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Abstract 
The purpose of this study was to provide a model for the integrated curriculum of. Farhangian 
University’s teacher training. To achieve this goal, the general qualitative research method 
was used. The statistical population included studies, books and articles, documents, and 
specialists of Farhangian University. As many studies as possible, two documents and 37 
specialists were selected as the sample by purposive sampling. Content analysis and 
interview forms were used to collect data. Research data were analyzed through qualitative 
content analysis. Based on the results of the research, 4 dimensions of objectives, content, 
methods and methods of evaluation and 43 characteristics were obtained for the integrated 
curriculum of Farhangian University teacher training. Characteristics of goals include relying 
on superior documents and competency-oriented, standard-based, need-oriented, theory-
practice synchronization, skill-oriented, appropriate to modern technology, based on 
knowledge production, attention to critical thinking, problem-oriented, participatory, ICT-
oriented, research-oriented Based on real experience and life and flexibility. The 
characteristics content include being based on technology, diversity, up-to-dateness, 
coherence, connection with multiple scientific fields, fit to the individual and the needs of 
the audience, fit to the society and ecology and flexibility. Project-oriented, combination of 
theory and practice, participatory, exploratory, active and new and group-based, problem-
solving, in a real environment, based on action and workshop, learner spontaneity are the 
Characteristics of teaching-learning methods., the characteristics evaluation include attention 
to action and performance-based, solving real problems through various methods and tools, 
application of what has been learned in teaching-learning practice, from the perspective of 
the learner, professor and others and using different tools. In accordance with these 
characteristics, the model of the integrated curriculum of this university was drawn. 
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 درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان برنامةارائة الگوی 

 5، بتول فقیه آرام4، علیرضا عراقیه3زادهرضوان حکیم، 2زادهیرحسین مهدیام، 1رسول جماعتی

 دانشگاه آزاد اسالمی، اسالمشهر، ایرانواحد اسالمشهر، ریزی درسی، دانشجوی دکتری برنامه .1

 نایرا اسالمشهر، ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر،شناسی، دانشکدة علوم تربيتی و روان گروه علوم تربيتی،استادیار، . 2

 ایران ،تهران ،تهراندانشگاه شناسی، دانشکدة علوم تربيتی و روان گروه علوم تربيتی،دانشيار، . 3

 ، ایراناسالمشهر دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اسالمشهر،شناسی، دانشکدة علوم تربيتی و روان گروه علوم تربيتی،، دانشيار. 4

 ایران اسالمشهر، دانشگاه آزاد اسالمی،، واحد اسالمشهرشناسی، دانشکدة علوم تربيتی و روان ،گروه علوم تربيتی، استادیار .5

 (19/12/1399؛ تاریخ پذیرش: 09/08/1399)تاریخ دریافت: 

 چکیده

روش پژوهش هدف پژوهش حاضر ارائة الگویی برای برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بود. برای تحقق این هدف، از 
ها و مقاالت، اسناد و متخصصان دانشگاه فرهنگیان بود که حداکثر ممکن کیفی عام استفاده شد. جامعة آماری شامل مطالعات، کتاب

های ها از فرمعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری دادهگیری هدفمند بهنفر از متخصصان به روش نمونه 37مطالعات، دو سند و 
های پژوهش از طریق تحلیل محتوای کیفی تحلیل شد. بر اساس نتایج پژوهش چهار بعد اهداف، توا و مصاحبه استفاده شد. دادهتحلیل مح

های ویژگی برای برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان به دست آمد. ویژگی 43های ارزشیابی و محتوا، روش و شیوه
تناسب با  محوری،مهارت همگامی نظریه و عمل، نیازمحوری، محوری، استانداردمحوری،رادستی و شایستگیاهداف شامل اتکا بر اسناد ف

بودن بر مبتنی محوری،پژوهش فاوامحور بودن، بودن،مشارکتی محوری،مسئله مبتنی بر تولید دانش، توجه به تفکر انتقادی، فناوری روز،
های ارتباط با حوزه روزآمدی، انسجام، تنوع، بودن بر فناوری،های محتوا شامل مبتنیویژگیاست.  پذیریانعطاف تجربه و زندگی واقعی،

محوری، تلفیق نظریه و عمل، مشارکتی، اکتشافی، فعال و بوم است. پروژهتناسب با فرد و نیاز مخاطب و جامعه و زیست علمی چندگانه،
های های روشخودانگیختگی یادگیرنده از ویژگی مبتنی بر عمل و کارگاهی، ی،مبتنی بر حل مسئله، در محیط واقع بودن،نوین و گروهی

ها و ابزارهای های ارزشیابی شامل توجه بر عمل و عملکردمحوری، حل مسائل واقعی از طریق روشیادگیری است و ویژگی-یاددهی
گیری از ابزارهای مختلف است. متناسب تاد و دیگران و بهرهیادگیری، از منظر خود یادگیرنده، اس -ها در عمل یاددهیمتعدد، کاربرد آموخته

 ها در این مقاله، الگوی برنامة درسی تلفیقی این دانشگاه ترسیم شد.با این ویژگی

 . دانشگاه فرهنگیان معلم،تربیت  برنامة درسی، برنامة درسی تلفیقی، واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها دارد. آموزشی نقشی پررنگ در موفقیت یا شکست آنهای عنوان قلب نظام های درسی بهبرنامه

هاست. بودن آنهای آموزشی، تلفیقیهای درسی منجر به موفقیت نظامهای برنامهیکی از ویژگی

بودن های درسی دانشگاه فرهنگیان نیز از این قاعده مستثنا نیست، و در صورت تلفیقیبرنامه

 ها امیدوار شد.توان به موفقیت آنهای درسی میبرنامه

های آموزشی های نظامترین مؤلفهترین و پیچیدههای درسی تربیت معلم از حساسبرنامه

شود. زیرا اگرچه آموزش و پرورش محور توسعه است، اما قلب آموزش و پروش را محسوب می

 ترین و مهمترین عامل در آموزش و پرورش نیز، معلمدهد و اصلیهای درسی تشکیل میبرنامه

ای های حرفهآفرینی آموزش و پرورش در جامعه به توانمندی و قابلیتاست و کمیت و کیفیت نقش

(. بنابراین، کمیت و کیفیت آموزش و پرورش در گروه 1393زاده، وی بستگی دارد )امراهلل و حکیم

 1سترمبیورکویک و او-، نسهایمدالوهلگ  های درسی دانشجومعلمان است. در تأیید این امر برنامه

به  بخشیکیفیت در خصوص چگونگی یک و قرن بیست چالش اصلیکنند ( استدالل می2015)

در کنند که  تربیت معلمانی توانندچگونه می معلم تربیتمؤسسات  است که این معلمان تربیت

 را حمایت متنوع آموزشی آموزان با نیازهایدانشقادرند  کنونیة پیچید آموزش و یادگیریهای محیط

کنند مراکز تربیت معلم باید ( استدالل می1398و عصاره، بهاری بیگ باغلو و عربی جونقانی ) نندک

های پژوهشگری، تولید دانش و مدیریت دانش آشنا کنند. برنامة درسی دانشجومعلمان را با مهارت

گی و توان های یادگیرندگی، پژوهندای را با ویژگیتربیت معلم نیز باید امکان تربیت عناصر حرفه

 ای یا همان تربیت معلم فکور داشته باشد.مشارکت در صحنة خلق دانش حرفه

ترین مرجع تربیت معلم های درسی دانشگاه فرهنگیان به عنوان اصلیبا این همه، بررسی برنامه

ای کمتر از حد های درسی دانشگاه برای تربیت معلم حرفهدهد کیفیت برنامهدر کشور نشان می

های درسی نظام تربیت معلم کشور به (، در برنامه1393پور و نعمتی، زاده، سلیماناست )داییانتظار 

های عملی، ارزشیابی مناسب عملکرد دانشجویان، توانمندی علمی اعضای هیئت علمی، تمرین

پردازی، تدوین محتوای مناسب و های پژوهش و نظریهها، مهارتپذیری الزم در برنامهانعطاف
                                                           
1. Helgevold, Næsheim-Bjørkvik & Østrem 
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شود )عصاره، بهاری بیگ باغلو و ی مناسب با مؤسسات آموزش عالی توجه چندانی نمیهمکار

ای و سطح تحصیالت برخی نومعلمان های حرفهها و مهارت(، برخی آموزش1398عربی جونقانی، 

های علمی و مطالعات تطبیقی در سیاستگذاری، با نیازهای شغلی آنان تناسبی ندارد، از نتایج پژوهش

