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در آموزش تلفیقی برای خلق فرصت یادگیری میان مفاهیم و موضوعات پیوند معناداری ایجاد 
می شــود تا یادگیرندگان با رویکرد چندگانه با موضوعات و مفاهیم مواجه شــوند. هدف این 
مقاله تلفیق مفاهیم درســی خواندن و علوم اجتماعی در دوره ابتدایی است تا دانش آموزان 
بتوانند مفاهیم را در ارتباط با یکدیگر و به عنوان یک کل منســجم و یکپارچه دریابند. ما در 
زندگی واقعی با مســائل و موقعیتهایی روبه رو می شــویم که حل آنها نیازمند درک یکپارچه 
علوم گوناگون اســت و به نظر می رسد آموزش تلفیقی به حل این مسائل کمک بسیار خواهد 
کرد. طراحی فعالیتهای تلفیقی با به کارگیری روش کیفی انجام شــد که در آنها مفاهیم علوم 
اجتماعی و خواندن ترکیب شده است. این فعالیتها از طریق گروه کانونی اعتباربخشی شدند. 
گروه کانونی شــورای مرکزی کشوری راهبران آموزشی بودند که شمار آنان ده نفر بود. نتایج 
پژوهش نشان داد که با شناســایی اهداف هر درس و توجه به استانداردهای طراحی فعالیت 
تلفیقی، می توان با کشــف ارتباطات طولی و عرضی محتواهای آموزشی رشته های متفاوت، 
به طراحی فعالیتهای تلفیقی میــان مطالعات اجتماعی و خواندن پرداخت. فعالیتهای تلفیقی 
طراحی شــده، پیش از اجرا در کالس درس با نظر کارشناســان دارای تجارب علمی و عملی 
تدریس در کالســهای چندپایه، اصالح و بهسازی شــدند. بنابراین، با ایجاد فرصتهای عملی 
برای یکپارچه ســازی مفاهیم میان- رشته ای، معلمان می توانند زمینه یادگیری عمیق، پایدار 
و مرتبط با زندگی واقعــی دانش آموزان و تجربه یادگیری لذت بخش و زمینه تغییر نگرش در 
دانش آموزان را فراهم ســازند. از این طریق می توان انتظار داشت که مدرسه و یادگیری برای 

دانش آموزان جذاب و برانگیزاننده شود.

کليد واژگان: آموزش تلفیقی، فعالیت یاددهیـ  یادگیری، کالس چندپایه، مطالعات اجتماعی، خواندن

طراحی فعاليت تلفيقی ميانـ  رشته ای 
)اجتماعی و خواندن( برای توسعه درک 

یكپارچه در کالسهای چندپایه
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 مقدمه
تلفیق عبارت اســت از به هم پیوستن بخشهای مجزا برای ایجاد یک واحد کل که به صورت نظامی 
یکپارچه عمل کند. در ادبیات برنامه ریزی درسی، تلفیق به معنای درهم آمیختن یا درهم تنیدن موضوعات 
درســی اســت که در نظامهای آموزشی ســنتی به طور جداگانه و مجزا از یکدیگر، در برنامه درسی قرار 
گرفته اســت )نویدی، 1393(. وایت هد1 )1922( اظهار تأسف می کند که به دلیل تجمع بی هدف دانش 
انبوه، راکد و بدون اســتفاده در دانش آموزان، تفکر و اندیشــه ها در آنها متوقف شده است )مهرمحمدی 
و احمدی،1380(. هدفها معموالً نشــان دهندۀ جهت گیری اساسی یک برنامه اند و اکنون می توان ادعا 
کرد که هدفهای آموزشــی اغلب در مسیری متفاوت از زندگی واقعی فراگیران قرار گرفته است. به بیان 
دیگر اهداف، دانش آموزان را برای دنیایی آماده می کنند که وجود ندارد یا اینکه آموزشها در یک محیط 
ساختگی و غیر واقعی اتفاق می افتد )تلخابی، 1387(. همچنین، مواجه ساختن دانش آموزان با فرصتهای 
یادگیری مجزا، موجب گسســت نظام شناختی می شود و در این حالت، یادگیری سطحی است و پیوند 
عمیق بین فرایندهای شناختی و مفاهیم ایجاد نشده و برجسته ترین پیامد آن ناتوانی در انتقال آموخته ها 
به موقعیت واقعی اســت )تلخابی، صحافی، قاسمپور و رحمتی، 1395(. مسئله اساسی این است که در 
رویکرد موضوعی، دروس به شیوه ای قطعه قطعه و بی ربط آموزش داده می شوند، تجربه ای که شباهتی با 
زندگی واقعی یادگیرندگان ندارد. برای از میان برداشتن این مشکالت شیوه تلفیقی مطرح شده است که 
در آن مرزبندیهای صریح میان حوزه های دانش کنار گذاشته و فرصتهای یادگیری به شیوه ای متفاوت با 

رویکرد میان- رشته ای تنظیم می شود )نیلی احمدآبادی، 1387(. 
از این روســت که ســند تحول بنیادین )راهکارهای»5/3 -5/۴ -5/7« و به ویــژه راهکار 2/ ۶( برای 
گذشتن از مشکالت نظام موضوع- محور، بر تقویت و توسعه تعامالت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی 
با جامعه و سایر دستگاهها و نهادها از طریق گسترش ساختار تلفیقی و مساله ـ محور تأکید کرده است زیرا 
 فراگیران، تشابهات، مفاهیم، اصول و راهبردها را بهتر از حالتی که رشته ها به صورت جدا تدریس می شوند، 
یاد می گیرند. به همین سبب برونر2 )19۶0( نیز تأکید کرده است که تدریس به صورت تلفیقی، انتقال یادگیری 
را تقویت می کند. در تدریس به صورت تلفیقی، فراگیر فرصت می یابد مفاهیم آموخته شده را در زمینه های 
گوناگون به کار گیرد. در واقع، یک برنامه تلفیقی ارتباطی معنادار میان جنبه های مختلف دیسیپلینها برقرار 
می کند. برنامه درســی تلفیقی با تأکید بر حوزه های گسترده دانش، رویکرد تدریس و یادگیری کل گرا را 
برای فراهم ســازی تجارب مربوط به هم به کار می برد. کاربرد این رویکرد به گونه ای است که دانش فرد را 
یکپارچه می سازد و فهمی که فرد از این طریق به دست می آورد به مراتب عمیق تر از فهمی است که هنگام 
بررسی و مطالعه بخشهای جداگانه و بدون ارتباط به دست می آورد )اعتمادی زاده، نصر و لیاقتدار، 1388(. 

