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Abstract: This study aims to design a 
conceptual model for the integrated STEM 
education in Primary Schools of Iran. The 
qualitative content analysis was used to 
investigate all the related researches in the 
databases from 2000, including ProQuest, 
Springer, Science Direct, Google Scholar, 
Sage and Eric, as well as, the upstream 
documents of the Iranian education system. 46 
selected sources and the documents of the 
fundamental transformation of Iran's 
education, Iran 20-year vision plan, Science 
and Mathematics Curriculum Objectives and 
Guidelines were selected through purposive 
sampling method. The logic of designing the 
Integrated STEM Curriculum in primary 
schools was inferred through focusing on the 
theoretical principles of the Integrated STEM 
education approaches and analysis of related 
researches. Finally, a conceptual model based 
on Acker model and the logic of integrated 
curricula was designed. 
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 مقدمه

، 3فن اوری، 2ک ه ب ه موض وعات م رتبو عل وم 1از نظر تاريشی استفاده از واژه اختصاری استم 

در ط ول  6اولین بار توسو دکتر ريملی، کندبه صورت امعی اشاره می 5و رياضیات 4مهندسی

از س ال  7دوران رياست اداره آموزش و منابع انسانی بنی اد مل ی عل وم اي االت متح ده آمريا ا

مورد استفاده قرار گرفت. در آن زمان اين بنی اد ب ه دنب ال راه ی ب ود ت ا توا ه  2001-2004

بیشتری را به طیف وسیعی از موضوعات مورد نیاز و مهم برای آموزش در قرن بیس ت و يا م 

های آموزشی در اين چهار ديس یپلین را تح ت ي ک ن ام و الب کند و سازماندهی بهتر برنامه

که از کنار هم قرار دادن حروف اول اين چه ار ديس یپلین ايج اد  «استم»يعنی  8عنوان مششص

اين کلمه اختصاری اغلب توسو ، های استفاده از واژه استمريزی کند. در اولین سالبرنامه، شد

م ورد ( فن اوری-مهندس ی-عل وم-رياض ی) اامعه دانشگاهی برای ارااع به موضوعات مه م

اندرکاران عملی آموزش که اين واژه اختصاری را به گرفت. به مرور زمان دستاستفاده قرار می

ش روع ب ه اس تفاده از اي ن واژه ، ديدن دمیهای استم ديسیپلین عنوان شانسی برای ارتباط دادن

در حال گس ترش ش ديد  به ويژه استم تلفیقی ی اخیر ارااع به آموزش استمهاکردند. در سال

شد ولی خانم ريمل ی ب ا توا ه ب ه استفاده می 9است. البته اين واژه در ابتدا به صورت اسمت

اين دو ، تجربی همیشه نقش اساسی در پیشبرد فناوری و مهندسی دارندايناه رياضیات و علوم

ی اين رويارد در نظ ر گرف ت و مشف ف کلم ات عل وم تجرب ی و هاواژه را به عنوان لنگرگاه

  .(2013، 10پاتون) استم تغییر دادرياضی را در ابتدا و انتهای واژه قرار داد و واژه را به 

بششی از گسترش آموزش استم به دلیل استفاده مداوم اي ن واژه توس و رهب ران کس ب و 

برای اطمین ان  استم هایها در تمام زمینهکار بشش خصوصی و حمايت از افزايش رشد مهارت

يا ا يا ی از پذير در قرن بیست و يام است. از طرف ی دول ت آمراز تربیت نیروی کار رقابت
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آموزان در زمین ه موض وعات مه م را ی اصالح آموزش عمومی و باال بردن عملارد دانشهاراه

ب ه  2استم يک فرا رش تهاز نظر موريسون  .(2013، 1کارتر) در تواه به آموزش استم يافته است

ی ديگر ب ه ي ک ک ل ادي د ب ه ا ای هاهای رشتهمعنی خلق يک رشته بر اساس تلفیق دانش

-ش ود و اي ن ياپارچ های محسون میرشتهات اداگانه است و يک رويارد بینو قطع هاتاه

در م ورد  .(2008، 3موريسون) استديسیپلین استم سازی هدفش حذف موانع سنتی بین چهار 

هر کدام از چهار ديسیپلین استم را در ارتباط ب ا يا ديگر  (2010، 4داار)، تاامل آموزش استم

، 5ماس ونی) دهد ک هچهار رويارد گسترده در آموزش استم را اراسه میو سپس  کندتعريف می

ای چن د رش ته( 3 7وزن ی( 2 6سیلو شده( 1 گذاری کرده است:آنها را به اين ترتیب نام (2015

  9تلفیقی( 4 8متقاطع

رنام ه درس ی شده از استم برای تاکید مجدد چهار ديس یپلین در بشده يا ايزولهرويارد سیلو( 1

و درويا رد وزن ی در واق ع ب ه ي ک ي ا ( 2بدون تالش برای تلفیق و ادغام آنه ا اس ت. کلی 

اا ر اي ن کند که ب ه نظ ر ددهد و بر آنها تاکید بیشتری میديسیپلین وزن آموزشی بیشتری می

ها مثل تهای متقاطع يای از رشدر رويارد چند رشته( 3شود. رويارد در مدارس عمال اارا می

ش ته ش ود و از طري ق ری ديگر اس تفاده م یهان لنزی برای آموزش ديسیپلینمهندسی به عنوا

 ه عن وان ي کشود. به عنوان مث ال رباتی ک ب ها نگريسته میانتشابی به عنوان لنز به ديگر رشته

زيس ت ، شود و برای آموزش آن ممان است اب ر خط یديسیپلین مهندسی در نظر گرفته می

نهاي ت  در( 4مورد اس تفاده ق رار گی رد. ( فناوری) ای تولیدفیزيک ماانیک و فرآينده، شناسی

ه ار چک ردن دادن و ش باهآموزش استم ب رای ارتب اط( ياپارچه شده) داار از رويارد تلفیقی

موع ه ک ه در واق ع کل ی فرات ر از مجديسیپلین برای ارايه يک موضوع به طور کامل و ا امع 

 برد. قطعات و اازا است نام می
 (2010) ( بر اساس داار2015) : روياردهای آموزش استم ماسونی1ه نمودار شمار
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ی ه اهای اخیر باگسترش انتقادات وارد بر رويارد اس تم ک ه ب ه دنب ال من افع نظامدر سال

حرکت از استم به سوی ، اقتصاد اهانی و تربیت نیروی متشصص در دنیای رقابتی امروز است

پ ژوهش و ، شناسی در کنار گفتگوافزايش يافته است تا واه زيبايی 2با اضافه کردن هنر 1استیم

ابت دا  در آمريا ا تفار انتقادی م ورد توا ه ق رار گی رد. باي د توا ه داش ت از نظ ر ت اريشی

سپس استانداردهای نس ل ، ی استم ايزوله شده تدوين شدههااستانداردهای هر يک از ديسیپلین

، بر اساس تجارن کشورهای پیشروهای تلفیقی استم بواود آمد. ور تدوين برنامهبه منظ 3آينده

همچن ین  .های استم نهادينه شده و سپس حرکت به سوی استیم آغاز گشته استدر آغاز برنامه

ش ده اس تیم های عملیبرنامه، گذرداز آنجا که مدت زمان زيادی از پیدايش رويارد استیم نمی

لذا محق ق  .ی انجام شده در اين حوزه نوظهور اندک استهاتعداد پژوهشبسیار کم هستند و 

ی فراوان اين ح وزه و ب ا هاگیری از پژوهشرا با بهرهتلفیقی برآن شد تا ابتدا واه نظری استم 

ريزی کند تا بتوان به س مت درک صحیح از پیچیدگی تلفیق میان اين چهار ديسیپلین مرتبو پی

 تر پیشروی کرد. آگاهانه( ستیما) تلفیق استم با هنر

-دانشری از بسیاهای زيادی رو به رو است. آموزش علوم در کشورهای مشتلف با چالش

-عالقه هستند و ارتباطی بین زندگی خود و برنامه درسی علوم نم یآموزان به علوم تجربی بی

-ست که باع   م یای اگسیشتههمل به دلیل برنامه درسی شلوغ و ازبینند. بششی از اين مشا

قطعه از يک سری حقايق تلقی کنند ک ه ای قطعهآموزان درس را به صورت مجموعهشود دانش

ب ه عن وان مث ال محت وای  (.2015، 4ه ارلن) معنای چندان گسترده و کاربردی برای آنها ن دارد

رنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدايی در ايران هرچند به سمت رويا رد کاوش گری ه دايت ب
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و  انس جام ن داردکند اين برنامه همانطور که هارلن اعالم می (1394، مويی اسرمیع) ده رفتهش

آم وزان بششی و دادن ي ک دي د کل ی ب ه دان شاز روياردهای تلفیقی مواب انسجاماستفاده 

ی ه اک ه در کتان ان دبه اين نتیجه رس یده (1394) و ايرندگانی (1393) زاده ولی .خواهد شد

فناورانه صورت نگرفته اس ت و -ی سواد علمیهاتواهی به مهارت، دوره ابتدايی علوم تجربی

توا ه نش ده  و مت وازن ی فرآيندی در يادگیری علوم پايه نیز ب ه ط ور يانواخ تهابه مهارت

آموزان درگیر شرکت در ي ک از آنجا که دانشهای استم تلفیقی برنامه است. در صورتی که در

ی فرآين دی و س واد فناوران ه اس تفاده خواهن د ک رد. هامال از مهارتکا، شوندپروژه علمی می

آموزان دانش، ورزیی عملی دستهاهمچنین در مدارس ايران به علت عدم پرداختن به فعالیت

 (.1393، ن ژاد و هما ارانس بحانی) باشنددر بشش اهداف مهارتی و نگرشی دارای ضعف می

دهد که تلفیق دروس علوم و رياضی دوره ابتدايی ب ه نیز نشان می (1393) آبادیغیاثپژوهش 

وزانی ک ه ب ه آم آموزان در هر دو درس نسبت به دانشطور موثری بر پیشرفت تحصیلی دانش

 تاثیر مثبت داشته است. ، اندطور مجزا آموزش ديده

تجربی و رياض ی المللی نیز نشان از خلل در آموزش و يادگیری علومی بینهانتايج آزمون

در پاي ه  2015تجربی در س ال ايران در درس علوم، های تیمزدر کشور ايران دارند. در ارزيابی

در عل وم و  آم وزان ايران یشده است و دان ش 43کشور حاسز رتبه  47چهارم ابتدايی در میان 

