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هدف بررسی الگوها و اهمیت تلفیق  حاضر با مقاله: چکیده

برنامه درسی تعلیمات دينی با درس علوم تجربی انجام گرفت. 

ريه داده بنیاد اين پژوهش به شیوه کیفی و با رويکرد مبتنی بر نظ

انجام شد. در اين روش پس از مصاحبه با طراحان و 

ريزی درسی و الهیات و همچنین معلمان متخصصان برنامه

ها به شیوه طرح داده، دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکتری

گیری از مراحل تحلیل داده از طريق سیستماتیک با بهره

ت. محوری و انتخابی انجام پذيرف، کدگذاری باز

گیری هدفمند تا رسیدن به نقطه کنندگان با روش نمونهمشارکت

ها با استفاده از مصاحبه نیمه اشباع نظری انتخاب شدند. داده

پژوهش نشان داد آوری گرديد. نتايج حاصل از ساختارمند جمع

با ترکیب ديدگاههای رشته ای و تمرکز روی يک مضمون، 

گرايان يعنی هم توجه به تلفیق واقعی منطبق با الگوی پیشرفت 

عالئق و هم توجه به مسائل اجتماعی، در نظر گرفتن شايستگی 

ها از قبیل خالقیت و قدرت تصمیم گیری، رسیدن به مهارت 

های سطح باال همچون تفکر انتقادی، می توان برنامه درسی 

تعلیمات دينی با درس علوم تجربی را با توجه به اين الگوها به 
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Abstract: This study aims to investigate the 

patterns and importance of integrating the 

curriculum of religious course with 

experimental sciences course. This research 

was conducted through a qualitative and 

grounded theory approach. In this method after 

interviewing with designers, specialists in 

curriculum planning and theology, and teachers 

with master and Ph.D degrees, the data were 

systematically designed by using data analysis 

steps through open, axial and selective coding. 

The participants were selected by purposive 

sampling technique to reach the theoretical 

saturation point. The research data were 

collected by using semi-structured interviews. 

The results of the coding were collected in four 

categories: 1) The positive effects of 

integration the curriculum of religious course 

with the experimental sciences course, 2) The 

hardware and software facilities required for 

integration, 3) The teacher's expertise in the 

field of integration, and 4) Holding subject 

knowledge enhancement courses. 
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 بیان مسئلهو  مقدمه

های يادگیری ( از برنامه تلفیقی عبارت است از: مجموعه تجربه1869) 1تعريف درسل

صورت ای از اطالعات دانش مشترک را بهنگر، مجموعهتنها با نگاهی کلشده که نهريزیبرنامه

را برای دريافت  دهد، بلکه توانايی يادگیرندهالگو، نظام و ساختار در اختیار يادگیرنده قرار می

ها و ساختارهای سوی الگوها، نظامدهد. از آن طريق او را بههای نو افزايش میيا کشف ارتباط

نشین و جذّابی آموزش تلفیقی تجارب دل . (111، ص 1392دهد )ملکی، جديد سوق می

اسی گويی به سؤاالت خود با محتوای اسآموز برای پاسخکند که از طريق آن دانشفراهم می

(. 1، ص 1885، 2شود )اگبرشتهای متعدّد و معنادار مواجه میموجود در شرايط و موقعیت

های مختلف علمی و مسائل اجتماعی ارتباطی معنادار ايجاد تنیده بین حیطهبرنامه درسی درهم

و همکاران در مورد  3نیپ .(1388به نقل از ربیعی، عطاران، شبیری،  2419کند )سوريدی، می

طور مفهومی کنند: به ترکیب کردن يا مرتبط ساختن امور، بهگونه اظهارنظر میم تلفیق اينمفهو

آموزان و شود. هدف اين است که از طريق تلفیق تجارب يادگیری دانشو سازمانی اطالق می

ظاهر های بهآموزان ارتباطات بین مجموعهشود، دانشمحتوايی که توسط معلمان ارائه می

کنند بهتر آگاه شوند را درک کنند و از پیچیدگی ذاتی دنیايی که در آن زندگی می مجزای دانش

تلفیق برنامه درسی، عبارت است از  (.229، ص 1885و قدردانی نمايند )نیپ و همکاران، 

های دهی محتوای آموزشی و درسی زير چتر مفهومی مشترک و انتزاعی. هدف از برنامهسازمان

تر مفهوم موردبررسی در ارتباط با يک مضمون است، هدف چه روشن درسی تلفیق تشريح هر

که تر فرايند تفکّر است. مثل وقتیاز مسئله يا موضوع مهم از طريق کاربرد سطوح عالی

، 4دهد )اريکسونرسد، تعمیم میآموز از اطالعات سطح دانش به تحلیل و ترکیب میدانش

های برنامه درسی که ها، با فعّالیّتت درس(. درون هر رشته علمی ممکن اس85، ص 1886

های فرعی يا زمانی که رشته دامنه وسیعی از دانش را يکپارچه کنند وجود داشته باشند.

کدام در برنامه درسی مورد  شوند و هرها يا مسائل ترکیب میموضوعات درسی مرتبط با پروژه

                                                 
1. Dersel 

2. Eggebrecht 

3. Kniep 

4. Erickson 
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ای (. تلفیق به شیوه1885، 1السکورود )گگیرند، اصطالح تلفیق به کار میمالحظه قرار می

شوند يا يک رابطه تر مرتبط میهای وابسته به هم در يک کل بزرگگويند که در آن بخشمی

(. اسمیت معتقد است شرايط يادگیری موثّر در 1869، 2کنند )هنریمتوازن با يکديگر برقرار می

ل محور مسائل کامالً مرتبط يابد و موقعیت يادگیری بايد حوساخت آموزش تلفیقی تبلور می

های اساسی چگونه زيستن سروکار داشته باشد و مشوّق پويايی به يادگیرنده بچرخد و با جنبه

دو ديدگاه کلی در مورد تلفیق وجود  (.26، ص1836، 3آموز باشد )اسمیتو رفتار خلّاق دانش

نامه درسی که توسط های بردارد: الف( تلفیق از بیرون يعنی محتوا يا فرايندها يا شیوه

گیرد، ب( تلفیق از درون يعنی تلفیقی که توسط آموزان صورت میريزان برای دانشبرنامه

شود آموزان حاصل میريزان تهیه نشده بلکه اين تلفیق فرآيندی است که در ذهن دانشبرنامه

 (.1394)احمدی، 

يافته و برگرفته از سازمانهای ای از دانشفلسفه آموزش درگذشته صرفاً به انتقال مجموعه

