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_________________________________  
1 . Argyle 

 مقدمه
-ایجاد مدارس شاد یکی از مشکالت سیستم آموزشی محسوب می

اما تا کنون شود. اگر چه این مسأله واقعا یک مشکل قدیمی است 
جدی گرفته نشده است. کم توجهی به شادی و نشاط و نیز کم 
توجهی به انتظارات و خواسته های دانش آموزان و فراهم نساختن 
زمینه های ابراز خود و تخلیه هیجانات، به روی آوردن به شادی 
های کاذب و گاه ابتال به انواع آسیب های اجتماعی و حس بی معنایی 

آموزان کم هیجان به مدرسه شود.  بسیاری از دانش زندگی منجر می
ها حس پنهانی فرار از مدرسه را مند نیستند و برخی از آنعالقه

کنند و غایب ها از مدرسه فرار نمیدارند. این بدان معنی است که آن
تفاوتی و در نتیجه عدم تالش برای ها با حس بینیستند، اما در کالس
-در برخی از مدارس ممکن است دانش کنند.پیشرفت، شرکت می

آموزان عالقه فراوانی به حضور داشته باشند اما در برخی مدارس 
 هاشوند. این تفاوتآموزان به اجبار در مدرسه حاضر میدیگر دانش

باشد و باید در در مدارس حاکی از عملکردهای مختلف مدارس می
رن تربیت قمدارس بازنگری اساسی صورت گیرد. سرلوحه تعلیم و 

جدید این است که شوق زندگی کردن را به دانش آموزان بیاموزیم، 
پس باید معتقد باشیم که در حقیقت رشد پایدار ما در گرو شادی 
پایدار است و این شادی باید در مدارس ایجاد و مدیریت شود. 
مدرسه شاد می تواند شوق زندگی را به دانش آموزان هدیه دهد. 

ی از خلقیات اساسی در زندگی فرد است و نقش نشاط و شادابی یک
 (.1مهمی در چارچوب حیات روانی و اجتماعی او بازی می کند)

( شادی شامل حالت خوشحالی یا 2)1بر اساس تعریف آرگایل
سرور)هیجانات مثبت( راضی بودن از زندگی و فقدان افسردگی و 

ی اضطراب)عواطف منفی( است. شادی چندین جزء اساسی را دربرم
گیرد: جزء هیجانی که فرد شاد از نظر خلقی، شاد و خوشحال است، 
جزء اجتماعی که فرد شاد از روابط اجتماعی خوبی با دیگران 
برخوردار است و می تواند از آنها حمایت اجتماعی دریافت کند و 
جزء شناختی که باعث می شود فرد شاد اطالعات را به روش خاصی 

و تفسیر قرار دهد که در نهایت باعث پردازش کرده، مورد تعبیر 
احساس شادی و خوش بینی در وی می گردد. از این رو، شادی 
ارزشیابی افراد از خود و زندگی شان می تواند جنبه های شناختی 
مثل قضاوت در مورد خشنودی از زندگی و یا جنبه های هیجانی از 

رگیرد جمله خلق یا عواطف در واکنش به رویدادهای زندگی را درب
(3.) 

کسب توفیق در این رسالت خطیر)شادای سازی مدارس(، در گروه 
برنامه ریزی مناسب و کارآمد، برای آموزش و تربیت اثربخش تمام 
مولفه های انسانی در ابعاد مختلف روحی، جسمی، اخالقی، اجتماعی 
و ... می باشد. یکی از راه های رسیدن به این انتظارات، برنامه درسی 

است. یعنی برنامه ای که با اتصال مفاهیم و مهارتهای اصلی  تلفیقی
به زمینه های متعدد باعث وحدت موضوع شود. مبحث تلفیق به 

ریزی درسی در حال ترین مباحث در حوزه برنامهعنوان یکی از مهم
حاضر شناخته شده است. تلفیق برنامه درسی یک نیاز رو به توسعه 

ها و معایب برنامه های درسی  است که عمدتاً به دلیل کاستی
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 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

متداول)رشته محور و موضوعی( مطرح شده است. انفجار دانش و 
اطالعات، گسیختگی و پراکندگی بخش های گوناگون برنامه درسی 
موضوع محور و رشته ای و عدم ارتباط آن با واقعیات زندگی 
شخصی و اجتماعی یادگیرندگان و نتایج و پیامدهای ناگوار برنامه 

درس موجود، موجب توجه هرچه بیشتر صاحب نظران به  های
العات ها و مطمقوله تلفیق برنامه درسی گشته است. بر اساس بررسی

 دبستان، ابتدایی وهای پیشترین کاربرد این برنامه در دورهمتداول
دوره اول متوسطه است. با مطرح شدن روزافزون اهمیت شادی در 

ین تاثیر آن در تقویت قوای سالمت روان و خوشبختی و هم چن
روانی انسان، برای مقابله با پیچیدگی ها و مشکالت دنیای امروز، 
توجه محققان، اندیشمندان و عوام مردم نسبت به آن تغییر نموده 
است. تحقیقات مختلف نشان می دهد که شادی، صرف نظر از 
چگونگی به دست آوردن آن، می تواند سالمتی جسمانی را بهبود 

د. افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیشتری دارند، آسان تر بخش
تصمیم می گیرند، از روحیه مشارکتی بهتری نسبت به کسانی که با 
آنان زندگی می کنند، برخوردارند و در نهایت از وضع زندگی خود 
احساس رضایت دارند. در اواخر قرن بیستم نشاط و شادمانی بشر به 

مهم مورد بررسی قرار گرفت، زیرا یکی عنوان یکی از موضوعات 
از مشکالت جوامع، غفلت از شادی و نشاط و در نتیجه، افزایش 
بیماری های روانی از قبیل اضطراب و افسردگی بود. کم توجهی به 
شادی و نشاط و نیز کم توجهی به انتظارات و خواسته های دانش 

هیجانات،  آموزان و فراهم نساختن زمینه های ابراز خود و تخلیه
به روی آوردن به شادی های کاذب و گاه ابتال به انواع آسیب های 