ها و تجهیزات شود، برخی محتوای آموزشی، روشریزی و محتوای آموزشی استفاده نمیبرنامه

روز نیست و آموزش نظری بر بعد عملی غلبه دارد آموزشی و رفاهی در مراکز تربیت معلم بهکمک

های (؛ زیرا برنامه1398هایی مواجه است )بختیاری و احمدی، و اجرای کارورزی با محدودیت

 هایروشمدار و مبتنی بر محور، نظری، حافظهعلم در دانشگاه فرهنگیان، موضوعمدرسی تربیت

  (.1397؛ کوشی و سلطانی، 1386نژاد و ذکاوتی قراگوزلو، سنتی است )مالیی

های درسی متناسب با مطالب یادشده، شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود برنامه

های درسی کند که برای بهبود و ارتقای برنامهدر میدانشجومعلمان در ایران این سؤال را به ذهن متبا

 توان انجام داد؟دانشگاه فرهنگیان در کشور چه کاری می

های مختلفی ممکن است. اما یکی های درسی دانشگاه فرهنگیان به روشبهبود و ارتقای برنامه

تلفیقی است.  های درسیهای آموزشی، برنامههای مدنظر در هزارة سوم در بیشتر نظاماز روش

 1هیپکینز) اندشده مطرحمجدداً  21اخیراً به عنوان موضوع اصلی ادبیات یادگیری قرن هایی که برنامه

؛ هوپر، گرین و 2015و همکاران،  4؛ دریک2015، 3؛ کاستلی2015، 2؛ اسکات2014، و همکاران

، 7فنالند )گارنر های آموزشی مختلف مانندو نظام (2012، 6؛ پیرسونز و بوشامپ2014، 5سمپل

( به 1999، 9(، جامائیکا )وزارت آموزش و پرورش جامائیکا2015، 8(، ترینیداد و توباگو )جان2015

اند. برای برنامة درسی تلفیقی دالیل متعددی به شرح زیر مطرح است که در دانشگاه آن پرداخته

 فرهنگیان نیز مصداق دارد: 

                                                           
1. Hipkins  

2. Scott 

3. Costley  

4. Drake 

5. Hooper 

6. Parsons & Beauchamp 

7. Garner 

8. John 

9. Jamaica Ministry of Education and Culture 



   453                                                                     ارائة الگوی برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان

 

 

 

محوری، شایستگیهای درسی دانشجومعلمان مانند امهالف( اقتضائات و رویکردهای حاکم بر برن

(، 1395پور و احمدی، گرایی )موسیپذیری و عملبودن، انعطافمحوری، تلفیقیتربیت

محور ممکن های درسی موضوعمحوری، همراهی نظریه و عمل و غیره که از طریق برنامهپژوهش

  شود؛نمی

های برقراری ارتباط بین بخشای تربیت معلمان مانند ب( آثار و پیامدهای برنامة درسی تلفیقی بر

(، امکان 1377ها )مهرمحمدی، تر و ارتباط رابطة متوازن بین آنوابسته به هم در یک کل بزرگ

انگیزبودن یادگیری آموزان، جذاب و شوقکردن موضوعات درسی با مسائل روزمرة دانشمرتبط

(، تأکید بر پرورش انسان مسئول و پاسخگو، 1393ر، مهموضوعات درسی )جعفری ثانی، کرمی و پاک

های یادگیری، انگیزبودن فرصتمعناداربودن یادگیری، به فعالیت واداشتن یادگیرندگان، رغبت

 (،1394نژاد و امیری، بودن محتوا )احمدی، سبحانی فهم قابلداشتن برنامه با زندگی و ارتباط

(، 1380های طبیعی )مهرمحمدی و احمدی، در محیطهماهنگی برنامة درسی باکیفیت یادگیری 

برداشتن مرزهای ساختگی بین موضوعات درسی و ایجاد ارتباط معنادار و ترکیب مفاهیم، مضامین 

 یهاتیقابل و امکانات از استفاده و ایرشته یهاتعصب (، کنارنهادن2008، 1ها )رپکوو مهارت

ایجاد امکان برقراری  و( 1388، پورخاکباز و موسی) هاهدیگر علمی برای فهم و تبیین پددی هایرشته

رشد  ،یادگیری ةافزایش انگیز وبرای یادگیرندگان بین تجارب آموزشی و محیط واقعی ارتباط  ارتباط

محوری در پرورش تفکر سطوح باال و پژوهش ،ارتباطات اجتماعی ةتوسع ،فردیمیان یهامهارت

های درسی که هر نظام آموزشی را به تلفیق در برنامه( 1393هر، م، کرمی و پاک)جعفری ثانی آنان

 کند.ترغیب می

آموزش مفاهیم و موضوعات مجزا، های درسی موضوع محور مانند های برنامهج( کاستی

؛ 1380بودن، احساس بیهودگی، حتی سردرگمی در یادگیرندگان )مهرمحمدی و احمدی، تصنعی

 عدم یادگیرندگان، یهارغبت و نیازها شخصیت، به یتوجهیب(، 2020، 3؛ اکرسان2006، 2آبوت

                                                           
1. Repko 

2. Abbott 

3. Akerson  
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، 3؛ پارک2009، 2؛ می2014، 1و نیازهای جوامع )تابر اجتماعی و فردی زندگی هایواقعیت با انطباق

 و دانش پیشرفت باالی سرعت با بودنناهماهنگ امروز، جامعة مسائل با نبودن(، مرتبط2008

(، رشد 19، ص1389 ،مهرفتحی واجارگاه و محمدی)ة درسی گوناگون برنام یهابخش گسیختگی

های آموزشی مختلف، شود نظامکه سبب میهای زندگی آموز و دوری وی از واقعیتی دانشبعدتک

ی درسی )مهرمحمدی و هابرنامه دهیسازمانرویکرد مسلط با وجود مزایایی برای این نوع از 

از آن ( 1377سیلور، الکساندر و لوئیس، ) ابلیت کنترلنظم نسبی، سادگی و ق شامل (1399حسینی، 

 فاصله بگیرند. 

های بسیار مهم و مورد تأکید در بهبود و ارتقای اگرچه برنامة درسی تلفیقی یکی از روش

راحتی ممکن نیست. زیرا تأمل در معنا و مفهوم تلفیق، انواع های درسی است، اما انجام آن بهبرنامه

های خاص خود ها و پیچیدگیدهد انجام این مهم دشواریختلف تلفیق نشان میتلفیق و الگوهای م

ای، ایجاد شده موضوعی و رشتهتر، تلفیق به معنای گذشتن از مرزهای تثبیترا دارد. به بیانی دقیق

گذاری در برنامة درسی و برقرارکردن رابطة میان بخش هدفوحدت و سازگاری میان منابع الهام

(. همچنین، تلفیق انواع گوناگونی مانند 1392ر و متفرق یادگیری است )مهرمحمدی، اجزای متکث

ای )صفرنواده، محمدی فارسانی و ی و فرارشتهارشتهانیمی، ارشتهی، چندارشتهدهی درونسازمان

ق ، تلفیندهایو فرا هامهارت(، تلفیق محتوا تلفیق 1390؛ عراقیه و همکاران، 1394، آبادقوامجعفری 

های درسی شود. مسلماً گذار از برنامه( را شامل می1390را )احمدی، گدانشگاه و فرد و تلفیق کل

ها در قالب یک برنامة درسی مشترک یا محور مانند علوم، ریاضی، زبان و غیره و تلفیق آنموضوع

ت مجزا به چه عام کاری بسیار دشوار است. زیرا قبل از هر اقدامی باید تعیین شود که این موضوعا

 شکلی قرار است کنار هم قرار داده شوند.

