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Abstract 

The aim of this study was to combine the phenomenology of religious education curriculum 

with experimental sciences. This research was conducted qualitatively with a 

phenomenological approach. The statistical population of this study was the designers and 

specialists of curriculum planning and theology, as well as teachers with master's and doctoral 

degrees. Participants in this study were selected by purposive sampling method of 15 people 

to reach the theoretical saturation point. Data were collected using semi-structured interviews. 

The purpose of selecting these individuals was their experience and inclusion in the text of the 

integrated curriculum. After data collection and data analysis, a concept map of data analysis 

was presented. The data were analyzed based on content analysis. The results of data analysis 

were classified into 3 organizing themes: 1) explaining the content areas of the integration, 2) 

how to formulate the objectives, and 3) how to conduct the integrated evaluation 
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 چکیده

پژوهش حاضر با هدف پدیدار شناسی تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی انجام گرفت. این پژوهش به شیوه کیفی و با 
ریزی درسی و الهیات و همچنین معلمان  این پژوهش ، طراحان و متخصصان برنامه رویکرد مبتنی بر پدیدار شناسی انجام شد. جامعه آماری
نفر تا رسیدن به  11گیری هدفمند به تعداد  کنندگان در این پژوهش با روش نمونه دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری بودند. مشارکت

آوری گردید.هدف از انتخاب این افراد ، تجربه ی آن ها و  ساختارمند جمعها با استفاده از مصاحبه نیمه  نقطه اشباع نظری انتخاب شدند. داده
داده قرار گرفتن در متن برنامه درسی تلفیقی بود. پس از جمع آوری داده ها و تحلیل داده ها ، نقشه مفهومی از تحلیل داده ها ارائه گردید. 

( تبیین حیطه های 1مضمون سازمان دهنده  3تحلیل داده ها درها بر اساس تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شدند که نتایج حاصل از 
  ( چگونگی برگزاری ارزشیابی تلفیقی طبقه بندی گردید 3( چگونگی تدوین اهداف تلفیقی2محتوایی تلفیق

 

 پدیدارشناسی، تلفیق، برنامه درسی، تعلیمات دینی، علوم تجربی واژگان کلیدی:

 ی نو در علوم تربیتی محفوظ است.تمامی حقوق نشر برای فصلنامه رویکرد

 

 

 مقدمه 

مهر محمدی تلفیق به معنای درهم آمیختن حوزه های از نظر   
محتوایی با موضوعات درسی است که در نظام های آموزشی 

-دیگر در برنامه درسی گنجانده شدهسنتی به طور جداگانه از یک

 . [1]اند
صیت یادگیرنده شکل داده و موجب برنامه درسی تلفیقی به شخ

افزایش یادگیری او می شود. شکل گیری شخصیت یادگیرنده از 
این حیث که یک نگاه کل نگر نسبت به مسائل پیرامون خود 
پیدا می کند و امکان تحلیل مسائل به صورت کالن برایش 
میسر می شود. از طرف دیگر یادگیری دانش آموز به زندگی 

شود. چرا که در زندگی روزمره اش مسائل را واقعی نزدیکتر می 

به صورت تفکیکی و جدا ازهم نمی بیند، بلکه با آنها به صورت 
تلفیقی مواجه می شود. لذا رویکرد برنامه ریزی درسی تلفیقی، 
زمینه های معنادار کردن یادگیری را برای دانش آموز فراهم می 

ضوع های درسی سنتی به خاصیت کاربردی نداشتن مو .[2]کند
بیان دیگرعدم ارتباط بین موضوعات و مسائل زندگی نیاز به 

  .[3]رویکرد تلفیق را امری موجه می نماید
 به وابسته های بخش آن در که گویند می ای شیوه به تلفیق

 متوازن رابطه  یک یا شوند می مرتبط تر بزرگ کلّ یک در هم
 .[6] کنند می برقرار یکدیگر با

 هیچ زیرا,  است تربیت و تعلیم مطالبه منطقه یک دینی تربیت
 تربیت در دینی اصول مند نظام کردن وارد برای جهانی روش
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 اما ، است دشوار مذهب مورد در تحصیل ندارد وجود کودکان
 منجر درسی برنامه در آن شدن رانده حاشیه به نباید آن پیچیدگی

  .[1]شود
 آموزشی نظام ، محور اخالقی تربیت با همراه ، دینی تربیت 

 طول در تربیت و تعلیم متخصصان ترین بزرگ توسط که است
 اخالقی نقشً  اصوال دینی است.تربیت شده تدوین ها سال
  .[4]دارد

 به تواند می که است موضوعاتی از یکی اسالمی مذهب آموزش 
 اخالق حفظ و گیری شکل ، ها ارزش توسعه برای ای پایه عنوان
 سازش های تالش از یکی گیرد قرار استفاده آموزان مورد دانش

 طریق از توان می را اسالمی مذهبی آموزش وتجربی  علوم بین
 به واقعی کمک لفیقیت یادگیری.  داد انجام تلفیقی یادگیری
 .[7]است پراکنده و جداگانه های آموزش مجدد استقرار

 

 بیان مسئله
با توجه به تغییرات حاصل در نظام آموزش و پرورش در دنیا 
الزم است با روش های جدید آشنا شده و برنامه های درسی 
خود را از روش های سنتی به سمت روش های نوین هدایت 

ی از این روش ها ، روش تلفیق دروس با یکدیگر می یک کنیم.
باشد، که برای این منظور الزم است با انواع و اشکال تلفیق آشنا 

 شده تا بتوانیم برنامه درسی  تلفیقی جامع و کاملی ارائه نمود.
 