 .ان دقرارگرفت ه از میانگین اه انی ترتراز پايینتا به حال همیشه در  رياضی پايه چهارم ابتدايی

ده د ک ه در مقايس ه ب ا می انگین نش ان م ی 2019تحلیل نت ايج تیم ز  .(2015، گزارش تیمز)

ت ر درصد پ ايین 30تا  20آموزان ايرانی های درست دانشکننده متوسو پاسخکشورهای شرکت

باالتر بوده و در حل مساسل تش ريحی  ای و حوزه دانشیواالت چهارگزينهاست. موفقیت در س

بهبود و ، تری برخوردار هستند. اين نتايج نیاز به تغییردامنه تواه و تمرکز پايین آموزان ازدانش

از آنج ا ک ه در دوره س ازد و روزرسانی روياردهای آموزشی علوم و رياضی را ضروری میبه

ه ای تلفیق ی ش ود اما ان اس تفاده از برنام هابتدايی تمام دروس توسو يک معلم تدريس م ی

ی انج ام ش ده ه اب ر اس اس پژوهش هرچند. پذيرتر استهای استم اماانآموزشی مثل برنامه

ی ه اام ا ت اثیر فعالیت، ان دهای برگزار شده استم به معنی واقعی تلفیقی نب ودهبسیاری از دوره

عالق ه ب ه ، آموزان به علوم تجرب ینگرش دانش، پیشرفت تحصیلی در علوم و رياضی استم بر

م ورد عالقه به ادامه تحصیل در زمینه علوم پاي ه و مهندس ی ، شغلیهويت، مهندسی و فناوری
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، 4؛ الت ز2016، 3؛ اش میت2016، 2؛ ويدش فرد9020، 1دورت ی) بررسی و تايید قرار گرفته است

 .(2010، 7؛ ماهونی2002، 6؛ سچول ولوپ2009، 5؛ سندرز2016

ت و از ضروری اس های استم به عنوان يک رويارد آموزش تلفیقیبنابراين تواه به برنامه 

ی نظری پژوهش در مورد مبان، آنجا که در داخل کشور پژوهشی در اين زمینه انجام نشده است

واهد خهای پیشرو دراين زمینه باع  توسعه دانش نظری در اين زمینه و بررسی تجارن کشور

 ،ینه فقو در مراک ز آم وزش خصوص ، هاکردن اين آموزششد و راه را برای طراحی و عملی

فه ومی بلاه در کلیه مدارس کشور باز خواهد کرد. لذا اين پژوهش به منظور طراحی الگ وی م

 درسی تلفیقی استم در دوره ابتدايی کشور ايران انجام شده است. برنامه

 سوال پژوهش

ي ران الگوی مفهومی برنامه درسی تلفیقی استم بر اس اس م دل اک ر در دوره ابت دايی کش ور ا

 چگونه است؟

  پژوهش روش

 روش پژوهش اين مطالعه از نوع تحقیق کیفی است. روش توصیفی استنتاای در کشف منط ق

ر گرفت ه مبانی نظری مربوط ب ه آن م ورد اس تفاده ق را تلفیقی استم بر اساس های درسیبرنامه

لی ل راح ی الگ و از تحهای الگوی برنامه درسی اکر ب ه منظ ور طاست. در مرحله کشف مولفه

 استفاده شده است. یمحتوای قیاس

 قابلیت اطمینان در تحلیل محتوای کیفی

-میزان پوشش دادن به داده، انتشان درست واحد معنايی برای تحلیل، در تحلیل محتوای کیفی

، خنیف ر) مه م هس تند، ها به صورتی که هیچ داده مرتبطی از مقوله بندی کن ار گذاش ته نش ود

پس از کدگ ذاری و  هاحلیل اسناد باالدستی و پژوهشبرای تامین اين استانداردها در ت .(1397

                                                 
1.Daugherty 

2.Wade-Shepherd 

3. Schmitt 

4. Eltz 

5. Sanders 

6. Satchwell & Loepp 

7. Mahoney 
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استاد راهنمای تحقیق به عنوان کدگذار دوم به بررسی فرآين د ، استشراج مقوالت توسو محقق

تحلیل محتوای محقق پرداخته و در بعضی موارد اص الحاتی انج ام ش ده اس ت. از آنج ا ک ه 

از طراح ی توس و چه ار نف ر از  مدل پ س، رهاورد اين پژوهش اراسه مدل مفهومی بوده است

نفر از اساتید علوم پاي ه م ورد بررس ی ق رار گرف ت و پ س از  درسی و دوريزی اساتید برنامه

ی الزم ايجاد و مجددا برای اساتید ارسال شد و هادريافت نظرات اصالحی و مشورتی ويرايش

 از اين طريق اعتبار آن مورد تايید قرار گرفت.

 جامعه و نمونه پژوهش

 د و دکتری وهای دوره ارشنامهپايان، مقاالت پژوهشیها: ها و پایان نامهپژوهش، مقاالت

ا کلید ابتد های پژوهش مرتبو با سوال پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. برای اين کارگزارش

( و STEM( ،)integrated STEM) های مربوط به تحلیل محتوا مششص شدند که شاملواژه

(integrative STEM ).نگراسپري، پروکوسیست دادههایاين کلمات در پايگاه سپسبودند ،

نتشان الر استجو شدند. مالک تیلور و فرانسیس و گوگل اساا، اريک، سیج، ساينس دايرکت

 ینهمچن وها در عنوان مقاالت اهت گنجاندن در اامعه پژوهش واود يای از اين کلید واژه

انگلیسی یرغ مقاالت، طراحی بود گیری چهارچونها در شاللهگذار بودن مقاالت و رساتاثیر

نگلیسی به اگزارش پژوهش و رساله به زبان ، مقاله 80زبان از بررسی خارج شدند. در نتیجه 

رای تحلیل بمنبع که بیشتر مرتبو بودند  46عنوان اامعه پژوهش انتشان گرديد که در نهايت 

 گرفته شد. در نظر  هدفمند محتوا به عنوان نمونه

ن ب ه بی ت اي راهمه اسناد باالدستی نظام تعلیم و تر اسناد باالدستی نظام تعلیم و تربیت ایران:

، هج ری شمس ی 1404عنوان اامعه انتشان شد و سند چشم انداز امهوری اسالمی در اف ق 

 وه ای درس ی عل وم اه داف و راهنم ای برنام ه، سند تحول بنیادين آموزش و پرورش اي ران

 به عنوان نمونه هدفمند انتشان شدند. رياضی

 هایافته

سی درصلی برنامه ريت اش مامو ه نق ک، سیدر امهيی برناچرطق يا منری با تواه به نقش محو

سی عمل دربرنامه زی ا  سمیم د تص ينآفره در د هندت اهای حام مولفهو در يفا میکند را ا

همه ، در آنکه ن داد نشاای هژ  يرت وو به صرا  يش عناصر برنامهآراضعیت ان وتومی، میکند
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ط مربوو ديگر متصل    ه يا   ی ب   سدره    لی برنام   صاق    منطر محول ها حومولفهو عناصر 

ار قرره شارد امو 1ان تار عناب وت برنام ه درس یو ه عن برا ی  سدره نش برنام ين چیاهستند. 

ارتباط ات ، اي ن الگ وست: دی اد متع ن محاسدارای وتی  عنابر ا تی لگوده از استفااند. اداده

کشد؛ نق ش مح وری منط ق و چراي ی برنام ه مواود بین عناصر برنامه درسی را به تصوير می

دهد که کیفی ت پ ايین هري ک از کند؛ نشان میريزی روشن میدرسی را در الگوی تبیین برنامه

اين رو ضروری است ک ه دهد. از کل و مواوديت برنامه درسی را مورد ترديد قرار می، عناصر

، فتح ی وااارگ اه، خس روی) مناسب و منسجم طراحی ش ود، برنامه درسی به صورت متعادل

ترين دیبررکالت رين و کامق و   فت یحا   ه توض   ه ب   ا توا   ب (.1392، ن وروزی، ملای

رد ريزی درس ی م وتواند به عنوان الگوی زيربنا در برنامهدرسی که میبرنامه عناصراز شت دابر

ها با ياديگر نیز ارتباط و پیون د اين مؤلفه، استفاده قرار بگیرد مدل اکر است. در حالت آرمانی

نیز ب ر  آورند. استعاره تار عنابوتبرقرار کرده و موابات ثبات و انسجام را در طرح فراهم می

پذير نعطافنمايد. هر چند که تار عنابوت نسبتاً اپذير يک برنامه درسی تأکید میماهیت آسیب

ها به شدت و يا ب ه معذلک اگر يک رشته و يا زنجیره خاصی از آن نسبت به ساير رشته، است

گر اين است که د. به اين ترتیب تار عنابوت بیانکشیده شود پاره خواهد ش تعداد دفعات بیشتر

اين ، ينترين حلقه آن است. بنابراقدرت و توان هر تار و زنجیر به اندازه قدرت و توان ضعیف

آور نیست که اغلب شناسايی نوآوری پايدار و سازگار در برنام ه درس ی بس یار موضوع تعجب

ب ا وا ود اينا ه برنام ه (. 1397، ن ورورزی از نقل به ؛2009، اکردنو ون جسیت) دشوار است

شود و يک رويارد آموزش علوم تجربی درسی محسون نمیتئوری برنامه، درسی استم تلفیقی

ک ردن اي ن ا به دلیل پیچیدگی مبح  تلفیق و اهمیت همه عناصر دهگانه اکر در عملیام، است

ها بايد با نگاهی دقیق و عمیق همه عناصر الگوی اک ر تبی ین ش وند ؛ همچن ین نق ش آموزش

ماان و گروهبندی در اين برنامه درسی بسیار حاسز اهمیت است و چنانچه ، زمان، موادآموزشی

گس یشتگی ار خلل باشند تار عناب وت برنام ه درس ی ب ه س مت از ه مهر کدام از عناصر دچ

 خواهد رفت. 