های درسی های مختلفی وجود دارد. به زعم شوبرت، تلفیق برنامهدربارة چگونگی تلفیق دیدگاه

تلفیق  انواع 4کوبزشود. از نظر جیها و هستة اصلی تقسیم میهای گسترده، پروژهبه سه دستة حوزه

                                                           
1. Taber  

2. Mei  

3. Park 
4. Jacobs 
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شده و کامل است. هانتر و شیرر تلفیق را روز تلفیقای، بهرشتهانهای موازی، مکمل، میشامل رشته

کنند. کیس( از تلفیق محتوا، تلفیق یا موضوع تقسیم میکردن، هماهنگی، فرایندها و تم به انواع محاط

کنند و به زعم گرا و تلفیق مدرسه و فرد به عنوان انواع تلفیق یاد میها و فرایندها، تلفیق کلمهارت

آموز ها و بین عواطف دانشمحور مهارتای، حول رشتهپ و همکاران انواع تلفیق شامل تلفیق میاننی

 (.1387و برنامة درسی مدرسه است )مهرمحمدی، 

تعدد انواع برنامة درسی تلفیقی و پیچیدگی آن البته معنایی دیگر نیز در درون خود دارد و آن 

های آموزشی مختلف است. به بیانی های درسی نظامبرنامه بودن انواع یا الگوهای تلفیق درمتفاوت

یک الگو یا رویکرد برنامة  بها بر انجام آن دارد وتر، بستر یا محیط تلفیق اثری ارزشمند و گراندقیق

ها تعمیم داد. مسلماً بستر و محیط آموزش و توان به تمام بسترها یا محیطدرسی تلفیقی را نمی

فرهنگیان نیز از بسیاری جهات متفاوت از سایر دانشگاه هاست. بنابراین، برای یادگیری در دانشگاه 

های درسی آن، نیز نیاز است الگوی مناسب ارائه شود. اینکه این الگو چیست و تلفیق در برنامه

دهد. متناسب عناصر چهارگانة برنامة درسی چه ویژگی هایی دارد، موضوع این مقاله را تشکیل می

توان به برنامة درسی ادشده، سؤال اساسی این پژوهش این است که با چه الگویی میبا مطالب ی

 تلفیقی در دانشگاه فرهنگیان پرداخت؟

 شناسی پژوهشروش

ها؛ گردآوری داده ( چگونگی؛ ب( هدفانسانی، پژوهش براساس سه مالک الف-در علوم رفتاری

(. این پژوهش، 1385و حجازی،  شود )سرمد، بازرگانحاکم بر روش تعیین می ( چارچوبج

و  هاها و گردآوری آنای کاربردی است و براساس نوع دادهبراساس هدف، پژوهش از نوع توسعه

های کیفی به انواع مختلفی پژوهش استفاده شد. 1عامهمچنین چارچوب حاکم، از نوع پژوهش کیفی 

های عنوان روشگاری، پدیدارشناسی بهنبنیاد، قومهای کیفی مانند دادهشوند. برخی روشتقسیم می

های انتقادی عنوان روشهای فمینیستی به پژوهی، پژوهشتفسیری و برخی دیگر مانند اقدام

های کیفی مانند هایی وجود دارند که از فرایندهای پژوهششوند. در این بین، روشبندی میتقسیم

                                                           
1. Generic Qualitative Method 
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به صورت کیفی قابل گردآوری است. این دسته ها های آنکنند و دادهمصاحبه و مشاهده استفاده می

(. در این 2003، 1ری و میلشود )کائلی، های کیفی عام شناخته میها با عنوان پژوهشاز پژوهش

های کیفی سر و کار داشته و از مصاحبه و سندکاوی استفاده کرد. پژوهش نیز، پژوهشگر با داده

 بنابراین، روش آن کیفی از نوع عام بود.

. 2ها و مقاالت؛ ها، کتاب. مطالعات، پژوهش1پاسخگویی به سؤاالت پژوهش نیز شامل  منابع

. متخصصان برنامة درسی و اساتید دانشگاه 3اسناد مرتبط با برنامة درسی دانشگاه فرهنگیان؛ 

ها، حداکثر ممکن فرهنگیان بود. بنابراین، نمونة آماری پژوهش در بخش مطالعات و پژوهش

طور عام و تلفیق در های ممکن بود که با بحث تلفیق در برنامة درسی بهالت و کتابمطالعات، مقا

طور خاص ارتباط داشتند. در بخش اسناد، دو سند تحول بنیادین آموزش معلم بهبرنامة درسی تربیت 

 ( و اساسنامة دانشگاه فرهنگیانشود)سندی که بنیاد تأسیس دانشگاه فرهنگیان محسوب میو پرورش 

نفر از متخصصان حوزة  37داد و در بخش متخصصان، نیز با تعداد نمونة پژوهش را تشکیل می

صورت هدفمند مصاحبه شد. این بخش از نمونه تا اشباع نظری پیش شده بهبرنامة درسی انتخاب

 رفت. 

ها و اسناد از فرم تحلیل محتوای های پژوهش در بخش مطالعات و پژوهشبرای گردآوری داده

شده استفاده شد. مشخصات افراد هدایتابع و در بخش متخصصان از فرم مصاحبة نیمهمن

 کننده در مصاحبه به شرح زیر بود:شرکت
 

 کنندگان در مصاحبه. مشخصات شرکت1جدول 

 رشته مدرک تحصیلی جنسیت شوندهکد مصاحبه

 ریزی درسیبرنامه دکتری مرد 1

 ریزی درسیبرنامه دکتری مرد 2

 ریزی درسیبرنامه دکتری مرد 3

 ریزی درسیبرنامه دکتری زن 5

 ریزی درسیبرنامه دکتری زن 6

 ریزی درسیبرنامه دکتری مرد 8

                                                           
1. Caelli, Ray & Mill 
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 رشته مدرک تحصیلی جنسیت شوندهکد مصاحبه

 ریزی درسیبرنامه دکتری زن 11

 ریزی درسیبرنامه دکتری مرد 12

 ریزی درسیبرنامه دکتری زن 14

 یریزی درسبرنامه دکتری مرد 15

قبول بودن و قابل  معتبربودن، اعتماد بودن قابلاساس معیارهای  های بردر این بخش روایی داده

نگری( منابع سویهسازی )سه(، از طریق بررسی و بازبینی توسط همکاران و مثلث1391)کرسول، 

گر، تحلیل های ذاتی ناشی از به کارگیری یکسازی غلبه بر سوگیریها سنجیده شد. هدف مثلثداده

گانه یادشده استفاده شد. منظور از منابع سه گر، روش یا نظریه در مطالعات است. برای اینمشاهده

به این معنا که  گذار انجام گرفت.های پژوهش نیز به روش توافق بین دو کدگذار یا رمزپایایی داده

یانگین ضریب پایایی با محاسبة ضریب همبستگی بین دوکدگذار پایایی هر کد مشخص شد که م

 کدگذارانبود که ضریب پایایی مناسبی است و حاکی از آن است که بین  86/0برابر با  کدهابرای 

 وجود دارد.  هامؤلفهتوافق باالیی در همسویی با انتخاب 

های پژوهش که کیفی بود، از تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل در نهایت، متناسب با نوع داده

ارتباطی، سیاسی ی هاامیپعلمی و معناشناسی اده شد. تحلیل محتوا عبارت است از تحلیل ها استفداده

توانند که میبندی به اطالعاتی منظم قواعد مقوله وعینی و غیره که در آن محتوا از طریق بکارگیری 

تحلیل محتوای  و(. مراحل تجزیه 1373یابد )هولستی، مقایسه شوند، تغییر شکل می باهمو خالصه 

 نظر ازگیری است، ها و نتیجهها، عرضة دادهداده( شامل تلخیص 1393) بازرگان زعم بهکیفی نیز 

. آزمون 3ها، دادهبندی . طبقه2ها، ی دادهدهسازمان. 1( دربرگیرندة 1377من )مارشال و راس

 نظر ازتن و تهیة گزارش است، . نوش5ها، مختلف این داده هایوجو برای توجیه. جست4ها، فرضیه

ها با هدف شناسایی مضامین، دورنمایه و . مطالعة اولیه و اصلی یادداشت1( شامل 1385هومن )

ها دار در یادداشت. رمزگذاری هرگونه الگوی نظام2فرضیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرند و 

استفاده شد. ( 1385ل مد نظر هومن )محتوای عمیق است. در این پژوهش از مراح و انجام تحلیل

ها، از سند برنامة درسی ملی، مقاالت، پژوهش آمدهدستبهبه این صورت که ابتدا محتوای اطالعات 



458                                                       1401بهار ، 1، شمارة 11ورة مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، د 

 

ها و کدهای مربوط به هر بندی و کدگذاری شد. سپس، مقولهها مقوله، مطالعات، و مصاحبههاکتاب

 چهاربرنامة درسی تلفیقی دانشگاه فرهنگیان در زی مقوله مربوط آورده شده و در نهایت، الگوی 

شد. تحلیل محتوای کیفی این بخش از طریق هدف، محتوا، روش و ارزشیابی استخراج  عنصر

 م گرفت.انجا 1یایدافزار مکس کیو نرم

 های پژوهشیافته 

 اند از:های آن عبارتهای پژوهش، یافتهمتناسب با پرسش

هایی قی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان ناظر بر چه ویژگیبرنامة درسی تلفی پرسش اول:

 است؟

های برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در گام اول این برای شناسایی ویژگی