 انواع واشکال تلفیق برنامه های درسی

مواد تلفیق، به طور کلی به معنای در هم آمیختن و ارتباط دادن 
درسی با حوزه های محتوایی است که غالبا به صورت مجزا از 
یکدیگر در برنامه های درسی مدارس گنجانده می شود. دست 
اندر کاران برنامه ریزی درسی با اشکال و انواع برنامه درسی 
تلفیقی آشنا بوده و از هر کدام به تناسب موقعیت ها و شرایط 

ناگونی از انواع تلفیق برنامه بهره مند گردند.دسته بندی های گو
های درسی توسط صاحب نظران ارائه شده که در اینجا به برخی 

 ازآنها شاره می شود.
از صاحب نظران نامی قلمرو برنامه درسی  (که1194) 1شوبرت

برنامه درسی به پنج مورد به  است در مبحث انواع سازمان دهی
 شرح زیر اشاره می کند:

رنامه درسی، معرف سازماندهی این ب :موضوعات مجزا-1

سنتی و رشته ای برنامه درسی است که در آن موضوعات درسی 
به طور مستقل، با مرزبندی های مشخص در برنامه گنجانده 

 شده اند.

: این شکل از برنامه درسی، معرف حوزه های گسترده-2

یک ماده درسی است که از طریق پیوند زدن یا جوش دادن چند 

به یکدیگر شکل می گیرد. مانند هنرهای)مهارت حوزه محتوایی 
 های(زبانی یا مطالعات اجتماعی.

: مبین آن نوع سازماندهی است که دانش آموزان پروژه ها-3

را باموضوعی فراگیر و جامع به نام پروژه روبه رو می کند. 
یادگیری در این نوع برنامه مستلزم برقراری ارتباط میان حوزه 

ی است.این روش سازماندهی، منتسب  به های گوناگون محتوای
کیلیپاتریک است و از نظر تاریخی،عمدتا در دوره ابتدایی کاربرد 

 داشته است.

:با استفاده از مسائل و برنامه درسی هسته اصلی -6

مشکالت اجتماعی،به عنوان محور سازمان دهی برنامه،امکان 
 پیوند میان حوزه های محتوایی گوناگون و موضوعات درسی
مختلف را فراهم می کند.از نظر تاریخی بیشتر در طراحی برنامه 
درسی دوره متوسطه کاربرد داشته است. مثال در مسائلی مانند 
افزایش جمعیت، جنگ و صلح، تبعیض نژادی و... به عنوام 

 محور سازماندهی برنامه و یادگیری قرار می گیرد.
فیق است و این نوع برنامه درسی، مبین عمیق ترین سطح تل-1

زمانی تحقق می یابد که دانش آموز یا گروهی از دانش آموزان 
با مبنا قرار دادن عالئق و نیازهای خود به برنامه درسی و 
تجارب یادگیری شکل می دهند، که بیانگر مفهوم پیشرفت 

 .گرایانه یا کودک محوری تلفیق است
رسی ،شش از صاحب نظران حوزه برنامه د [9] (1191)2جا کوبز

 نوع سازماندهی برنامه درسی را به شرح زیر معرفی کرده است:

. این نوع  سازماندهی، همان سازماندهی سنتی رشته محور-1

برنامه درسی است که طی آن موضوعات درسی با حوزه های 
محتوایی، به شکل مجزا از یکدیگر و در زمان های مستقل 

 عرضه می شوند.

دهی برنامه درسی به گونه ای :سازمان رشته های موازی-2

است که معلم ها در تدریس محتوای مرتبط با رشته خویش 
هماهنگی الزم را با معلمان سایر دروس به عمل می آورند تا 
درس ها و مباحث متناظر، براساس نظم و توالی مورد تفاهم به 

 دانش آموزان عرضه شود.

واحدهای درسی یا درس های شکل گرفته از -3

: طی آن حوزه های محتوایی ی مکمل یکدیگررشته ها

نزدیک به یکدیگر با مکمل یکدیگر، در قالب یک واحد درسی 
مستقل طراحی شده و عرضه می شوند. جا کوبز در جای دیگر 

 می نامد.«چند رشته ای»این رویکرد برنامه درسی را 

: آن واحدهای درسی یا درس های میان رشته ای-6

است که در آن کوشش هایی به منظور نوع طراحی برنامه درسی 
ایجاد وحدت میان تمام یا بخش قابل توجهی از مواد درسی که 
در برنامه درسی مدارس گنجانده شده به عمل می آید. این امر 
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با استفاده از مضمون یا موضوعی که قابلیت ایجاد چنین پیوندی 
 را داشته باشد انجام می شود.

