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Abstract  Article Info 

Introduction: Creativity and innovation are one of the most advanced and complex 

activities of the human mind to be considered in education. The present study has been 

conducted with the aim of explaining and prioritizing elements of the curriculum of 

experimental science based on creativity development in the first elementary period . 
Methods: The present study, with a quantitative approach and descriptive-survey 

method, evaluates and prioritizes components in each of the curriculum elements. The 

statistical population of this study was all the experts of curriculum design and science 

education in elementary schools in Tehran. 100 subjects were selected through 

systematic random sampling. The research tool was a questionnaire of 40 researcher-

made questions based on the Likert scale related to the curriculum of experimental 

sciences based on creativity, whose content validity was confirmed by experts and 

reliability was 0.81 based on Cronbach's alpha coefficient . 
Results: Explaining and prioritizing the elements of the curriculum of experimental 

sciences based on creativity development in the elementary period, and the mean of the 

variance obtained in all dimensions was more than 0.5. Therefore, according to the 

finding, it can be concluded that the elementary school plays a key role in developing 

creativity for later periods, and It was considered as the most important priority in the 

field of assumptions, exploratory training and problem solving, as the most important 

component in the field of goals, foster creative thinking and as a priority component in 

the content field, exploration, as the most important component in the teaching-learning 

field, and in component evaluation, use encouragement and praise . 
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that the curriculum of the 

experimental sciences in the first elementary period needs to emphasize on new 

components such as exploration and exploration which can be the basis for a huge 

transformation in the curriculum of the experimental sciences. And this can be effective 

in nurturing learners towards active, empowered learners in the shortest possible time, 

given the power of creativity in learner development, the impact of the atmosphere and 

environment, and the emphasis on student-centeredness. 
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 پرورش خالقیت در دوره ابتدایی سنجی عناصر برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر  تبیین و اولویت
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 .رانیتهران ا ،یدانشگاه خوارزم ،یتیو علوم ترب یدانشکده روانشناس ،یدرس یزیگروه مطالعات برنامه ر 2
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 ده کی چ

های ذهن آدمی است که در تعلیم و تربیت باید به آن توجه نمود. پژوهش حاضر  ترین فعالیتترین و پیچیدهخالقیت و نوآوری یکی از عالی : مقدمه

 درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی انجام یافته است.سنجی عناصر برنامه با هدف تبیین و اولویت

ها در هریک از عناصر برنامه درسی  پیمایشی به رتبه بندی و اولویت سنجی مولفه  -پژوهش حاضر، با رویکرد کمی و به شیوه توصیفی ها: روش

ریزی درسی و آموزش علوم تجربیِ دوره ابتدایی در شهر تهران تشکیل دادند که  ه پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه متخصصان برنام
سوالی محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت    40نفر به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه    100تعداد  

روایی محتوایی آن توسط متخصصان تایید شد و پایایی براساس ضریب آلفای   مربوط به برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت بود که
 به دست آمد. 81/0کرونباخ،  

  آمده   بدست  واریانس  انجام شد و میانگین  سنجی عناصر برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره ابتداییتبیین و اولویت : هایافته

های بعد به عنوان  ها، پایه و زیربنا بودن دوره ابتدایی در زمینه پرورش خالقیت برای دورهبر اساس یافته  .داد  نشان  را  5/0  از  بیشتر  ابعاد   همه  در

مساله به عنوان مهمترین مولفه در حیطه اهداف، پرورش قوه تفکر خالق به عنوان   حل و  کاوشگری مهمترین اولویت در حیطه مفروضات، آموزش

 تشویق از یادگیری و در حیطه ارزشیابی مولفه استفاده-بودن به عنوان مهمترین مولفه در حیطه یاددهی دارای اولویت در حیطه محتوا، اکتشافیمولفه  

 تمجید به عنوان عامل دارای اولویت شناخته شدند.  و 

دوره اول ابتدایی نیازمند تاکید بر مولفه هایی جدید مانند   با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که برنامه درسی علوم تجربی در : یریگجه ینت

با   کاوشگری و اکتشافی بودن است که با توسعه و اعمال این شاخص ها می توان بستر ساز تحولی عظیم در برنامه درسی علوم تجربی شد و این امر
و تاکید بر دانش آموز محوری می تواند در پرورش یادگیرندگان به    توجه به قدرت خالقیت در رشد و نمو یادگیرندگان، تاثیرپذیری از جو و محیط،

 سمت یادگیرندگانی فعال و توانمند در کمترین زمان ممکن موثر باشد. 
 آموزش و پرورش  ،یسازمان  های ¬ارزش  ت،یریمد : واژگان کلیدی
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 مقدمه 
خالقیت موهبتی الهی و همگانی است که ظهور آن مستلزم  

است آن  از [.1]پرورش  بسیاری  کنونی،  پرشتاب  دنیای  در 
و کند  روش ناکارآمد  آموزشی سنتی  و قدرت کافی های  هستند 

انتقال مفاهیم جدید به فراگیران را ندارند. این موضوع در  برای 
مورد بعضی از دروس از جمله درس علوم تجربی از اهمیت و نمود 

دهند که دروس  بیشتری برخوردار است. برخی از منابع نشان می
علوم تجربی از نظر محتوایی نیاز به تصورات ذهنی، فرضیه سازی،  

ها و استخراج نتایج دارد.  نی، تحقیق، تفسیر و استنتاج یافتهبیپیش
ای نسبت به سایر دروس،  درس علوم به دلیل داشتن ماهیت مساله

تفکر خالق در برنامه  [.  2]های تفکر نیازمند است  بیشتر به مهارت
آموزان باید متفکر، خالق و نقاد درسی جایگاه خاصی دارد. دانش 

هایی گنجانده شود که از  ای مدارس باید روشهبار آیند. در برنامه
آموزان قابلیت چگونه آموختن را از طریق تعلیم طریق آنها دانش 

برنامه بیاموزند.  اساسی  فکری  نقش  به  توجه  با  درسی  های 
صورتی تهیه    های حاکم بر آنها باید به های آموزشی و روشمحیط

دانش  که  به شوند  را  ذخیره  آموزان  حقاجای  با  سازی  علمی،  یق 
 [.  3شوند، درگیر سازند]مسایلی که در واقعیت با آنها مواجه می

برنااماه درسااای علوم تجربی کاه در مادارس آموزش داده 
تواند به بهبود کیفیت تفکر خالق شاود، موضاوعی اسات که میمی