. سندکاوی اسناد مرتبط با 2ها و مقاالت، ها، کتاب. مطالعات، پژوهش1گانه ها از منابع سهویژگی

. مصاحبه با متخصصان برنامة درسی و اساتید دانشگاه فرهنگیان 3اه فرهنگیان، برنامة درسی دانشگ

استخراج شد. برای این منظور، محتواهای منابع یادشده مرور، تحلیل و در قالب جدول آورده و کد 

 های زیر است:های این گام به شرح جدولهایی از یافتهها تعیین شد. نمونهباز آن

 ها و مقاالتا، کتابهمطالعات، پژوهش .1
 

های برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان براساس محتوای های مربوط به ویژگی. برخی تحلیل2جدول 

 ها و مقاالت ها، کتابمطالعات، پژوهش

 کدباز عبارت منبع

بهاری بیگ  عصاره،
عربی جونقانی  باغلو،

(1398 ) 

تمرکز  معلم کنونی،درسی تربیت های تأثیرگذار بر برنامة مؤلفه
بر پژوهش، صالحیت و شرایط اجرایی و قابلیت 

المللی پذیری هستند که در محافل علمی ملی و بینانعطاف
 اند.بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته

 محوریپژوهش

 توجه به شرایط اجرایی

 پذیریانعطاف

نوریان، خسروی 
بابادی و نوروزی 

(1397) 

تئوری و  دروس های معلمی،حتوا شایستگیدر شاخص م
 عملی و تخصصی باید مد نظر قرار گیرد.

 ی و تخصصیعمل تلفیق تئوری،

                                                           
1. Max QDA   
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 کدباز عبارت منبع

صادقی، هدایتی و 
 (1396فر )میثاقی

 :معلم تربیت در کیفیت نشانگرهای و ابعاد
 و ملی انتظارات و نیازها با مطابق هامأموریت و اهداف

 .استالمللی بین

ازها و انتظارات تناسب هدف با نی
 المللیملی و بین

الماسی و همکاران 
(1396 ) 

 ایحرفه هایشایستگی آستانة به دانشجومعلمان رسیدن برای

 هااولویت برنامة درسی از در عمل و تلفیق نظریه معلمی،

صورت به عملی و نظری یادگیری آن در شود کهمی محسوب
 .شود انجام توأمان و متناوب

 عمل تلفیق نظریه و

عطاران و همکاران 
(1396) 

سازی با  قابلیت تغییر در برنامة درسی در جهت سازگار
تربیت مجریان برنامة درسی  تغییرات محلی و اجتماعی،

رویکرد مشارکتی در برنامة درسی از  ورز و توجه بهاندیشه
 .معلم است اصول مهم برنامة درسی تربیت

سازگارسازی با تغییرات محلی و 
 یاجتماع

 ورزتربیت مجری اندیشه

 رویکرد مشارکتی به برنامة درسی

مهدوی هزاوه و 
 (1396همکاران )

ساز معلم فکور و تصمیم تواند به تربیتبهترین برنامه که می
های ای است که بر اساس موقعیتمنجر شود طرح و برنامه

دیگر  عبارت های واقعی و بهواقعی کالس طراحی شود تجربه
 حین و بعد از آن. تأمل در قبل، بالینی و

 های واقعی کالس درستجربه

زاده، کرمی و یوسف
(1396) 

کردن دانشجومعلمان ... باید دانش محتوایی، دانش برای آماده
به  تربیتی، عمل تربیتی و نگرش دانشجومعلمان تقویت شود؛

 دیگر باید به نیازهای دانشجومعلمان در سه بعد دانش،عبارت 
 و نگرش توجه شود.مهارت 

توجه به نیازهای دانشجومعلمان 
در سه بعد دانش، مهارت و 

 نگرش

 ( 1392مهرمحمدی )

 ایحرفه عناصر تربیت باید استعداد معلمبرنامة درسی تربیت

در  مشارکت توان و پژوهندگی یادگیرندگی، هایویژگی با
 داشته را فکور معلمتربیت  همان یا ایحرفه دانش صحنة خلق

 .باشد
معلم مشتمل بر تربیت تخصصی، توجه به چهارضلعی تربیت 

ای، برنامة ورود به حرفة معلمی و اجرای تربیت حرفه
 معلم مورد نظر نگارنده است.مشارکتی برنامة درسی تربیت 

 یادگیرندگی دانشجومعلم

 پژوهندگی دانشجومعلم

 ایمشارکت در خلق دانش حرفه

 ایتلفیق تربیت تخصصی و حرفه

 برنامة ورود به حرفة معلمی

 اجرای مشارکتی برنامة درسی

 امین خندقی و
 (1390بزرگ )جامه

های مربوط به فراگیر )تناسب محتوا با نیازها و توجه به جنبه
یافتن محتوا بر اساس سازمان مقاصد دانشجومعلمان،

حوزة تخصصی دانش )تأکید بر فرایند  شاگردمحوری و ...(،
ای در توجه به حقایق حرفه در تهیة محتوا، یادگیری –یاددهی

معلم های علمی و ...( در برنامة درسی تربیت کنار دریافت
 حائز اهمیت است.

توجه به عالیق و نیازهای 
 دانشجومعلمان

تناسب محتوا با نیازهای 
 دانشجومعلمان
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 کدباز عبارت منبع

نژاد و ذکاوتی مالیی
 ( 1386قراگوزلو )

راهبردهای تلفیق تئوری معلم در طراحی برنامة درسی تربیت 
تدوین  توازن تئوری و عمل در برنامة درسی، و عمل،

تلفیق فاوا در برنامة درسی تربیت  معلم،استانداردهای تربیت 
معلم پیش از برقراری ارتباط مستمر میان نظام تربیت  معلم،

برقراری ارتباط میان  مدارس، ها وخدمت با دانشگاه
ضمن خدمت و ایجاد هماهنگی های پیش از خدمت و آموزش

معلم از اهمیت شایان توجهی  کنندة تربیتمیان نهادهای اداره
 برخوردار هستند.

 تلفیق تئوری و عمل

 معلمی تربیتاستانداردهاتدوین 

ی پیش و ضمن هاآموزشارتباط 
 خدمت

 تلفیق فاوا در برنامة درسی

ایجاد هماهنگی میان نهادهای 
 معلمکنندة تربیت اداره

 (2020) 1نورمن و وال

همکاری با  ان برایمعلمدانشجوفرصتی برای  کردنراهمف
، سن و ساالن خود برای ایجاد تجارب یادگیری مشابههم

این امکان را برای و  ابزاری قدرتمند در آموزش معلمان است
. عملی تئوری را پر کنند ةفاصلکه کند مربیان معلم فراهم می

میدواریم که داوطلبان معلم بتوانند از طریق این پروژه، ما ا
ای ریزی درسی بین رشتهدانش و مهارت خود را برای برنامه

 یند مشارکتی افزایش دهند.او تلفیقی از طریق یک فر

 ایجاد تجارب یادگیری 

 محوریمشارکت

 افزایش دانش و مهارت

 پرکردن خأل عملی و نظری

 2دوکندورف و سوالر
(2018)  

غنی از فناوری از طریق افزایش توانایی  های یادگیریمحیط
دانشجویان در کشف، بازسازی )یا بازآفرینی( و توضیح 

های رسمی سبب م، بین بازنمایی گرافیکی و برداشتیمفاه
 .شوندتقویت دانشجویان می

 محیط یادگیری غنی فناوری

 کشف، بازسازی و بازآفرینی

)نقل شده در  3لوپ
 (2017، 4القمدی

باید یادگیرندگان،  در ارتباط باآمیز برنامة درسی تموفقی تلفیق
و در عین حال  باشد برای آنان دارامبتنی بر استاندارد و معن

 ها را برای حل مسائل دنیای واقعی به چالش بکشد.آن

 استانداردمحوری

 معناداری یادگیری

 حل مسائل دنیای واقعی

 (2016) 5بین

دانش برای مسائل و تلفیق برنامة درسی شامل به کارگیری 
 های دارای اهمیت فردی و سازمانی است.نگرانی

ریزی مشارکتی، دانش تلفیق برنامة درسی با تأکید بر برنامه
ای، مسائل زندگی واقعی و سازماندهی یکپارچه دستیابی زمینه

طیف وسیعی از دانشجویان به دانش را مهیا کرده و در نتیجه 
ه موفقیت در اختیار های بیشتری برای رسیدن بفرصت

 دهد.دانشجویان قرار می

کارگیری دانش در حل تلفیق و به
 مسائل

 محوری مشارکت

 مسائل زندگی واقعی 

 زندگی یکپارچه

 های یادگیریایجاد فرصت

                                                           
1. Norman & Wall  

2. Duckendorf & Solar  

3. Loop  

4. Alghamdi  

5. Beane 
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 کدباز عبارت منبع

 ( 2016) 1کائور و کائور

 انتقادی تفکر مهارت قبیل از آینده معلمان الزم هایشایستگی

ی نشانگرها ترینجمله مهم از را ایحرفه هایشایستگی و

 آید.می شمار بهمعلم کیفیت در تربیت

 توجه به تفکر انتقادی

 ایهای حرفهشایستگی

 2اروزمیت و وود

(2015) 

دالیل عمدة معلمان برای استفاده از برنامة درسی تلفیقی شامل 

 تناسب، ارتباط، دانش و فهم است.

