد ارائه شده سازمان دادیم؛ به این صورت که کلمه تغییر را در وسط تخته
شد.
موضوعات فرعی حول محور تغییر
پرخاشگریبر وطبق
مطلوب برفراگرفته،
آنچه را که
آموزشها و
سپس ایده
خودکارآمدی در
مهارتهای
نوشتیم ....تأثیر
گروهبندی کردیم ،تا اینکه یک نمودار شبکهای (مفهومی) تشکیل دادیم و یک برگه بازیابی
داده ها برای نهایی کردن واحد درسی یا مضمون درسی طراحی کردیم که بهعنوان چتر واحد
درسی و یکی از فعالیتهای پایانی (ارزشیابی) محسوب میشد .دانشآموزان بهصورت فردی
بر روی برگهها کارکردند ،در اینجا از دانشآموزان سؤاالتی پرسیده شد که در خانه مربوط به
آن نوشتند .سؤاالت از سه حیطه با سطوح مختلف آنها بیان شد.
2

جدول .4سیال سازی ذهنی به شیوه«( »kluwپست ،الیس ،هامفریس و بیگی )2558
آنچه میدانم

آنچه آموختهام

K

L

آنچه از یاد بردهام
U

آنچه میخواهم بدانم
W

یک کپی از برگه بازیابی داده ها برای مراجعه بعدی و بررسی آنچه درنتیجهی واحد
درسی میخواهند بداند (تولید محصول و ایدههای خالق) در نزد دانشآموزان نگهداری شد.
مرحله چهارم :گزارههای رابطی بین حوزههای شبکهای تدوین شد ،مضمون اصلی را با
عبارات یا جمالت مشخص به موضوعات واحد درسی فرعی مختلف وصل کردند.
مرحله پنجم :موضوعات به حوزههای درسی مختلف (علوم ،ریاضی ،فارسی،
مطالعات،هنر) گسترش داده شد.
مرحله ششم :فعالیتهای درون هر واحد درسی فرعی مشخص شد دانش آموزان
ایدههای جدید را بیان کردند گاهی این ایدهها منجر به تولید محصول میشد.
مرحله هفتم :در این مرحله ،پیشرفت تحصیلی ارزیابی شد .البته شرایط و مقتضیات مدرسه و نیازهای
کالس ،شیوههای رسمی و غیررسمی ارزشیابی موردتوجه قرار گرفت .دانشآموزان ،جعبه الگو از فعالیت
نهایی را میسازند که بخشی از ارزشیابی دانشآموز است ،فعالیت نهایی منجر به تولید محصول شده است.
بعد از اتمام آموزش ،پسآزمون برای دو گروه انجام گرفت.

.Post & Ellis & Humpahreys & Buggey
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شناسایی مضمون
واحد درسی مضمون محور را طراحی
کنید_ .رشته های علمی

نتایج مطلوب یادگیرنده را شناسایی
کنید_.ارزشها

_محتوا

_ادراکات

_مفاهیم

_مفاهیم

_اهداف

_مهارتها

_راهبردهای یاددهی

_

واحد درسی مضمون محور را بازبینی

تهیه واحد

کنید.

درسی

_مواد آموزشی مورد نیاز

مضمون

_تغییرات آموزشی

محور و

-راهبردهای گوناگون

_مشاهدات معلم

ارزیابی به

_آزمونهای مداد کاغذی

پیش_آزمون
-خودارزشیابی یادگیرنده

عنوان یک
فرایند مستمر

واحد درسی مضموون محور را بهبود
نقاط ضعف واحد درسی مضمون محور را
شناسایی کنید.
_چه بخش هایی برای همه دانش آموزان

ببخشید.
_نیازها وعالیق
_نیازهای اطالعاتی اساسی

عملی بود؟
_بخشهایی برای بهبود

یاددهی /یادگیری
مشاهدات معلم

_اصالح کردن

پسآزمون

_غنی کردن

_چه چیزی هر دانشآموز ساخت؟

_توسعه دادن

_گزارشهای پیشرفت

_تقویت کردن

شکل  .4مراحل اجرای برنامه ،برخورد معلمان با چالشهای پیش روی ،واکنش دانش آموزان

بررسی تاثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

270

جامعه آماری

نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

این تحقیق دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهرستان خاش هست .تعداد کل

که...از این تعداد  0676نفر پسر و
دانش آموزان پایه چهارم شهر خاش 9544نفر است
تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در
 2794نفر دختر میباشند .نمونه آماری شامل 06دانشآموز دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی
381
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
مطلوب
گروهآموزش
نفر تأثیر
(... 06
پژوهش ،از روش نمونهگیری
هست .در این
گروهبر کنترل)
هاینفر
مهارت06
آزمایش و