1. Whitehead
2. Bruner
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رشتهای طراحیفعالیتتلفیقیمیانـ
)اجتماعیوخواندن(برایتوسعهدرکیکپارچه

درکالسهایچندپایه

ë 146 شمارة پیاپی ë 2 شمارة
ë 1400 تابستان ë سال سی و هفتم

توجه به برنامه درسی تلفیقی منجر می شود به: الف( ارتباط آموخته های دانش آموزان در مدرسه با 
محیط واقعی و تجربه های زندگی خارج از مدرسه آنان، ب( کاهش نرخ ترک تحصیل دانش آموزان، ج( 
رشد روز افزون دانش و اطالعات، د( انعطاف برنامه زمان بندی مدرسه، ه( هماهنگی برنامه های درسی با 
کیفیت یادگیری در محیطهای طبیعی، و( تحقق شــرایط یادگیری مؤثر فراگیران، ز( پرورش مهارتهای 
فکری سطح باال در یادگیرندگان  )مهرمحمدی و احمدی، 1380(. از این رو، مطالعه حاضر در نظر دارد 
تا با طراحی و اعتباربخشی فعالیتهای یاددهی- یادگیری تلفیقی ویژه کالسهای چندپایه، نمونه هایی از 
این فعالیتها را تولید و تجربه اجرای آن را گزارش کند. مساله اصلی این است که چگونه می توان فعالیت 
تلفیقی میان- رشــته ای طراحی کرد و اجرای آنهــا در کالس چند پایه، چه رهنمودهایی برای رویکرد 

آموزش تلفیقی به همراه دارد. 
ایــن مقاله در نظر دارد بــه طراحی فعالیتهای یاددهی- یادگیری تلفیقــی میان دروس خواندن و 
مطالعات اجتماعی برای کالسهای چندپایه و اعتباربخشی آنها از طریق افراد مجرب و متخصص این حوزه 
بپردازد. ایده اساسی این است که طراحی فعالیتهای یاددهی- یادگیری تلفیقی، میان دروس یک پایه و 

همچنین میان دروس پایه های مختلف سبب یادگیری عمیق و پایدارتر می شود.

 سؤاالت پژوهش
1. برای آموزش تلفیقی میان- رشته ای خواندن )فارسی( و مطالعات اجتماعی، چه فعالیتهایی را 

می توان تدوین کرد؟
2. چگونه می توان از طریق نظر کارشناسان، فعالیتهای یاددهی- یادگیری را اصالح  و اعتباربخشی 

کرد؟
3. اجرای نمونه فعالیت تلفیقی )جهات جغرافیایی( چه ایده هایی برای بهسازی فعالیت ارائه می کند؟

 چارچوب نظری و پیشینه پژوهش 
به اعتقاد مارتین نیپ1 و همکاران  )1995( تلفیق به ترکیب کردن یا مرتبط ساختن امور به طور 
که  محتوایی  و  دانش آموزان  یادگیری  تجربیات  تلفیق  طریق  از  اطالق می شود.  سازمانی  و  مفهومی 
به ظاهر مجزای  ارتباطهای میان مجموعه های  بود  قادر خواهند  ارائه می کنند، دانش آموزان  معلمان 
دانش را درک کنند و از پیچیدگی ذاتی دنیایی که در آن زندگی می کنند، بهتر آگاه شوند و از آن 
قدردانی کنند. به اعتقاد شومیکر2 )1991( برنامه درسی تلفیقی، آموزشی است که سازمان بندی آن 
با به کارگیری خطوط موضوعی متنوع و متفاوت صورت می گیرد و از طریق تلفیق موضوعات درسی 

1. Martin-Kniep 
2. Shoemaker
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گوناگون در زمینه های وسیع تر مطالعه، انجام می گیرد. به عقیدۀ دریک و برنز1 )200۴( در ساده ترین 
مفهوم، برنامه درسی تلفیقی برای ایجاد ارتباط است، ارتباط در میان رشته های علمی، ارتباط با زندگی 
مدار )دریک و برنز، 200۴؛ به نقل از احمدی، 1390(.  مدار و دانـش ـ   واقـعی و ارتبـاطهای مهـارت ـ 
رشته ای، یک نظریه دانشی و رویکرد در برنامه درسی است که آگاهانه، روش و سبک  برنامه درسی میان ـ 
خاصی را در بیش از یک رشتۀ علمی به کار می برد تا موضوع، مسئله، مفهوم یا مضمون مورد نظر را از 

جهات مختلف بررسی کند.
رشته ای  به خالف یک حوزه  علمی و رشته ای که بر مبنای توصیف یک دانش خاص است، میان ـ 
رشته ای  دانش را توصیف نمی کند، بلکه بیشتر بر ارتباطات میان رشته ها تأکید دارد. برنامه درسی میان ـ 
تأکید بر توصیف و شناسایی ارتباط میان رشته ها دارد. یک رویکرد کل نگر است که به صورت یک سنت 
در تفکر غربی شناخته شده است و ریشۀ آن به مثل افالطونی بر می گردد و در پی یکپارچگی یا مثال 
رشته ای، با تمرکز بر موضوعات و مسائل و تجربیات زندگی،  اعلی در همه چیزهاست. برنامه درسی میان ـ 

چشم اندازی متفاوت ایجاد می کند )جیکوبز2، 1989(. 
رشته ای را در دو حوزه  دانش محتوایی و نگرشها  احمدی )1388( در مطالعه خود که تأثیرات میان ـ 
بررسی کرده است، به استفاده از رویکرد تلفیق توصیه و عنوان می کند که در رویکرد برنامه درسی 
رشته ای، استقالل رشته ها از بین رفته و مرزبندیهای رشته ای به طور موقت کنار گذاشته می شوند.  میان ـ 
رشته ای تأثیری معنادار روی نوشتن و دانش محتوایی دارد. فراگیران در این برنامه،  برنامه درسی میان ـ 
مدت طوالنی تری در مدرسه می مانند، سخت تر کار می کنند، آموزشگاه را بیشتر دوست دارند و در بحثهای 
پیچیده تری درگیر می شوند که متضمن ایجاد ارتباطهایی میان حوزه های محتوایی و دنیای واقعی است. 
تلفیقی نگرش و  چنین مطرح می کند که در آموزش  از احمدی )1388(  به نقل  مک ایور3 )1990( 
رشته ای  عادات کاری یادگیرندگان بهبود می یابد و زمانی که دانش آموزان درگیر برنامه درسی میان ـ 
 می شوند روحیه گروهی و کار مشارکتی آنان پرورش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش رضوی )1395(

نشان داد که اجرای برنامه های درسی تلفیقی به دالیلی مانند ویژگیهای روان شناختی دانش آموزان 
ابتدایی، نزدیک بودن اهداف کتب و برنامه های درسی دوره ابتدایی و عدم گرایش دانش آموزان ابتدایی 
پیامدهایی  معلمان  دیدگاه  از  تلفیق  به کارگیری شیوه  و  است  امکان پذیر  به سمت یک رشته خاص، 
چون افزایش اعتماد به نفس، رفع مشکالت نظام آموزشی و کاربردی شدن دروس را درپی دارد. بتویی 
)1383( نیز در پژوهش خود عنوان می کند که برنامه درسی تلفیقی سبب افزایش انگیزه معلمان برای 
تدریس می شود. همچنین، جعفری ثانی و قربانی )1387( نشان دادند که تلفیق بر میزان دانش، توانایی 

درک و کاربرد مطالب درسی و رشد اجتماعی دانش آموزان مورد مطالعه تأثیر معناداری دارد. 