 تناسب 

 ارتباط 

 دانش و فهم

 3بوید و هیپکیز

(2012) 

آموزان دانش موضوعات مرتبط بایادگیری اگر در اطراف 

 سازمان یابد، معنادارتر است

 معناداری یادگیری 

 آموزانموضوعات مرتبط با دانش

 4مک نلی و بلیک

(2012) 

ای معلم در گرو تعامل سازندة نظریه و عمل است تربیت حرفه

در اختیار  . برای دانشجومعلمانی که دو ابزار نظریه و عمل را

شوند و از یکدیگر منفک نخواهد دارند، نظریه و عمل یکی می

 بود.

 تعامل نظریه و عمل

النگ، مورگان و 

 (2010) 5هریس

بر تغییرات معاصر در یادگیری  کنندةمنعکسبرنامة درسی 

استفاده ها تفاوتتوانند از تغییرات و افرادی تمرکز دارد که می

به جای داشتن دانش کافی، ، یرندکنند، هنگام پیشرفت یاد بگ

این نوع از  د.نپذیری و خالقیت داشته باشهمکاری، انعطاف

 ای خواهد بود. رشتهای میانیادگیری به طور فزاینده

 پذیری انعطاف

 خالقیت

 ایرشتهتلفیق میان

 . اسناد مرتبط با برنامة درسی دانشگاه فرهنگیان2

و پرورش سی دانشگاه فرهنگیان شامل سند تحول بنیادین آموزش ترین اسناد مرتبط با برنامة درمهم

ها کدهای مربوط به برنامة درسی تلفیقی دانشگاه، و اساسنامه این دانشگاه بود که در هر یک از آن

 احصا شد. 3به شرح جدول 
 

                                                           
1. Kaur & Kaur  

2. Aerosmith & Wood 

3. Boyd & Hipkins  

4. Mc Nally & Blake  

5. Long, Moran & Harris 
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 های برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بر اساس . ویژگی3جدول 

 ساسنامة دانشگاه فرهنگیانمحتوای ا

 کدباز عبارت عنوان سند

سند تحول 

بنیادین 

و آموزش 

 پرورش

 :11 هدف عملیاتی )راهکار(

معلم با تنظیم اصول حاکم بر برنامة درسی تربیت ها و بازبازمهندسی سیاست»

ای معلمان در سطح ملی های حرفهتأکید بر کارورزی و انطباق سطح شایستگی

قتضیات الگوی برنامة درسی در نظام تعلیم و تربیت و طراحی و جهانی با م

و نگهداشت معلمان  تیترب های جذب،های مناسب برای ارتقای شیوهسیاست

 «و پرورشدر آموزش 

 تأکید بر کارورزی

های انطباق با شایستگی

ای معلمان در سطح حرفه

 ملی و جهانی

اساسنامة 

دانشگاه 

 فرهنگیان

دانشگاهی است: برای تأمین، تربیت و توانمندسازی منابع  دانشگاه فرهنگیان،

وپرورش، پیشرو در آموزش، پژوهش، تولید و ترویج انسانی وزارت آموزش

های وپرورش، سرآمد در آموزش و شایستگیعلم نافع موردنیاز آموزش

های نوین گیری از فناوریمعلم، توانمند در بهره ای و تخصصی تربیتحرفه

ها، مبتنی بر معیارهای نظام اسالمی، تربیتی در انجام مأموریتآموزشی و 

گیری هویت سازی برای شکوفایی فطرت، استعدادها و شکلتوانمند در زمینه

علمی و  هیئت انقالبی دانشجومعلمان، برخوردار از -ایرانی - اسالمی ةیکپارچ

جو ح، تعالیمدیران مؤمن، آراسته به فضائل اخالق اسالمی، عامل به عمل صال

مهدوی(، وابسته به  ةعدل جهانی )جامع ةآفرین، باورمند به جامعو تحول

پرورش که طبق مفاد این اساسنامه، مصوبات شورای عالی  و وزارت آموزش

پرورش و علوم،  و انقالب فرهنگی، ضوابط و مقررات وزارتین آموزش

 .دشوتحقیقات و فناوری و قوانین و مقررات مربوط اداره می

تلفیق آموزش و پژوهش، 

 تولید و ترویج علم

های گیری از فناوریبهره

 نوین آموزشی

 مصاحبه با متخصصان برنامة درسی و اساتید دانشگاه فرهنگیان .3

 

 های متخصصانهای برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بر اساس مصاحبهویژگی 4جدول 

کد 
 شوندهمصاحبه

 بازکد عبارت

1 
افزایی تخصصی هایی که مبتنی بر دانشدر برنامة تلفیقی به بحث برنامه

 ای معلمان است.های حرفهمعلمان است بحث مربوط به دانش و مهارت
های دانش و مهارت

 ای معلمانحرفه
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کد 
 شوندهمصاحبه

 بازکد عبارت

2 

 بین از یا و تعدیل مجزا موضوعات یعنی دیسیپلینی نگاه باید اهداف بحث در

برنامة درسی  در مختلف دروس اهداف بین زیادی مشترک نقاط برود اتفاقاً

 را اهداف مشترک نقاط این به توجه با دارد که وجود فرهنگیان دانشگاه

 برنامة گونهاین ارائه کرد ویژگی را تلفیقی رویکرد و کرد بازنویسی توانمی

ایجاد  یکنواختی و هماهنگی مجزا دروس اهداف بین کندمی ایجاب تلفیقی

 باشند. یکسان باید کنند،می تعریف را اهداف که منابعی عبارتی به و شود

 کاربرد عملی در زندگی

 تجربیات واقعی زندگی

 پرهیز از پراکندگی

هماهنگی و یکپارچگی 

 اهداف

6 

ویژگی ششم این است که برنامة درسی تلفیقی باید دیوارهای بلند و مستحکم 

تلف را کوتاه و منعطف گرداند های مخمیان موضوعات و مواد درسی در رشته

کردن پیش از آنکه بخواهیم دانش معینی را به فراگیر القا کنیم به دنبال فراهم

های فردی فراگیران و گسترش های الزم برای شکوفایی قابلیتزمینه

 ها باشد.های فردی و مستقل آنتجربه

ی هاتیقابلشکوفایی 

 فردی

های گسترش تجربه

 رانفردی و مستقل فراگی

8 

های اهداف تلفیق برنامة درسی در دانشگاه فرهنگیان اگر بخواهیم از ویژگی

 کنیم:توانیم به چند ویژگی اشارهصحبت کنیم می

 و عوامل بیرونی توجه به عوامل مؤثر بر تلفیق از جمله عوامل درونی

توجه به نیازهای مخاطبین و تالش برای رفع این نیازها سوم وجود نوآوری 

های دقیق پنجم تمرکز تلفیق اساس نیازسنجی فیق چهارم انجام تلفیق بردر تل

 های فناوریبر حوزه

نکتة مهم دیگر که در تدوین اهداف برنامة درسی تلفیقی باید رعایت شود 

 گانه در آن است.های سهانسجام اهداف و رعایت توازن حیطه

توجه به نیازهای 

 مخاطبین

 وجود نوآوری در تلفیق

 تلفیق با فناوریتمرکز 

انسجام اهداف و توازن 

 گانهسهی هاطهیحبین 

12 

یک نکته در خصوص ویژگی محتوا در برنامة درسی تلفیقی توجه به میزان 

روزترین محتوا و گیری از بهای که با بهرهگونهاهمیت و اعتبار آن است که به

یش یابد همچنین، مندی فراگیران افزاارتباط آن با نیاز مخاطبین میزان عالقه

بودن و تناسب آن با اهداف نیز یکی از طراحی محتوای آمیخته کاربردی

 هایی است که باید به آن توجه کرد.ترین ویژگیمهم

روزترین گیری از بهبهره

 محتوا

 ارتباط با نیاز مخاطبین
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کد 
 شوندهمصاحبه

