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چکیده
مطالعه حاضر باهدف ارتقاءیادگیری  ،روحیه ی رقابت – همکاری و نگرش های صمیمانه از طریق رویکرد آموزش تلفیقی تربیت بدنی بر
علوم تجربی برمبنای بازی های گروهی انجام گرفت.روش پژوهش ،نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل
بود .جامعه آماری شامل کل دانش آموزان پایه هفتم متوسطه اول به تعداد  303نفر بود که در سال تحصیلی  1331در منطقه بیستون مشغول
به تحصیل بودند .نمونه آماری شامل دو کالس  20نفره از دانش آموزان دختر پایه هفتم دبیرستانهای متوسطه اول صدیقه کبری(س) و سمیه
منطقه بیستون که از بین تمام مدارس متوسطه اول دخترانه منطقه که شامل  11آموزشگاه بود که به روش خوشه ای در دسترس انتخاب شده
بودند.ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه یادگیری محقق ساخته  ،پرسشنامه حس رقابت و همکاری (مارتین )1391 ،و پرسشنامه نگرش
های صمیمانه (الکسیس جی .واکر و لیندا تامپسون ( )ISبود.برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و
انحراف معیار و در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد .نتایج تحلیل کوواریانس نشان دهنده این مطلب بود که
آموزش تلفیقی برمبنای بازی های گروهی بر میزان یادگیری ،روحیه ی رقابت -همکاری و نگرش های صمیمانه دانش آموزان تأثیر معنی
داری داشت.
کلید واژه ها :آموزش تلفیقی ،روحیه ی رقابت -همکاری ،یادگیری ،نگرش های صمیمانه.
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 .3کارشناس ارشد علوم سیاسی ،دبیر تاریخ ،آموزش و پرورش ناحیه  2کرمانشاه.
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مقدمه
مبحث تلفیق بهعنوان یکی از مهمترین مباحث در حوزهی برنامهریزی درسی در حال حاضر شناخته شده است .احمدی (،)1310
به طراحی الگوی برنامه درسی تلفیقی و مقایسهی آن با برنامه درسی موجود در مقطع ابتدایی پرداخته و الگوی جامع تلفیق برنامه درسی برای
مقطع ابتدایی در نظام آموزشی ایران را معرفی نموده تا بهعنوان یک چارچوب مفهومی راهنمای برنامهریزان درسی باشد .به گفته وی ،برنامه
تلفیقی عبارت است از مجموعه تجربههای یادگیری برنامهریزی شده که نه تنها با نگاهی کلینگر مجموعهای از اطالعات و دانش مشترک
را بهصورت الگو ،نظام ساختار در اختیار یادگیرنده قرار میدهد؛ بلکه توانایی یادگیرنده را برای دریافت و یا کشف ارتباطهای نو افزایش
داده و از آن طریق او را بهسوی خلق الگوها ،نظامها و ساختارهای جدید سوق میدهد .یا بهعبارتدیگر منظور از تلفیق برنامهی درسی ارتباط
دادن و درهم آمیختن محتوای برنامهی درسی بهمنظور تحقق هدف انسجام تجربیات یادگیری فراگیران است .بنابر تحقیقات پیاژه در نظریه
یادگیری شناختی دانش آموزان در مقطع ابتدایی در مرحله تفکر عینی بسر میبرند ،بنابراین تدریس در این دوره باید مبتنی بر امور عینی باشد
و امور عینی صرفاً در قلمرو یکرشته علمی محصور نمیشود .در تدریس بهصورت تلفیقی دانش آموزان فرصت پیدا میکنند مفاهیم یادگرفته
شده را در موقعیتها و زمینههای مختلف به کار گیرند .همچنین در دوره ابتدایی فراگیران انگیزه و رغبت بسیاری به بازی و فعالیتهای بدنی
دارند(یاقوتی؛ جوادی پور؛ خسروی( .)1332در این میان ایده تلفیق یا یکپارچه سازی به عنوان یکی از شیوه های نوین آموزشی ،از جالب
ترین وچالش برانگیزترین مباحث مرتبط با حوزه طراحی وبرنامه ریزی درسی بوده و به عنوان یکی از راهکارهای مناسب برای تحقق یادگیری
معنادار از طریق حذف مرزهای ساختگی بین مفاهیم علمی مختلف وایجاد ارتباط منطقی بین مفاهیم وموضوعات مختلف تعریف شده
است(مظفری ،صباغیان راد ،حاتمی.)1333 ،
تلفیق برنامه درسی به دلیل تأثیرات مهمی که در اثربخشی و کارایی برنامههای درسی داشته همواره موردتوجه صاحبنظران حوزه
برنامه درسی قرار گرفته است .این اثرات را میتوان به دو دسته کلی تقسیم نمود :یک دسته تأثیرات بر روی دانش محتوایی و دسته دیگر
تأثیرات بر روی نگرشها است .از جمله برنامه های درسی که طی چندین سال گذشته دستخوش تغییرات زیادی شده،برنامه درسی تربیت
بدنی وعلوم تجربی است .چون اهداف تربیتی وآموزشی را می توانند از طریق بازی و ورزش به صورت آموزش مستقیم وغیرمستقیم به تحقق
برسانند(سیام .)1333،1حقیقت این است که درس تربیتبدنی با نارساییها و کاستیهای فراوانی روبهرو است و آنچنانکه شایسته است ،از
ارزش الزم و کافی برخوردار نمیباشد و همتراز با سایر دروس از اهمیت یکسانی برخوردار نیست ،طبعاً تأثیرات آن نیز ناکافی و زودگذر
است .همین امر ضرورت ایجاد برنامه درسی تربیتبدنی با نگاهی جامع را بیان میکند(یاقوتی وهمکاران .)1332،با توجه به کاستیهای
موجود در برنامه درسی تربیتبدنی ،عمدهترین تغییرات به وجود آمده در این برنامه تمایل و گرایش به سمت و سوی برنامههای آموزشی
تلفیقی بوده است .برنامه ریزان درسی نباید نسبت به اینکه برنامه درسی محصول تالش آنها چگونه بستری را برای یادگیری فراهم میسازد،
غفلت نمایند .بهاینترتیب تلفیق برنامه درسی از نظر بسترسازی مناسب برای یادگیری یکپارچه ،مقوله بسیار حائز اهمیتی خواهد بود .همچنین
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بررسی ها نشان می دهد میزان فعالیت بدنی بچه ها به در دسترس بودن فرصت هایی برای درگیر شدن آن ها با فعالیت ها وابسته است  .اگر
تدریس با بازی ونشاط همراه شود زمینه رشد ،نوآوری وخالقیت در دانش آموزان شکوفا شده ویادگیری برایشان لذت بخش می گردد؛ با
استفاده از این برنامه می توان به سطح یادگیری مطلوب رسید ودرجهت بالفعل نمودن استعدادهای گوناگون یادگیرندگان گام
برداشت(فیندلی .) 2000،1از این رو با عنایت به اشاره مذکور،ضروری به نظر رسید که در پژوهشی نیمه تجربی ،ارتقاءیادگیری ،روحیه ی
رقابت – هم کاری و نگرش های صمیمانه از طریق رویکرد آموزش تلفیقی تربیت بدنی بر علوم تجربی برمبنای بازی های گروهی مورد
بررسی قرارگیرد چرا که به نظر می رسد مشارکت در برنامه های ورزشی وفعالیت های جسمانی همراه با یادگیری دروس دیگر در یک شیوه
تلفیقی،سبب ایجادتنوع در برنامه های رایج مدارس شده وبه دلیل تناسب بیشتر این موقعیت آموزشی با ویژگی های شخصی وشرایط سنی
دانش آموزان که عالقمند به آزادی عمل،تنوع فعالیت ها،تحرک جسمانی ،جستجوگری وکنجکاوی هستند،سبب شوق انگیزتر شدن فضای
آموزشی وارتقای انگیزه یادگیری همراه با افزایش میزان تحرک،مشارکت گروهی می شود واز طرف دیگر،انعطاف پذیری باال در طراحی
واجرای برنامه های تلفیقی مختلف به مدیران ومعلمان مدارس کمک می کند تا با بهره گیری از تمامی امکانات وتجهیزات موجود در
مدارس ومتناسب با توانمندی ها وعالیق متنوع دانش آموزان ،در راستای تحقق اهداف ورسالت های آموزشی وتربیتی گام بردارند ،چرا که
به باور روان شناسان تربیتی  ،تدریس تلفیقی تنها منحصر ومحدود به آموزش مفاهیم علمی نیست  ،بلکه این رویکرد به دلیل ویژگی های
مطلوب مستتر در آن ،به تغییرات مثبتی در پرورش تفکر خالق ونیز توسعه مهارت های یادگیری واجتماعی فراگیران در سایه ایجاد صمیمیت
ومشارکت دادن وارائه مسئولیت های مختلف به آنها منجر می شود .بنابراین توجه به این نکات ذهن محققین را به سوی انجام این تحقیق
سوق داده است .به این امید که یافته های این تحقیق بتواند در برنامه ریزی های آینده ،بهبود کیفیت آموزشی ،افزایش آگاهی معلمان ازمؤثر
بودن استفاده از روش آموزش تلفیقی موثر واقع شود.
چارچوب نظری تحقیق
«منظور از برنامه درسی تلفیقی تربیتبدنی وعلوم تجربی ارتباط دادن و درهم آمیختن محتوا و موضوعات درس تربیتبدنی با
محتوا و موضوعات درس علوم تجربی بهمنظور برطرف کردن نیازهای اساسی آموزشی یادگیرندگان و ارتقاء سطح تفکر آنان است» .تلفیق
تربیتبدنی با موضوعات درسی ،صرفه نظر از افزایش میزان یادگیری ،به دانش آموزان همچنین به معلمان و اولیای مدرسه فرصتی میدهد تا
