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Abstract 
Background and Objectives This research has been done with an individual evaluative view of 
combining art with teaching experimental sciences in elementary school. The method of the 
present research is applied in terms of purpose and developmental in terms of the type of 
research. 

Methodology:  Because the aim is to present a curriculum with a new model, it is done in a 

descriptive / analytical method and it is also based on "individual evaluative research" with an 
inferential approach. According to the methodology, the tools of articles, curriculum texts and 
content-driven sites have been studied and researched. 

Findings: Findings show that the integrated curriculum is a program in which there is 
coordination between courses and has a special coherence and unity that leads to comprehensive 
learning in students. Since art is one of the favorite subjects of elementary school students, 
according to the research background and in order to strengthen students' better understanding 
of their environment and the important role it plays in the process of teaching experimental 
sciences, art is the focus of the integrated curriculum. 

 

Conclusion: because the experimental sciences contain important and significant content and 
students are often unable to comprehend it, as opposed to art, which is one of the most valuable 
elementary courses that most students are in favor of it; art can play a significant role in learning 
important and difficult subjects in the experimental sciences. Evidently, combining art with teaching 
experimental science in elementary schools seems desirable. 
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 چکیده
 شده است. روشابتدایی انجام دوره تجربی علوم آموزش با هنر تلفیق از فردی ارزشیابانه این پژوهش با نگاهزمینه و اهداف: 

 است. ایتوسعه نوع از پژوهش نوع لحاظ و به کاربردی هدف، ازنظر حاضر پژوهش

 ارزشیابانه پژوهش بر مبتنی و تحلیلی /توصیفی روش به است جدید الگویی با درسی برنامه یک ارائه هدف، چونروش ها: 

درسی و سایت شناسی، ابزارهای موردمطالعه؛ مقاالت، متون برنامهمطابق روش .است گرفتهاستنتاجی انجام رویکرد فردی با

 محور مورد تحلیل قرارگرفته است.

هماهنگی بین دروس حاکم است و  ای است که در آنبرنامه درسی تلفیقی، برنامه دهدهای پژوهش نشان مییافتهیافته ها: 

شود. ازآنجاکه، هنر یکی از جانبه در دانش آموزان میهمهاز انسجام و وحدت خاصی برخوردار است که منجر به یادگیری 

 از بهتر دانش آموزان شناخت تقویت منظوردروس موردعالقه دانش آموزان دوره ابتدایی است، مطابق پیشینۀ پژوهش و به

 و نقش مهمی که در فرایند آموزش علوم تجربی دارد، محور تلفیق درس هنر قرار گرفت.  خود محیط پیرامون

توجهی است و اغلب مواقع دانش آموزان از درک آن به جهت اینکه علوم تجربی حاوی مطالب مهم و قابل  نتیجه گیری:

که یکی از دروس ارزشمند پایه ابتدایی است و اغلب دانش آموزان خواهان آن هستند؛  در مقابل درس هنر ناتوان هستند و

مطالب مهم و دشوار علوم تجربی داشته باشد. با این وصف، تلفیق هنر با تواند نقش چشمگیری در فراگیری این درس می

 رسد.آموزش علوم تجربی در مدارس دوره ابتدایی مطلوب به نظر می

 ییمدارس ابتدا ،یهنر، آموزش علوم تجرب ،یقیتلف یبرنامه درس کلمات کلیدی:

 01/05/1401پذیرش:   06/02/1401دریافت:   m.siedkalan@gmail.com *نویسنده مسئول:
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 مقدمه 

 انتظار و کنندمی منتقل کودکان به مجزا صورتبه را مفاهیم درسی هایبرنامه کشورها، از برخی در امروزه،

 این در آموزان دانش کهدرحالی. نمایند برقرار ارتباط ذهن در مختلف مفاهیم بین فراگیران خود که رودمی

 مجزا درسی هایبرنامه با آمدن کنار و پذیرش توانایی هنوز مدرسه به ورود آغازین هایسال مخصوصاً سنین

 که گیرندمی یاد بهتر را مطالب هنگامی آموزان دانش(. 1395 رضوی،) را ندارند مشخص بندیزمان دارای و

 مفاهیم و شده متصل کار محل به یادگیری و شود داده آموزش هاآن به واقعی دنیای در و زمینه یک در مطالب

 در که است حالی در مسئله این. (2010 ،1چرنس و فاولر) شود داده پیوند واقعی مشکالت به انتزاعی دانش یا

 بزرگ تصویر یک قالب در آن فهم و بسازند را خود دانش آموزان دانش رودمی انتظار مفید درسی برنامه یک

 رسیدن و مشکل این از رفتبرون برای مناسب راهکارهای از یکی (.1398همکاران،  و خنجرخانی) شود مجسم

 هایمهارت و مفاهیم بااتصال که ایبرنامه یعنی، است؛ 2محور تلفیق درسی توجه به برنامه فوق، انتظارات به

 نگرکل نگرشی بر مبتنی تلفیق (.2020 ،3رید و دریک) شود موضوع وحدت باعث که متعدد هایزمینه به اصلی

 از را انسان طبیعت، به جزءنگر نگاه چراکه،. سازد مرتبط روزمره زندگی با را آموزش دارد سعی که است

در (. 1398 همکاران، و شیخالر زاده طهماسب) داردباز می طبیعت و جهان درباره جامع نگاه به یابیدست

 یاد را مسائل خالقانه طوربه که دارند دوست و کنجکاو هستند طبیعی طوربه اغلب ابتدایی مقابل کودکان

 رستگار و اوکرکابی سورتیجی) بیاموزند را معلمان و والدین توسط شدهآماده پیش از اطالعات اینکه تا بگیرند

 (.1391 پور،

. شودمی معنادار یادگیری تحقق موجب فراگیران عالیق و هاتوانایی با هاآن ساختن متناسب و علوم تلفیق 

 قراردادی مرزهای تواندمی تلفیقی مرزهای شوند،می تلفیق یکدیگر با موضوعات آن در که درسی هایبرنامه در

 فراهم انسانی و اجتماعی مسائل ترواقعی درک برای را الزم وحدت و برده بین از را بشری دانش در ایجادشده

 بر تأکید با و درسی موضوعات زدن پیوند از و تنیدهدرهم صورتبه را درسی هایبرنامه توانمی لذا. کند

 درسی برنامه بحث اهمیت و ضرورتبه توجه با(. 1380احمدی،) کرد تنظیم تربیتی و اجتماعی هایمهارت