آموزان کماک نماایاد از آنجااییکاه حوزه یاادگیری علوم  در دانش
حیااتی و موجودات، زمین و    تجربی شاااامال مطاالعاه فراینادهاای

پیرامون آن، تغییرات ماده و انرژی، طبیعت و مواد فراوری شااده، 
علوم در اجتمااع، علوم در زنادگی روزاناه و تااریم علم در ایران و 

هاا و اساااالم اسااات. تربیات علمی فنااوراناه تنهاا آموزش یاافتاه
عباارت دیگر تنهاا مفااهیم و دانش علمی هاای علمی یاا باهفرآورده

بر نمیر بلکاه فراینادهاای علمی و روش علما در  آموزی گیرد، 
هاای پیچیاده تفکر را نیز  هاای فراینادی و مهاارتهمچون مهاارت

های ناشاای از علم، به دهد. همچنین، نگرشمورد توجه قرار می
از  های ناظر به علم و فناوریخصاو  به محیط زیسات و نگرش

ای ناورانه اساات و دریچههای علمی فناپذیر فعالیتاجزای جدایی
[. برنامه 4کند]برای ورود مبانی فلسافی پذیرفته شاده را فراهم می

آموزان ای تادوین و اجرا شاااود کاه دانشگوناهدرسااای باایاد باه
ویژه توانایی تفکر خالق را کسب های تفکر و اندیشیدن بهمهارت

نمایند. »برنامه درسای فرایندی رسامی و ریررسامی اسات که از 
کند آموز با نظارت مدرساه معلوماتی را کساب مین، دانشطریق آ

. [5]گیردهاایی را یااد میو شااایوه درن آنهاا را پیادا کرده، مهاارت
بخشاای از برنامه درساای بر اساااس رفلت و ناآگاهی معلمان از 

شاااود و منجر باه ظهور برنااماه قرایناد آموزش کناار گاذاشاااتاه می
اکنون نوعی   درسااای مغفول می شاااود. بعد خالقیت در مدارس

. [6]برنامه درساای مورد رفلت واقع شااده، محسااوب می شااود.  
های اجرایی و عملی بپردازند که به شاایوهریزان قبل از اینبرنامه

گیری کنند. در حوزه ریزی تصااامیمباید در مورد عناصااار برنامه

دهنده یک برنامه درساای مطر  طراحی برنامه، عناصاار تشااکیل
ریزی درساای چگونگی کاربرد و اجرای هگردد و در حوزه برناممی

ی یکی از تفاوت های مهم در زمینه  .شااوداین عناصاار بیان می
 بنابراین.برنامه های درسای، توجه به عالیق عمدتا  متفاوت اسات

 و مداوم مساتقیم، آموزش بر درسای کتب محتوای دارد ضارورت
 اصارار آموزاندانش دانش خالق کساب و تفکرمنطقی پرورش

 تا باشااد اصااولی متکی بر درساای محتوای انتخاب یعنی ورزد
 و نوجواناان کودکاان، تربیات و تعلیم باه کاه والادین و معلماان
 خود وظیفه اصاول، آن از پیروی با بتوانند کاردارند و سار جوانان

[. محیطی که موجب 7دهند] انجام مطلوب و شاایساته نحو به را
گردد و وقتی متحقق گردد تولید خالق شاود به آساانی ایجاد نمی

باید مرتب تجدید شاکل یافته و کنترل شاود. بعد فردی، محیطی، 
توانند بیانگر ماهیت خالقیت فرآیندی و محصاولی به تنهایی نمی

باشاند. بررسای روند تکاملی، چگونگی تدوین محتوا و روشاهای 
دهاد کاه در ده ساااال اخیر، آموزش علوم تجربی نیز نشاااان می

ی مهاارتهاای فراینادی نی برای توساااعاهکوشاااشاااهاای فراوا
آموزان از جمله مهارت مشاااهده، اندازه گیری، کاربرد ابزار،  دانش

ساازی و حل مساهله شاده اسات و ها، فرضایهاساتنباط و تفسایر یافته
ی آفرینندگی و خالقیت به عنوان یکی ازاهداف مهم مد توسااعه

بین  تفکر خالق در نظر بوده اساات. اما شااواهد، حاکی از ضااع 
های آموزان اساات. مدارس امروز عمدتا  به دلیل پیشاارفتدانش

شااناختی، علوم و فنون و با توجه به بعضاای از رویکردهای روان
توجاه خود را بیشاااتر باه انتقاال اطالعاات و حقاایق علمی معطوف 

[. 8]اند  های متفکر و خالق فاصاله گرفتهکرده و از تربیت انساان
ی( دارای ویژگی هاای خاا  ساااالگ11تاا6کودکاان در سااانین  

فکری، روحی ، روانی، جساامی و عاطفی هسااتند، این دوره یک 
مرحله حسااس و مهم برای میل به فعالیت و پیشارفت فرد اسات.  
این دوره را سان خالقیت نامگذاری کرده اند، هر چند شاالوده این 
خالقیت در سانین پایین تر شاکل می گیرد، اما اساتفاده از آن در 

در سنین    [.9]ابتکاری در این سنین به وجود می آید   فعالیت های
دبساتان کودن تفکر عینی گرا دارد، تفکر کودن بیشاتر بر اصاول 
منطقی و عینی گرا اسااتوار اساات، آنان قادرند به تفکر قیاساای 
بپردازناد، می توانناد مفااهیم کمیات و عادد را در ذهن نگاه دارناد و  

ه بندی اشایا  هساتند. قادربه تشاکیل مفاهیم فضاا و زمان و طبق
کودکان همچنین به دسااتکاری عال م و نشااانه ها می پردازند و 
کم کم قادر به استنتاج منطقی می شوند، کودن به کمک عال م 
به طبقه بندی و ردی  ساااازی اقدام می کنند و قادر به خواندن،  
نوشاتن و حسااب کردن هساتند. واقعیت را به کمک عال م تفسایر 

تغییرپذیری محتوا را علی ررم تغییر شاکل درن می کنند . آنان  
می نمایند. در نقاشای از خالقیت خود اساتفاده می کنند، کنجکاو 

 [.10]هستند و به یادگیری عالقه مند اند 
برای   باید  انسانی است که مدارس  خالقیت ویژگی مطلوب 
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پرورش آن جدیت نشان دهند. آموزش خالقیت و تفکر خالق، به  
های اساسی و شناخته شده تعلیم و تربیت،  دفعنوان یکی از ه

سند   در  است.  بوده  برخوردار  باالدستی  اسناد  حمایت  از  همیشه 
تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف دوره اول ابتدایی اینگونه  
ذکر شده است که دانش آموزان دوره اول ابتدایی به تغییر سازنده  