(. پژوهش های 4اجتماعی و حس بی معنایی زندگی منجر می شود)
(. 9و  5،6،7،8اخیر از شیوه افسردگی در مدارس هبر می دهند)

همچنین، تحقیقات نشان می دهند که مدارس برای دانش آموزان 
(. این موضوع تاجایی مورد 6لت بار هستند)محیطی مالل آور و کسا

توجه قرار گرفته که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یعنی 
سند مادر نظام آموزشی، ایجاد شادی و نشاط در مدارس و تربیت 

 (.10انسان های با نشاط از اهداف نظام آموزشی معرفی شده است)
جموعه ای از شادابی در مدارس به صورت تک علتی نیست، بلکه م

(. موفقیت و تایید اجتماعی، ارتباطاع 11عوامل در آن تاثیر دارند)
اجتماعی و روابط دوستانه، خانواده، عشق و صمیمیت از جمله منابع 

( توسعه علمی و 13)1(. آرگایل12و عوامل اجتماعی شادی هستند)
فرهنگی، تحصیالت، هنر و رسانه های جمعی، تفریح و نحوه 

ت فراغت را از منابع و عوامل شادی ذکر می کند که گذراندن اوقا
دارای جنبه های روانی، جسمانی و اجتماعی و فرهنگی هستند. قدمی 

( در بررسی الگوی مدیریت توسعه فرهنگی در 14و آفتاب آذری)
به این نتایج دست یافتند که گسترش  1404جهت سند چشم انداز 

ر جامعه است و آموزش و یادگیری بیانگر تحقق دموکراسی د
افزایش سطح آموزش، علم، پژوهش و بینش عوامل موثر در تربیت 

سند  5کیفی انسان و انسان کیفی محور توسعه فرهنگی است. بند 
ایرانیان را با این  1404چشم انداز ویژگی های مردم ایران در سال 

خصوصیات معرفی می کند: فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مومن، 
_________________________________  

1 . Argyle 

برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه تعاون و  رضایت مند،
سازگاری اجتماعی، متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی 
ایران و مفتخر به ایرانی بودن. یکی از مکانیسم ها و شرایط ساختاری 
که در پیدایش این ویژگی های فرهنگی نقش موثر  دارد، مدارس 

یک سو عوامل فرهنگی و کارآمد و شاداب است. بنابراین از 
اجتماعی در شاداب سازی مداری تاثیرگذار است و از سوی دیگر 
مدارس شاداب و کارآمد در شکل گیری ویژگی های فرهنگی افراد 

 نقش حائز اهمیتی دارند.  1404ایده آل در سند چشم انداز ایران 
هر چند شواهد حاکی از آن است که طی سال های گذشته مسئله 

س و راه کارهای افزایش آن، به یکی از دغدغه های اصلی شادی مدار
نهادهای علمی و سیاستی بدل شده است. نظام آموزشی نیز نسبت به 
موضوع حساسیت نشان داده و در صدد اتخاذ سیاست هایی برای 
تغییر وضعیت موجود برآمده است. توجه به این موضوع در سند 

د نظام آموزشی اراده تحول بنیادین آموزش و پرورش نشان می ده
ای جدی برای شادتر کردن مدارس دارد و آن را جزء اهداف خود 
معرفی می کند. اما مرور ساختار حاکم بر نظام آموزشی به خوبی 
نشان می دهد، تمایلی برای بهره گیری از علومی که روان شناسان و 
جامعه شناسان، در بررسی مفهومی و تجربی شادی در این حوزه 

کرده اند، وجود نداشته است. در سطوح باال حرف از حیات تولید 
طیبه و رسالت نظام آموزشی در رشد و تعالی دانش آموزان زده می 
شود. اینکه شادی نیز باید سوژه تربیت باشد تا دانش آموز در اختیار 
خود بگیرد و در راه رسیدن به کمال از آن بهره مند شود. اما در 

ت خسته کننده ناظم ها در یک طرف و مقام اجرا شاهد دستورا
بخشنامه های بی رونق اداری در طرف دیگر هستیم. نظام آموزشی 
که خود را در امتداد انبیاء تعریف کرده و وظایفش را تا رسالت 
راهنمایی انسان ها گسترانده است، نمی تواند نسبت به مسئله شادی 

ر مدارس را دانش آموزان بی تفاوت باشد، ایجاد شادی و نشاط د
جزء اهداف خود معرفی می کند. لذا انتظار می رود با رائه تعریف 
دقیق و قابل سنجش از شادی و مشخص کردن مولفه آن، زمینه الزم 

 (.5را برای طراحی و اجرای اقدامات سیاستی فراهم کند)
کسب توفیق در این رسالت خطیر، در گروه برنامه ریزی مناسب و 

و تربیت اثربخش تمام مولفه های انسانی در کارآمد، برای آموزش 
ابعاد مختلف روحی، جسمی، اخالقی، اجتماعی و ... می باشد. یکی 

است. یعنی  2از راه های رسیدن به این انتظارات، برنامه درسی تلفیقی
برنامه ای که با اتصال مفاهیم و مهارتهای اصلی به زمینه های متعدد 

ین تریق به عنوان یکی از مهمباعث وحدت موضوع شود. مبحث تلف
ریزی درسی در حال حاضر شناخته شده مباحث در حوزه برنامه

(. تلفیق برنامه درسی یک نیاز رو به توسعه است که عمدتاً 15است)
به دلیل کاستی ها و معایب برنامه های درسی متداول)رشته محور و 
موضوعی( مطرح شده است. انفجار دانش و اطالعات، گسیختگی و 

ه و رشت پراکندگی بخش های گوناگون برنامه درسی موضوع محور
ای و عدم ارتباط آن با واقعیات زندگی شخصی و اجتماعی 
یادگیرندگان و نتایج و پیامدهای ناگوار برنامه های درس موجود، 
موجب توجه هرچه بیشتر صاحب نظران به مقوله تلفیق برنامه 