ین الگو سازماندهی پرسش : در االگوی روز تلفیق شده-1

ها و عالئق دانش آموزان، به جای محتوای تجویز شده توسط 
مراجع ، جهت فعالیت های یادگیری را تعیین می کند.در واقع، 
این الگو توصیه می کند که برنامه در یک روز از روزهای هفته 

یا از پیش تعیین نشده باشد  «3شکل برآمدنی»در مدرسه، به 
در مورد فعالیتهای خود در کالس تصمیم گیری ودانش آموزان 

 کنند.

: این نوع طراحی و الگو، معرف حالت افراطی برنامه کامل -4

 تلفیق است که درآن کل برنامه درسی بر اساس
تجارب، پیشینه، عالئق و پرسشهای دانش آموزان شکل می 
گیرد.به این رویکرد از آن جهت برنامه کامل گفته می شود، که 

تلفیق و ایجاد تناظر تمام و کمال میان زندگی دانش  هدف آن
آموزان در خارج از مدرسه با آنچه که در مدرسه اتفاق می افتد 

وی از تلفیق درون رشته ای غفلت میکند و  .[9]باشدمی 
همچنین، تمایزی میان رویکردهای رشته ای و موضوع مجزا 

 قائل نمی شود.
 

 
 [9]د تلفیقپیوستار رویکر :1 شکل

 
یادگیری کل »کتاب خود تحت عنوان در [1](1114) 6جی میلر

 سه رویکرد برنامه درسی را توصیف می کندک« گرا

در این رویکرد برنامه  رشته ای(: )چند 5رویکرد انتقالی-1

درسی بر انتقال حقایق، مهارتها و ارزش ها به دانش آموزان از 
 رسی مختلف تاکید دارد.طریق پیوند محتوای مواد د

: این رویکرد، به  رشته ای( )میان 6رویکرد مبادله ای-2

صورت گفتگوی میان دانش آموز و برنامه درسی دیده می شود 
و مطالعات تلفیقی از طریق رویکردهای پژوهش مدار و حل 

 مسئله میان رشته ای تسهیل می شود.

تمرکز  در این رویکرد فرا رشته ای(:) 7رویکرد تبدیلی-3

بر روی تغییر شخصی و اجتماعی است. تلفیق از طریق تجربیات 
 .شودفرا رشته ای محقق می 

دسته بندی خود را از انواع تلفیق  1111سال  در [14] 9فوگارتی
 در ده مورد ارائه می کند که عبارتند از:

: این الگو طرح سنتی الگوی قطعه قطعه شده یا مجزا-1

برنامه درسی است که در بردارنده رشته های مجزا سازمان دادن 
 ودیسیپلین های مشخص و متمایز از یکدیگر است. 

 
 الگوی مجزا :2 شکل

 

در حالی که رشته ها و دیسیپلین های  : الگوی ربط یافته-2 

علمی به طور مجزا باقی می مانند، این الگو متمرکز است بر 
ارتباط  -حوزه موضوعیایجاد ارتباطات صریح وآشکار درون هر 

یک موضوع، یک مهارت، یک مفهوم به موضوع، مهارت یا 
مفهوم دیگر، ارتباط  ایده های یک روز کاری با یک ترم 
تحصیلی به روز بعدی و ترم تحصیلی بعدی.در واقع هدف این 

 الگو ارتباط دادن ایده ها درون رشته علمی است.

 
 الگوی ربط یافته :3 شکل

 

در این الگو ابعاد متعدد یک  ای )تو در تو(: الگوی النه-3

درس مورد توجه قرار می گیرد . در این الگو معلم می تواند 
 مهارت تفکر علت و معلولی را نیز آموزش دهد.

 
 الگوی النه ای :6 شکل

 

: موضوعات درسی با واحد های  )منطقی (الگوی توالی-6

شوند اما به درسی یا واحدهای درسی به طور مجزا تدریس می 
هم مربوط می شوند و واحدهای درسی مشابه با یکدیگر مرتبط 
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می شوند.مباحث مرتبط در مواد درسی مختلف همزمان با 
 یکدیگر در زمان های نزدیک به هم تدریس می شوند.

 
 لگوی توالیا :1 شکل

 

:  این الگو با استفاده از همپوشی مفاهیم الگوی همپوشی -1

مان دهنده دو رشته مجزا رابا هم ترکیب به عنوان عناصر ساز
می کند. معلمان دو موضوع درسی مفاهیم مشترک یا مهارتهای 
مشترک در واحد درسی مورد تدریس خود را به کالس درس 

 ارائه می کنند.