شد .اما امروزه فلسفه آموزش به بیش نظام ارزشی حاکم بر رفتارهای فرد و جامعه محدود می

يکی  يافته و رويکردهای جديدی مورد استفاده قرار گرفته است.از آنچه در گذشته بود توسعه

وای برنامه درسی، توان محتاز اين رويکردهای جديد، روش تلفیق است؛ که در اين روش می

ها و مفاهیم و موضوعات درسی را با يکديگر تلفیق کرد و با بهره گرفتن از اصول و ويژگی

 توان برنامه درسی تلفیقی جامع و کاملی ارائه نمود.الگوهايی تلفیقی می

های درسی در نظر گرفته عنوان مبنای تلفیق در برنامهبرخی اصول مشترک که بهاصول تلفیق: 

 اند از:عبارت، دشومی

 ها در جهان هستیمتقابل پديده رابطه -

 کسب معرفت در انسان شیوه -

 سرعت تحوالت جهانی و انفجار دانش -

 وجود استعداد تفکر در انسان -

 (.266ص، 1392، قابلیت پرورش استعدادها )هاشمیان نژاد -

                                                 
1. Glasgow 

2. Henry 

3. Smith 
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 ای از الگوهای تلفیق برنامه درسینمونه

الزم است به بررسی مطالعه الگوهای ، تلفیق برنامه درسیمنظور ارائه يک الگوی مطلوب به

 شده پرداخت.نظران اين حوزه ارائهمختلفی که از سوی صاحب

 نظر جاکوبز الگوی تلفیق برنامه درسی از

ای را برای تمامی مقاطع تحصیلی توصیه رشتهجاکوبز الگوی مفهومی برنامه درسی میان

ها بر روی ( و تمرکز آنای )ديسیپلینیهای رشتهيدگاهکند. هدف اصلی اين الگو ترکیب دمی

حال که مواد درسی را  عین ان درآموزدانشمبحث و مسئله است. در اين الگو ، يک مضمون

  (.1898، شوند )جاکوبزهای علمی( نیز آگاه میرشتهها )نند از روابط میان ديسیپلینکمطالعه می

 
 (65ص ، 1898، )جاکوبز ایرشتهمدل مفهومی میان(: 1شکل)

 

 الگوی تلفیق برنامه درسی از نظر سوزان دریک

ای و رشتهمیان، ای)چندرشته دريک با مطرح کردن سه رويکرد متفاوت در تلفیق برنامه درسی

 (:1883، )دريک اند ازکند که عبارتای( به سه رکن اساسی در الگو اشاره میفرارشته
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 ینر بینظ الگوی تلفیق برنامه درسی از

ين معتقد است که تلفیق واقعی منطبق با الگوی پیشرفت گرايان است که هم به عالئق جیمز بی

هها و مباحهث اساسهی    هم متوجهه مسهائل و پهروژه   ، ان توجه داردآموزدانشهای مشغولیو دل

کنهد )بهی يهن    اجتماعی است و همچنین به دموکراسی و نظام دموکراتیک در جامعه تأکید مهی 

1885.) 

 
 (54،ص1885)بی ين،الگوی تلفیقی بی ين(: 2شکل)

 1برنامه درسی مکعب شکل

طور مستقیم شود، هرچند بههايی که در مورد برنامه درسی ارائه میبرخی از الگوها و مدل

های خاص، به گیریای موضعکند، اما به دلیل پارهالگويی را برای برنامه درسی تلفیقی ارائه می

بعدی( برنامه شود الگوی مکعبی )سههای آن مربوط میدرسی تلفیقی و ويژگیهای برنامه مدل

شده مطرح 2درسی، يک ديدگاه مترقی نسبت به برنامه درسی است که توسط ای.سی.رگ

عنوان بیش از يک مجموعه است. اين الگو بر اين اصل مبتنی است که برنامه درسی را بايد به

و يادگیری کودکان بايد از طريق عوامل متعدد  صرف مواد درسی و فهرست دروس ديد

 (.35، ص1885برانگیخته شود )رگ، 

                                                 
1. Cubic curriculum 

2. E .C . Wragg 
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 (34،ص1885(: الگوی برنامه درسی مکعب شکل)رگ،3شکل)

 ضرورت تلفیق تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

ان آموزدانشرو است. بسیاری از های زيادی روبهآموزش علوم در کشورهای مختلف با چالش

بیننهد.  عالقه هستند و ارتباطی بین زندگی خود و برنامهه درسهی علهوم نمهی    تجربی بیبه علوم 

شهود  ای اسهت کهه باعهث مهی    گسیختهبخشی از اين مشکل به دلیل برنامه درسی شلوغ و ازهم

قطعه از يک سری حقايق تلقی کنند که معنای ای قطعهصورت مجموعهان درس را بهآموزدانش

، نیکناماحمدی و ، به نقل از رضايی، 2416، )هارلن ها نداردی برای آنچندان گسترده و کاربرد

1388.) 

تربیت دينی يک منطقه مطالبه تعلیم و تربیت است، زيرا هیچ روش جههانی بهرای وارد کهردن    

تحصیل در مورد مذهب دشوار اسهت، امها    مند اصول دينی در تربیت کودکان وجود ندارد.نظام

ريهزی شهود )سهیلجاک، رنیهک، اشهمیت،      شیه رانده شدن آن در برنامهپیچیدگی آن نبايد به حا

. تربیت دينی، همراه با تربیت اخالقی، محور نظهام آموزشهی اسهت    ( 2445، 1 سیلوا و برمادات

دينهی   شده است. تربیتها تدوينترين متخصصان تعلیم و تربیت در طول سالکه توسط بزرگ

 (.2416، 2نااصوالً نقش اخالقی دارد )ايینی و بار

                                                 
1. Seljak.Rennick. Schmidt.DaSilva. Bramadat 

2 . Ene & Barana 
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ای برای توسعه نوان پايهعتواند بهآموزش مذهب اسالمی يکی از موضوعاتی است که می 

