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Abstract

Introduction: The purpose of this study is to design an experimental science
curriculum framework based on fostering creativity in the first grade of elementary
school.
Methods: The present study is based on the purpose of applied research and in terms
of research approach; It is qualitative and the qualitative content analysis method was
used. The community of this research has been in a qualitative stage, including existing
printed and electronic resources and documents, as well as curriculum specialists and
primary education experts familiar with the subject of creativity and teaching
experimental sciences with a master's degree or higher. In general, the data were
analyzed in three stages: open, central, and selective coding. Used to correct work.
Results: In general, according to the findings of the research, it can be said that the
textbook of experimental sciences with too much emphasis on the level of cognitive
memory and convergent thinking has paid little attention to divergent thinking.
Therefore, in the content of the textbook of experimental sciences, there is no proper
balance between the different levels of creativity, and arrangements must be made in
this regard.
Conclusion: The research results are based on various aspects of the creative
curriculum (objectives, content, teaching-learning strategies, materials and resources,
learners 'learning activities, assessment methods, learners' grouping, time and space
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طراحی چارچوب برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی

 1دانش آموخته دکترا برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی تهران ،ایران.
 2گروه مطالعات برنامه ریزی درسی ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ایران.
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چکیده
مقدمه :هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی چارچوب برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی می باشد.
روشها :پژوهش حاضر با توجه به هدف در زمره پژوهشهای کاربردی و از نظر رویکرد پژوهش؛ کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی
استفاده شد .جامعه این پژوهش در مرحله کیفی ،شامل منابع و اسناد و مدارک چاپی و الکترونیکی موجود و نیز شامل متخصصان برنامه درسی و
کارشناسان آموزش و پرورش ابتدایی آشنا با موضوع خالقیت و آموزش علوم تجربی دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بوده است .بهطور کلی،
دادهها در سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گزینشی تحلیل شدهاند به منظور اطمینان از رویه اجرایِ پژوهش ،روند انجامِ پژوهش ،تحلیل ،تفسیر،
استنباطها و استنتاج و یافتهها توسط استادان راهنما و مشاور مورد بازبینی قرار گرفت و نظرات ایشان در اصالح کار استفاده شد.
یافتهها :در مجموع با توجه به یافته های حاصل از تحقیق می توان گفت کتاب درسی علوم تجربی با تأکید بیش از حد به سطح حافظه شناختی و
تفکر همگرا به تفکر واگرا در حد ضعیفی توجه نموده است .بنابراین ،در محتوای کتاب درسی علوم تجربی بین سطوح گوناگون خالقیت تعادل مناسبی
وجود ندارد و باید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش بر توجه به ابعاد گوناگونی از برنامه درسی خالق همچون اهدف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی-یادگیری ،مواد و منابع،
فعالیتهای یادگیری فراگیران ،روشهای ارزشیابی ،گروهبندی فراگیران ،زمان و فضا را یادآور می شود همچنین کلیه عناصر فوق در روند پژوهش
تبین و به موثرترین صورت ممکن در چارچوب مورد نظر طراحی شده است.
واژگان کلیدی :طراحی چارچوب ،برنامه درسی ،علوم تجربی ،خالقیت ،ابتدایی.
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دوران پایه و اساس یادگیریهای بعدی آنها را میسازند .الگوی
کالین بر اهدف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی-یادگیری ،مواد و منابع،
فعالیتهای یادگیری فراگیران ،روشهای ارزشیابی ،گروهبندی
فراگیران ،زمان و فضا تاثیرگذار است .در همین راستا ،بسیاری از
فیلسوفان و نظریهپردازان تعلیم و تربیت معتقدند که پرورش
مهارتهای تفکر خالق ،درست مانند مهارت خواندن و نوشتن باید از
سالهای کودکی آغاز شود [ .]9برنامه درسی علوم تجربی با تأکید
بیش از حد به سطح حافظه شناختی و تفکر همگرا به تفکر واگرا و
تفکر ارزشیابی در حد ضعیفی توجه نموده است .بنابراین ،در محتوای
برنامه درسی علوم تجربی بین سطوح گوناگون خالقیت گیلفورد
تعادل مناسبی وجود ندارد و باید در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود
[ .]10این مهم توجه به ابعاد گوناگونی از برنامه درسی خالق (اهداف،
محتوا ،مواد و وسایل آموزشی ،ارزشیابی ،برنامه درسی پنهان) آمادگی
الزم برای اجرای برنامه و باورهای شخصی و فرهنگی را در بر می-
گیرد [ .]11بنابرآنچه عنوان شد ،مساله اساسی پژوهش حاضر عبارت از
طراحی و اعتبار بخشی چارچوب برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر
پرورش خالقیت در دوره ابتدایی می باشد .بررسی نتایج آزمون هایی
مانند طرح تیمز نشان دهنده ی آن است که عملکرد دانش آموزان