 
 الگوی همپوشی :4 شکل

 

: این رویکرد از طریق کاربرد یک موضوع  الگوی تنیده -4

محقق میشود.این موضوعات «هاالگو»عمومی اما پر بار مثل 
زمینه پرباری برای واحدهای درسی میان رشته ای فراهم 

 میکنند.

 
 الگوی تنیده :7 شکل

 

این الگو مهارتهای تفکر،  الگوی دانه تسبیحی: -7

مهارتهای اجتماعی و مهارتهای مطالعه را به عنوان محور 
گر سازماندهی برای ایجاد ارتباط بین موضوعات درسی با یکدی

 مورد استفاده قرار می دهد.

 
 الگوی دانه تسبیحی :9 شکل

 موضوعات میان رشته ای حول : الگوی تلفیق شده -9

محور مفاهیم دارای همپوشی و الگوها و طرح های نو ظهور 
تجدید سازمان می شوند با کاربرد یک رویکرد میان رشته ای، 

، مفاهیم و این الگو چهار رشته عمده را با یافتن مهارت ها
نگرش های دارای همپوشی ترکیب میکند. این الگو مثل الگوی 
هم پوشی نتیجه وارسی ایده های مرتبط خارج از محتوای 

 موضوعات درسی است.

 
 الگوی تلفیق شده :1 شکل

 

این الگو یک رویکرد کامال  الگوی غوطه ور شده:-1

برنامه شخصی است.تلفیق در درون یادگیرنده اتفاق می افتد و 
درسی مطابق با عالقه و تجربه دانش آموز طراحی و سازمان 
دهی می شود. از آنجا که رشته تحصیلی موضوع درسی خاص 
مورد عالقه دانش آموز است در این حوزه درسی غوطه ور می 

 شود.

 
 الگوی غوطه ور شده :14 شکل

 

: در این الگو یادگیرندگان فرآیند تلفیق الگوی شبکه ای-14

دایت می کنند و صرفا یادگیرندگان خودشان، پیچیدگی ها و را ه
ابعاد رشته شان را می شناسند و می توانند منابع ضروری را 
مالحظه و بررسی کنند. دانش آموزی که به موضوعی عالقه 
مند است موضوع مورد عالقه اش را در شبکه ای از اطالعات از 

 قبل تعیین شده به دست می آورد.
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 الگوی شبکه ای :11 شکل

 
رویکردهای برنامه درسی تلفیقی را در  [11](1111) 1شوماخر

 پنج سطح مشخص می کند.

: این رویکرد، مدل سنتی رشته های برنامه درسی مجزا-1

مجزا است که به صورت مستقل از یکدیگر تدریس می شود. 
دانش آموز در یک روز به شش یا هفت ماده درسی حرکت می 

 فهومی به دیگری مربوط نمی شود.کندکه هر یک از نظر م

: مباحث یا واحدهای واحدهای درسی موازی یا تقویتی-2

درسی مورد مطالعه، برای اینکه با یکدیگر منطبق شوند، دوباره 
تنظیم میشوند. اندیشه های مشابه به طور هماهنگ تدریس می 
شوند، در حالی که مواد درسی به طور مجزا باقی می مانند. 

 نمی کند. محتوا تغییر

: در این رویکرد،  واحدهای درسی مشترک یا مکمل-3

رشته های مرتبط در یک واحد درسی رسمی برای تحقیق یک 
موضوع یا مبحث ترکیب می شوند. طراحی و آموزش مشترک 
در دو رشته یا بیشتر اتفاق می افتدکه مفاهیم یا اندیشه های 

 ر می شوند.دارای همپوشی به عنوان عناصر سازمان دهنده ظاه

اتصاالت یا شبکه هایی بین محتوا و رشته های  شبکه ای:-6

مرتبط با یک موضوع ایجاد می شود. مواد درسی، آن موضوع را 
برای بررسی اتدیشه ها، مباحث و مفاهیم خاص به کار می 
 برند.گاهی به آن  واحدهای درسی میان رشته ای گفته می شود.

اتی برا مطالعه معلمین اگر چه موضوع موضوعات تلفیقی:-1

و سایر افراد بر دانش آموزان تحمیل می شود ،اماموفق ترین 
موضوعات تلفیقی توسط خود دانش آموزان بر اساس امور 

 .[11]شود.شخصی و اجتماعی ایجاد می 

 

 

 
 پیوستار تلفیق شوماخر: 12 شکل

 

پیوستار مفیدی از طرح های برنامه  ک(ی1111و1119) 14هانتلی
درسی را نشان می دهد.برنامه درسی که بر یک رشته متمرکز 

است و یک « درون رشته ای»است، به عنوان برنامه درسی 
که به مرزبندی های رشته ای بی اعتنا « تلفیقی»برنامه درسی 

 [12]است
ن زیربنا ، نیازمند عنوا ی فرهنگ دینی جامعه و قوام آن به توسعه

توجه به کیفیت آموزش دینی در نظام رسمی تعلیم و تربیت است. 
های درسی دینی مدارس ، باید حاوی مطالب و  دیگر برنامه عبارت به