باهم بهصورت تیمی و گروهی کار کنند و با شناختی که از اثربخشی و کارایی این برنامه بدست میآورند ،تربیتبدنی و ورزش را یک بازی
تلقی نکرده ،بلکه آن را یک موضوع درسی واقعی به حساب آورند(یاقوتی وهمکاران( .)1332مهرمحمدی ( )1319بیان میدارد ،با نگاه از
منظر نظریه یادگیری وابسته به موقعیت میتوان اظهار داشت که برنامه درسی یکی از مهمترین عناصر بستر و زمینهای که یادگیری در آن
اتفاق میافتد قلمداد میشود و نقش و کارکرد بسترسازی آن برای یادگیری انکارناپذیر است .شومیکر( )1313برنامه ی تلفیقی را این طور
تعریف می کند:برنامه ی تلفیقی ،آموزشی است که سازمان بندی آن با استفاده از خطوط موضوعی متنوع و متفاوت صورت می گیرد و از
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طریق تلفیق موضوع های درسی گوناگون روی زمینه های وسیع ترمطالعه سرمایه گذاری می کند .این تعریف یادگیری و یاددهی را به
صورت یک کل می بیند که منعکس کننده ی دنیای واقعی معلم و شاگرد است.
جاکوبز ( )2000معتقد است که :برنامهً آموزش تلفیقی رویکردی است که دانش آموزان را برای یادگیری مداوم آماده می کند
و هدف آموزش وپرورش رشد قابلیت های الزم برای زندگی در قرن بیست ویکم است .لذا می باید در مدارس از تولید برنامه های
مستقل،مجزا،وتک موضوعی پرهیز کرد.
متداولترین تعریف از یادگیری تلفیقی بدین شرح است" ترکیبی از آموزش چهره به چهره با آموزش بوسیله رایانه و فعالیتهای
دیگر ،تا فرصت و امکان تعامل و بازخورد را در سطوح .باالی یادگیری آسان سازد "(گراهام .)2001 ،راس ،1در یک گروه تحقیقاتی
در استرالیا ( )2010به تدوین ماتریس برنامه درسی تلفیقی بهصورت یک سند ،برای یادگیری در قرن  21در محیطی با اطالعات پیچیده و
متنوع پرداخته است .برنامه درسی تلفیقی ارائه شده در این سند تشریح میکند که چگونه میتوان در مدارس برنامهای مدون برای فعال کردن
دانش آموزان در یادگیری معنادار با استفاده از منابع اطالعاتی متنوع و پیچیده تدوین نمود .تا از این طریق دانش آموزان بتوانند از محتوای
برنامه درسی دانش و درک عمیق کسب نمایند .در این سند پس از بیان مبانی فلسفی و استانداردهای آموزشی به ارائه ماتریس برنامه درسی
تلفیقی بر اساس ساختار جستجوی اطالعات پرداخته و مجموعهای از استراتژیهای بالقوه و روش طراحی کیفیت آموزشی و یادگیری را
نشان میدهد .در تحقیق دیگری دربارهی نقش تلفیق برنامههای درسی در بهبود ساعات درس تربیتبدنی محققان به این نتیجه رسیدند که
دامنه تلفیق در حوزهی تربیتبدنی مدارس روبه توسعه است و مدارس ایران و معلمین ورزش و آموزگاران مدارس با استفاده از این رویکرد
میتوانند بهطور مؤثری کیفیت ساعات درس تربیتبدنی و درسی را بهبود بخشند (رجبی.)1313 ،
پژوهش سنه ،سلمان و آقازاده ،)1319 ،با عنوان تأثیر فعالیتهای بدنی و بازی بر رشد تواناییهای ذهنی تعداد  10کودک پسر
پیشدبستانی نشانگر رشد تواناییهای ذهنی کودکان بوده و میتوان استنباط کرد که بازیها و فعالیتهای بدنی سبب تسریع رشد تواناییهای
ذهنی کودکان میشود .ملکزاده ( ،)1311در تحقیقی «دیدگاه معلمان چندپایه را دربارهی امکانپذیری تلفیق دروس دورهی ابتدایی» بررسی
نموده و همچنین وضع موجود برنامهی درسی مقطع ابتدایی را از نظر میزان تلفیق و ارزشهای نظری تعلیم و تربیت ارائه کرده و با الگوی
مطلوب تلفیق برنامهی درسی مقایسه نموده است که نتایج حاکی از مؤثربودن رویکرد تلفیقی بود .بروور ،)2002( 2دریافت که نگرش و
عادت کاری دانشآموزانی که درگیر برنامه درسی تلفیقی بودند بهبود یافته و روحیه تیمی و کار مشارکتی آنان پرورش یافته است (احمدی،
.)1330
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کیالنی ( ،)2010در پژوهشی به افزایش تربیتبدنی در برنامهی درسی آموزش پایهی کشور عمان پرداختهاند و بیان میکنند که
میزان فعالیت بدنی بچههای عمان به در دسترس بودن فرصتهایی برای درگیر شدن با فعالیتها وابسته است .همچنین بیان میکنند برای
اینکه بتوان رویکرد تلفیقی را در بیشترین حد خود در مدارس به اجرا درآورد ،باید ـ کارایی و اثربخشی درس تربیتبدنی را در آموزش
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پایه تجزیه و تحلیل نمود .ـ تربیتبدنی بهعنوان روش تلفیقی در تمام قسمتهای برنامه درسی در بر گرفته شود و بهصورت یک روش معنادار
صورت گیرد و اثرات افزایش بخشهای ورزشی در برنامه درسی آموزش پایه مورد مطالعه قرار گیرد .بروور ،)2002( 1در مطالعهای با عنوان
«برنامهی درسی تلفیقی چه مزایایی دارد؟» به بررسی مزایای این برنامه پرداخته و با توجه به این مزایا ،پیشنهاد میکند که در نظامهای آموزشی،
این برنامهی درسی پیاده و اجرا شود .همچنین او دریافت که با استفاده از برنامهی درسی تلفیقی میتوان به سطح یادگیری مطلوب و ایدهآل
دست یافته و در جهت بالفعل نمودن استعدادهای گوناگون یادگیرندگان گام برداشت .برور خاطرنشان میسازد که باید معلمان و استادان
خاص هر رشته که از متخصصان آن درس هستند برای تدریس انتخاب شوند تا با احاطه و اشرافی که بر آن مطالب دارند بتوانند جنبهی تلفیقی
آنها را با مطالب دیگر تشخیص داده و اجرا نمایند.
وب و پیرسون )2001( 2که در بررسیهای خود به رویکرد تلفیقی در بازیهای آموزشی اشاره کردهاند و بیان میدارند که با قرار
دادن یادگیرندگان در یک موقعیت بازی میتوان یادگیری و ایجاد فهم را تسهیل نمود؛ همچنین پژوهش ،اپلبی و همکاران )2009( 3که پس
از بررسی  11گروه تلفیقی بهصورت یک مطالعه موردی دربارهی برنامه درسی تلفیقی در کالسهای درس راهنمایی و دبیرستان به این نتیجه
رسیدند که افرادی که با استفاده از محتوای برنامه درسیِ بازنگری شده یعنی تلفیقی تشویق شدهاند ،تمایل و تأکید بر آموزش مبتنی بر برنامه
درسی تلفیقی و توسعهی مباحث را دارند؛ و همچنین این مطالعه نشان داد که دورههای میانرشتهای و تلفیقی میزان موفقیت افراد تیم را نیز
افزایش میدهد .یکی دیگر از موضوعات مورد چالش در این زمینه میزان کارایی شیوه های تلفیقی در برقراری وایجاد حس گروهی
وصمیمیت وبه عبارتی توسعه مهارت های اجتماعی می باشد .همچنان که کرامتی( )1311ولواسانی( )1331بر این باورند که در مقایسه باشیوه
های سنتی ،روش های تلفیقی به جهت برقراری تعامالت انسانی وکارگروهی،سبب ارتقای ویژگی هایی مانند حس همکاری،عالقه به
یادگیری،مسئولیت پذیری فردی وگروهی ،ایجاد حس رقابت سالم وخودکنترلی می شودکه این امر خود زمینه ساز مهارت های اجتماعی
در فراگیران خواهد شد.
روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر ،به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون  -پس آزمون و گروه کنترل انجام شد.جامعه آماری شامل کل دانش
آموزان پایه هفتم متوسطه اول به تعداد  303نفر بود که در سال تحصیلی  1331در منطقه بیستون مشغول به تحصیل بودند .نمونه آماری شامل
دو کالس  20نفره از دانش آموزان دختر پایه هفتم دوره متوسطه اول صدیقه کبری(س) و سمیه منطقه بیستون که از بین تمام مدارس متوسطه
اول دخترانه منطقه که شامل  11آموزشگاه بود که به روش خوشه ای در دسترس انتخاب شده بودند .این دانش آموزان پایه ششم ابتدایی را
با موفقیت گذرانده و و از مهرماه  33در پایه هفتم مشغول به تحصیل می باشند.چون بیشتر مدارس متوسطه اول در منطقه بیستون دارای سه
کالس درس می باشند یعنی از هر پایه یک کالس در هر مدرسه وجود دارد بنابراین این مدارس هر کدام دارای یک کالس در پایه هفتم
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هستند کالس های مورد نظر شامل یک کالس  20نفره در گروه کنترل ویک کالس  20نفره در گروه آزمایش می باشد .در این طرح با
استفاده از شیوه ی گمارش تصادفی ،دبیرستان صدیقه کبری به عنوان گروه کنترل به روش سنتی و دبیرستان سمیه به عنوان گروه آزمایش
به روش تلفیقی تربیت بدنی آموزش دیده وبه منظور کنترل متغیرهای مداخله گر مانند شیوه تدریس،انگیزه معلم ودانش آموزان  ،تجربه و
سابقه تدریس و میزان عالقه برای هردو گروه یک معلم مشترک علوم تجربی در نظر گرفته شد.