تصادفی استفادهشده است .نمونه موردمطالعه از میان دانشآموزان پایه چهارم مقطع
ابتدایی شهرستان خاش بهصورت تصادفی از یکی از مدارس انتخاب شد .به صورتی که
دو کالس که از ابتدا – توسط مسئولین مدرسه -بر اساس الفبا تقسیمشده بودند ،دو گروه
موردتحقیق را شکل دادند ،یعنی از (الف الی طا) گروه گواه و (طا الی ن) گروه آزمایش
شدند .این که کدام گروه(کالس) آزمایش باشد ،با قرعهکشی ،انتخاب شد.
ابزار :پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها از ابزار محقق ساخته آزمونهای تلفیقی
پیشرفت تحصیلی استفاده کرده است ،که بر مبنای حیطههای یادگیری بلوم هست .درواقع
حیطه شناختی ،نگرشی و روانی-حرکتی با زیرمجموعهها ،مالک طرح سؤاالت شد .آزمون
در قالب  20سؤال در حیطهها و سطوح مختلف یادگیری برای سنجش عملکرد دانش-
آموزان طرحشده است 0( .سوال از حیطه شناختی به ترتیب دشواری سطوح  9سوال از
حیطه عاطفی به ترتیب دشواری سطوح _ 9سوال از حیطه روانی-حرکتی به ترتیب
دشواری سطوح) نمره سؤاالت هر حیطه از  46نمره در نظر گرفته شد و میانگین نمرات
سه حیطه هر دانشآموز بهعنوان نمره پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته میشود .همچنین
روایی صوری سؤاالت توسط گروهی از

اساتید گروه مدیریت دانشگاه سیستان و

بلوچستان اعالم گشته است .پایایی سؤاالت بهوسیله آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده
است ،ضریب پایایی  %78محاسبهشده است .ضریب کرونباخ آلفا برای سنجش میزان
تکبعدی بودن نگرشها ،قضاوتها و سایر مقوالتی که اندازهگیری آنها آسان نیست ،به
کار میرود.
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یافتههای پژوهش
فرضیه اول پژوهش

دانشآموزان آموزشدیده با رویکرد تلفیقی نسبت به دانشآموزان آموزشدیده با
رویکرد سنتی(معمول مدرسه) نمره باالتری در آزمون پیشرفت تحصیلی کسب کردهاند.
برای پاسخ به این فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج در جدول زیر
آمده است.
جدول  .0میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و کنترل در نمرات پیشرفت تحصیلی
انحراف معیار

میانگین

N

گروه

9/29

04/00

06

آزمایش

9/02

04/46

06

کنترل

48/0

90/70

06

آزمایش

9/75

02/50

06

کنترل

متغیر
پیشآزمون

پسآزمون

نتایج جدول ( )0میانگین و انحراف معیار دانشآموزانی که با رویکرد تلفیقی (گروه
آزمایش) آموزشدیدهاند و دانشآموزانی که با رویکرد سنتی (گروه کنترل)
آموزشدیدهاند را در نمرات پیشرفت تحصیلی نشان میدهد.
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میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی آموزش با
کوواریانس در
بینی تحلیل
گروهی
آزمون
جدول  .9نتایج
تحصیلی ...
هیجانهای
تأثیراتدربینپیش
شکفتگی
تحصیلی و
نقش اشتیاق
رویکرد تلفیقی (گروه آزمایش) و رویکرد سنتی (گروه کنترل)

تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...
مقدار

381

سهمیای تا

سطح

میانگین

معنیداری

مجموع
مجذورات نوع III

مجذورات

منبع

Df
 ...تأثیر آموزش F
خودکارآمدی در
مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و
949/856

9728/628

4

5009/609

6/6669 6/508

77/092

2669/209

2

2669/209

6/6669 6/098

02/007

097/808

2

097/808

6/6669 6/509

766/942

5688/822

2

5688/822

22/096

98

090/000

06

247904

95

26476/966

6/065

6/6669

مدل اصالحشده
عرض
پیشآزمون
گروه
خطا
کل
کل اصالحشده

تحلیل کوواریانس بین گروهی یکطرفه برای مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی
مختلف برای افزایش پیشرفت دانشآموزان پایه چهارم انجام شد .متغیر مستقل نوع
آموزش (رویکرد تلفیقی و رویکرد سنتی) بود و متغیر وابسته متشکل از نمرههای آزمون
پیشرفت تحصیلی بعد از آموزش بود .تفاوت معنیداری ،بین دو گروه آموزشی ازلحاظ
نمرههای پیشرفت تحصیلی پس از آموزش وجود داشتF(1,57)=800.521 ،
 P=0.0005,و مجذور سهمی ایتا برابر با  6/509بود .بهطورکلی نتایج نشان میدهد که
آموزش با رویکرد تلفیقی نسبت به آموزش با رویکرد سنتی افزایش معنیداری را در
میانگین نمرات پسآزمون پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه چهارم ایجاد کرده و تأثیر
معنیداری داشته است.
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فرضیه دوم پژوهش