محتوایی باشد که نیاز عمومی نسل امروز را برآورده سازد و آنان را 
دهی  برای ساختن فردایی بهتر تربیت نماید. همچنین سازمان

های درسی باید از کیفیتی برخوردار باشد که  توای برنامهمح
اثربخشی محتوا و تحقق اهداف موردنظر را میسر سازد. بر اساس  

تنها موجب  های درسی دینی متداول ، نه های متعدد، برنامه پژوهش
نگرش مثبت  به این درس نشده است بلکه در دانش  پیدایش

آموزان نگرش منفی ایجاد کرده است. به همین جهت  مبحث 
ریزی  ی برنامه ترین مباحث در حوزه عنوان یکی از مهم تلفیق به

های آموزشی دینی ،  شده است. نظام درسی در حال حاضر شناخته
ستند. برنامه درسی طبیعتاً برای تربیت دینی جایگاه و اهمیت قائل ه

ی مواد  که کلیه است 11برنامه درسیها همان فرا  دینی در این نظام
درسی دیگر باید به تحقق اهداف آن یاری رسانند و به تقویت و 

  .[13]ارندتثبیت آن همت گم
پژوهشگر در پژوهش حاضر درصدد است تلفیق برنامه درسی 

ربی و انواع و اشکال تلفیق را تعلیمات دینی با درس علوم تج
مورد تحلیل قرار داده و به این سواالت پاسخ دهد که محتوای 
تلفیقی برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم چگونه باید 
باشد؟تلفیق اهداف درسی تعلیمات دینی با درس علوم چگونه 
باید باشد؟ارزشیابی تلفیقی تعلیمات دینی با درس علوم به چه 

 ی انجام گیرد؟روشهای
 

 روش پژوهش
 شده استفاده پدیدارشناسی روش از پژوهش حاضر  انجام برای

 تجربه محتوای به معطوف هاییدر پژوهش نیز روش است. این

 به شود ومی است، استفاده عمل و تفکر ادراک، مستلزم که بشری

 زیست جهانشان از به فهمی دستیابی برای را افراد مشترک ادراکات

این  اثرگذاری چگونگی از روشنگری به و داده قرار ررسیب مورد
در این پژوهش،  .[16]پردازدمی آنان عمل بر مشترک ادراکات

کنندگان در  مشارکتگیری هدفمند از نوع مالکی است. روش نمونه
ریزی درسی و  ، متخصصان برنامهپژوهش حاضر، گروه طراحان

یی دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسالمی و معلمان دوره ابتدا
ها در متن می  و باالتر بودند. دلیل انتخاب این افراد، قرار داشتن آن

های عمیق و نیمه  باشد. برای گردآوری اطالعات از مصاحبه
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انتخاب مشارکت کنندگان مبتنی بر  ساختاریافته استفاده گردید.
را برخورداری از تخصص الزم، ب(انتخاب بر اساس دا مالک الف(

بودن سابقه کار و فعالیت ،ج( انتخاب براساس مدرک دکتری و 
 کارشناسی ارشد،د( عالقه مندی به شرکت در فرآیند مصاحبه بود.

ویژگی های جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در پژوهش در 
 ارائه شده است. 1جدول 

 

 
 مشخصات مشارکت کنندگان در پژوهش :1 جدول

 سابقه فعالیت رشته تحصیلی لیمدرک تحصی جنسیت ردیف

 سال 24 برنامه ریزی درسی دکتری مرد 1

 سال 1 برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد زن 2

 سال 1 برنامه ریزی درسی دکتری مرد 3

 سال 16 الهیات و معارف اسالمی کارشناسی ارشد مرد 6

 سال 13 برنامه ریزی درسی دکتری مرد 1

 سال 14 برنامه ریزی درسی دکارشناسی ارش مرد 4

 سال 7 الهیات و معارف اسالمی کارشناسی ارشد زن 7

 سال 12 برنامه ریزی درسی دکتری مرد 9

 سال 11 برنامه ریزی درسی دکتری مرد 1

 سال 16 الهیات و معارف اسالمی دکتری مرد 14

 سال 12 برنامه ریزی درسی دکتری زن 11

 سال 4 الهیات و معارف اسالمی ی ارشدکارشناس زن 12

 سال 7 برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد مرد 13

 سال 11 برنامه ریزی درسی دکتری زن 16

 سال 1 الهیات و معارف اسالمی کارشناسی ارشد زن 11

 

 ها  روش تجزیه و تحلیل داده
ده از های پژوهش پدیدارشناختی با استفا برای تحلیل داده

ها  سازی افق های کدگذاری زنده و ارزشی به منظور یکسان روش
بافی شده و  استفاده خواهد شد، سپس کدها با یکدیگر هم

شوند، درنهایت کدها براساس قرابت مفهومی،  توصیف می
ها توصیف گردید.در این  بندی گردید و هرکدام از خوشه خوشه

حبه بر اساس پژوهش پس از گردآوری اطالعات از طریق مصا
روش تحلیل مضمون کد گذاری های اولیه و در نهایت کدهای 

و سپس به صورت دستی پژوهشگر به  انتخابی مشخص شدند
 تحلیل و تفسیر هر کدام از مضامین پرداخته است.

