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 چکيده
پژوهش حاضررر هد ی دوناند دارد. نت،ررت، شرر اسررایی و  هدف:

های برنامۀ درسرری تلفیقی و دوم، اعترار سرر جی اسررتترام مفهفد

اهگوی نظری پیش هادی از م ظر متتصصان برنامۀ درسی و دبیران 

 دورة متوسطد اول.

و از نظر هدف، از  برا توجرد بد ماهیت ترکیری  این پژوهش  روش:

نوع تحقیقرات کراربردی اسرررت کد در انجام آن، از روي تحقی    

ی ل کلیدشرررام نر تد شرررده اسرررت. جامرۀ آماریای بهره زمی د

ات برنامۀ درسی انجمن مطاهرمتتصصان برنامۀ درسی عضو ثابت 

 یلینفر( و دبیران دورة متوسطۀ اول کد در سال تحص 000) ایران

برد تردریا اشرررتارال دارند     موظفع وان دبیر برد  1321 - 22

مورد متتصررصرران برنامۀ  هادرنفر(. برای انتتاب نموند 103000)

 نفر 30نیری غیرتصاد ی هد م د با استفاده از روي نمونددرسی 

ی و در اچ دمرحلدای مورد دبیران با اسرتفاده از روي ووشد  در و

نفر انتتاب  120نیری هد م د موندنیری از روي ننهرایت با بهره 

ود کد سرراوتد بنامۀ محقّ ْها، پرسررشآوری دادهشرردند. ابرار جم 

اسرررتفاده از روي یرایی آن با  و پرا روایی آن از طری  روي دهفی 

(  03/0)( در مورد کل پرسرش امد و بیش از  02/0آهفای کرونراخ )

 مورد تأیید قرار نر تد است.  هایدر مورد زیرنروه

ن با استفاده از آزمو هاتحلیل توصریفی و است راطی داده ها: فتهيا

بیانگر آن است کد اوالً براساس دیدناه  00/0آهفای کای اسكوئردر

های مربوط بد ع اصر چهارناند تمامی مفهفدنروه مورد بررسی  دو

م اسب و مطلوب  (1شكل )و اهگوی نظری پیشر هادی   (1جدول)

مورد بررسی در مورد مرترربودنِ اهگوی  بوده اسرت. ثانیاً، دو نروه 

 اند. نظر داشتدنظری برنامۀ درسی تلفیقی اتفاق

 

برنامۀ درسرری تلفیقی، اهگوی برنامۀ درسررری، دورة   ها:كليد واژه

 متوسطۀ اول

Abstract  
 

Purpose: The present research has a dual purpose. 

First, identifying and extracting components of the 

integrated curriculum, and, second, the validation 

of the proposed theoretical model from the 

perspective of the curriculum specialists and 

secondary school first-grade teachers. 

Method: This research, regarding its nature, is a 

mixed (integrated) one and in terms of purpose, is 

an applied research method in which the ground 

research method has been used. The society of the 

study consisted of all curriculum specialists who 

are stable members of the Curriculum Association 

studies of Iran (500 members) and first-grade 

secondary school teachers teaching in the 

academic year 2018-2019 (183,000 people). To 

select the samples among the curriculum 

specialists, 35 were selected using non-random 

sampling method and among the teachers, 178 

subjects were selected using the multi-stage 

cluster sampling method. Finally, 178 subjects 

were selected through targeted sampling. The data 

gathering tool was a researcher-made 

questionnaire whose validity was approved using 

Delphi's method and its reliability was confirmed 

by Cronbach's alpha (0.89) for the whole 

questionnaire and more than (0/83) for the four 

subgroups. 

Results: Descriptive and inferential analysis of 

data, using chi-square test in alpha 0.05 showed 

that firstly, according to the viewpoints of the two 

groups under study (curriculum specialists and 

first grade secondary school teachers), all 

components related to the four elements and the 

proposed theoretical model has been appropriate 

and desirable. Second, the two groups agreed on 

the validity of the theoretical model of the 

integrated curriculum. 
 

Keywords: Integrative curriculum, Curriculum 

model, secondary school 
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 مسئلهمقدمه و بيان 

تر و در عصر حاضر، نیازهای ان،انی از مرزهای  ردی و محلی  راتر ر تد و بد دهیل ارتراطات ن،ترده

های آموزشری  های نظامآن، دغدغد تر بدآمده و  بد وجودتر ا راد و جوام ، نیازهای مشرتر   پیچیده

های آموزشرری و درسرری مدارس و تری پیدا کرده اسررت. ه،ا، نیاز بد تاییر در برنامدی ن،ررتردهدام د

 .(Mehrmohammadi, 2009: 2شرررود )ها ند یك انتتاب، بلكد یك اجرار و اهرام تلقی میدانشرررگاه

آن، ظهور  تر بدقرن بی،ررت و یك  و وسرررد عل ، در نیمد دوم قرن بی،ررت  و دو دهۀ اول سرررعت ت

، و  راوان فهای تتصصی متتلریران با زمی دپژوهشگران و برنامد شدنمواجدهای تتصرصی؛  نرایش

را نمایان سرراوت کد  م،ررهلدنرایی، این  قدان دیدناه مشررتر  بین متتصررصرران بد علت تتصرر 

های متتلف را  راه  در حوزههای مطاهراتی موجرات پیشر ت سری  هرچ د نگاه تتصرصی بد زمی د 

ها، بد یك مرضرل تردیل شده و تحقیقات علمی،  آورده اسرت وهی نرود ارتراط م طقی بین این زمی د 

های جدی مواجد سررراوتد اسرررت ریری درسررری و  رآی رد آموزي و یرادنیری را با چاهش  برنرامرد  

(Chettiparamb, 2007: 1). 

ای همراه ها و مشكالت عدیدهوضروع مدار( با کاستی سر ّتی )م ی طراحی برنامد درسری بد شریوه      

های یادنیرندنان، عدم انطراق با توجهی بد شتصیت، نیازها و رغرتاین مشكالت، بی ازجملداسرت.  