دانشآموزان آموزشدیده با رویکرد تلفیقی نسبت به دانشآموزان آموزشدیده با
رویکرد سنتی نمره باالتری در حیطه شناختی کسب کردهاند .برای پاسخ به این فرضیه از
آزمون تحلیل کوواریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج در جدول زیر آمده است.
جدول .9میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و کنترل در
نمرات بعد شناختی
انحراف معیار

میانگین

N

2/705

22/900

06

2/052

22/000

06

2/269

25/400

06

22/06

06

2/700

گروه

متغیر

آزمایش پیشآزمون
کنترل
آزمایش پسآزمون
کنترل

نتایج جدول ( )9میانگین و انحراف معیار دانشآموزانی که با رویکرد تلفیقی (گروه
آزمایش) آموزشدیدهاند و دانشآموزانی که با رویکرد سنتی (گروه کنترل)
آموزشدیدهاند را در بعد شناختی نشان میدهد.
جدول  .0نتایج آزمون تأثیرات بین گروهی تحلیل در میانگین نمرات بعد شناختی آموزش با رویکرد تلفیقی (گروه آزمایش) و
رویکرد سنتی (گروه کنترل)
مقدار
سهمی ایتا

سطح
معنیداری

میانگین
F

مجذورات

مجموع مجذورات نوع
Df

III

منبع
مدل

6/750

6/6669

490/908

994/507

4

569/780

6/975

6/6669

72/706

296/046

2

296/046

عرض

6/400

6/6669

28/090

02/795

2

02/795

پیشآزمون

6/759

6/6669

985/685

776/698

2

776/698

گروه

2/708

98

269/867

خطا

06

29482

کل

اصالحشده
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مقدار

میانگین

سطح

مجذوراتهای تحصیلی ...
تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجان
نقشایتااشتیاق معنیداری
سهمی
Df

F

6/750

6/6669

490/908

994/507

4

6/975
387

6/6669

72/706

296/046

2

تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...

6/400
6/759

آموزش /090
6/6669
/795بر02پرخاشگری و
مهارت28های مطلوب
 ...تأثیر
6/6669

985/685

مجموع مجذورات نوع
III
569/780
296/046

در02
/795
2
خودکارآمدی
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منبع
مدل
اصالحشده
عرض
پیشآزمون

776/698

2

776/698

گروه

2/708

98

269/867

خطا

06

29482

کل

95

2626/970

کل
اصالحشده

تحلیل کوواریانس بین گروهی یکطرفه برای مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی
مختلف برای افزایش بعد شناختی دانشآموزان پایه چهارم انجام شد .متغیر مستقل نوع
آموزش (رویکرد تلفیقی و رویکرد سنتی) بود و متغیر وابسته متشکل از نمرههای آزمون
بعد شناختی بعد از آموزش بود .تفاوت معنیداری ،بین دو گروه آموزشی ازلحاظ نمره-
های بعد شناختی پس از آموزش وجود داشت P=0.0005, F(1,57)=479.079 ،و
مجذور سهمی ایتا برابر با  6/795بود .بهطورکلی ،نتایج نشان میدهد که آموزش با
رویکرد تلفیقی نسبت به آموزش با رویکرد سنتی افزایش معنیداری را در میانگین نمرات
پسآزمون بعد شناختی دانشآموزان پایه چهارم ایجاد کرده و تأثیر معنیداری داشته است.
فرضیه سوم پژوهش

دانشآموزان آموزشدیده با رویکرد تلفیقی نسبت به دانشآموزان آموزشدیده با
رویکرد سنتی نمره باالتری در حیطه عاطفی کسب کردهاند .برای پاسخ به این سؤال از
آزمون تحلیل کوواریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج در جداول زیر آمده است.
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2057
شماره 00
تربیتی،
روانشناسی
مطالعات
بهارعاطفی
نمرات ،بعد
کنترل در
آزمایش و
آزمون گروه
فصلنامه پس
جدول  .8میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و
انحراف معیار

میانگین

N

4/060

26/500

06

4/280

26/900

06

2/298

27/700

06

4/084

26/06

06

گروه

متغیر

آزمایش پیشآزمون
کنترل
آزمایش پسآزمون
کنترل

نتایج جدول ( )8میانگین و انحراف معیار دانشآموزانی که با رویکرد تلفیقی (گروه
آزمایش) آموزشدیدهاند و دانشآموزانی که با رویکرد سنتی (گروه کنترل)
آموزشدیدهاند را در نمرات بعد عاطفی نشان میدهد.
جدول  .7نتایج آزمون تأثیرات بین گروهی تحلیل کوواریانس در میانگین نمرات بعد عاطفی آموزش با رویکرد تلفیقی (گروه
آزمایش) و رویکرد سنتی (گروه کنترل)