 

                                                 
1. Curriculum Spider Web 
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 منطق برنامه درسی

ی تمرکز هاندر دوره ابتدايی با در نظر گرفتن کانو های درسی استم تلفیقیمنطق طراحی برنامه

ر در ادول زير ب ه ط و، بدست آمده است هااين رويارد آموزشی که بر اساس تحلیل پژوهش

 ه اراسه شده است.خالص
 ها: کانون تمرکز و نقاط کانونی رويارد آموزش استم تلفیقی بر اساس پژوهش1ادول شماره 

 هاویژگی نقاط کانونی

نیاز مشاغل به برقراری 

ی هاارتباطات بین ديسیپلین

 استم

ها نیاز به نیروی متشص ص و نی روی ک ار از نظر تاريشی منطق ايجاد اين برنامه

 (.2013پ اتون، 2010، 1متا اف) یای فناورانه و پر رقابت امروز استاستم در دن

در ح ل مس اسل  نیپلیس يچهار د دهیارتباط در هم تن، هانیپلیسيد یق اينتلف لیدل

 (2016، تیاشم) است امروز و فناورانه یواقع یایدن

 

 روش پژوهش علمی
یری ی فرآين دی و ي ادگه ايادگیری روش پژوهش علم ی و با ارگیری مهارت

 ه ا اس تمعنادار در قالب حل مسايل مربوط به زندگی رکن اص لی اي ن برنام ه

مراح ل روش پ ژوهش علم ی ش امل (. 2010، 2بايبی ؛2014، هانی و همااران)

ام ع آوری اطالع ات از گیری واندازه، یهفرض تنظیم، طرح سوال، مشاهده دقیق

 ت.گیری استجزيه و تحلیل اطالعات و نتیجه، طريق آزمايش

 طراحی مهندسی 

 

آم وزان دي دگاه ی طراحی مهندسی مناس ب راه را ب رای اينا ه دان شهاتمرين

ای ها پیدا کنند و بفهمند که مسايل واقعی ذاتا ب ین رش تهاامعی نسبت به پديده

 تعريف نی ازشامل  مراحل طراحی (.2016، 3دوچل و بیسمک) کندهستند بازمی

انج ام ، آزم ايش محص ول، اح ی محص ولطر، ه اتولی د اي ده، س والط رح يا 

 ( 2007، هستر و کانینگهام) اصالحات و تارار مراحل در صورت نیاز است

برای  اذان کردن يادگیری

 کودکان 

د عالق ه مهندسی که مور های پیشرفته وپايه در فناوری تواه به کاربردهای علوم

ي ن آم وزان در اشآموزان است؛ باع  ايجاد انگیزه و الهام بشش ی ب ه دان دانش

ض ی تلفیقی استم علوم و رياضی را از حالت مح هاها خواهد شد. آموزشزمینه

ابیت در فناوری و مهندس ی زمین ه ا ذ هاکند و با کاربرد آنو انتزاعی خارج می

 (.2011، لبوی راش) آموزش را فراهم می کند

 

                                                 
1. Metcalf 

2. Bybee 

3. Duschl & Bismack 

 

https://www.routledge.com/products/search?author=Richard%20A.%20Duschl
https://www.routledge.com/products/search?author=Amber%20S.%20Bismack
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 هاویژگی نقاط کانونی

ی هاسازماندهی فرصت

 نگرالييادگیر

تفار  کند که باع ای پیدا میناخواه روياردی پروژهخواه ، آموزش استم تلفیقی

ش ود و ي ک دي د کل ی و ي ادگیری های علوم و فناوری م یعمیق به همه انبه

  (.2015، ماسونی) کندآموزان ايجاد میمعنادار در دانش

  

 محوری پروژه 

 محوری دستاورد 

 گروهیپژوهش 

، ي ک محص ول س اختطراح ی و  آموزان از طري ق اا رای ي ک پ روژهدانش

لعمل دهن د. دس تورام ی اراس هاند را سازند و آنچه آموختهمصنوعات خود را می

-تژیو اس ترا مواد آموزش ی، ای معلمانحرفه پروژه محوری موفق نیاز به توسعه

، عالوه ب ر دان ش محت وا .و يک محیو حمايتی دارد و نوين های يادگیری موثر

، هش گریمث ل پژو ی قرن بیست و يام یهازش استم به دنبال ايجاد مهارتآمو

برق راری ارتباط ات ، تفا ر انتق ادی، حل مساسل با همااری و مشارکت گروهی

پ ژوهش  ؛2010، راويت ز) از طريق انجام پ ژوهش گروه ی اس ت ایمیان رشته

 (2011، هانور

 

 

 های ارزشیابی متفاوتشیوه

ه ي ا نمايش گا، در ک الس ارزشیابی فقو بر پايه آزمون نیست و بیشتر شامل اراسه

در ارزش یابی باي د ب ه می زان ( 2018، کمیس اويچ) شرکت در مس ابقات اس ت

 در طول زمان انج ام هاهمااری و فعالیت گروهی و نحوه پژوهشگری و فعالیت

ارزشیابی اين رويا رد ب ه ص ورت مس تمر در ح ین فعالی ت . پروژه تواه شود

، اش میت) پ ذيردت م یگروهی و پژوهش و تالش امعی توس و معل م ص ور

 (.2010، پژوهش هانوور، 2016

 های درسی مستخرج از اسناد باالدستی نظام آموزش و پرورش ایرانحی برنامهمنطق طرا

ان آم وزانشددر اسناد باالدستی تعلیم و تربیت ايران بر لزوم تواه به آموزش فناوری و تربیت 

ز دان ش اآم وزان ايران ی برخوردارش دن دان شالمللی از امله با توانايی رقابت در عرصه بین

ر ده ااتم اعى متاى بر سهم برتر منابع انسانى و س رماي، توانا در تولید علم و فناورى، پیشرفته

اری ای باشد ک ه ض من برق رگونهآموزش علوم تجربی بايد بههمچنین . تاکید شده است تولید

متفار ، پذيرزمینه تربیت نسلی مسئولیت، انآموزعاليق و زندگی روزمره دانش، ارتباط با نیازها

ى يز فناورى نو شامل: رهابه ويژه فناوری، کسب فناورى و خالق را فراهم کند و زمینه را برای

-مسند چش ) زيست محیطى و هوا فضا ايجاد کند، اطالعات وارتباطات، ى زيستىهاو فناوری

 .(1390، سند تحول بنیادين آموزش و پرورش، 1404انداز
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 های درسی تلفیقی استممبانی نظری برنامه

، در کتان خود تحت عن وان فلس فه اس تم: ي ک پ ژوهش انتق ادی( 2015) 1چسای و ولفمیر

عل ت ، هاآموزششناسی اين استم دارند و در ارزش ی انتقادی نسبت به فلسفه آموزشرويارد

-ی س رمايهه اارزشناش ی از اصلی تواه به استم را در اهت تربیت نیروی کار متشصص و 

ه ای اس تم ت رک ده د در ش اخهنشان م ی هااز آنجا که پژوهشدانند. میداری اامعه آمرياا 

فلسفه ، ها کمتر موفق هستندتحصیل زيادی واود دارد و زنان و طبقات فرودست در اين رشته

رياا در دراه اول تربیت نیروی کار متشصص آمرياايی برای اامعه آم هاتواه به اين آموزش

 هاداری است. البته اي ن اس تداللبوده است که به زعم نويسندگان اين هدف در خدمت سرمايه

کردن نیروی ک ار مه اار متشص ص در ح وزه اامعه آمرياايی که به دنبال کم  شايد در مورد

درست به نظر برسد؛ اما در اامعه در حال توسعه کشور ايران تواه ، علوم پايه و فناوری است

آم وزان ايران ی ب ه رغ م عالقمن دی دان شها از اين اهت الزامی است که علیآموزش به اين

ها کامال انتزاعی و فارغ از تلفیق به اين حوزه آنهادانش و نگرش ، ی چهارگانه استمهاديسیپلین

ها و ارتباط واقعی مفاهیم با زندگی واقعی است. البته منتقدين به خ وبی و کاربرد عملی دانسته

ه ای زيس تی و انگی زهمسايل مح یو، های اخالقیشوند که بايد به ارزشناته را متذکر میاين 

ه ای اس تم باي د شناس ی آم وزشها تواه کنیم. در معرفتآموزان در اين آموزشانسانی دانش

و تغیی ر بن ا ش ده  2گرايی و تحول پذيریبر اساس سازنده هاشناسی اين آموزشگفت شناخت

که به آموزش چهار ديس یپلین و تلفی ق آنه ا به دلیل روياردی  هاين آموزشاست و از طرفی ا

 (.2007، هستر و کانینگهام) دهای سنتی آموزش هستنول در شیوهدارند به دنبال تغییر و تح
 گرايیدرسی استم تلفیقی از منظر رويارد سازندهمنطق استفاده از برنامه -2ادول شماره 

فیقیتل منطق برنامه درسی استم  

قسیم بن دی تتوان اينگونه گرايی را میهای تلفیقی همسو با نظريه سازندههای يادگیری در آموزشويژگی

مااران ه شدنی است. ي ادگیری هيادگیری مستلزم دستااری فعال است. يادگیری ساخته شدنی يا بنا کرد:

 حور اس تمارد. يادگیری زمینه است. يادگیری هدفمند است. يادگیری با امور و مساسل پیچیده سروکار د

م وز آتاکید بر ساخت دانش توسو يادگیرندگان واود دارد و اين رويارد دان ش (.1396، مهر محمدی)

 ی ارزشیابی متنوع است.هاهای پويا و کیفی و روشمحور است. تاکید بر ارزشیابی

                                                 
1. Chesky & Wolfmeyer 

2. Transformative 
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در طراح ی و  2الذکر در ادول ی فوقهاويژگی، های انجام شدهبر اساس تحلیل پژوهش

شناسی است گرايی مبتنی بر اامعهشوند. سازندههای درسی استم تلفیقی لحاظ میاارای برنامه

يشان نسبت به اهان در ي ک مح یو هاباورها و ديدگاه، و بر ارزيابی ايناه چگونه افراد ادراک

مث ل گراي ی ش امل مف اهیمی س ازنده (.2002، پ اتون) دهند متمرکز استخاص را گزارش می

ده د. در آموزان اختی ار و ابتا ار عم ل م یمشارکت معلم به عنوان تسهیلگر است که به دانش

ها ااازه داد تا از طريق عالي ق و کنجا اوی ذات ی يادگیرن د وب ا رويارد استم نیز بايد به بچه

همااری با ديگران به ساخت دانش بپردازند و اين رهنموده ا پاي ه و اس اس ي ادگیری پ روژه 

(. 2012، 1الی وارز) شوند که استم تلفیقی برآن اس توار اس تو مشارکتی نیز محسون می محور

 ااتم اعی گراي یرويارد ي ادگیری س ازندهبر اساس ی مبتنی بر پروژه استم تلفیقی هايادگیری

