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الگوی یادگیری خالقیت مشارکتی: یک مطالعه تحلیلی از برنامه درسی علوم  

 دوره ابتدایی 

 2رضامعصومی نژاد،  1دل انگیز شامی 

 
 چکیده

بر اساس الگوی خالقیت مشارکتی    علوم پایه پنجم دوره ابتدایی و تبیین آنکتاب    هدف پژوهش حاضر، تحلیل

جامعه آماری برنامه    تحلیلی برای دستیابی مناسب به داده ها استفاده شد.-در این پژوهش، از روش توصیفی بود.  

بود که حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه   1400-1399درسی علوم پایه پنجم دوره ابتدایی در سال تحصیلی  

گردید.   تحقیق  انتخاب  روایی شامابزار  که  بود  رومی  ویلیام  روش  اساس  بر  محتوا  تحلیل  وارسی  فهرست  ل 

درصد به دست آمد. برای تعیین پایایی آن نیز از روش   87محتوایی آن  توسط متخصصان برنامه ریزی درسی  

  در ادامه محتوای تحلیل شده ابتدا بر  درصد به دست آمد.  85( استفاده شد و ضریب توافق  2019)3ویلیام اسکات

گانه الگوی خالقیت مشارکتی مورد بررسی قرار    5گانه خالقیت علمی و سپس مراحل    6اساس شاخص های  

گرفت. یافته ها نشان داد که خالقیت علمی در سه بخش نوشتاری، تصاویر و سواالت کتاب درسی علوم، مورد  

کید قرار گرفته اند و برخی از استفاده قرار گرفته و شاخص های حل مسئله علمی و فرضیه سازی بیش تر مورد تا

شاخص ها نیز در همه بخش ها کاربردی نداشته اند. هم چنین برنامه درسی علوم، الگوی خالقیت مشارکتی را  

نوشتاری   تر در بخش  بر اساس بخش های سه گانه محتوا، بیش  ولی  قرار داده،  تلفیقی مورد توجه  به صورت 

 نمود داشته است.    

 برنامه درسی علوم، خالقیت مشارکتی، دوره ابتدایی، تحلیل محتوا  کلید واژه ها:
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    نامه پویش در آموزش علوم پایه فصل

 مقدمه 

دوره ابتدایی اولین سطح آموزش رسمی به عنوان شکلی از آموزش برای دانش آموزان است)ساریپا و  

درک  (.  174:  2020،  1ویدیاستوتی یادگیری،  به  آنها  ساختن  قادر  آموزش  از  دوره  این  هدف 

(. 40:  2016،  2و کای استعدادهای بالقوه خود به طور کامل، و مشارکت معنادار در جامعه است)فاروق

برآورده سازند.   را  امروز  دنیای  نیازهای  تا  برخوردار شوند  واجد شرایطی  ازآموزش  باید  افراد جامعه 

ماعی کمک می کنند،  برای دستیابی به این مهم، باید برنامه های درسی مناسبی که به رشد فردی و اجت

و خاص   کلی  اهداف  راستای  در  الزم  شرایط  با  افراد  آموزش  درسی،  برنامه  از  شود. هدف  طراحی 

اردم و  است)سیمسک  در   (.305:  2020،  3سیستم آموزشی  نظر  تجدید  برای  واقع، دالیل مختلفی  در 

(، پیشرفت  346:  0152،  4و باش برنامه درسی وجود دارد. این دالیل شامل بهبود کیفیت آموزش)تای

(، نوآوری و تحوالت در نظریه ها و رویکردهای  38:  2016،  5در علم و فناوری)سونمز و کلیچ اوغلو 

 (.2018، 6تدریس و یادگیری است)وزارت آموزش 

افراد      تغییرات در  اصلی  ابزارهای  از  و   یکی  منابع غنی  و  از مطالب  استفاده  آنها،  ارتقای آگاهی  و 

  ارزشمندی است که در چارچوب کتاب های درسی می تواند راهگشای مسائل آنان در زندگی باشد. 

اهمیت ماندگاری عمل   به مطالعه و  اشتیاق آنها  باعث  پایین  افراد در سنین  به  ارائه کتاب های مناسب 

ان خوبی  آنها به خواندن می شود. به عبارت دیگر دانش آموزان با عادت و عشق به مطالعه، خوانندگ

شوند. عادت خواندن در کودکی بر رشد ذهنی و زبانی آنها تأثیر می گذارد و واژگان آنها را بهبود می  

ساسلوبخشد)آدی   و  راهنمای    کتاب (.2017،  7گوزل  ترین  اهمیت  با  از  یکی  عنوان  به  درسی  های 

مفهوم، خص تعیین چیستی)موضوع،  توجهی  قابل  به طور  هستند که  ...( و  معلمان، محتوایی  و  وصیات 

های   دوره  های  کتاب  در حقیقت،  هستند.  در کالس درس  تدریس   )... و  ، روش  چگونگی)فعالیت 

برنامه  اهداف  راستای  در  باید  تالیف  تحصیلی   پروش  و  آموزش  وزارت  قبول  مورد  درسی  های 

ازپینار و  ینمز، چلیک  کایا،  های درسی    (.251:  2018،  8شوند)ستین  افزایش  در حقیقت، کتاب  برای 

ارتقا  و  علوم  با  رابطه  در  آموزان  دانش  درک  و  مهمی   عالقه  نقش  موضوعات  درباره  آنها  دانش 
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های درسی علوم به عنوان یکی از کتاب های  برنامه  (.در این راستا،9 :2015، 1دارند)آی دوقدو و ایدین 

ینه برای مطالعه موضوعات  درسی محوری،  دانش آموزان را ملزم به توسعه سواد علمی خود و ایجاد زم

  (.2016، 2علمی و همچنین پرورش نگرش مثبت به علم می کنند)داش دمیر 

در      خالقیت  و  نوآوری  به  آموزان  دانش  های  قابلیت  با  متناسب  باید  علوم  درسی  برنامه  طرفی  از 

بینجامد.   آنان  یادگیری  های  حقیقت،    فعالیت  توسعه  در  در  کلیدی  عامل  سازگار، یک  فراگیران 

و در عین حال  نظام آموزشی  شدید    تمایالت   بخشی از   است، قابلیتی که   پاسخگو و توانمند، خالقیت 

بی نظمی از  با ماهیتی  ای  اندرسون  واژه  نیرویی    (.2017،  3اساسی است)جفرسون و  به عنوان  خالقیت 

ا گسترده  طور  به  نوآوری  راستای  در  جوانان  ظرفیت  پرورش  برای  مهارت  حیاتی،  یک  عنوان  به  ی 

 (. 2019، 4حیاتی برای آینده پذیرفته شده است)وزارت آموزش و پرورش

لونی    و  کالرد  مثال  عنوان  المللی)به  بین  های  2014،  5تحقیقات  ظرفیت  عمدی  پرورش  ارزش   )

تعیین کننده در موفقیت آموزشی   به عنوان یک عامل  ثابت  خالقانه در مدارس و جایگاه خالقیت را 