 بازکد عبارت

14 

ها متفاوت با توجه به اینکه تدریس در دانشگاه فرهنگیان با سایر دانشگاه

ای در این دانشگاه دارد، زیرا هدف از تدریس در این ت و جایگاه ویژهاس

های نیست. بلکه آموزش روش اطالعات صرفاً انتقال مطلوب دانشگاه

منظور آماده کردن دانشجویان برای استفاده مناسب از بهترین تدریس به

های تدریس در آینده یکی دیگر از اهداف آن است. بنابراین، از روش

های عنصر یاددهی و یادگیری مطلوب در برنامة درسی تلفیقی دانشگاه یویژگ

 زمان:زمان و ناهم. تدریس هم1توان به چند مورد اشاره کرد فرهنگیان می

منظور از این نوع تدریس ترکیب تدریس آنالین و آفالین است. نکتة دوم 

دیگری توان به ویژگی های ترکیبی است. همچنین، میگیری از روشبهره

شناختی در تدریس است اشاره کرد و آن توجه به رویکردهای نوین روان

های کشورهای صاحب سبک در این حوزه ضمن اینکه استفاده از تجربه

 تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.می

زمان و تدریس هم

 زمانناهم

های استفاده از روش

 ترکیبی

رویکردهای نوین 

 شناختیروان

ین و ترکیب تدریس آنال

 آفالین

5 

منظور از برنامة درسی تلفیقی استفاده از تجربیات فراگیران و آمیختن ساخت 

های یاددهی یادگیری در مورد روش شناختی و تجربی آنان با علوم روز است.

های تدریس مشارکتی های عملی و روشفعالیت های فعال تدریس،روش

عملکردی و مشاهده  هایموردنظر است. در خصوص ارزشیابی هم آزمون

دهی محتوا به شکل در خصوص سازمان رفتار یادگیرندگان مدنظر است.

 بایست محتوا بر اساس بوم طراحی گردد.تلفیقی می

 تلفیق تئوری و عمل

 آزمون عملکردی

 مشاهده رفتار

 روش تدریس مشارکتی

محتوا بر مبنای 

 یسازیبوم

15 

های گیری از روشه فرهنگیان بهرهبرای ارزشیابی برنامة درسی تلفیقی دانشگا

توان به روش پوشه کار یا عنوان نمونه مینوین ارزشیابی مدنظر است به

خصوص های جدید ارزشیابی بهپورتفولیو اشاره کرد ... با توجه به روش

های ارزشیابی فرایندی و روش پروژه گیری از روشعملی و نظری است بهره

 ه تدوین برنامة درسی تلفیقی مؤثر و مفید باشد.تواند در تکمیل زنجیرنیز می

های گیری از روشبهره

 نوین ارزشیابی

 استفاده از پوشة کار

های استفاده از روش

 ارزشیابی عملی و نظری

استفاده از روش 

 محورپروژه
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کد 
 شوندهمصاحبه

 بازکد عبارت

11 

ای باشد که موضوعات گونهتلفیق محتوا جهت برنامة درسی تلفیقی باید به

افتن موقعیتی مستقل در برنامة درسی نباشد زیرا در تلفیقی جدید درصدد ی

این صورت مجبور به جابجا شدن با بقیه موضوعات و باز کردن جایی برای 

خود هستند و نتیجه آن ممکن است متراکم شدن هر چه بیشتر موضوعات 

درسی باشد و این کار عمالً مشکل محتوایی برنامة درسی دانشگاه فرهنگیان 

ای دهی محتوای تلفیقی باید به شیوهبنابراین سازمان کرد؛ را بیشتر خواهد

باشد که ضمن ایجاد درک مناسب از محتوای جدید تلفیقی زمینة درک و فهم 

سایر موضوعات را نیز فراهم کند. ... ویژگی مهم دیگر برنامة تلفیقی که باید 

باط در محتوا رعایت شود، ارتباط بین آن بازندگی واقعی و در حقیقت ارت

 بین مهارت و دانش در دانشگاه فرهنگیان است.

ارتباط محتوا بازندگی 

 واقعی

3 

 گذاردمی آزمون محک به را دروس همة که جامع آزمون برنامة یک است بهتر

 دانشگاه آموزیمهارت هایدوره در فقط این ولی شود، زمان طراحیهم

 افتد.می اتفاق( 28 مادة) فرهنگیان

 آزمون جامع

کد باز( از طریق  620گانة یادشده )بیش از گام دوم، کدهای باز به دست آمده از منابع سهدر  

تلفیق و ترکیب به کدهای محوری تبدیل شدند. سپس، کدهای محوری مرتبط با هر یک از عناصر 

 های عناصر برنامة درسی مطرح شدند:چهارگانة برنامة درسی، به شرح زیر تفکیک و در قالب ویژگی

 های اهداف برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان( ویژگیالف

 اتکا بر اسناد فرادستی -

 محور بودنشایستگی -

 استانداردمحور بودن هدف برنامة درسی -

 نیازمحور بودن هدف برنامة درسی -

 همگامی نظریه و عمل -

 محوریمهارت -
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 تناسب با فناوری روز -

 نشمبتنی بر تولید دا -

 توجه به تفکر انتقادی -

 محوریمسئله -

 بودنمشارکتی -

 فاوامحور بودن -

 محوریپژوهش -

 بودن بر تجربه و زندگی واقعیمبتنی -

 پذیریانعطاف -

 های محتوای برنامة درسی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیانب( ویژگی

 مبتنی بر فناوری -

 تنوع -

 روزآمدی -

 انسجام -

 های علمی چندگانهط با حوزهارتبا -

 تناسب با فرد و نیاز مخاطب -

 بومتناسب با جامعه و زیست -

 های یادگیرینگارش در قالب فرصت -

 پذیریانعطاف -

 یادگیری تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان-های یاددهیهای روشج( ویژگی

 محوریپروژه -

 تلفیق نظریه و عمل -

 مبتنی بر اکتشاف -
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 فعال و نوین -

 گروهی -

 مشارکتی -

 مبتنی بر حل مسئله -

 در محیط واقعی -

 مبتنی بر عمل و کارگاهی -

 خودانگیختگی یادگیرنده -

 های ارزشیابی تلفیقی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیانهای روشد( ویژگی

 عملکردمحوری -

 گراییعمل -

 فرایندی -

 جامعیت )فرایند و برونداد( -

 بر حل مسائل واقعیمبتنی  -

  های متعددمبتنی بر روش -

 چندابزاری بودن -

 کاربرد آموخته در عمل -

 چندمرجعی -

های برنامة درسی تلفیقی دانشگاه فرهنگیان بر اساس شکل و در نهایت، در گام پایانی، ویژگی

 تنظیم شد.  1
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 های برنامة درسی تلفیقی دانشگاه فرهنگیان. ویژگی1شکل 

 گیرییجهبحث و نت

ها دارد. های آموزشی نقشی پررنگ در موفقیت یا شکست آنعنوان قلب نظامهای درسی بهبرنامه

هاست. بودن آنهای آموزشی، تلفیقیهای درسی منجر به موفقیت نظامهای برنامهیکی از ویژگی

بودن یقیهای درسی دانشگاه فرهنگیان نیز از این قاعده مستثنا نیست و در صورت تلفبرنامه

ها امیدوار شد. در حالی که بررسی شرایط موجود نشان توان به موفقیت آنهای درسی میبرنامه

محور بوده و در قالب موضوعات علمی مختلف تنظیم های درسی این دانشگاه موضوعدهد برنامهمی

گیان را تلفیقی کرد، توان برنامة درسی دانشگاه فرهنهایی میبنابراین، اینکه با چه ویژگی اند؛شده

های نظری موضوع گانة اسناد باالدستی دانشگاه، بنیانموضوع این مقاله بود. برای این امر از منابع سه

های این پژوهش اگر اهداف برنامة درسی این اساس یافته و مصاحبه با متخصصان استفاده شد. بر

همگامی  نیازمحور، ر، استانداردمحور،محوصورت شایستگیدانشگاه با اتکا بر اسناد فرادستی و به
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 مبتنی بر تولید دانش، با توجه به تفکر انتقادی، متناسب با فناوری روز، محور،مهارت نظریه و عمل،

 بودن بر تجربه و زندگی واقعی،مبتنی محوری،پژوهش فاوامحور بودن، بودن،مشارکتی محوری،مسئله