آموزان و ترويج دقت علمی بواود آمده و باي د ب ه دان ش آم وزان است که برای تشويق دانش

، گروه یبه ص ورت ک ارفتن راه حل مساسل بازپاسخ باشند و شود که شامل يا هايی دادهپروژه

ی ه اآموزش اس تم ب ر خ الف کالس.انجام گیرندو تلفیق چندحوزه محتوايی  2گاه سازیتایه

کند که آموزش را بیش تر گرايی در آموزش را دنبال میمعلم محور سنتی است و تئوری سازنده

س ازد و در ي ک مغز خ ود م یبیند که يادگیرنده مفاهیم را در ه میيک فعالیت و فرآيند فعاالن

می در حال بازسازی تجربیات است. البته در استم تلفیقی به يادگیری از طري ق انج ام روند داس

در نظري ه  ش ود.توا ه م ی نیز بر اساس ماهیت يادگیری مشارکتی و طراحی و س اخت 3دادن

دهد و به يادگیرنده به عنوان کسی که انش قبلی رخ میگرايی ساخت مفاهیم بر اساس دسازنده

 شود.نگريسته می، در مورد اهان و محیو اطراف کنجااو است

                                                 
1. Olivarez 

2. Scaffolding 

3. Learning by Doing 



...استم یقیتلف برنامه درسی یمفهوم یالگو یطراح  

75 

 

 های عناصر برنامه درسی استم تلفیقی بر اساس الگوی اکرویژگی
 های منطق طراحی برنامه درسی آموزش تلفیقی استمويژگی: 1شال شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درسی استم برنامه اهداف

ماهیت تلفیق که در ارتباط ب ا منط ق و ديگ ر  -1چرايی تبیین اهداف در دو مطلب ريشه دارد: 

ها بدس ت آوردن اندرکاران استم از تلفیق حوزهشود. اهدف اصلی دستعناصر برنامه تبیین می

هش آم وزان ب ه پ ژوها و عالقمند ساختن دان شديد کلی به دانش و فهم ارتباطات میان رشته

گ ذاری در کش ورهای مشتل ف روی اي ن چرايی سرمايه-2ی استم است. هاعلمی و ديسیپلین

-رويارد ناشی از اين موضوع است که امروزه نیروی انسانی سرمايه هر کشوری محسون م ی

کلی اي ن رويا رد تاکی د ب ر  شود و ارتباط تنگاتنگی با شاوفايی اقتصادی دارد. لذا در اهداف

مه ارت ايج اد ، حل مسئله، تفار انتقادی مثل های قرن بیست و يامیستگیايجاد سواد و شاي

بوط های مردر زمینه آموزاندر دانش در فناوریهای باال ارتباط و مشارکت با ديگران و توانايی

ی مربوط به استم و تامین نیروی ک ار اس تم هاآموزان به فعالیتبه استم و عالقمند کردن دانش

مبانی نظری 

يادگیری در 

 گرايیسازنده

 

های مهم رويارد نقاط کانونی و ويژگی

 آموزش تلفیقی استم

 

ش رو

پژوهش 

 علمی

طراحی 

 مهندسی 

 

های تلفیق دیسیپلین

چهارگانه با تاکید 

 بر پژوهش گروهی

 

و  گرايی و آموزش تلفیقی استمهای نظريه سازندهداللت

 برنامه درسی استاد باالدستی برای طراحی

 

های درسی استم تلفیقی برای های عناصر برنامهويژگی

 دوره ابتدايی بر اساس منطق برنامه

 

 

های داللت

مستشرج از 

اسناد باالدستی 

 آموزشی کشور 
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آموزان هدف مه م ی چهارگانه استم توسو دانشهاپلینارتباطات بین ديسی . درکشودديده می

آم وزان در دوره ابتدايی به طور مششص نیل دان ش(. 2013، 1و بوش برلند) استم تلفیقی است

يادگیری روش پژوهش علمی و باارگیری مهارتهای فرآيندی و يادگیری ، ی علمیهابه فعالیت

، هانی) های استم استبوط به زندگی هدف اارايی کردن برنامهمعنادار در قالب حل مسايل مر

  (.2010، ؛ بايبی2014

ی زان ايران آموی يادگیری دانشهاباالدستی نظام تعلیم و تربیت ايران نیز فعالیت در اسناد 

موزش ی دهنده اريانی از دانش و پژوهش علمی باشد که همسو با تفار علم ی و آبايد بازتان

، نق ادی ونقدپ ذيری، تعق ل و تفا ر، هدف از آموزش تقويت روحیه پ ژوهش معاصر باشد و

ل وم و عاه داف برنام ه درس ی ) آموزان ايران ی اس تر و خالقیت و کار آفرينی در دانشابتاا

آم  وز باي  د بتوان  د ب  ا کس  ب دان  شهمچن  ین  .(1391) برنام  ه درس  ی مل  ی، (1393) رياض  ی

س ند ) فرآيند تولید يک محصول را تجربه کند، یتپرسشگری و خالق، ی پايه فناوریهامهارت

ی اس تم هاوزشايرانی نیز اهداف مرتبو با آم بنابراين در اسناد باالدستی .(1390، تحول بنیادين

 ديده شده است.

 استم درسی محتوای برنامه

منطق تولید محتوا در اين رويارد براساس توا ه ب ه ايج اد موقعی ت ح ل مس ئله و پ ژوهش 

ی چهارگانه است. از آنجا که چه ار ديس یپلین در حال ت آرم انی هاطريق ديسیپلینگروهی از 

طراحی محت وا  ها و سطح الزم در هر ديسیپلین الزم است.دانستهتواه به پیش، شوندتلفیق می

از موضوعاتی انتشان ، ی تمرکز اين روياردهاگرايی و کانونبايد بر اساس مبانی نظريه سازنده

ی چهارگانه استم در آنها به صورت تلفیقی به هم مربوط شوند. البته می زان هالینشود که ديسیپ

به کارگیری هر حوزه در محتوای طراحی شده قطعا به صورت مساوی نشواهد بود ام ا ت الش 

 طراحان مبنی بر باارگیری هر چهار حوزه محتوايی است و بايد به اين ناته توا ه داش ت ک ه

ت وان آنه ا را ب ه وس یله طور دقیق مبتنی بر تئ وری هس تند و نم یبعضی محتواهای علمی به 

ای طراح ی بايد به گونه محتوا(. 2012، کوربت) کردآموزش مبتنی بر طراحی مهندسی تدريس 

شود که مواد آموزشی آن برای پژوهش گروهی قابل تامین باش د و معل م ب ه عن وان تس هیلگر 

                                                 
1. Berland & Busch 
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داش ته باش د. زي را پ ژوهش  آم وزان رامعنوی از دانش بانی علمی وتوانايی اراسه محتوا و پشتی

کند که حل آنها نیاز به مواد آموزش ی الزم و يی ايجاد میهاطراحی و ساخت چالش گروهی و

، ماان مناسب دارد. نقش پشتیبانی معلم در مراحل شاست و دوباره طراحی ک ردن و س اختن

بن ابراين ب ه ، يف مساسل واقعی استازيی الينفک است. اصل مهم ديگر در طراحی محتوا تعر

بايد تواه داشت و در محتوا ب ر طراح ی و ح ل مس ئله باي د  هازمینه محور بودن اين آموزش

در طراحی و اارای برنامه تواه به مراحل طراح ی مهندس ی و  (.2017، 1گاردنر) تمرکز شود

ای گونهمحتوا بايد بهسازماندهی (. 2016، التز) استی فرآيندی پژوهش علمی الزامی هامهارت

ر ارتب اط ب ا زن دگی معم وال ديا يک نی از باشد که در ابتدای کالس يک مسئله چالش برانگیز 

ايج اد ، موزه علوم بوستون 2به عنوان مثال در برنامه مهندسی ابتدايی است، شودکودکان مطرح 

هس تر و ) گی ردت میسواالت و نیازها در دوره ابتدايی معموال از طريق اراسه يک داستان صور

های مشتل ف چه ار ديس یپلین ب ه ص ورت تلفیق ی حوزه، يافتن پاسخ برای (.2007، کانینگهام

ها به منطق برنامه بر اساس عالقمند کردن بچه(. 2013، ترنر) گیردمعموال مورد استفاده قرار می

يی برای هاتشود محتوايی تدارک ديده شود که از طريق ايجاد فرصعلوم و فناوری مواب می

 دان ش شود.استم  3میاز مفاه یترقیمنجر به درک عم مواد آموزشی یو دستاار شيآزماانجام 

 یموض وعات یرا برا یاهيدانش پا، آورندیبه دست م نيیپا نیآموزان در سنکه دانشو نگرشی 

  (.2018، کللی) شوندیو دشوارتر م یانتزاع لیکند که با ادامه تحصیفراهم م

و ب ر س ت های درسی ديده ش ده اای برنامهروز بودن محتوناد ايرانی نیز تواه به بهاس در

-تی دانششناخی روانهاويژگی، عاليق، اين اساس محتوا بايد متناسب با نیازهای حال و آينده

زه ای س ی باي د ب ه نیادرانتظارات اامعه و زمان آم وزش باش د و محتواه ای برنام ه، آموزان

ی هاس احتملی واهانی در کلی ه ، ایمنطقه، وزان و اامعه در سطوح محلیآمگوناگون دانش

 (1390، راهنمای برنامه درسی علوم) تعلیم و تربیت تأکید کند

 

 

 

                                                 
1. Gardner 

2. Engineering is Elementary (EiE) 

3. Concepts 
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 برنامه درسی استم راهبردهای یاددهی و یادگیری

، کند که راهبردهای ياددهی و يادگیری در تعامل ب ا فن اوریدرسی ايجان میماهیت اين برنامه

کاوش گری و اا رای ، ی ش غلی و از طري ق فعالی ت گروه یهاازهای نوين اامعه و محیونی

و اين عنصر در ارتباط با ديگر عناصر ب االخص  (2017، گاردنر) های گروهی تهیه شوندپروژه

 و هم معلمان بايد درک درس تی از مراح ل ذا هم طراحان اين برنامهل ،معلم استمحتوا و نقش

گیری و ام ع آوری اطالع ات اندازه، تنظیم فرضیه، طرح سوال، ده دقیقمشاه) پژوهش علمی

 طراح ی مهندس ی و نتیجه گی ری(، تجزيه و تحلیل و تفسیر اطالعات، از طريق انجام آزمايش

داش ته ( 1ح ل و محص ولاصالح راه، حلخلق راه، طراحی، تصور، پرسیدن سوال يا طرح نیاز)

ه ای معل م و باي د ب ه ارتب اط آن ب ا نق ش و توان ايی، بن ابراين در طراح ی راهبرده اباشند. 