 داشته همسویی تدریس اجرای در رفتار و نگرش تواندمی موضوعی دانش این از معلمان ادراک بررسی تلفیقی،

 و است ابتدایی آموزش از مهمی جزء برای این کار بهتر است که به هنر توجه خاصی بشود چراکه هنر .باشد

 هایدیدگاه از بهتر درک ایجاد فکری، توسعه به کمک ازجمله؛ آن مثبت مزایای از بسیاری درس، هایکالس

 ویژهبه آموزش در را ارزشمندی سهم هنر(. 2016 ،4گیتس) اندداده نشان را هاآزمون در نمره بهبود و مختلف

 یادگیری محیط به را آموزان دانش هنر. دارد یادگیری ادراک و مدرسه به نگرش تحصیلی، عملکرد با رابطه در

 اولین تربیت و تعلیم در هنر تلفیق نظریه. سازدمی پذیرامکان را متنوع هایارزش درک و داده پیوند جامعه و

 اساس منزلهبه هنر هایشکل باید داشت بیان که شد مطرح افالطون توسط میالد از قبل چهارم قرن در بار

 با پژوهشی در (1389) سلسبیلی و شرفی(. 1397کیان،  و مهرمحمدی) شود گرفته نظر در تربیت و تعلیم

 از را عمل و نظر فاصله هنر آموزش و درسی برنامه عمل و نظر تعامل در یادگیری هایفرصت اثرگذاری عنوان

                                                           
1  Chernus & Fowler 
2  Integrated Curriculum 
3  Drake & Reid 
4  Gatis 
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 تعامل برای را یادگیری هایفرصت ایجاد و نمایدمی معرفی درسی برنامه اجرای و طراحی در عمده مسائل

 دیگر درسی مواد و علوم هنری، تولید تلفیق رویکرد راستا این در. داندمی تأثیرگذار درسی برنامه عمل و نظریه

 یادگیری فرآیند .دهدمی قرار موردتوجه دوم درجه را درسی مفاهیم یادگیری و اول درجه در هنر محوریت با را

 حفظی مطالب فراگیری و است؛ برخوردار فراوانی اهمیت از دوره این جایگاه دلیل به ابتدایی دوره در آموزش و

 رفع برای باید بنابراین است؛ دشوار ابتدایی آموزان دانش برای دارند، انتزاعی جنبه که استنتاجی و استداللی و

. است تلفیقی درسی برنامه به توجه ها،روش این از یکی. شود دیده تدارک ایویژه سازوکارهای مشکل این

 خود درک و مهارت توانندمی آموزان دانش طریق این از و است یادگیری مهم جنبه یک تلفیقی درسی برنامه

 مطالب ساختن باهدف درسی برنامه نوع این(. 2016 ،1باکس) دهند نشان یادگیری مختلف هایدر زمینه را

 دهدمی قرار محور محتوا و مجزا درسی هایبرنامه مقابل در را هامهارت و مضامین و مفاهیم تلفیق، و معنادار

 ایپایه که درسی برنامه. سازدمی برقرار ارتباط آن با و کرده جستجو عمیق طوربه را ارزشمند دانش فراگیر و

 دانش به درسی برنامه تلفیق (.1399 فر و کیان،متین) است مطلوب طراحی برای باشد، مداوم آموزش برای

 یا هامهارت دانستن به نیاز چرا که کنند درک تا باشند داشته بیشتری هایفرصت دهدمی اجازه آموزان

 کنند درک را آن باالتری سطح در و شوند مسلط محتوا بر توانندمی آموزان دانش. دارند دانش از هاییبخش

 (.2،2011سونیس کری و واتکینز)

 اندکی آموزان دانش برای درس این فراگیری غالباً که است ابتدایی پایه مهم دروس از یکی تجربی علوم

 اند،نشده انتزاعی مرحله وارد هنوز و برندمی سر به عینی مرحله در ابتدایی پایه آموزان دانش چراکه است دشوار

 ابتدایی پایه ارزشمند دروس از نیز هنر مقابل در. است دشوار اندکی انتزاعی و حفظی هایپدیده درک بنابراین

 .کندمی تبدیل عینی امور به را انتزاعی امور درس، این. است آموزان دانش اکثر توجه و موردعالقه که است

 با مرتبط هایمهارت توانندمی آموزان دانش و است؛ علمی دانش گسترش در فعال شریک یک هنر همچنین

 هنر و علوم یادگیری هایحوزه زیرا بگیرند؛ یاد علوم و هنر تلفیق حین در را سازی تصمیم و مسئله حل

 کنندمی ارائه متفاوتی اندازهایچشم گیرند،می قرار هم کنار وقتی و اندمشترک هایویژگی دارای( دیسیپلین)

 بر مستقیم تأثیر تواندمی آموزان دانش در هنری هایظرفیت و استعدادها پرورش و( 2006 ،3زاندر و چزین)

 بنابراین .(1390 شرفی،) باشد داشته است، منعکس تجربی علوم یادگیری در ازجمله که شناختی اهداف تحقق

 شود، واقع آموزان دانش و معلمان جدی موردتوجه اگر و رسدمی نظر به مطلوب علوم درس با هنر درس تلفیق

 اهتمام علوم، درس فراگیری به بیشتر هرچه لذت با نیز آموزان دانش و شود؛می نمایان جهش و ترقی هایپله

 کافی، امکانات نبود ازجمله؛ شود، علوم با هنر تلفیق تحقق راه سر بر تواندمی که موانعی مقابل در. ورزندمی

 تلفیق در معلم خالقیت عدم معلم، توسط تدریس برای کافی فرصت عدم و کالس در آموزان دانش تعداد

. مطالب فراگیری در خود معلمان با آموزان دانش همراهی عدم امر، این به معلمان اشتیاق و عالقه عدم دروس،

 شدن بعدیتک از غیرمستقیم طوربه دارد، آموزان دانش برای بارزی جذابیت علوم و هنر تلفیق کهدرحالی

 .دهدمی گسترش آموزان دانش برای را مطالب فراگیری ابعاد و کندمی جلوگیری آموزان دانش

                                                           
1  Box 
2  Watkins & Kritsonis 
3  Chessin & Zander 



 سیدکالن و حسین زاده                                           74                     یابیارزش کردیبا رو ؛ییدر دوره ابتدا یهنر با آموزش علوم تجرب قیتلف

 

 آموزش با هنر تلفیق وارسی به تا است آن درصدد حاضر پژوهش باال، مالحظات به توجه با راستا این در