ابزار جمع آوری داده ها
برای ارزیابی متغیرهای پژوهش وجمع آوری داده های مربوط به متغیرها،از ابزارهای زیر استفاده شده است:
الف)آزمون محقق ساخته :برای ارزشیابی یادگیری درس علوم تجربی از یک آزمون معلم ساخته شامل  30سوال در پایان اجرای
طرح مورد استفاده قرار گرفت.روائی محتوای آزمون با در اختیار قرار دادن آن به  1نفر از دبیران با تجربه استان در درس علوم تجربی مورد
بررسی علمی قرار گرفت .ودر نهایت سرگروه درس علوم تجربی(خود پژوهشگر)  ،انطباق آن را با اهداف آموزشی ومحتوای موضوع مورد
آموزش ،تایید نمود .به منظور بررسی روایی سازه ی آزمون پژوهشگر دانش آموزان کالس را با توجه به ارزش یابی های مختلف تکوینی و
تشخیصی خود بر اساس  3ماه گذشته (مهر– آبان– آذر) از قوی ترین تا ضعیف ترین ( بر اساس نرم افزار تحلیل آزمون) به ترتیب رتبه بندی
نمود .پس از انجام اقدامات الزم و ثبت این رتبه بندی توسط پژوهشگر با استفاده از( ضریب همبستگی پیرسون) رتبه های مورد نظر ( میانگین
نمرات) بارتبه هایی که دانش آموزان با توجه به نمرات یادگیری ( پس آزمون) بدست آورده بودند محاسبه گردید و ضریب همبستگی 0/11
بدست آمد.
ب)پرسشنامه حس رقابت و همکاری هری ج .مارتین  1391ترجمه دکتر گنجی( .)1313این پرسشنامه حاوی 21سوال ،با ذکر
شماره سواالت معکوس.پایایی به روش بازآزمایی  0/90و روایی به روش سازه همگرا  0/10محاسبه شده است.ضریب آلفای کرونباخ محاسبه
شده  0/31تا  0/39که از همسانی درونی بسیار عالی برخوردار است.شیوه نمره گذاری :بر مبنای طیف لیکرت  1درجه ای از (1کامال مخالف)
تا  (1کامال موافق).
ج)مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون استفاده شده است «مقیاس صمیمیت» توسط واکر و تامپسون در سال  1313تهیه شده است .
این پرسشنامه یک ابزار  19سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیت تدوین شده است .این مقیاس جزئی از یک ابزار بزرگتر است که
چندین بعد صمیمت را در بر می گیرد اما توسط تهیه کنندگان آن (الکسیس جی .واکر و لیندا تامپسون) به صورت مقیاس مستقلی گزارش
شده است .این مقیاس توسط ثنایی در سال  1393ترجمه شده است  .نمره گذاری مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون بر روی یک مقیاس
لیکرتی  9درجه ای از (1هرگز) تا (9همیشه ) صورت می گیرد.نمره آزمودنی در مقیاس صمیمیت از طریق جمع نمرات عبارات و تقسیم آن
بر عدد  19حاصل می شود .دامنه نمرات بین  1تا  19و نمره باالتر نشانه صمیمیت بیشتر است.پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی 0/90و
روایی به روش سازه همگرا  0/10استفاده می شود .ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده  0/33بود که بیانگر همسانی درونی خوب این مقیاس
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است .داده ها با استفاده از آماره های توصیفی (میانگین وانحراف معیار) و آزمون های تحلیل واریانس چند متغیره و  tمستقل به کمک نرم
افزار ، spss21مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.