باي د زمین ه تعام ل ب ا همس االن و ارتب اط ب ا ان واع ی الزم برای معلمان تواه کرد. هاآموزش

هیلمیر و ، فارکاس، مورگان) مدنظر باشد موادآموزشی و فناوریی يادگیری و تعامل با هامحیو

ررسی تاکید بر حل مساسل به خص وص اس تفاده ی مورد بهادرتمام پژوهش .(2016، 2زوگامک

آم وزان وا ود از مساسل دنیای واقعی به عنوان يک فرصت ايجاد انگیزه و اذابیت برای دانش

، 3دارد اما اصطالحات مشتلفی برای بیان اين مطلب استفاده شده است: يادگیری مسئله مح ور 

-همگی بر حل مس ئله گروه ی دان ش که 5و يادگیری مبتنی بر پروژه 4يادگیری مبتنی بر مسئله

يی ه ار تفاوتمحومحور و پروژهآموزان تاکید دارد. اما بايد تواه داشت که بین رويارد مسئله

آم وزان مسئله تاکیدی بر طراح ی و تهی ه محص ول وا ود ن دارد و دان شحل واود دارد. در

ز طريق پژوهش علم ی تواند امسئله هستند و اين فرآيند میشناسايی و حل، موظف به تعريف

ی ح ل ه امح ور توس عه مهارتو يا تفار استنباطی نیز صورت بگیرد. هدف يادگیری مس ئله

اس تم آموزان از طريق طی مراحل و فرآيند حل مس ئله اس ت. در ص ورتی ک ه در مسئله دانش

آم  وزان ب  ا تس  هیلگری معل  م ب  ا تمهی  دات و ت  الش و فعالی  ت گروه  ی دان  ش، تلفیق  ی

منجر به طراحی و س اخت ي ک ، يی که معلم به عنوان راهنما تدارک ديده استهادستورالعمل

                                                 
1. Ask, Imagin, Plan, Creat, Improve 

2. Morgan, Farkas, Hillemeier& Maczuga, 

3. Problem-Centered Learning 
4. Problem-Based Learning 

5. Project-Based Learning 
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آموزان يک پروژه را ب ه ص ورت گروه ی ب ر اس اس مراح ل محصول خواهد شد يعنی دانش

مس ئله در مقايس ه ب ا ، ارد ح ل مس ئلهاما در روي، دهندپژوهش علمی و حل مسئله انجام می

 ورزی و طراحی است.متمرکز بر دستت و هدف کمتر تر اسپاسخ يادگیری مبتنی بر پروژه باز

ت ر هس تند و ه دف ب ه ص ورت های طراحی و س اخت مش شصمحور گامدر رويارد پروژه

(. با واود اصطالحات 2017، ؛ گاردنر2011، لبوی راش ) شودمششص از قبل تقريبا تعیین می

 ه اه هس تند: اي ن آموزشمشاب هاهای مشتلف تاکید شده در پژوهشمشتلف استفاده شده انبه

آموزان تعريف شود که نقش برانگیز معموال مرتبو با زندگی دانشبايد با اراسه يک مسئله چالش

 (.2016؛ اشمیت 2013، ؛ برلند2010، بايبی) کندمرکزی و زمینه يادگیری را فراهم می

 انگی زه باي د در اسناد آموزشی ايرانی نیز راهبردهای مرتبو مورد تواه هستند به طوری که

يی درب اره هاآموزان را از طريق کاوشگری در ت الش م داوم ب رای ي افتن پاس خ پرس شدانش

موز آاهانه دانشداوطلبانه و آگ، وقايع و روابو آنها شاوفا و تقويت کرد. به نقش فعال، هاپديده

، ریش گپژوه، پذيری تواه شود و زمینه تقويت روحیه پرسشگریدر فرآيند يادگیری و تربیت

؛ س ند 1391، راهنمای برنامه درس ی عل وم) آموز فراهم شودخالقیت و کارآفرينی را در دانش

 .(1390، تحول بنیادين

 نقش معلم

ش امل مف اهیمی ، گرايی استگرايی و تجربهاز آنجا که منطق اين برنامه درسی براساس سازنده

ه ای معلم در برنامه مثل مشارکت معلم به عنوان راهنمايی برای تسهیل يادگیری است. بنابراين

درسی تلفیقی از امله استم بايد به منطق استفاده از تلفیق باورمند و عالقمند به پژوهش علمی 

رد ارتب اط در اي ن رويا ، ورزی باشد. نقش معلم به عنوان تس هیلگر فرآين د آموزش یو دست

عمیقی با ديگر عناصر دارد. معلم بايد توانايی ايج اد تج ارن ي ادگیری در بس تر ي ک برنام ه 

، ماان و مواد آموزشی مهیا نباشند با واود فعالیت معل م، تلفیقی را داشته باشد و چنانچه زمان

لم نق ش مع کلیت برنامه را از بین خواهد برد.، کشیده شدن تار عنابوت در نقاط ضعف برنامه

راهنمای پروژه و پژوهش را برعهده دارد و اراسه دهنده صرف اطالعات نیست. معلمان اگر ب ه 

کنن د ل ذا ها مقاومت میتاثیرات مثبت روياردهای تلفیقی باور نداشته باشند در برابر اين برنامه

و اث رات  ه امعلم و ضمن خدمت با اين برنام ه های تربیتدر مرحله اول معلمان بايد در دوره
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معلمان استم عالوه بر عالقمندی به اين رويارد بايد فهم خوبی (. 2017، رينگ) آن آَشنا شوند

در دوره ابت دايی از آنج ا ک ه معلم ان تحص یالت  (.2013، کارتر) از چهار ديسیپلین پیدا کنند

ر ها در خصوص دان ش محت وايی چه ااند ممان است در اارای برنامهتری را گذراندهعمومی

، داردی حماي ت کنن ده هم واره وا ود ه الذا نیاز به آموزش، ديسیپلین دچار مشاالتی شوند

روش ، در دوره تحصیل خود به طور واض ح ب ا طراح ی مهندس ی بايدابتدايی  معلماندانشجو

های يادگیری نوين مثل سازنده گراي ی آَش نا ش وند و معلم ان نی از ب ه پژوهش علمی و نظريه

-ش امل ي ادگیری مس اله، محورر زمینه روياردهای يادگیری طراحید تهای ضمن خدمدوره

. خیلی از معلمان با تدريس تانولوژی و مهندسی راح ت نیس تند و محور دارندروژهمحور و پ

، ااوي ل، 2013ک ارتر) تربیت معلم مناسب بايد شامل آموزش مهندس ی و فن اوری باش د دارد

  (.2009، ؛ساندرز2013

خالق ی اعمل ی و ، علم ی، ايم انی، ساز رشد عقالنیيرانی نیز معلم زمینهناد آموزش ادر اس

، ادينس ند تح ول بنی ) يادگیری است-راهبر فرآيند ياددهیدانش آموزان است. معلم راهنما و 

 .(1391، ؛ برنامه درسی ملی1390

 زمان یادگیری

اح ی و س اخت زمان در اين رويارد به علت ماهیت برنامه که بر اساس پژوهش منج ر ب ه طر

های طراح ی و س اخت حت ی در س طح ابت دايی اوال بايد انعطاف پذير باشد زيرا پروژه، است

آموزان و معلمان ب دهیم. شاست و تجربه دوباره را به دانش، زمانبر است و بايد فرصت تجربه

ن د توای اذان و علمی میهاان فعالیتهای فوق برنامه مدارس به عنواز طرفی استم در برنامه

باار گرفته شوند. زمان در تار عناب وت اک ر در ارتب اط تنگ اتنگی ب ا ن وع محت وا و ما ان و 

زي را چنانچ ه زم ان الزم ب رای ح ل ک ردن ، گی ردی ياددهی و ي ادگیری ق رار م یهافعالیت

مد نظر اين رويا رد نش واهیم  ی طراحی و ساخت و تلفیق اختصاص نیابد به اهدافهاچالش

افزايی ها به منظور دانشانديشی معلمان در مورد برنامهصاص زمان برای هماخت یمسئله. رسید

(. در بعضی کشورها مثل سنگاپور اارای برنام ه اس تم 2010، 1دارلینگ) نیز حاسز اهمیت است

 2ی فوق برنام ه م دارسهاکشورها فعالیتعملی شده است اما در اکثر  نیز ی علومهادر کالس

                                                 
1. Darling-Hammond  

2. After School 
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؛ وونگ 2018، کمیساويچ) پذيردی استم صورت میهابا فعالیت هاهسازی برنامبه صورت غنی

های کشورهای پیشرفته در زمینه استم اردوهای تابس تانی يای از برنامه (.2012، شلیشر، 2013

در دوره ابت دايی هرچند در فنالند . شودمی که شامل مسابقات استم نیز است های استمبا برنامه

ه ا در تعداد ساعاتی ک ه بچ هاختصاص داده نشده است و حتی  هازمان خاصی به اين آموزش

م ه ر هاانبه دولی تلفیق به صورت همه، گذرانند کمتر استی استم میهای ديسیپلینهاکالس

 ای عمل ی ش ده اس تاز طري ق تربی ت معلم ان حرف هشود ک ه ی درسی اارايی میهاکالس

 (.2013، روبرتز)

رت زمان آم وزش ف وق برنام ه در نظ ر گرفت ه ش ده و وزادر اسناد آموزشی ايرانی نیز  

ل یم رس می تعسازی زمان غیرسازی الزم برای هدايت و غنیآموزش و پرورش مسئولیت زمینه

يی ب ه مدرسه و خارج از مدرسه را بر عهده دارد. بنا ب ه ض رورت پاس شگو، و تربیت در خانه

ن محت وای ري زی و ت امیبرنام ه، ایمنطقهمحلی و  5-5نیازها و اقتضاسات با عنايت به راهاار 

ر دمنطق ه و مدرس ه خواه د ب ود ک ه ، بششی از زمان رسمی تعلیم و تربی ت در اختیاراس تان

ع الوه ( 1390، سند تحول بنیادين) شودريزی و اارا میهای ابالغی برنامهچارچون آسین نامه