های يکی از تالش .استفاده قرار گیرد آموزان موردگیری و حفظ اخالق دانششکل، هاارزش

توان از طريق يادگیری تلفیقی انجام و آموزش مذهبی اسالمی را میتجربی سازش بین علوم 

های جداگانه و پراکنده است د. يادگیری تلفیقی کمک واقعی به استقرار مجدد آموزشدا

 (.2413، )سانهاجی

که فرآيند يادگیری با  يابدها در يادگیری در صورتی تحقق میگیری ارزشفرآيند شکل

ترکیب يادگیری تلفیقی که بین استانداردهای صالحیت . دنیای واقعی ارتباط داشته باشد

شود. برای کند شروع میپرورش دين اسالم و موضوعات علوم طبیعی پشتیبانی می و آموزش

زيست وجود مثال در حوزه آموزش مذهب اسالمی يک استاندارد شايستگی برای حفظ محیط

در فیزيک يا شیمی يک استاندارد صالحیت در مورد آنالیز نظم حرکت منظومه شمسی و ، دارد

جمله مراحل  شناسی يک موضوع بحث در مورد زندگی زيستی ازدر زيست، جاذبه وجود دارد

استخوان و جنین وجود دارد ، شدن به خونتشکیل انسان از ترکیب اسپرم و تخمک و تبديل

را  انسان /شده است خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ آيات مختلف قران اشاره تک اين مراحل درکه تک

آنگاه از ، پس از علقه /ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَیِّنَ لَکُمْ از علق آفريد.

سوره حج » مضغه دارای خلقت کامل و خلقت ناقص تا قدرت خود را به شما روشن گردانیم

ها هايی بعد استخوانوآنگاه مضغه را استخوان/ نَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماًفَخَلَقْ .«6آيه

 .(2413، )سانهاجی «10مؤمنون»را با گوشتی پوشانیديم 

زيست( ، شیمی، دروس فیزيکباحثی که مشترک بین دين و علوم )توان منتیجه می در

احترام به طبیعت و حفظ ، نظم عالم موجود، موجوداتازجمله آفرينش انسان و ساير ، هست

ان آموزش داد تا بتوان با استفاده از اين آموزدانشصورت تلفیقی به به غیره منابع زيستی و

ان برای آموزدانشهم باعث رشد خالقیت و هم سبب ماندگاری و هم رغبت بیشتر  روش که

بايد با نگاه ، های تربیتی معارف دينینامهدر برشود استفاده کرد. آشنايی با مسائل دينی می

داليلی قوی ارائه ، توان از منظرهای گوناگونمی، تلفیقی عمل کنیم.برای بیان ضرورت اين کار

کرد.قبل از هر چیز بايد در نظام روحی و روانی انسان نگريست و در آن تأمل کرد.وجود 

ط متقابل با يکديگر هستند. اين يک کل يکپارچه است و اجزا و عناصر آن در ارتبا، آدمی
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يک کل يکپارچه است و اجزا و عناصر آن در ارتباط ، وحدت به دلیل آن است که خالق آدمی

 (.11ص، 1392، )ملکی متقابل با يکديگر هستند

نیازمند توجه به کیفیت آموزش دينی ، عنوان زيربنافرهنگ دينی جامعه و قوام آن به توسعه

بايد حاوی ، های درسی دينی مدارسديگر برنامهعبارتتربیت است. بهدر نظام رسمی تعلیم و 

مطالب و محتوايی باشد که نیاز عمومی نسل امروز را برآورده سازد و آنان را برای ساختن 

های درسی بايد از کیفیتی دهی محتوای برنامهفردايی بهتر تربیت نمايد. همچنین سازمان

و تحقق اهداف موردنظر را میسر سازد. بر اساس  برخوردار باشد که اثربخشی محتوا

تنها موجب پیدايش نگرش مثبت به اين نه، های درسی دينی متداولبرنامه، های متعددپژوهش

ان نگرش منفی ايجاد کرده است. به همین جهت مبحث آموزدانشدرس نشده است بلکه در 

شده ريزی درسی در حال حاضر شناختهبرنامه ترين مباحث در حوزهعنوان يکی از مهمتلفیق به

ل هستند. برنامه ئطبیعتاً برای تربیت دينی جايگاه و اهمیت قا، های آموزشی دينیاست. نظام

است که کلیه مواد درسی ديگر بايد به  1درسیها همان فرا برنامه درسی دينی در اين نظام

ص ، 1392، )صمدی ندتحقق اهداف آن ياری رسانند و به تقويت و تثبیت آن همت گمار

توان به اين موضوع اشاره کرد که (. از اثرات تلفیق تعلیمات دينی با علوم تجربی می348-345

ولی متأثر از ، گیردايمانی انسان بااينکه در پرتو وحی و پیام الهی انجام می رشد اعتقادی و

های دينی در رزشجامعه و هستی نیز هست. سالمت جامعه و حاکمیت ا، انسان با خود رابطه

، ولی چنان چه جامعه ناسالم باشد دينی در افراد تقويت شود؛ شود که روحیهآن موجب می

انسان با طبیعت ، طورگیرد. همینگیرد و گاهی نیز انجام نمیسختی انجام میرشد دينی فرد به

هستی و تدبر در  هایزيبايی کند. مشاهدههای گوناگون خلقت نیز رابطه مؤثر برقرار میو جلوه

روان را ، کند. اصوالً اتصال با هستیتحولی عمیق در درون آدمی ايجاد می، اسرار خلقت

خواهد که به افزايد. بر اين اساس قرآن مجید از انسان میدهد و به شکوه آن میتوسعه می

او را با  رساند ومی حیات آدمی را به تکامل، هستی بنگرد و در آن بینديشید. انديشه در هستی

 (.10-13ص، 1392، )ملکی کندمی روح عالم متصل

                                                 
1. Meta curriculum 
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پژوهشگر در پژوهش حاضر درصدد است الگوها و اهمیت تلفیق برنامه درسی تعلیمات دينی 

با درس علوم تجربی را مورد تحلیل قرار داده و به اين سواالت پاسخ دهد که تلفیق برنامه 

یتی دارد؟ برای تلفیق برنامه درسی تعلیمات درسی تعلیمات دينی با درس علوم تجربی چه اهم

معلمان برای تلفیق برنامه دينی با درس علوم تجربی به چه بسترها و امکاناتی نیاز هست؟ 

 درسی تعلیمات دينی با درس علوم تجربی به چه دانشی نیاز دارند؟

 روش پژوهش

ری الگوهای تلفیق پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی بود که با استفاده از روش گرندد تئو

برنامه درسی تعلیمات دينی با درس علوم بررسی و مدل مفهومی ارائه گرديد. روش نظريه 

-ندهشیوه نوخاسته و شیوه ساز، گردد: شیوه سیستماتیکداده بنیاد معموالً به سه شیوه اجرا می