شرح کامل چگونگی اجرا به همراه موضوعات انتخابی
در اجرای روش تلفیقی علوم تجربی و تربیت بدنی بعد از مطالعه کتاب علوم تجربی و سابقه تدریس پژوهشگر در تدریس درس
علوم تجربی و ورزش این پژوهش در  11جلسه با پانزده طرح درس مختلف از کتاب علوم تجربی پایه هفتم انجام گرفت  .انتخاب حرکت
ها و نوع بازی های انجام شده با مشورت وراهنمایی دبیران تربیت بدنی و سرگروه درس تربیت بدنی در منطقه انجام شد و در بررسی و دسته
بندی حرکات ورزشی به عنوان مشاور در تمام مراحل نقش داشتند .این دوره در ( )11جلسه  91دقیقه ای یعنی تقریبا سه ساعت در هفته با
توجه به ساعت در نظر گرفته شده برای تدریس درس علوم تجربی در مدارس دولتی کشور انجام شد  .در طرح مذکور به روش گمارش
تصادفی دو گروه به عنوان گروه شاهد و آزمایش انتخاب شدند.گروه کنترل که شامل  20نفر از دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان صدیقه
کبری(س) بودند به روش های معمول تدریس و سنتی و گروه آزمایش که شامل  20نفر از دانش آموزان دبیرستان سمیه منطقه بیستون بودند
به روش تلفیقی تربیت بدنی تدریس انجام شد.موضوعات و بازی های انتخابی در اجرای طرح همگی تلفیقی از حرکات ورزشی می باشدو
بیشتر آنها در محیط حیاط آموزشگاه انجام می شود.
قبل از اجرای طرح از هر دو گروه کنترل و آزمایش در هر سه متغیر پیش آزمون به عمل آمد و پرسشنامه ها بین دانش آموزان
توزیع و نتایج جمع آوری شد.
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جدول  .1خالصه اجرای روش برنامه مداخله ای
موضوع