ایرانی در دروس علوم تجربی و ریاضی مناسب نیست و بیشتر دانش
آموزان توانایی پاسخ به سؤاالت کاربردی ،قضاوتی و ترکیبی را ندارند
ودر مهارت هایی هم مانند ساختن فرضیه و حل مسأله در مرتبه پایینی
قرار دارند [ .]12چنان چه در یک نظام آموزشی کتاب درسی تنها منبع
تدریس باشد و از طرفی در محتوای آن چیزی به عنوان شیوه های
اندیشیدن یا پرورش خالقیت ،منظور نشده باشد ،مسلم ًا برای دانش
آموز فرصتی فراهم نخواهد شد تا از این چهارچوب محدود کتاب درسی
خود پا را فراتر بگذارد و به دنیایی فاتر از محدودهی تنگ برنامه درسی
خود بیاندیشد .تدریس تفکر خالق ،یک راه مفید برای افزایش قابلیت
ابتکار و خالقیت است .ویژگی هایی برای عناصر چهارگانه برنامه درسی
(هدف ،محتوا ،روش های تدریس و ارزشیابی) پژوهش محور علوم
تجربی پایه ششم وجود دارد که مورد تایید متخصصان و معلمان ذی
ربط قرار گرفته است[ ]13این ویژگی ها بیانگر آن است که خالقیت با
هنر و علم مرتبط است و این امر باعث بروز استعارات جدید شده و ما
را مجبور می کند پویایی زندگی روزمره خود را دوباره درک کنیم و در
نهایت پیامدهای عمیقی را برای چگونگی خالقیت در آموزش و پرورش
و فراتر از آن پیدا میکند که حاصل تلفیق و کاربردی سازی انواع
خالقیت در طول تاریخ است [ .]14بین خالقیت و آینده نگری
دانشجویان نیز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد[ .]15در پژوهشی با
عنوان «بررسی ساختار برنامهریزی درسی آموزش متوسطه ایران از
دیدگاه استادان و متخصصان برنامهریزی درسی به منظور طراحی
الگویی راهنما برای زمینهسازی پرورش خالقیت دانشآموزان» به این
نتایج دست یافتند که کاربرد رویکردهای خالق (توسعه فرایندهای
شناختی ،دانشآموزمداری ،انسان اجتماعی و انسانگرایی) در برنامه
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مقدمه
خالقیت اساسیترین توانایی مغز بشر است که به وی قدرت
تجسم ،پیش بینی و ایجاد ایده ها را می دهد .خالقیت از جمله
موضوعاتی است که درباره ماهیت آن تاکنون بین پژوهشگران و روان
شناسان توافق به عمل نیامده است .بعضی از تعارف ،ویژگیهای
شخصیتی افراد را محور قرار داده و برخی دیگر بر اساس فرایند خالق،
خالقیت را تبین کرده اند و تعاریفی دیگر بر حسب محصوالت خالق
به خالقیت نگریسته اند [ .]1،2آموزش علوم تجربی مبتنی بر خالقیت
فرصتهای بسیاری را برای آینده دانش آموزان فراهم میآورد .سایر
فرصتهای خالق شامل استفاده از رویکردهای ترکیبی است که
میتوان از آنها برای کمک به کودکان برای بهتر فهمیدن علوم و
نگرشها و مهارتهای علمی استفاده کرد [.]3
تواناییهای خالق میتواند یکی از هدفهای تحصیلی برای
آماده کردن دانشآموزان برای آیندهای نامعلوم باشد [ .]4حل مسأله
و خالقیت از ممتازترین توانایی های شناختی انسان است .کشورهای
دنیا پرورش قوه خالقیت شاگردان را ارزشمندترین هدف تربیتی به
شمار می آورند؛ زیرا پرورش خالقیت ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت
های اقتصادی و تمدن و ترقی هر کشور دارد .تعلیم و تربیت باید
یادگیرندگان را آماده کند تا در حل مسأله خود از تفکر خالق استفاده
کنند ،زیرا دنیای آینده احتیاج به انسانهای خالق دارد [.]5
پژوهش در زمینه یادگیری و تدریس علوم تجربی رویکردهای
مختلفی را از سر گذرانده است .در برنامه درسی تجربه شده اصالت
ال تجربه
اصلی و عمده با تجربه کننده است یعنی آنچه فراگیران عم ً
میکنند .برنامه های درسی نظام آموزش و پرورش یکی از مهمترین
و بنیادی ترین عناصر در جهت حصول به هدف ها و آرمان های ملی
تعلیم و تربیت نسل آینده کشور محسوب میشوند [ .]6فراگیران بر
مبنای عالئق و ارزش ها ،تواناییها و همچنین تجارب قبلی خود ،در
قبال آنچه که به ایشان ارائه میشود ،دست به انتخاب برده و از خود
واکنش نشان میدهند .این فرایند انتخابی و واکنشی منجر به پیدایش
برنامهای منحصر به فرد برای هر یک از دانشآموزان میشود که آن
را برنامه درسی تجربی مینامیم .پویاییها و تحوالت روزافزون
محیطی ،ضرورت برنامهریزی برای رویارویی با این تحوالت را بیش
از پیش برای نهادهای اجتماعی به ویژه نهادهای آموزشی نمایان
ساخته است [.]7،8
سازوکارهای اتخاذ شده برای پرورش خالقیت در برنامه درسی
علوم تجربی فعلی در دوره ابتدایی ،کافی نیست .لذا ،ارائه چارچوب
برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت براساس الگوی
کالین این برنامه که معروفترین برداشت از عناصر برنامه درسی
می باشد (کرمی و فتاحی )10 :1392 ،و بهویژه برای دوره اول ابتدایی
(پایههای اول ،دوم و سوم) میتواند در پرورش و تقویت خالقیت در
دانشآموزان مؤثر واقع شود ،زیرا سه پایه نخست در دوره ابتدایی از
باالترین حساسیت و اهمیت برخوردارند ،چرا که تواناییهای فکری
بالقوه کودکان در این دوران شکوفا شده و آموختههای آنان در این
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درسی دوره متوسطه گرایش به سمت «نامطلوب و پایین» دارد.
همچنین ،میزان پرداخته شدن به مؤلفههای خالقیت از عناصر مختلف
فردی ،گروهی و سازمانی گرایش به سمت «پایین» دارد و رویکردهایی
همچون انتقال میراث فرهنگی و صالحیتمداری گرایش به سمت
متوسط و پایین دارد [ .]16ویژگی های برنامه درسی کالین که مبتنی
بر اهدف ،محتوا ،راهبردهای یاددهی-یادگیری ،مواد و منابع،
فعالیتهای یادگیری فراگیران ،روشهای ارزشیابی ،گروهبندی
فراگیران ،زمان و فضا دارد ،با تاکید بر پرورش خالقیت مطابق با نظر
متخصصان و معلمان در دوره اول ابتدایی و با ارائه و طراحی این عناصر
سعی در مرتفع ساختن ضروریات این مهم همسو با هدف پژوهش
حاضر دارد.