 هایفهمیکج رفع جهت رمؤث راهکارهای ارائه به علوم، آموزش حوزۀ در مهم هایتلفیق از یکی عنوانبه علوم

 .مبپردازی ابتدایی، دوره در علوم یادگیری و آموزش در کیفیت افزایش ویژهبه علوم، آموزش

انش آموزان ددارد، بدین معنا که برنامه درسی تلفیقی، برنامه درسی است که در آن وحدت یادگیری وجود 

شوند که این مفاهیم در جوانب، ای از مفاهیم و موضوعات مواجه میدر این نوع از برنامه درسی با مجموعه

آید و در این مسائل و موضوعات مختلف موردبررسی قرارگرفته و در آن مفهوم بین علوم هماهنگی به وجود می

ای گسترده از مفاهیم در هریک از موضوعات درسی که ارتباطی با ا با شبکهتنها خود رراستا دانش آموزان نه

آید و همین ها نوعی وحدت و یکپارچگی به وجود میبینند، بلکه در یادگیری آنعلوم دیگر ندارند مواجه نمی

ر است که داجهت معنیکند همچنین برنامه درسی تلفیقی ازآنامر یادگیری را برای دانش آموزان معنادار می

به وجود  موجب یادگیری ذاتی و طبیعی شده و نوعی یادگیری ساختاربندی را ایجاد کرده و درنهایت موجب

 تلفیقی علوم درسی شود. برنامهش آموزان میکل خود در دانهای فراشناختی و ارتباط دادن اجزا بهآمدن مهارت

 ترتیب دینب است جامع یادگیری نوع که این شودمی دانش آموزان در یادگیری نوعی آمدن وجود به موجب

. افتدمی اتفاق عملی صورتبه هم و نظری صورتبه موضوعات هم و جوانب تمامی در مفهوم یک یادگیری که

 زیرا شود؛می دانش آموزان در پایدار یادگیری آمدن وجود موجب به تلفیقی علوم درسی برنامه همچنین

 یادگیری با متناسب و دانش آموزان شناختی ساخت با متناسب علوم تلفیقی درسی برنامه از حاصل یادگیری

 است درسی برنامه نای از حاصل یادگیری بودن پایدار موجب امر این و دار هستمعنی لذا و است آنان ذاتی

 باید هنری تولید الیتاست که فع معتقد( 1994) رو گاردنر(. ازاین1398طهماسب زاده شیخالر و همکاران، )

 تشویق آموزان دانش مرحله این چراکه در. بود قائل محوریت آن برای و شود شمرده هافعالیت سایر بر مقدم

 و (1383 هرمحمدی،به نقل از م) فراگیرند را هنری تولید به مربوط یپایه اصول و هامهارت که شوندمی

 خوشنویسی، اشی،نق و طراحی دستی، هنرهای پژوهش این در که هنری هایقالب طریق از را خود هایاندیشه

 .نمایند ارائه است، تأکید مورد موسیقی و نمایش عکاسی،

 است بوده مطرح یادگیری علوم همچون یادگیری هایحوزه سایر یادگیری منظوربه آموزش در هنر کاربرد

 شیوه به یادگیری پایه تواندمی هنر دارد که آموزش ( اعتقاد1991) هنر(. همچنین کولیت تقویتی )کارکرد

تلفیق  در و مضمونی واحدهای بر مبتنی درسی برنامه یک با روازاین. باشد ورزی()دست آزمایش کردن و تجربه

 هایمهارت و محتوا درهم آمیختن شیوه هنر، دارند. تلفیق بهتری هنر دریافت طریق از دانش آموزان هنر، با

 موضوعات یا هنر هایدیسیپلین سایر با تئاتر( و رقص تجسمی، هنرهای)موسیقی،  هنر هایدیسیپلین از یکی

 پایه بر بلکه نیست علمی هایفعالیت به هنری هایفعالیت کردن اضافه هنرها، موفقیت تلفیق. است علمی

 هایدیسیپلین از هریک رودمی انتظار روازاین یادگیری(. در ثانویه و اولیه کارکرد) است استوار اهداف یادگیری

 مدافع رویکرد یک هنر (. همچنین ادغام1390به نقل از شریفی،) شود تقویت درس طول در با هنر شدهتلفیق

. دهندمی نشان و کرده ایجاد هنری فرم یک طریق از را خود درک آموزان دانش آن در که است آموزش برای

 متصل ریاضیات و خواندن مانند دیگر موضوعات به که یادگیری فرایند یک در را آموزان دانش هنر ادغام

 تغییر این زیرا است، حیاتی بسیار هنرها ادغام مورد در ( تحقیقاتN.D کندی، مرکز) کندمی درگیر شود،می
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(. 2018 ،1گاری مک) است کرده ایجاد را موفقی یادگیری نتایج و کرده متحول را آموزان دانش ذهن پارادایم

 آموزان دانش موفقیت افزایش و آموزان دانش جذب برای مؤثر آموزشی روش یک هنرها ادغام این، بر عالوه

 برای تقاضا(. 2014 ،2دوما) دهدمی افزایش را اطالعات حفظ و یادگیری فرایند هنرها گنجاندن زیرا است،

 همه در یادگیری بر هنرها زیرا است یافتهافزایش اخیر هایسال در تدریس استراتژی یک عنوانبه هنر ادغام

توان از هنر بهره امر آموزش علوم می . به همین دلیل در(2015 ،3ویلسون و بیسکو) گذارندمی تأثیر موضوعات

 جست.

 ییابتدا یبرنامه درس

 .است دوره این درسی نامهبر و درسی ریزیبرنامه موضوع ابتدایی، وپرورشآموزش نظام ابعاد اساسی از یکی

 و درسی ریزیامهبرن روابط درزمینۀ اساسی هایپژوهش انجام دارد، ابتدایی آموزش دورهکه  اهمیتی دلیل به

 ایران، وپرورشآموزش سیستم در که دهدمی نشان پژوهشی شواهد .دارد قرار اولویت در ابتدایی دوره آموزش

 فقر این دلیل ترینمهم شاید. است شده توجه کمتر آن، اهمیت باوجود آموزش ابتدایی، دوره از بعد این به

چنین یکی از هم .(1392شریفی، ) است ایران در درسی ریزیبرنامه دانش بودن به نوظهور مربوط پژوهشی،

توان کاری را انجام داد. این ای نمیریزی در هیچ دورهبدون برنامه ریزی است.ارکان مهم تعلیم و تربیت، برنامه