امروز، ناهماه گ بودن با  ۀرودن با م،ررائل جامرن، مرترط هاآنهای زندنی  ردی و اجتماعی واقریت

توان نام برد های نونانون برنامد درسرری را میپیشررر ت دانش و ن،رریتتگی بتش  یسرررعت باال

(Mohammadimehr and Fathi Vajargah, 2010: 19) .های درسری متداول و س ّتی، مفاهی   برنامد

ربطی، ده د کد مجرا از ه  و تصررر ری ه،رررت د و موجب اح،ررراس بیآموزي می او موضررروعاتی ر

ها و م،ائل شرود. زیرا، در عصرر حاضرر پدیده   آموزان مینمی در دانشبیهودنی و ناهی حتی سرردر 

ر دچ دبُردی،  رای دی دره  ت یده و  رامرزی ه،ررت د. ه،ا، دانش تتصررصرری و ادرا  دی،رری لی ی  

بی  و امید ن،رت بد شود و م،رائل دچار ابهام، دونانگی و اح،راس ناکارآمدی می   نونداینبروورد با 

مرحث تلفی   ب ابراین؛ (Fazeli, 2013: 83)آورد نامۀ درسی را بد وجود میتجدیدنظر اسراسری در بر  

 یریمتا ع وانبدهای اویر با  راوانی و شردت بیشتری، در حوزه برنامد درسی، مطر  شده و  در دهد

بر ه   برنامد درسررری قرار داده و م،ررریر تحول وتاییرپرارادای   در را یاترازه  یهرا ا  ه  دیر جرد 

پیچیدنی از (. Mehrmohammadi, 1998: 90)های نظری و عملی رشرررتد ا روده اسرررت پیچیدنی

 های تلفیقیاندازها باید بد ه  متصل شوند تا پروژهشود زیرا چش ها آغاز میاندازت عمی  چشر  وتفا

 .(Stein, 2008: 3بد ثمر ب شی د و سطح باالتری از عل  توهید شود ) ایرشتدمیانو 

بودن موضرروعات، غیروطی بودنِ روابط و پیچیدنی م،ررائل، چ د وجهی  دهیبر آرویكرد تلفیقی     

و  یک شهاست و م،ائلی است کد م،تلرم تریین، تفهی  و تحلیل از طری  ه م اسررات میان پدیده 

 ,Jyothiای و علمی است )اندازهای نونانون رشتدها، ابرارها و چشر  و مفاهی ، ارزي هادانشتلفی  

ای و استفاده از امكانات های رشتدترصب ک ار نهادنرویكرد تلفیقی مرکر توجد وود را، . (147 :2006
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 Khakbaz and)ها قرار داده اسرررت های دیگر علمی برای  ه  و تریین پدیدههای رشرررتدو قابلیت

Mosapour, 2009: 87)دهد کد بین تجارب آموزشی و محیط واقری بد  رانیران این امكان را می ؛ و

ی یادنیری، رشرررد و پیامدهایی همچون ا رایش انگیره (Fernandez, 2006: 25ارتراط برقرار ک  د )

محوری در آنان اهی و پژوهشعهای میان  ردی، توسرد ارتراطات جمری، پروري تفكر سطو  مهارت

کردن یا مرترط سررراوتن محتوا، ی ترکیبتلفی  بد مر  (.Jaferisuny et al., 2014: 121ترلور یابد )

کد یادنیرنده قادر شرررود ارتراطات بین  یانوندبدمفهومی و سرررازمانی،  طوربددانش هراومهرارت ها  

 ک دمجرای دانش را در  ک د و از پیچیدنی ذاتی دنیایی کد در آن زندنی می ظاهربدهای مجموعد

رویكرد تلفیقی مریّن ن،رررت و  (.Martin Knip, 1995; Safar Navadah, 2011: 4ه شررود )بهتر آنا

و ابرارهای متتلف از  هاروي، هامهرارت ، مفراهی ، تجرارب،   هرا دانشمرل میران   ی پیونرد و تررا  نحوه

 :Salimi et al., 2011)موردنظر است  یم،هلد، موضوع یا های نونانون در وصرو  مشركل  رشرتد 

دهد تا موضوعات درسی را با م،ائل های درسی تلفیقی بد مرلمان امكان میاسرتفاده از برنامد  .(108

موضررروعات درسررری را امری بیهود تلقی  ۀآموزان مطاهردانش کد یانوندبدروزمره زندنی بیامیرند. 

، عالوهبدند. عمل و زندنی وود نیر بد کار نیر ۀآموزند، در عرصک  د؛ بلكد قادرند آنچد را کد مینمی

مكرران توهیررد دانش را نیر  راه  نموده و یررادنیری را برای  رانیران جرراهررب و ادانش  کررارنیریبررد

 (.Jaferisuny et al., 2014: 122)سازد انگیر میشوق

ای : اصال  پیامدهای برنامد رشتدازجملدهای متتلفی در مورد توجید تلفی  برنامۀ درسی دیدناه    

ایجاد  (،Alamolhoda, 2005: 117)ش اسی های تربیتی  ل،رفد عل  و مرر ت و موضروع مدار، دالهت 

 ,Mehrmohammadi)اهرمر م،ررائل روز و ب،ررترسررازی برای یادنیری مادام بد  موق بدتوان واک ش 

، ارتراط دادن محتوای درسی آموزيو ت وع مواد درسی با زمان  (، مت اسب کردن حج  محتوا2014

،(، Jacobs, 1989; Mehrmohammadi and Ahmadi, 2001:211با زندنی و حیات وارم از مدرسد )

ات پیوندی و با توجد بد ارتراط صورتبدعملكرد مار  کداینش اسان مر ی بر شدن دیدناه عصبعملی

نگری ناشی از  سروید یكنگری و از جرئیجلونیری (، Niliabadi. 2008: 37)آید م طقی بد وجود می

 Paighami and)نرایاند ها مرت ی بر دیدناه کلتقطی  علوم و ایجراد تررامرل م ررت میران رشرررتد     

Torani.2010: 59 ،)با  هاآنپیچیردنی و جرامریرت م،رررائرل و عردم امكان پاسرررتگویی بد       ،ت وع

های آموزشی، پژوهشی، نوآوری   اوراند و کارآ ری ی تحق  مأموریت امكان ،ایرشرتد تكهای  راهیت

(، Squies, 2001: 23) ایرشرررتدمیانهای درسررری تلفیقی و مراکر آموزشررری از طری  اجرای برنامد

 ,Perkinsهای درسی تلفیقی )های  كری سطح باال بد دهیل م،هلد محور بودن برنامدپروري مهارت

های تلفیقی و ها از طری  توسررررد  راهیتاهی بین علوم و رشرررتدپوشرررش  ضرررای و(، 67 :1991

همرمان در چ د رشتد  طوربدهایی کد و پاستگویی بد پرسش  (Palmer, 1999: 248) ایرشرتد میان