 

 ی و تجزیه و تحلیل داده ها:ریگ اندازهابزار 
ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش مصاحبه نیمه 

که اهداف  طوری به دقیقه انجام گرفت 31تا 34بین  افتهساختاری
ها  در راستای انجام مصاحبهشد. و سؤاالت پژوهش را شامل می

در همان ابتدا پژوهشگر پس از معرفی خود و محرمانه بودن 

شوندگان اطالع داده شد که هدف از این  اطالعات، به مصاحبه
لیمات دینی با پژوهش شناسایی الگوهای تلفیق برنامه درسی تع

درس علوم تجربی دوره دوم ابتدایی است. سپس بر اساس 
های فردی انجام گرفت و در پایان  شده، مصاحبه سؤاالت تدوین

شوندگان درخواست گردید، در مورد آنچه در مصاحبه  از مصاحبه
 گذشته است اگر نظر خاصی دارند مطرح نمایند.

شد.کدگذاری در سه  ی استفادهکدگذاراز روش  ها دادهدر تحلیل 
این  در کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام پذیرفت. مرحله

ی ها بخشبه مناسب  کدهای ز،با اریکدگذ طی ابتدا هشوپژ
اختصاص یافت و مفاهیم شناسایی گردید.  ها دادهمختلف 

و ابعاد گوناگون  ها مقولهی کدگذاری محوری پیوند میان  مرحله
ی ها مؤلفهی انتخابی کدگذاری  رحلهمشناسایی شدند.در  ها آن

مشابه در یک طبقه قرار گرفتند ، درکد گذاری انتخابی مجموعا  
 6و3و2سوال به دست آمدند. جدول های  3مقوله از تحلیل  1

 مفاهیم به دست آمده را نشان می دهد.
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 چگونگی تلفیق محتوای درس تعلیمات دینی را با درس علوم تجربی

 
 : مضامین و مقوله های محتوایی تلفیق 2جدول

مضمون 

 فراگیر

مضمون 

 دهندهسازمان
 شواهد مضمون پایه مضمون پایه

تبیین حیطه 
های محتوایی 

 تلفیق

متخصصین 
 کارآمد

بهره جستن از متخصصین برنامه ریزی درسی 
،حرفه ای بودن متخصصان، ، بهره جستن 

صان، بهره جستن از معلمان باتجربه در متخص
تدوین محتوا ،بهره جستن از سایر متخصصان و 

 کارشناسان حوزه های مختلف، 

 مثال از مصاحبه ها:

 :6شرکت کننده شماره

برای تلفیق محتوا حتما باید به دانش تلفیق آشنا بود  »

 «.و همچنین باید از متخصصان برای این کار بهره برد.

 :5مارهشرکت کننده ش

را با هم تلفیق کرد  رسبرای این که بتوان این دو د: »

حتما باید از متخصصین و معلمین با تجربه بهره 

 «گرفت.

آشنایی متخصصین از رویکردها و اصول آشنایی 
عمیق به الگوهای تلفیق،آشنایی متخصصان از 
روش ها و چگونگی تلفیق، به گونه مقایسه ای ، 

الیق دانش آموزان در تدوین توجه به نیازها و ع
 محتوای تلفیقی ،

تناسب داشتن محتوا با شرایط ذهنی و روانی 
دانش آموزان ، سودمند بودن محتوا برای دانش 

 آموزان.بهره جستن از مشترکات

 ها:مثال از مصاحبه 

 :7شرکت کننده شماره

برای این کار باید با انواع و اشکال تلفیق آشنا بود و  »

باید  محتوا در کدام قسمت لفیقام نوع تاینکه از کد
چنانکه همکه این مهم  ،استفاده کرد نیز مهم است

 «.انواع تلفیق می باشد. به عمیق گفتیم نیاز به آشنایی

 مثال از مصاحبه ها: تلفیق مقایسه ای نوع تلفیق 

 :13شرکت کننده شماره

ی  محتوا باید به گونه .به اعتقاد من روش مقایسه »

اول بدون حتی با در نگاه بیان شود مقایسه  ای همقایس

 «. می آورد قبولیتبررسی و تحلیل م

 ها:مثال از مصاحبه تلفیق درونی 

 :9شرکت کننده شماره

به نظرم باید مسائل مشترک بین تعلیمات دینی علوم »

تجربی تعریف شود به نوعی محتوا و تجارب یادگیری را 
استفاده  ه اشیری الزمتجارب یادگ این تعریف کنید که

به اصطالح  .دینی و علوم تجربی باشد علیماتاز اصول ت
نفر یک  این دروس هم  محتوا پروژه محور باشد معلم
آموزان ایجاد کند و تلفیق  باشد و تلفیق درونی در دانش