است)لوکاس از    (.2019،  6کرده  دقیق  ترکیبی  و  هستند  ای  پیچیده  های  اکوسیستم  کالس،  فرهنگ 

برای   را  ها  شیوه  و  ها  فردآموزش  منحصربه  های  فعالیت  یادگیری،    خلق  عنوان  برای  یک هدف  به 

کنندمتعالی می  شناسایی  واقع،  ،  در  در  کارآمدفضای  .  نوآوری  در  موفقیت  برای  از    آموزش،کالس 

تعریف می شود)کلمن و الیند یا محیط ها  درسی  منابع   طریق (. خالقیت  96:  7،2020ی آموزشی غنی 

مطالعه   این  در  کرد.  تبیین  مختلفی  های  چارچوب  در  توان  می  را  گوناگون  آموزشی  های  زمینه  در 

محتوای برنامه    (،0162)9و لیسدیانا   8سوسانتینی، ایسناواتی مطابق با الگوی  یادگیری خالقیت مشارکتی  

با   آموزان  دانش  که  ای  نوآورانه  های  فعالیت  میزان  تا  است  گرفته  قرار  تحلیل  مورد  علوم  درسی 

  یادگیری مطالب درسی و درگیری گروهی در آن به دست می آورند، مشخص شود.

فراین    نتایج  طریق  از  جدید  های  ایده  تولید  برای  علمی  مشارکتی  فرایند  یک  شامل  دهای  خالقیت 

گروهی   کار  در  کارایی  و  گروهی  تعامل  انگیزه  گرفتن  نظر  در  با  اجتماعی(  تولید  اجتماعی)فرآیند 
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( اظهار داشت که  2011)2گروسن(. 526: 2020، 1)آستوتیک، سوسانتینی، مادالزیم، محمد و ساپنواست

خال است.  بسط  و  شرح  طریق  از  جدید  درک  تولید  برای  یادگیری  مستلزم  مشارکتی  قیت  خالقیت 

های خالقیت   مهارت  میزان  و  دارد  آموزان  دانش  یادگیری  موفقیت  تعیین  در  مهمی  نقش  مشارکتی 

مامفورد و  مدیروس  دهد)پارتلو،  می  افزایش  را  به  3،2012علمی  نیاز  مشارکتی  خالقیت  یادگیری   .)

تبدی ایده  به  تواند  می  که  را  اجتماعی  محیط  بتوانند  آموزان  دانش  آن  در  که  دارد  شود  شرایطی  ل 

(. وقتی معلم وظیفه ای را در ارتباط  2008، 4طراحی، بسازند و احساس کنند)جونز، میلز، لیتلتون و واس 

با مشارکت دانش آموزان در گروه تعیین می کند، در این صورت هر یک از اعضای تیم می توانند به  

د باید معطوف به انجام  منحصر به فرد بودن کمک کنند و تمام تالشی که دانش آموزان انجام می دهن

همکاری باشد. این وضعیت دانش آموزان را به تمرین مهارت های خالقیت علمی ترغیب می کند، در  

کند می  کمک  ندارند  تیمی  کار  مهارت  که  آموزانی  دانش  به  که  مشارکتی   .حالی  الگوی خالقیت 

خالقیت مشارکتی د( شرح و بسط  دارای مراحل زیر است: الف( شناسایی مساله ب( بررسی ایده ج(  

 (.526: 2020)آستوتیک و همکاران، ایده ه( ارزشیابی فرایند و نتیجه گیری

( نشان  2021)5پژوهش های صورت گرفته در این حوزه عبارتند از: مطالعه آنتیپولو و روگیام جی آر   

و معلمان کمک می    می دهد که برنامه درسی علوم به توسعه فردی و رشد مهارت های دانش آموزان

نماید. مطالعه یاپیچی اوغلو  کند و راهبردهای آموزشی نوآورانه ای را فراهم می  نشان  2021)6اورن   )

های   مهارت  توسعه  برای  تخیل  و  خالقیت  راستای  در  باید  علوم  درسی  برنامه  طراحی  که  دهد  می 

اجتماعی طبیعت علم و مسائل  باشد.    -فرایندی علم،  و معلمی  پژوهش  ( در  2018)7یشرا ریچاردسون 

، سه حوزه کلیدی  کنند  آموزان حمایت می  های یادگیری که از خالقیت دانش   محیط   خود با عنوان  

ش  شامل مشارکت یادگیرنده، محیط فیزیکی و محیط یادگیری را پایه و اساس حمایت از خالقیت دان 

می حسینی)  .دانند  آموزان  و  عباسی  کیان،  فرجی،  پژوهش  که 1400پژوهش  است  این  نشانگر    )  

ترین مولفه در حیطه اهداف، پرورش قوه تفکر خالق به    آموزش کاوشگری و حل مساله به عنوان مهم

-ترین مولفه در حیطه یاددهی  عنوان مولفه دارای اولویت در حیطه محتوا، اکتشافی بودن به عنوان مهم

اصلی در برنامه درسی  حیطه ارزشیابی مولفه استفاده از تشویق و تمجید به عنوان عامل    یادگیری، و در
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( نشان می دهد که  1399علوم در دوره ابتدایی شناخته شدند. پژوهش فرجی، کیان، عباسی و حسینی)

ابتدایی، زمینه درک   برنامه های درسی علوم دوره  فراهم کردن شرایط و بسترهای ظهور خالقیت در 

اهیم اساسی علوم تجربی را با فلسفه، باورها و ارزش های دانش آموزان را ایجاد می کند و به ابعاد  مف

غر مطالعه  انجامد.  می  درسی  برنامه  همان  عناصر  با  ارتباط  در  درسی خالق  برنامه  از  یبی، گوناگونی 

( عبدالملکی  و  خالقیت(  1397اصالنی  ابعاد  علوم  درسی  برنامه  محتوای  که  داد  جمله    نشان  از 

را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج بیانگر این است که بعد انعطاف   پذیری، اصالت، بسط و سیالیانعطاف

با بیش ترین تاثیر و بعد بسط کمترین تاثیر، راهبردی در جهت توسعه خالقیت از طریق پیاده   پذیری 

 سازی آن در کالس های درس دوره ابتدایی است. 

این است که برنامه درسی علوم برای تحقق اهداف باالی سطوح شناختی نیاز    آنچه که اهمیت دارد   

برنامه های   به فعالیت ها و طراحی آنها در محتوای کتاب های درسی دارد. در این صورت، محتوای 

درسی می تواند در دست یابی به اهداف خود موفق باشد. چالش اصلی این است که فعالیت هایی که  

برنامه درسی   توانسته است در کتاب های درسی در  علوم توسط دانش آموزان صورت می گیرد آیا 

انتظار جامعه برنامه ریزان درسی نیز در آموزش مفاهیم و موضوعات درسی، تاکید بر  پیاده شود یا خیر.  