د برای شوگرا. در اين پژوهش از روش سیستماتیک که به استراوس و کوربین نسبت داده می

، اصلی کدگذاری باز شده است. روش سیستماتیک از سه مرحله ها استفادهوتحلیل دادهتجزيه

گروه ، کنندگان در پژوهش حاضرمحوری و کدگذاری انتخابی تشکیل يافته است. مشارکت

ريزی درسی و معارف اسالمی و معلمان دوره ابتدايی دارای مدرک متخصصان برنامه، طراحان

باشد. برای می ها در متنقرار داشتن آن، ارشد و باالتر بودند. دلیل انتخاب اين افراد کارشناسی

 های عمیق و نیمه ساختاريافته استفاده گرديد.گردآوری اطالعات از مصاحبه

ب( انتخاب بر ، کنندگان مبتنی بر مالک الف( برخورداری از تخصص الزمانتخاب مشارکت

، مدرک دکتری و کارشناسی ارشد ج( انتخاب بر اساس، فعالیت اساس دارا بودن سابقه کار و

های جمعیت شناختی مندی به شرکت در فرآيند مصاحبه بود. ويژگیعالقهد( 

 شده است.ارائه 1کنندگان در پژوهش در جدول مشارکت

 کنندگان در پژوهشمشخصات مشارکت (: 1جدول)

 لیتسابقه فعا رشته تحصیلی مدرک تحصیلی جنسیت ردیف

 سال 24 ريزی درسیبرنامه دکتری مرد 0

 سال 6 ريزی درسیبرنامه کارشناسی ارشد زن 1

 سال 8 ريزی درسیبرنامه دکتری مرد 3

 سال 10 الهیات و معارف اسالمی کارشناسی ارشد مرد 0
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 لیتسابقه فعا رشته تحصیلی مدرک تحصیلی جنسیت ردیف

 سال 13 ريزی درسیبرنامه دکتری مرد 5

 سال 14 ريزی درسیبرنامه کارشناسی ارشد مرد 0

 سال 5 الهیات و معارف اسالمی کارشناسی ارشد نز 7

 سال 12 ريزی درسیبرنامه دکتری مرد 8

 سال 16 ريزی درسیبرنامه دکتری مرد 0

 سال 10 الهیات و معارف اسالمی دکتری مرد 06

 سال 12 ريزی درسیبرنامه دکتری زن 00

 سال 5 الهیات و معارف اسالمی کارشناسی ارشد زن 01

 سال 5 ريزی درسیبرنامه ارشناسی ارشدک مرد 03

 سال 18 ريزی درسیبرنامه دکتری زن 00

 سال 6 الهیات و معارف اسالمی کارشناسی ارشد زن 05

 

 ها:گیری و تجزیه و تحلیل دادهابزار اندازه

دقیقه انجام  36 تا 34بین  ابزار گردآوری اطالعات در اين پژوهش مصاحبه نیمه ساختاريافته

ها در در راستای انجام مصاحبه شد.که اهداف و سؤاالت پژوهش را شامل میطوریبه گرفت

شوندگان اطالع به مصاحبه، همان ابتدا پژوهشگر پس از معرفی خود و محرمانه بودن اطالعات

داده شد که هدف از اين پژوهش شناسايی الگوهای تلفیق برنامه درسی تعلیمات دينی با درس 

های فردی مصاحبه، شدهدوم ابتدايی است. سپس بر اساس سؤاالت تدوين علوم تجربی دوره

در مورد آنچه در مصاحبه ، شوندگان درخواست گرديدانجام گرفت و در پايان از مصاحبه

 گذشته است اگر نظر خاصی دارند مطرح نمايند.

، بازکدگذاری در سه مرحله کدگذاری  ها از روش کدگذاری استفاده شد.در تحلیل داده

به مناسب کدهای ، زبااری طی کدگذا بتداهش وپژدر اين  محوری و انتخابی انجام پذيرفت.

کدگذاری محوری  ها اختصاص يافت و مفاهیم شناسايی گرديد. مرحلههای مختلف دادهبخش

در مرحله کدگذاری انتخابی  ها شناسايی شدند.ها و ابعاد گوناگون آنپیوند میان مقوله

 3مقوله از تحلیل  6 کد گذاری انتخابی مجموعاً در، شابه در يک طبقه قرار گرفتندهای ممؤلفه

 دهد.می مفاهیم به دست آمده را نشان 0و3و2های سوال به دست آمدند. جدول
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 اهمیت تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

علیمات دينی با درس علوم در راستای پاسخگويی به سؤال اول اهمیت تلفیق برنامه درسی ت

انسجام کدهای محوری: ، (2ها از سواالت پژوهش )جدول شمارهوتحلیل دادهتجربی و تجزيه

، شکوفا شدن استعدادها، تحقق عالئق، های پنهاندستیابی به اليه، اثربخشی محتوايی، مطالب

گیری شکل، ينیباال رفتن اهمیت د، تغییر نگرش، بهبود کیفیت زندگی، انآموزدانشمشارکت 

، جذابیت، ارتباط آموزش با زندگی واقعی، از بین رفتن نظام فکری سکوالر، هويت ملی

تر شدن غنی، انآموزدانشافزايش احساس مسئولیت ، واريادگیری عمیق و عدم حفظ طوطی

دستیابی به دستاوردهای جديد. کد انتخابی: اثرات مثبت تلفیق برنامه درسی تعلیمات ، دروس

  با علوم استخراج گرديد. دينی

 آمده از سؤال اول پژوهشدستکدهای باز و محوری و انتخابی به، قولنقل (: 2جدول)

 کد انتخابی  کد محوری  کد باز
اهمیت تلفیق درس تعلیمات دينی با ساير دروس به خاطر 

منسجم شدن * انآموزدانشجذاب شدن درس تعلیمات برای 
 از طريق يادگیری تلفیقیان آموزدانشمطالب در ذهن 

اهمیت دين در کشور و تحت تأثیر قرار گرفتن ساير دروس *
افزايش جذابیت درس تعلیمات دينی در صورت * از دين

، با توجه به سوابق تاريخی* تلفیق با درس علوم تجربی
آشنايی با * زمینه علوم در جهان پیشرو بودن کشور ايران در

توجه به ابعاد * یق دروستاريخ گذشته ايران از طريق تلف
های بین دو درس در ها و شباهتبیشتر با توجه به تفاوت

ان به درس تعلیمات آموزدانشاهمیت دادن * صورت تلفیق
دينی با بهره گرفتن از درس علوم تجربی که اساس رشته 