بر   تجسم  تخیل،  قدرت  اطراف،  اشیای  و  محیط  پرورش  در 
خالقیت مجهز شوند. همچنین با بهره گیری از مهارت های پایه 
فناوری، پرسشگری و خالقیت می توان فرآیند تولید یک محصول  

ای  [. برنامه درسی علوم تجربی شامل مجموعه11را تجربه کرد ]
-از مطالب سازمان یافته و روش های شناخته شده است که می

های . بررسی روند تغییر کتابتواند به پرورش خالقیت کمک کند
های اخیر به  دهد که در سالابتدایی نشان می  علوم تجربی دوره

تدوین کتاب در  مسهله  شده  فرایند حل  توجه  تجربی  علوم  های 
کتاب در  دانشاست.  تا  شده  سعی  جدید  طریق  های  از  آموزان 

کاوشگری، آزمایش و پژوهش، مفاهیم را فرا گیرند و با شناسایی  
ل، تشکیل فرضیه ها، جستجوی اطالعات و تحلیل نتایج به  مسا 

تفکر خالق دست یابند. شواهد فراوانی نشان میدهند که متأسفانه  
توانند  این امر محقق نمی شود، و بسیاری از فراگیران ابتدایی نمی
شوند تبدیل  مولد  و  خالق  فعال،  موجوداتی   [.12]به 

Richardson & Mishra   2018ب خود  پژوهش  عنوان  (  ا 
دانش»محیط خالقیت  از  که  یادگیری  میهای  حمایت  آموزان 

نند«، سه حوزه کلیدی شامل مشارکت یادگیرنده، محیط فیزیکی ک
آموزان  و محیط یادگیری را پایه و اساس حمایت از خالقیت دانش

با عنوان »ادران    (Mullet   2016  [.13]دانند  می را  پژوهشی 
نظا بررسی  خالقیت:  از  نظریهممعلمان  دادهمند  انجام  اند.  ها« 

و    مبتنی بر نظریه   ها نشان داد که ادران معلمان از خالقیت یافته
های خالقیت ناآگاهانه است. آنها خالقیت را معادل هنر  پژوهش
دانند و باورهای شخصی و فرهنگی بر ادران آنها از خالقیت  می

  Kelly & Cutting .[14]  گذاردآموزان خالق اثر می و دانش 
و    (2014  ابتدایی  دوره  تجربی  »علوم  عنوان  با  پژوهشی  در 

خالقیت« به این نتیجه دست یافتند که برنامه درسی علوم تجربی  
ها و حل مسأله به  دوره ابتدایی ایرلند از طریق تمرکز بر پژوهش

خالقیت توجه داشته است. همچنین، آموزش علوم تجربی مبتنی 
آورد. را برای خالقیت فراهم می  های بسیاریبر پژوهش فرصت

های خالق شامل استفاده از رویکردهای ترکیبی است  سایر فرصت
توان از آنها برای کمک به یادگیرندگان برای بهتر فهمیدن که می

 (2014).  [15]های علمی استفاده کردها و مهارتعلوم و نگرش 

Kazmi  علوم  درس  سازیرنی  مدل»   عنوان  تحت  پژوهشی  در 
 شناختی   هایمهارت  رشد  و  یادگیری  برای  ابتدایی  دوره  تجربی
  علوم  دروس  اهداف  کنندگاننشان دادند که تنظیم  «آموزاندانش 
  کافی  توجه  شناختی  حیطه  باالی  سطو   به  ابتدایی   دوره  تجربی 
.  اندداده   قرار  مدنظر   ترکم  خالقیت،  بروز   برای  را  شرایط   و  اند نکرده
  درصد   بیشترین  درن،  و  فهم  و  دانش   سطو   که  است  حالی  در  این

  در  اهداف درصد 18 از ترکم و  اندداده  اختصا  خود به  را  اهداف
 & [.16]گیرندمی  قرار  آفریدن  و  ارزشیابی  تحلیل،  و  تجزیه  سطح

Akkanat.Usta    2015  بررسی« عنوان  تحت  را  پژوهشی   )
آموزان کالس هفتم« در ترکیه انجام  سطح خالقیت علمی دانش 

علمی  هداد خالقیت  سطح  بررسی  پژوهش  این  هدف  اند. 
ابتدایی بود. عالوه بر این، رابطه بین  دانش  آموزان کالس هفتم 

آنها نسبت به ماهیت علوم   آموزان و دیدگاهخالقیت علمی دانش 
و نگرش آنها نسبت به علوم و فناوری مورد بررسی قرار گرفته  

لوم«بود که توسط  است. ابزار پژوهش شامل »آزمون خالقیت در ع
شد طراحی  علمی  خالقیت  سطح  تعیین  برای   .[17]پژوهشگر 

Alghafri &Ismai    2014)  تأثیرات»  عنوان  با  پژوهشی  در  
 «ایمدرسه   آموزاندانش  تفکر  بر  انتقادی  و  خالق  تفکر  ادرام
 راهبردهای   از   باید  معلمان  که  یافتند  دست  نتایج  این  به   دادند   انجام
  و   خالقیت   سطح  افزایش  برای  تفکر   هایمهارت  بر   مبتنی  آموزش
 .[18]نمایند  استفاده  ابتدایی  دوره  آموزاندانش  میان  در  یادگیری

Hsingma  2006 )  اثربخشی  تحلیل»  عنوان   با   پژوهشی  در  
این    «خالقیت  آموزش  های برنامه  در  منفرد  هایبسته  و  اجزا به 

  به   خالقیت   آموزش   در  فکری  بارش   روش   نتایج دست یافت که 
بنابراین مساله اساسی پژوهش    [. 19]است  تریادگیرندگان اثربخش 

تجربی   علوم  درسی  برنامه  عناصر  شناسایی  از  عبارت  حاضر 
 مفروضات، هدف، محتوا، شیوه های یادهی یادگیری، ارزشیابی( 
و سپس تعیین اولویت های مندرج در عناصر برنامه درسی از نظر  

پژوهش در  کنندگان  های    مشارکت  پرسش  ترتیب  بدین  است. 
 اساسی پژوهشی شامل:  

عناصر برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش   •
 هایی دارند؟ خالقیت چه ویژگی