ماهیت نوآورانه در آن است. آنچه که باید گفت این است که دوره ابتدایی به عنوان یکی از مهم ترین  

ره های تحصیلی نقش مهمی در آموزش مهارت های خالقانه دانش آموزان دارد. آموزش مهارت  دو

های   برنامه  در  که  است  موضوعی  آنها  با  آموزان  دانش  برخورد  نحوه  و  ابتکاری  نوع  از  علمی  های 

باید گفت که دغدغه اصلی در مورد محتوای   به آن پرداخت.  توان  به ویژه علوم می  درسی مختلف 

رداختن به بحث خالقیت با رویکرد مشارکتی است. یعنی برنامه های درسی فرصتی را برای خلق علوم پ

ایده های جدید از قبل مطالعه محتوای درسی برای دانش آموزان فراهم آورد و این که آیا می توان  

ررسی نسبت به مشارکتی بودن فعالیت های خالقانه باور داشت، چرا که در سند برنامه درسی ملی و ب

مبانی نظری آن جایگاه نظریه سازنده گرایی اجتماعی به عنوان محور اصلی طراحی فعالیت های دانش  

های   فعالیت  به  پرداختن  درسی  های  کتاب  تدوین  در  بنابراین  است.  گرفته  قرار  تاکید  مورد  آموزان 

شده است. در این  مشارکتی که به  ایجاد خالقیت و نوآوری دانش آموزان منجر می شود، اهمیتی داده  

توانسته   علوم تجربی پنجم ابتداییبرنامه درسی محتوای صورت سوالی که مطرح می شود این است که 

 آموزان تسهیل کند؟ است فرایند یادگیری خالقیت مشارکتی را در دانش 
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 روش شناسی پژوهش 

یادگیری   الگوی  اساس  بر  آن  تبیین  و  ابتدایی  پنجم  علوم  درسی  برنامه  تحلیل  حاضر  مطالعه  هدف 

پژوهش از لحاظ هدف در حوزه پژوهش های کاربردی، و به لحاظ روش گرد  خالقیت مشارکتی بود. 

رویکرد کمی دارای روش های متعددی    .آوری داده ها، از نوع پژوهش کمی با ماهیت اکتشافی است

از نوع تحلیل  برا این مطالعه از روش توصیفی  ی پژوهش و بررسی پدیده های آموزشی است که در 

است.-محتوا)توصیفی شده  استفاده  ها  داده  به  مناسب  دستیابی  برای  پژوهش    تحلیلی(  آماری  جامعه 

 12صفحه و    104که شامل    1400-1399برنامه درسی علوم پایه پنجم دوره ابتدایی در سال تحصیلی  

 بوده و حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه انتخاب گردید.   فصل

 در تحلیل داده ها  از روش ویلیام رومی به صورت ذیل استفاده شد: 

در روش ویلیام رومی تجزیه و تحلیل مبتنی بر سه بخش نوشتاری، غیرنوشتاری و سواالت است. در    

ری واحد تحلیل تصاویر و اشکال و در  بخش نوشتاری واحد تحلیل، جمله بوده، در بخش غیر نوشتا

 بخش سواالت، واحد تحلیل عبارات سوالی است.  

 بخش نوشتاری: 

 برای تحلیل جمالت از سه مولفه غیرفعال، فعال و خنثی استفاده شد.  

بیان حقیقت: بیان ساده ی مفروضات و یا  ( aعبارات مربوط به مقوله جمالت غیر فعال عبارتند از:     

است. پذیرفته  انجام  دانش آموز  از  غیر  فرد دیگری  به وسیله ی  یا اصول  ( b  مشاهداتی که  نتایج  بیان 

و   مفروضات  بین  ارتباط  ی  درباره  کتاب  نویسندگان  توسط  شده  ارائه  نظرات  ها(:  )تعمیم  کلی 

تعاریف: جمله هایی که برای توصیف و تشریح یک واژه یا اصطالح آورده می (c  موضوعات مختلف

 سواالتی که در متن آورده شده و پاسخ آنها بالفاصله به وسیله ی مولف داده شده است. (d ود.ش

فعال شامل:     مقوله جمالت  به  پاسخ  (  eعبارات مربوط  دانش آموز  تا  ایجاب می کند  سواالتی که 

ایجی را  ( از دانش آموزان خواسته می شود نتfهای داده شده به مفروضات باال را تجزیه و تحلیل کند.  

( دانش آموزان آزمایشی را انجام داده، نتایج حاصل را تحلیل  gکه خود به دست آورده اند بیان کنند.  

اینکه مسائل عنوان شده را حل کنند.   ( سواالتی که پاسخ آنها در متن نیامده است، و برای  hکنند یا 

 جلب توجه دانش آموزان ارائه می شود.

دانش آموزان تصاویر یا مراحل انجام  (  iوله جمالت خنثی عبارتند از:  در نهایت عبارت مربوط به مق  

یک آزمایش را مورد مالحظه قرار دهند. به طور کلی، جمالتی که در هیچ کدام از مقوله های فوق  

 ( سواالت مربوط به معانی بیان در این مولفه قرار گرفتند.jنگنجد، و هم چنین 
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 گیری متن از رابطه زیر به دست می آید:  متناسب با موارد ذکر شده، ضریب در

 

 = 
مجموعه مقوله های فعال 

مجموعه مقوله های غیر فعال 
 = Z     آموز با متن کتاب ضریب درگیری دانش       

F(e+f+g+h)

Q(a+b+c+d)
 

 

 بخش غیر نوشتاری: 

تصاویر   عبارت  شد.  استفاده  خنثی  و  فعال  غیرفعال،  مولفه  سه  از  هم  اشکال  و  تصاویر  تحلیل  برای 

تصاویری که از آنها برای تشریح موضوع خاص استفاده شده است، می شود. مقوله  (aغیرفعال شامل  

ده شده  ( تصاویری که از دانش آموز می خواهند با استفاده از موضوعات داbفعال در تصاویر عبارات  

و   انجام دهند،  را  یا آزمایشی  تشریح شیوه ی جمع آوری وسایل یک  cفعالیت  برای  ( تصاویری که 

می دربر  را  است،  شده  آورده  عبارت  آزمایش  خنثی  مقوله  هم  آخر  در  در  dگیرد.  که  تصویری   )

 هیچکدام از مقوله های فوق نگنجد، را شامل می شود.  

 یری تصاویر از رابطه زیر به دست می آید:  مطابق با مقوالت ذکر شده، ضریب درگ

 

 = 
مجموعه مقوله های فعال 

مجموعه مقوله های غیر فعال 
F(b+c)   کتاب تصاویرآموز با  ضریب درگیری دانش                       

Q(a)
    Z =  

 بخش سواالت: 

سوالی  (  aدر نهایت برای تجزیه و تحلیل سواالت از دو مقوله غیرفعال و فعال استفاده شد. عبارات    

و   یافت،  کتاب  در  توان  می  مستقیم  طور  به  را  آن  پاسخ  نقل  bکه  به  مربوط  آن  پاسخ  که  سوالی   )

( سوالی که برای پاسخ به آن، باید دانش آموز از  cتعاریف است، مربوط به مقوله غیر فعال و عبارات  

( سوالی که  dآموخته های خود در درس جدید و نتیجه گیری در مورد مسائل جدید استفاده کند، و  

 حل کند، به مقوله فعال ارتباط دارد.ی خاصی را در آن از دانش آموز خواسته شده مسئله 

 ضریب درگیری بخش سواالت نیز عبارتند از:  