 «.و بیرونی نباشد

 1394احمدی،ها:مثال از پژوهش

 ها:مثال از مصاحبه  استفاده از اشتراکات

 :12شرکت کننده شماره

 در راستای هم دو درساز نظر من محتوای این  »

 ، از جمله مباحث نظم شیوه پیدایش انسان هستند.
بادها و  ،ادغام نشدن آب شیرین و شور ، قوانین طبیعت

... .» 
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 چگونگی تلفیق اهداف درسی تعلیمات دینی و علوم تجربی 
 

 : مضامین و مقوله های اهداف درسی تلفیق3 جدول

 شواهد مضمون پایه مضمون پایه دهندهمضمون سازمان مضمون فراگیر

چگونگی تدوین 
 اهداف تلفیقی

 اهداف مشترک و متشابه
در سه  سطوح بندی اهداف

 ساحت نگرشی،عاطفی و رفتاری

 

 اهداف مشترک و متشابه
هر دو درس اهداف مشترک و متشابه 

، توجه به شرایط  هر دودرس
 یادگیرندگان

 بهره جستن از اهداف هم راستا
 تعیین وسعت و توالی اهداف

اصالح جدول درسی با رویکرد 
تلفیقی،تقویت باورها ونگرش مسئوالن 

 مرتبط
 
 
 

 

 ها:مثال از مصاحبه 

 :11شرکت کننده شماره 

 سه ساحتر در گام اول باید اهداف د»

و روشن ی صریح نگرشی و رفتار،شناختی 
آنها و وسعت و  ینوشته شده و حوزه موضوع
سپس شایستگی  .توالی اهداف استخراج گردد

آموزان قرار است بر اساس این  هایی که دانش
اهداف برسند مشخص شود و کنار یکدیگر 

راستا  قرار بگیرد سپس مضامین مشابه و هم
اده از روش تحلیل در هر دو درس با استف

محتوا استخراج شده کدگذاری شده و کنار 
به  خاللییکدیگر قرار گرفته و در صورتی که ا

شود این اهداف مشابه  توالی اهداف ایجاد نمی

 «.با یکدیگر ترکیب شوند

اهداف نگرشی، اهداف عاطفی، اهداف 
 رفتاری

 ها:مثال از مصاحبه 

 :4شرکت کننده شماره

ه برنامه درسی به سه قسمت اهداف در هم »

شوند و  شناختی نگرشی و رفتاری تقسیم می
زمانی که ما برای هر دو علوم این سه اهداف 
را مشخص کردیم و سپس می توانیم جداگانه 
هم برای درس علوم تجربی این اهداف را 
تعیین کرد و هم برای تعلیمات دینی و در آخر 

 «.مود.هر کدام از آنها را با همدیگر تلفیق ن
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  تجربی علوم و دینی تعلیمات درسی ارزشیابی تلفیق چگونگی
 های ارزشیابی تلفیقی: مضامین و مقوله6 جدول

-مضمون سازمان مضمون فراگیر

 دهنده

 شواهد مضمون پایه مضمون پایه

چگونگی برگزاری 

 ارزشیابی تلفیقی

ارزشیابی تلفیقی از 
 طریق عملکرد

تلفیق آزمون های 
 عملی-نظری

 مثال از مصاحبه ها:

 :4شرکت کننده شماره 

با توجه به اینکه تعلیمات دینی یک درس نظری است و علوم  »

تجربی یک درس عملی بهترین راه برای تلفیق ارزشیابی آنها 
آزمایشگاهی هست که هر دو حیطه  -استفاده از آزمونهای تئوری

 «.را تحت پوشش قرار دهد.

 ال از مصاحبه ها:مث ارائه تحقیقات پروژه ای

 :13شرکت کننده شماره

باشد معلم یک سری  ای ارزشیابی می تواند به صورت پروژه »

د که وش سوالآموزان ارائه دهد و از آنها  آیات و روایات را به دانش
تواند  نسبت به این آیات به کدام حوزه و مبحث درس علوم می

پروژه انجام  آموزان پاسخ های خود را به صورت کرد و دانشورود 

 «.دهند سپس به کالس ارائه دهند

آزمون های معلم ساخته 
 از نوع تلفیقی

بهره گیری از آزمون 
 های خالق

 ها:مثال از مصاحبه

 :12شرکت کننده شماره

ای خالقانه رفتاری و یا  در بحث ارزشیابی می توان به شیوه »

 «.حتی اکتشافی صورت گیرد

 :5شرکت کننده شماره

ی بستگی به خالقیت معلم دارد که از چه نوع ارزشیای ارزشیاب »

 «.و چه زمانی و کی استفاده کند

 ها:مثال از مصاحبه ارزشیابی توصیفی ارزشیابی شفاهی

 :3شرکت کننده شماره

برای اینکه بتوان هر دو بخش این برنامه درسی جدید که  »

ی در را در ارزشیاب متشکل از تعلیمات دینی و علوم تجربی است
یک موضوعی مثالً  واستدانش آموزان خ نظر گرفت، میتوان از

ای  در مورد خلقت انسان یا هر چیزی را به شکل داستان گونه
د که هم به موضوع علوم و هم به موضوع دینی آن توجه نبیان کن

 «.کرده باشند

 :8شرکت کننده شماره

ش تواند در محیط آزمایشگاهی با انجام آزمای ارزشیابی می »

خود و سوال از او در  کارتوسط خود دانش آموزان و سپس توضیح 
روایتی را بیان می کند  آیه و کدام ویژگی او، مورد اینکه آزمایش

 «.صورت پذیرد.