1. Drake & Burns
2. Jacobs
3. McIver
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 آموزش تلفیقی
ویژگیهای آموزش به شیوه تلفیقی عبارت اند از: 

 همراه بودن آموزش با سرگرمی و تفنن 
 درگیر شدن همه سطوح یادگیری در فراگیران

 توجه زیاد به عالقه فراگیران
 پرورش اعتماد گروهی

 تسهیل موفقیت فراگیران
 معنادار بودن محتوا و یادگیری

 عدم وجود تهدید
 پرورش نگرش معلمان بر اثر تولید فعالیتهای یادگیری تلفیقی

 ایجاد زمینه های یادگیری مادام العمر
 ترغیب و ایجاد یادگیریهای عمیق و پایدار

 کاربردی شدن مهارتهای آموخته شده در فراگیران
 بازیابی سریع تر اطالعات

 توجه به موضوعات از دیدگاههای متفاوت
 ارتقای کیفیت گذران زمان یادگیری )پست1997،1؛ به نقل از احمدی، 1390(.

 
ایده آموزش تلفیقی، رهیافتی برای گذر از موانع یادگیری عمیق است. در این شیوه برای خلق 
فرصت یادگیری میان مفاهیم و موضوعات، پیوند معناداری ایجاد می شود تا یادگیرندگان با رویکرد 
چندگانه با موضوعات و مفاهیم مواجه شوند. این پیوند با طبیعت ذهن و مغز برای یادگیری از چند جهت 
مناسب به نظر می رسد. نخست اینکه هرگاه اطالعات از مسیرهای چندگانه وارد ذهن و مغز شوند، امکان 
بازیابی اطالعات بیشتر است )تاکوهاما- اسپینوزا2 ،201۴؛ ترجمه تلخابی، بزرگی و صحافی 1395(. 
دوم اینکه در این روش به دلیل ماهیت انواع دانشهای متفاوتی که در فرایند یادگیری ارائه می شوند، 
فرایندهای شناختی بیشتری درگیر می شوند و این کار به ژرفای یادگیری کمک می کند. سوم اینکه در 
این روش پیوند ذاتی میان حوزه های دانشی و کمکی که برای توسعه فهم می توانند داشته باشند، آشکار 
می شود. برای مثال، کمکی که علم ریاضی برای توسعه علوم تجربی می تواند داشته باشد یا کمکی که 
علوم شناختی می تواند در حل مسائل پیچیده فلسفی ارائه کند. چهارم اینکه آموزش تلفیقی از جهت 
روش شناسی به یادگیرندگان کمک می کند تا در جستجوی حقیقت از مسیرهای مجزا و جداگانه فاصله 

1. Post
2. Tokuhama-Espinosa
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بگیرند و امکان خلق روش شناسیهای نو برای فهم و حل مسائل را داشته باشند. 
به نظر می رسد که موضوع تلفیق به شدت وابسته به نگاه روش شناسی است. به این معنا که چنانچه 
به روش شناسی اختصاصی علوم و دانشهای گوناگون قائل باشیم- ویژگی که گاهی از آن به عنوان مرز 
میان علوم یاد می شود- در این صورت طرح رویکرد تلفیق با دشواری جدی مواجه خواهد شد. اما اگر 
موضعی اتخاذ کنیم که در آن تمایز روش شناسی مانع تعامل و تالقی میان موضوعات و دیسیپلینها تلقی 

نشود، با دو استدالل از رویکرد تلفیق می توان پشتیبانی کرد:
استدالل اول آن است که در زندگی واقعی ما با مسائلی مواجه ایم که حل آنها با اتکا به روش شناسی 
اختصاصی قلمروهای علمی امکان پذیر نیست و ناگزیر باید به طراحی مطالعات میان- رشته ای بپردازیم 

تا بتوانیم بر آن مسائل فائق آییم.
استدالل دوم این است که مرزهای میان قلمروهای مختلف علمی- آن چنان که در گذشته تصور 
می کردیم- مرزهای ثابت و مشخصی نیستند و یافته های علوم و دانشهای دیگر، مسائل و روشهای علم 
مورد نظر را تحت تأثیر قرار می دهند. بنابراین، قلمروهای علمی، نه تنها باید درهای خود را برای ورود 

روشهای متفاوت بگشایند بلکه در برخورد با مسائل نو نیز باید درها را بگشایند.  

 فرایند اجرای پژوهش  
مطالعه عمیق فرایند طراحی و اجرای فعالیتهای تلفیقی این امکان را فراهم می سازد تا فرصتهای 
برنامه درسی رسمی برای طراحی فعالیتهای تلفیقی و شرایط واقعی کالسهای درس، برای اجرای این نوع 
فعالیتها بررسی شوند. مقاله حاضر در سه مرحله انجام شده است: در مرحله اول کاوش در برنامه درسی 
علوم اجتماعی و فارسی برای طراحی فعالیتهای یادگیری بر مبنای اصول برنامه درسی تلفیقی انجام 
شد. در مرحله دوم، فعالیتهای طراحی شده در اختیار راهبران آموزشی و تربیتی قرار گرفتند تا درباره 
معیارهای آموزش تلفیقی به داوری بپردازند. در مرحله پایانی پژوهش، یکی از فعالیتهای طراحی شده 
در کالس درس واقعی اجرا و فیلم تدریس و کاربرگهای یادگیری دانش آموزان مورد تحلیل قرار گرفت.

در گام اول پژوهش بر اساس چارچوبی خاص، فعالیتهای یاددهی-یادگیری تلفیقی چندپایه در دو 
حوزه خواندن و مطالعات اجتماعی تولید و تدوین شدند. در گام دوم فعالیتهای طراحی شده را راهبران 
آموزشی و تربیتی شهرستانهای استان تهران اعتباربخشی کردند. در گام سوم، به تحلیل فیلم و تولیدات 

یادگیری دانش آموزان در فرایند اجرای فعالیت پرداختیم. 