ها و نوع برداشت )نگرش( تحول و دگرگونی الزم را پیدا حساسات، دیدگاهتغییر زیربنایی، نوع نیاز و عالئق، ا

های برنامه ترین فعالیتگردد. عمدهکنند و زمینه تغییر در رفتارهای عینی )فردی و سازمانی( ایجاد میمی

ی رادیگر موقعیتی مناسب بعبارتدرسی شامل رشد فرد در ابعاد شناختی، عاطفی، اجتماعی و جسمی است، به

ن را فراهم تغییر در طرز تفکر، تغییر نگرش به زندگی و شیوه برخورد مسائل و یادگیری در جوانب گوناگو

 (.1399خاکزاد بناب و افتخاری، ) آوردمی

 آموزش علوم دورۀ ابتدایی

 شده تربیت قلمداد و تعلیم هاینظام در آموزشی مهم هایحوزه از یکی مثابهبه همواره تجربی علوم آموزش

 درک به نسبت بینش عمیق و بصیرت ایجاد در سو،یک از تجربی علوم آموزش .(1379 مهرمحمدی،) است

 دیگر سوی از و دارد خلقت ضرورت عظمت فهم طریق از متعال خالق تعظیم برای سازیزمینه و اطراف دنیای

 ضروری فنّاورانه علمی هایفراورده ها ویافته به انسان زندگی گوناگون ابعاد روزافزون وابستگی به عنایت با

 لیاقتدار و جعفری شاه میر هرندی، جعفری پژوهش نتایج .(1390 وپرورش،آموزش عالی شورای) نمایدمی

 و و پرسش سخنرانی هایروش از عمدتاً خود تدریس در تجربی علوم معلمان که دهدمی نشان نیز (1388)

 بهره احسن به نحو علمی گردش و آزمایشگاه پروژه، مباحثه، هایروش از طورکلیبه. کنندمی استفاده پاسخ

 مدارس اغلب در محتوای درسی با متناسب آموزشی نوین رویکردهای ایران، در علوم تدریس در. گیرندنمی

 هایروش همان با تجربی علوم جدید محتوای اگر که رود؛می کار به سنتی هایروش همان و شودنمی اجرا

 نشود، استفاده درسی، محتوای با متناسب نوین، آموزشی هایاز شیوه و شود داده آموزش )مرسوم( سنتی

 . باید توجه داشت زمانی(1394 همکاران، و عصاره) شد نخواهد تجربی محقق علوم درسی برنامه جدید اهداف

                                                           
1 . McGarry 
2 .Duma 
3 . Biscoe & Wilson 
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 معنایی و شود دلیلمی داده آموزش آنچه برای بتوانند هاآن اگر بیاموزیم، کودکان به را مفهومی خواهیممی که

 داردمی اظهار رابطه هالبروک این در. گیردمی صورت ترراحت بسیار یادگیری بیابند، خود اطراف محیط در

 به خواهدمی آنچه برای است تا زمینه و بافت نیازمند آموزش. بیفتد اتفاق خأل در تواندنمی آموزش»: که

 هاموضوع محتوا، شامل نیز علوم تجربی درس. کند پیدا وی روزمره زندگی در جایی و و دلیل بیاموزد مخاطب

 هاییشیوه و هاایده از باید بنابراین داده شود؛ انتقال یادگیرنده زندگی محیط به تواندمی که است مفاهیمی و

دانش  بالندگی موجب بتواند تا گیرد کار به هاواقعی آن و اصلی هایموقعیت در را موضوعات و مفاهیم که

 (.1391 درسی، کتب تألیف ریزی وبرنامه دفتر) شود آموزان

 هنر و نقش آن در مدارس ابتدایی

آن هنگام که انسان  از یعنی دیرباز، از که شدهشناخته و ملموس حالدرعین و پیچیده است ایهنر مقوله

ست. هنر همواره به یاری انسان عنوان رکنی از ارکان زندگی مطرح بوده اخود و محیط خود را شناخت به

شتافته است، چه آن زمان که انسان اولیه بر سر دیوار غارها برای خود راهی یافت تا از طریق آن به مقابله با 

که انسان در دنیایی از نیستی غلبه کند و چه اکنون های خویش بپردازد و یا از ترس از فنا وها و ناآگاهیضعف

انسان است که  خالقیت از بخش آن برگیرندۀ در (. هنر1364غفاری، ) زندوپا میها دستاضطراب و نگرانی

 گرفتهنشئت که را خود احساسات و هااندیشه عواطف، دستی، و هنری وسایل و طی آن فرد با استفاده از مواد

و  تبحر میزان به کار این در موفقیت البته،. کندمی منتقل دیگران به است محیطی تجارب تفسیر بصری   از

 دهه در (. یادگیری هنر، اگرچه1384 )امینی، دارد بستگی ارتباط و انتقال این برقراری برای فرد هنرمندی

 قرار درسی برنامه توسعه زمینه پس در 1900 دهه اواسط در هنر اما آموزش بود، رایج مناطق محلی در 1800

 دیویی جان مترقی آموزش نظریه در و گرفت خود به مختلفی هایشکل نوزدهم قرن در هنر گرفت. آموزش

 یکپارچه مدرسه هنری برنامه شد، هنرها ادغام به رویکردی شامل که ای نشریه اولین شد. تررایج 1916 سال در

با  (.2021 ،1موتن) کرد ارائه هنر با آموزشی محتوای ایجاد برای عملی راهنمای که بود 1949 سال در وینسلو

 نیست هنرمند شدن دانش آموزان مدارس، در خصوصاً هنر، آموزش از وجود این تاریخچه، باید گفت که هدف

 نیز (. آیزنر1384است )کشاورز و سلطانی کیا،  خویش پیرامون از آموزدانش تقویت شناختمنظور به تنها بلکه

. است پرداخته آموزشی در نظام هنری تربیت جایگاه و نقش بررسی به مفصل طوربه خود مقاالت و هاکتاب در

 ضمن است، مدارس درسی هایدر برنامه هنر جایگاه شناختن رسمیت به سردمدار تعبیری به امروزه که او

 فرعی نقش شود و ازنمی گرفته به جد مدارس در آموزش آن و هنر کند کهمی تصریح موجود، وضعیت نقادی

 اختصاص درس این به هفتگی برنامه در ممکن زمان بدترین و ترینکم ای کهگونهبهاست،  برخوردار ایحاشیه و

(. با این مالحظات، در کشور ما نیز، بسیاری از معلمان نقش هنر در آموزش مهم 1986، 2شود )آیزنرمی داده