2 . Integrated curriculum 
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( به طراحی الگوی برنامه درسی 17(. احمدی)16درسی گشته است)
ه درسی موجود در مقطع ابتدایی پرداخته تلفیقی و مقایسه آن با برنام

و الگوی جامع تلفیق برنامه درسی برای مقطع ابتدایی در نظام 
آموزشی ایران را معرفی نموده تا به عنوان یکی چارچوب مفهومی 

ریزان درسی باشد. به گفته وی، برنامه تلفیقی عبارت راهنمای برنامه
یزی شده که نه تنها با رهای یادگیری برنامهاست از مجموعه تجربه

ای از اطالعات و دانش مشترک را به نگر مجموعهنگاهی کلی
 دهد؛ بلکهصورت الگو، نظام ساختار در اختیار یادگیرنده قرار می

ایش های نو افزتوانایی یادگیرنده را برای دریافت و یا کشف ارتباط
تارهای ها و ساخداده و از آن طریق او را به سوی خلق الگوها، نظام

دهد. به عبارت دیگر منظور از تلفیق برنامه درسی جدید سوق می
ارتباط دادن و درهم آمیختن محتوای برنامه درسی به منظور تحقق 

 (.18هدف انسجام تجربیات یادگیری فراگیران است)
در یک گروه تحقیقاتی در استرالیا به تدوین ماتریس برنامه  1راس

در  21برای یادگیری در قرن  درسی تلفیقی به صورت یک سند،
محیطی با اطالعات پیچیده و متنوع پرداخته است. برنامه درسی 

ان در توکند که چگونه میتلفیقی ارائه شده در این سند تشریح می
آموزان در یادگیری ای مدون برای فعال کردن دانشمدارس برنامه

د. تا تدوین نمومعنادار با استفاده از منابع اطالعاتی متنوع و پیچیده 
آموزان بتوانند از محتوای برنامه درسی دانش و از این طریق دانش

درک عمیق کسب نمایند. در این سند پس از بیان مبانی فلسفی و 
استانداردهای آموزشی به ارائه ماتریس برنامه درسی تلفیقی بر اساس 

های ای از استراتژیساختار جستجوی اطالعات پرداخته و مجموعه
. دهدلقوه و روش طراحی کیفیت آموزشی و یادگیری را نشان میبا

تلفیق برنامه درسی به دلیل تأثیرات مهمی که در اثربخشی و کارایی 
نظران حوزه های درسی داشته همواره مورد توجه صاحببرنامه

لی توان به دو دسته کبرنامه درسی قرار گرفته است. این اثرات را می
تأثیرات بر روی دانش محتوایی و دسته دیگر  تقسیم نمود: یک دسته

-ها است. برنامه درسی تلفیقی یکی از چالشتأثیرات بر روی نگرش

ترین مباحث مربوط به طراحی برنامه درسی برانگیزترین و جالب
ها به عنوان راهی برای یادگیری واقعی، از طریق است و مدت

ه داده شد برداشتن مرزهای ساختگی بین موضوعات درسی تشخیص
 (.19است)

مطالعات انجام شده در حوزه تلفیق، حاکی از وجود رویکردها و 
هایی برخوردار است الگوهای متنوعی است که هر یک از قابلیت

سازد که تنوع نظران در این زمینه روشن میو بررسی آرای صاحب
مفاهیم و انواع اشکال تلفیق، معرف پیچیدگی و چالش نظری است 

مباحث مربوط به تلفیق در حوزه برنامه درسی، به همراه که فهم 
ند که با کیک پیوستار برنامه درسی تلفیقی را ترسیم می 2دارد. میلر

_________________________________  
1 . Ross 

2 . Miller 

3 . Case 

4 . Integration of Content 

5 . Integration of Skills /Processes 

ای رشتهای شروع شده، به سمت رویکرد میانرویکرد چندرشته
رسد، که ای میکند و سرانجام به رویکرد فرارشتهحرکت می

 (. 21، 20)بردای را از بین میمرزبندی رشته
، تلفیق 4چهار نوع سازماندهی تلفیقی شامل تلفیق محتوا 3کیس

را  7گراو تلفیق کل 6، تلفیق مدرسه و فرد5ها و فرایندهامهارت
ها از انواع رویکردهای ترین قرائتمطرح نموده است. یکی از رایج

ته و ای، چندرشرشتهبرنامه درسی تلفیقی تقسیم آن به رویکرد میان
ای یک مفهوم، مضمون، رشتهباشد. در رویکرد بینای میهفرارشت

گیرد و از محتوا و مهارت محور سازماندهی برنامه درسی قرار می
ها و مواد درسی مختلف برای توضیح و تبیین آن بهره گرفته رشته

ای یک مفهوم و مضمون مشترک در شود. در رویکرد چندرشتهمی
گیرد. در مورد بررسی قرار میطور جداگانه های مختلف بهرشته

رود و از ای از بین میهای رشتهای مرزبندیرویکرد فرارشته
 (.16شود )های واقعی زندگی استفاده میهای وابسته به زمینهمضمون
در مبحث مربوط به انواع سازماندهی برنامه درسی از پنج  8شوبرت

سته اصلی ها، ههای گسترده، پروژهرویکرد موضوعات مجزا، حوزه
-نیز در این زمینه شش رویکرد رشته 9برد. جیکوبزو تلفیق نام می

های های موازی، واحدهای درسی شکل گرفته از رشتهمحور، رشته
ده شای، الگوی روز تلفیقرشتهمکمل یکدیگر، واحدهای درسی میان
 (. 22و برنامه کامل را مطرح ساخته است)

نظران حوزه تلفیق، ده الگو ب( به عنوان یکی از صاح23)10فوگارتی
کند که بر روی پیوستار قابل تصور است و به در این زمینه ارائه می

ای هرشتشود. ابتدا، از تلفیق درونبندی میگونه متمایز تقسیمسه
ی ایافته و النهشود که شامل الگوهای مجزا، اتصالمستقل شروع می