توان ارائد نمود. ن جد را میهرای مشرررت  یك رشرررتد علمی نمی انرد و در چرارچوب  علمی مطر 

 کالن )عام( درموردمرانی در سطح ییها یتصمامد درسی باید اهگوی تلفیقی برن یدر طراحهمچ ین 
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 هاینظریدبر برنامد درسررری شرررامل توجد بد رویكردهای طراحی برنامد درسررری،  وعوامرل اثر ن،ار 

وا ( درباره ع اصر برنامد درسی ورد )درسطح  هاییتصمی یادنیرندنان ونیر  هاییژنیو یادنیری،

 .(Khakbaz and Mosapour, 2009: 75)اتتاذ شود  هاآنوچگونگی روابط بین 

در مورد انواع رویكردهای برنامد درسی ارائد شده  نظرانصاحب وسریلد بدهای متتلفی ب دیطرقد    

 ای ومدار و رشتدآن اهگوهای موضوع طرفیكک  د کد در اسرت و غاهراً طیفی از اهگوها را مرر ی می 

ی منیرند و سایر اهگوها با ع اوین متتلف و اساای قرار میو غیررشتدآن سوی دیگر، اهگوهای تلفیقی 

های متردد و مت وع ارائد شرررده در ب دی دیدناهنیرند. با جم ما بین این دو نقطد قرار مینونانون 

 ب دی و تریین نمود:توان انواع اهگوها را بد شر  زیر طرقدمورد طراحی برنامۀ درسی می

 1های مجرارشتد -1

درسری اسرت کد در آن موضوعات درسی    ای برنامدسر تی و رشرتد   دهیسرازمان این رویكرد، مررّف 

شوند. در این رویكرد هیچ تالشی در های مشت  در برنامد ن جانده میمرزب دی با و م،تقل طوربد

ها صررورت ها در چارچوب مرزهای رشررتدها و هماه گی بین  راهیتجهت مرترط سرراوتنِ موضرروع 

و یادنیری نیر  شودمیدرسری، کتاب درسری متصرو  تدوین و تدریا     هر مادهپ،یرد و برای ینم

  .(Fathivajargah, 2006: 129)های درسی است محدود بد همان کتاب

 7های موازیرشتد -7

ها، مفاهی ، ساوتار، اصول؛ های موازی روشری اسرت کد در آن هریك از رشرتد   برنامد درسری رشرتد  

ک  د و در عمل ت ها شررراهد اجرای متوازی دو یا کامل حفظ می طوربدهرای وود را  مررادی و روي 

م طقی هر رشررتد، بر روی یادنیرنده ه،ررتی    بر نظ های مجرّا و اهرتد م طر  چ د رشررتد با برنامد

(Paighami and Torani, 2010: 37). 

  3ایچ درشتد -3

ی هاست کد هررشتد نقش و موقریت م،تقلرشتدچ درشرتگی، یك رویكرد تلفیقی/غیرتلفیقی میان  

ک د؛ وهی  راهیت و نتایج کار بد ای وود را حفظ میهای مرر تی و روي رشرررتددارد و همواره هویت

ی آن ه،ررت د های دیگر نیر در حال بررسرری و مطاهردم،ررهلد و موضرروعی مرطوف اسررت کد رشررتد

(Augsburg, 2005; Malaki, 2010: 77).  

  4وسی  هایحوزه -4

و وضررو   یروشرر بددر این نوع طراحی برنامۀ درسرری، تفكیك و مرزب دی بین موضرروعات درسرری  

های محتوایی نردیك بد یكدیگر، در قاهب یك واحد وورد و حوزههای پیشرررین بد چشررر  نمینوند

                                                 
1. disciplinary  

7. Parallel Disciplinary  

3. Multi Disciplinary  

4. Broad Fields  
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 (.Plihal et al., 1991:72)شوند درسی م،تقل طراحی و عرضد می

  1ایرشتدمیان -0 

رود و برای مطاهرد یك موضوع و یا یك ها از بین می، استقالل رشتدایرشرتد میاندر برنامۀ درسری   

شررود. در این روي، مفاهی ، میهای علمی بد کارنر تد های مطاهرد هرکدام از رشررتدم،ررهلد، روي

و  هبود موردتوجدموضروعات کلی و اصرول مشرتر  یا ن،ررتاً مشتر  بین دو یا چ د رشتد      ،مرادی

آناهاند روي، زبان و دانش چ د حیطد از علوم جهت بررسررری موضررروعات مشرررتر  بد کارنر تد  

  .(Maleki, 2010: 78)شوند می

 7ای رارشتد -1

و در انتهای پیوسررتار، رویكردی  ایرشررتدبینبا ن،ر بیشررتر بر روی پیوسررتار مربوط بد رویكردهای 

« در ه  شك،تن مرزهای دانش و ایجاد و بازسازی یك رشتد جدید»وجود دارد کد مربوط اسرت بد  

آی د. بدین مر ا کد با یك می  ائ  هابر آننیرند و ها را در نظر نمیای، رشتدهای  رارشرتد در برنامد

ها ها و تتص رشتدهای علمی، دانش جدیدی در آن سوی مرزهای از رشتد و شودم،هلد شروع می

 .(Ahmadi et al., 2015: 111  ( نرددتوهید می

ها ه،رررت د و ضررروابط و عام این نوع برنامد هایویژنیهای برنامۀ درسررری تلفیقی بیانگر مفهفرد     

ی درسرری تلفیقی هحاش شرروند و  هابای،ررت در طراحی برنامدک  د کد میاسررتاندارهایی را بیان می

 د.انها را در برنامد درسی تلفیقی مورد تأکید قرار دادهمتتلف هروم وجود این ویژنی نظرانصاحب

 ةهرای مربوط برد هرکدام از ع اصرررر برنامد درسررری )اهداف، محتوا و شررریو   ، مفهفرد طورکلیبرد     

 شود: ارائد می 1 های یادنیری، ارزشیابی( بد شر  جدولآن،  راهیت دهیسازمان

 
 عناصر برنامه درستي تلفيقي هايويژگي (:1)جدول 

 هامفهفد  هاحوزه  ع اصر

 اهداف

 

 کلی

 اندازها.ها، ابرارها و چش ها، مهارتها، رويترکیب و پیوند دانش -1 

 ک  کردن ترداد موضوعات درسی. -7

وپروري در زمی د تلفی  برنامد اجرایی کردن اسرر اد باالدسررتی آموزي  -3

 درسی.