 = 
مجموعه مقوله های فعال 

مجموعه مقوله های غیر فعال 
 = Z     کتاب سواالت آموز با  ضریب درگیری دانش                 

F(c+d)

Q(a+b)
 

 

 برگرفته از روش تحلیل ویلیام رومی استفاده شد. برای تفسیر نتایج به دست آمده از از دامنه اعداد 
 



    نامه پویش در آموزش علوم پایه فصل

 : سنجش سطح فعالیت دانش آموزان 1جدول 

ضریب درگیری بر اساس دامنه  نوع محتوا 

 اعداد 

 وضعیت آموزشی 

 حافظه محور  0/ 4کمتر از  غیرپژوهشی

 اکتشافی 5/1و   0/ 4بین  فعال

 عدم ارائه اطالعات  5/1بیش تر از  غیرفعال

 

که  ابزار جمع آوری داده ها چک لیست وارسی محتوا بر اساس مولفه های روش ویلیام رومی است  

برای تعیین روایی فهرست وارسی تحلیل محتوا، از روش روایی محتوایی و نظر متخصصان استفاده شد  

محتوایی   روایی  میزان  اندازه   87/0و  ابزار  پایایی  تامین  برای  آمد.  دست  ویبه  روش  از  لیام  گیری 

اختیار  2019اسکات) در  محتوا  تحلیل  فرم  که  صورت  بدین  شد.  استفاده  صاحب  4(  از  نظران نفر 

  درصد به دست آمد.   85/0های ذیل  ریزی درسی قرار گرفت که ضریب توافق آنها بر اساس داده برنامه

محتوای  اطالعات به دست آمده از طریق روش تحلیل ویلیام رومی در جدولی قرار داده شده و حجم  

فعال کتاب درسی بر مبنای عبارات فعال سه بخش نوشتاری، غیرنوشتاری و سواالت به صورت کمی 

گانه  مشخص شد. در ادامه ابتدا هر کدام از قسمت های سه گانه فعال برنامه درسی با شاخص های شش

این شاخص ها در عبارات فعال هر از هرکدام از  بخش محتوا    خالقیت علمی تطیبق و مقدار استفاده 

الگوی خالقیت مشارکتی،  از  برخورداری کتاب درسی  میزان  تبیین درست  برای  و سپس  تعیین شده 

گانه الگو با میزان شاخص های خالقیت علمی موجود در برنامه درسی علوم مقایسه و به تبیین   5مراحل 

 و تشریح آن پرداخته شد.

  

 : مراحل الگوی خالقیت مشارکتی 2جدول

 مراحل مولفه ها

 افزایش کنجکاوی و عالقه دانشجویان

 درک با فعالیت هایی مانند نمایش، مشاهده پدیده عالئم جسمی که در زندگی روزمره  -

ارائه انگیزه در قالب یک پدیده یا سوال از دانش آموزان برای درگیر شدن در فرایند    -

 یادگیری

 ارائه اهداف یادگیری و اهداف حل مسئله  -

 

 

 شناسایی مسئله
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 کاوش در ایده های خالق 

راهنمایی دانش آموزان برای استفاده از طرح، فرآیند جذب و تطبیق برای بدست آوردن  -

 حقیقت اطالعات آموخته شده در مورد خالقیت علمی 

 راهنمایی کشف برای کمک به اختراع و کشف)داربست سازی( -

علمی دانش آموزان از طریق تفکر و همکاری ایجاد فرصت هایی برای توسعه خالقیت  -

 شخصی 

 

 

 کشف ایده

 فعالیت در فرایند خالقیت مشارکتی 

 انجام آزمایش و کسب اطالعات  -

 تجزیه و تحلیل داه ها و نتیجه گیری  -

خالقیت  

 مشترک 

 توضیح ایده های خالقانه 

 ارائه ایده های تولیده شده به گروه ها   -

 نقد ایده ها  -

 دستیابی به راه حل   -

 

 شرح ایده

 ارزیابی نتایج ایده های خالقانه 

 توانایی تجزیه و تحلیل، تلفیق ایده ها، تفصیل و نتیجه گیری کل فرایند خالقیت اشتراکی -

 بازخورددهی معلمان  -

 راهنمایی معلمان در فرایند نتیجه گیری اشتراکی دانش آموزان  -

فرایند  

ارزشیابی و  

 نتایج

 .(526: 2020)آستوتیک و همکاران، 

 یافته های پژوهش

این   سواالت    متن  پژوهش در  و  تصاویر  متنی،  درون  های  نوشته  شامل،  ویلیام    بر کتاب  روش  اساس 

بررسی تحلیل   رومی  کار،.  شد  و  این  پنجم    12تمامی    برای  پایه  علوم  درسی  کتاب  به  مربوط  فصل 

متناسب با آن ارزیابی نسبت به مقوله های سه    و   تحلیل  به صورت جداگانه  1399تالیف شده در سال  

 از لحاظ، متن، تصاویر و سواالت انجام گرفت.   کل کتابگانه)فعال، غیر فعال، خنثی( در 

 

 

 

 

 

 



    نامه پویش در آموزش علوم پایه فصل

 عال روش ویلیام در برنامه درسی علوم پایه پنجم ابتدایی : فراوانی مقوله های فعال و غیرف 3جدول 

صفحات 

 فصل

  تعداد مقوله فعال  تعداد مقوله غیرفعال 

نوان ع

 فصل

ردیف  

 فصل
 متن تصاویر  سوال  متن تصاویر  سوال 

 اول زنگ علوم  5 1 3 2 2 1 6-1

ماده تغییر می   13 7 8 6 3 1 16-7

 کند 

 دوم

 سوم  رنگین کمان  9 7 8 10 2 3 24-17

برگی از   15 6 7 8 7 2 34-25

 تاریخ زمین 

 چهارم

 پنجم حرکت بدن 13 2 18 11 12 3 44-35

 ششم  ( 1چه خبر؟) 12 3 12 14 7 5 52-45

 هفتم ( 2چه خبر؟) 14 4 3 19 7 6 62-53

کارها آسان  7 4 4 5 3 1 68-63

 (1می شود)

 هشتم

کارها آسان  6 7 6 17 13 1 78-69

 (2شود)می 

 نهم

خاک با   10 8 5 18 1 3 88-79

 ارزش

 دهم

بکارید و   11 4 5 11 3 2 98-89

 بخورید 

 یازدهم

از ریشه تا   5 3 5 12 3 1 104-99

 برگ 

 دوازدهم
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 الف( ضریب درگیری دانش آموز در  بخش نوشتاری 

 

 

به   بررسی یافته های به دست آمده از بخش نوشتاری کتاب درسی نشان می دهد که متون ارائه شده 

دانش آموزان بیش تر در پی تحقق اهداف سطحی دانش نیست، بلکه محتوا سعی می کند ساختار رشته  

دانش   ماهیت  بدین صورت که  دبدهد.  یاد  دانش آموزان  به  مفهوم سازی  را در یک وضعیت  درسی 

وعی رشته درسی علوم فقط یادگیری صرف از طریق آموزش معلم و حفظ و تکرار دوباره آن  موض