روش
پژوهش حاضر با توجه به هدف در زمره پژوهشهای کاربردی
و از نظر رویکرد پژوهش؛ کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی
استفاده شد .جامعه این پژوهش در مرحله کیفی ،شامل منابع و اسناد
و مدارک چاپی و الکترونیکی موجود (اعم از داخلی و خارجی) پیرامون
موضوع پژوهش مانند اسناد باالدستی آموزش و پرورش و کتابهای
راهنمای تدریس علوم تجربی دوره اول ابتدایی (پایههای اول تا سوم)،
جهت شناسایی ویژگیهای برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر
پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی و نیز شامل متخصصان برنامه
درسی و کارشناسان آموزش و پرورش ابتدایی آشنا با موضوع خالقیت
و آموزش علوم تجربی دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بوده
است.
روش نمونه گیری بدین صورت است که از میان منابع مرتبط با
موضوع پژوهش که برای پژوهشگر قابل دسترسی بود ،بهروش
نمونهگیری هدفمند از نوع زنجیرهای استفاده شده است .این روش
ردیف
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جدول  .1مشخصات جمعیت شناختی مشارکت کنندگان در مصاحبه
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در تحقیق کیفی ،روشی است که در آن محقق با افراد مطلع مشورت
میکند تا آنها موارد مناسب تحقیق را معرفی نمایند .لذا ،پژوهشگر به
منظور انتخاب دقیقتر اسناد و مدارک مناسب با موضوع پژوهش خود،
از نظرات این افراد بهرهمند شده است و منابعی را که از سوی آنها
معرفی شدند ،تهیه و مطالعه کرده است .همچنین ،بهمنظور انجام
مصاحبه نیمهساختاریافته ،نمونه پژوهش شامل متخصصانی از رشته-
های مختلف مانند برنامهریزی درسی ،آموزش و پرورش ابتدایی و
آموزش علوم تجربی دوره اول ابتدایی بود .بهمنظور انتخاب این
متخصصان و کارشناسان جهت انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با
آنها ،دانش ،تجربه و سالهای اشتغال آنها در تدریس و داشتن مقالهها
و تألیفات در موضوعات مرتبط با برنامه درسی ،خالقیت و علوم
تجربی دوره اول ابتدایی ،مد نظر قرار گرفته است .این متخصصان و
کارشناسان بهروش نمونهگیری گلولهبرفی که نوعی از نمونهگیری
هدفمند است ،جهت انجام مصاحبه نیمهساختاریافته برای توسعه و
ی جمعآوری شده ،انتخاب شدهاند .در
بسط اطالعات و دادههای کیف ِ
نمونهگیری گلولهبرفی ،پژوهشگر ابتدا تعداد کمی از افراد مورد نظر
برای پژوهش را شناسایی کرده است .سپس از این افراد به عنوان
رابطه با مخبر برای شناسایی یا دسترسی به افراد دیگر گروه استفاده
نموده است .الزم به ذکر است و در نهایت  17نفر از افراد متخصص
و کارشناس در این مصاحبه شرکت نموده اند که مشخصات آنها در
جدول شماره  1ارائه شده است .که انجام مصاحبه نیمهساختاریافته با
در نظر گرفتن قاعده اشباع نظری تا زمانی ادامه یافت که پژوهشگر
اطمینان پیدا کرد انجام مصاحبه مطلب تازهای به دانستههای او نمی-
افزاید و عالوه بر آن ،حجم ،گستره و عمق دادههای گردآوری شده
از طریق مصاحبه برای ارائه چارچوب برنامه درسی پیشنهادی و
پاسخگویی به پرسشهای این پژوهش کفایت میکند.
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یافتهها
در تدوین برنامه درس ی عل وم تجرب ی مبتن ی ب ر پ رورش
خالقیت در دوره ابت دایی ،آنچ ه از نظ رات خبرگ ان م یت وان
اس تنباط نم ود ،ای ن اس ت ک ه ب ه فعالی ت دان شآم وز و
تجربهآم وزی وی تاکی د بس یاری ش ده اس ت و ای ن موض وع
در در نتیج ه عناص ر برنام ه درس ی م ذکور نمای ان اس ت.
بنابراین فعال بودن فراگی ر بای د در س رلوحه ک ار برنام هری زان
درس ی ای ن دوره ق رار گی رد و در ادام ه منطب ق ب ا س واالت
پ ژوهش ب ه ارائ ه چ ارچوب و تع اریف چ ارچوب ای ن عناص ر
پرداخته شده اس ت .در ج دول ش ماره  3ویژگ ی ه ای عناص ر
چارچوب برنامه درسی ک ه مبتن ی ب ر پ رورش خالقی ت اس ت
ارائه شده است:
جدول  .2تکنیکهای آزمون پایایی در پژوهشهای کیفی
هدایت دقیق جریان مصاحبه برای گردآوری دادهها  ،ایجاد
پایایی
فرایندهای ساختمند برای اجرا و تفسیر مصاحبههای همگرا،
استفاده از کمیتهی تخصصی
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در این پژوهش جمع آوری دادهه ای کیفی ،ب ه ش یوه
کتابخانهای (کتابخانه س نتی و الکترونیکی) و از فیشبرداری در
مطالعه اس ناد و مدارک ،ادبیات و مبانی نظری داخلی و خارجی
پیرامون برنامه درس ی ،علوم تجربی دوره اول ابتدایی و خالقیت
کودکان ،راهنمای معلم ،کتاب کار و اس ناد باال دس تی ،راهنمای
برنامه درس ی اس تفاده ش د .عالوه بر این ،به انجام مص احبه
نیمهس اختاریافته با متخص ص انی از رش تههای مختلف مانند
برن ام هریزی درس ی ،آموزش و پرورش ابت دایی و آموزش علوم
تجربی دوره اول ابت دایی پرداخت ه ش د ت ا ویژگیه ای مطلوب
عناص ر برنامه درس ی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در
دوره اول ابت دایی از دی دگ اه آنه ا نیز جمعآوری گردد .مص احب ه
نیمهس اختاریافته این مزیت را داش ت که به پژوهش گر اجازه داد تا
بتواند در هنگام مص احبه ،متناس ب با ش رایط ،اهداف و س ؤالهای
پژوهش ،مص احبهش وندگان را هدایت کند تا اطالعات بیش تر و
دقیقتری ب ه پژوهش گر ب دهن د .ک ه در انته ا برای بررس ی
اعتباربخش ی از پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مصاحبه که بر
اساس مقیاس لیکرت مربوط به برنامه درسی علوم تجربی مبتنی
بر پرورش خالقیت بود ،اس تفاده ش د .در این پژوهش از روش
پیش رفته دلفی اس تفاده ش د و هدف آن تجزیه و تحلیل کامل با
اس تفاده از یک گروه بزر متش کل از متخص ص انی از رش تههای
مختلف م انن د برن ام هریزی درس ی ،آموزش و پرورش ابت دایی و
آموزش علوم تجربیِ دوره اول ابتدایی بوده اس ت .س نجش دلفی
با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت با مقیاس  5درجهای صورت
گرفت اس ت .لذا در این پژوهش جهت ش ناس ایی و تکمیل
ویژگیه ای عن اص ر برن ام ه درس ی کالین(اه دف ،محتوا،
راهبردهای یاددهی-یادگیری ،مواد و منابع ،فعالیتهای یادگیری
فراگیران ،روشهای ارزش یابی ،گروهبندی فراگیران ،زمان و فض ا)
م ب ت ن ی ب ر پ رورش خ الق ی ت در درس ع ل وم ت ج رب ی دوره اول
ابت دایی ،پژوهش گر ابت دا س ؤاله ایی را ب ا ابزار مص احب ه از
متخص ص ان و کارش ناس ان ذیربط پرس یده ش د و س پس در جریان
بحث ،س ؤالهای دیگری نیز برای کس ب اطالعات بیش تر مطرح
نمود .پس از انتخاب مص احبه ش وندگان ،به منظور انجام مص احبه
ب ا آنه ا ،زم ان و مک ان مص احب ه ب ا آنه ا هم اهن گ ش د و از
مص احبهش وندگان خواس ته ش د زمان و مکان را به دلخواه خود
برگزینند .آنگاه پژوهشگر طبق هماهنگی به عمل آمده در محل
مص احبه حض ور یافته و پس از بیان هدف پژوهش خود مص احبه
را آغاز نموده اس ت .از مص احبهش وندگان برای ض بط ص دای آنان
اجازه گرفته ش د و در مورد محرمانه ماندن مش خص اتش ان به آنها
اطمینان داده ش د .پس از اتمام مص احبهها ،پژوهش گر مص احبهها
را روی کاغذ پیاده نمود تا برای تحلیل آماده شوند.
ب رای تجزی ه و تحلی ل دادهه ای کیف ی ک ه پژوهش گر
آنها را ب ه روشه ای مختل ف (مطالع ه دقی ق مب انی نظ ری و
پژوهشه ای پیش ین و اج رای مص احبه نیم ه س اختاریافته)