 ارتراط دادن برنامد درسی با م،ائل زندنی واقری. -4

  های یادنیرندنان.توجد بد عالی ، نیازها و توانایی -0

 

 ویژه

 در  ابراد متتلف موضوع از زوایای متتلف. -1 

ها و جلونیری از برداشررتن مرزهای سرراوتگی و ایجاد ارتراط بین رشررتد -7

 نگری و یك،وید نگری.جرئی

                                                 
1. Inter Disciplinary  

7. Super/Trans Disciplinary  



1   طراحی الگوی تلفیقی برنامة درسی دورة متوسطة اول و اعتبارسنجی... 

 
 هامفهفد  هاحوزه  ع اصر

 جلونیری از تفرق در یادنیری و ایجاد وحدت و سازمان. -3

 مت اسب کردن حج  محتوا و ت وع مواد درسی با زمان آموزي. -4

تمرکر مشرتر  از طری  انتتاب مضرامین ارزشم د کد طیف وسیری از    -0

 نیرد.های موضوعی را در برمیحوزه

 صورت تلفیقی بر اساس اس اد باالدستی.طراحی برنامد درسی بد -1

توانرا کردن یادنیرندنان در حل م،رررائل پیچیده زندنی از طری  طر    -2

 م،ائل پیچیده و چ دبردی.

ها برای هماه گ کردن برنامد با ها و رويها، مهارتشپیونرد میران دان   -0

 م،ائل زندنی.

. طراحی برنرامرد درسررری از پرایین بد باال و با مشرررارکت یادنیرندنان و    2

 متاطرین برنامد.

 ها.. شانرد محوری در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامد10

 

 

 

 

 

 

مررحررترروا و  

ی شرررریرروه 

دهی سازمان

 آن

 

دهی سازمان

 محتوا

 موضوع محور )دی،ی لی ی(.. 1 

 های موازی.. رشتد7

 ای. چ د رشتد3

 ها ی متقاط .. چ د رشت3-1    

 ای متك ر.. چ د رشتد3-7    

 های وسی . حوزه4

 ای.رشتد. میان0

 ای..  را رشتد1

 

تدوین 

 محتوا

 .چ دبردی. طر  م،ائل پیچیده و 1 

 . ان،جام )یك ارچگی و سازمان محتوا(.7

 ع وان دانش چ دبردی.ها بدتأکید بر مضمون. 3

 . مربوط بودن )ارتراط محتوا با تجارب، عالی  و نیازها(.4

 ای.رشتد. ایجاد  ه  میان0

 پ،یری.. انرطاف1

های  راهیت

 یادنیری

 

--راهب

 ردها

 های متتلف(.)تیمی از مرلمان متتص  در موضوع یمی.تدریا ت1 

 )مشارکتی(. ی. یادنیری نروه7

 . روي حل م،هلد )بد دهیل م،هلد محور بودن برنامد(.3

 . روي اکتشا ی.4

 )برای سیال سازی ذه ی(. ی. روي باري مار0

 . یادنیری مرت ی بر پروژه.1

 . یادنیری مر ادار.2

 . بحث و نفتگو.0

 .یادنیری وود هدایتی  2

 . سازنده نرا.1  ماهیت 
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 هامفهفد  هاحوزه  ع اصر

 نرا.. ان،ان7

 . پیشر ت نرا.3

 مدرنی،تی.پ،ت. 4

 .  راش اوت.0

 

 

 

 

 ارزشیابی

 

 ایبرنامد

 ای.. روایی درون رشتد1 

 ها.. روایی برای رشتد7

 ها.. روایی  راتر از رشتد3

 ای.رشتد. توانایی ارزیابی  ه  میان4

 تر.. توانایی ارزیابی پیامدهای یادنیری ن،ترده0

 درسی.ها با موضوع . توانایی ارزشیابی ارتراط رشتد1

 

عملكرد 

 تحصیلی

 . وودارزیابی.1 

 . ارزشیابی هدف آزاد.7

 نوی،ی.. نراري3

 جای نتیجد محور.. ارزشیابی  رای د محور بد4

 . ارزشیابی نروهی.0

 . مشاهده ر تار یادنیرندنان.1

  های باز پاسخ.تأکید بر آزمونبا های کتری و شفاهی . استفاده از آزمون2

 

وای محت تحلیل از مطاهب ن،ترده پیشی د موضوع، س دکاوی، شدهاسرتترام های براسراس مفهفد     

دوره متوسررطد اول، بررسرری دیدناه   وپروريآموزيبرنامد درسرری و اسرر اد باالدسررتی مرترط با   

 ةدر مورد هرکدام از ع اصرررر برنامۀ درسررری )اهداف، محتوا و شررریو نظرانصررراحبو  پردازاننظرید

 سررفاالتودرراسررتای پاسررتگویی بد های ارزشرریابی( ای یادنیری و شرریوهه راهیت ،آن دهیسرازمان 

 پژوهش شامل: ناندپ ج

برنامد درسی تلفیقی  هایمفهفداهداف برنامد درسری در دوره متوسرطد اول مرت ی بر    هایویژنی -1

 چی،ت؟

متوسررطد اول  ورهدر دآن  دهیسررازمان یشرریوهچهارچوب محتوای برنامد درسرری و  هایویژنی -7

 برنامد درسی تلفیقی چی،ت؟ هایمفهفدمرت ی بر 

امد برن هایمفهفدیادنیری برنامد درسرری در دوره متوسررطد اول مرت ی بر  های راهیت هایویژنی -3

 درسی تلفیقی چی،ت؟

 های برنامد درسیهفدفم ارزشیابی برنامد درسی در دوره متوسطد اول مرت ی بر ةشریو های ویژنی -4

 لفیقی چی،ت؟ت

اهگوی برنامد درسری تلفیقی پیش هادی برای دوره متوسطد اول از م ظر متتصصان برنامد درسی   -0

 ذیربط تا چد اندازه مرترر است؟ رانیو دب



0   طراحی الگوی تلفیقی برنامة درسی دورة متوسطة اول و اعتبارسنجی... 