ها و توجه خانواده پزشکی است و بر همین اساس مورد*
برای اهمیت دادن به  مؤثر بودن تلفیق* ان استآموزدانش

ه دروس از طريق بهره بردن از غنا بخشیدن ب* تعلیمات دينی
تلفیق سبب * نیاز به تلفیقی کردن محیط آزمايشگاهی* دين
های پنهان افزايی علوم و دستیابی به اليهشود اهمیت و هممی

سبب شدن تلفیق برای توجه به عمق دين و دستیابی * دروس
فیق درس دينی با علوم موجب بهبود به دستاوردهای جديد تل

 کیفیت زندگی است چراکه هر دو علم بازندگی آمیخته
ان از طريق آموزدانششکوفا شدن استعدادهای * اندشده

شده در زندگی به کار بردن مطالب آموخته* رويکرد تلفیقی

 انسجام مطالب*

 اثربخشی محتوايی*

هههای دسههتیابی بههه اليههه *

 پنهان

 عالئقتحقق *

 شکوفا شدن استعدادها*

 انآموزدانشمشارکت *

 بهبود کیفیت زندگی*

 تغییر نگرش*

 باال رفتن اهمیت دينی*

 گیری هويت ملیشکل*

از بین رفتن نظام فکهری  *

 سکوالر

ارتباط آموزش بازندگی  *

 واقعی  

 جذابیت  *

 افزايی علومهم*

اثرات مثبت تلفیق 

برنامه درسی تعلیمات 

 دينی با علوم
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 کد انتخابی  کد محوری  کد باز
ان به دلیل نزديک بودن رويکرد آموزدانشواقعی توسط 

منفعل نبودن و * ی واقعیتلفیقی اين دو درس با زنگ
اثربخشی محتوايی * ان در رويکرد تلفیقیآموزدانشمشارکت 

سبب شدن تلفیق به * در تعلیمات دينی در صورت تلفیق
 عنوان هدف اصلی آموزشيادگیری و حفظ نکردن مطالب به

افزايش تأثیر * ها در زندگی واقعیکارگیری آموختهبه*
توجه به توحید با * فیقیصورت تلآموزش و يادگیری دينی به

افزايش دانش دينی و تأثیر بر نگرش * گیری از طبیعتبهره
آماده کردن افراد برای * ان در رويکرد تلفیقیآموزدانش

بیرون آمدن از * مسائل واقعی زنگی از طريق رويکرد تلفیقی
تلفیق بايد هنرمندانه * حالت سکوالريسم در رويکرد تلفیقی

منجر به * برنامه درسی دينی نگرددباشد تا منجر به حذف 
اش تلفیق به گونه حذف نشدن برنامه درسی دينی که الزمه

ان آموزدانشافزايش جذابیت مطالب برای * هنرمندانه است
افزايش يادگیری * زمان همراهی نکات دينی با مسائل علمی

 ان و حفظ نکردن مطالب در رويکرد تلفیقیآموزدانشدر 
نیاز به * برای پذيرش راحت دينبهره جستن از علم *

ضرورت تلفیق از * بسترسازی زير بنايی در رويکرد تلفیقی
تغییر رويکرد * انآموزدانشگیری هويت ملی در حیث شکل

گیری از رويکرد ان با بهرهآموزدانشسکوالر در جامعه و 
 تلفیقی

يادگیری عمیهق و عهدم    *

 وارحفظ طوطی

افهههههزايش احسهههههاس *

 انآموزدانشلیت مسئو

 تر شدن دروسغنی*

دستیابی به دسهتاوردهای  *

 جديد

 

 

 

 

  امکانات و بسترهای الزم برای تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی

فیق برنامه درسی امکانات و بسترهای الزم برای تل ؛در راستای پاسخگويی به سؤال دوم

های کدهای محوری: آزمايشگاه، هاوتحلیل دادهتعلیمات دينی با درس علوم تجربی و تجزيه

نیاز به افراد ، همکاری و مشارکت معلمان با يکديگر، مجهز؛ فضای متفاوت کالس درس

بهره ، افزايی معلمانهای دانشدوره، افزاریامکانات سخت، نیاز به معلمان مجرب، متخصص

بهره گرفتن از فضاهای طبیعی و کد انتخابی: بسترها و امکانات ، های آموزشیگرفتن از فیلم

 استخراج گرديد.، نیاز تلفیق برنامه درسی مورد
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 (: نقل قول، کدهای باز و محوری و انتخابی به دست آمده از سئوال دوم پژوهش3جدول)

 کد انتخابی کد محوری کدباز

گیری از ه و پرانگیزه جهت بهرهنیاز به وجود معلم آگا* 
های نیاز به آزمايشگاه* فضاهای خارج از کالس درس

نیاز به همکاری و * هامجهزتر برای کاربردی کردن آموزش
نیاز به افراد متخصص و آگاه  * مشارکت با معلمان ديگر

های آشنايی نیاز به دوره* به دانش هر دو درس برای تلفیق
نیاز به امکانات * با رويکرد تلفیق برای معلمان

ها و توجه به ابعاد بیشتر با توجه به تفاوت* افزاریسخت
تلفیق دروس * های بین دو درس در صورت تلفیقشباهت

نیاز به بستر * نیازمند مجريان و معلمان مناسب
تر نیاز به بس* آزمايشگاهی مناسب در صورت تلفیق

 نیاز به تلفیقی کردن محیط آزمايشگاهی*آزمايشگاه تلفیقی 
همکاری و مشارکت معلم با رويکرد تلفیقی با ساير *

در نظر گرفتن * نیاز به متخصصان برای تلفیق* معلمان
های مرتبط با رويکرد تلفیقی برای معلمان به جهت دوره

 های مجهزبهره جستن از آزمايشگاه* هاافزايش آگاهی آن
بهره گرفتن از مطالب * های آموزشیبهره جستن از فیلم*

 * مشترک هر دو درس برای تدوين اهداف تلفیقی
های مختلف و تحلیل ان به گروهآموزدانشبندی تقسیم

بهره * ای و آزمايی توسط خودشانمطالب به گونه مباحثه
 ها و نشان دادن مطالب به گونه مشاهدهجستن از آزمايشگاه

 معلمان مجرب و آگاه به اهداف و محتوای تلفیقینیاز به *
بهره گرفتن از فضاهای مشاهده و آزمايش در فضای *

بهره گرفتن از فضاهای * تلفیقی برای يادگیری معنادارتر
بهره گرفتن از مشترکات برای طراحی محتوای * طبیعی
 ای درنیاز به بستر شهودی ازجمله مستند رسانه* تلفیقی