اولویت ویژگی های عناصر برنامه درسی مبتنی بر   •
 پرورش خالقیت کدامند؟

 روش کار 
پیمایشی    -رویکرد پژوهش کمی و شیوه پژوهش توصیفی 

درسی  ماری شامل متخصصان مطالعات برنامهبوده است. جامعه آ
در دانشگاه های سراسری شهر تهران، کارشناسان آموزش ابتدایی  
و آموزش علوم تجربیِ دوره اول ابتدایی  پایه های اول، دوم، سوم  
ابتدایی( که در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وابسته به  

است و مالن های    وزارت آموزش و پرورش  تهران( فعالیت دارند،
در   درسی  ریزی  برنامه  رشته  متخصص  از  بود  عبارت  انتخاب 

های دولتی به عنوان اعضا هیهت علمی در زمینه آموزش  دانشگاه
و   ارشد  کارشناسان  بودند،  پژوهشی  سابقه  دارای  تجربی  علوم 

ابتدایی و کارشناسان گروه علوم  سرگروه های برنامه ریزی دوره 
رنامه ریزی کتب درسی وزارت آموزش و  تجربی دفتر تالی  و ب

پرورش که در تدوین برنامه درسی علوم تجربی به عنوان منبع  
مستقیم وزارت آموزش و پرورش همکاری دارند. حجم نمونه بر  
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نفر بدست آمد که به    100اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد  
که   ای  گونه  به  شدند  انتخاب  سیستماتیک  تصادفی  یک  روش 

ستماتیک به طور کلّی به صورت یکنواخت تر روی کلیه  نمونه سی
در نتیجه اطالعات بیشتری درباره جامعه    جمعیت توزیع می شود و 

. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته برنامه  [20]بدست می دهد
درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت بود. این پرسشنامه  

نظری و مطالعه اسناد و  بر اساس شاخص ها و مستندات مبانی  
منابع ملی و بین المللی الگوی مطلوب برنامه درسی علوم تجربی  
نظر   از  الگو  این  که  شده  طراحی  خالقیت  پرورش  بر  مبتنی 
متخصصان و کارشناسان برنامه درسی و آموزش علوم مورد تایید 
قرار گرفته است. سپس براساس مقوله ها و عناصر برنامه درسی  

ی شده، پرسشنامه محقق ساخته به منظور تعیین  در الگوی طراح
ویژگی های عناصر برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش  
خالقیت تهیه شد که پرسشنامه مذکور در زمینه پنج عنصر برنامه  
یاددهی  های  شیوه  محتوا،  هدف،  مفروضات،  شامل  درسی 

 سوال بسته  40یادگیری و ارزشیابی تدوین شد. پرسشنامه شامل  
پاسم براساس مقیاس پنج سطحی لیکرت بود. به منظور تعیین 
-روایی محتوایی، نظر متخصصان برنامه درسی و سنجش و اندازه
انها  نظر  اعمال  از  پس  و  شد  بررسی  پرسشنامه  درباره  گیری 
از   پایایی پرسشنامه  تعیین  نهایی شکل گرفت. جهت  پرسشنامه 

ستفاده شد. بدین  ا  روش هبستگی درونی  ضریب آلفای کرونباخ(
نفر از کارشناسان برنامه درسی و    35منظور پرسشنامه اولیه بین  

تکمیل   از  پس  و  شد  اجرا  پایلوت  صورت  به  علوم  آموزش 
نشان  بدست آمد که  81/0پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ عدد 

برخوردار است.   پایایی قابل قبولی  از  ابزار پژوهش  همچنین  داد 
ا از طریق محاسبه میانگین، انحراف معیار،  تجزیه و تحلیل داده ه

آزمون خی و  فریدمن  افزار  آزمون  نرم  از  استفاده  با    SPSSدو  
 صورت گرفت.  21نسخه 

 یافته ها
تجربی   علوم  درسی  برنامه  مفروضات  اول:  پرسش 

 مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی چیست؟ 

برنامه    های حیطه مفروضاتعامل وضعیت بررسی منظور به
 بندیرتبه و اولویت تعیین لحاظ به و یکدیگر به نسبت درسی  

 شده فریدمن استفاده آزمون در دوره اول ابتدایی، از هاعامل این

 (.1 جدول  است
 برای فریدمن   که آزمون ، نتیجه1بر طبق یافته های جدول

 استفاده دو خی آماره از آزمون این در بندیمعناداری رتبه بررسی

(.   >05/0pدار است   معنی  05/0در سطح    61/51شود( با آماره  می
بر اساس نتایج حاصل شده، »پایه و زیربنا بودن دوره ابتدایی در 

های بعد« به عنوان عامل دارای  زمینه پرورش خالقیت برای دوره
اهتمام اولویت، و عامل »   به اولویت نخست و دارای بیشترین 

 در فراگیر الزم رشد و آمادگی جهت از ایی ابتد دوران آموزش

و شناختی« به عنوان اولویت آخر و   شخصیتی هایتوانایی زمینه
از کمترین اولویت از دیدگاه شرکت کنندگان در تحقیق در حیطه  
مفروضات برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت  

 اند.  در دوره اول ابتدایی شناخته شده
وضعیت حیطه هدف برنامه درسی علوم پرسش دوم:  

ابتدایی   اول  دوره  در  خالقیت  پرورش  بر  مبتنی  تجربی 

 چگونه است؟ 

برنامه  عامل وضعیت بررسی منظور به اهداف  حیطه  های 
 بندیرتبه و اولویت تعیین لحاظ به و یکدیگر به نسبت درسی

 شده فریدمن استفاده آزمون در دوره اول ابتدایی، از هاعامل این

 (.2ست  جدول ا

فریادمن    آزماون ، نتیجاه2بر طباق یافتاه هاای جادول 
 آمااره از آزماون ایان در بنادیمعناداری رتباه بررسی برای که

 05/0در ساطح  70/38شاود( باا آمااره مای اساتفاده دو خای
(.  باار اساااس نتااایج حاصاال شااده، >05/0pدار اساات  معناای
دارای مسااله « باه عناوان عامال  حال و کاوشاگری »آموزش

اولویااات نخسااات و دارای بیشاااترین اولویااات، و عامااال 
زیساتن« باه عناوان اولویات  ضاروری هاایمهاارت »آموزش

آخاار و از کمتاارین اولویاات از دیاادگاه شاارکت کنناادگان در 
تحقیاق در حیطااه هادف برنامااه درساای علاوم تجرباای مبتناای 

 اند. بر پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی شناخته شده

 (n=  100مفروضات برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت   بندیرتبه .1جدول 

 رتبه  مفروضات  میانگین انحراف معیار میانگین رتبه به ترتیب اولویت خی دو 

61/51 * 

Sig: 