مقدار سهمی
ایتا

مجموع
سطح معنیداری

F

میانگین مجذورات

Df

مجذورات نوع III

6/526

6/6669

477/402

999/479

4

2267/905

6/049

6/6669

59/720

274/008

2

274/008

6/990

6/6669

98/824

52/894

2

52/894

6/757

6/6669

955/256

595/586

2

595/586

2.540

98

265/029

06

29420

منبع
مدل اصالحشده

عرض

پیشآزمون

گروه

خطا

کل
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نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

مقدار سهمی

سطح معنیداری

ایتا

F

میانگین مجذورات

Df

مجموع
مجذورات نوع III

تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در ...
6/526

381

6/6669

477/402

999/479

4

275

2267/905

 ...تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در

6/049

6/6669

59/720

274/008

2

274/008

6/990

6/6669

98/824

52/894

2

52/894

6/757

6/6669

955/256

595/586

2

595/586

2.540

98

265/029

06

29420

95

2427/270

منبع
مدل اصالحشده

عرض

پیشآزمون

گروه

خطا

کل

کل اصالحشده

تحلیل کوواریانس بین گروهی یکطرفه برای مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی
مختلف برای افزایش بعد عاطفی دانشآموزان پایه چهارم انجام شد .متغیر مستقل نوع
آموزش (رویکرد تلفیقی و رویکرد سنتی) بود و متغیر وابسته متشکل از نمرههای آزمون
بعد عاطفی بعد از آموزش بود .تفاوت معنیداری ،بین دو گروه آموزشی ازلحاظ نمرههای
بعد عاطفی پس از آموزش وجود داشت P=0.0005 , F(1,57)=499.100 ،و مجذور
سهمی ایتا برابر با  6/757بود .بهطورکلی ،نتایج نشان میدهد که آموزش با رویکرد تلفیقی
نسبت به آموزش با رویکرد سنتی افزایش معنیداری را در میانگین نمرات پسآزمون بعد
عاطفی دانشآموزان پایه چهارم ایجاد کرده و تأثیر معنیداری داشته است.
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فرضیه چهارم پژوهش

دانشآموزان آموزشدیده با رویکرد تلفیقی نسبت به دانشآموزان آموزشدیده با
رویکرد سنتی نمره باالتری در حیطه روانی-حرکتی کسب کردهاند .برای پاسخ به این
فرضیه از آزمون تحلیل کوواریانس یک طرفه استفاده شد که نتایج در جداول زیر آمده
است.
جدول  .5میانگین و انحراف معیار پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش و کنترل در نمرات بعد روانی – حرکتی
انحراف معیار

میانگین

N

گروه

متغیر

4/967

26/200

06

آزمایش

پیشآزمون

2/509

26

06

کنترل

2/487

27/800

06

آزمایش

2/705

5/800

06

کنترل

پسآزمون

نتایج جدول ( )5میانگین و انحراف معیار دانشآموزانی که با رویکرد تلفیقی (گروه
آزمایش) آموزشدیدهاند و دانشآموزانی که با رویکرد سنتی (گروه کنترل)
آموزشدیدهاند را در نمرات بعد روانی– حرکتی نشان میدهد.
جدول  .26نتایج آزمون تأثیرات بین گروهی تحلیل کوواریانس در میانگین نمرات بعد روانی– حرکتی آموزش با رویکرد تلفیقی
(گروه آزمایش) و رویکرد سنتی (گروه کنترل)
مقدار سهمی
سطح معنیداری

ایتا

F

میانگین مجذورات

Df

مجموع مجذورات نوع III

منبع

6/049

6/6669

20/820

99/989

4

52/298

مدل اصالحشده

6/669

6/040

6/499

6/726

2

6/726

عرض

6/049

6/6669

48/066

56/802

2

56/802

پیشآزمون

6/475

6/6669

270.40

88/697

2

88/697

گروه

0.040

98

275/905

خطا

06

0072

کل

95

476/970

کل اصالحشده

تحلیل کوواریانس بین گروهی یکطرفه برای مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی
مختلف برای افزایش بعد روانی – حرکتی دانشآموزان پایه چهارم انجام شد .متغیر مستقل
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نوع آموزش (رویکرد تلفیقی و رویکرد سنتی) بود و متغیر وابسته متشکل از نمرههای
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