توسط دانش آموزان نیست، بلکه این دانش آموز است که در تعامل فعال با محتوای دانش قرار دارد و  

  سعی می کند به پردازش داده های محیطی پرداخته و و مفاهیم را در بطن خود موقعیت واقعی به دست 

آورد. در این شرایط می توان گفت که نسبت دانش آموز به محتوا در یک حالت سازنده قرار دارد و  

افتد. در بررسی فصل های مختلف می توان   اتفاق می  معناسازی مفاهیم درسی به صورت عمیق تری 

ی،  گفت که میزان ارائه اطالعات درباره مفاهیم متناسب با اهداف درسی و موضوعات گوناگون درس

از یک وضعیت ناپایدار برخوردار است. به عبارتی حجم ارائه اطالعات مستقیم در فصل های مختلف  

یا یکدیگر متفاوت است و این نوع ارائه اطالعات، میزان فعال بودن یا غیر فعال بودن فصل های درسی  

دار موضوعی  قرابت  که  هایی  فصل  در  چنین  هم  کند.  می  متمایز  مختلف  های  بخش  در  یا  را  ند 

غیرفعال  نوشتاری  ابعاد  به  قسمت  در یک  محتوا  اند،  شده  ارائه  از یک فصل  تر  بیش  در  موضوعات 

به فعالیت های یادگیری دانش   بیش تر کسب اطالعات را  یا فصل دیگر فرصت  پرداخته و در بخش 

وجه  آموزان محول کرده است. بنابراین در این فصل ها مولف در یک قسمت اهداف دانشی را مورد ت

تاکید قرار می  با کسب دانش مور  تقابل  قرار داده و در بخش های دیگر دانش آموز محوری را در 

 دهد، به صورتی که خود دانش آموز شناخت مطلوب را به دست بیاورد. 

 

 ب( ضریب درگیری دانش آموز در  بخش تصاویر)غیر نوشتاری( 

 

 

Z = 
120

133
= 0/90 

Z = 
56

63
= 0/88 



    نامه پویش در آموزش علوم پایه فصل

میزان پایداری تصاویر    88/0یافته های مربوط به بخش غیر نوشتاری)تصاویر( نشان می دهد که ضریب  

برای   انگیزشی  های  محرک  وجود  و   آموزان  دانش  درگیری  بودن  فعال  استمرار   بر  شده  طراحی 

دانش   درگیری  روند  که  گفت  توان  می  کند.  می  تاکید  تحصیلی   سال  طول  در  مطلوب  یادگیری 

در تصاویر درسی در ابتدا وضعیت افزایشی داشته، و همزمان با آن متن درگیرانه ای در تکمیل  آموزان  

بر   بوده  و بیش تر  ادامه میزان پرداخت به تصاویر فعال کاهشی  ارائه شده است. در  مباحث همدیگر 

های   نوع  3دیگر حوزه  به  تا  است  پرداخته شده  فعال  و سواالت  متن  مانند  محتوای کتاب  از  گانه  ی 

شدت درگیری فعال دانش آموزان با محتوا کاسته نشود. تقریبا از  بخش سوم کتاب روند تصاویر فعال  

به   نسبت  فعال  تصاویر  میزان  کتاب  پایانی  بخش  در  واقع،  در  است.  شده  دنبال  تری  بیش  شدت  با 

عال در سطح  سواالت فعال در یک تزار یکسانی به دانش آموزان ارائه می شود، ولی میزان محتوای ف

 باالتری برای درگیری شناختی دانش آموزان فراهم شده است.  

 ج( ضریب درگیری دانش آموز در  بخش سواالت 

 

 

 

از   یکی  درسی  های  کتاب  در  سوال  طرح  که  دهد  می  نشان  بخش  این  به  مربوط  های  یافته  بررسی 

دانش آموزان در   میزان درگیری  اصلی سنجش  به طور کلی  ابزارهای  است.  یادگیری مطالب درسی 

ارائه سواالت فعال در این کتاب درسی در وضعیت بهتری قرار دارد. هر چند ضریب درگیری .... نشان  

می دهد که محتوا در بخش سواالت باالتر از قابلیت علمی دانش آموزان ارائه شده است. باید گفت  

اش بیش تر می توان متوجه شد که در فصل هایی  که هرچند سواالت سطح باالتری دارد ولی با کنک

که سواالت درگیرانه زیاد هستند، این بخش برای هماهنگی با متن نوشتاری و درک بهتر محتوا ارائه  

تصاویر   از فصل ها که در آن   دادن  بخش هایی  پوشش  برای  اند. هم چنین سواالت درگیرانه  شده 

طرفی بشتر بودن حجم سواالت فعال نسبت به سواالت    فعال حضور کمتری دارد، ارائه شده است. از 

 غیرفعال به دلیل ماهیت موضوع و اهدافی است که در هر فصل به آن پرداخته می شود. 

پایه   توان گفت که محتوای کتاب درسی علوم  مقوله می  این سه  با  رابطه  ارزیابی کلی کتاب در  در 

بخش   که  صورت  بدین  دارد،  قرار  درسی  مباحث  یادگیری  برای  مطلوب  وضعیت  یک  در  پنجم 

Z = 
84

29
= 2/89 



 13   ... الگوی یادگیری خالقیت مشارکتی: یک مطالعه

تولید   در  آنها  سازنده  نقش  و  آموزان  دانش  های  فعالیت  توسعه  راستای  در  غیرنوشتاری  و  نوشتاری 

آگاهی مفاهیم علوم طراحی و تولید شده است، هرچند بخش تصاویر هم در تعدادی از فصل دانش و  

های کتاب در این راستا قدم برداشته است، ولی تعدادی از آنها قابلیت ها و توانایی های موجود دانش  

در کل   ها  بخش  این  از  هریک  بررسی  روند  هم چنین  است.  داده  قرار  توجه  مورد  کمتر  را  آموزان 

تاب درسی نشان می دهد که قسمت نوشتاری اولویت اصلی مولفان در آموزش مطالب درسی استو  ک 

 این کار می تواند به دلیل تاکید آنها در یادگیری مفاهیم اصلی رشته های علمی در دوره ابتدایی باشد.   

با ارتباط  در  محتوا،  تحلیل  گانه  سه  مقوالت  از  آمده  دست  به  های  داده  حاضر  پژوهش  مفهوم    در 

نوشتاری،   بخش  در  فعال  های  مقوله  ارتباط  ابتدا  در  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  خالقیت 

با شاخص های   -2کاربرد غیر معمول-1گانه مهارت خالقیت علمی شامل    6غیرنوشتاری و سواالت 

فنی   بندی-3تولید  علمی      -4فرضیه  مسئله  خالق -5حل  علم  -6 آزمایش  آدی محصول  و  ، 1)هو 

بررسی شده و سپس مراحل  و مولفه های الگوی خالقیت مشارکتی و میزان کاربست آنها  در   (2002

 محتوای تالیف شده، تشریح شده است.   