)الگوهای توالی،  است. سپس، با الگوی تلفیق در بین چند رشته
ابد. یتنیده( ادامه میمشترک، تار عنکبوتی، به نخ کشیده شده و درهم

-ای است که تلفیق طی آن در یادگیرندگان و شبکهبه دنبال آن گونه

 ای( بهور شده و الگوی شبکههای آنان )الگوی غوطهای از یادگیری
لفیق و نوع تبندی، کلیه اشکال تلفیق به درسد. در یک جمعپایان می

یرون، گردند. در تلفیق از باز بیرون در مقابل تلفیق از درون تقسیم می
زان ریهای درسی توسط برنامهتلفیق در مقام طراحی و تدوین برنامه

شود و در تلفیق از درون که با قرائت درسی از پیش تنظیم می
 سخوانی دارد. تلفیق بر اساگرایانه از تعلیم و تربیت همپیشرفت

گیرد. تعامل و درگیری ها و عالیق فراگیر از درون وی نشئت مینیاز
با واقعیت ملموس و امور روزمره به عنوان یکی از مهم ترین رموز 
موفقیت تحصیلی دانش آموزان، درگیر کردن دانش آموزان در حل 
مشکالت با توجه به شایستگی های آنان)کارگروهی، حل مسئله، 

ار خود به طور منظم در قالب نمایشگاه و ارتباطات(، ارزیابی ک
انعکاس این ارزیابی در دنیای واقعی خود، گسترش کالس درس از 

6 . Integration of School And Self 

7 . Holistic integration 

8 . Schubert 

9 . Jacobs 

10 . Fogarty 
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 276... جهت در تلفیقی درسی برنامه پدیدارشناسی مطالعه        

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

طریق اتصال به کارآموزی، تحقیقات و اکتشافات عامل یادگیری و 
ها و مطالعاتی که در (. بر اساس بررسی24درک پایدار خواهد بود)

یجه گرفته، این نت متون موجود در زمینه برنامه درسی تلفیقی صورت
ای نداشته و دوره حاصل شده است که برنامه درسی تلفیقی صبغه

های اختصاص به دوره خاصی ندارد. با این وجود، هر چند در نمونه
ر های تحصیلی، حتی دتجربی، رویکرد تلفیقی در تمام سطوح و دوره
مه اترین کاربرد این برنسطح دانشگاه نیز دیده شده است. اما متداول

دبستان، ابتدایی و دوره اول متوسطه)راهنمایی( های پیشدر دوره
(. آموزش در دوره ابتدایی بیشتر متوجه مفاهیم عام و پایه 16است)

های درسی را توان برنامههای علمی است. لذا میدر هر یک از رشته
تنیده و از پیوند زدن موضوعات درسی و با تأکید به صورت درهم

آموزان دوره ی اجتماعی و تربیتی تنظیم کرد. دانشهابر مهارت
تند کنند و قادر نیسابتدایی مفاهیم را به صورت یکپارچه دریافت می

بینند به هم مفاهیم مختلف را که به صورت مجزا از هم آموزش می
پیوند بزنند. به همین دلیل در روند یادگیری با موانع بسیاری مواجه 

ی موجود، مفاهیم را به صورت مجزا به های درسشوند. برنامهمی
 آموزان ابتداییرود که خود دانشکنند و انتظار میکودک منتقل می

ا هبین مفاهیم مختلف در ذهن ارتباط برقرار سازند. در این برنامه
آموزان به ناچار باید حجم زیادی از واژگان و مفاهیم را دانش

ها را در زندگی خود که نحوه استفاده از آنبیاموزند بدون آن
 (.17بدانند)

بررسی پیشینه پژوهشی نشان می دهد که مطالعات و پژوهش های 
انجام شده در مورد این موضوع، هم از حیث تعداد و هم به لحاظ 
کیفیت و عمق محتوایی چندان جامع و قابل توجه نیستند. بعالوه، 

رسی رتحقیقات پیشین به صورت پراکنده عوامل موثر بر شادی را ب
نموده و حتی ممکن است برخی از عوامل مهم نادیده انگاشته شده 
باشند. به نظر محقق، کمبود شادی را به عینه می توان در دانش 
آموزان هم در محیط های آموزشی و هم جامعه مشاهده کرد. با 
توجه به این امر و همچنین اهمیت شادابی مدارس در زندگی دانش 

و منفی شادابی بر کیفیت زندگی و  آموزان و پیامدهای مثبت
سالمت روانشناختی دانش آموزان از یک سو، و جوان بودن جمعیت 
ایران و نقش سازنده دانش آموزان در کشور، این نکته را یادآوری 
می کند که کشور در شرایط حساسی به سر می برد و در صورتی 

، وندکه این قشر دچار ضعف، ناامیدی و سردرگمی و بی اعتنایی ش
سالمت جامعه مورد تهدید قرار می گیرد. پس ضروری می نماید 
که بررسی بیشتری در این حیطه انجام شود و شاداب سازی مدارس 
مورد بررسی قرار گیرد. همچنین با توجه به این که تمامی تحقیقات 
صورت گرفته در خصوص شاداب سازی مدارس و ارائه مدل به 

حقیق کیفی در این زمینه انجام صورت کمی صورت گرفته است و ت
نشده است، لذا این پژوهش قصد دارد با مطالعه رویکردها و 
 الگوهای مختلف برنامه درسی تلفیقی، به مطالعه پدیدارشناسی

 سازی مدارس ابتدایی بپردازد.برنامه درسی تلفیقی در جهت شاداب

 
 مواد و روش ها

ه درسی برناممطالعه پدیدارشناسی به حاضر  تحقیقبا توجه به اینکه 
روش ،پردازدسازی مدارس ابتدایی میتلفیقی در جهت شاداب

جامعه آماری این پژوهش جهت  پژوهش پدیدارشناسی توصیفی بود.
-نظران رشته علومگردآوری اطالعات مورد نیاز را اساتید و صاحب

ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روان تربیتی با گرایش برنامه
دهد. برای تعیین نمونه آماری در این پژوهش، از سان، تشکیل میشنا