 
طراحی و ارائد  1شكل  صورتبدبرنامد درسی تلفیقی دوره متوسطد اول  پیشر هادی نظری اهگوی     

 نردد:  می

 

 
 الگوي نظري پيشنهادي برنامه درسي تلفيقي دوره متوسطه اول (:1)شکل 

 

 شناسي پژوهشروش

روي: پژوهش حاضر با توجد بد ماهیت و مفهوم آمیتتد یا ترکیری و از نظر هدف، کاربردی است کد 

 ( 101: 7010ای انجام نر تد است )نادری و سیف نراقی، با استفاده از روي تحقی  زمی د

 

 گيريروش نمونه جامعه، نمونه و

 جامرد پژوهش شامل:  

ریری درسرری ایران عضررو ثابت در انجمن برنامد ع وانبداهف( جامرۀ متتصررصررین برنامۀ درسرری کد 
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 باش د.نفر می 000و حدوداً عضویت دارند 

در  موظفدبیر  ع وانبدکد  1321-22ب( جامرد دبیران دورة متوسرطد اول کشور در سال تحصیلی  

 1باش د.نفر می 103000این دوره بد تدریا اشتاال دارند و حدوداً 

نیری هد م د استفاده شده برای انتتاب نموند از جامرد متتصرصین برنامد درسی از روي نموند     

یا  و کد در زمی د برنامد درسی تلفیقی دارای تأهیف، تحقی  ینفر از متتصرصری    30اسرت کد جمراً  

ر نشرریات مرترر بودند، انتتاب شدند و برای انتتاب نموند از جامرد دبیران دوره  چاپ شرده د  مقاهد

ای، چهار استان انتتاب شدند و در نیری تصاد ی ووشدمتوسرطد اول، ابتدا با استفاده از روي نموند 

نهایت با توجد بد تتصصی بودن موضوع مورد بررسی )برنامۀ درسی تلفیقی( ضمن مراجرد و استرالم 

نفر از دبیران متتصرر ، توانم د و  120های انتتاب شررده، ترداد اسررتان وپروريآموزيادارات  )از

م د نیری هد ها بودند بد روي نموندنهای درسری م اط  و شرهرستا  کد غاهراً سررنروه  نظرصراحب 

 نری ش شدند.

 

 ابزار پژوهش 

هیكرت )از  یادرجدپ جنوید با مقیاس  42در این تحقی  از پرسررشرر امد محق  سرراوتد کد دارای   

 چهار زیرنروه شامل:  در «( 0»تا ویلی زیاد « 1»ویلی ک  

 دهیسازمانی های مربوط بد محتوا و شیوهمفهفد نوید  11 های اهداف،نوید مربوطد بد مفهفد 11 -

های مربوط بد شررریوههای هفدفمنوید  13های یادنیری و بد  راهیتهای مربوط نویرد مفهفد  14آن، 

 ، استفاده شده است. ه،تارزشیابی 

اصر ع  هایویژنیدر مورد  یاکتابتاند و مطاهراتبرای ساوت پرسش امد، با استفاده از س دکاوی     

 ایهمفهفد اسررتترامو  یب دمقوهد، (دیو ثانواوهید )مراحل کدن،اری  یو اجرابرنامد درسرری تلفیقی 

و یادنیری  های راهیتآن،  دهیسازمان یشریوه اهداف، محتواو)مربوط بد هرکدام ازع اصررچهارناند  

شرد. س ا   نیو تدوت ظی   (1 جدول)ع اصرر برنامد درسری تلفیقی    هایویژنی، جدول (یابیارزشر 

 پرسش امد طراحی نردید.  یهاسفال در قاهب شدهاستترام هایمفهفد

د یهفی )بررسری توسط متتصصان مربوط بد موضوع( مورد تأی دروایی پرسرشر امد از طری  روي       

ها . همچ ین پایایی پرسرش امد از طری  محاسرد ضریب آهفای کرانراخ برای ورده مقیاس قرار نر ت

بد تفصیل  7کد در جدول  ( بوده 27/0تا  03/0) بتشنامد در سطح مطلوب و رضایتو کل پرسرش 

 ده است: ارائد ش

 

 

                                                 
 1321ر22سال تحصیلی  وپروريآموزيآمارنامد وزارت .1



10   طراحی الگوی تلفیقی برنامة درسی دورة متوسطة اول و اعتبارسنجی... 

 
 

 هاي آننامه و زيرگروهجدول آلفاي كرونباخ مربوط به محاسبه پايايي پرسش (:2)جدول 

 هازیرنروه

 ضریب آهفا

 
 هدف

محتوا و شیوه  

 دهی آنسازمان

 
 روي

 
 ارزشیابی

کل  

 نامدپرسش

 %02  %03  %27  %01  %02  پایایی

 

های مربوط بد هرکدام از ع اصر برنامد درسی تلفیقی )اهداف، محتوا، انرچد برای اسرتترام مفهفد     

ای و تحلیل محتوا نیر اسرتفاده شده  های یادنیری، ارزشریابی( از سر دکاوی، مطاهرات کتابتاند  روي

 است. 

 

 هاي پژوهشيافته

، تحلیل ای، س دکاویپیشر هادی برنامد درسری تلفیقی کد بد است اد مطاهرات کتابتاند   اهگوی نظری

محتوای کتب درسری دورة متوسرطد اول و اس اد باالدستی مربوط بد این دوره طراحی و ارائد شده و   

 دهیسازمان( هرکدام از ع اصرر برنامۀ درسری )اهداف، محتوا و شرریوة   هایویژنیهای )در آن مفهفد

های ارزشرریابی( تدوین و تریین نردیده ت ها یك اهگوی پیشرر هادی های یادنیری، شرریوه راهیت آن،

بای،رت از طری  نظرسر جی از متتصرصان برنامد درسی و دبیران ذیربط اعترارس جی    اسرت کد می 

شرود. ب ابراین از طری  اجرای پرسرشر امد محق  سراوتد دیدناه هر دو نروه مورد بررسی در مورد     

 هانآهای استترام شده مربوط بد ع اصر چهارناند بررسی شده و میران توا   نظر ودن مفهفدمرتررب

 3اول )دج ها دربا استفاده از آزمون آماری کای اسكوئر تحلیل است راطی نردید کد نتایج این تحلیل

 ( ارائد شده است:4 و
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 ورهچگونگي توزيع نظر دو گروه مورد بررسي )متخصصان برنامه درسي و دبيران دوره متوسط اول( در خصوص الگوي پيشنهادي برنامه درسي تلفيقي د (:3)جدول 

 متوسطه اول

 ویژنی
 

 هانری د

 