جم عآوری ک رده اس ت ،ابت دا ای ن دادهه ا را کدگ ذاری (ب از،
مح وری ،گزینش ی) و طبقهبن دی نم وده و آنه ا را بهص ورت
جداول ی ا نموداره ایی نش ان داده اس ت .ب ه منظ ور اطمین ان
از روی ه اج رایِ پ ژوهش ،رون د انج امِ پ ژوهش ،تحلی ل،
تفس یر ،اس تنباطها و اس تنتاج و یافت هها توس ط اس تادان
راهنم ا و مش اور م ورد ب ازبینی ق رار گرف ت و نظ رات ایش ان
در اص الح ک ار اس تفاده ش د .از آنج ایی ک ه در پ ژوهش
حاض ر از مص احبه نیمهس اختاریافته اس تفاده ش ده اس ت
روایی و پایایی در دو مرحله صورت پذیرفته است:
با توجه به اهداف و سؤالهای پژوهش ،یکسری
.1
سؤال برای مصاحبه طراحی شد که برای تعیین روایی آن از
روش روایی محتوا استفاده شد ،به منظور بررسی روایی
محتوایی و صوری ابزار سنجش ،ابتدا پرسشنامه اولیه به وسیله
اساتید راهنما و مشاور و چندتن از صاحب نظران و متخصصان
موضوع ،مورد مطالعه قرار گرفته است.
ب رای اطمین ان از ص حت دادهه ای حاص ل از
.2
اج رای مص احبه ،در پ ژوهش حاض ر از تکنی ک کنت رل از
س وی اعض اس اس تفاده ش ده اس ت؛ یعن ی نت ایج حاص ل از
م تن مص احبه ه ر ک دام از مص احبه ش وندگان ،پ س از
پیادهسازی ب ر کاغ ذ ،ب ه خ ود آن ان بازگش ت داده ش د ت ا
بررس ی ش ود ک ه آی ا آنچ ه پژوهش گر از م تن مص احبهها
برداشت کرده است ب ا آنچ ه ک ه مص احبه ش وندگان بی ان
کردهاند ،تطابق و همخوانی دارد یا خیر.
همچنین درنهایت چ ارچوب برنام ه درس ی مبتن ی ب ر پ رورش
خالقی ت دوره اول ابت دایی طراح ی ش ده ،در پ ژوهش حاض ر
مورد تایید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت.