ریزان درسی در این پندارند و یا اینکه از مهارت هنری مناسبی برخوردار نیستند که به نظر باید برنامهنمی

 ابتدایی فراهم سازند.  افزایی برای معلمان دورههای مهارتها و دورهخصوص کارگاه

 

                                                           
1 . Moton 
2 . Eisner 
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 مفهوم برنامه درسی تلفیقی

 تلفیق گیرد و از طریقدرسی تلفیقی بر اساس خطوط موضوعی متنوع و متفاوت صورت میبرنامۀ

آموزش و یادگیری را  ،شودگذاری میسرمایه ومطالعه ر توسیعهای ، بر زمینهگوناگون درسیهای موضوع

به معنای  قیتلف نی؛ بنابرا(1387مهرمحمدی، کننده دنیای واقعی است )بیند که منعکسصورت یک کل میبه

یکدیگر در  و مجزا ازطور جداگانه های آموزش سنتی، بهدرهم آمیختن موضوعات درسی است که در نظام

موضوعات و فرآیندهای برنامۀ درسی  ختنیارتباط و درهم آم برنامۀ درسی، اند. تلفیققرارگرفتهبرنامه درسی 

بلندمدت و کوتاه یک  طور که آثارهمان، آموزان استهدف انسجام تجربیات یادگیری دانش تحققمنظور به

فهم کامل  به تأثیرات آن نسبت شود تااستفاده می و شیمی شناسینیروگاه اتمی از موضوعات فیزیک، زیست

طور و کل به جانبه نیاز دارد و همچنین باید در آموزش اجزااز آن به فهم همهوری و بهره دیتولپس حاصل شود؛

(. با این 1389رهبر، توسعه پیش رود ) یسوزمان پردازش شود تا پیوسته یادگیری متراکم گردد و بههم

 درسی مختلف موضوعات بین ارتباطی دانش آموزان کند تامی فراهم را فرصتی تلفیقی درسی برنامه تفاسیر،

 چرا که برندمی پی و کنندمی برقرار را ارتباط این دانش آموزان کههنگامی و کنند برقرار خود زندگی واقعی با

 مثبت آموزاندانش  برای یادگیری فرایند وقتآن دارند، خاص هاییا دانش و هامهارت این به دانستن نیاز

طهماسب ) گیردمی صورت تلفیقی درسی برنامه یسایه در هامهارت و محتوا تر یادگیریعمیق سطح و شودمی

روز در حال پیشرفت است، دانش (. امروزه مشکالت نظام آموزشی ما روزبه1398زاده شیخالر و همکاران، 

نند و سیستم آموزشی ما فرد را برای ورود به کآموزان کاربرد مفاهیم آموزشی را در زندگی خود احساس نمی

کند. با توجه به اهمیت آموزش ابتدایی در تربیت سرمایه ملی، باید مطالب و محتوایی جامعه کامالً آماده نمی

در برنامه درسی گنجانده شود که نیازهای دانش آموزان را برای ساختن فردایی روشن برآورده سازد. اهداف 

آموزان حرکت کند و باعث پرورش های دانشاز انتقال صرف معلومات به سمت رشد توانایینظام آموزشی باید 

یادگیری، هماهنگی با دنیای ارتباطات، اطالعات و فناوری روز دنیا، های خالقیت، نوآوری، توسعه فرصت

امه درسی تلفیقی تواند تا حدودی در سایه برنجانبه فرد در تمام ابعاد گردد. این مهم میدرنهایت رشد همه

(. اینجاست که تلفیق برنامه درسی با هنر 1393نورآبادی، احمدی، دبیری اصفهانی و فراستخواه، ) فراهم گردد

و یا دروس مشابه در نظام آموزشی اهمیت پیدا می کند. چراکه اکنون زمان آن رسیده است برخی از دروس 

 با دروس دیگر بصورت تلفیقی آموزش داده شود.

 چرایی و چگونگی برنامه درسی تلفیقی چیستی،

نظر تاریخی ریشه در آراء فیلسوفانی چون افالطون، ارسطو، کانت و غیره دارد. اینان  تلفیق برنامه درسی از

ترین مباحث در ترین و پیچیدهاند. تلفیق از مهمهمواره در پی وحدت بخشیدن به دانش و معارف بشری بوده

طهماسب زاده شیخالر ) ای پیچیده و دارای ابعاد گوناگون استلحاظ مفهومی واژه حوزه برنامه درسی است و به

تکه کردن و جدا ساختن سازگار کردن و باهم آمدن است و با تکه»(. تلفیق به معنای 1398و همکاران، 

و های جزئی و متفاوت ها و نیز با تقسیمم بندی اطالعات و دانش به بخشموضوعات درسی و مرزبندی آن

 صورتبه را تلفیق، مطالب فرایند از استفاده (. با1373پرینگ، )«ها مغایرت داردباالخره با تخصصی شدن آن

رشد  ایجاد موجب این رویکرد. کرد ایجاد منطقی پیوند درسی هایموضوع میان و درآورد واحد کل یک
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. است مفید اجتماعی و فردی نیازهایرفع  برای و شودمی دانش آموزان در پژوهشی و اجتماعی هایمهارت

 شناختی، ابعاد در تنهانه سنتی یشیوه مقایسه با در تلفیق، فرایند از استفاده با دانش آموزان رودمی انتظار

 تلفیق (. درواقع1381 مهرمحمدی،) باشند داشته تریمطلوب رشد نیز عاطفی و اجتماعی هایزمینه در بلکه

 درسی هایبرنامه در تغییر ایجاد اما آید،می حساببه درسی برنامه در تغییر یک یتلفیق علوم درسی برنامه و

. گردد منجر مفید و اثربخش تغییرات به تواندآن نمی در تأثیرگذار عوامل تمامی دقیق کنترل و بررسی بدون

 محققان برخی که است معلم ادراکات و معلم تربیت، و تعلیم اصلی زنجیره حلقه درواقع و مؤثر عوامل از یکی

 سایر و درس هایکالس در معلمان عملکرد. برندمی نام یادگیری – یاددهی اصلی فرایند کارگزار عنوانبه آن از

 بررسی تلفیق، بحث اهمیت و ضرورتبه توجه با گیرد.می قرار آنان ادراک تأثیر تحت های یادگیریمحیط

 آنان رفتار مسئله، یک یا موضوع یک از معلمان ادراک که دارد اهمیتجهت ازآن تلفیقی علوم از معلمان ادراک