گیری محور استفاده شد. نمونهگیری هدفمند مالکروش نمونه
های گیری هدفمند در پژوهشهای نمونهمحور یکی از شیوهمالک

 هایها بر اساس مالکگیری، نمونهکیفی است. در این شیوه نمونه
-ها بر اساس مالکاین مرحله نمونهشوند. در خاصی شناسایی می

هایی مانند مدرک تحصیلی، آگاهی درباره دانش موضوعی )تألیف 
مقاله و کتاب در زمینه موضوع مربوطه( و تجربه عملی و آشنایی با 

درسی انتخاب شدند. با توجه به اینکه جامعه مسائل طراحی برنامه
تربیتی با منظران رشته علوآماری این پژوهش را اساتید و صاحب

ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روان شناسان، تشکیل گرایش برنامه
 نفر انتخاب شدند. 14دهد، لذا تعدادمی
 

 روش گردآوری اطالعات
داده ها با تکنیک مصاحبه های فردی نیمه ساخت یافته تا رسیدن 
به حد اشباع نظری جمع آوری شد. سئواالت مصاحبه از قبل طراحی 

مصاحبه با بازاندیشی در هر مرحله، سئواالتی حذف یا اما در روند 
اضافه شدند. سئواالت به صورت کلی طراحی شدند تا به پاسخ دهنده 
مجال بیشتری برای پاسخگویی داده شود و بر اساس آنچه خودشان 
مهم می انگارند، پاسخ دهند. مصاحبه ها ضبط و یادداشت برداری 

طی کدگذاری متن مصاحبه های می شوند و سپس پیاده می شوند. در 
پیاده شده با استفاده از کدها عالمت گذاری و ایده های تکراری 
شناخته شده، مفاهیم شامل کلمه ها و عبارتهایی خواهند بود که 
تجربه های مصاحبه شوندگان و ایده های آنها را در خصوص شاداب 
سازی مداری منعکس نمایند. همچنین جهت انجام این پژوهش با 

ای و مرور ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیقات انجام مطالعات کتابخانه
ها و مفاهیم و انجام شده، به گردآوری مطالب مرتبط، مرور نظریه

 درسی تلفیقی پرداخته شد. مفروضات و اصول برنامه
برای اطمینان از روایی و پایایی پژوهش پرسش های مصاحبه به تایید 

( در ارزیابی 25لینکلن و گویا) چند متخصص رسانده می شود.
مطالعات کیفی به معیارهای اعتمادپذیری، باورپذیری، اطمینان 
پذیری، انتقال پذیری و تصدیق پذیری اشاره نمده اند. برای دستیابی 

 به این موارد، اقدامات زیر انجام شدند:
پیاده سازی مصاحبه ها و تحلیل مداوم و همراه با گردآوری داده در 

جام مصاحبه ها، بررسی نحوه کدگذاری مصاحبه ها توسط طول ان
متخصصی دیگر برای اطمینان از درستی کدگذاری و سلیقه ای نبودن 

 درک محقق از مضمون مصاحبه ها.
به عبارتی دیگر، برای اعتبار بخشی الگوی طراحی برنامه درسی 

فی های مختلتلفیقی، از روش دلفی استفاده شد. روش دلفی به شیوه
گیرد. همانطور که گفته شد، یکی از رد استفاده قرار میمو

کاربردهای این روش، به منظور نظرخواهی از خبرگان و متخصصان 
دین اند، است. ببرای تأیید اعتبار الگوهایی که از پژوهش منتج شده

درسی تلفیقی در منظور برای اعتباربخشی الگوی طراحی برنامه
الگوی اکر، الگوی پیشنهادی به  سازی مدارس بر اساسجهت شاداب
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-نظران و متخصصان ارائه شده و نظر آنان را درباره ویژگیصاحب

درسی و هر یک از عناصر برنامه درسی تلفیقی های منطق برنامه
 آوری شد. جمع

 یافته ها
 شاداب سازی جهت در تلفیقی درسی برنامه تحلیل کیفی الگوی

 ابتدایی مدارس
کلیه  maxqdaدر این بخش با استفاده تحلیل کیفی و نرم افزار 

مصاحبه های صورت در تحقیق به دقت مطالعه گردید و ابتدا کدها 
مضمون پایه شناسایی گردید  97یا مضامین پایه استخراج شد. در گام 

مورد رسید. در گام  67که با ترکیب برخی مضامین تعداد آن به 
لحاظ معنایی به یکدیگر نزدیک بودند در  بعدی مضامین پایه که به

 مضامین اصلی الگوی 6یک گروه یا خوشه دسته بندی گردید. 
 ابتدایی عبارتند مدارس سازی شاداب جهت در تلفیقی درسی برنامه

یادگیری،  های فعالیت محتوا، ویژگی دهی از: اهداف، محتوا، سازمان
جدول زیر عناصر یادگیری و ارزشیابی. در  های فعالیت راهبردهای

 اصلی و مضامین پایه استخراج شده نشان داده شده است.
 

 

 . مضامین پایه و عناصر اصلی1جدول
 مولفه ها )مضامین پایه( عناصر اصلی مضمون کلی

 درسی الگوی برنامه
تلفیقی جهت شاداب 
سازی مدارس دوره 

 ابتدایی

 اهداف

 اندازها چشم و ابزارها مهارتها، ها، روش ها، دانش پیوند و ترکیب

 درسی موضوعات تعداد کردن کم

 وپرورش در زمینه تلفیق برنامه درسی آموزش دستی باال اسناد کردن اجرایی

 ارتباط دادن برنامه درسی با مسائل و مهارت های زندگی و اجتماعی

 توجه به عالیق، نیازها، شخصیت و توانایی های یادگیرندگان

 درک ابعاد مختلف موضوع از زوایای مختلف

 کردن حجم محتوا و تنوع مواد درسی با زمان آموزش متناسب
 تمرکز مشترک از طریق انتخاب مضامین ارزشمند

 درگیر کردن معلمان و مدیران مدارس جهت شاداب سازی مدارس
 طراحی برنامه درسی با مشارکت دانش آموزان