گردآوری اطالعات در سه مرحله انجام شد. 
 مرحله اول:  مفاهیم از طریق تحلیل محتوای کتب درسی انتخاب شدند. در این بخش ابتدا بر 

اساس اهداف و فهرست موضوعات کتب و دروس مطالعات اجتماعی و فارسی)خواندن( عناوین و 
موضوعات بسیاری شناسایی و مطالعه شدند. سپس به ارتباط موضوعات شناسایی شده با یکدیگر 
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پرداخته شــد. در پایان، از میان موضوعات متعدد، فعالیتهایی که مرتبط تر بودند و تلفیق پذیری 
بهتری با هم داشتند، شناسایی و در قالب مشخص شده ای طراحی، اصالح و مناسب سازی شدند.

 مرحله دوم: اعتباربخشــی فعالیتها. برای اعتباربخشی فعالیتهای طراحی شده، ابتدا معیارهای 

ارزیابــی مبتنی بر اصول و اســتانداردهای طراحی فعالیتهای تلفیقی در جلســه ای به راهبران 
آموزشی معرفی شد، سپس ضمن تشریح و توضیح تک تک فعالیتها و پاسخ به سؤاالت، فرصتی 
در اختیار آنان قرار داده  شد تا بر اساس معیارهای مورد نظر با دقت به ارزیابی فعالیتها بپردازند. 

سپس، نظرات تک تک راهبران، تجزیه و تحلیل و بر اساس نظرات مشترک مقوله بندی شدند.
 مرحله سوم: با بهره گیری از روش فیلم برداری، مشاهده و ثبت مستندات یادگیری تولید شده از 
سوی دانش آموزان، داده های مورد نیاز گردآوری شدند. در این بخش، بعد از اجرای نمونه فعالیت 
تلفیقی طراحی شــده به تحلیل و تفسیر مشــاهدات، یافته ها و مستندات تولیدی دانش آموزان 

پرداخته شد.

طراحی برنامه
پژوهش

طراحی فعالیت
تلفیقی

اعتبار بخشی

شناسایی و 
انتخاب مفاهیم

تصمیم گیری 
درباره الگوی
تلفیق مفاهیم

ارائه گزارش
یافته ها

 شکل 1.   مراحل انجام پژوهش                                                                                                                                          

 یافته های پژوهش: طراحی فعالیتهای تلفیقی 
در پاسخ به سؤال اول که برای آموزش تلفیقی میان- رشته ای دروس خواندن )فارسی( و مطالعات 
اجتماعی، کدام فعالیتهای یاددهی-یادگیری را می توان طراحی و ارائه کرد؟ اصول، معیارها و استانداردهای 
طراحی فعالیتهای تلفیقی برگرفته از پژوهش تلخابی )1397( مبنایی برای تدوین فعالیتها و داوری آنها 

از سوی راهبران آموزشی و تربیتی قرار گرفت. این معیارها عبارت بودند از: 
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 برقراری ارتباط منطقی میان حوزه های یادگیری در یک پایه
 برقراری ارتباط میان یک حوزۀ یادگیری در پایه های مختلف
 برقراری ارتباط و پیوند میان حداقل دو مفهوم یا مادۀ درسی

 پرداختن به یک مفهوم آموزشی از منظر حوزه های مختلف
 پرداختن به مفاهیم مشترک ماده های درسی متفاوت

 مرتبط بودن فعالیت به زندگی و تجارب واقعی دانش آموزان
 همسو، سازگار و مناسب بودن سنجش یادگیری با ماهیت فعالیتهای تلفیقی

 توجه به ایجاد و پرورش ارتباط منطقی میان دانش، مهارت و نگرش در دانش آموزان
 فراهم سازی فرصت برای کسب و پرورش مهارتهای میان -رشته ای

 توجه به عملی و اجرایی بودن فعالیت در کالسهای چند پایه

برای طراحی فعالیتهای تلفیقی ابتدا فهرست موضوعات کتابهای مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی 
شامل پایه های چهارم، پنجم و ششم مورد بررسی قرار گرفتند و ده عنوان از  این سه کتاب مطالعات 
اجتماعی که قابلیت تلفیق با خواندن را داشتند، شناسایی و بررسی شدند. سپس، پنج عنوان که قابلیت 

تلفیق پذیری بهتری با خواندن داشتند، انتخاب شدند. 

 جدول 1.   عناوین و خالصه پنج فعالیت طراحی شده در یک نگاه                                                                                                                           

خالصه فعالیتفعالیتردیف

جهات جغرافیایی1

ابتدا متنــی خواندنی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا به صورت انفرادی مطالعه کنند. 
ســپس  از آنها خواسته می شود در قسمتهای خواسته شده نظر خود را یادداشت کنند. در ادامه 
آنها به بیرون از کالس هدایت می شــوند و با کشیدن دایره ای که نشان از محدودۀ محل زندگی 
آنهاست و با مشارکت دانش آموزان همۀ جهات را مشخص و یاد می گیرند. درپایان در کاربرگها با 
واژگان جهات یاد گرفته شــده، یک شعر، طنز، داستان کوتاه و... ساخته می شود و دسته جمعی 

آن را می خوانند. 

 برنامة 2
روزانه متعادل

دانش آموزان با مفهوم برنامه ریزی و مزایای داشــتن آن آشــنا می شوند، چند برنامه روزانه را 
مالحظه و نقاط قوت و ضعف آن را بررســی می کنند، در ادامه یک برنامه اســتاندارد قابل اجرا 
را به نگارش در می آورند، ســپس گزارشــی از عملکرد خود در یک روز با برنامه و بدون برنامه را 

می نویسند.

بانک3

دانش آمــوزان در یک اردوی علمی، ضمن هماهنگی با یک بانــک، با مفاهیم  و کارکردهای 
بانک، شــناخت بانکها از روی آرم آنها، مهارت کار با دستگاه خودپرداز، دستگاه کارتخوان، کارت 
بانکی، رمزهای کارتها و وظایف بانک آشنا می شوند و گزارشی را در این زمینه تنظیم و کاربرگها 

را تکمیل می کنند.
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مهارت زندگی 4
)تصمیم گیری(

دانش آموزان ابتدا داستانی را می شنوند، سپس به ارائه نظر می پردازند و با ساخت یک ساعت 
شنی، ارتباط آن را با مهارت تصمیم گیری درمی یابند. در ادامه آموزگار داستانی را که پر از انتخاب 
و تصمیمهای مهم است تعریف می کند و هنگام گرفتن تصمیم، دانش آموزان آن را یادداشت و در 

پایان تک تک تصمیمها مورد بررسی قرار می گیرند و کاربرگها تکمیل می شوند.