 هانروه

 ویلی ک   ک   متوسط  زیاد  ویلی زیاد 

 درصد  راوانی  درصد  راوانی  درصد  راوانی  درصد  راوانی  درصد  راوانی  

 اهداف
 01/7 1  01/7 1  21/0 7  43/31 11  14/02 70  متتصصان 

 17/1 7  2/1 3  24/1 17  04/70 41  11/14 110  دبیران 

 محتوا

 دهی آنو شیوه سازمان

 00/7 1  00/7 1  2/0 7  3/34 17  3/04 12  متتصصان 

 17/1 7  17/1 7  3/2 13  2/33 10  24/01 101  دبیران 

 های یادنیری راهیت
 01/7 1  01/7 1  02/0 3  1/70 10  14/02 70  متتصصان 

 10/1 3  70/7 4  02/2 14  2/33 10  0/04 22  دبیران 

 های ارزشیابیشیوه
 01/7 1  01/7 1  21/0 7  3/34 17  3/04 12  متتصصان 

 17/1 7  2/1 3  0/2 12  31 14  2/01 27  دبیران 

اهگوی پیش هادی برنامد 

 درسی تلفیقی

 01/7 1  01/7 1  21/0 7  43/31 11  14/02 70  متتصصان 

 17/1 7  2/1 3  02/2 14  1/37 00  24/01 101  دبیران 

 



17   طراحی الگوی تلفیقی برنامة درسی دورة متوسطة اول و اعتبارسنجی... 

 

 02/00پیشرر هادی اهداف  هایویژنیمورد بیانگر آن اسررت کد در  3های م درم در جدول داده    

اند و در مورد های ویلی زیاد و زیاد را انتتاب کردهدرصد دبیران نری د 40/20درصرد متتصصان و  

 44/20درصررد متتصررصان و  1/00آن نیر  دهیسرازمان های پیشر هادی محتوا و شریوه   هایویژنی

پیشرر هادی  هایویژنیاند. همچ ین در مورد را برنریده و زیاد های ویلی زیاددرصررد دبیران نری د

های ویلی زیاد و زیاد را ددرصد دبیران نری  7/00درصد متتصصان و  14/00های یادنیری  راهیت

درصد متتصصان و  1/01های ارزشیابی پیش هادی شیوه هایویژنیاند. ضرم اً در مورد  انتتاب کرده

اند و در نهایت در مورد مرترر بودن ی زیراد و زیاد را برنریده هرای ویل درصرررد دبیران نری رد  2/02

های ویلی زیاد درصد دبیران نری د 34/02درصد متتصصان و  02/00نیر اهگوی نظری پیشر هادی  

د مربوط ب هایویژنید هر دو نروه مورد بررسی ک توان نتیجد نر تاند. ه،ا میو زیاد را انتتاب کرده

د درسررری تلفیقی را م اسرررب دان،رررتد و در نهایت هردو نروه  اهگوی نظری ع اصرررر چهارناند برنام

 اند. پیش هادی برنامد درسی تلفیقی دوره متوسطد اول را مرترر دان،تد
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نتايج آزمون كاي اسکوئر در مورد اعتبارسنجي الگوي نظري پيشنهادي برنامه درسي تلفيقي  (:4)جدول 

 مورد بررسي هايگروهبر اساس ديدگاه  دوره متوسطه اول
 هایشاو 

 آماری            
 ویژنی

وی دو 

 شدهمحاسرد
ob

2X 

df 1 

سطح 

 وطاپ،یری
α 

وی دو 

 جدول
cr

2X 

سطح 

 مر اداری
sig 

 نتیجد

 22/0 010/2 00/0 3 203/1 اهداف

عدم وجود تفاوت 

در نتیجد  نظر و

انطراق دیدناه دو 

نروه در مورد 

بودن م اسب

 هایویژنی

 پیش هادی

محتوای برنامد 

ی درسی و شیوه

 دهیسازمان

477/1 3 00/0 010/2 04/0 // 

های  راهیت

 یادنیری
000/1 3 00/0 010/2 012/0 // 

 // 100/0 010/2 00/0 3 444/7 های ارزشیابیشیوه

اهگوی برنامد درسی 

 تلفیقی
720/0 3 00/0 010/2 22/0 // 

 

و ه  از طری   SPSSا رار کد ه  با اسرررتفاده از نرم 4 هرا م ردرم در جردول   نترایج تحلیرل داده      

𝑥0𝑏محاسرررد 
𝑥𝑐𝑟و مقای،ررد آن با  2

)جدول توزی  کای اسرركوئر برای سررطو  مفرون( انجام نر تد،  2

 2Xبیرانگر آن اسرررت کرد ه  در مورد ع راصرررر چهارناند و ه  در مورد اهگوی پیشررر هادی مقدار     

 ترکوچك( 010/2جدول ) 2X یران( از م3درصد و درجد آزادی ) 0در سطح وطاپ،یری  شدهمحاسرد

توان نتیجد نر ت کد تفاوت است. ه،ا می 00/0( بیشتر از Sigاست و در همۀ موارد سطح مر اداری )

ع اصررر و مرترربودن  هایویژنیمر اداری بین دیدناه دو نروه مورد بررسرری در مورد م اسررب بودن 

ظری پیشرر هادی برنامد درسرری تلفیقی وجود ندارد و هر دو نروه در مورد مرترربودن اهگو و  اهگوی ن

 نظر دارند.  ارائد شده در آن اتفاق هایویژنی

 

 گيريبحث و نتيجه

اهگوی تلفیقی برنامد درسرری دوره متوسررطد اول و اعترارسرر جی آن از ی حهدف پژوهش حاضررر؛ طرا

                                                 
 راوانی جداول هردو نروه )متتصررصرران و دبیران( در مورد مرترربودن اهگوی پیشرر هادی برنامد درسرری تلفیقی   کدنیاد بد . با توج1

 df = 3اند و در نتیجد مقدارهای ویلی ک  و ک  با ه  ادغام شده، ه،ا ستوناست 0ررر کمتر از 4های ک  و ویلی ک ، در جدول طیف

 است. آمدهدستبد
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های ان ذیربط بود. نتایج پژوهش بیانگر آن اسرت کد تصمی  م ظر متتصرصران برنامد درسری و دبیر   

نیرد. در برنامد درسرری تلفیقی در دو سررطح عام و وا  صررورت می ویژهبدطراحی برنامد درسرری و 

سررطح عام، دربارة مرانی و عوامل اثرن،ار بر برنامد درسرری و در سررطح وا ، دربارة ع اصررر برنامد و 

های اتتاذشده در دو سطح عام و شرود. هراندازه تصرمی   یری مینتصرمی   هاآنچگونگی روابط بین 

باشرر د، طر  برنامد درسرری کیفیت باالتر و قابلیت  ووانی بیشررتری برووردار وا  از تجانا و ه 

 اثرن،اری بیشتری وواهد داشت. 