 شاگردمحوری در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ها
 درسی بصورت هیجانی و عاطفی و بدون استرس طراحی برنامه

 طراحی برنامه درسی بصورت سرگرم کننده و آسان و جذاب

 ترغیب دانش آموزان برای کنجکاوی و حل مسئله

 تبدیل محیط آموزشی به محیطی پرنشاط
 طراحی برنامه درسی جهت شکوفایی خالقیت و استعداد دانش آموزان

 محتوا

 یکپارچگی محتواانسجام و 

 تکالیف کالمی، حرکتی، ذهنی و عاطفی

 مربوط بودن محتوا با تجارب، عالیق و نیازهای دانش آموزان

 ایجاد فهم میان رشته ای

 انعطاف پذیری محتوای برنامه درسی

 ارتباط بین دروس، محتوای آموزشی و طراحی های شاداب کننده

 های شناختی، هیجانی و شخصیتی دانش آموزانمطابقت محتوا با ویژگی 

 محتوای متوازن و دوری از افراط و تفریط در مسائل

 محتوای جذاب و کودکانه

 محتوای جدید و نوآورانه متناسب با نیازهای کودکان

 سودمند بودن محتوا

 محتوای درسی برای بهبود نگرش مثبت و خوش بین بودن دانش آموزان
 توجه به رشد جنبه های شخصیتی و اجتماعی دانش آموزان

 سازمان دهی محتوا

 موضوع محور

 رشته های موازی

 چند رشته ای
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 278... جهت در تلفیقی درسی برنامه پدیدارشناسی مطالعه        

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 حوزه های وسیع

 میان رشته ای

 فرا رشته ای

 سازمان دهی محتوا از مسائل آسان به سخت تر

 پرورشمحدودیت برای کتب های اضافی خارج از مصوب آموزش و 

 ویژگی فعالیت های یادگیری

 سازنده گرا

 انسان گرا

 پیشرفت گرا

 فراشناخت

 جبران کمبودهای کتب درسی با برنامه درسی تلفیقی

 زمان بر نبودن فعالیت های درسی
 ایجاد اشتیاق و رقابت سالم علمی در میان دانش آموزان

 تقویت قدرت تخیل و تصویرسازی ذهنی

 راهبردهای فعالیت های یادگیری

 تدریس تیمی از معلمان متخصص در موضوع های مختلف

 یادگیری گروهی و مشارکتی دانش آموزان

 روش حل مسئله

 روش اکتشافی

 روش طوفان مغزی

 یادگیری پروژه محور

 یادگیری معنادار

 بحث و گفتگو

 یادگیری خودهدایتی

 بازی، موسیقی، نقاشی و کارهای عملییادگیری با 

 یادگیری از طریق اردوها و بازدیدهای دسته جمعی

 ارزشیابی

 خود ارزیابی

 گزارش نویسی

 ارزشیابی فرایندمحور به جای نتیجه محور

 ارزشیابی گروهی

 مشاهده رفتار یادگیرندگان

 جامع بودن ارزشیابی
 ها، مهارت ها، نگرش و عملکردتوجه به رفتارها، فعالیت 

 نظرخواهی از والدین در ارزشیابی
 تاکید بر کیفیت به جای کمیت

 ارزشیابی حین عمل و یادگیری

 ارزشیابی ضمنی و غیر مستقیم

 ارزشیابی عملی و کاربردی

الگوی برنامه درسی در ادامه آمارهای توصیفی مربوط به مولفه های 
تلفیقی در جهت شاداب سازی مدارس دوره ابتدایی مورد تشریح قرار 

 نیازها، عالیق، به ، توجه2گرفته است. مطابق جدول شماره 
یادگیرندگان دارای بیشترین فراوانی بوده و  های توانایی و شخصیت

درصد کدهای  100مصاحبه تکرار شده است.  9کدهای مضامین در 
 ایه اهداف در مصاحبه های صورت گرفته وجود دارد.مضامین پ
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 . فراوانی مطلق و نسبی مضامین پایه اهداف در مصاحبه ها2جدول 

فراوانی نسبی در کل  فراوانی مقوله های اهداف
 مصاحبه ها

فراوانی نسبی در مصاحبه های 
 موجود

 64/29 64/29 9 و توانایی های یادگیرندگان توجه به عالیق، نیازها، شخصیت
ارتباط دادن برنامه درسی با مسائل و مهارت های زندگی و 

 50/00 50/00 7 اجتماعی

 42/86 42/86 6 طراحی برنامه درسی بصورت سرگرم کننده و آسان و جذاب
طراحی برنامه درسی جهت شکوفایی خالقیت و استعداد دانش 

 42/86 42/86 6 آموزان

درگیر کردن معلمان و مدیران مدارس جهت شاداب سازی 
 35/71 35/71 5 مدارس

 35/71 35/71 5 طراحی برنامه درسی با مشارکت دانش آموزان
 28/57 28/57 4 متناسب کردن حجم محتوا و تنوع مواد درسی با زمان آموزش

 28/57 28/57 4 تبدیل محیط آموزشی به محیطی پرنشاط
 28/57 28/57 4 طریق انتخاب مضامین ارزشمند تمرکز مشترک از

 21/43 21/43 3 شاگردمحوری در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ها
طراحی برنامه درسی بصورت هیجانی و عاطفی و بدون 

 21/43 21/43 3 استرس

ترکیب و پیوند دانش ها، روش ها، مهارتها، ابزارها و چشم 
 21/43 21/43 3 اندازها

 21/43 21/43 3 دانش آموزان برای کنجکاوی و حل مسئلهترغیب 
 21/43 21/43 3 کم کردن تعداد موضوعات درسی

اجرایی کردن اسناد باال دستی آموزش وپرورش در زمینه تلفیق 
 21/43 21/43 3 برنامه

 14/29 14/29 2 درک ابعاد مختلف موضوع از زوایای مختلف
 100/00 100/00 14 تعداد مصاحبه های دارای کد مضامین
 - 0/00 0 تعداد مصاحبه های بدون کد مضامین