 نحوة5
 اداره کشور

دانش آموزان ضمن شــناخت انواعی از حکومتها، درباره نحوه اداره کشــورها، با خالقیت خود 
الگویی را برای حکومتهای فرضی طراحی می کنند، پس از آن نقاط قوت و ضعف آنها را بررســی 
و تحلیل و جدول طراحی شــده را کامل می کنند. سپس، قوانینی را به کمک دوستان خود برای 

کالس، مدرسه و محله می نویسند و در پایان، نامه ای هم به دانش آموزان می نویسند.

در طراحی فعالیتها تالش شده است همۀ اصول و معیارها مورد توجه قرار گیرند. اصالح فعالیتهای 
طراحی شده طی جلساتی متعدد میان پژوهشگران انجام گرفت و سبب شد فعالیتها، جذاب و بر اساس 
تلفیق حوزه های دوگانه، متناسب با سطح یادگیری دانش آموزان دوره دوم ابتدایی چند پایه تدوین شوند.

در مرحله دوم، این اصول و استانداردها، در قالب فرم، به صورت سؤالی درآمدند و در اختیار راهبران 
آموزشی و تربیتی و کارشناسان قرار گرفتند تا به اعتباربخشی فعالیتها بپردازند.

با  تلفیقی  یاددهی-یادگیری  فعالیتهای  طراحی  مبنای  رشته ای،  میان-  الگوی  پژوهش،  این  در 
محوریت خواندن و مطالعات اجتماعی قرار گرفته است. 

در نخستین گام به شناسایی و انتخاب عناوین حوزه های محتوایی مطالعات اجتماعی و خواندن 
پرداختیم. پنج موضوع انتخاب شد و چارچوب مختص این فعالیتها، بر مبنای تلفیق ایده ها و نقاط 
مشترک میان این دو ماده درسی، طراحی و تدوین شد. در طراحی فعالیتها تالش شد که همۀ اصول 
و معیارهای مورد توجه قرار گیرند. پس از طراحی اولیه، برای بهسازی فعالیتها، چندین بار در جلسات 

مشترک اصالحاتی روی فعالیتها انجام دادیم. از جمله نظرات اصالحی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 کم رنگ بودن حوزه خواندن و تأکید بر ارائه فعالیتی که پرداختن به این حوزه را تقویت کند. برای 
این منظور، متن خالقانۀ مرتبط با جهات جغرافیایی، درقالب کاربرگ یک تهیه و جهت خواندن 

و مطالعه انفرادی در اختیار دانش آموزان قرار داده شد.
 ارتباط اندک فعالیت جهات جغرافیایی با زندگی و تجارب بومی و محلی دانش آموزان روستایی. 
برای این منظور، با کشیدن دایره ای در وسط حیاط مدرسه، مفهوم آموزشی در داخل دایره ای که 

به عنوان موقعیتی از کل روستا در نظر گرفته شده بود، طراحی شد. 
 روش شــروع فعالیت برنامه روزانه متعادل مورد نقد قرار گرفت و پیشنهاد شد که دانش آموزان 
با داستان، متن خوانداری و... یا به طور واقعی در یک موقعیت مساله ای قرار بگیرند تا خودشان 

به این تشخیص برسند که داشتن برنامه چه مزایا و نقاط قوتی دارد و به لزوم برنامه پی ببرند.

 جدول 1.  )ادامه( جدول  1. )ادامه(
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 بهســازی دیگری که پس از تألیف فعالیت »مهارت در تصمیم گیری« اتفاق افتاد، نیاز به اضافه 
کردن تمرینی عملی برای تصمیم گیری بود تا دانش آموزان عماًل درگیر شــوند. برای این منظور 
تمرینی تدارک دیده شد که درآن از دانش آموزان خواسته می شد تا به دوستی که در شهر زندگی 
می کند کمک کنند تا بتواند یک  حیوان )اهلی و وحشی( در خانه خود نگهداری کند. کدام یک 
از این حیوانات )ده نمونه حیوان انواع گوناگون اهلی و وحشــی( مناسب تر است؟ چرا؟ )توجه به 

ویژگیهای حیوانات برای تصمیم گیری مهم است(.

 اعتباربخشی فعالیتهای یاددهی-یادگیری 
در جدول 2 براساس معیارهای دهگانه، نتیجه ارزیابی گروه کانونی از فعالیتهای طراحی شده آمده است.

 جدول 2.   رتبه بندی بر اساس معیارها                                                                                                                           

رتبهدرصد پاسخهاسنجهردیف

951%مرتبط بودن فعالیت به زندگی و تجارب واقعی دانش آموزان1

93/332%برقراری ارتباط و پیوند میان حداقل دو مفهوم یا مادۀ درسی2

92/333%برقراری ارتباط منطقی میان حوزه های یادگیری در یک پایه3

91/۶۶۴%فراهم سازی فرصت برای کسب و پرورش مهارتهای میان- رشته ای4

91/335%پرداختن به یک مفهوم آموزشی از منظر حوزه های متفاوت5

90/33۶%میزان عملی و اجرایی بودن فعالیت در کالسهای چند پایه6

907%همسو، سازگار و مناسب بودن سنجش یادگیری با ماهیت فعالیتهای تلفیقی7

89/338%توجه به ایجاد و پرورش ارتباط منطقی میان دانش، مهارت و نگرش در دانش آموزان8

87/۶۶9%پرداختن به مفاهیم مشترک ماده های درسی متفاوت9

8۶10%برقراری ارتباط میان یک حوزۀ یادگیری در پایه های مختلف10

91/۶۶%میانگین                                                                                                               
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ë 146 شمارة پیاپی ë 2 شمارة
ë 1400 تابستان ë سال سی و هفتم

همان گونه که جدول 2 نشان می دهد کارشناسان، فعالیتهای طراحی شده را با میانگین 91/5 درصد 
همسو با معیارهای دهگانه ارزیابی کرده اند. درواقع، آنها ضمن تأیید همه فعالیتهای طراحی شده، در 
مجموع آنها را با معیارهایی که در طراحی فعالیتها مدنظر قرار گرفته شده بود، همسو دانسته و اعالم 

موافقت کرده اند. در جدول 3 نکات کلیدی پیشنهادهای اصالحی اعضای گروه کانونی آمده است. 

 جدول 3.   ویژگیها و پیشنهادهای اصالحی اعضای گروه کانونی                                                                                                                           

تحلیل و تفسیر و پیشنهادات اصالحی مشارکت کنندگان در ارزیابی فعالیتهافعالیتردیف

1

یی
فیا

غرا
ت ج

ها
ج

1. امکان برقراری ارتباط با سایر حوزه ها همانند هدیه های آسمان )جهت قبله( 
2. توجه به ارتباط طولی ماده های درسی برای مناسب سازی فعالیت برای کالسهای چند پایه 

3. طراحی ابزارهایی ویژه  برای سنجش یادگیری در این فعالیت

2

دل
تعا

ه م
زان

رو
مه 

رنا
ب

1. طراحی عنوان زیبا، گامهای اجرایی مناسب، جامع و ملموس، جذابیت، قابلیت درک، چشمگیر بودن، نگاه چند وجهی 
به موضوعات گوناگون از ویژگیهای این فعالیت تشخیص داده شده است.