درس ه ب ه مريزی توسو رای برنامهيی بهادرسی دوره ابتدايی ساعتبندی برنامهبر اين در زمان

 .صورت آزاد در نظر گرفته شده است

 مکان یادگیری

مح ور ب ودن بس یار مه م اس ت و باي د درسی به علت ماهیت پروژه مولفه ماان در اين برنامه

اماانات فناوران ه را دارا ، آموزتعداد استاندارد دانش، شرايو الزم از نظر اختصاص فضای الزم

فراهم نبودن فضای الزم برای ، ها تراکم باالی کالسای از موانع اارای اين برنامهزيرا ي، باشد

ه ای لذا م وزه (.2013، ااويل) نبودن اماانات فناورانه در محیو کالس است.، فعالیت گروهی

توانند نق ش مهم ی در ااراي ی ک ردن اي ن های علم و فناوری میسراها و پارکپژوهش، علم

ه ا آموزان و تغییر ص ندلیاشند. ماان بايد از نظر وسعت اماان اابجايی دانشها داشته ببرنامه

، 1کوب ات) مما ن اس تی پرامعیت اارا بسیار سشت و گاهی غیرهارا داشته باشد در کالس

ه ا تواند موفقیت اين برنامهتنظیمات ويژه محیو يادگیری مهمترين عاملی است که می .(2013

ها ب ه فض ای مدرس ه البته اارای اين برنامه. (2016، آموزشی اينديانادپارتمان ) را تضمین کند

                                                 
1. kubat 
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پژوهشس راهای ی عل م و فن اوری و هاپارک، اردوهای تابستانی، های علمموزه، محدود نیست

 (2009، آمرياا آکادمی ملی علوم) دها باشنند محل اارای اين برنامهتوانآموزی میدانش

، ه ااردوگاه، س راهاهای يادگیری مانند پژوهشای از محیودر اسناد ايرانی نیز ايجاد شباه

، ریه ای تشصص ی عل وم و فن اوو م وزه هانمايشگاه، های عمومیکتابشانه، های فرهنگخانه

ب ا ، ه امراکز کارآفرينی و ساير مراکز مشابه و برقراری تعامل اثربشش م دارس ب ا اي ن مح یو

 مهم است و وزارت آم وزش های ساير دستگاهسازی محیو مدرسه با همااررعايت اصل غنی

اتی خدم، هنری، های فرهنگیدستگاه، هاهو پرورش موظف است از مشارکت حداکثری خانواد

وص بشص ، های خارج از کالس و مدرس هها و فعالیتتولیدی برای طراحی و اارای برنامه و

ام ه برن، 1390، سند تحول بنیادين) شود استفاده نمايدبستان اارا میها که در تابششی از برنامه

 .(1391، درسی ملی

 مواد آموزشی

لزوم فراهم بودن م واد ، است 2ورزیهمراه با دست 1ورزیماهیت اين برنامه که بر اساس ذهن

سازد. حتی در دوره ابتدايی ابزارها و مواد الزم طراحی و الزم برای پژوهش گروهی را مهم می

چالش طراح ی و وند. ظر برسند بايد از قبل با دقت طراحی شساخت که ممان است ساده به ن

بلا ه ، کندآموزان را عالقمند نمینه تنها دانش، ساخت بدون در اختیار داشتن مواد و ابزار الزم

آم وزان باي د ب ه دان ش آنها را از شاست و درگیری با ابزار غیراستاندارد دل زده خواه د ک رد.

، 3م ک کل ور) ايشگاهی و مواد مورد نیاز دسترسی داشته باش نداينترنت و وسايل آزم، کتابشانه

آن ی ه ادرسشود که واحدهای يادگیری و طرحمحور استفاده میگاهی از برنامه کیت. (2017

م واد  .(2005، 4يان گ و ل ی) در اارا با مشال کمتری مواا ه اس ت از قبل تهیه شده و معلم

 درس باي د ش امل اماان ات فناوارن ه نی ز باش د آموزشی عالوه بر ابزارهای الزم در هر ط رح

  (.2012، کوربت)

ات در در اسناد ايرانی نیز بر اين ناته تاکید ش ده اس ت ک ه فن اوری اطالع ات و ارتباط  

-گی ری هوش مندانه از فن اوریای بايد باار گرفته شود. مدارس بايد زمینه بهرهآموزش مدرسه

                                                 
2. Minds-on 

3. Hands-on 

4. McClure 

5. Young & Lee 
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ه ا و ن رم رايان ه) ری در رياضیات و کاربردهای آنه اهای نوين آموزشی را فراهم نمايند. فناو

 .(1404سند چشم انداز، 1391، برنامه درسی ملی) مورد تواه باشد( افزارها

 بندیگروه

ن ر تعامل بیآموز ددانش در ذهن دانش، گرايی اين روياردعالوه بر ايناه از نظر ماهیت سازنده

ل ز طريق تعاماد. در دنیای فناورانه امروز مسايل شوکند و ساخته میآموزان معنی پیدا میدانش

گذاران در اي ن راس تا سیاس ت، ش ودگروهی محققان حل میها و فعالیتبین متشصصین رشته

 آم وزان ام روز وبه دنبال ايج اد روحی ه مش ارکت گروه ی در دان ش، های آموزشیمشیخو

تم امی  ها دری رکن اين برنامهشهروندان و نیروی کار متشصص فردا هستند. لذا فعالیت گروه

و از طري ق هما اری توس ، يادگیری گروهی و مشارکتی همراه با ک ار تیم یکشورها هستند. 

-ان شدپ روژه  قطعی برنامه درسی تلفیقی استم است. انج امهمساالن و معلمان نیز از اهداف 

عل وم و درک ارتباط قوی ب ین ق وانین مواب درنهايت آموزی به صورت گروهی و مشارکتی 

یار مه م . نقش معلم به عنوان راهنمای گروه بس رياضی با فناوری و زندگی روزمره خواهد شد

 (. 2017، مک کلور) است

، ب ا معل م آم وزان رای يادگیری بايد زمینه تعام ل م وثر دان شهادر اسناد ايرانی نیز فعالیت

ه ای برنامراهنم، مه درسی ملیبرنا) ی يادگیری مشارکتی را فراهم کندهاهمساالن و انواع محیو

 .(1391، درسی علوم

 برنامه درسی استم ارزشیابی

آم وزان ب ر اس اس اراس ه گروه ی دان شها براساس ماهیت تلفیقی و فعالی تارزشیابی از دوره

 هاهر چند اهداف ه ر ي ک از ديس یپلین، آموزان استمحصول و نحوه تعامالت گروهی دانش

-ها بر اي ن اس ت ک ه دان شکید اصلی در پژوهشأاما ت، شودبی مینیز از طريق معلمان ارزشیا

انج ام  ه اآموزان نحوه پژوهشگری را بیاموزند و ارزشیابی بايد در طول دوره در ح ین فعالیت

در ارزش یابی باي د ب ه .ارزشیابی بیشتر شامل اراسه در کالس و شرکت در مسابقات اس تشود. 

در طول زم ان انج ام پ روژه  هاپژوهشگری و فعالیت میزان همااری و فعالیت گروهی و نحوه

آم وزان ب ازخورد مناس ب ها ب ه دان شارزشیابی بايد به موقع در طول انجام پروژه .تواه شود

 (2007، 1شورای تحقیقات ملی آمرياا) بدهد

                                                 
1. National Research Council (NRC) 
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ی امع ی و ه ادر اسناد آموزشی ايرانی نیز ارزشیابی بايد با تاکی د ب ر ک ارگروهی و فعالیت

مسئله را فراهم کند و به صورت مس تمر و منعط ف ب ا توا ه ب ه وا وه متف اوت  روش حل

ز اي ک  آموزان فرآيند دس تیابی ب ه س طوح ب االتر شايس تگی در ه ريادگیری هر يک از دانش

 ( 1391، راهنمای برنامه درسی علوم ) های يادگیری را تدارک ببیندحوزه

 فیقی استم چگونگی تلفیق در الگوی مفهومی برنامه درسی تل

هت ر بر آينده تلفیق در يادگیری موثر است زيرا مفاهیم مرتبو برای ساخت معنا و بازيابی معنا د

ان ايی شوند که دانش آم وزان توشوند. ساختارهای دانش متصل به هم باع  میسازماندهی می

ین چن آش نا کس ب کنن د. همادي د و ن اه ای يشان را در موقعیتهاها و مهارتانتقال دانسته

ی ب ه ارش تهدهد که عالوه بر اين توانايی اراسه يک مفه وم ب ه ص ورت ب ینتحقیقات نشان می

هیل فیزيای و کتبی يادگیری را تس، بصری، ی مشتلف به عنوان مثال به صورت شفاهیهاروش

مترين کآنچه محل بح  است نحوه تلفیق چهارديسیپلین از  (.2014، هانی و همااران) کندمی

مه م  (2013) یبيب ا ب ه نظ رلفیق تا بیشترين میزان تلفیق و تعريف يک فرارشته است. میزان ت

، و روياردهای استم انتشان ش ود مه م اي ن اس ت ک ه معلم ان هانیست که کدام يک از مدل

ر نظر دهای آموزشی را بر اساس فهم خود از استم تلفیقی مشیمديران و مسووالن مدارس خو

 .بتوانند به عنوان مدافع استم عملارد بهتری داشته باشند بگیرند تا در سطح محلی

مغت نم اس ت؛ ام ا رويا رد  1بر اساس نمودار شماره استفاده از همه روياردهای تلفیقی  

در واقع همان اتفاقی است ک ه در ، معموال تاکید بیشتر بر رياضی و علوم داردوزنی از آنجا که 

-دهد يعنی غفلت از مهندسی و فناوری ص ورت م یمدارس هنگام تلفیق از نظر داار رخ می

است و بسیاری از معلمان  دشوارزيرا برای معلمان استفاده از طراحی مهندسی و فناوری ، گیرد

از ارتباط با فناوری واهمه دارند؛ بنابراين رويارد وزنی به معنی واقعی تلفیق چه ار ديس یپلین 

ز منظر تواه به مهندسی ب ه عن وان لن ز مث ل ای متقاطع ارشتهشود. رويارد چندمحسون نمی

آموزان اذان است اما بايد تواه داشت که تلفیق به درستی هرچند بسیار برای دانش، ربوتیک

ه ا طراح ی و س اخت فق و ب ر پذيرد به اين معنی که بايد مراقب بود که در اين دورهصورت 