تدریس درس با بازی

درس در جلسات
جلسه
1حاالت مواد

دانش آموزان را درحیاط مدرسه درسه گروه تقسیم بندی می کنیم وبعد از توضیح درس به کمک خود
ایشان و نمایشی ساده از نوع حرکات از آنها می خواهیم هر گروه شبیه به یک نوع از حاالت ماده استقرار پیدا کرده و
نوع حرکت را در آن نوع از ماده به نمایش در آورند  .سپس ویژگی های ماده را با توجه به این نوع استقرار شرح می
دهیم .

جلسه دوم:
جنبش ذرات

دانش آموزان را در سه گروه تقسیم بندی می کنیم  .بچه هایی که جنبش بیشتری دارند یعنی سریع تر می
دوند آب داغ و به ترتیب آب گرم و نیم گرم و میان آنها یک مسابقه دو برگزار می کنیم  .برنده مسابقه آب داغ است
 .پس آلو در آب داغ زودتر متورم می شود چون جنبش مولکول ها بیشتر است .

جلسه سوم:

تعدادی از دانش آموزان درون یک خط بسته می ایستند  .با گرم شدن هوا (ورود یک دانش آ موز به عنوان

اثر گرما بر حجم مواد

گرما)از هم دور شده و فاصله می گیرند در نتیجه از خط خارج شده و فضای بیشتری را اشغال می کنند  ( .دانش

هدف های آموزشی

آموزان در حکم ذرات تشکیل دهنده ماده هستند  ) .و بالعکس با سرد شدن هوا ( خروج مجدد دانش آموز)دوباره به
هم نزدیک شده و حجم کاهش پیدا می کند .

جلسه

دانش آموزان را در سه گروه تقسیم بندی کرده و از آنها می خواهیم تا هر کدام از گروهها نقش یکی از

جهارم :اثر گرما بر

حاالت ماده را بر عهده بگیرند  .با افزایش گرما و جنبش مولکولها فاصله میان آنها بیشتر شده و از حالتی به حالت دیگر

حالت مواد

تبدیل می شوند و بالعکس با از دست دادن گرما دوباره به حالت اولیه میگردند.دانش آموزاندر حالی که از حرکاتی
مانند راه رفتن و دویدن استفاده می کنند حالت های مختلف ماده مانند ذوب و حالت برعکس آن انجماد و ........را به
همین ترتیب انجام می دهند.
جلسه پنجم:

حرکت

دانش آموزان را در چند گروه طبقه بندی می کنیم و در حیاط مدرسه تعدادی مسیر را بر هر گروه مشخص
می کنیم و از آنها می خواهیم تا این مسیرها را طی کرده و به وسیله اندازه گیری مشخص کنند که هر گروه چه اندازه
راه را طی کرده است سپس با مشخص کردن کم ترین راه جابه جایی و مسافت را تعریف می کنیم .
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بچه ها را در چند گروه طبقه بندی کرده و میان آنها مسابقه طناب کشی اجرا می کنیم  .هر گروهی که

جلسه ششم:

نیروی بیشتری وارد کند  .گروه مخالف را در جهت وارد کردن نیرو به سمت خود می کند  ( .اندازه و جهت نیرو

نیرو

مشخص می شود ) .این بازی عالوه بر این که از بازیهای مهیج و مورد عالقه دانش آموزان است در افزایش حس
رقابت و صمیمیت نیز در دانش آموزان بسیار موثر است عالوه بر آن در آموزش نیرو و برایند نیروها بسیار مثمر ثمر
می باشد.
جلسه هفتم:

دانش آموزان را در ســه گروه تقســیم بندی می کنیم  ( .جامد – مایع – گاز ) گروه اول مانند جامدات به

روش های انتقال گرما

هم نزدیک می ایستند  .گروه دوم با کمی فاصله و گروه سوم با فاصله بیشتر قرار می گیرند  .توپی را به عنوان گرما به
نفر اول هر گروه می دهیم و از آنها می خواهیم با صــدای ســوت تور را جابه جا کنند  .گروه اول تور را ســریع تر
جابه جا می کنند  .با توجه به عملکرد بچه ها نتیجه را بررسی می کنیم .

جلسه هشتم:
روش همرفت

مسیری از قبل مشخص شده را برای بچه ها مشخص می کنیم  .آنها را در جاهای تعیین شده قرار می دهیم
 .تور نشان دهنده گرما است  .هر دانش آموزی که تور را دریافت کرد به طرف باال و نفر بعد از خود حرکت می
کند و آن را به نفر بعدی می دهد و به همین ترتیب تا گرما در تمام مسیر تعیین شده حرکت کند .

جلسه نهم:

بچه ها در دو گروه تقسیم بندی می شوند  .یک گروه لباس آبی و گروه دیگر لباس قرمز می پوشند و از
روی مسیرهای تعیین شده حرکت می کنند تا مسیر گردش خون را به نمایش در آورند .خون اکسیژن دار از بطن چپ

کار قلب

به اندام های بدن می رود و خون کربن دی اکسید دار به قلب بر می گردد.خون کربن دی اکسید دار از بطن راست به
ششها می رود و خون اکسیژن دار برمی گردد ( گردش عمومی و ششی خون).
جلسه دهم:
شکل اتم و ذرات

تعدادی از دانش آموزان به عنوان پروتون با بار مثبت در هسته قرار می گیرند و به همان تعداد دانش آموز
به عنوان الکترون با بار منفی در روی مدارهای دایره ای شکل اطراف هسته حرکت می کنند

تشکیل دهنده آن
جلسه
یازدهم :انجام کار

مقدار کار به دو عامل نیرو و جابجایی بستگی دارد .در حیاط مدرسه تعدادی حرکت را از دانش آموزان
می خواهیم انجام بدهند پس از آنها می خواهیم تا در گروه های جداگانه و با مشورت در مورد انجام گرفتن یا نگرفتن
کار باهم گفتگو کنند.

آموزش پژوهی /شماره نهم  /بهار 6931
جلسه
کارتهایی با عالمت CO-O-P-R
دوازدهم :دستگاه تنفس

میز به منزله کیسه هوایی است .دانش آموزان ،کارتهای  Rیا  Pرا به همراه دارند  =Rگلبول قرمز =P .پالسما.

و مبادله گازهای تنفسی

آنهایی که میز را دور میزنند ،کارت  Oرا برمی دارند و دانش آموزان  2CO ،Pرا روی میز میگذارند.

جلسه
سیزدهم :تعادل گرمایی

دانش آموزان را در دو گروه جسم گرم با کاور قرمز و جسم سرد با کاور آبی در کنار هم قرار می گیرند
.حرکت دانش آموزانی که کاور قرمز به تن دارند سریع تر از دانش آموزان کاور آبی است .بعد از اینکه حرکت آنها
در کنار هم ادامه داشت هر دو به حالت تعادل می رسند یعنی هر دو لباس سبز به تن می کنند و تعادل بر می گردد.