   ( مقوله های سه گانه  برنامه درسی و خالقیت علمی1

 ( بخش نوشتاری و خالقیت علمی 1-1

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Hu & Adey 



    نامه پویش در آموزش علوم پایه فصل

 بخش نوشتاری : مطابقت شاخص های خالقیت علمی با مولفه های فعال   4جدول 
 

 

محصول  

 علم

 

 

آزمایش  

 خالق 

 

 

 

حل مسئله 

 علمی 

 

 

فرضیه  

 بندی

 

 

تولید  

 فنی

 

 

 

کاربرد 

 غیرمعمول 

 

 

 شاخص های خالقیت علمی

 

 

   

 

)بخش   مولفه های محتوا

 نوشتاری( 

2 0 4 0 0 0 e )  سواالتی که ایجاب می کند تا دانش

آموز پاسخ های داده شده به مفروضات  

 تحلیل کند. را تجزیه و 

4 0 0 3 10 4 f  از دانش آموزان خواسته می شود )

نتایجی را که خود به دست آورده اند،  

 بیان کنند. 

4 14 5 0 0 0 g  دانش آموزان آزمایشی را انجام )

داده، نتایج حاصل را تحلیل کنند یا  

 اینکه مسائل عنوان شده را حل کنند. 

8 0 12 43 0 7 h آنها در متن نیامده  ( سواالتی که پاسخ

است، و برای جلب توجه دانش آموزان  

 ارائه می شود. 

 

نشان می دهد که در بخش نوشتاری، شاخص های خالقیت علمی در مولفه    4یافته های جدول شماره  

دانش   برای  شده  فراهم  علمی  لحاظ خالقیت  از  متن  عبارتی  به  دارند.  مهمی  جایگاه  متن   فعال  های 

وضعیت   در  های  آموزان  شاخص  تمامی  که   شود  می  استنباط  چنین  این  است.  گرفته  قرار  مناسبی 

در درجات  یکدیگر  به   نسبت  توزیع آن  میزان  هر چند  دارند،  فعال  حضور  های  مولفه  در  خالقیت 
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توزیعی شاخص    ز  ترا  نوشتاری،   بخش  واقع در  است. در  قرار گرفته  در     "محصول علم  "متفاوتی 

یت مطلوبی دارد، ولی از لحاظ  کاربست در محتوای  برنامه درسی علوم بعد از  مولفه های فعال،  وضع

های   بندی"شاخص  تو  "حل مسئله علمی"و     "فرضیه  داده ها می  با  با توجه  دارد.  ان گفت که  قرار 

بیش  تاکید  نوشتاری  ابعاد  بخش  از  بر پرورش مهارت فرضیه سازی دانش آموزان به عنوان یکی  تری 

طراحی فعالیت های یادگیری برای یافتن راهکار مناسب توسط دانش آموزان مبتنی    خالقیت علمی و

 بر اطالعات علمی کتاب به صورت مستقیم و غیر مستقیم دارد.

 

 ( بخش تصاویر)غیر نوشتاری( و خالقیت علمی2-1
 : مطابقت شاخص های خالقیت علمی با مولفه های فعال بخش غیر نوشتاری  5جدول 

 

 

محصول  

 علم

 

 

آزمایش  

 خالق 

 

 

 

حل 

مسئله  

 علمی 

 

 

فرضیه  

 بندی

 

 

تولید  

 فنی

 

 

 

کاربرد 

 غیرمعمول 

 

 

 شاخص های خالقیت علمی

 

 

 

 )بخش تصاویر(  مولفه های محتوا

5 12 7 0 6 5 

 

b  تصاویری که از دانش آموز می خواهند با )

استفاده از موضوعات داده شده فعالیت یا  

 آزمایشی را انجام دهند. 

3 7 2 0 6 3 c  تصاویری که برای تشریح شیوه ی جمع )

آوری وسایل یک آزمایش آورده شده  

 است.

 

دهد که در بخش غیر نوشتاری شاخص های خالقیت علمی مورد  نشان می   5های جدول شماره  یافته

انواع آن به دانش آموزان است.   ارائه  از لحاظ  پراکندگی مناسبی  در  توجه قرار گرفته است و دارای 

واقع تصاویر فعال مطرح شده در کتاب درسی علوم بیش تر در راستای طراحی فعالیت های خالقانه با  

شاخص   چند  هر  چنین  هم  است.  بوده  آزمایشی  بندی"ماهیت  جایگاهی    "فرضیه  تصاویر  مبنای  بر 

توان  ندارد، ولی شاخص های دیگر به طور کلی تناسب تقریبا یکسانی در بخش غیرنوشتاری دارند. می



    نامه پویش در آموزش علوم پایه فصل

گفت که تصاویر در برنامه درسی در جایگاهی قرار گرفته است که مهارت های باالی شناختی را برای  

فعال   تصاویر  مولفه  دو  بنابراین  بخشد،  می  تحقق  موضوعی  مختلف  های  موقعیت  در  آموزان   دانش 

 ارتباط مستقیمی با میزان خالقیت علمی دارد.

 

 ( بخش سواالت و خالقیت علمی 3-1

 : مطابقت شاخص های خالقیت علمی با مولفه های فعال بخش سواالت  6جدول 
 

 

محصول  

 علم

 

 

آزمایش  

 خالق 

 

 

 

حل 

مسئله  

 علمی 

 

 

فرضیه  

 بندی

 

 

تولید  

 فنی

 

 

 

کاربرد 

 غیرمعمول 

 

 

 شاخص های خالقیت علمی

 

 

  

 )بخش سواالت(  مولفه های محتوا

 

21 

 

0 

 

25 

 

0 

 

0 

 

13 

 

c سوالی که برای پاسخ به آن، دانش آموز )

های خود در درس جدید و   باید از آموخته

نتیجه گیری در مورد مسائل جدید استفاده 

 کند. 

5 0 12 4 0 4 d  سوالی که در آن از دانش آموز خواسته )

 ی خاصی را حل کند. شده مسئله

 

 

سواالت، شاخص های خالقیت علمی در  برنامه  نشان می دهد که در بخش     6یافته های جدول شماره  

درسی علوم  توزیع یکسانی ندارد، به عبارتی  سواالت چندین جنبه از خالقیت دانش آموزان را مورد  

توجه قرار داده است، نه تمامی آنها را. در این بخش هدف از ارائه سوال به دانش آموزان بیش تر قرار  

انگیز برای یافتن پاسخ مناسب برای حل مسئله است، بدین    دادن دانش آموز در یک موقعیت چالش

صورت که سواالت رویکرد حل مسئله دارد. در ادامه سواالت در راستای تاکید بر نتایج به دست آمده  

از ساختار علمی محتواست. هم چنین شاخص به کارگیری داده های علمی کسب شده توسط دانش  

دیگر   به  نسبت  مقوله  این  در  مورد  آموزان  تر  بیش  درسی  برنامه  غیرنوشتاری  و  نوشتاری  های  مقوله 
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توجه قرار گرفته است. به طور کلی سواالت فعال در کتاب درسی علوم جهت گیری فرایندی دارد و  

 در گام دوم بر پیامد محوری توجه می کند.