قطع ات تن زل پی دا نان د و  ک اری و اتص الورزی در حد لحیمها و دستالعملاساس دستور

گروهی و تواه به هر چهار ديسیپلین ب ه ط ور مت وازن ص ورت پژوهش، ی فرآيندیهامهارت
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-های اارا شده کمتر صورت گرفته است. در واق ع در دورهبگیرد آنچه که در واقعیت در دوره

تلفیقی اس تم های به واقع دوره در است و و فناوری هايی مثل ربوتیک تاکید بیشتر بر مهندسی

ای متق اطع نی ز بايد به رياضی و علوم نیز تواه عمیق داشته باشیم. بنابراين رويارد چندرش ته

 . تلفیق الزم را پديد آورد تواندنمی

ت ب ه اس ( تلفیق ی) بهترين رويارد در دوره ابتدايی رويارد ياپارچه شده اناز نظر محقق

ورت ص وا و راهبردهای ياددهی و ي ادگیری اين معنی که بیشترين سطح تلفیق در انتشان محت

-ی دانشآموزگیرد و در دوره ابتدايی بیشتر از سطح دانشی و شناختی بايد بر نگرش و مهارت

، ه اههای درسی استم تلفیقی تمرکز کرد. در صورت طراحی درست اي ن دورآموزان در برنامه

، ب انز (2016) اش میت مانن د دهند که بیشتر از ازيیات است. بعضی محقق ینکلی را ارسه می

وره دند و در دانمطالعات ااتماعی و دروس ديگر را نیز قابل تلفیق با استم در دوره ابتدايی می

يجاد يک ابتدايی از آنجا که يک معلم تدريس دروس را به عهده دارد به شرط آموزش معلم و ا

واد م ما ان و ، مث ل زم ان ه ايیآموزان و فراهم کردن مولف همحیو حمايتگر از معلم و دانش

 اارای چنین روياردی اماانپذير است.، آمورشی مناسب

های الگوی برنامه درس ی اک ر طراحی چنین برنامه درسی تلفیقی نیاز به پیشنیازهای مولفه

و/ي ا طراح ی دارد به اين معنی که محتوايی بايد انتشان شود که از طريق روش پ ژوهش علمی

انجام آزم ايش و با ارگیری ، سازیفرضیه، با طرح يک سوال پژوهش مهندسی صورت پذيرد.

، 3ان دازه گی ری، 2طبقه بن دی ک ردن، 1شامل مشاهدهکه  های فرآيندی در يافتن پاسخهامهارت

تعري ف و کنت رل ، 7تدوين فرضیه، 6برقراری ارتباط علمی، 5پیش بینی، 4( حدس زدن) استنباط

، اس ت 11م دل س ازی، 10 وری و تفس یر اطالع اتامع آ، 9طراحی و انجام آزمايش، 8متغیرها

ی ه او پ نج مه ارت دوم مهارت ی فرآيندی پاي ههاشش مهارت اول مهارت .گیردصورت می

                                                 
1. Observing 

2. Measuring 

3. Inferring 

4. Classifying 

5. Predicting 

6. Scientific Communicating  

7. Hypothesizing 

8. Defining and Controlling Variables 

9. Experimenting and Designing Experiments 

10. Gathering and Interpreting Data  

11. Making Models 
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-نتیج ه در نهاي ت .(1995، و گیف ور 1بوچرفیلد) شوندنامیده می( تنیدههمدر) فرآيندی تلفیقی

-برنامه البته معموالً .شودمینجام اگیری و تارار آزمايش و پاسخ به سوال و تايید يا رد فرضیه 

های درسی تلفیقی استم با هدف طراحی و ساخت يک محصول حتی در دوره ابتدايی است و 

 از طريق مراحل طراحی مهندسی با طرح يک سوال و نیاز و پی داکردن راه ح ل آنه ا از طري ق

می پذيرد.  شود صورتگروهی که منجر به ساخت يک محصول برای اراسه راه حل میپژوهش

استفاده ترکیبی از مراحل طراحی مهندسی و روش پژوهش علمی  اندر الگوی پیشنهادی محقق

با در نظرگرفتن استفاده از فناوری و محاسبات رياضی که درزندگی واقع ی ب ا با ارگیری ه ر 

 مد نظر است. ، چهار ديسیپلین مساسل حل می شوند

 ر نیس ت.ست و تلفیق هر چه بیش تر الزام ا بهت های استم چالش برانگیز اتلفیق حوزه البته

ست تواه آنچه در دوره ابتدايی حاسز اهمیت ا (2014، ؛ هانی و همااران2013، بوش و برلند)

 اس ت. و اذان سازی مفاهیم علوم تجربی و فن اوری و رياض ی به فضاهای يادگیری کودکان

، ال دينودر دوره کودکی و نق ش در مورد آموزش استم تلفیقی ( 2017) بنیاد ملی علوم آمرياا

ن ه و خا، ی عمومی اذعان کرده است که والدين و فناوری به ارتباط مدرس ههامعلمان و محیو

نگ ام هبرای حماي ت از آم وزش زود های علم ها و موزهی آموزشی مثل کتابشانههابقیه محیو

آن  س ازند ک ه دریيی م هاکنند و بايد تواه کرد که مجموعه اين عناصر محیواستم کمک می

ی ي ادگیری ه اوری در بافت محیوتوانند يادگیری استم خود را قوت بششند غوطهکودکان می

نق ش  ایف آگاهی والدين و معلمان و ايلذا سیالی و روانی يادگیری خواهد شد. استم منجر به 

 و ديگ ره ای عل م س راها و م وزهی آموزش ی ف وق برنام ه مث ل پ ژوهشهاها و محیورسانه

يرا ز بسیار مهم استی دولتی هايی که در زندگی کودکان نقش دارند از طريق حمايتهامحیو

ش ی آموزش ی ف وق برنام ه نق ه اگیرند و همااری والدين و محیوکودکان در خالء ياد نمی

 .ی استم و کمک به معلمان در اين زمینه خواهد داشتهابزرگی در اارايی شدن فعالیت

 

                                                 
12. Burchfield & Gifford 
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 وی مفهومی استم تلفیقی برای دوره ابتدايی بر اساس مدل اکر: الگ2شال شماره 

 

 

 

  
 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

-هر ن وع از برنام ه (2010) اس دااردر اين پژوهش منظور از برنامه درسی تلفیقی استم بر اس

رای ب  انای متقاطع و ياپارچه شده است؛ اما انتش ان محقق چندرشته، های تلفیقی استم وزنی

محتوا متناسب با نیازهای 

حال و آينده اامعه و زمینه 

/ منتشب از  محور

موضوعاتی که قابلیت تلفیق 

 ها دارندبین حوزه

معلم ايجاد کننده 

فرصتهای يادگیری 

فعال / تسهیلگر / 

عالقمند به تلفیق / 

دارای درک درست 

از روش پژوهش 

علمی، مهارتهای 

فرآيندی و روش 

 طراحی مهندسی

 

ايجاد سواد و 
های علمی شايستگی

قرن بیست و يامی/ 
و يادگیری گروهی 

مشارکتی/ عالقمندی 
به استم / تامین نیروی 

 کار استم

 

مشارکت در قالب 

های کوچک گروه

گروهی در انجام 

 پروژه

 

 

مسئله محور / 

پژوهش محور/ 

پروژه محور/ 

 طراحی محور

 

مواد الزم ، وسايل آزمايشگاهی

دسترسی ، برای طراحی و ساخت

فناورانه و اينترنت و  به اماانات

يا به صورت بسته  کتابشانه

 آموزشی آماده

 

بر اساس اراسه گزارش 

پژوهش به گروهی از 

کالس يا شرکت در 

نمايشگاه اراسه محصول 

شرکت در مسابقات  و  

 

انعط      اف 

پ     ذير، در 

قالب کالس 

عل   وم ي   ا 

فعالیته    ای 

فوق برنام ه، 

ک  افی ب  رای 

تا       رار 

مراح    ل و 

انج        ام 

 اصالحات

 

شامل فضای کافی 

برای کار گروهی 

در مدارس، 

اردوهای تابستانی، 

های علم، موزه

پژوهش سراها، 

علم و پارکهای 

 فناوری

 

نظريه سازنده گرايی 

و نقاط کانونی استم 

بندی تلفیقی صورت

شودمی  
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است. هدف اصلی آم وزش ( ياپارچه شده) برنامه درسی تلفیقی استم، طراحی الگوی مفهومی

گروه ی علمی و همیاریاستم در دوره ابتدايی بايد ايجاد انگیزه در زمینه عالقمندی به پژوهش

آموزان باشد. در اين راس تا در يک بستر تلفیقی و يادگیری علوم تجربی از طريق عمل در دانش

چهار ديسیپلین به طور مساوی شرکت داده نشوند اما تالش  هان است در همه طرح درسمما

-ورزی همراه ذه نتواه به دست هااندرکاران بايد بر تلفیق باشد. بنابراين در تهیه برنامهدست

های توسعه پايدار در ورزی بسیار مهم است. ناته ديگر تواه به مساسل زيست محیطی و انبه

ی فناورانه اگر مواب تشريب زيست بوم شوند موا ب هازيرا پیشرفت، ها استشاراسه آموز

توان د دوره ه ای زيس ت محیط ی م یتوسعه پايدار نشواهند شد و بهترين زمان برای آموزش

آنچه مهمتر از انتشان رويارد تلفیق است فراهم آوردن شرايو و  انابتدايی باشد. از نظر محقق

 ( و س اندرز2013) ااوي لک ه ب ه ط وری  .زمان و ماان است، علمم، های موادآموزشیمولفه

های بزرگ اارای اس تم دان ش محت وای معلم ان در م ورد معتقدند که يای از چالش( 2009)

معلم ان ابت دايی ک ه  ش ود. مشصوص اًچهار ديسیپلین است ک ه باع   ايج اد مش االت م ی

ش وند مما ن های استم میی برنامهوقتی که درگیر اارا، گذرانندتری را میتحصیالت عمومی

در پ ژوهش  (2018) کوب ات (.2017رينگ ) است ضعف بزرگی در دانش محتوايی حس کنند

ی استم عالق ه دارن د ول ی در هاخود در کشور ترکیه به اين نتیجه رسیده که معلمان به فعالیت

را را ش امل ش رايو را با دقت و درست انجام دهند و موان ع اا  هاتوانند اين فعالیتعمل نمی