اند. محتوای ل کرد که صورت تلفیقی نگاشته شدهتوان استدالتدوین شود، می پذیریانعطاف

های علمی ارتباط با حوزه روزآمدی، انسجام، تنوع، های درسی این دانشگاه مبتنی بر فناوری،برنامه

شده باشد و در بوم و منعطف تهیه تناسب با جامعه و زیست تناسب با فرد و نیاز مخاطب، چندگانه،

نظر گرفت. این برنامه  تواند آن را محتوای تلفیقی دره باشد، میشدهای یادگیری تنظیمقالب فرصت

مبتنی بر حل  گروهی، محور، تلفیق نظریه و عمل، مشارکتی، اکتشافی، فعال و نوین،صورت پروژهبه

ها خودانگیختگی یادگیرنده اجرا شوند، اجرای آن مبتنی بر عمل و کارگاهی، مسئله، در محیط واقعی،

ها نیز عمل و عملکردمحوری، حل مسائل واقعی از طریق شود. و در ارزشیابی آنیتلفیقی قلمداد م

یادگیری، از منظر خود یادگیرنده، -ها در عمل یاددهیها و ابزارهای متعدد، کاربرد آموختهروش

توان استدالل کرد که ارزشیابی این گیری از ابزارهای مختلف رعایت شود، میاستاد و دیگران و بهره

صورت شده است. در نهایت، اگر همة موارد یادشده به صورت تلفیقی تنظیمهای درسی بهامهبرن

 شده باشد، برنامة درسی این دانشگاه تلفیقی خواهد بود. تلفیقی تنظیم

عنوان یکی از منابع های قبل یاد شد، مبانی نظری و پیشینة پژوهشی بهطور که در بخشهمان

های اهداف برنامة درسی مورد استفاده قرار گرفت. بنابراین، ویژگی گانه گردآوری اطالعاتسه

(، الماسی و همکاران 1396)فر های صادقی، هدایتی و میثاقیتلفیقی دانشگاه فرهنگیان با یافته

(، 1394نژاد و امیری )(، احمدی، سبحانی1392(، مهرمحمدی )2016) کائور و کائور(، 1396)

هزاوه و همکاران مهدوی (، 1386) نژاد و ذکاوتی قراگوزلو، مالیی(1396عطاران و همکاران )

(، امراله 1397(، فتحی و همکاران )1394(، معروفی و کرمی )1396زاده )(، کرمی و یوسف1396)

های زیر مصادیقی ( همخوانی دارد. نمونه1390) بزرگجامه خندقی و(، و امین1393زاده )و حکیم

 فربا یافتة صادقی، هدایتی و میثاقی« نیازمحوربودن اهداف برنامة درسی»تة از این همخوانی است یاف

المللی را از بین و ملی انتظارات و نیازها بامعلم های تربیت مأموریت و اهداف( که مطابقت 1396)

با یافتة « همگامی نظریه و عمل»داند، همخوان است. یافته معلم مینشانگرهای کیفیت در تربیت 

 هایهای شایستگیاولویت از برنامة درسی را در عمل و ( که تلفیق نظریه1396سی و همکاران )الما



470                                                       1401بهار ، 1، شمارة 11ورة مطالعات آموزشی و آموزشگاهی، د 

 
( که بر راهبردهای تلفیق تئوری 1386) نژاد و ذکاوتی قراگوزلودانند؛ یافته مالییمی معلمی ایحرفه

راسماعیل، امین معلم ابرام دارند و یافته پوتوازن تئوری و عمل طراحی برنامة درسی تربیت و عمل و

های درسی دانشجومعلمان همسو ( مبنی بر تلفیق تئوری و عمل در برنامه1397خندقی، مهرام )

( که مهارت تفکر انتقادی را از 2016) کائور و کائوربا نتیجة « توجه به تفکر انتقادی»است.یافته 

با یافته « محوریوهشپژ»گیرند، همخوانی دارد. یافتة نظر می ای معلمان درهای حرفهشایستگی

 معلم تأکید دارد، یافتة عصاره، های درسی تربیت( که بر پژوهندگی در برنامه1392مهرمحمدی )

های تأثیرگذار بر برنامة ( که تمرکز بر پژوهش را از مؤلفه1398) عربی جونقانی بهاری بیگ باغلو،

در زمینة فاوامحور « فاوامحور بودن»کنند، همخوانی دارد. یافتة معلم کنونی عنوان میدرسی تربیت 

کارگیری فاوا ( مبنی بر ضرورت به1390معلم، یافتة امین خندقی و اسدخانی )برنامة درسی تربیت

( و یافتة کوشی و سلطانی 1394معلم؛ یافتة منفردی راز و همکاران )های درسی تربیت در برنامه

علم به فناوری اطالعات و ارتباطات همخوانی مهای درسی تربیت ( در زمینة تجهیز برنامه1397)

 دارد. 

(، نوریان، 1398) عربی جونقانی ی بهاری بیگ باغلو،هاافتههای پژوهش با یدر بخش محتوا یافته

 ( همخوانی دارد. 1390) بزرگجامه (، امین خندقی،1397) خسروی بابادی و نوروزی

ی مهرمحمدی هاافتهبا ی همخوان های پژوهشیادگیری یافته -یاددهی هایروشدر بخش 

(، منفردی 1398) بهاری بیگ باغلو و عربی جونقانی(، عصاره، 1396(، عطاران و همکاران )1392)

(، و 1395) جمعهامام(، جمشیدی توانا و 1390(، امین خندقی و اسدخانی )1394راز و همکاران )

ی هاافتههای این پژوهش با یی یافتههاآموخته( است. در نهایت، در ارزشیابی از 2014) 1الووسابی

(، قاسمی 1394) آبادمحمدی فارسانی و جعفری قوام، (، صفرنواده2019) 2موس، گودینهو و چائو

 ( همخوان و همسو است. 1397(، و خروشی، نصر اصفهانی و میرشاه جعفری )1397و همکاران )

هنگیان در یک یا چند رشته به طراحی شود دانشگاه فرهای این پژوهش پیشنهاد میبراساس یافته

های درسی تلفیقی بپردازد و در هر یک از عناصر مختلف این برنامه درسی، و تدوین برنامه

 های برنامة درسی تلفیقی را مد نظر قرار دهد. ویژگی

                                                           
1. Al-wossabi 

2. Moss, Godinho & Chao  
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 منابع

ة درسی ای برنامرشتهدهی میان(. سازمان1394نژاد، مهدی، امیری، مهدی )احمدی، پروین، سبحانی

، های آموزشی و یادگیری دانشگاه شاهدپژوهشسازی محتوای دروس. با تأکید بر اثربخش

22(6 ،)122-97. 

 ةای در برنامرشتهرویکرد بین درسی، ةطراحی و سازماندهی محتوای برنام(. 1390احمدی، پروین )

 .آییژ :تهران .درسی تلفیقی

رسی تطبیقی نظام ارزیابی کیفیت برنامة درسی تربیت ( بر1393زاده، رضوان )امراله، امید، و حکیم

(، 9)5، مطالعات برنامة درسی آموزش عالیمعلم در کشورهای کرة جنوبی، انگلستان و ایران. 

25-7. 

 ة(. تحلیلی بر رویکردهای نوآوری در برنام1390) عبدالواسط، اسدخانی، و مقصود ،امین خندقی

ولین همایش ملی در نظام آموزش و پرورش ایران. ادرسی تربیت معلم: بستری برای تحول 
 درسی ایران. ةتحول بنیادین در نظام برنام

های تأملی بر ابعاد محتوای مطلوب در برنامه (.1390)مرضیه  بزرگ،امین خندقی، مقصود، و جامه

 ةهمایش برنام .معلم ایران درسی نظام تربیت ةمعلم و مصادیق آن برای برنام درسی تربیت

 https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1021973.htmlبرگرفته از  .معلم درسی تربیت

  .. تهران: سمتارزشیابی آموزشی(. 1393بازرگان، عباس )

. تربیت معلم؛ مطالعة موردی در چهارده کشور(. 1398بختیاری، ابوالفضل، و احمدی، جمشید )

 .تهران: دانشگاه فرهنگیان

(. التقاط ناسازوار در 1397)بهروز  ،مهرام، و مقصود، امین خندقی ،راحله ،پوراسماعیل

 ةهای برنامشپژوهبنیاد. داده ةدرسی دانشجومعلمان: نظری ةهای عملی برنامگیریجهت
 .1-30(, 1)8, درسی

(. شناسایی الگوی تلفیق برنامة درسی 1393مهر، حمیده )جعفری ثانی، حسین، کرمی مرتضی، و پاک

مطالعات علوم انسانی و فاصلة آن با وضعیت مورد انتظار براساس دیدگاه فوگارتی. 