 تلفیقی، علوم درسی هایبرنامه از معلمان ادراک شناخت لذا. دهدمی شکل مسئله را یا موضوع آن درزمینۀ

 علوم درسی هایبرنامه با برخورد در هاآن هایواکنش و هافعالیت یکنندهتضمین و رفتار آنان یکنندهمشخص

ی درزمینه هاییریزیبرنامه انجام به توانمی که است معلمان ادراک شناخت صورت در. بود تلفیقی خواهد

 صورت مشخص در. باشد داشته همسویی معلمان نگرش با و بشود اجرا عمل در که پرداخت تلفیقی علوم

 که داد انجام را هاییریزیتوان برنامهنمی و بوده مبهم همچنان مسئله این تلفیق بحث از معلمان ادراک نشدن

 شناخت را تلفیقی علوم از معلمان ادراک باید ابتدا لذا. شوند کاربردهبه معلمان توسط درس کالس در و عمل در

 بخشید جهت را معلمان ادراکات مناسب هایآموزش و ارائه بندیزمان با یا و نمود ریزیبرنامه آن با متناسب و

 نظری هایپایه چیستی و هنر آموزش چرایی همچون هاییپرسش (.1398همکاران،  و شیخالر زاده طهماسب)

 درس ویژهبه دیگر دروس با تلفیق در و هنری تولید رویکرد اساس بر دوره ابتدایی هنر درسی برنامه تجربی و

 انجام و درسی برنامه راهنمای تهیه ،(راهنما نظری مبانی) چارچوب کردن فراهم همچنین چگونگی و علوم

 برنامه درسی به تلفیقی رویکرد دانش از گیریبهره و کاربرد برای را الزم هایزمینه تدریس، دادن راهنمای

 (.1389آورد )شرفی، می فراهم ایگونهبه را( آموزش در هنر کاربرد یا هنر در درسی مفاهیم کاربرد) هنر

 

 پژوهش روش

چراکه به دنبال توسعه دانش محتوایی در یک زمینه روش تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی هست.  

ای است چون هدف آن ارائه یک برنامه درسی با الگویی جدید نوع پژوهش از نوع توسعه خاص است. به لحاظ

جی است. این نوع با روش استنتا «پژوهش ارزشیابانه فردی»است که به روش توصیفی/ تحلیلی و مبتنی بر 

 ها،اندیشه ها، پیدایشبرنامه و هاروش فرآیند، یک بودن مناسب تشخیص منظوربه که است پژوهش، فرآیندی

 تلفیق ارزشیابانه فردی از کاوش» شود که در پژوهش حاضر نیز محققان بهمی انجام تولید طراحی و آفرینش،

 اند.پرداخته «ابتدایی دوره تجربی علوم آموزش با هنر
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 یافته ها

هنر با آموزش علوم  قیاز تلف یفرد ابانهیارزش یموردنظر جهت کاوش یهاافتهیبر اساس اهداف پژوهش حاضر، 

 .است لیمجالت و ... ذکرشده به شرح ذ ات،ینشر ،یکه برگرفته از متون تخصص ییدر دوره ابتدا یتجرب

ها و عقایدی ها، نگرشاذعان نمود که بسیاری از مهارت دیهنر با یآموزش علوم با برنامه درس قیتلف یراستا در

 توانندیاست که م یاگونهبه کنند،یآن کسب م یهاتیکه دانش آموزان در درس علوم تجربی و از طریق فعال

 ،ینیبشیهمچون مشاهده کردن، پ ییهاارت. مهرندیکارگها را در دیگر موضوعات درسی بیاموزند و بهآن

. بسیاری از شوندییادگیری در سطوحی وسیع از موضوعات درسی تلقی م یهامنزله مهارتاستنباط و... به

 ،یریپذمانند کنجکاوی، پشتکار، انعطاف میبرینام م« علمی یهانگرش»عنوان ها بهکه ما از آن ییهانگرش

ال انجام دادن هر فعالیت بر اساس آموز در حدانش کهیمهم است. وقت موزشیعدم تعصب و... در هر نوع آ

گفت که در حال یادگیری علوم است )هارلن، ترجمه رستگار و دانش  توانیها باشد مها و نگرشکاربرد مهارت

 اثربخشی،گوناگون آن همچون  یهااطالعاتی ، پیرامون تلفیق هنر و علوم و جنبه یهاگاهی(. در پا1374فر، 

 :سوادآموزی موردتوجه قرارگرفته که عبارت است از ارتباط این دو حوزه یادگیری و

و  شوندیدر تلفیق هنر و علوم هستند که سبب کامل شدن یکدیگر م ییهاتیهنرهای علمی شامل فعال -

. در یک برنامه درسی جامع، تلفیق هنر با مفاهیم علمی آورندیشرایط هنرمند شدن دانش آموزان را فراهم م

 .شودیدانش آموزان م یهاسبب بهبودی پروژه زد،یآمیعلوم با سایر دروس م کهیاهمیت دارد، زیرا وقت

پژوهشگران رابطه میان هنر و علوم را موردمطالعه قرار داده و ادبیات وسیعی را درباره پژوهش علمی و هنری  -

 .(1389 ،ی)شرف دهدیچشمگیری را در تفکر علمی نشان م های¬شرفتیاند که این رابطه پفراهم آورده

 یدانش محتوا یروزرسان( به1دانش آموزان در ) شودیعلوم سبب م یقیتلف ی( برنامه درس2018)  ییو ازنظر

تعامالت در مدارس را  شی( افزا4ارتباط با دانش آموزان؛ و ) جادی( ا3( اصالح مفهوم آموزش علوم؛ )2) ؛یعلم

است که امروز  یدرس یزیربرنامه یکردهایرو نیتراز مهم یکیبدون شک  یقیتلف کردیتجربه کنند. پس رو

وجود آن در  شیازپشیب ،یو اجتماع بشر یعلم و فنّاور یگرفته در حوزهانجام عیسر راتییزمان با تغهم

 .شودیمدارس احساس م

 علوم های عناصر؛ در برنامه درسی علوم، هنر و برنامه درسی تلفیقی هنر ومقایسه ویژگی -1جدول 