 روش تلفیقی

 های مجهزايشگاهآزم*

فضههای متفههاوت کههالس *

 درس

همکهههاری و مشهههارکت *

 معلمان با يکديگر

 نیاز به افراد متخصص*

نیاز بهه معلمهان مجهرب    *

 افزاریامکانات سخت*

 دقت و توجهنیاز به *

افزايههی هههای دانههشدوره*

 معلمان

ههای  بهره گرفتن از فیلم*

 آموزشی

بهره گرفتن از فضهاهای  *

 طبیعی

 

  امکانات

 افزاری سخت

 افزاری تلفیقو نرم

 های تلفیقی موردنیاز برای معلماندانش و مهارت

های تلفیقی موردنیاز برای معلمان دانش و مهارت در راستای پاسخگويی به سؤال سوم:

دانش تلفیقی؛ تسلط ، تخصص، مهارت، انگیزه، خالقیت های محوری:مؤلفه (0)جدول شماره 

هايی برای برگزاری دوره، های آموزش برای معلماندوره برگزاری، معلم بر روش تدريس
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هايی برای معلمان جهت بهره برگزاری دوره، تغییر نگرش معلمان نسبت به رويکردهای جديد

دانش و مهارت تلفیقی معلم : های انتخابیهای الکترونیکی همچون رايانه. مؤلفهبردن از رسانه

 ايی تلفیق استخراج گرديد.افزهای دانشبرگزاری دوره، حین تدريس

 آمده از سؤال سوم پژوهشدستکدهای باز و محوری و انتخابی به، قولنقل (:0جدول)

 کد انتخابی کد محوری کدباز
آمهوزش بهه معلمهان بهرای تغییهر      * نیاز به دانش و مهارت خالقیت

آمهوزش معلمهان نسهبت بهه     * های درسهی تلفیقهی  نگرش به برنامه
نیازمند به معلهم متخصهص و   * هایر نگرش آنرويکرد تلفیقی و تغی

آگاه به رويکرد تلفیقی و تسهلط بهه محتهوای دروس دينهی و علهوم      
برخورداری معلم از مبانی دينی صحیح و خالقیت در شیوه * تجربی

نیهاز بهه معلمهان ای و کارآمهد در رويکهرد      * ارائه محتوای تلفیقهی 
وضهوعات  برخورداری معلهم از مههارت مهرتبط سهاختن م    * تلفیقی

هايی برای معلمهان جههت بههره    برگزاری دوره* مختلف با يکديگر
برخورداری معلم * های الکترونیکی همچون رايانه و..بردن از رسانه

برخهورداری معلمهان از   * از عالقه و انگیزه الزم برای تلفیق دروس
ههای  نیهاز بهه معلهم   * دانش تحلیهل محتهوا و رويکردههای تلفیقهی    

برخهورداری  * د و مسهلط بهه اههداف دروس   ديهده و متعهه  آموزش
داشتن تسلط و دانش و آگاهی به هر * معلمان از خالقیت و نوآوری

مسلط بودن معلم به هر * دو درس و رويکردهای تلفیق توسط معلم
ای باشد تا صورت حرفهانجام تلفیق به* دو درس در رويکرد تلفیقی

آشنا بودن * هاان گردد نه سردرگمی آنآموزدانشموجب برانگیختن 
آشهنا بهودن معلهم بها     * ههای تلفیهق  معلم به اصول و چگهونگی راه 

ضهروری بهودن وجهود دانهش      * رويکرد تلفیق با الگوههای تلفیهق  
تلفیقی و آشنا بودن به انواع و اشکال تلفیق برای معلهم بها رويکهرد    

داشتن مهارت توسط معلم بهرای برقهراری ارتبهاط بهین دو     * تلفیقی
معلم به زبان عربی با توجهه بهه اينکهه بسهیاری      مسلط بودن* درس

 اسناد و مدارک تعلیمات دينی در اسناد اصلی به زبهان عربهی اسهت   
 ای به هر دو موضوع از سهوی معلمهان  نیاز به داشتن آشنايی زمینه*
 نیاز معلمان به دانش موضوعی با رويکرد تلفیقی*

 خالقیت*

 انگیزه  *

 مهارت*

 تخصص   *

 دانش تلفیقی*

معلهم بهر روش    تسلط*

 تدريس

 

تخصص معلم 

 در زمینه تلفیق

ههههای برگهههزاری دوره*

 آموزش برای معلمان

ههههايی برگهههزاری دوره*

بهههرای تغییهههر نگهههرش  

معلمهههان نسهههبت بهههه   

 رويکردهای جديد  

ههههايی برگهههزاری دوره*

برای معلمان جهت بههره  

ههههای بهههردن از رسهههانه

الکترونیکهههی همچهههون  

 رايانه و..

-برگزاری

ی هادوره

افزايی دانش

 تلفیق 
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 گیریبحث و نتیجه

 سوالی که در این پژوهش مطرح شد این بود که تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با

به ترکیب ، مفهوم تلفیق از نظر نیپ و همکاران درس علوم تجربی دارای چه اهمیتی است؟

شود. هدف اين است که از می به طور مفهومی و سازمانی اطالق، کردن يا مرتبط ساختن امور

، شودمی ان و محتوايی که توسط معلمان ارائهآموزدانشطريق تلفیق تجارب يادگیری 

به ظاهر مجزای دانش را درک کنند و از پیچیدگی های ات بین مجموعهان ارتباطآموزدانش

، کنند بهتر آگاه شوند و قدردانی نمايند )نیپ و همکاران می ذاتی دنیايی که در آن زندگی

عدم ارتباط  درسی سنتی به بیان ديگرهای (. خاصیت کاربردی نداشتن موضوع229ص ، 1885

 (. 1390، )ملکی نمايدمی به رويکرد تلفیق را امری موجهبین موضوعات و مسائل زندگی نیاز 

در پاسخ به اين سوال به اثرات مثبت تلفیق برنامه درسی تعلیمات دينی با درس علوم به عنوان 

 کد محوری است دست يافتیم. 15کد انتخابی که دارای 

( 1392) حسن ملکی اثرات مثبت تلفیق برنامه درسی تعلیمات دینی با درس علوم تجربی:

کند که چون انسان موجودی چند بعدی می بیان« رويکرد تلفیقی به برنامه درسی» در کتاب

های دارای نیازهای مختلف است و برای زندگی نیازمند برخورداری از مهارت است و

به صورت تلفیقی ضروری است. پروين احمدی ها طراحی برنامه، گوناگون و متنوع است

طراحی الگوی برنامه درسی تلفیقی و مقايسه آن با »ت عنوان ( در پژوهشی تح1394)