جلسه

از بچه ها می خواهیم تا بعد از یک بازی گروهی و پر هیجان مثل مسابقه دو و .......با استفاده از گوشی

چهاردهم :موضوع:

های پزشکی که توسط خودشان تهیه شده است تعداد ضربان های قلب گروه خود را شمرده و میانگین آن را اندازه

اندازه گیری ضربان

گیری کنند سپس آن را با مقدار ثبت شده قبل از از انجام فعالیت مقایسه کنند.

قلب و فشارخون
جلسه

این بازی را می توان هم در محیط کالس درس و هم در حیاط به وسیله گچ و زمین بازی انجام داد .هدف

پانزدهم :کاربرد کیسه

این بازی آشنایی با چگونگی کارکرد کیسه های هوایی و تاثیر تعداد آنها بر کیفیت عمل دم و بازدم می باشد .دایرهی

های هوایی

به جای شش در روی زمین رسم کنید .مساحت آن را مشخص کنید .دایرههای کوچکتری را به جای کیسههای هوایی
ببرید .در هر شش انسان ،حدود  310میلیون کیسه هوایی وجود دارد .از دانش آموزان بپرسید چند دایره کوچک در
داخل دایره بزرگ جا میگیرد و مجموعه محیط آنها چقدر است .وجود کیسههای هوایی متعدد در داخل ششها ،چه
تأثیری بر سطح کلی ششها دارد؟

تأثیر آموزش تلفیقی تربیت بدنی و علوم تجربی...

یافته ها
جدول شماره2نتایج آزمون پیش آزمون وپس آزمون متغیرها
شاخص

متغیرها

های آماری
یادگیری

پس آزمون

پیش آزمون
شاهد

آزمایش

شاهد

آزمایش

میانگین

13/19

12/99

13/21

11/19

انحراف

3/19

3/93

3/11

3/21

معیار
تعداد
حس رقابت
مثبت و همکاری

20

20

20

20

میانگین

3/10

3

3/13

3/33

انحراف

0/339

0/311

0/333

0/231

معیار
تعداد
نگرش
صمیمانه

20

20

20

20

میانگین

3/30

3/11

3/01

1/12

انحراف

1/12

1/11

1/33

0/391

معیار
تعداد

20

20

20

20

باتوجه به داده های جدول شماره  ،2تفاوت میانگین نمرات میزان یادگیری،حس رقابت مثبت وهمکاری،نگرش صمیمانه دانش
آموزان گروه آموزش تلفیقی را قبل وپس از آموزش نشان می دهد بنابراین می توان استدالل کرد گروه آزمایشی که تحت تأثیر آموزش
تلفیقی بودند نمرات پس آزمون شان در مقایسه با پیش آزمون تغییر پیدا کرده است.
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فرضیه اول :استفاده از روشهای تلفیقی برمبنای بازی های گروهی در کالس های درس علوم تجربی بر یادگیری مباحث درسی
علوم تجربی تأثیر دارد.

جدول شماره 3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای تأثیر روش های تلفیقی بر یادگیری مباحث درسی علوم تجربی
منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین

F

مجذورات

سطح
معنی داری

همپراش

111/113

1

111/113

13/332

0/000

گروه

391/019

2

111/033

100/311

0/000

خطا

13/319

39

1/191

کل

1319/210

30

نتایج یافته های توصیفی در جدول  3نشان داد که نمره پس آزمون یادگیری ( )11/19دانش آموزان گروه آزمایش که تحت
آموزش روش های تلفیقی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،بیشتر از نمره پس آزمون یادگیری ( )13/21دانش آموزان گروه شاهد
که تحت آموزش روش های سنتی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،می باشد .نتایج تحلیل کوواریانس برای حذف اثر پیش آزمون
در جدول  2نیز نشان می دهد ،تفاوت نمره پس آزمون یادگیری دانش آموزان گروه شاهد و آزمایش معنی دار می باشد ( .)p < 0001لذا با
توجه به سطوح معنی داری در جدول  2نتیجه گرفته می شود که استفاده از روش های تلفیقی در کالس های درس علوم تجربی بر یادگیری
مباحث درسی علوم تجربی تأثیر معنی داری دارد و باعث بهبود یادگیری آنان می شود .بنابراین فرضیه اول در سطح اطمینان  0/31تأیید می
شود.

تأثیر آموزش تلفیقی تربیت بدنی و علوم تجربی...

فرضیه دوم :استفاده از روشهای تلفیقی برمبنای بازی های گروهی در کالس های درس علوم تجربی بر ایجاد حس رقابت مثبت
و همکاری بیشتر در انجام فعالیت ها تأثیر دارد.

جدول  3نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای تأثیر روش های تلفیقی بر ایجاد حس رقابت مثبت و همکاری
منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین

F

مجذورات

سطح
معنی داری

همپراش

3/911

1

3/911

11/313

0/000

گروه

1/913

2

3/332

11/333

0/000

خطا

2/123

39

0/011

کل

393/211
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نتایج یافته های توصیفی در جدول  3نشان داد که نمره پس آزمون ایجاد حس رقابت مثبت و همکاری ( )3/33دانش آموزان
گروه آزمایش که تحت آموزش روش های تلفیقی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،بیشتر از نمره پس آزمون حس رقابت مثبت
و همکاری ( )3/13دانش آموزان گروه شاهد که تحت آموزش روش های سنتی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،می باشد .نتایج
تحلیل کوواریانس برای حذف اثر پیش آزمون در جدول  3نیز نشان می دهد ،تفاوت نمره پس آزمون حس رقابت مثبت و همکاری دانش
آموزان گروه شاهد و آزمایش معنی دار می باشد ( .)p < 0001لذا با توجه به سطوح معنی داری در جدول  3نتیجه گرفته می شود که استفاده
از روشهای تلفیقی در کالس های درس علوم تجربی بر حس رقابت مثبت و همکاری تأثیر معنی داری دارد و باعث بهبود حس رقابت مثبت
و همکاری آنان می شود .بنابراین فرضیه دوم در سطح اطمینان  0/31تأیید می شود.
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فرضیه سوم :استفاده از روش های تلفیقی برمبنای بازی های گروهی در کالس های درس علوم تجربی بر ایجاد نگرش صمیمانه
در دانش آموزان تأثیر دارد.