 علوم از دیدگاه الگوی خالقیت مشارکتی ( تشریح برنامه درسی2

 

 
 

 
 
 
 

 (526: 2020)آستوتیک و همکاران، : مراحل الگوی خالقیت مشارکتی)1شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

در تشریح مقوله های سه گانه محتوای برنامه درسی علوم)نوشتاری، غیرنوشتاری و سواالت( با مراحل  

 پنج گانه الگوی خالقیت مشارکتی می توان به موراد ذیل اشاره کرد:  

 الف( بخش نوشتاری و الگوی خالقیت مشارکتی

 
 
 
 
 
 
 

شناسایی 

 مسئله

 

کشف 

 ایده

 

خالقیت 

 مشترک

 

 شرح ایده

 

ارزشیابی 

فرایند و 

 نتایج

 شرح ایده

خالقیت 

 مشترک

 کشف ایده



    نامه پویش در آموزش علوم پایه فصل

 
 
 
 

 
 
 

 

 : رابطه بین شاخص های خالقیت علمی با الگوی خالقیت مشارکتی در بخش نوشتاری  2شکل 

 

یافته های به دست آمده از بخش نوشتاری نشان می دهد که  مراحل الگوی خالقیت مشارکتی با توجه  

به   است،  رعایت شده  محتوا   علمی، در  های خالقیت  مولفه  با  مقایسه  مقام  در  و  آن  های  ویژگی  به 

کدام   هر  تشریح  در  دارد.  درسی حضور  برنامه  متن  در  الگو  این  مراحل   از  کدام  هر  این  عبارتی  از 

مراحل می توان گفت که شناسایی مسئله با آگاهی دانش آموزان نسبت به ساختار کلی موقعیت مساله  

رفع   برای  مختلف  های  راه حل  ایجاد  راستای  در  انگیزه  و  کنجکاوی  ایجاد حس  برای  تالش  و  دار 

شناسا برای  دانش آموزان  دوم  مرحله  در  گیرد.  می  مختلف صورت  های  بندی  با گروه  و  مشکل  یی 

تولید   واقع،  پردازند. در  برای مسئله موجود می  فنی موردنیاز  مفاهیم  به خلق  های مطلوب  ایده  تولید 

ایده و نظر می تواند به صورت اجتماعی یا شخصی هم باشد، در این صورت ایده ها از طریق تعامل و  

اطالعاتی که به دست  مذاکره بین دانش آموزان انجام می شود. در مرحله سوم دانش آموزان بر اساس  

بخش 
نوشتاری

کاربرد غیر 
معمول

تولید فنی

فرضیه 
سازی

حل مسئله 
علمی

آزمایش 
خالق

محصول 
علم

ارزشیابی 

 فرایند و تایج

شناسایی 

 مسئله

 شرح ایده
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آورده اند در موقعیت آزمایشی قرار می گیرند، در حقیقت آزمایش های طراحی شده در کتاب درسی  

برای آنها فراهم کرده است و دانش آموزان   بر اساس  شرایط آزمایش مشارکتی را  آزمایش هایی را 

فرمول بندی مسئله به هدف    خالقیت گروه انجام داده و برای کسب داده ها از طریق تجزیه و تحلیل و 

ایده  یابند. در مرحله چهارم دانش آموزان  نظر دست می  تازه آن  مورد  به دلیل ویژگی  ی گروهی را 

برای حل مسئله به کار می گیرند، در واقع، حل مسائل آموزشی مستلزم استفاده از رویه ها و تفکرات  

بنابراین تشریح ایده، به مثابه کاربرد جدیدی است که در یک موقعیت جدید به کار گرفته می شود،  

آن در شرایط واقعی است که نیازمند قابلیت خالقانه دانش آموزان از طریق ارائه نظرات گروهی است.  

در مرحله پنجم پیامد فعالیت های خالقانه دانش آموزان دارای دو محور اساسی است: اوال این فعالیت  

به تحقق مهارت هایی مانند تجزیه و تحلیل، ترکیب ایده    ها که منبعث از محتوای طراحی شده است،

مانند شناخت   نتیجه محور  پیامدهای  ایجاد  به  ثانیا  و  و غنی سازی تجارب کمک می کند  توسعه  ها، 

از شاخص های خالقیت   عنوان یکی  به  توان گفت که محصول علم  نتیجه می  انجامد. در  علمی می 

 نتیجه محوری به عنوان پیامد خالقیت مشارکتی است.  علمی توجه هم زمان به فرایند محوری و

 

 

 

 

 

 

 القیت مشارکت ب( بخش غیر نوشتاری و الگوی خ 

 

 

 

 شرح ایده



    نامه پویش در آموزش علوم پایه فصل

 

 

 
 

 بخش غیر نوشتاری : رابطه بین شاخص های خالقیت علمی با الگوی خالقیت مشارکتی در  3شکل 

یافته های به دست آمده از بخش غیرنوشتاری نشان می دهد که تصاویر طراحی شده در کتاب درسی 

دنبال   به  آنها  ترتیب  بدین  و  داده  قرار  آموزشی  موقعیت  به  آشنا  شرایط  در  را  آموزان  دانش  علوم  

تولید   و  خلق  القای  با  کتاب  تصاویر  نیستند.  آن  برای  سازی  فرضیه  و  مسئله  ابعاد  در  شناسایی  ایده 

بین اجزای   ارتباطات  به درک  بررسی و مطالعه دقیق آن،  با  دسترس دانش آموزان قرار گرفته و آنها 

مفهوم   عبارتی  به  یا  جدید  مفاهیم  خلق  به  آموزی،  دانش  های  گروه  قالب  در  و  یافته  دست  تصاویر 

ار رفته در تصاویر با  سازی می پردازند. البته حجم و میزان مفهوم سازی بسته به تنوع پدیده های به ک 

یکدیگر متفاوت است.  در ادامه می توان گفت تصاویری که زمینه اشتراک پذیری دانش آموزان را  

برای خالقیت فراهم آورده اند، به دنبال این هستند تا آنها با پردازش ذهنی عناصر تصاویر، به تشریح یا  

بپردازند.   هستند،  جدید  مفاهیم  همان  که  ها  ایده  های  کاربرد  دغدغه  آموزان  دانش  مسیر،  این  در 

آموزشی برگرفته از تصاویر را برای حل مشکل، در یک بافت واقعی جدید هر چند انتزاعی به کار می  

دنبال   به  نوشتاری،  بخش  همانند  درسی  کتاب  تصاویر  بکنند.  علمی حل  روش  به  را  مسئله  تا  گیرند 

دانش آموزان است و محصول محور  فرایندی  های  از طریق    مهارت  را  اهداف  ابعاد دوگانه  بتواند  تا 

بخش غیر 
نوشتاری

کاربرد غیر 
معمول

تولید فنی
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علمی

آزمایش 
خالق
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ارزشیابی 
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 شرح ایده

 کشف ایده
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تصاویر ارائه شده محقق کند. بنابراین خالقیت در این بخش هم به صورت اشتراکی قابل توجیه علمی  

 .  است، هر چند در مراحل مختلف  الگوی خالقیت  شدت و ضعف دارد

 ج( بخش سواالت و الگوی خالقیت مشارکتی

 

 

 

 