آزمون بعد روانی – حرکتی بعد از آموزش بود .تفاوت معنیداری ،بین دو گروه آموزشی
وجود داشتF(1,57)=183.23 ،
پس از آموزش
مطلوب –بر حرکتی
های روانی
مهارتبعد
نمرههای
ازلحاظ
خودکارآمدی در ...
پرخاشگری و
آموزش
تأثیر
 P=0.0005و مجذور سهمی ایتا برابر با  6/475بود .بهطورکلی نتایج نشان میدهد که
313,
خودکارآمدی
آموزش مهارت
سنتیدر افزایش معنیداری را در
پرخاشگریبا ورویکرد
مطلوببهبر آموزش
تلفیقیهاینسبت
تأثیررویکرد
آموزش ...با

میانگین نمرات پسآزمون بعد روانی – حرکتی دانشآموزان پایه چهارم ایجاد کرده و تأثیر
معنیداری داشته است.
بحث و نتیجه گیری

مفاهیم رشتههای گوناگون دانش بشری بهطورمعمول در قالب کتابهای درسی (البته
بهعنوان بخشی از برنامه درسی) بهصورت مجزا تعیین و سازماندهی میشوند؛ اما وقتی در
زندگی واقعی با مسئله یا موقعیتی چندبعدی مواجه میشویم ،نمیپرسیم چه بخشی از
ریاضیات و علوم و چه بخشی از معارف برای حل مسئله مؤثر است .در سیستم آموزشی
ما (عمدتا) حل مسئله بهصورت فردی و از طریق یک کمکرسان بنام معلم رخ میدهد.
اما اگر برای حل مسئلهای ،از حوزههای معرفتی گوناگون ،سود بجوییم و حل مسئله را نه
انفرادی بلکه در شبکهای از گروههای انسانی صورت دهیم ،آموزش را به زندگی واقعی
پیوند دادهایم .درواقع تلفیق دروس ،تلفیق اندیشههای متنوع و همافزایی دانش و معرفت،
موجب تحقق یادگیری معنادار و مفید است .در برنامههای درسی که موضوعهای درسی و
اندیشهها ،با یکدیگر تلفیقشدهاند ،مرزهای خارجی دانش ،و حصار بین افراد و گروهها از
میان میرود و وحدت الزم برای درک واقعیتر مسائل اجتماعی و انسانی فراهم میشود.
بناتر تحقیقات پیاژه در نظریه یادگیری شناختی دانش آموزان در مقطع ابتدایی در مرحله
تفکر عینی بسر میبرند ،بنابراین تدریس در این دوره باید مبتنی بر امور عینی باشد و امور
عینی صرفا در قلمرو یکرشته علمی محصور نمیشود .در تدریس بهصورت تلفیقی
دانشآموزان فرصت پیدا میکنند مفاهیم یاد گرفتهشده را در موقعیتها و زمینههای
مختلف بهکارگیرند .در این پژوهش ،ابتدا برنامه درسی تلفیقی طرحشده است ،شیوه و
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فراتربهار
شماره ،00
فصلنامه
2057جنبۀ
رفته،
تربیتی،نظری
روانشناسیبحث
مطالعاتاین امر از
میشود؛
مراحل سازماندهی تدوین و سپس اجرا

عملی پیداکرده است .نکته مهمتر این است که دانشآموزان در طرح این برنامه سهیم
میشوند درواقع تلفیق از درون هر دانشآموز تراوش میکند و یادگیری با عمل معنیدار
خواهد شد .تلفیق رویکردی است که مدرسه را به سازمان یادگیرنده تبدیل میکند و همه
به هم آموزی دعوت میشوند .رویکرد تلفیقی برنامه درسی میتواند نقش تعیینکنندهای
در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان داشته باشد .زیرا ،نمیتوان از دانش آموزان انتظار
داشت که در کالسهایی که در آن از روشهای نوین تدریس استفاده نمیشود و به علت
بهکارگیری روشهای سنتی تدریس محیط خشکی دارند ،به سطح باالی یادگیری دست
یابند .در یافتههای این تحقیق هم در فرضیه اول معلوم شد که آموزش با رویکرد تلفیقی
نسبت به آموزش با رویکرد سنتی افزایش معنیداری را در میانگین نمرات پسآزمون
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه چهارم ایجاد کرده و تأثیر معنیداری داشته است.
بنابراین ،استفاده از برنامه درسی با رویکرد تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان گروه
آزمایش تأثیر مطلوب داشته است ،و باعث اخذ نمره باالتر گروه آزمایش در آزمون شده
است .هرچند سایر تحقیقات عینا شبیه تحقیق حاضر نیستند ولی تحقیقات مشابهی همچون
ثانی و قربانی ( ،)2077آفتابسوار و مؤمنی مه موئی ( ،)2050رهبر ( ،)2075رأس()4626
و اسمیت و لورد ( )4626شبیه(همسو) بودند .نتایج حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان
میدهد که در حیطه شناختی گروه آزمایش پایهی چهارم دوره ابتدایی نسبت به گروه
کنترل میانگین نمره بیشتری در دروس (ریاضی ،علوم ،مطالعات ،فارسی و هنر) کسب
کردهاند .بنابراین ،استفاده از برنامه درسی با رویکرد تلفیقی بر حیطه شناختی دانشآموزان
گروه آزمایش تأثیر مطلوب داشته است و باعث اخذ نمره باالتر گروه آزمایش در آزمون
شده است .این یافتهها با نتایج تحقیقات ثانی و قربانی ( ،)2077آفتابسوار و مؤمنی مه
موئی ( ،)2050رهبر ( ،)2075رأس( )4626و اسمیت و لورد ( )4626همسو است،
بهعبارتدیگر افزایش نمره حیطه شناختی گروه آزمایش را میتوان به تأثیر محتوای تلفیقی
و آموزش مبتنی بر تلفیق که بهصورت تیمی بود نسبت داد .نتایج بهدستآمده از فرضیه
سوم نیز حاکی از آن است در حیطه عاطفی دانشآموزان گروه آزمایش پایهی چهارم دوره
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ابتدایی نسبت به گروه کنترل میانگین نمره بیشتری در دروس ریاضی ،علوم ،مطالعات،
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