0.001 

24/3 22/1 81/3 
زمینه پرورش خالقیت  پایه و زیربنا بودن دوره اول ابتدایی در  

 های باالتر برای دوره
1 

16/3 30/1 78/3 
بسترسازی مناسب و مساعد نمودن محیط زندگی پیرامون  

 آموزان در زمینه آموزش علوم به فراگیراندانش
2 

01/3 24/1 72/3 
 بهره ضرورت و ابتدایی دوره در خالقیت آموزش فرهنگ ایجاد

 اجتماع  زندگی در منظور به یادگیرنده برای آن از گیری
3 

97/2 19/1 70/3 
 در تربیت و تعلیم حوزه متخصصان مشارکت و فعاالنه حضور

 خالقیت بر پرورش مبتنی تجربی علوم درسی برنامه تدوین
4 

59/2 27/1 55/3 
الزم  رشد و آمادگی جهت از ابتدایی دوران آموزش به اهتمام

 و شناختی  شخصیتی هایتوانایی زمینه در یادگیرنده
5 
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درسی   برنامه  محتوای  حیطه  وضعیت  سوم:  پرسش 

علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی  

 چگونه است؟ 

 باه نسابت هااایان عامال وضاعیت بررسای منظاور باه

 هااعامال ایان بنادیرتباه و اولویت تعیین لحاظ به و یکدیگر

در حیطااه محتااوای برنامااه درساای علااوم تجرباای مبتناای باار 
فریاادمن  آزمااون پاارورش خالقیاات در دوره اول ابتاادایی،  از

 (. 3 جدول  است شده استفاده
معنااداری  بررسای ، بارای3بار طباق یافتاه هاای جادول

شاود( مای اساتفاده دو خای آمااره از آزماون ایان در بندیرتبه
 >05/0pدار اساات  معناای 05/0در سااطح  49/103بااا آماااره 

(.  بر اساس نتاایج حاصال شاده، »پارورش قاوه تفکار خاالق 
« بااه عنااوان عاماال دارای اولویاات نخساات و دارای بیشااترین 
اولویت، و عامل » مبتنی بار حال مساهله« باه عناوان اولویات 
آخاار و از کمتاارین اولویاات از دیاادگاه شاارکت کنناادگان در 

تااوای برنامااه درساای علااوم تجرباای تحقیااق در حیطااه مح
مبتناای باار پاارورش خالقیاات در دوره اول ابتاادایی شااناخته 

 اند. شده

در   یادگیری  یاددهی  حیطه  وضعیت  چهارم:  پرسش 

در   پرورش خالقیت  بر  مبتنی  تجربی  علوم  درسی  برنامه 

 دوره اول ابتدایی چگونه است؟ 

 باه نسابت هااایان عامال وضاعیت بررسای منظاور باه

 هااعامال ایان بنادیرتباه و اولویت تعیین لحاظ به و یکدیگر

در حیطااه نقااش ماادرس در برنامااه درساای علااوم تجرباای 
 آزماون مبتنای بار پارورش خالقیات در دوره اول ابتادایی،  از

 (.4 جدول  است شده فریدمن استفاده
فریاادمن  آزمااون ، نتیجااه4باار طبااق یافتااه هااای جاادول

 از آزماون ایان در بنادیمعنااداری رتباه بررسای بارای  کاه

در ساطح  47/46شاود( باا آمااره مای اساتفاده دو خای آمااره
(. باار اساااس نتااایج حاصاال  >05/0pدار اساات  معناای 05/0

بااودن« بااه عنااوان عاماال دارای  شااده، عاماال »اکتشااافی
بااودن« بااه عنااوان  اولویاات نخساات، و عاماال »مشااارکتی

اولویت آخار از دیادگاه شارکت کننادگان در تحقیاق در حیطاه 
ماادرس در برنامااه درساای علااوم تجرباای مبتناای باار نقااش 

 اند. پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی شناخته شده
سووال پونج : وضوعیت حیطوه ارزشویابی در برناموه 

درسووی علوووم تجربووی مبتنووی بوور پوورورش خالقیووت در 

 دوره اول ابتدایی چگونه است؟

 باه نسابت هااایان عامال وضاعیت بررسای منظاور باه

 هااعامال ایان بنادیرتباه و اولویت تعیین ظلحا به و یکدیگر

در حیطه ارزشیابی در برناماه درسای علاوم تجربای مبتنای بار 
فریاادمن  آزمااون پاارورش خالقیاات در دوره اول ابتاادایی،  از

 (. 5 جدول  است شده استفاده

 ( n=  100هدف برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت   بندیرتبه .2جدول

 رتبه  اصول میانگین انحراف معیار میانگین رتبه به ترتیب اولویت خی دو 

70/38 * 

Sig: 

0.001 

 1 مساله حل و کاوشگری آموزش 69/3 23/1 65/2

 2 گروهی  بحث بر تاکید 66/3 10/1 59/2

 3 عملی  تکالی  و آموزی تجربه بر تاکید 65/3 17/1 57/2

 4 زیستن ضروری هایمهارت  آموزش 46/3 24/1 19/2

*ρ<0.05 

 ( n=  100محتوای برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت   بندیرتبه .3جدول 

 رتبه  اصول میانگین انحراف معیار میانگین رتبه به ترتیب اولویت خی دو 

49/103 * 

Sig: 

0.001 

 1 پرورش قوه تفکر خالق  72/3 19/1 65/2

 2 توجه به نیاز دانش آموزان  70/3 11/1 59/2

 3 ملموس  و عینی های روش بر مبتنی 64/3 18/1 57/2

 4 مبتنی بر حل مسهله  27/3 24/1 19/2

*ρ<0.05 

 ( n=  100بندی حیطه نقش معلم و روش تدریس در برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت  رتبه .4جدول 

 رتبه  نقش مدرس  میانگین انحراف معیار میانگین رتبه به ترتیب اولویت خی دو 

47/46 * 

Sig: 

0.001 

 1 بودن  اکتشافی 63/3 19/1 81/2

 2 آموزشی از ابزار و مواد کمک  استفاده 49/3 24/1 53/2

 3 مغزی  بارش بر تاکید 41/3 17/1 37/2

 4 بودن  مشارکتی 37/3 23/1 29/2

*ρ<0.05
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 برای فریدمن   که آزمون ، نتیجه5بر طبق یافته های جدول