ه،ا در طراحی اهگوی تلفیقی برنامد درسرری؛ باید عواملی مان د رویكردهای طراحی برنامد درسرری،     

،اری ی اثرنیادنیرندنان مدنظر قرار نیرند و در سطح وا  باید نحوه هایویژنینظرید یادنیری و 

ای هآن،  راهیت دهیسررازمانی این عوامل بر ع اصررر کلیدی برنامد درسرری )هدف، محتوا و شرریوه 

 یادنیری، ارزشیابی( مورد بررسی قرار نیرد.

اهداف جهت طراحی اهگوی  هایویژنیب ابراین در پاسرررخ بد سرررفال اول پژوهش در وصرررو       

های مربوط بد اهداف در دو سطح شامل پ چ ویژنی تلفیقی برنامد درسری دوره متوسرطد اول، مفهفد  

اسررتترام و از  (هاهدف، بتش 1شرركل ) ویژههای مربوط بد اهداف کلی و ده ویژنی مربوط بد هدف

نامد دیدناه دو نروه )متتصرصران برنامد درسی و دبیران دوره متوسطد اول( در مورد   طری  پرسرش 

 ها مورد بررسی و تحلیل قرار نر ت.  م اسب بودن این ویژنی

با انتتاب  درصرررد ا راد مورد بررسررری 00ها بیانگر آن اسرررت کد اوالً بیش از نتایج تحلیل داده    

انیاً اند. ثداده تأیید قرارها را مورد بودنِ )مرترربودن( این ویژنیهای ویلی زیاد و زیاد، م اسرربنری د

درصد توا   نظر دو نروه در  0ها با اسرتفاده از آزمون کای اسكوئر در آهفای  تحلیل اسرت راطی داده 

ها هم،رررو با نتایج هد. این یا تددپیشررر هادی اهداف را نشررران می هایویژنیمورد م اسرررب بودن 

، Jaferisuny et al., 2014))(، Ahmadi, 2004)هرای انجام نر تد با زبان  ارسررری شرررامل  پژوهش

(Safar Navadah et al., 2015  و نیر نترایج )غیر ارسررری شرررامل انجام نر تد با زبان هایپژوهش 

(Repko, 2008), (young et al., 2007) و  Klein, 2010)) است . 

 دهیسازمانی ع صرر محتوا و شیوه  هایویژنیهای این پژوهش در وصرو   عالوه بر این، یا تد    

 هایمفهفدآن بیانگر آن اسرررت کد جهت طراحی اهگوی تلفیقی برنامد درسررری دوره متوسرررطد اول، 

 مربوط بد تدوین محتوا )شررش مفهفد( و  هایویژنیتوان در دو بتش شررامل مربوط بد محتوا را می

 محتوا )هشت روي( استترام و ارائد نمود.  دهیسازمانهای شیوه

 00ها بیانگر آن اسررت کد اوالً بیش از تحلیل دیدناه دو نروه در مورد م اسررب بودن این ویژنی     

زیاد و زیاد م اسرررب بودن )مرترربودن( این های ویلیدرصرررد ا راد مورد بررسررری با انتتاب نری د

 0ها با اسررتفاده از آزمون کای اسرركوئر در آهفای اند. ثانیاً تحلیل دادهیید قرار دادهها را مورد تأویژنی

 دهد.  پیش هادی را نشان می هایویژنیدرصد توا   نظر دو نروه در مورد م اسب بودن 

 (،Salimi et al., 2011)های انجام نر تد با زبان  ارسررری شرررامل ها با نتایج پژوهشاین یرا تد     
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(Noorabadi et al.,2015 ،)(Safar Nawadah et al., 2015و نیر یا تد )های انجام نر تد های پژوهش

 مطابقت و همتوانی دارد.  Smith, 2013))و ( (waug,  2010  با زبان غیر ارسی شامل

های یادنیری جهت طراحی  راهیت هایویژنیهرای این پژوهش در وصرررو   همچ ین یرا ترد      

ان در دو توهای مربوط بد این ع صر را نیر میاهگوی تلفیقی برنامد درسری بیانگر آن اسرت کد مفهفد  

 بتش شامل راهرردهای یادنیری )نُد راهررد( و ماهیت یادنیری )پ ج دیدناه( ارائد نمود.

های ویلی درصد ا راد دو نروه با انتتاب نری د 00ها بیانگر آن اسرت کد اوالً بیش از  تحلیل داده    

اند. ثانیاً نتایج تحلیل ها را مورد تأیید قرار دادهزیراد و زیراد م اسرررب بودن )مرترر بودن( این ویژنی  

 هایویژنیاسررب بودن درصررد بیانگر توا   نظر دو نروه در مورد م  0آزمون کای اسرركوئر در آهفای 

های انجام نر تد با های این پژوهش با نتایج پژوهشهای یادنیری اسرررت. یا تدپیشررر هادی  راهیت

Javadipour et al., 2006) ،(Soleimani et al., 2008) ،(Ahmadi et al,. 2015 )زبان  ارسری شامل  

 ,Slajadow)  و Sheldon et al., 2007)) ای انجام نر تد با زبان غیر ارسرریههای پژوهشو نیر یا تد

   همتوانی دارد. مطابقت و (2011

ارزشیابی جهت طراحی اهگوی تلفیقی  هایویژنیدر پاسرخ بد سرفال چهارم پژوهش در وصو        

های مربوط بد ارزشریابی در دو بتش شامل ارزشیابی برنامد  برنامد درسری دوره متوسرطد اول، مفهفد  

 شده است.درسی )شش ویژنی( و ارزشیابی عملكرد تحصیلی )هفت ویژنی( ارائد 

های بررسی با انتتاب نری ددرصد ا راد مورد  01ها بیانگر آن اسرت کد بیش از  نتایج تحلیل داده    

 اند. همچ ین نتایجها را مورد تأیید قرار داده)مرترربودن( این ویژنی بودنزیاد و زیاد، م اسرربویلی

درصرررد بیانگر توا   نظر دو نروه در مورد م اسرررب بودن  0تحلیل آزمون کای اسررركوئر در آهفای 

 د درسی تلفیقی است.های ارزشیابی برنامپیش هادی مربوط بد شیوه هایویژنی

 Khakbaz and)  (های انجام نر تد با زبان  ارسرری شرراملهای این پژوهش با نتایج پژوهشیا تد    