فارسی و هنر کسب کردهاند .بنابراین ،استفاده از برنامه درسی با رویکرد تلفیقی بر حیطه
است و باعث اخذ نمره باالتر گروه
مطلوب
آزمایش تأثیر
هایگروه
آموزان
عاطفی
داشته در ...
خودکارآمدی
پرخاشگری و
مطلوب بر
دانشمهارت
آموزش
تأثیر
آزمایش در آزمون شده است .این یافتهها با نتایج تحقیقات ثانی و قربانی (،)2077
311
خودکارآمدی
مطلوب بر
مهارتهای
تأثیر وآموزش
آفتاب ...
رأس(در )4626و اسمیت و لورد
پرخاشگری(و،)2075
 ،)2050رهبر
موئی (
مؤمنی مه
سوار

( )4626همسو است .بهعبارتدیگر ،افزایش نمره حیطه عاطفی گروه آزمایش را میتوان
تا حد زیادی به تأثیر محتوای تلفیقشده نسبت داد .نتایج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق،
مؤید آن است که در حیطه روانی_حرکتی گروه آزمایش پایه چهارم دوره ابتدایی نسبت
به گروه کنترل میانگین نمره بیشتری در دروس ریاضی ،علوم ،مطالعات ،فارسی و هنر
کسب کردهاند .بنابراین ،استفاده از برنامه درسی با رویکرد تلفیقی بر حیطه روانی_حرکتی
دانشآموزان گروه آزمایش تأثیر مطلوب داشته است و باعث اخذ نمره باالتر گروه
آزمایش در آزمون شده است .این یافتهها با نتایج تحقیقات ثانی و قربانی (،)2077
آفتابسوار و مؤمنی مه موئی ( ،)2050رهبر ( ،)2075رأس( )4626و اسمیت و لورد
( )4626همسو است .بهعبارتدیگر ،افزایش نمره حیطه روانی_حرکتی گروه آزمایش را
میتوان تا حد زیادی به تأثیر محتوای تلفیقشده نسبت داد .درمجموع ،با توجه به نتایج
تحقیق حاضر باید گفت که میانگین نمرات دانشآموزان دختر گروه کنترل و آزمایش پایه
چهارم دوره ابتدایی در پیشآزمون در سطح یکسانی است .اما نمره آزمون نهایی دانش-
آموزان گروه آزمایش که با مدل محتوای تلفیقشده مواجه شدند ،با نمره آزمون نهایی
دانشآموزان در گروه کنترل که به روش عادی مبحث موردنظر را یاد گرفتند ،تفاوت
زیادی داشت .به این معنی که طرح برنامه درسی با رویکرد تلفیقی و استفاده از آن در
کالس درس توانسته است بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرگذار باشد.
پیشنهادها

دانشآموزان در تلفیق برنامه درسی که حول محور مسائل و مشکالت زندگی واقعی
یادگیرندگان سازماندهی شده است ،میآموزند که چگونه در یک جامعه بهصورت
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فراگیر ،بهار 2057
تربیتی ،وشماره 00
روانشناسی
اثرگذاری و
رخ دهد
مطالعات مرتبط
فصلنامهمتصل،
مشارکتی همچون یک مجموعه ی سازوار ،