 استفاده دو خی آماره از آزمون این در بندیمعناداری رتبه بررسی

(.  >05/0pدار است  معنی  05/0در سطح    61/81شود( با آماره  می
تمجید«   و تشویق از بر اساس نتایج حاصل شده، عامل»استفاده

 فعالیت با  به عنوان عامل دارای اولویت نخست، و عامل »متناسب 

آموز« به عنوان اولویت آخر از دیدگاه شرکت کنندگان در   دانش
بی در برنامه درسی علوم تجربی مبتنی  پژوهش در حیطه ارزشیا

اند. بر پرورش خالقیت در دوره اول ابتدایی شناخته شده

 ( n=  100بندی حیطه ارزشیابی در برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش خالقیت   رتبه .5جدول 

 رتبه  نقش مدرس  میانگین انحراف معیار میانگین رتبه به ترتیب اولویت خی دو 

61/81* 

Sig: 

0.001 
 

 

 1 تمجید و تشویق از استفاده 61/3 20/1 85/2

 2 ارزشیابی توصیفی  49/3 32/1 61/2

 3 مهارت های فردی  46/3 25/1 55/2

 4 آموز  دانش فعالیت با متناسب 18/3 20/1 99/1

  *ρ<0.05
 بحث 

برنامه درسی علوم تجربی  در پژوهش حاضر به تبیین عناصر 
مبتنی بر پرورش خالقیت در دوره ابتدایی پرداخته شده است. از  
یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که در بعد مفروضات  
باالترین  پرورش خالقیت،  بر  مبتنی  تجربی  علوم  درسی  برنامه 
اولویت پایه و زیربنا بودن دوره ابتدایی در زمینه پرورش خالقیت  

 & Richardson Cوره های بعدی است، در یافته هایبرای د

Mishra   2018  تمرکز به وظای  یادگیری، شیوه های کالس )
و   فیزیکی  تنظیم  و  معلمان  و  آموزان  دانش  بین  تعامل  درس، 
دسترسی منابع را از مواردی که الزمه خالقیت می باشد، برشمرده  

موزش  است. در پژوهش حاضر در بعد هدف مهم ترین اولویت آ
است] مساله  حل  و  های 13کاوشگری  دریافته  همچنین   ،]

Kelly& Cutting   2014  تمرکز بر پژوهش ها و حل مساله )
می باشد. در یافته های پژوهش در بعد حیطه محتوا پرورش وه  

درحالی   ]15[تفکرخالق را مهم ترین اولویت به دست آورده است
پژوهش   یافته های  در  تبیKazemi   2014که  به  ین سطو   ( 

باالی حیطه شناختی پرداخته است. در یافته های پژوهشی حاضر 
بعد وضعیت حیطه های یاددهی   برنامه درسی  –در  یادگیری در 

علوم تجربی مهم ترین اولویت اکتشافی بودن است در حالی که 
( به راهبردهای آموزش Alghafri & Ismail   2014پژوهش  

ش خالقیت و یادگیری اشاره  های تفکر برای افزای مبتنی بر مهارت
و  ]18[کردند تشویق  از  استفاده  ارزشیابی  حیطه  در  همچنین   .

تمجید را باالترین اولویت از نظر مشارکت کنندگان بود در حالی  
( اثربخشی بیشتر روش بارش  Hsingma   2006که در پژوهش  

 . ]19[فکری در آموزش خالقیت به یادگیرندگان مطر  شد
داده که کودکان  نشان  درباره خالقیت  انجام شده  مطالعات 

توانند انرژی خود را  سالگی می   11تا7 دردوره اول ابتدایی یعنی  
شناسان این  های خالق سوق دهند. از این رو رواندرجهت فعالیت

اند. با توجه به این مطلب باید  گذاری کردهدوره را سن خالقیت نام
تمام   و  تربیت معلمان  و  تعلیم  مسا ل  با  رابطه  در  که  کسانی 

امروزه همه    .کودکان قرار دارند این مسهله را مورد توجه قراردهند
مدارس وظیفه دارند تا به پرورش دانش آموزان خود در همه زمینه  
به وجود   را  بپردازند و فرصت هایی  به صورتی همه جانبه  ها و 

اصولی و  واقعی  تغییراتی  آن  ضمن  که  تدریس    آورند  نحوه  در 
    Einawiحاصل شود. این در حالی است که بر اساس پژوهش 

کتب علوم دوره ابتدایی بیشتر بر سطح حافظه شناختی    (2004
تعادلی    Gilfordتأکید دارد و بین سطو  گوناگون اعمال ذهنی  

ندارد تحقیقات]4[وجود  اساس  بر   .Torrance   (1962)  
ی داشته و از آن به بعد،  خالقیت تا سن ده سالگی حالت تصاعد

به دلیل شیوه ارزیابانه حاکم بر مدارس ابتدایی که کودکانی را که  
-دهند، دچار رکود میبا نظام آموزشی هماهنگ باشند پاداش می

خواهند خود را با  شود. همچنین چون بعد از این سن، کودکان می
ا جوش آنههای خودشرایط محیطی دیگران سازگار کنند و از پاسم

به عمل می آموزش خالقیت،  ممانعت  بهترین سن  بنابراین  آید. 
سنین مقطع ابتدایی است. کودکان در کالس درس می توانند مثل  

می یاد  کنند،  می  مشاهده  آنها  کنند.  عمل  گیرند،  دانشمندان 
-زنند، حدس خود را به آزمایش میکنند، حدس میآزمایش می

در این میان، کودکانی موفق پردازند.  گذارند و به نتیجه گیری می
کنند و  ترند که منطق عمل یعنی توالی فرایندها را بهتر درن می

 .  ]21 [دهندقدرت خالقیت خود را نشان می
علوم   در  خالقیت  بر  مبتنی  درسی  برنامه  اهداف  حیطه  در 
بر   تأکید  آموزش کاوشگری و حل مسهله،  ابتدایی،  تحربی دوره 

آموزی و تکالی  عملی و آموزش  درس گروهی ، تأکید بر تجربه  
مهارتهای ضروری زیستن به عنوان مهمترین موارد در این زمینه  
مشخص شده اند. طر  مسهله و یافتن مسیرهایی برای حل آن از 

های عناصر اساسی در فایند خالقیت است. این یافته مشابه با یافته
 2004)Ghazi    آموزش که  رسید  نتیجه  این  به  که  است 

بر پیشرفت تحصیلی و خالقیت تاثیر مثبت و معناداری   کاوشگری،
داشته است. اما این تفاوت در بین دختران و پسران معنادار نبوده 