 - 100/00 14 تعداد مصاحبه های بررسی شده
 

 

 شناختی، های ویژگی با محتوا مطابقت، 3مطابق جدول شماره 
دارای بیشترین فراوانی بوده و آموزان  دانش شخصیتی و هیجانی

درصد کدهای  100مصاحبه تکرار شده است.  6مضامین در کدهای 
 مضامین محتوا در مصاحبه های صورت گرفته وجود دارد.
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 280... جهت در تلفیقی درسی برنامه پدیدارشناسی مطالعه        

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 . فراوانی مطلق و نسبی مضامین پایه محتوا در مصاحبه ها3جدول 

 فراوانی مقوله های محتوا
فراوانی نسبی در کل 

 مصاحبه ها
نسبی در مصاحبه های فراوانی 

 موجود
مطابقت محتوا با ویژگی های شناختی، هیجانی و شخصیتی دانش 

 42/86 42/86 6 آموزان

 35/71 35/71 5 مربوط بودن محتوا با تجارب، عالیق و نیازهای دانش آموزان
 35/71 35/71 5 محتوای متوازن و دوری از افراط و تفریط در مسائل

 35/71 35/71 5 محتوای جذاب و کودکانه
 35/71 35/71 5 سودمند بودن محتوا

 28/57 28/57 4 انسجام و یکپارچگی محتوا
ارتباط بین دروس، محتوای آموزشی و طراحی های شاداب 

 28/57 28/57 4 کننده

 21/43 21/43 3 انعطاف پذیری محتوای برنامه درسی
 21/43 21/43 3 محتوای جدید و نوآورانه متناسب با نیازهای کودکان

 21/43 21/43 3 ایجاد فهم میان رشته ای
 21/43 21/43 3 توجه به رشد جنبه های شخصیتی و اجتماعی دانش آموزان

محتوای درسی برای بهبود نگرش مثبت و خوش بین بودن دانش 
 14/29 14/29 2 آموزان

 14/29 14/29 2 تکالیف کالمی، حرکتی، ذهنی و عاطفی
 100/00 100/00 14 دارای کد مضامین تعداد مصاحبه های

 - 0/00 0 تعداد مصاحبه های بدون کد مضامین
 - 100/00 14 تعداد مصاحبه های بررسی شده

دارای بیشترین فراوانی بوده و موضوع محور ، 4مطابق جدول شماره 
 78مصاحبه تکرار شده است. از اینرو بیش از  5کدهای مضامین در 

درصد کدهای مضامین سازماندهی محتوا در مصاحبه های صورت 
 گرفته وجود دارد.

 
 مصاحبه ها. فراوانی مطلق و نسبی مضامین پایه سازماندهی محتوا در 4جدول 

فراوانی نسبی در کل  فراوانی سازماندهی محتوا
 مصاحبه ها

فراوانی نسبی در مصاحبه های 
 موجود

 45/45 35/71 5 موضوع محور
 36/36 28/57 4 حوزه های وسیع
 27/27 21/43 3 چند رشته ای

 27/27 21/43 3 رشته های موازی
 27/27 21/43 3 میان رشته ای

 27/27 21/43 3 مسائل آسان به سخت تر سازمان دهی محتوا از
محدودیت برای کتب های اضافی خارج از مصوب آموزش و 

 27/27 21/43 3 پرورش

 18/18 14/29 2 فرا رشته ای
 100/00 78/57 11 تعداد مصاحبه های دارای کد مضامین
 - 21/43 3 تعداد مصاحبه های بدون کد مضامین

 - 100/00 14 تعداد مصاحبه های بررسی شده

بیشترین فراوانی بوده و کدهای  پیشرفت گرا، 5مطابق جدول شماره 
درصد  85مصاحبه تکرار شده است. از اینرو بیش از  5مضامین در 

کدهای مضامین ویژگی های فعالیت های یادگیری در مصاحبه های 
 صورت گرفته وجود دارد.
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 281... جهت در تلفیقی درسی برنامه پدیدارشناسی مطالعه        

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 . فراوانی مطلق و نسبی مضامین پایه ویژگی های فعالیت های یادگیری در مصاحبه ها5جدول 

 فراوانی ویژگی های فعالیت های یادگیری
فراوانی نسبی در کل مصاحبه 

 ها
فراوانی نسبی در مصاحبه های 

 موجود
 41/67 35/71 5 پیشرفت گرا
 33/33 28/57 4 انسان گرا
 33/33 28/57 4 سازنده گرا

 25/00 21/43 3 زمان بر نبودن فعالیت های درسی
 25/00 21/43 3 ایجاد اشتیاق و رقابت سالم علمی در میان دانش آموزان

 16/67 14/29 2 فراشناخت
 16/67 14/29 2 جبران کمبودهای کتب درسی با برنامه درسی تلفیقی

 16/67 14/29 2 تصویرسازی ذهنیتقویت قدرت تخیل و 
 100/00 85/71 12 تعداد مصاحبه های دارای کد مضامین
 - 14/29 2 تعداد مصاحبه های بدون کد مضامین

 - 100/00 14 تعداد مصاحبه های بررسی شده

 کارهای و نقاشی موسیقی، بازی، با یادگیری، 6مطابق جدول شماره 
مصاحبه  7دارای بیشترین فراوانی بوده و کدهای مضامین در عملی 

درصد کدهای مضامین  92تکرار شده است. از اینرو بیش از 

راهبردهای فعالیت های یادگیری در مصاحبه های صورت گرفته 
 وجود دارد.