2. در این فعالیت میان دو حوزه خواندن و مطالعات تلفیق ایجاد شــده و به تجارب واقعی زندگی دانش آموزان عمیقاً 
ارتباط پیدا کرده است.

3. ارزشــیابی و ســنجش این فعالیت نیز دقیقاً با فعالیتهای تلفیقی همسو و مناسب است و قابلیت اجرایی شدن در 
کالسهای چندپایه را دارد.

4. با اجرای این فعالیت، دانش، مهارت و نگرش دانش آموزان، پرورش پیدا می کند و به مفاهیم مشترک دروس توجه 
می شود.

5. این فعالیت قابلیت  تلفیق شدن با دروسی چون هدیه های آسمان، قرآن، تفکر و پژوهش، علوم تجربی)مفهوم شب 
و روز(، ریاضی )ساعت و دایره( را دارد.

ک3
بان

1. دانش آموزان با انجام دادن این فعالیت خواهند توانســت مهارتهای میان - رشــته ای خود را تقویت کنند و علوم 
گوناگون را به عنوان یک کل واحد یاد بگیرند.

2. در این فعالیت می توان برای دانش آموزان پایه های مختلف تکالیفی با درجه دشواری متفاوت در نظر گرفت. 
3. حضور در بانک و انجام دادن فعالیتهای عملی پیش بینی شده در متن فعالیت، مهارت دانش آموزان را در زمینه کار 

با دستگاه خودپرداز و انجام دادن امورات بانکی ارتقا می بخشد و نگرش آنان را بهتر می کند. 
4. در کل این فعالیت در کالسهای چندپایه قابل اجراست. 

4

ری
گی

یم 
صم

ر ت
ت د

هار
م

1. این فعالیت از نظر اهمیت موضوع تصمیم گیری نقشی بسزا در زندگی حال و آینده دانش آموزان خواهد داشت. 
2. این فعالیت در اتخاذ تصمیمات مناسب، رفع چالشها و برنامه ریزی برای آینده دانش آموزان مؤثر واقع خواهد شد. 

3. کاربرگهای فعالیت را اغلب راهبران، جالب و برانگیزاننده تشخیص دادند. 
4. واژه های استفاده شده در کاربرگ دو برای دانش آموزان سنگین است. 

5. پیشنهاد می شود انواع تصمیم گیری در دو سطح منطقی و غیر منطقی خالصه شود.
6. این فعالیت قابلیت تلفیق شدن با فارسی ششم درس 12 »دوستی و مشاوره«، هدیه های آسمان موضوع پیامبران 

و امامان به عنوان بهترین راهنمایان را دارد.
7. موقعیت مسئله را به گونه ای طراحی کنید تا دانش آموز خود را در آن موقعیت تصور کند و بعد از او بخواهید بگوید 

که چه تصمیمی خواهد گرفت؟ و تصمیم خود را با دلیل بنویسد.
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تحلیل و تفسیر و پیشنهادات اصالحی مشارکت کنندگان در ارزیابی فعالیتهافعالیتردیف

5

ور
ش

ه ک
دار

ه ا
حو

ن

1. از نقاط قوت این فعالیت تأکید بر کار گروهی، پرورش خالقیت و تخیل و آشنایی با قوانین جامعه است. 
2. در این فعالیت به یک مفهوم از منظر حوزه های گوناگون پرداخته شده است.

3.  نوع سنجش با ماهیت تلفیق مناسب است. 
4. این فعالیت در برقراری ارتباط طولی میان سه پایه، فراهم سازی فرصت پرورش مهارتهای میان ـ رشته ای، ارتباط 

با زندگی واقعی دانش آموزان و عملی و اجرایی بودن آن نیازمند اصالح است، مانند:
- اختصاص دادن زمان بیشتر برای آشنایی دانش آموزان با انواع حکومتها

- نمایش فیلمهای مرتبط و مقایسه حکومتها. 
- تلفیق با دروس فارسی چهارم درس آرش کمانگیر یا فارسی ششم و دوم، ایران زیبا و هدیه های پنجم درس 1۴  

- توضیح برخی مفاهیم و پیش نیازها قبل از شروع تدریس 

5. زمان اجرای این فعالیت ناکافی است و برای پایه های چهارم و پنجم ثقیل است. 
6. این فعالیت از تجارب واقعی و زندگی دانش آموزان فاصله دارد. )برای مثال، طراحی شیوه ای برای اداره روستای خود(.  

 تحلیل تجربه اجرای فعالیت 
یکی از فعالیتهای پنجگانه طراحی شده )جهات جغرافیایی( انتخاب و برای اجرا کردن در شرایط 
واقعی کالس آماده شده است. این فعالیت در دبستان چندپایه روستایی پویا، شهرستان مالرد اجرا شده 
است و پس از اجرای تدریس، دانش آموزان رضایت خود را از یک روز انجام دادن فعالیت بیان کرده اند. 
برای مثال، یکی از دانش آموزان پایه چهارم گفت »آقا خیلی خوش گذشت، ما اصاًل نفهمیدیم کی 
غروب شد«. از اینکه دانش آموزان لذت  بردند و یک روز به یاد ماندنی را تجربه کردند احساس خوبی به 
وجود آمده بود. همچنین دانش آموزان پایه های اول تا سوم کالس همجوار چندین بار  آمدند و  پرسیدند 
»آقا کی به کالس ما می آیید؟«.  در واقع شور و نشاط، شادابی و جنب و جوش دانش آموزان در کالس 
تلفیقی، برای دانش آموزان پایه های پایین تر نیز جذاب جلوه کرده بود و خواهان حضور معلم تلفیقی در 
کالس خود بودند. دانش آموزان پایه ششم نیز عنوان می کردند که »ما با خواندن و فهمیدن درس جهات 

جغرافیایی، موقعیت روستا و محله خودمان را بیشتر و بهتر شناختیم«
بررسی فیلم تدریس حاکی از آن است که دانش آموزان از اجرای فعالیت و مشارکت با یکدیگر در 

مدرسه لذت می برند و این فضا در معلم نیز اثرگذار و هیجان انگیز است. 