. همچنین در زمینه کاوشگری و حل مساله، تدریس ]22[است  
به شیوه اکتشافی به عنوان یک روش تدریس مناسب برای ارتقا  

اکتشافی، فن ون کش ، نحوه و پرورش خالقیت است. یادگیری 
خلق را به دانش آموزان می آموزد و خالق و کاوشگر بار می آورد.  
توانایی های فکری دانش آموزان را پرورش داده و سبب افزایش  
یادگیری  و  آموزش  راستای  در  شود.  می  ذهنی  های  مهارت 

بین  (  Zamani 2001اکتشافی،   این نتیجه دست یافت که  به 
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و گروه، در سه عامل بنا، ارزش  های پیشرفت تحصیلی دمیانگین
مکانی و نمره کل، اختالف معناداری وجود دارد. بدین صورت که  
تدریس مفهوم ارزش مکانی با روش اکتشافی در مقایسه با روش 
موثرتر   تحصیلی  پیشرفت  بر  معلم(  راهنمای  به  توجه  متداول با 

 . ]23[بوده است  
س در بحث گروهی و تعامالت و مکالماتی که در کالس در

یادگیری صورت می  و  یاددهی  در  قالب  اساسی  عوامل  از  پذیرد 
در   است.  ابتدایی  دوره  تجربی  علوم  درس  در  خالقیت  پرورش 
راستای نیل به اهداف برنامه درسی علوم تجربی مبتنی بر پرورش  
خالقیت در دوره ابتدایی، محتوا نیز تحت تاثیر اهداف قرار داشته  

هداف شکل گرفته  است. پرورش قوه و در ارتباط با تامین این ا
از   محوری  مساله  و  آموزان  دانش  نیاز  به  توجه  با  خالق،  تفکر 

التفات ویژه آنها  به  باید  ای داشته باشد.  مواردی است که محتوا 
دانش های  ویژگی  بنابر  محتوا  باید  همچنین  دوره،  این  آموزان 

ی  ملموس و عینی باشد. محتوای برنامه درسی علوم تجربی مبتن
 . ]24[بر پرورش خالقیت، باید فارغ از موضوعات انتزاعی باشد

در پرورش خالقیت، نقش معلمان در فرایند یاددهی یادگیری  
بسیار حیاتی است. آنها باید با اتخاذ رویکرد مشارکتی، با تاکید بر 
بارش مغزی و استفاده از فناوری آموزشی به فرایند اکتشاف کمک 

ای که  یژه ها وو نگرش است از خصوصیاتنمایند. معلمان الزم  
خالقیت مناسبت دارد، آگاهی کافی داشته باشند    و فرآیند  با ماهیت

های خالقیت و در وهله نخست، خود او خالق بوده و از مهارت
های نو از سوی دانش آموزان  برخوردار باشد. وی باید پذیرای ایده

ای باشد که ذهن   های تدریس باید به گونهو همکاران باشد. روش
یادگیرنده در آن فعال باشد و معلم شرایط یادگیری را فراهم کند  

های تدریس معلمان  و قوه تفکر خالق کودکان را رشد دهد. روش
بایست بدیع  در راستای برانگیختن بارش مغزی در کودکان، می

ارتباط   این  در  باشد.  برخوردار  تازگی  از  و  ( 2014 بوده 
Karashki & et al    از اعتقاد دارند که میزان آگاهی معلمان 

دانشروش تحصیلی  پیشرفت  بر  تدریس  جدید  آموزان  های 
 . ]25[تاثیرگذار است  

بنابراین تدریس فعال به عنوان الزمه تدریس برای خالقیت  
های تدریس فعال را به خوبی فراگیرند و  است. معلمان باید روش

معلمان در درجه نخست  ها را در کالس درس بکار بندند.  این روش
های آموزش خالقیت را دیده باشند و خود از بایستی خود برنامه

ها را به دانش  های خالقیت برخوردار باشند و این مهارتمهارت
آموزان بیاموزند. معلم باید بتواند در کالس عالوه بر کتاب های 
اصلی و از قبل تعیین شده از کتاب های گوناگون دیگر هم بهره  

رد. از شاگردان بخواهد که در کالس گزارش دهند و جلسه بگی
بحث و گفتگوی علمی برای دانش آموزان ترتیب دهد. در انتخاب  
مواد و منابع آموزشی، به روز بوده و از روش و ابزارهای فناورانه  

 جدید و متناسب با هر موضوع تدریس استفاده نماید.  

موجب تحریک  برنامه درسی مغفول ابزاری است تحلیلی که  
گیرندگان در خصو  اینکه  بصیرت، ابتکار عمل و شهود تصمیم

توانستند در برنامه لحاظ کنند و لحاظ نکردند.  چه محتوایی را می 
کند تا قوه تفکر، شهود در این حالت برنامه درسی مغفول کمک می

. از این رو بعد خالقیت  ]26[ریزان تحریک شود  و تخیل برنامه
وان یک بعد مغفول در برنامه درسی علوم تجربی  می تواند به عن

مطر  شود که توجه به آن به هوشیاری برنامه درسی کمک خواهد  
کرد. پرورش خالقیت درکالس هرگز به آن معنی نیست که باید  
شرایطی را به وجود آورد که پر از هرج ومرج باشد یا به معنای آن  

نق و  داد  آزادی کامل  آموزان  دانش  به  به  نیست که  را  ش معلم 
المعارف   از دایره  استفاده  عنوان فردی مسهول درنظر نگرفت. با 
ها، لغت نامه ها، وسایل کمک آموزشی، اسباب بازی، معما و ریره 
که ارلب معلمان می توانند کالس خود را با تعدادی از این وسایل  
مجهز کنند و در دسترس بودن چنین وسایل بخصو  هنگامی  

ت می توان تأثیری قطعی و مهم درپرورش رفتار  که به آن نیاز اس 
ایفا کرد. یادگیری زمانی رخ می دهد که فرد با محرکی   خالق 
جاندار یا بی جان، ذهنی یا عینی و تصادفی یا عمدی ارتباط برقرار 
فراگیری  در  مفهومی  بتواند  که  هرچیزی  دیگر  عبارت  به  کند. 