به اين نتیجه دست يافته است « درسی موجود دوره ابتدايی در نظام آموزشی ايرانهای برنامه

به منظور تحقق ، درسیهای ارتباط دادن و درهم آمیختن محتوای برنامه، که تلفیق برنامه درسی

ان است که در آن الگوهايی برای تلفیق برنامه آموزدانشهدف انسجام تجربیات يادگیری 

ی درسی ريزبرنامه» ( در پژوهشی تحت عنوان1392درسی ارائه شده است. علی زرافشان )

به اين نتیجه رسیده است که برنامه درسی تلفیقی به شخصیت يادگیرنده « چشم اندازها، تلفیقی

به زندگی  آموزدانشرف ديگر يادگیری شود. از طمی شکل داده و موجب افزايش يادگیری او

جويی در زمان ای اين توان را دارد که باعث صرفهرويکرد میان رشته شود.می واقعی نزديکتر

ای با عنوان برنامه ( در مقاله 1885بیین و جیمز )دستیابی به اهداف چند بعدی و متکثر شود. 

جه معلمان در مدارس بوده است را سه بحث مهم را که مورد تو، درسی تلفیق شده در مدارس
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( مدارس بايد عالوه بر آموزش کلیات بر ارتباط نوجوانان با جهان واقعی 1کنند: چنین ارائه می

( اهداف 3( نوجوانان بر اساس عالقه و انگیزه به اين مدارس وارد شوند. 2تمرکز کنند. 

اصلی اين مقاله آن است که نوجوانان در اين مرحله بايد مورد تجديدنظر قرار گیرد نتیجه 

در پژوهشی  (1836) برنامه درسی تلفیق شده در همه سطوح تحصیلی کاربرد دارد. اسمیت

ان کالس اول تا پنجم در مدت پنج آموزدانشگروهی از  «پروژه جامعه محلی» تحت عنوان

را اجرا آموزان عمالً در مدرسه الزامات يک جامعه محلی سال را تحت آموزش قرار داد. دانش

کردند. در پايان کار رسمی گزارش کرد که کودکان به طور موثری تنوع وظايف و روابط را می

گیريد که چگونه مطابق آنها معنای دموکراسی را تجربه کرده و ياد می، گیرنددر جامعه ياد می

 اخشوند. هالبمی مشتاقانه آموختهها آن عمل کنند و در بستر اين تجارب محتوا و مهارت

پژوهش کیفی با عنوان انتظارات و واقعیات تلفیق برنامه درسی در مدارس ابتدايی  (2444)

انجام داده است. اين پژوهش آموزش و ماهیت و میزان تلفیق در مدارس ابتدايی را مورد توجه 

های فعالیت، های مدارس ابتدايیمهم اين است که يکی از پايههای دهد. يکی از يافتهقرار می

های بر اثر بررسی، . به نظر هالباخستارا تدوين و اجرا کرده یربوط به برنامه درسی تلفیقم

، پیوند دادهها مفهوم تلفیق برنامه درسی فعالیتی است که محتوا را در میان رشته، تاريخی

کنند . ديدگاه می آموزان تلفیقکند يا محدود به ساختاری است که دانشسازماندهی می

معلمان های گیرد و عالوه صالحیتمی درسی را در برهای تلفیق اجتماعی و برنامه، رتگسترده

بر اساس نظم و ترتیب و جداول زمانی روزانه که فرصت و ، درسیهای برای تلفیق برنامه

شود. اظهارات معلمان در اين محدود می، گذارندريزی مشترک باقی نمیزمانی را برای برنامه

های توصیه، تزريقی و آموزش گروهی آنانهای انجام دادن فعالیت، دهدپژوهش نشان می

( پژوهشی تحت عنوان مبارزه 1802کند. آيکین)ان فراهم میآموزدانشيادگیری بهتری را برای 

انی که تحت آموزش تلفیقی قرار آموزدانش، انجام داد در اين مطالعه، آموزش تلفیقی و سنتی

های همان ابتدا به هر شکل ممکن مرزهای مصنوعی میان حوزهداشتند و مجبور بودند از 

مختلف دانش که موجب جدايی معلمان و موضوعات درسی از يکديگر شده بود را کنار 

که اشکال مختلف آموزش تلفیقی را تجربه کرده بودند هايی بگذارند. فارغ التحصیالن دبیرستان

های موفقیت عملی و اجتماعی اخصدر ش، التحصیالن روش آموزش سنتینسبت به فارغ



 1041تابستان ، هفدهمسال ، 56شماره ، فصلنامه مطالعات برنامه درسی    

 

 

72 

( در يک مطالعه بر روی تلفیق تجارب 1886عملکرد کامل تری نشان دادند. نیپ و همکاران )

به طور مفهومی ، يادگیری و محتوايی گزارش که طرفین به تأکید کردند و مرتبط ساختن امور

ی است يان و محتواوزآمدانشتلفیق تجارب يادگیری ، شود و هدف از آنو سازمانی اطالق می

به ظاهر های آموزان از اين طريق ارتباطات بین مجموعهشود دانشکه توسط معلمان ارائه می

کنند بهتر می های ذاتی دنیايی که در آن زندگیکنند و از پیچیدگیدرک می رامجزای دانش 

 شود.آگاه شده و عالقه به تحصیل در آنها تقويت می

وهش مطرح شد این بود که برای تلفیق برنامه درسی تعلیمات سوال دومی که در این پژ

در پاسخ به اين سوال به دینی با درس علوم تجربی به چه امکانات و بسترهایی نیاز هست؟ 

 کد محوری دست يافتیم. 14امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تلفیق به عنوان کد انتخابی و 

بايد با نگاه ، های تربیتی معارف دينیدر برنامه :امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تلفیق

داليلی قوی ارائه ، توان از منظرهای گوناگونمی، برای بیان ضرورت اين کار تلفیقی عمل کنیم.

وجود  قبل از هر چیز بايد در نظام روحی و روانی انسان نگريست و در آن تأمل کرد. کرد.