 جدول 3.  )ادامه( 
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 جدول 4.   نمونه هایی از تولیدات و نوشته های دانش آموزان در کاربرگها                                                                                                                           

تحلیل و تفسیرنمونه فعالیتهای انجام شدهردیف

»شمال شرقی عالیه            هواش خوب و آفتابیه1
 شمال غربی شهرمه      یه تیکه از تو قلبمه

 جنوب شرقی باغ داره  آرم خوش اخالق داره
 جنوب غربی آب داره  درختای خرما داره

 این کشور قشنگ ماست  خوب  خیلی زیباست«

دانش آموزان اظهار کردند که توانایی ســرودن شــعر 
ندارند، ولی با باور به تواناییهای خود توانستند، شعری را با 
کلیدواژه های جهتهای جغرافیایی بســرایند و در آن قافیه، 
ردیف و وزن و... مورد انتظار درس فارسی را رعایت و ضمن 

تلفیق با خواندن، آموخته ها را کاربردی و عملیاتی کنند.  

»یکی داشــت به سمت شــمال شــرقی می رفت که به 2
بوقلمون خورد )برخــورد کرد( و بعد بوقلمــون افتاده بود 
دنبالش، می خواســت بخورتش که از شمال غربی فرار کرد، 

خورد به سگه که اون هم افتاد دنبالش.
آنقدر رفت )فرار کرد( که به جنوب شرقی رسید

مامانش گرفتش و گفت کجا میری گفت 
مامان پشتو نگاه کن

مامانش نگاه کرد اون هم فرار کرد به جنوب غربی رفتند.«

نگارش خالق یکی از اهداف مهم کتاب فارســی است. 
بــرای تحقق این هدف، دانش آموزان با واژگان ارائه شــده 
بــه انجام تمریناتی مانند ســاخت و تولیــد طنز، خاطره، 
شعر، داســتان و... می پردازند. در این قسمت برای تقویت 
آموخته های دانش آموزان با تلفیق درس مطالعات اجتماعی 
و فارسی، طنز خنده دار را که برای خود دانش آموزان بسیار 

جالب بود به نگارش درآوردند. 

برخی از دستاوردهای تجربه طراحی و اجرا عبارت اند از: 
 در طراحی فعالیتهای تلفیقی، نیاز به شناخت تلفیق، مطالعه و کسب اطالعات در این زمینه 

الزم است.
 توجه به اصول، معیارها، استانداردها و اهداف هر حوزۀ یادگیری بسیار ضروری است.

 ورود به کتابهای درسی ابتدایی و مطالعه و اشراف به عناوین و موضوعات کتابها، بسیار مهم 
است.

 نقشه های مفهومی موضوعات و عناوین میان- رشته ای باید ترسیم شوند.
 به ارتباط عرضی ماده های درسی در یک پایه باید توجه شود.

 به ارتباط طولی ماده های درسی در پایه های مختلف باید توجه شود. 
 فعالیتهایی طراحی شــوند که دانش آموزان، مفاهیم را به صورت کلی و یکجا و در ارتباط با 

هم یاد بگیرند.
 میزها متناسب با رویکرد تدریس تلفیقی چیده شوند.

 فعالیتهای عملی و انجام دادنی موجب تسهیل یادگیری تلفیقی شدند.
 فعالیتهای طراحی شده، خالقیت و نوآوری را در دانش آموزان تقویت کرد.

 در طراحی فعالیتها، تغییر محیط و مکان یادگیری، )داخل و بیرون مدرسه( سبب ایجاد تنوع 
و ارتقا در یادگیری شد.
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 فعالیتها بهتر اســت با یک موقعیت یادگیری، داستان، مساله ای واقعی، شروع شوند تا ایجاد 
انگیزه شود.

 در طراحی فعالیتها، موکداً مسائل مرتبط با زندگی اکنون دانش آموزان مطرح و ارتباط داده 
شود.

 هرقدر فعالیتهای یاددهی-یادگیری پروژه- محور طراحی شوند، دانش آموزان بیشتر به آنها 
عالقه مند می شوند.

 در کاربرگهــا، فعالیتی طراحی شــود که دانش آموز بتواند اطالعاتــی را از طریق مصاحبه، 
مشاهده و ... گردآوری کند.

 ارزشــیابی و ســنجش فعالیتها تا حد ممکن فرایندی و عجین بــا یادگیری و بدون اطالع 
دانش آموزان باشد.

 قبل از اجرا بهتر است نظر معلمان چند پایه را در زمینه سطح مطلوبیت فعالیت و توان انجام 
دادن آن از سوی دانش آموزان پرسیده و اصالحات الزم انجام گیرد.

 گروهبندی دانش آموزان را می توان هم به صورت پایه ای و هم بین پایه ای انجام داد.

 بحث و نتیجه گیری 
نتایج پژوهش حاکی از آن اســت که طراحی برنامه آموزش تلفیقــی در حوزه خواندن و مطالعات 
اجتماعی فاقد موانع جدی است و با محوریت مفاهیم اجتماعی می توان امکانهای زیادی را برای تجارب 
یادگیــری خواندن فراهم کــرد. محدودیتی که در این بخش با آن موجه بودیم از اهداف زبان فارســی 
عمدتاً بر مهارتهای خواندن و نوشــتن دانش آموزان متمرکز بود. شاید در موضوعاتی مانند دستور زبان 
فارســی تلفیق این موضوعات چالش برانگیز باشــد، در حالی که میان موضوعات اخالقی و مضمونهای 
اجتماعی داســتانی و مفاهیم اجتماعی درهم تنیدگی ذاتی وجود دارد. همچنین، ارزیابی گروه کانونی 
از فعالیتها نشــان داد که معیارهای مورد نظر برای طراحی مورد توجه قرار گرفته اســت. اما مهم ترین 
 مسئله ارزیابان آن است که اجرای این فعالیتها در موقعیت واقعی مدرسه با مشکالتی مواجه خواهد بود.

از سویی هم، تجربه اجرای یکی از فعالیتها در مدرسه یکی از جذاب ترین بخشهای پژوهش بود که شواهد 
دقیقی از هیجان مثبت دانش آموزان به یادگیری و مدرسه را بازنمایی کرد. این شواهد با نتایج پژوهش 
سلیمانی، سیف نراقی، شریعتمداری و نادری )1387( همسوست. آنان نشان دادند که در آموزش تلفیقی 
دانش آموزان از انگیزه و مهارت به کارگیری آموخته های بیشــتری برخوردارند. در واقع، یکی از اصول و 
اســتانداردهای تلفیق، ارتباط و پیوند موضوعات درسی به زندگی دانش آموزان است که در نتیجه آن به 
دلیل حل مسائل زندگی پیش روی دانش آموزان، احساس مفید بودن مطالب آموخته شده را دارند و در 

نتیجه به درس و مدرسه عالقه مندتر می شوند.
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رشتهای طراحیفعالیتتلفیقیمیانـ
)اجتماعیوخواندن(برایتوسعهدرکیکپارچه