طراحی چارچوب برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی
جدول  .3وبژگی های عناصر چارچوب برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت
اجزای برنامه درسی

تعریف

مثال

ارکان
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 -1اهتمام به پایه و زیربنا بودن دوره ابتدایی در زمینه پرورش خالقیت برای
دورههای بعد
 -2بسترسازی مناسب و مساعد نمودن محیط زندگی پیرامون دانشآموز در
علوم تنها در کالس و مدرسه اجرا نمیشود بلکه تمامی عرصه های زندگی
زمینه آموزش علوم به فراگیران
منظور از مفروضات در پژوهش حاضر ،شرایط و بستر مناسب برای برنامه درسی علوم
 -3ایجاد فرهنگ آموزش خالقیت و ضرورت بهره گیری از آن برای فراگیر محل یادگیری علوم است و شما می توانید معلم علوم فرزند خود باشید و همه
تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت و فرض های زیربنایی جهت این برنامه ریزی می
مفروضات
جا را به کالس علوم تبدیل کنید و خالقیت که حرف اول را می زند برای این
به منظور زندگی در اجتماع
باشد
کار ضرورت دارد
 -4حضور فعاالنه و مشارکت متخصصان حوزه تعلیم و تربیت در تدوین
برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت
 -5اهتمام به آموزش دوران ابتدایی از جهت آمادگی و رشد الزم فراگیر در
زمینه تواناییهای شخصیتی و شناختی
 -1قابل وصول بودن اهداف برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش
خالقیت در دوره ابتدایی
آموزش دوره ابتدایی در جهت رشد و شکوفایی استعداد دانش آموزان اهمیت
 -2توجه به تفاوتهای فردی و عالقه درونی فراگیران
منظور از اصول در پژوهش حاضر ،به موضوعاتی که در فرایند برنامه ریزی درسی علوم
فراوان دارد  .بنابراین کاربرد مولفه های خالقیت در برنامه درسی کتب دوره
 -3گسترش تعامل بین یاددهندگان و یادگیرندگان
تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت می بایست مورد توجه و تاکید برنامه ریزان و دست
اصول
ابتدایی به این دلیل ضرورت دارد که باعث رشد ارزش ها ،رشد اجتماعی ،و رشد
 -4تاکید بر یادگیری فعال
اندرکاران آموزش عالی قرار گیرد اشاره دارد
عقالنی می شود.
 -5تاکید بر پرورش همه جانبه فراگیران
 -6استفاده از منابع متنوع و چندگانه
 -7ماهیت پیوسته برنامه درسی
هدف از اموزش علوم در دوره ابتدایی این است که توانایی انها را درک کنیم و
-1تاکید بر بحث گروهی
تغییراتی که در رفتار یادگیرنده در نتیجه برنامه درسی ارایه شده می بایست ایجاد شود.
دنیای اطرافشان تقویت کنیم و آنها را برای تصمیم گیری هوشمندانه و حل
 -2تاکید بر تجربه آموزی و تکالیف عملی
در پژوهش حاضر ،اهداف برنامه درسی بر اساس مقتضیاتی که پرورش خالقیت در
هدف
مسائل زندگیشان یاری دهیم و یادگیری آنان را مادام العمر نماییم براساس
 -3آموزش مهارتهای ضروری زیستن
علوم تجربی برای برنامه درسی به همراه خواهند داشت مورد بررسی قرار گرفته است
ضرب المثل معروف به آنان ماهیگیری را بیاموزیم نه ماهی دادن را .
 -4آموزش کاوشگری و حل مساله
 -1توجه به نیاز دانش آموزان
محتوا عبارتست از آنچه که باید آموخته شود؛ شامل مفاهیم ،حقایق و نظریه ها .محتوا
محتوای برنامه درسی علوم باید با زندگی روزمره و نیازها و تجربیات دانش
 -2پرورش قوه تفکر خالق
به انتخاب تجربه های یادگیری برای نیل به هدافها اشاره می نماید .در پژوهش حاضر،
محتوا
آموزان مرتبط باشد باشد.
- -3مبتنی بر حل مسئله
محتوا بر اساس مقتضیاتی که خالقیت برای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به
 -4روش های عینی و ملموس
همراه دارد مورد بررسی قرار می گیرد.
با در نظر گرفتن توانایی معلمان و دانش آموزان و در نظر گرفتن محتوای برنامه
 -1مشارکتی
روش  ،تسهیل کننده انتقال دانش و اطالعات و فرایندهای یادگیری فراگیران می
در قالب مشارکت گروهی از طریق روش هایی چون بارش مغزی ،بحث گروهی
 -2استفاده از تکنولوژی آموزشی
باشد .روش به شیوه های کسب محتوا و نحوه سازماندهی تجربه های یادگیری اشاره
روش یاددهی -یادگیری
رویکرد اکتشافی ،فرآیندی و تعاملی موجب تشویق و ترغیب افراد در جهت
 -3اکتشافی
دارد .در پژوهش حاضر ،منظور از روش ،بررسی روش های یاددهی -یادگیری مختص
اهداف میشود
 -4بارش مغزی
مقتضیات برنامه درسی مبتنی بر خالقیت در دوره ابتدایی است.