 تلفیق علوم و هنر هنر علوم عناصر

 هدف
محدود به حوزه شناختی، 

 ماهیت علوم

سازی ابعاد عاطفی و زمینه

شناسانه در فراگیران حس زیبا  

العمر، توجه کامل به یادگیری مادام

اهداف سطوح باالتر و تشویق به تفکر 

 خالقانه در متن یادگیری

 محتوا

توجه به وسعت و توالی 

منطقی و محدود به کتاب 

 درسی

سازی زمینه خروج از فراهم

محدودیت کتاب و افزایش 

آموز در خالقیت سهم دانش

 ذهنی

های واقعی توجه کامل در موقعیت

پذیری و نقش فعاالنه یادگیری، انعطاف

 در یادگیری محتوا

منابع و ابزارهای 

 یادگیری

تمرکز به محتوای کتاب؛ 

ترین منبع و بدون نقش رایج

ب منابعآموز در انتخادانش  

تنوع و تولید منابع از طرف 

آموزمعلم و دانش  

سهولت دسترسی به منابع خالق، متنوع 

های نوآورانه در و دربرگیرنده ایده

دهی منابعانتخاب و سازمان  
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 اجرای تدریس

کامالً مرتبط با اهداف، اغلب 

محدود به سخنرانی و 

محفوظات و معطوف به 

 کالس درس

از افزایش تنوع و گوناگونی 

 ادگیریی-راهبردهای یاددهی

درگیری بیشتر()  

های تدریس گیری کامل از روشبهره

 متنوع و مشارکتی و نوآورانه و عملی

 ارزشیابی

هایی که با تأکید بر روش

حصول اهداف رفتاری فاصله 

وصیفیت -ندارد هرچند کیفی  

هایی تنوع ارزشیابی با روش

مانند؛ خودارزیابی، مشاهدۀ 

ارزشیابی گروهیرفتار و   

امکان بازخورد سریع و متنوع باهدف 

اصالح و مشارکت فراگیران در 

 ارزشیابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دهی آموزش هنر. ترسیم تلفیق درس علوم محور سازمان1شکل 

 

 گیرینتیجهبحث و 

شده ابتدایی انجام دوره تجربی علوم آموزش با هنر تلفیق از فردی ارزشیابانه این پژوهش باهدف کاوش

مساعی میان دانش آموزان، میان معلمان و دانش است. باید گفت برنامه درسی تلفیقی با تأکید بر تشریک

فراهم کرده و به آزادی در  آموزان، میان معلمان در موضوعات مختلف، زمینه تعامل گسترده در مدارس را

اذعان دارند که استفاده از  (2007و همکاران ) 2(. بر همین مبنا، اپلبی2004، 1کیلین) بخشدمدارس معنا می

( نیز 2009و همکاران ) 3دهد. چراکه، التریمرا افزایش  هاگروهرویکرد برنامه درسی تلفیقی، میزان موفقیت 

 هاآندر همین راستا یعنی در جهت تلفیق برنامه درسی با برنامه درسی هنر، تجارب معلمان و شیوه تدریس 

. با این اوصاف، باید اذعان نمود که مسئله تلفیق علوم در اندکردهی ابتدایی را مهم و اساسی ذکر هاکالسدر 

وه بر آزادی عمل و عمق یادگیری دردانش آموزان، میزان تعامالت در تواند عالیمدوره ابتدایی با درس هنر 

 کالس درس را نیز گسترش دهد.

                                                           
1  Killeen 
2  Applebee 
3  Alter 

 علوم

 طراحی و

 نقاشی

 موسیقی

 قصه و

گوییقصه  
 عکاسی

هنرهای 

 دستی
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یت ارزشیابی در درنهاتدریس و  یادگیری، اجرای ابزارهای و های پژوهش هدف، محتوا و منابعمطابق یافته

 از استفاده بنابراین، باست؛ هواحد  صورتبهدرسی از توجه به برنامه تراثربخشبرنامه درسی تلفیقی بسیار 

شود. یم ایجاد منطقی پیوند درسی یهاموضوع میان و آیدیدرمواحد  کل یکصورت به مطالب تلفیق، فرایند

عمیق فرا  صورتبهکنند و مطالب را آموزان با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار میچراکه، با این رویکرد دانش

اخیر گرایش برنامه ریزان درسی،  یهادر سال ، هرچنداین اساس . بر(2017، 1فیو و سیبرت) گیرندمی

 یدهتندرسی به استفاده از رویکردها یا الگوهای جامع، یکپارچه و درهم یهاو طراحان کتاب کارشناسان

 ازجملهی مختلف؛ هابهانهبه تلفیقی  از این رویکردهای ، اما اکثر معلمان در مدارس ابتداییاست یافتهیشافزا

ها، یرساختزکنند. با این تفاسیر، باید ینمنبود امکانات کافی، تعداد دانش آموزان در کالس و ... استقبال 

یند برآابتدایی کشور توجه نمود و با توجه به  وپرورشآموزشها و علل عدم توجه به این برنامه درسی در ینهزم

ی معلمان تسهیل مندبهرهدارس را رفع و زمینه را برای اثربخشی این نوع برنامه درسی، مشکالت موجود در م

 نمود.

 

 منابع

تدایی در نظام (. طراحی الگوی برنامه درسی تلفیقی و مقایسه آن با برنامه درسی موجود دوره اب1380احمدی، پروین. ) -

 ت مدرس.ریزی درسی، تهران: دانشگاه تربیایران، رساله دکتری برنامه

 نشرآییژ.: تهران وپرورش.آموزش در قلمرو هنری تربیت. (1384). محمدامین امینی، -

ریزی و تألیف کتب ه(. تلفیق و درهم تنیدن برنامه درسی. ترجمه: محمد بهفرشاد، تهران: دفتر برنام1373پرینگ، ریچارد. ) -

 .14-1(.2)8درسی، نشریه تعلیم و تربیت 

 درسی مهبرنا تطبیقی بررسی(. »1388. )محمدجواد یاقتدار،ل و ابراهیم سید جعفری، شاه میر و رضا هرندی، جعفری -

 .193-145(. 2)5یتی. های نوین تربمجله اندیشه «.جهان کشور چند و در ایران علوم آموزش

نفرانس ملی ک، هشتمین «مروری بر برنامه درسی فارسی دوره ابتدایی»(. 1399.)خاکزاد بناب، مهرداد و افتخاری، حسین -

 علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران. توسعه پایدار در

 کل اداره: تهران. ندبستا ششم تجربی علوم. تدریس( )راهنمای معلم کتاب (.1391. )درسی کتب تألیف و ریزیبرنامه دفتر -

 .درسی هایکتاب و توزیع چاپ

مطالعه موردی، «: ی دوم ابتداییتلفیقی در پایهامکان اجرای برنامه درسی به شیوه (. »1395رضوی، سیده عصمت. ) -

 نامه کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان.پایان

 درس در ابتدایی مسو پایه آموزان دانش یادگیری بر تلفیقی غیر و تلفیقی درسی برنامه تأثیر بررسی.»(1389) .امیر رهبر، -

 .طباطبایی عالمه دانشگاه ارشد، کارشناسی نامهپایان ،«گوییقصه روش با تجربی علوم

رابطه آموزش هنر با رویکرد تربیت هنری و خالقیت دانش (. »1391اصغر و رستگار پور، حسن. )سورتچی اوکرگابی، علی -

 (.3)1 ابتکار و خالقیت در علوم انسانی. «88-87های ایران در سال تحصیلی آموزان پایه پنجم دبستان

های امه نوآورییکرد تلفیق تولید هنری و مفاهیم علوم تجربی در آموزش هنر. فصلن(. امکان کاربرد رو1390.)شرفی، حسن -

 (.10) 39آموزشی. 