جدول  1نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای تأثیر روش های تلفیقی بر ایجاد ایجاد نگرش صمیمانه
منبع
تغییرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین

F

مجذورات

سطح
معنی داری

همپراش

129/111

1

129/111

113/013

0/000

گروه

131/112

2

39/111

130/330

0/000

خطا

21/903

39

0/131

کل

330/911
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نتایج یافته های توصیفی در جدول  1نشان داد که نمره پس آزمون نگرش صمیمانه ( )1/12دانش آموزان گروه آزمایش که تحت
آموزش روش های تلفیقی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،بیشتر از نمره پس آزمون نگرش صمیمانه ( )3/01دانش آموزان گروه
شاهد که تحت آموزش روش های سنتی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،می باشد .نتایج تحلیل کوواریانس برای حذف اثر پیش
آزمون در جدول  3نیز نشان می دهد ،تفاوت نمره پس آزمون نگرش صمیمانه دانش آموزان گروه شاهد و آزمایش معنی دار می باشد ( p
 .)< 0001لذا با توجه به سطوح معنی داری در جدول 3نتیجه گرفته می شود که استفاده از روش های تلفیقی در کالس های درس علوم
تجربی بر نگرش صمیمانه تأثیر معنی داری دارد و باعث بهبود نگرش صمیمانه آنان می شود .بنابراین فرضیه سوم در سطح اطمینان 0/31
تأیید می شود.

بحث
با توجه به نقش مؤثر بازی در انگیزش و یادگیری دانش آموزان نتایج مختلف به بهبود یادگیری دروس مختلف از طریق تلفیق
محتوای آنها با بازی و ورزش تأکید می کنند .همچنین بررسی ها نشان می دهد که میزان فعالیت بدنی بچه ها به در دسترس بودن فرصت
هایی برای درگیر شدن آنها با فعالیت ها وابسته است .اگر تدریس با بازی و نشاط همراه شود زمینۀ رشد ،نوآوری و خالقیت در دانش آموزان
شکوفا شده و یادگیری برایشان لذت بخش میگردد؛ با استفاده از این برنامه میتوان به سطح یادگیری مطلوب و ایده آل دست یافته و در جهت

تأثیر آموزش تلفیقی تربیت بدنی و علوم تجربی...

بالفعل نمودن استعدادهای گوناگون یادگیرندگان گام برداشت (رجبی 1313؛ مهانا و کیالنی 2010 1؛ برور  .)2002 2با توجه به این در
پژوهش های اخیر از جمله پژوهش ،وب و پیرسون ،)2001( 3که در بررسی های خود به رویکرد تلفیقی در بازی های آموزشی اشاره کرده
اند و بیان میدارند که با قراردادن یادگیرندگان در یک موقعیت بازی میتوان یادگیری و ایجاد فهم را تسهیل نمود؛ همچنین پژوهش ،اپلبی،
آدلر و فیلهان ،)2009( 3که پس از بررسی  11گروه تلفیقی به صورت یک مطالعه موردی دربارة برنامه درسی تلفیقی در کالس های درس
راهنمایی و دبیرستان به این نتیجه رسیدند که افرادی که با استفاده از محتوای برنامه درسیِ بازنگری شده یعنی تلفیقی تشویق شده اند ،تمایل
و تأکید بر آموزش مبتنی بر برنامه درسی تلفیقی و توسعۀ مباحث را دارند.که نتایج تحقیق حاضر نیز این موارد را تایید می کند.
نتایج یافته های توصیفی نشان داد که نمره پس آزمون یادگیری ( )11/19دانش آموزان گروه آزمایش که تحت آموزش روش
های تلفیقی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،بیشتر از نمره پس آزمون یادگیری ( )13/21دانش آموزان گروه شاهد که تحت
آموزش روش های سنتی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،می باشد .نتایج تحلیل کوواریانس نیز برای حذف اثر پیش آزمون نشان
داد تفاوت نمره پس آزمون یادگیری دانش آموزان گروه شاهد و آزمایش معنی دار می باشد ( .)p < 0001لذا با توجه به سطوح معنی داری
کمتر از  0/01نتیجه گرفته شد که استفاده از روشهای تلفیقی در کالس های درس علوم تجربی بر یادگیری مباحث درسی علوم تجربی تأثیر
معنی داری دارد و باعث بهبود یادگیری آنان می شود .بنابراین فرضیه اول در سطح اطمینان  0/31تأیید شد.
این نتیجه با پژوهش احمدی و نخستین روحی ( )1333همخوانی دارد .نتایج تحقیق آنان نیز نشان داد آموزش تلفیقی نسبت به دو
شیوه سنتی و الکترونیکی بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان تأثیرگذار است .تفاوت تحقیق حاضر با تحقیق احمدی و نخستین روحی
( )1333در این است که در این تحقیق یادگیری درس علوم تجربی متغیر وابسته بوده است ولی در تحقیق مذکور درس ریاضی مد نظر بوده
است.
بعالوه این یافته ها ،با نتایج اسمیت ()2013؛ دمیرر و ساهین ( ،)2013زیبوان و موسکال ( ،)2001الکهتانی و هیگنس ( ،)2013نیادو
و نیادو ()2009؛ اوستون ،سینکلر و وایدمن ( )2001و اسالجادو ( )2011همسو است .اسمیت ( )2013در تبیین موفقیت یادگیری تلفیقی اظهار
می کند :افزودن تعامل فعال تلفیقی ،می تواند ادراک یادگیری دانش آموز ،ارتباطات اجتماعی و لذت برخورداری از حمایت معلم را تقویت
کند .در حالی که ممکن است معلمان احساس کنند استفاده از روش های تکنولوژی باعث می شود با کالس شان ارتباط کمتری داشته باشد
اما این مسأله روی تأثیر استفاده از چنین روش یادگیری اثر نمی گذارد.
پژوهش اوستون ،سینکلر و وایدمن ( )2001نیز نشان داد یادگیری تلفیقی در دو درس ریاضی و علوم ،بر نگرش و اقدامات آموزشی
معلمان و درک و یادگیری دانش آموزان در این موضوعات موثر واقع شده است .فرضیه دوم"استفاده از روشهای تلفیقی برمبنای بازی های
گروهی در کالس های درس علوم تجربی بر ایجاد حس رقابت مثبت و همکاری بیشتر در انجام فعالیتها تأثیر دارد".
1