منبع یعنی مجموعهای از مواد یا موقعیتها که عمدتا به منظور قادر ساختن فرد فراگیر
به یادگیری ،تولید یا ایجاد میشود .در پژوهش حاضر ،منابع بر اساس مقتضیاتی که
خالقیت برای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به همراه دارد مورد بررسی قرار
گرفته است.

مواد و منابع

زمان

فضا

گروهبندی

ارزشیابی

2020, Vol. 13, No.3

به ارزیابی از آموخته ها و تجارب یادگیری فراگیران اشاره دارد .در پژوهش حاضر،
بررسی ارزیابی از تجارب یادگیری بر اساس مقتضیاتی که خالقیت برای برنامه درسی
علوم آموزش ابتدایی به همراه دارند در دستور کار قرار گرفته است.
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استفاده از وسایل و منابعی که در دسترس و متکی بر مشارکت فعال دانش
آموزان باشد.

-1همکارانه
 -2خالقیت و ابتکار

فعالیت های یادگیری مشارکتی و تدریس فعال معلم -ودر طول تدریس
یادداشت برداری می کنند و در مورد مطالب درسی بحث گروهی می کنند

 -1متناسب با درس و فعالیت
 -2متناسب با شرایط و محیط
 -3افزایش ساعات تدریس
 -4متناسب با هدف آموزشی
 -1توجه به فضای روانی کالس
 -2متناسب با سن
 -3متناسب با مواد کمک آموزشی و رسانه های آموزشی

تحقق هدف ها مشخص می کند که چه مقدار زمان به عنوان آموزش
اختصاص یابد  .آنچه که مطرح است عنایت به تعامل هدف زمان است که
این تعامل خود یکی از زمینه های پرورش خالقیت محسوب
فضا برای تدریس این درس مناسب سن فراگیر باشد که بتواند خالقیت را
شکوفا کند(کد  .)1فضا به صورت کودکانه و صمیمی باشد که فراگیر بتواند هم
در آن بازی کند و هم در زمینه بروز خالقیت را در او بوجود آورد

 -1بر اساس دوستی و کار گروهی
 -2سرگروه خالق
 -3بر اساس خصوصیات شخصی

هدف کار گروهی برای اعضا مشخص شود – .سرگروه داشته باشند و کارها
تقسیک شود – .از هم یاد بگیرند و به هم یاد بدهند

 -1متناسب با فعالیت دانش آموز
 -2تشویق و تمجید
 -3جذاب باشد
 -4طوفان فکری

به طور هفتگی صورت گیرد در راستای اهداف درسی باشد.ارزشیابی به صورت
مجسم و ساخت ابزار ساده و نقاشی باشد
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فعالیت یادگیری