درکالسهایچندپایه

ë 146 شمارة پیاپی ë 2 شمارة
ë 1400 تابستان ë سال سی و هفتم

 نتایــج ارزیابی گــروه کانونی و همچنین دســتاوردهای یادگیری دانش آمــوزان در اجرای فعالیت 
نشــان دادند که یادگیری عمیق در فعالیتهای تلفیقی روی می دهد. این یافته نتایج پژوهشــهای انجام 
گرفته در حوزه تلفیق را تأیید می کنند. از جمله هاشــم زاده)1395( نشــان داد که دانش آموزانی که به 
روش تلفیقــی آموزش دیده اند، در یادگیری مطالب موفق ترند. همچنین، غیاث آبادی فراهانی )1393( 
نشان داد که دانش آموزانی که به شیوه تلفیقی آموزش دیده اند، پیشرفت تحصیلی بهتری دارند. مطالعه 
وی نشــان داد که بین آموزش تلفیقی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در علوم و ریاضی رابطه معنادار 
وجود دارد. رهبر )1389( نیز اشــاره می کند که میزان یادگیری دانش آموزان از برنامه درســی تلفیقی 
بیشــتر از یادگیری آنها از برنامه درســی غیرتلفیقی بوده است. در پژوهش حاضر نیز، آثار و نوشته ها و 
تولیدات دانش آموزان نشان دادند که عالوه بر افزایش انگیزه و عالقه به یادگیری در دانش آموزان، دروس 
خواندن و مطالعات اجتماعی آنان نیز رشد و پیشرفت قابل توجهی کرده و شور و شوق و ذوق آنها برای 
یادگیری افزایش پیدا کرده است و با انگیزه و انرژی فزاینده ای در پی انجام دادن مشارکتی فعالیتها بوده 
اند. همچنین با توجه به انجام دادن فعالیت عملی و مهارتی همانند پیدا کردن جهات جغرافیایی در حیاط 
دبســتان بر اساس موقعیت روستا و همچنین ترســیم دایره و ... مهارتهای آنها نیز پیشرفت کرده است. 
در جریــان انجام دادن فعالیتها و با بهره گیری از کاربرگهای طراحی شــده، دانش آموزان با واژگان 
دریافت شده به ســرودن شعر و نوشتن داستانک پرداختند که این خود فرصتی برای پرورش و تقویت 
خالقیــت و تخیل دانش آموزان بود. اهلل کرمی و زارعی زوارکی )1393( نشــان داد که آموزش تلفیقی 
در مقایسه با آموزش سنتی بر افزایش خالقیت و تفکر انتقـــادي تأثیر بیشـــتري داشـــته است که با 
پژوهش حاضر همسوست و دانش آموزان با تلفیق فارسی و مطالعات توانستند اشعار، داستانک، خاطره و 
طنزهایی خالقانه بیافرینند. نعیمی، زارع، هرمزی، شقاقی و کاوه )1391( نیز در مطالعه خود بر اثربخشی 
تلفیق در مقایســه با شــیوه ســخنرانی در افزایش انگیزه تحصیلی و افزایش رضایت دانشجویان تأکید 
کرده اند. در همین راستا، ملکی )1388( نیز رویکرد آموزش یکپارچه را برای فراگیران جالب تر، مفیدتر 
و برانگیزاننده تر از روش ســنتی دانسته است. همچنین ایکین1 )19۴2( عنوان کرده است دانش آموزانی 
که اشــکال مختلف آموزش یکپارچه را تجربه کرده بودند نســبت به فــارغ التحصیالن روش آموزش 
ســنتی، در شــاخصهای موفقیت عملی و اجتماعی، عملکردی کامل تر داشته اند. اسدیان نیز به تلفیق 
درس تربیت بدنی با درس ریاضی و جغرافی پرداخته و اعالم کرده اســت که تلفیق تأثیری معنادار بر 
یادگیری شــناختی و حیطه های آن در این دروس داشته است )اسدیان، 1389( که نشان از مؤثر بودن 
تلفیق میان- رشته ای ماده های درسی دارد. عملکرد دانش آموزان در یادگیری جهات جغرافیایی حاکی 
از آن بــود که پیوند میان مفاهیم برای دانش آموزان بســیار جذاب اســت. در واقع، به کارگیری روش 
 تلفیق سبب شــبکه ای شدن مطالب در ذهن دانش آموزان می شود و عمق یادگیری را افزایش می دهد. 

1. Aikin 
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در مطالعه نیک اخالق )1389( نیز به تأثیر گذار بودن تلفیق بر مواردی همچون افزایش رضایت، عالقه 
و یادداری مطالب تأکید شده است. 

بنابر شــواهد پژوهش می توان استدالل کرد که طراحی فعالیتهای تلفیقی در سطح کنش معلمان 
امکان پذیر اســت و اگر معلمان شیوه های تلفیقی را در کالسهای خود به درستی به کار ببرند، یادگیری 
دانش آموزان بهتر خواهد شــد. همچنین، عالوه بر اینکه این دانش آموزان در یادگیری دروس عملکردی 
بهتر خواهند داشــت، در رشد مهارتهای گوناگون مانند مهارتهای زندگی، مهارتهای ارتباطی، تمایل به 
کار گروهی، مهارتهای مشارکتی، مهارتهای زبانی، زیبایی شناختی و درک هنری نیز موفقیت بیشتری را 
تجربه خواهند کرد. اما، برای آموزش تلفیقی الزم است آموزگاران )چندپایه( دانش و مهارت الزم را در 
زمینه تلفیق، روش کار و چگونگی تلفیق محتواهای موضوعات درسی متفاوت یاد بگیرند. البته در جریان 
اجرا نیز، نیازمند هدایت و راهنمایی و همفکری برای رفع اشکاالت احتمالی خواهند بود که در این زمینه 

راهبران آموزشی و تربیتی می توانند نظارت بالینی داشته باشند. 
از نتایج جانبی این مطالعه آن بود که در جریان طراحی فعالیتها، ایده هایی در مسیر تلفیق شدن در 
ذهن شــکل می گرفت که حوزه هایی بیش از خواندن و مطالعات را در بر می گرفت. این حوزه ها، شامل 
فعالیتهای هنری، مهارتهای زندگی، ریاضی، بهداشــت و تربیــت بدنی بود. در جریان طراحی فعالیتها، 
دریچه هایی از حوزه های دیگر برای تلفیق شدن با موضوع اصلی تلفیق به روی نگارندگان گشوده شد و 
تجارب بســیار نابی شکل گرفت، به طوری که می توان طی آن عالوه بر مطالعات اجتماعی و خواندن به 

حوزه های دیگری همچون مهارتهای زندگی، ریاضی، تربیت بدنی و هنر نیز پرداخت.
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