 
 

 در مصاحبه ها یادگیری های فعالیت دهای. فراوانی مطلق و نسبی مضامین پایه راهبر6جدول 

فراوانی نسبی در کل مصاحبه  فراوانی یادگیری های فعالیت راهبردهای
 ها

فراوانی نسبی در مصاحبه های 
 موجود

 53/85 50/00 7 یادگیری با بازی، موسیقی، نقاشی و کارهای عملی
 38/46 35/71 5 یادگیری گروهی و مشارکتی دانش آموزان

 30/77 28/57 4 خودهدایتییادگیری 
 30/77 28/57 4 یادگیری از طریق اردوها و بازدیدهای دسته جمعی

 23/08 21/43 3 بحث و گفتگو
تدریس تیمی از معلمان متخصص در موضوع های 

 23/08 21/43 3 مختلف

 23/08 21/43 3 روش حل مسئله
 23/08 21/43 3 یادگیری پروژه محور

 15/38 14/29 2 روش اکتشافی
 15/38 14/29 2 یادگیری معنادار

 15/38 14/29 2 روش طوفان مغزی
 100/00 92/86 13 تعداد مصاحبه های دارای کد مضامین
 - 7/14 1 تعداد مصاحبه های بدون کد مضامین

 - 100/00 14 تعداد مصاحبه های بررسی شده

دارای کمیت  جای به کیفیت بر تاکید، 7مطابق جدول شماره 
مصاحبه تکرار شده  6بیشترین فراوانی بوده و کدهای مضامین در 

درصد کدهای مضامین ارزشیابی در  85است. از اینرو بیش از 
 مصاحبه های صورت گرفته وجود دارد.
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 282... جهت در تلفیقی درسی برنامه پدیدارشناسی مطالعه        

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 ی در مصاحبه ها. فراوانی مطلق و نسبی مضامین پایه ارزشیاب7جدول 

 فراوانی ارزشیابی
فراوانی نسبی در کل مصاحبه 

 ها
فراوانی نسبی در مصاحبه های 

 موجود
 50/00 42/86 6 تاکید بر کیفیت به جای کمیت

توجه به رفتارها، فعالیت ها، مهارت ها، نگرش و 
 عملکرد

5 35/71 41/67 

 33/33 28/57 4 خود ارزیابی
 33/33 28/57 4 یادگیریارزشیابی حین عمل و 

 25/00 21/43 3 ارزشیابی فرایندمحور به جای نتیجه محور
 25/00 21/43 3 نظرخواهی از والدین در ارزشیابی

 25/00 21/43 3 ارزشیابی گروهی
 25/00 21/43 3 جامع بودن ارزشیابی

 25/00 21/43 3 ارزشیابی ضمنی و غیر مستقیم
 25/00 21/43 3 ارزشیابی عملی و کاربردی
 16/67 14/29 2 مشاهده رفتار یادگیرندگان

 16/67 14/29 2 گزارش نویسی
 100/00 85/71 12 تعداد مصاحبه های دارای کد مضامین
 - 14/29 2 تعداد مصاحبه های بدون کد مضامین

 - 100/00 14 تعداد مصاحبه های بررسی شده

 
 . فراوانی مطلق و نسبی مضامین اصلی برنامه درسی تلفیقی در مصاحبه ها8جدول 

 فراوانی نسبی در مصاحبه های موجود فراوانی نسبی در کل مصاحبه ها فراوانی تلفیقی درسی مضامین اصلی برنامه
 100/00 100/00 14 اهداف
 100/00 100/00 14 محتوا

 92/86 92/86 13 راهبردهای فعالیت های یادگیری
 85/71 85/71 12 ویژگی فعالیت های یادگیری

 85/71 85/71 12 ارزشیابی
 78/57 78/57 11 سازمان دهی محتوا

 100/00 100/00 14 تعداد مصاحبه های دارای کد مضامین
 - 0/00 0 تعداد مصاحبه های بدون کد مضامین

 - 100/00 14 بررسی شدهتعداد مصاحبه های 
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 . مدل مفهومی الگوی برنامه درسی تلفیقی جهت شاداب سازی1شکل 

 

 
 . مدل مفهومی مضامین پایه اهداف2شکل 
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 284... جهت در تلفیقی درسی برنامه پدیدارشناسی مطالعه        

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 . مدل مفهومی مضامین پایه محتوا3شکل 

 

 
 . مدل مفهومی مضامین پایه سازماندهی محتوا4شکل 
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 مفهومی مضامین پایه ویژگی های فعالیت های یادگیری. مدل 5شکل 

 

 
 . مدل مفهومی مضامین پایه راهبردهای فعالیت های یادگیری6شکل 
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 286... جهت در تلفیقی درسی برنامه پدیدارشناسی مطالعه        

 1400بهار ، 1، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 . مدل مفهومی مضامین پایه ارزشیابی7شکل 

 
 نتیجه گیری

در پژوهش حاضر، مضامین شناسایی شده بر اساس مطالعه 
سازی مدارس در جهت شاداب برنامه درسی تلفیقیپدیدارشناسی 

، در قالب شش مضمون شناسایی شدند. شش مضمون اصلی ابتدایی
عبارتند از: اهداف، محتوا، سازماندهی محتوا، ارزشیابی، ویژگی 

 فعالیتهای یادگیری، راهبردهای فعالیتهای یادگیری.
مطالعه، نتایج در مقایسه با تحقیقات گذشته در مورد زمینه مورد 

(، عظیمی 1395حاصل از این پژوهش با نتایج تحقیقات رضوی )
(، 2018(، یانگ و همکاران )1389(، جعفری و طالب زاده)1392)

 (، همسو می باشد.2015هارالدسدوتیر)
بر اساس یافته های پژوهش حاضر، پیشنهادهای کاربردی به شرح 

سازی مدارس در جهت شاداب ادامه برای برنامه درسی تلفیقی
 ارائه می شود: ابتدایی

سازی در جهت شاداب دربرنامه ریزی درسی، برنامه درسی تلفیقی
 مدارس ابتدایی مورد استفاده قرار گیرد.

در طراحی اهداف، محتوا و سازماندهی محتوا شاداب سازی مدارس 
 و دانش آموزان مد نظر قرار گیرد.

شاداب سازی مدارس و ویژگی فعالیتهای یادگیری، به در طراحی 
 دانش آموزان توجه شود.

راهبردهای فعالیتهای یادگیری، در راستای شاداب سازی مدارس و 
 دانش آموزان طراحی گردد.
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