فهوم تولید مطراحی و تدوین برنامه درسی هنر بر اساس رویکرد تلفیق هنر و علوم با تأکید بر (. »1389.)شرفی، حسن -

 (.106یت، )تعلیم و ترب فصلنامه«. های چهارم و پنجم ابتداییهنری در پایه

                                                           
1 . Fu & Sibert 
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های یادگیری، در تعامل نظریه و عمل برنامه درسی و آموزش اثرگذاری فرصت(. »1389.)شرفی، حسن و سلسبیلی، نادر -

 .71ص  (.11) 11ارتباطات.  –فصلنامه مطالعات فرهنگ «. هنر

فصلنامه تعلیم و «. ایرانوپرورش ابتدایی ریزی درسی در سیستم آموزشبررسی وضعیت برنامه.»(1392.)شریفی، علیرضا -

 .119تربیت، شماره 

مطالعه پدیدار شناختی تجارب و ادراک (. »1398.)طهماسب زاده شیخالر، داوود, فتحی آذر، اسکندر و صنیعی، مریم -

 .139-113(، 1)9 های برنامه درسی،پژوهش«. معلمان دوره ابتدایی از برنامه درسی علوم تلفیقی

 ادراک و تجارب شناختی پدیدار مطالعه»(. 1398.)مریم صنیعی، و اسکندر آذر، فتحی, داوود شیخالر، زاده طهماسب -

 .172 صص .139-113 ،(1)9 درسی، برنامه هایپژوهش. «تلفیقی علوم درسی برنامه از ابتدایی دوره معلمان

تجربی با رویکرد زمینه محور بر تأثیر آموزش علوم (. »1394جمعه، سید محمدرضا و اسدپور، سعید. )عصاره، علیرضا؛ امام -

 (.56) 14های آموزشی.فصلنامه نوآوری«. پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه هفتم

دانشگاه . ارشد( کارشناسی نامهپایان) «آموزان دانش خالقیت رشد در آن نقش و هنر آموزش» .(1364. )افسانه غفاری، -

 روانشناسی. و تربیتی علوم دانشکده شیراز،

 هنری هایفعالیت بر هنری تربیت رویکرد با آموزش تأثیر(. »1390.)ویدا، صفری، یحیی و یوسف فرحنک، ماندانافالحی،  -

 (.39)10های آموزشی، فصلنامه نوآوری«. ابتدایی چهارم پایه آموزان دانش های فرآیندیمهارت و

های شناسی آسیبپژوهشی علوم تربیتی و روان –اولین همایش علمی «. تلفیق در برنامه درسی.»(1393قدری، حیدر. ) -

اجتماعی و فرهنگی ایران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت مرتضوی، انجمن علمی توسعه و ترویج علوم 

 و فنون بنیادین، تهران.

ابتکار و «. آموزان تأثیر آموزش تلفیقی هنر در ریاضی بر میزان یادگیری و خالقیت دانش(. »1395.)کاظم پور، اسماعیل -

 .90-73(،1) 6خالقیت در علوم انسانی، 

 درسی هایکتاب نشر و چاپ شرکت: کاردستی. تهران و نقاشی آموزش (.1384). حسین کیا، سلطانی و محمدعلی کشاورز، -

  .ایران

 روانشناسی. )ترجمه و تربیتی علوم در کیفی و کمی تحقیق هایروش(. 1385. )دامین مردیت گال و جویس گال، بورگ، -

 خیر، محمد باقری، خسرو عریضی، حمیدرضا ابوالقاسمی، محمود خسروی، زهره کیامنش، علیرضا سرشت،پاک محمدجعفر

 سمت.: نصر(. تهران احمدرضا و ییالق شهنی منیجه

نش آموزان در اجرای برنامه درسی تلفیقی هنر بر عملکرد تحصیلی دا اثربخشی.»(1399کیان، مرجان. ) متین فر، نرگس. -

 .83-66(، 2) 10های برنامه درسی، پژوهش«. درس مطالعات اجتماعی

 چیستی، چرایی و چگونگی(. تهران: انتشارات مدرسه.)(. آموزش عمومی هنر 1383.)مهرمحمدی، محمود -

مسائل ، فصلنامه پژوهشی در «تلفیق برنامه درسی: تاریخچه، ضرورت، معیارها و اشکال.»(1381.)مهرمحمدی، محمود -

 .47-15(، 7)2تعلیم و تربیت، 

 معلم. تهران: انتشارات مدرسه.یادگیری و تربیت –(. بازاندیشی فرآیند یاددهی 1379مهرمحمدی، محمود. ) -

 وپرورش. چاپ چهارم، تهران: سمت.(. برنامه درسی و آموزش هنر در آموزش1397مهرمحمدی، محمود و کیان، مرجان ) -

ضرورت و امکان تغییر برنامه درسی (. »1393.)پروین، دبیری اصفهانی، عذرا، فراستخواه، مقصود نورآبادی، سولماز، احمدی، -

مطالعه موردی: گرایش مدیریت آموزشی، دوره کارشناسی(. )«مصوب نظام آموزشی عالی ایران به برنامه درسی تلفیقی

 .101-122(: 25)7فصلنامه آموزش و ارزشیابی، 

 پیشرفت بر درسی برنامه تلفیق رویکرد بررسی» (.1398. )علیرضا زادگان، حیدر و مسعود خنجرخانی، طاهره، زاده، هاشم -

 (.9) تربیتی، روانشناسی مطالعات فصلنامه. «خاش شهرستان چهارم پایه دختر آموزان دانش تحصیلی
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