اثرپذیری حوزهها و افکار را لمس نماید .بنابراین ،پیشنهاد میگردد تا جایی که ممکن
است آموزش در محیط واقعی زندگی – که امور بهصورت مرتبط و متصل هستند -اجرا
شود .درواقع ،عالوه بر اینکه تئوری بهصورت تلفیقی و تیمی در کالس صورت گیرد،
بهترین حالت آموزش حین عمل واقعی انجام شود .بهعنوانمثال به بهانه کاشت گیاهی در
باغچه حیاط مدرسه ،مسئله خاک ،نور ،آب ،همکاری ،کندن و فعالیت جسمی ،شناخت
ابزار کشاورزی ،شناخت کودها و سموم ،خرید آنها و درک مفهوم ارزانی و گرانی ،متر
از باغچه ،نقش تمامی مربیان ،فراگیران را عمال درک میکنند و درنهایت میزان موفقیت
خود را از نگاه خودشان و دیگران بهصورت واقعی و عینی نظاره میکنند .در این میان ،به
درکی از مراقبت کردن از دسترنج خود و نگهداری از آن گیاه را هم عمال تجربه میکنند.
این یعنی تعهد در نگهداری سرمایههای یک گروه .درواقع ،معلمان از این رویکرد برای
ایجاد انگیزه در دانش آموزان بهره میگیرند ،اثرگذاری رویکرد تلفیقی برنامه درسی بر
انگیزه پیشرفت دانشآموزان باعث میشود که دانشآموزان بهتر بتوانند خودشان را ارزیابی
کنند و بتوانند تغییرات حاصلشده را با قبل مقایسه کنند و تصورات مثبتی نسبت به
تواناییهای تحصیلی خودکسب کنند و بتوانند آن را گزارش کنند .همچنین ،تشویق
دانشآموزان در حین تدریس

برای ارائه اندیشههای بکر و تأکید بر فعالیتها و

مهارتهای خارج از کالس و کاربست آموزههای علمی در زندگی عادی نیز الزم هست.
برای افزایش نوآوری و تبدیل دانستههای کالس درس به محصول و شکستن مرزهای
دانش توسط دانش آموزان الزم است محیطی آزاد و روابطی صمیمانه میان دانشآموزان و
معلمان ایجاد شود .گاهی اوقات بدون اینکه تهدیدی در جهت ارزشیابی در کار باشد،
باید کودکان را آزاد گذاشت تا کارهایی را که خودشان میخواهند انجام دهند .دلیل
مدرسهگریزی دانشآموزان ،بیارتباط بودن محتوای درسها بازندگی خارج از مدرسه
است که معلمان و مدیران با شوقانگیز کردن کالس درس و مدرسه به حل مشکل کمک
کنند .توصیه میشود که مسئوالن آموزشوپرورش و برنامه ریزان آموزشی ،محتوای کتب
درسی را به گونهای طراحی کنند که بتوان برنامه درسی رویکرد تلفیقی را استفاده نمایند.
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سخن پایانی این است که آموزش نیروی انسانی توسط استادان مجرب در قالب
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

کارگاههای آموزشی و تدوین و اجرای سیاستهای انگیزشی و تشویقی برای همکاران
اساس رشتهها و موضوعات تلفیقی،
در دانشگاه بر
تعلیم معلمان
همچنین با
پذیرد.
صورت
خودکارآمدی در ...
پرخاشگری و
مطلوب بر
مهارتهای
آموزش
تأثیر
درگیر کردن آنان در چارچوب ساخت برنامه یکپارچه و ادغام برنامه جهشی بزرگ در
311
خودکارآمدی در
پرخاشگری و
جامعهمطلوب
مهارتهای
آموزش
جهت  ...تأثیر
کشورها یکهتاز میدان علم و
همگام با سایر
داشتهبرباشیم تا
آموزش
پیشرفت

عمل باشیم.
جدول .22آموزش
روش آموزش

موضوع

و

دستور

و

الزامات

نقش معلم

فعالیت فراگیر

ارزیابی

محتوای

شیوههای

معلمان،

آموزش

کار

فراگیران

گروهی(چند

مثال :شناخت

بعد از

همکاری کلیه

معلم در کنار سایرین،

آزادانه اما حول

فرایندی و

معلم ،چند

رستنیها (و

توضیحات

معلمان ،توجیه

نقاد ،پرسشگر و نهایتا

محور مدنظر:

در طول

حوزه و

ارتباط آنها با

کلی و

ایشان ،فراگیر و

هدایتگر است.

مثال موضوع

آموزش.

چندین روش)

سایر

توجیه این

مسئوالن.

مثال معلم ادبیات به

حول محور

تمامی

موجودات)

روش برای

و فراهم نمودن

"الله" نگاه

رستنیها هست

رفتارها و

همکاران:

مفاهیم مرتبط

زیباشناختی و اشعار

ولی چگونگی

عواطف و

بررسی

با موضوع

مربوط بدان را بیان

بررسی و نوع

اطالعات

میزان

رستنیها.