فعالیت یادگیری اشاره به درگیری فراگیر در امر یادگیری دارد .فعالیت یادگیری منجر
به کسب تجربیات یادگیری خواهد شد .در پژوهش حاضر ،فعالیت یادگیری بر اساس
مقتضیاتی که خالقیت برای برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به همراه دارد
مورد بررسی قرار گرفته است.
زمان اشاره به آن دارد که محتوای انتخاب شده به همراه استفاده از شیوهها و مواد در
جهت دستیابی به اهداف برنامه در یک چارچوب زمانی ارایه میگردد .در پژوهش
حاضر ،زمان بر اساس مقتضیاتی که خالقیت برای برنامه درسی علوم تجربی دوره
ابتدایی به همراه دارد مورد بررسی قرار گرفته است.
فضای آموزشی ،عنصری است که کلیه فرایندهای یاددهی-یادگیری در درون آن انجام
میپذیرد .در پژوهش حاضر ،فضای آموزشی بر اساس مقتضیاتی که خالقیت برای
برنامه درسی علوم تجربی دوره ابتدایی به همراه دارد مورد بررسی قرار گرفته است.
گروهبندی اشاره به گروههای داخل کالس دارد .گروهبندیها بر حسب راهبردهای
تدریس و یادگیری متفاوت است و تحت تاثیر محتوای درسی قرار دارد . .در پژوهش
حاضر ،گروهبندی بر اساس مقتضیاتی که خالقیت برای برنامه درسی علوم تجربی
دوره ابتدایی به همراه دارد مورد بررسی قرار گرفته است.

 -1قابل انتقال
 -2دسترسی آسان
 -3منبع محور
 -4مشارکتی
 -5منابع دست اول
 -6تفاوتهای فردی

طراحی چارچوب برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی

من ابع ،فعالی ت ی ادگیری ،زم ان ،مک ان ،گ روهبن دی ،و در
نهایت ارزش یابی خ تم م ییاب د .ارزش یابی ب ه عن وان آخ رین
عنصر ،حال ت بازخوردگون ه داش ته و ب ه هم ه عناص ر پیش ین
بازخورد ارایه میکند.

چارچوب برنام ه درس ی عل وم تجرب ی مبتن ی ب ر پ رورش
خالقیت در دوره ابت دایی نش ان دهن ده آن اس ت ،ک ه عناص ر
خالقی ت مح وری از ه دفگ ذاری ش روع ش ده و در ی ک
فراین د ترتیب ی و مرحل ه ب ه مرحل ه ب ه محت وا ،روش ،م واد و

اهتمام به پایه و زیربنا بودن دوره ابتدایی در زمینه پرورش خالقیت برای

قابل وصول بودن اهداف برنامه درسی علوم تجربی

دورههای بعد

مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره ابتدایی

بسترسازی مناسب و مساعد نمودن محیط زندگی پیرامون دانشآموز

توجه به تفاوتهای فردی و عالقه درونی فراگیران

ابتدایی در زمینه آموزش علوم به فراگیران

گسترش تعامل بین یاددهندگان و یادگیرندگان

ایجاد فرهنگ آموزش خالقیت در دوره ابتدایی و ضرورت بهره گیری

تاکید بر یادگیری فعال

از آن برای فراگیر به منظور زندگی در اجتماع

تاکید بر پرورش همه جانبه فراگیران

حضور فعاالنه و مشارکت متخصصان حوزه تعلیم و تربیت در تدوین

استفاده از منابع متنوع و چندگانه

برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره ابتدایی

ماهیت پیوسته برنامه درسی

اهتمام به آموزش دوران ابتدایی از جهت آمادگی و رشد الزم فراگیر در
زمینه تواناییهای شخصیتی و شناختی

محتوا

روش

مواد و منابع

فعالیت یادگیری

زمان

هدف
تاکید بر بحث

توجه به نیاز

مشارکتی

قابل انتقال

همکارانه

گروهی

دانش
آموزان
پرورش قوه

تاکید بر تجربه
آموزی و

استفاده از
تکنولوژی

خالقیت و
دسترسی آسان

تکالیف عملی

اکتشافی
منبع محور
مسئله

آموزش

درس وفعالیت

فضای

و کارگروهی

ابتکار

آموز

کالس
متناسب با

متناسب با

تقویت احساس

شرایط و

سن

دانش آموزان

محیط
سرگروه خالق

افزایش

تشویق و تمجید

ساعات

مبتنی بر حل
روش های

متناسب با

توجه به

بر اساس دوستی

متناسب با
فعالیت دانش

روانی

آموزشی

تفکر خالق

مکان

گروهبندی

ارزشیابی

مشارکتی

تدریس

بارش مغزی

متناسب با

بر اساس

مواد کمک

خصوصیات

آموزشی و

شخصی

مهارتهای

عینی و

منابع دست

متناسب با

ضروری زیستن

ملموس

اول

هدف

رسانه های

تفاوتهای

آموزشی

آموزشی

فردی

جذاب باشد

آموزش
کاوشگری و
حل مساله

شکل  .1-5برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت طراحی شده
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مفروضات

اصول

بحث
خالقیت و فرآیند روبه رشد آن در عصر حاضر ،توجه
پژوهشگران و برنامه ریزان آموزشی را به تحلیل و بررسی خالقیت
از دید آموزشی جلب کرده است .خالقیت بشر را قادر ساخته است
تا ایدههای نو ،مفاهیم جدید و طراحیهای جدید را ایجاد نماید.
بشر بهواسطه خالقیت توانسته است فرصتهای جدیدی را برای
خود فراهم آورد ،نوآوریها و اختراعات زیادی را از طریق خالقیت
ارائه نماید .بنابراین ،تفکر خالقانه نقش اساسی در موفقیت تمدن
بشر داشته است [ .]19قابلیت آموزش ،عرصه وسیعی جهت
بهرهمندی هرچه بیشتر از توان بالقوه این نیروی برتر ذهنی را
پیش رو نهاده ،برای بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی امیدبخش
است و آنها را به تکاپو برای ارتقای توانمندیهای کارکنان از
طریق برگزاری دورههای آموزش مهارتهای تفکر خالق واداشته
است [ .]20دروس و مهارت های علوم می تواند برای یک جامعه
شهروندان مسئولیت پذیری بیشتر ،اقتصادی قوی ،محیطی سالم
و آینده ای روشن برای هر کسی را به ارمغان بیاورد [.]21