Mehana & Kilani .
Brewer
3
Webb & Pearson
4
Applebee, Adler & Flihan
2
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نتایج یافته های توصیفی نشان داد که نمره پس آزمون ایجاد حس رقابت مثبت و همکاری ( )3/33دانش آموزان گروه آزمایش
که تحت آموزش روش های تلفیقی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،بیشتر از نمره پس آزمون حس رقابت مثبت و همکاری
( )3/13دانش آموزان گروه شاهد که تحت آموزش روش های سنتی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،می باشد .نتایج تحلیل
کوواریانس برای حذف اثر پیش آزمون نیز نشان داد ،تفاوت نمره پس آزمون حس رقابت مثبت و همکاری دانش آموزان گروه شاهد و
آزمایش معنی دار می باشد ( .)p < 0001لذا با توجه به سطح معنی داری کمتر از  0/01نتیجه گرفته شد که استفاده از روشهای تلفیقی در
کالس های درس علوم تجربی بر حس رقابت مثبت و همکاری تأثیر معنی داری دارد و باعث بهبود حس رقابت مثبت و همکاری آنان می
شود .بنابراین فرضیه دوم در سطح اطمینان  0/31تأیید شد.
همانطوری که آموزش تلفیقی بر یادگیری تأثیر دارد ،رقابت نیز بنابر تحقیقات کاگیلتی و همکاران ( )2011بر یادگیری تأثیر دارد.
آموزش تلفیقی در واقع ایجاد کننده حس رقابت و در نهایت عاملی در جهت افزایش یادگیری دانش آموزان می باشد.
فرضیه سوم" :استفاده از روشهای تلفیقی برمبنای بازی های گروهی در کالس های درس علوم تجربی بر ایجاد نگرش صمیمانه
در دانش آموزان تأثیر دارد"نتایج یافته های توصیفی نشان داد که نمره پس آزمون نگرش صمیمانه ( )1/12دانش آموزان گروه آزمایش که
تحت آموزش روش های تلفیقی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،بیشتر از نمره پس آزمون نگرش صمیمانه ( )3/01دانش آموزان
گروه شاهد که تحت آموزش روش های سنتی در کالس های درس علوم تجربی بوده اند ،می باشد .نتایج تحلیل کوواریانس برای حذف
اثر پیش آزمون نیز نشان داد ،تفاوت نمره پس آزمون نگرش صمیمانه دانش آموزان گروه شاهد و آزمایش معنی دار می باشد (.)p < 0001
لذا با توجه به سطح معنی داری نتیجه گرفته شد که استفاده از روشهای تلفیقی در کالس های درس علوم تجربی بر نگرش صمیمانه تأثیر
معنی داری دارد و باعث بهبود نگرش های صمیمانه آنان می شود .بنابراین فرضیه سوم در سطح اطمینان  0/31تأیید شد.
ملتون و همکاران ( )2003اثربخشی آموزش تلفیقی بر رضایتمندی و شادکامی دانشجویان را تأیید کرده اند .شادکامی نیز به نوبه
خود منجر به نگرش صمیمانه در میان دانش آموزا ن و دانشجویان خواهد شد لذا این یافته با نتایج پژوهش ملتون و همکاران ( )2003همسو
است.پژوهش سینگ ( )2003نیز نشان داد آموزش تلفیقی منجر به افزایش مسئولیت پذیری ،همکاری جمعی ،انگیزه درونی ،افزایش احساس
خودکارآمدی و ایجاد احساس کفایت خواهد شد .در واقع این متغیر ها ،پیامدهای مثبت رفتاری هستند که با نگرش صیمیمانه دانش آموزان
رابطه دارند .ازجمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به جامعه آماری اشاره کرد که نمونهگیری آن بهصورت هدفمند بوده و این امر سبب
محدودیت حجم نمونه نیز شده است .بااینحال برای رسیدن به نتایج دقیقتر پیشنهاد میشود واحدهای سازمانی مرتبط با طراحی وبرنامه ریزی
درسی در وزارتخانه های آموزش وپرورش وحتی وزارت علوم می توانند با عنایت ویژه به این رویکرد آموزشی کارآمد وبا فراهم آوردن
امکان اجرای پژوهش های مشابه در سطحی وسیع ودر گروه های آموزشی مختلف ،یافته ها ونتایج تحقیقات خود را در اختیار اساتید،
صاحبنظران ،برنامه ریزان و معلمان مدیران مدارس،مجامع علمی وتصمیم گیرنده قرار دهند وضمن اطالع رسانی از مزایای نسبی این رویکرد
در تحقق اهداف آموزشی وتربیتی ،آنها را در به کارگیری وحمایت از این روش تدریس اثربخش تشویق کنند .همچنین به جهت هماهنگی
برنامه طراحی شده با برنامه اجرایی آموزش در دوره متوسطه در قالب ارائه برنامه درسی تربیتبدنی وعلوم تجربی تلفیقی در یک نمونه

تأثیر آموزش تلفیقی تربیت بدنی و علوم تجربی...

استاندارد از جامعه مورد نظر بهصورت طرح آزمایشی در مقیاس محدود به اجرا گزارده شود و نتایج حاصل از آن مورد بررسی قرار گیرد.
مجموع موارد ارائه شده در بحث این مطالعه نشان می دهد که استفاده از رویکرد آموزش تلفیقی تربیت بدنی و علوم تجربی برمبنای بازی
های گروهی می تواند باعث غنی ترشدن محیط یادگیری و ایجادحس همکاری ورقابت وروحیه صمیمیت باال در یادگیرندگان وشکستن
سدهای آموزش سنتی وارائه نتایج خوب می شود .با توجه به فرضیه های موجود در تحقیق حاضر و اثر بخش بودن آموزش تلفیقی بر مبنای
بازی های گروهی بر میزان یادگیری ،روحیه رقابت و همکاری و نگرش های صمیمانه در دانش آموزان پیشنهاد می شود که:
-

امکان سنجی استفاده از آموزش تلفیقی در دیگر دروس دانش آموزان عالوه بر درس علوم تجربی نیز

مورد بررسی قرا گرفته و در کالس های درس توسط معلمان اجرا شود.
-

برگزاری کالس های آموزشی کوتاه مدت ضمن خدمت و یا کارگاههای دانش افزایی بری آشنایی معلمان

با چگونگی اجرای روش های تلفیقی در کالس های درس.
-

نظر سنجی از دانش آموزان و معلمان در خصوص لزوم استفاده از روش آموزش تلفیقی تربیت بدنی

واستفاده از نظرات دانش آموزان برای بهبود اثربخشی آموزش تلفیقی در درس علوم تجربی.
-

با توجه به تاثیرات مثبت آموزش تلفیقی در یادگیری ،مدیران مدارس و ادارات آموزش و پرورش می

توانند به روش های گوناگون معلمان را تشویق به فراگیری دانش الزم درباره شیوه های تلفیقی در یادگیری از طریق شرکت در
کالس های آموزش ضمن خدمت یا شرکت در طرح معلم – پژوهنده و جشنواره های درس پژوهی و الگوهای برتر تدریس
بنمایند.
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