میدارد و معلم زیست

کاوش آنها

موردتوجه

آشنایی

مانند:رشد،

نگاهی دیگر

آزادانه است.

است.

فراگیران از

تغذیه ،فتوسنتز،

در این

موضوع

آبیاری ،نور

مرحله

(رستنیها)

و....

خودارزیابی

در

 ،دگر

حوزههای

ارزیابی و

علوم،

باهم ارزیابی

ادبیات ،دین

رخ میدهد

و ...

که در
جداول
پایین آمده
است.
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جدول  .24ارزیابی (مخصوص فراگیر)
آنچه میدانم
k

آنچه آموختهام (طی این آموزش)
L

موضوعی که آموختم ولی دوباره یادم رفته است
U

آنچه میخواهم بدانم
W

در این جدول شاهد یک خودارزیابی هستیم که فراگیر بر اساس آن گزارش میدهد.
در مرحله اول تمامی داشتهها ،اطالعات و توانمندیهایی که خود در این حوزه دارد ،را
بیان میدارد .ولی در مرحله بعد آموختههای خود در فرآیند آموزش تلفیقی را بیان
می دارد .یعنی در این مرحله میزان یادگیری خود (از موضوع) را از کل دوران زندگی جدا
میسازد .و آنچه در این مرحله به تجربیات و دانش او افزودهشده را بیان میدارد .در گام
سوم ،آنچه در فرآیند آموزش یاد گرفته بود و به خاطر عمق نبخشیدن ،فراموش کرده است
را بیان داشته ،یعنی در بستر آموزش یاد گرفته و تمرین نداشته که باید با تمرین عمق
بخشید .و درنهایت آنچه براثر این فرآیند آموزش ،کنجکاوی و عالمت سؤالهایی پیدا
نموده است را بیان میدارد.
این مهم عالوه بر یادگیری ،میزان خودآگاهی وی را افزایش میدهد .درواقع در
جریان آموزش تلفیقی که حضور اذهان مختلف اعم از فراگیران ،حوزههای متنوع و مربیان
است خود فرد درنهایت با روبرو شده با چنین ساختار و مراحل ارزیابی ،توانمندیها (گام
اول ،)kرشد (گام دوم ،)Lتعدیل (گام سوم ،)Uو عالیق (گام آخر )Wخود را میداند.
درواقع بر اساس این پژوهش ،آموزش تلفیقی میتواند روایتی دوباره و جامعتر هم
داشته باشد .یعنی بهگونهای که ارزیابی توسط خود و دیگری (مربی و مربیان سایر
درسها ،همشاگردیها و حتی والدین) صورت گیرد .درواقع امتزاج افقهای فکری در
کنار امتزاج حوزهها هست .اگر در این آموزش تلفیقی فراگیر نهایتا به مصونسازی،
ساخت و شکلگیری مفاهیم میرسد به همان طریق نیز ،به ارزیابی و برداشت نهایی از
"میزان فهم خود" میرسد .یعنی یک برداشت جامعتر از میزان آموختههای خود که
دیگران نیز در این درک دانشآموز از خود ،نقش فعال دارند .پس هم در فرایند آموزش،

258

بررسی تاثیر رویکرد تلفیق برنامه درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ...

حوزه ها و افراد مختلف حضور دارند و هم در ارزیابی از میزان پیشرفت فراگیر و تحقق
نقش اشتیاق تحصیلی و شکفتگی در پیشبینی هیجانهای تحصیلی ...

اهداف آموزشی حضور دارند.

جدول  .20ارزیابی (مخصوص مربی)
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آنچه باید یاد بگیرند

U

W

 ...تأثیر آموزش مهارتهای مطلوب بر پرخاشگری و خودکارآمدی در

این جدول مخصوص مربی و برای تصمیمهای ایشان است .تصمیم برای ادامه روش ،اصالح
روش ،توقف آن و حتی اتمام درس مربوطه است .شکل این فرآیند ارزیابی ،ازنظر ماهوی با
جدول شماره یک تفاوتی ندارد ،اما مربی هم در ارزیابی فراگیران ،میزان درک کلی ایشان را در
نظر میگیرد .یعنی تمامی حوزه ها در ارتباط باهم منظور نظر است .در این میان ،همفکری مربی با
سایر همکاران و حتی والدین و فراگیران هم رخ میدهد .این همفکری عالوه بر ارزیابی فراگیر،
شامل ارزیابی میزان موفقیت خود وی هم است .یعنی خودارزیابی ،دگر ارزیابی و باهم ارزیابی
رخ میدهد.
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