این مقاله برگرفته از رساله دکتری دانشگاه خوارزمی با عنوان
«طراحی و اعتبار بخشی چارچوب برنامه درسی علوم تجربی
مبتنی بر خالقیت در دوره ابتدایی» است .بدین وسیله از اساتید
راهنما و مشاور ،متخصصان برنامه درسی و کارشناسان آموزش
علوم تجربی که در انجام این مطالعه همکاری داشتند ،صمیمانه
سپاسگزاری میشود.

نتیجه گیری

مالحظات اخالقی

با توجه به آنچه عنوان شد می توان نتیجه گرفت که عناصر
برنامه درسی در یک ارتباط منطقی با یکدیگر نظم یافتهاند .در
این طرح با شروع هدف گذاری مناسب در یک فرایند ترتیبی و
مرحله به مرحله به محتوا ،روش ،مواد و منابع ،فعالیت یادگیری،
زمان ،مکان ،گروهبندی ،و در نهایت ارزشیابی ختم مییابد.
ارزشیابی به عنوان آخرین عنصر ،حالت بازخوردگونه داشته و به
همه عناصر پیشین بازخورد ارایه میکند .این بازخورد ،حالت
اصالحی و ترمیمی برای برنامه درسی تدوین شده دارد و در
مجموع با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت کتاب درسی علوم
تجربی با تأکید بیش از حد به سطح حافظه شناختی و تفکر همگرا

2020, Vol. 13, No.3
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سپاسگزاری

– انتشار نتایج بدون سوگیری و استناد به منابع با صداقت و
امانتداری و مراجعه به منابع اصلی انجام شده است.
– شماره ثبت رساله در دانشگاه  2585708می باشد.

تضاد منافع
بین نویسندگان و مجله راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
هیچ گونه تعارض منافع وجود ندارد.

منابع مالی
کلیه هزینههای این پژوهش توسط نویسنده تامین شده است.
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چارچوب برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت
در دوره ابتدایی ،رویکردی دانشآموز محور بوده و توجه به فراگیر،
نیازها ،اولویتها و عالیق وی در اولویت کاری برنامهریزان درسی
دوره ابتدایی قرار دارد .در این فرایند ،بسترسازی مناسب برای ارایه
این آموزشها که در مفروضات بیان گردید ،بیش از همه دارای
اهمیت است و به مثابه مرحله اول و اساسی در طرح می باشد .بر
پایه این مفروضات ،اصولی که برنامه درسی بر اساس آن قرار دارد
مطرح میشود و اصول مورد نظر به عناصر برنامه درسی شکل
میدهند .این عناصر که در راستای اصول هستند از هدفگذاری
شروع شده و در یک فرایند ترتیبی و مرحله به مرحله به محتوا،
روش ،مواد و منابع ،فعالیت یادگیری ،زمان ،مکان ،گروهبندی ،و
در نهایت ارزشیابی ختم مییابد .ارزشیابی به عنوان آخرین عنصر،
حالت بازخوردگونه داشته و به همه عناصر پیشین بازخورد ارایه
میکند.

به تفکر واگرا و تفکر ارزشیابی در حد ضعیفی توجه نموده است.
بنابراین ،در محتوای کتاب درسی علوم تجربی بین سطوح
گوناگون خالقیت گیلفورد تعادل مناسبی وجود ندارد و باید در این
زمینه تمهیداتی اندیشیده شود [ .]22این مهم توجه به ابعاد
گوناگونی از برنامه درسی خالق (اهداف ،محتوا ،مواد و وسایل
آموزشی ،ارزشیابی ،برنامه درسی پنهان) آمادگی الزم برای اجرای
برنامه و باورهای شخصی و فرهنگی را در بر میگیرد .در تدوین
برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره
ابتدایی ،آنچه از نظرات خبرگان میتوان استنباط نمود ،این است
که به فعالیت دانشآموز و تجربهآموزی وی تاکید بسیاری شده
است.
در مفروضات چارچوب برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر
پرورش خالقیت نیز ،بر اهمیت دوران ابتدایی و ارایه آموزشهای
الزم در این دوره به منظور پرورش خالقیت از نظر خبرگان تاکید
وافری شده است .بر اساس این مفروضات ،اتخاذ تداببری در زمینه
ایجاد شرایط و بستر مناسب برای پرورش خالقیت در دوره ابتدایی
از موضوعات بااهمیتی است که از نظر خبرگان در کارآمدی تدوین
برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره
ابتدایی ،باید مورد توجه قرار گیرد .میتوان گفت که چارچوب
برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره
ابتدایی ،رویکردی دانشآموز محور بوده و توجه به فراگیر ،نیازها،
اولویتها و عالیق وی در اولویت کاری برنامهریزان درسی دوره
ابتدایی قرار دارد.

طراحی چارچوب برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی
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