 ه ااماانات آزمايشگاهی و زم ان کالس، اماانات آموزشی، فیزيای کالس مثل امعیت کالس

آم وزان را تش ويق ب ه های استم دان شاند. معلمان همچنین توافق داشتند که برنامهعنوان کرده

ف و ض عی آموزشموانع اارای موفقیت آمیز آموزش استم را ( 2013، ااويل) .کندپژوهش می

، ای معلم انحرف هگذاری در توس عهکمبود سرمايه، کبود منابع برای تربیت معلمان استم کارآمد

کمب ود ، کمبود حماي ت از سیس تم مدرس ه، آموزانبششی به دانشآموزش ضعیف و عدم الهام

ه ای ض عف اماان ات آزمايش گاهی و رس انه، ی انتقال محتواهاضعف راه، تهیه محتوای استم

برای فاسق آم دن ب ه  کند.آموزان اعالم میورزی به دانشضعف و نبود آموزش دست، آموزشی

از ط رف اولی ای  ه اآموزش مناسب معلمان و تواه ب ه ض رورت اي ن آموزش، هااين چالش

ای موا ود از امل ه ه ای زمین هآموزان و مديران آموزش و پ رورش و همچن ین خ الءدانش
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های مواود در زمینه ريزیو برنامه هاامعیت کالس تراکم، وضعیت فضاهای آموزشی مدارس

-برنامه در پژوهشسراهای دان شهای فوقبوداه الزم بايد مد نظر قرار گیرد و از فرصت برنامه

 ی علم و فناوری استفاده شود.هاهای علم و پارکآموزی و موزه

  منابع

-نامهای در بررشتهرویکرد بینطراحی و سازماندهی محتوای برنامه درسی (. 1390) پروين، احمدی

 تهران: نشر آيیژ  های درسی تلفیقی.

اساس  ی درسی علوم تجربی دوره اول ابتدایی برهاتحلیل محتوای کتاب(. 1394) سعید.، ايرندگانی

 ار.. پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد انی فرآیندیهاتوجه به مهارت

ته ران: وکراربردی. ی پژوهش کیفی رویکرردی نروهاروش صول و مبانیا(. 1397) حس ین.، خنیفر

 انتشارات نگاه دانش.

بررسی و تحلیل محتوای کتاب درسی علروم تجربری پایره پرنجم  .(1394) .احسان، عمويی اسرمی

ی و سومین همايش علمی پژوهشی علوم تربیت، کاوشگری و فرایندیهای ابتدایی از منظر مهارت

 .قم، ااتماعی و فرهنگی ايرانهای روانشناسی آسیب

و مجزا  مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دروس تلفیقی(. 1393) .اکرم، غیاث آبادی فراهانی

ر ش هید . پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیاز هم علوم و ریاضی در شهرستان تفرش

 راايی

بره  با توجره یدوره ابتدای یعلوم تجرب یدرس یهاکتاب یتحلیل محتوا (.1393) .فاطم ه، ولی زاده

گاه ش هید پايان نامه کارشناسی ارشد دانشاده علوم تربیتی دانش ه.فناوران یسواد علم یهامهارت

 باهنر کرمان.

رنام ه بدانش نامه ايران ی ، یدرسر یزیردر برنامه قیتلف یمفهوم شناس (.1397 ) محمود.، مهرمحمدی

 درسی.
Corbett, K, S. (2012). THE Engineering Design Process as a Model for 

STEM.PHD Thesis curriculum design college of engineering and 

science Louisiana tech university. UMI Number: 3515928 

Bybee, R. W. (2010). Advancing STEM education: A 2020 vision. The 

Technology and Engineering Teacher, 70 (1), 30-35.  
Carter, V.R. (2013). Defining Characteristics of an Integrated STEM 

Curriculum in K-12 Education. Theses and Dissertations. 819 



 1399، زمستان پانزدهمسال ، 59شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی   

 

 

90 

Dugger, W. (2010, December). Evolution of STEM in the United 

States.Paper presented at the 6th Biennial International Conference on 

Technology Education Research, Griffith, Australia. Retrieved from  

Daugherty, J.L. (2009). Engineering Professional Development Design for 

Secondary School Teachers: A Multiple Case Study. Journal of 

Technology  

Darling-Hammond,L. (2010).Steady Work:Finland Builds a Strong 

Teaching and Learning System.RethinkingSchools, 24 (4). Retrieved 

from http://www.nea.org/home/40991.htm 

Ejiwale, J. (2013). Barriers to successful implementation of STEM 

education. Journal of Education and Learning. Vol.7 (2) pp. 63-74. 

Eltz,J. (2016).Analayzing the Attributes of Indiana”s STEM Schools. 

PHD Thesis INDIANA STATE UNIVERSITY. ProQuest 

Number:10193758 

Gardner, M. (2017). Beyond the Acronym: Preparing Preservice 

Teachers for Integrated STEM Education, Ph.D. Colgate University.  

Hettinger, Jill K. (2014). Finding Success in Elementary Science Across 

Socioeconomic Boundaries. Boise State University. 

Honey, M., Pearson, G., & Schweingruber, A. (2014). STEM integration in 

K-12 education: status, prospects, and an agenda for research. 

Washington: National Academies Press 

Hanover Research. (2011). K-12 STEM education overview. Washington, 

DC: Author. Retrieved from 12-STEM Education-Overview-

Membership.pdf  

Hester, K., Cunningham, C, M. (2007). Engineering is elementary 

Anengineering and technology curriculum for children. American 

Society for Engineering Education. 

Harlen, W. (editor) and a group of writers (2015). working with Big Ideas 

of Sience Education. Global Network of Science Academies (IAP) 

Science Education Programme: Trieste, Italy ISBN: 9788894078466 

Kubat, U. (2018). The integration of STEM into science classes. World 

Journal on Educational Technology: Current Issues. 10 (3), 165-173. 

Kmicikewycz,A (2018).STEM Teaching-No Experience Needed.  

http://blogs.edweek.org/edweek/global_learning/2018/01/teaching_STEM_a

nd_programmingno_experience_needed.html 

Laboy-Rush, D. 2010. Integrated STEM education through project based 

learning. www. Learning.com/stem/ whitepaper/integrated-STEM-

through Project-Based-Learning. 

Mahoney, M. (2010). Students' attitudes toward STEM: Development of 

an instrument for high school STEM-based programs. Journal of 

Technology Studies, 36 (1), 24-34. 

https://scholarworks.boisestate.edu/do/search/?q=author_lname%3A%22Hettinger%22%20author_fname%3A%22Jill%22&start=0&context=678180
http://www.hanoverresearch.com/wp-content/uploads/2011/12/K-12-STEM
http://blogs.edweek.org/edweek/global_learning/2018/01/teaching_STEM_and_programmingno_experience_needed.html
http://blogs.edweek.org/edweek/global_learning/2018/01/teaching_STEM_and_programmingno_experience_needed.html


...استم یقیتلف برنامه درسی یمفهوم یالگو یطراح  

91 

 

Masoni, G. (2015). Promoting STEM Integration, Interest and Identity 

Among Elementary School Students. University of Southern 

California. PHD Thesis 

Metcalf, H. (2010). Stuck in the pipeline: A critical review of STEM 

workforce literature. Inter Actions: UCLA Journal of Education and 

Information Studies, 6 (2), 1-20. 

McClure, E. R., Guernsey, L., Clements, D. H., Bales, S. N., Nichols, J., 

Kendall-Taylor, N., & Levine, M. H. (2017). STEM starts early: 

Grounding science, technology, engineering, and math education in 

early childhood. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame 

Workshop. 

Morgan, P. L., Farkas, G., Hillemeier, M. M., & Maczuga, S. (2016). 

Science achievement gaps begin very early, persist, and are largely 

explained by modifiable factors. Educational Researcher, 45 (1), 18–

35. 

Morrison, J. (2006). Attributes of STEM education: The student, the 

academy, the classroom. Cleveland Heights, OH: Teaching Institute for 

Excellence in STEM. 

National Research Council. (2011). Successful K-12 STEM education: 

Identifying effective approaches in science, technology, engineering, 

and mathematics. Committee on Highly Successful Science Programs 

for K-12 Science Education. Board on Science Education and Board on 

Testing and Assessment, Division of Behavioral and Social Sciences and 

Education. Washington, DC: The National Academies Press. 

Patton, M. (2013). ATE had role in the naming of STEM. Retrieved 

fromhttp://test.scout.wisc.edu/~ealmasy/scout/CWIS/ate20/22917/ate-

hadrole-in-the-naming-of-stem 

Ring, E,A. (2017).Teacher Conceptions of Integrated STEM Education 

and How They Are Reflected in Integrated STEM Curriculum 

Writing and Classroom Implementation.PHD Thesis University of 

Minesota.Proquest Number : 10283633 

Roberts, A. (2013). STEM is here. Now what? Technology and Engineering 

Teacher, (September), 22-27 

Sanders, M. (2009). Integrative STEM Education: Primer. The 

Technology Teacher, 68 (4), 2026.  

Satchwell, R., & Loepp, F. L. (2002). Designing and implementing an 

integrated mathematics, science, and technology curriculum for the 

middle school. Journal of Industrial Teacher Education, 39 (3).  

Wade-Shepherd, A. A. (2016). The Effect of Middle School STEM 

Curriculum on Science and Math Achievement Scores. Union 

University. Proquest Number : 10307073 

http://test.scout.wisc.edu/~ealmasy/scout/CWIS/ate20/22917/ate-hadrole-in-the-naming-of-stem
http://test.scout.wisc.edu/~ealmasy/scout/CWIS/ate20/22917/ate-hadrole-in-the-naming-of-stem


 1399، زمستان پانزدهمسال ، 59شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی   

 

 

92 

Schmitt, T.M. (2016). Influence of STEM Enrichment Activities on 3rd -

5rd Grade Students Engineering Identity. PHD Thesis. University of 

Georgia. 

Schleicher, A. (Ed.). (2012). Preparing Teachers and Developing School 

Leaders for the 21st Century. International Summit on the Teaching 

Profession. doi:10.1787/9789264174559 

Turner, K. (2013) . Northeast Tennessee Educators’ Perception of STEM 

Education Implementation.  
Wong, W. (2013). Finnish Education system vs Singapore Education 

system. Aporia Atheneum.  
Young, B., & Lee, S. (2005). The effects of a kit-based science curriculum 

and intensive science professional development on elementary 

student science achievement. Journal of Science Education and 

Technology, 14, 471-481. doi:10.1007/s10956-005-0222-2 