گیزه های متفاوتی  برانگیزد، موجب یادگیری می شود. معلم باید ان
نیازهای  پاسخگوی  یا  آن  طریق  از  بتواند  تا  آورد  وجود  به  را 
گوناگون باشد که هر دانش آموز به طور انفرادی به آن واکنش  
نشان دهد و همچنین درآراز انگیزه هایی به دانش آموزان داده 
شود که حتما  به موفقیت بیانجامد، زیرا از طریق موفقیت است که  

   .می شود تا به کوشش های خویش ادامه دهدفرد وادار 

 نتیجه گیری
برنامه که  گرفت  نتیجه  توان  می    بر   مبتنی  درسی   بنابراین 

  آموزدانش  هایشاخص  که  بوده   محور   آموزدانش  خالقیت  پرورش
گرفته  در  محوری قرار  دوره    .است   اولویت  بودن  زیربنا  و  پایه 

برای دوره پرورش خالقیت  زمینه  به عنوان  ابتدایی در  بعد  های 
 حل و  کاوشگری مهمترین اولویت در حیطه مفروضات، آموزش

مساله به عنوان مهمترین مولفه در حیطه اهداف، پرورش قوه تفکر  
 خالق به عنوان مولفه دارای اولویت در حیطه محتوا، اکتشافی

یادگیری، و در  -عنوان مهمترین مولفه در حیطه یاددهی  بودن، به
تمجید به عنوان عامل   و تشویق از حیطه ارزشیابی مولفه استفاده

دارای اولویت نخست شناخته شدند. تدریس فعال به عنوان یکی  
از مهم ترین عناصر در پرورش خالقیت دانش آموزان محسوب  

داده شود تا گزارشات   می شود. که در این میان باید ترتیبی اتخاذ
کالسی به صورت متناوب و جلسات بحث و گفتگوی علمی برای  

آموزان ترتیب داده شود. در انتخاب مواد و منابع آموزشی، به  دانش
هر   با  متناسب  و  فناورانه جدید  ابزارهای  و  روش  از  و  بوده  روز 

 موضوع تدریس استفاده شود.  
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به آن مع نی نیست که پرورش رفتار خالق درکالس هرگز 
به  یا  باشد  و مرج  از هرج  پر  آورد که  به وجود  را  باید شرایطی 

آموزان آزادی کامل داد و نقش معلم معنای آن نیست که به دانش
-را به عنوان فردی مسهول درنظر نگرفت. یادگیری زمانی رخ می

جان، ذهنی یا عینی و تصادفی دهد که فرد با محرکی جاندار یا بی
-ط برقرار کند همچنین درآراز انگیزه هایی به دانشیا عمدی ارتبا

طریق   از  زیرا  بیانجامد،  موفقیت  به  حتما   که  شود  داده  آموزان 
های خویش ادامه  شود تا به کوششموفقیت است که فرد وادار می 

اول    .دهد برنامه درسی علوم تجربی دوره  از  ارزشیابی  در زمینه 
اده از تشویق و تمجید،  ابتدایی در راستای پرورش خالقیت، استف

توصیفی، مهارت و  ارزشیبابی  ارزشیابی  بودن  های فردی، جذاب 
آموز از جمله موارد اساسی بودند که مطر  تناسب با فعالیت دانش
ها با توجه به مقتضای سنین این دوره باید از شدند. در ارزشیابی

ارزشیابی نمود.  استفاده  عینی  حالت  ارزشیابی  از  است  الزم  ها 
نتزاعی فاصله گرفته و با حواس پنج گانه کودن مالزم باشد. الزم  ا

هستند  دخیل  برنامه  از  ارزشیابی  هر  در  که  را  معیارهایی  است 
از   ارزشیابی  داد. در  آنها وزن  اهمیت  به  بسته  آنها  به  و  شناخت 
در   را  شاگردان  نباید  تجربی،  علوم  درسی  برنامه  در  خالقیت 

ای قرار داد. بلکه الزم است  شدهچارچوب و قالب از پیش تعیین  
و   اندیشه  اختیار خلق  و  آنها فرصت  به  بارش مغزی  راستای  در 

ارزشیابیایده نمود.  اعطا  را  جدید  دانشهای  برای  باید  آموز  ها 
جذاب باشند. در این سنین، توجه به عالقه و ابتکار عمل کودکان 

ابی با  بسیار اهمیت دارد و برای این مهم، مالحظه تناسب ارزشی
ترین محدودیت های  فعالیت از مهم  است.  اساسی  های کودن 

پژوهش می توان به  عدم همکاری برخی از مشارکت کنندگان 
تکمیل   و  پژوهش  اجرای  مرحله  در  پژوهشگر  با  پژوهش  نمونه 

ها اشاره کرد. همچنین پژوهش حاضر منحصر به دوره  پرسشنامه
ایه های تحصیلی باالتر اول ابتدایی بوده و  تعمیم یافته ها به پ

 باید با احتیاط صورت گیرد. 
می شود   پیشنهاد  حاضر  پژوهش  از  آمده  بدست  نتایج  براساس

با تکیه بر برنامه های درسی که توسعه دهنده اختیارات معلم در  
تصمیم گیری، برنامه ریزی و مشارکت معلمان در طراحی و تدوین  

لمان برای پرورش برنامه درسی علوم تجربی است از پتانسیل مع
خالقیت دانش اموزان به نحو شایسته ای استفاده شود. با توجه به  
مقوله اکتسابی بودن خالقیت، برنامه درسی علوم تجربی بستر ساز  
انتقال این مهم باشد. با رعایت این نکته که مشارکت، از جمله  

می  است،  خالقیت  پرورش  در  اساسی  برگزاری  عوامل  با  توان 
بیشتر دانش    جلسات  و  والدین  معلمان،  شرکت  با  و  مدرسه  در 

آموزان و تسهیم و مشارکت در اداره امور مدرسه توسط هر سه  
گروه، به افزایش جو همکارانه و صمیمی در محیط آموزشی اقدام 
کرد تا پرورش خالقیت دانش آموزان در مدرسه اهمیت بیشتری  

امر صورت   پیدا کند. تبادل و تسهیم اطالعاتی که در نتیجه این
. به معلمان نمایدپذیرد به رشد خالقیت در فراگیران کمک میمی

توصیه می شود از تکنینک های متنوع تدریس برای بروز و رشد  
خالقیت دانش آموزان در برنامه درسی علوم تجربی استفاده کنند.  
علوم   در درس  عملی  پروژه های  و  ها  آزمایش  انواع  بکارگیری 

آموزان و با نظارت معلمان به بالندگی و   تجربی توسط خود دانش 
توجه همچنین  رساند.  می  یاری  آنها  شدن    پیچیدگی   به  خالق 

  و  بررسی   به   آینده  های  پژوهش  شود   می  پیشنهاد  خالقیت،  فرایند
  دانش آموزان  از ازرزشیابی منظور  به متناسب ارزشیابی نوع تعیین
 بپردازد.
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