ن در ارتباط متقابل با يکديگر هستند. اين يک کل يکپارچه است و اجزا و عناصر آ، آدمی

يک کل يکپارچه است و اجزا و عناصر آن در ارتباط ، وحدت به دلیل آن است که خالق آدمی

های هستی و تدبر در اسرار زيبايی (. مشاهده11ص، 1392، )ملکی متقابل با يکديگر هستند

روان را توسعه ، ال با هستیکند. اصوالً اتصتحولی عمیق در درون آدمی ايجاد می، خلقت

خواهد که به هستی افزايد. بر اين اساس قرآن مجید از انسان میدهد و به شکوه آن میمی

روح  رساند و او را باحیات آدمی را به تکامل می، بنگرد و در آن بینديشد. انديشه در هستی

 (. 10-13ص، 1392، )ملکی کندعالم متصل می

هش مطرح شد این بود که معلمان برای تلفیق برنامه درسی سوال سومی که در این پژو

در پاسخ به اين سوال به تعلیمات دینی با درس علوم به چه دانش و مهارتی نیاز دارند؟ 

مهارت افزايی برای معلمان به عنوان کد های تخصص معلم در زمینه تلفیق و برگزاری دوره

 .کد محوری است دست يافتیم 14انتخابی که دارای 

دو ديدگاه کلی در مورد تلفیق وجود دارد: الف( تلفیق از  تخصص معلم در زمینه تلفیق:

ان آموزدانشان برای ريزبرنامهبرنامه درسی که توسط های بیرون يعنی محتوا يا فرايندها يا شیوه
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ان تهیه نشده بلکه اين ريزبرنامهب( تلفیق از درون يعنی تلفیقی که توسط ، گیردمی صورت

در پژوهشی که  (.1394، شود )احمدیمی ان حاصلآموزدانشلفیق فرآيندی است که در ذهن ت

مغز انسان اعمال ، در زمینه کیفیّت يادگیری افراد صورت گرفته نشان داده شده است: شیوه

و ها دهد و يک تدريس بايد اين پردازش موازی را با کاربردمی بسیاری را هم زمان انجام

جزء و کل را به طور هم زمان ، تلف هماهنگ کند. هم چنین مغز انسانمخهای رويکرد

کند . تدريس خوب نه از اجزاء غافل است نه از کل و نیز منجر به يادگیری متراکم می پردازش

کند بلکه می شود. مغز انسان نه تنها اطّالعات مستقیم ارائه شده را جذبمی و رو به توسعه

مرکز توجه نیز هست. معلّم بايد آن گونه محیط يادگیری را سازمان  متوجّه اطّالعات فراتر از

مغز انسان به  دهد که مناسب و سازگار با محرّک و خارج از توجّه مستقیم يادگیرنده باشد.

دهد اما وقتی تهديد شود کمتر مؤثّر است. معلّم بايد شرايط می پاسخها خوبی به چالش

ايجاد کند. هر مغزی  آموزدانشری همراه با آسودگی در حالت هوشیا، اضطراب آور را کاسته

اجازه بیان  آموزدانشبی نظیر است و معلّم بايد راهبردهای متنوّعی را به کار برد که به 

بايد قابل دسترسی باشند ها انتخاب ای و عاطفی را بدهد.المسه، شنیداری، ترجیحات ديداری

 .(2445، )کاين و کاين تا جذب عالئق فردی شوند

( در پژوهشی با عنوان پنج 1886شوماخر) مهارت افزایی برای معلمان:های برگزاری دوره

سطح روی يک  6اين  .درسی را توصیف کردهای سطوح تلفیق برنامه، سطح تلفیق در مدارس

پژوهش او  تلفیقی؛های ای و مضمونشبکه، مکمل، موازی، پیوستار عبارت بودند از: مجزا

در هیئت های انديشه که معلمان ، افتدتلفیق برنامه درسی در صورتی اتفاق می (1نشان داد: 

های انواع بايد فلسفه، های آموزشی ضمن خدمت( در برنامه2.ورز،هدايت گر اين امر باشند

آمیز ای از معلمان برای تلفیق موفقیت( ترکیب يک گروه میان رشته3 تلفیق معرفی شود.

 سه را بايد برای پذيرش نوآوری آماده کرد . ( محیط مدر0ضروری است .

سازد. حوزه برنامه می آنچه از اين پژوهش حاصل شد ما را به تلفیق دروس رهنمون

درسی شرايط مناسبی برای تلفیق دروس به ويژه برنامه درسی تعلیمات دينی با درس علوم 

و  و مهارتی نیاز هستاما اينکه برای موفقیت در اين موضوع به چه الگوها و دانش ، دارد

ابهاماتی وجود داشت که مطالعه حاضر جهت روشن کردن اين مسئله  اهمیت اين موضوع
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درسی های ای در جهت تغییر برنامهتواند پیش زمینهمی آنچه در اين پژوهش بدست آمد، برآمد

 درسی تلفیقی باشد.های کنونی به سمت برنامه

 های کاربردی:پیشنهاد

شهده و فراوانهی   بر اساس مضهامین اسهتخراج  ، س نتايج حاصل از اين پژوهشپژوهشگر بر اسا

هها  هايی ارائه کرده است. امید است مسئوالن و طراحان آموزشی از ايهن پیشهنهاد  پیشنهاد، هاآن

 ی ابتدايی استفاده نمايند.برای باال بردن سطح کیفیت کتاب تعلیمات دينی دوره

 آموزشیهایی برای مسئوالن نظام پیشنهاد

های جديد و اثرگذار در تألیف گردد که از روشمی از مسئوالن نظام آموزشی درخواست -

 کتب درسی بهره گیرند. 

با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش به طراحان کتب درسی تعلیمات دينی و علوم  -

هنگام تدوين اهداف و محتوای درسی کتاب از افراد متخصص ، گرددتجربی پیشنهاد می

آورند تا با ها و الگوهای تلفیق و رشته مطالعات برنامه درسی دعوت به عمله روشب

ها اين متخصصان بتوانند کتاب جامع و مفیدی برای استفاده از نظرات و پیشنهاد

 ان طراحی و تدوين نمايند.آموزدانش

 ی ابتداییهایی برای معلمان دورهپیشنهاد

گردد که برای باال بردن سواد و دانش تلفیقی خود د میهای پژوهش پیشنهابا توجه به يافته -

 مند گردند.افزايی تلفیقی بهرههای دانشدوره ازاطالعات خود را باال ببرند و 

 قدردانی

کارشناسهان سهازمان    ی ابتهدايی و نیهز  معلمان دوره، در پايان از تمام متخصصان برنامه درسی

کمهال  ، تکمیل اين پهژوهش همکهاری داشهتند    ريزی آموزشی که در راستایپژوهش و برنامه

 دارم.سپاس را 
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