 .119-134(، 4)5، ای در علوم انسانیرشتهمیان

همایش%20برنامة%20درسی%20تربیت%20معلم
همایش%20برنامة%20درسی%20تربیت%20معلم
همایش%20برنامة%20درسی%20تربیت%20معلم
https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1021973.html
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 مةبرنادر نه رافکورورزی سی تأثیر کار(. بر1395) ضارمحمد ،جمعهممااو  ،، اعظمنااتو یجمشید

(، 1) 6، سیة دربرنامی هاوهشپژی دانشجومعلمان. شد شایستگی هارسی تربیت معلم بر در

20-1. 

ای در ایران: رشتهة اجرای برنامة میانتجرب (.1388اله )نعمت پور،سادات، و موسی میعظ خاکباز،

، ای در علوم انسانیرشتهمطالعات میانورة کارشناسی ارشد آموزش ریاضی. بررسی موردی د

1(4 ،)121-85. 

. مدل مفهومی (1397) سیدابراهیم ،میرشاه جعفری ، واحمدرض، اصفهانی نصر ،پوران ،خروشی

درسی تربیت معلم  ةهای مورد انتظار از دانشجومعلمان در برنامارزشیابی شایستگی

 .5-44، 50 ،ات برنامة درسی ایرانمطالع محور.شایسته

(. بررسی مطلوبیت کیفیت برنامة 1393اهلل )پور، عمران، و نعمتی، ذبیحزاده، حسین، سلیماندایی

المللی همایش بینای از دیدگاه مدرسین. درسی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلم حرفه
 مهرماه. 30، اصفهان، کیفیت در برنامة درسی آموزش عالی

. تهران: های تحقیق در علوم رفتاریروش(. 1385د، زهره، بازرگان، عباسف و حجازی، الهه )سرم

 آگه. 

ریزی درسی برای تدریس برنامه(. 1377سیلور، جی. گالن، الکساندر، ویلیام ام، و لوئیس. آرتور جی )
 نشر. نژاد، مشهد: به ترجمة غالمرضا خوی و یادگیری بهتر.

ها، ابعاد و نشانگرهای کیفیت شناسایی حوزه (.1396)الهه  فر،تی، اکبر، و میثاقیصادقی، علیرضا، هدای

 .87-107 (،2)1، معلمپژوهش در تربیت  .معلم ایران نظام تربیت

(. الگوی برنامة درسی 1394آباد، احمد )صفرنواده، مریم، محمدی فارسانی، فریبرز، و جعفری قوام

(، 1)1، های کیفی در برنامة درسیپژوهشمی ایران. تلفیقی در آموزش دندانپزشکی عمو

80-61. 

(. بررسی سیر تحول برنامة 1398باغلو، حسین، و عربی جونقانی، احمد )عصاره، علیرضا، بهاری بیگ

 151.-173(، 138)35، تعلیم و تربیتمعلم در ایران. درسی تربیت 

اندازی چشم (.1396خواه، علی )سینیاهلل، عطاران، محمد، و حپور، نعمتعطاران، عاطفه، موسی

 ،برنامة درسی ایران مطالعاتمعلم در ایران. های درسی تربیت تاریخی به بازنگری برنامه

12(46 ،)118-85. 
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ای رشته(. ارائة یک مدل الگوی تلفیق میان1389مهر، مژگان )فتحی واجارگاه، کوروش، و محمدی

 .19-37(، 4)2، ای در علوم انسانیشتهرمطالعات میاندر طراحی برنامة درسی. 

 (.1397)علی  ،خواهحسینی، و نژاد، غالمرضاحسین حاجی ،اهللپور، نعمتموسی، مریم قاسمی،

مطالعات  .فکورانه بر شایستگی مبتنی معلم استاد تربیت تربیت درسی ةبرنام الگوی طراحی

 .45-72(، 50)13 ایران، درسی ةبرنام

(. ارائة چارچوب پیشنهادی برای برنامة درسی تربیت 1396زاده، محمدرضا )کرمی، زهره، و یوسف

 .19-34(، 6)2، ای معلمتوسعة حرفه معلم چندفرهنگی.

معلم ایران  (. بررسی تطبیقی عناصر برنامة درسی مراکز تربیت1397کوشی، زهرا، و سلطانی، اصغر )

 .9-45(، 1)2، معلمپژوهش در تربیت و هند. 

. تهران: جهاد طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی(. 1391ان دابلیو )کرسول، ج

 معلم. دانشگاهی دانشگاه تربیت

. ترجمة علی پارسائیان، تهران: روش تحقیق کیفی(. 1377من، گرچن.ب. )مارشال، کاترین، و راس

 های فرهنگی.دفتر پژوهش

ارزشیابی  (.1396محمدرضا، و دالور، علی )اله، زارعی زوارکی، اسماعیل، نیلی، الماسی، حجت

 .محور تایلردرسی کارورزی چهار در دانشگاه فرهنگیان براساس مدل ارزشیابی هدف ةبرنام

 .1-24(، 1)5، پژوهیتدریس

ای معلمان. حرفه ةپژوهی، رویکردی نوین در توسع(. درس1394)، زهره کرمی، و یحیی ،معروفی

 .39-66، (1)22 ،علوم تربیتی

معلم  (. بررسی تطبیقی برنامة درسی تربیت1386)قراگوزلو، علی  نژاد، اعظم، و ذکاوتیمالیی

 .35-62(، 26)7، های آموزشینوآوریانگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی، ایران. 

 رضا ،سفیدیسنگ، و حسان، اجوشقان ،محبوبه ،عباسی ،پور، عمرانسلیمان، براتعلی راز، منفردی

. فاوامحور درسیة برنام رویکرد با فکور معلم درتربیت فرهنگیان دانشگاه نقش(. 1394)

 .15-36(، 1)1 ،فکور معلم تربیت

معلم  تربیت ة درسیبرنام) معماری (کالن طراحی(. 1395آمنه ) اهلل، و احمدی،نعمت پور،موسی

 و آموزشی معاونت تهران: ایران(. اسالمی جمهوری معلم ملی تربیت درسی برنامة(

 فرهنگیان. دانشگاه تکمیلی تحصیالت
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(. برنامة درسی 1396مهدوی هزاوه، منصوره، ملکی، حسن، مهرمحمدی، محمود، و عباسپور، عباس )

و پرورش.  معلم دورة ابتدایی: ارائة الگویی همسو با سند تحول بنیادین نظام آموزشتربیت 

 .47-74، 1، معلمپژوهش در تربیت 

پژوهش (. تلفیق در برنامة درسی: تاریخچه، ضرورت، معیارها و اشکال. 1377مهرمحمدی، محمود )
 .15-47(، 1)1، در مسائل تعلیم و تربیت

 نشر. . مشهد: بهاندازهاها، رویکردها و چشمنظرگاهبرنامة درسی؛ (. 1387مهرمحمدی، محمود )

تی آن؛ راهبرد تحولی معلم و الگوی اجرای مشارکی تربیت درسة برنام (.1392محمود ) مهرمحمدی،

 .5-26(، 10)1 ،نظریه و عمل در برنامة درسی معلم در ایران. برای تربیت

های درسی تلفیقی، رویکردی متفاوت با (. برنامه1380مهرمحمدی، محمود، و احمدی، پروین )

ای علوم انسانی دانشگاه الزهرا رشتهفصلنامة میاندیسیپلینی. -محورهای درسی موضوعبرنامه

 .199-217(، 39)11 )س(،

. تهران: تغییر و اجرای برنامة درسی(. 1399مهرمحمدی، محمود، و حسینی، سیدمحمدحسین )

 سمت.

سنتزپژوهی در مطالعات  (.1397اکبر، و نوروزی، داریوش )نوریان، محمد، خسروی بابادی، علی

-104 (،11)6سی، نظریه و عمل در برنامة در .معلم ایران و جهان های تربیتتطبیقی نظام

67. 

ترجمة نادر ساالرزاده امیری.  محتوا در علوم اجتماعی و انسانی.تحلیل (. 1373هولستی، ال. ار. )

 طبائی.طبا تهران: انتشارات دانشگاه عالمه

 . تهران: سمت.راهنمای عملی پژوهش کیفی(. 1385هومن، حیدرعلی )

 Abbott, D. (2006). Development and presentation of the interdisciplinary course 
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into a petroleum engineering curriculum. In Proceedings of the 2006 ASEE Annual 

Conference & Exposition. 
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