 مثال از مصاحبه ها: مشاهده ای مستقیم ارزشیابی هنجاری 

 :15شرکت کننده شماره 

 زیرنظر و شاهدهارزیابی هم در کل به نظر بنده از طریق م . نوع»

 و مقایسه رفتار دانش آموز با ا اول سال ودانش آموز است  داشتن

 «. آخر سال



 

 فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی 

 

73 
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  بحث و نتیجه گیری
چگونه می ن بود که  سوالی که در این پژوهش مطرح شد ای

توان محتوای درس تعلیمات دینی را با درس علوم تجربی تلفیق 
نیاز به »کرد؟در پاسخ به این سوال به دو مضمون سازمان دهنده 

 بدست آمد.« متخصصین کارآمد،نوع تلفیق
 

براساس نتایج بدست   تبیین حیطه های محتوایی تلفیق: 

معلمان، برای اینکه آمده از مصاحبه با طراحان و متخصصان و 
بتوانیم محتوای برنامه درسی تعلیمات دینی را با درس علوم 
تجربی تلفیق کنیم اوال باید کسانی که این کار را برعهده 
دارند،متخصص ،کارآمد و آگاه به روش ها ، انواع و اصول تلفیق 
باشند، ثانیا باید محتوا به گونه ای تلفیق گردد که هیچ یک از 

نی درس دیگر نباشد و این تلفیق باید به گونه ای درس ها قربا
باشد که محتوایی منسجم در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار 

و  هدف ما از تلفیق کارایی واثر بخشی بهتر است  دهد ،چرا که
 .اگر این چنین نباشد نتیجه عکس خواهد داد

سوال دومی که مطرح شده بود این بود که به نظر شما چگونه 
می توان اهداف درسی تعلیمات دینی و علوم تجربی را تلفیق 

 »نمود؟در پاسخ به این سوال به دو مضمون سازمان دهنده
در سه ساحت نگرشی،عاطفی و  سطوح بندی اهداف

 بدست آمد.«داف مشترک و مشابهرفتاری،اه

برای تلفیق برنامه درسی  :چگونگی تدوین اهداف تلفیقی

تعلیمات دینی با درس علوم تجربی در بخش اهداف ، ابتدا باید 
سطوح اهداف )شناختی،عاطفی،رفتاری( هر کدام از درس ها را 

مشخص کرد، سپس اهداف شناختی دو درس ،اهداف عاطفی و 
هم تلفیق کرد. همچنین برای تلفیق اهداف  اهداف رفتاری را با

باید از مسائل مشترک هر دو درس بهره گرفت.در تلفیق اهداف 
دو درس باید به این نکته توجه کرد که هدف از تلفیق درس 
تعلیمات دینی با درس علوم تجربی تقویت آیه بینی در دانش 
 آموزان و فعال کردن باورهای دینی با بهره جستن از طبیعت و

 علوم تجربی است.
 شما نظر به سوال سومی که مطرح شد عبارت بود از اینکه

 را تجربی علوم و دینی تعلیمات درسی ارزشیابی توان می چگونه
نمود؟در پاسخ به این سوال بهچهار مضمون سازمان  تلفیق
ارزشیابی شفاهی،هنجاری، رفتاری و ازمون های معلم »دهنده

 دست یافتیم.« ساخته تلفیقی

ارزشیابی که  گونگی برگزاری ارزشیابی تلفیقی:چ

متناسب با روش تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم 
تجربی باشد می تواند به شکل های گوناگونی من جمله 
 ارزشیابی اکتشافی، مشاهده در قالب دفتر ثبت مشاهدات،

آزمایشگاهی و... صورت پذیرد ،اما آنچه که مهم است ، -تئوری
، محتوا و روش تدریس برا اساس رویکرد انی که اهدافزم

تلفیقی صورت پذیرد، خود به خود ارزشیابی هم به این جهت 
 حرکت خواهد کرد. 

آنچه از این پژوهش حاصل شد ما را به تلفیق دروس رهنمون 
می سازد. حوزه ی برنامه درسی شرایط مناسبی برای تلفیق 

دینی با درس علوم دار.  دروس به ویژه برنامه درسی تعلیمات
نتایج حاصل از پژوهش حاضر می تواند پیش زمینه ای در جهت 
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تغییر برنامه های درسی کنونی به سمت برنامه های درسی 
 تلفیقی باشد.
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