Mosapour, 2009،   (Paighami and Torani, 2010و نیر یا تد )های انجام نر تد با های پژوهش

 مطابقت دارد.  (Smith,  2013) و Chettiparamb, 2007، (Klein, 2010)) (زبان غیر ارسی شامل

های مربوط بد اعترارس جی اهگوی نظری پیش هادی برنامد درسی تلفیقی دوره در نهایت تحلیل داده 

زیاد و یلیهای ودرصررد ا راد دو نروه با انتتاب نری د 00متوسررطد اول بیانگر آن اسررت کد بیش از 

استفاده  ها کد بامچ ین نتایج تحلیل است راطی دادهاند. هرا مورد تأیید قرار داده زیاد مرترربودن اهگو

درصرررد انجام نر تد، بیانگر توا   نظر دو نروه در مورد  0از آزمون آمراری کای اسررركوئر در آهفای  

 مرترربودن اهگوی پیش هادی است. 

های مرترط با موضوع تحقی  مشت  شد کد پژوهش ۀهای صرورت نر تد در پیشری   در بررسری     

اند های مترددی را بد قصد ارائد اهگوی برنامد درسی تلفیقی انجام دادههرچ د محققان قرلی پژوهش

ها در مورد برنامد درسرری دوره متوسررطد اول نروده و ثانیاً اعترارسرر جی اهگو از   اما اوالً این پژوهش

 طوربدها را دبیران ذیربط انجام نگر تد اسررت کد بتوان یا تددیدناه متتصررصرران برنامد درسرری و   
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هدف، محتوا و  یع اصررر چهارناند هایویژنی کدازآنجاییاما ؛ مقای،ررد نمود هاآنم،ررتقی  با نتایج 

های یادنیری و ارزشرریابی در این پژوهش از مرانی نظری مرترط با آن،  راهیت دهیسررازمانشرریوه 

های ها با نتایج پژوهشتوان اذعان داشرررت کد این یا تداند، میدهموضررروع پژوهش اسرررتترام شررر 

 های متتلفهایی کد در وصو  ع اصر برنامد درسی تلفیقی در دورهو نیر نتایج پژوهش مورداشراره 

 ,.Javadipour et al., 2006 ،   (Jaferisuny et al)) (،Ahmadi, 2003) (اندتحصرریلی انجام شررده 

2008) ((Soleimani et al., 2008،) Khakbaz and Mosapour, 2009) (،((Paighami, 2010 ،

(Salimi et al., 2011 و (Safar Navadah et al., 2015) همتوانی دارد. 

اند، متتصرصران در مورد ترداد ع اصر برنامد درسی بد توا   قطری دست نیا تد   کدآنبا توجد بد     

ی  اصررر برنامد درسرری بد چهار ع صررر اسرراسرری و مه  )هدف، محتوا، شرریوه   عدر تحقی  حاضررر 

برنامد درسررری  نظرانصررراحب موردتوا  های یادنیری و ارزشررریابی( کد آن،  راهیت دهیسرررازمان

های آتی شود در پژوهش( محدود شرده اسرت. ه،ا پیشر هاد می   17: 7017باشر د )مهرمحمدی،  می

 بررسی قرار نیرند.   سایر ع اصر برنامد درسی نیر مورد

برنامد درسی دوره متوسطد اول و  هایویژنیهای تحصیلی متتلف براساس همچ ین از بین دوره    

در این پژوهش طراحی برنامد درسی تلفیقی بد دوره متوسطد اول محدود  ،وصروصیات یادنیرندنان 

های مشررابد در مورد طراحی اهگوی تلفیقی برنامد شررود پژوهششررده اسررت. ب ابراین، پیشرر هاد می 

های کارب،ت یا تد م ظوربدهای تحصیلی نیر صورت پ،یرد. عالوه بر این، درسری در مورد سایر دوره 

ی بد متتصررصرران برنامد درسرری و دبیران و مدیران هایهای تربیتی پیشرر هاداین پژوهش در موقریت

 شود: دوره متوسطد اول ارائد می

تاییر و اصرررال  نظام برنامد درسررری دوره متوسرررطد اول از تمرکر بر رویكرد موضررروع محور بد  -1

 مت وع تلفیقی هایرویكرد

، هادانشو تأکید بر ترکیب و پیوند  بازنگری در اهداف برنامد درسرری دوره متوسررطد اول و توجد  -7

اندازها و ارتراط دادن برنامد درسرری با م،ررائل زندنی واقری، عالئ ، ، ابرارها، چشرر هامهارت، هاروي

در زمی د تلفی   وپروريآموزي یباالدسرررتهای یادنیرندنان و اجرایی کردن اسررر اد نیازها، توانایی

 برنامد درسی.

پ،یری، ان،جام، ایجاد  ه  های انرطافی برنامد درسری و تأکید بر مفهفد بازنگری در تدوین محتوا -3

محتوا از  دهیسازمانهای ، طر  م،رائل پیچیده و چ دبُردی و تاییر و اصرال  شرریوه  ایرشرتد میان

 رویكردهای موضوع محور بد رویكردهای هشتگاند تلفیقی ارائد شده در اهگو.

ی هاه از راهرردهای یادنیری مشارکتی، تدریا تیمی، رويهای یادنیری و استفاداصطال  روي -4

حرل م،رررهلرد، اکتشرررا ی، پروژه، براري ماری، بحث و نفتگو و یادنیری وود هدایتی براسررراس     

 سازنده نرایی و سایر رویكردهای ارائد شده در اهگو. یرویكردها

 ناند مطر  شدهای ششهبازنگری در نظام ارزشریابی برنامد درسی از طریقی اجرایی کردن مفهفد  -0
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اسررتفاده از راهرردها و ابرارهای در اهگو و اصررال  رویكردهای ارزشرریابی عملكرد تحصرریلی از طری   

، مشراهده ر تار، مصراحرد، ارزشیابی هدف آزاد، ارزشیابی   ی،ر ینونراريوودسر جی، نروه سر جی،   

 های بازپاسخ.نتیجد محور و استفاده از آزمون یجابد رای د محور 

کد مرلمان دانش و مهارت کا ی در مورد در  و اجرای  اینوندبدکشور  مرل تربیتاصرال  نظام   -1

 برنامد درسی تلفیقی را ک،ب ک  د. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10   طراحی الگوی تلفیقی برنامة درسی دورة متوسطة اول و اعتبارسنجی... 
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