 

 

 

 : رابطه بین شاخص های خالقیت علمی با الگوی خالقیت مشارکتی در بخش تصاویر  4شکل 

موقعیت   شناسایی  برای  را  شرایط  سواالت  که  دهد  می  نشان  نیز  بخش  از  آمده  دست  به  های  یافته 

فراهم می کنند، در این صورت فرصت فرضیه سازی بر اساس استدالل  آموزشی از طریق انگیزه بخشی 

که   آنچه  سواالت  بخش  در  شود.  می  فراهم  آموزان  دانش  برای  درسی  محتوای  از  برگرفته  منطقی 

بخش 
تصاویر

کاربرد غیر 
معمول

فرضیه 
سازی

حل مسئله 
علمی

محصول 
علم

ارزشیابی 

 فرایند و تایج

 شرح ایده

 شرح ایده

شناسایی 

 مسئله
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مورد   چنان  و خلق آن  ایده  تولید  به  نسبت  مشارکتی  الگوی خالقیت  که  است  این  شود  می  مشاهده 

ن چیزی که در این بخش اهمیت دارد، ساختار انعطاف پذیر کتاب توجه قرار نمی گیرد، به عبارتی آ 

درسی نیست، بلکه محتوا در این قسمت نظم سازمان یافته تر دارد و دانش آموزان هم نه بر اساس تقکر  

به ایده پردازی ساختار   تاکید دارد،  بر استدالل علمی  تر  بیش  بلکه با کمک تفکر منطقی که  خالق، 

پردازند.   می  دیسیپلینی  یافته  رویکردی  مسئله،  برای حل  هم  دانش آموزان  یادگرفته  تفکرات  کاربرد 

دارد، و ایده های آنها بیش تر استنباط زمینه ای است تا خالقیت آزادانه. در تحقق ابعاد فرایند محوری  

و نتیجه محوری هم سواالت جایگاه مناسبی برای توسعه الگوی خالقیت مشارکتی دارد، به طوری که  

هیت سواالت می تواند به صورت گروهی و در راستای توسعه مهارت های فرایندی و پایانی برای  ما

 دانش آموزان باشد. 

 

 بحث و نتیجه گیری 

مشارکتی   خالقیت  الگوی  اساس  بر  علوم  درسی   برنامه  در  نوآفرینی  میزان  بررسی  به  حاضر  مطالعه 

مختلف نظام آموزشی همواره مورد تاکید بوده و از  پرداخته است. خالقیت عاملی است که  در سطوح  

غنی و  توسعه  برای  مختلفی  چنین  رویکردهای  هم  است.  شده  استفاده  آموزان  دانش  تجارب  سازی 

الگوهایی که درصدد پیاده سازی آن در متن کالس درس بوده اند، سعی کرده اند با تاکید بر ویژگی  

اهداف موردنظر خود این پژوهش سعی شده است که   ها و خصوصیات ویژه ای،  را دنبال کنند. در 

مفهوم خالقیت در زمینه مشارکتی آن در کتاب درسی علوم پایه پنجم ابتدایی مورد بررسی قرار گیرد   

و آنچه حاصل شده است، نتیجه یافته هایی است که از تحلیل دقیق کتاب درسی به عمل آمده است،  

آمد دست  به  های  یافته  بررسی  نشان  بنابراین  مشارکتی،  خالقیت  الگوی  با  مطابق  تحلیل  فرایند  از  ه 

 دهنده ابعاد ذیل است: 

با  1 و  معلمان  از طرف  از آن که  بیش  برنامه درسی علوم  از رویکرد خالقیت مشارکتی در  استفاده   )

جهت  تر  بیش  باشد،  داشته  اجباری  یا  تحمیلی  جنبه  باالدستی  اسناد  به  حمایت  دارد،  گفتمانی  گیری 

گانه در راستای ترغیب دانش آموزان به این جنبه با این  ی محتوای برنامه درسی در مقوله های سه عبارت

نوع از کیفیت یادگیری اشاره می کند، بدین صورت که فعالیت های یادگیری دانش آموزان به نحوی  

ه های  طراحی شده است تا با برجسته کردن اهمیت مشارکت دانش آموزان در شناخت واقعیات و پدید

محیطی در قالب موضوعات گوناگون، روند یا ذهنیت دسترسی بهتر و زمینه سازی برای خودتحققی  

ایده های مناسب را به صورت غیرمستقیم فراهم آورد، یعنی دانش آموزان ناخودآگاه در بافتی قرار می  
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بیش  باشند و  با مسائل آموزشی داشته  برخورد  فعالی در  کنندموضع  تر سازنده و    گیرند که سعی می 

پردازشگر مفاهیم درسی باشند تا حفظ کننده ی صرف آن. بنابراین گفتمانی که در برنامه درسی ایجاد  

می شود، وجود موقعیتی است که انتظارات را به سوی خود دانش آموزان جلب می کند و این دانش  

ند. عبارت خالقیت می  آموزان هستند که در چارچوب گروه به مفهوم سازی عملی پدیده ها می پرداز

تواند هم فردی باشد و هم گروهی، نگرشی است که در این کتاب درسی به دانش آموزان ارائه می  

بشوند.   متمایل  اشتراکی  فعالیت های  به سمت  توانند  دانش آموزان هستند که می  این  نتیجه  شود، در 

ارزشمندی فعالیت های خالقانه    ( بیانگر1399چنان چه نتایج یافته های فرجی، کیان، عباسی و حسینی)

با دیدگاه فلسفی، نگرش ها و ارزش های دانش آموزان است که آنها را ترغیب به کار مشارکتی می  

 کند.

( ارتباط مناسب بین بخش نوشتاری، غیرنوشتاری و سواالت است که زمینه مشارکت جویانه خالقیت  2

اگر   عبارتی  به  فراهم می کند،  دانش آموزان  برای  برنامه  را  از هم در  این بخش در حمایت  محتوای 

کننده  کمک  شود،  می  ارائه  برنامه  درسی  اهداف  راستای  در  پردازی  مفهوم  و  نوآفرینی  شرایط  ی 

از راهبردهای  استفاده  به دانش آموزان،  تفهیم آن  درسی است. در واقع گستردگی موضوع درسی و 

ا به عنوان مکمل، مستلزم  مختلفی را می طلبد و ظرفیت دانش آموزان هم برای  بهتر آنها  رتباط دادن 

بین مقوله های   ابتکار عمل در فعالیت های درسی است. بنابراین ارتباط  مشارکت دانش آموزان برای 

سه گانه و کشف ماهیت این ارتباط و توجیه منطقی آنها در راستای یک هدف، بر مشارکت جمعی  

کند.  دانش  می  تاکید  محور خالقیت  با  های آموزان  یافته  اوغلو) نتایج  یاپیچی  بیانگر  2021اورن  نیز   )

آمیز برای رشد مهارت های فرایندی  ارائه چارچوب برنامه درسی  علوم  با جهت گیری خالقانه و تخیل 

 علمی دانش آموزان است.  -و مسائل اجتماعی

دهنده 3 نشان  محتوا  مختلف  های  بخش  بررسی  کیفیت  (  آنها  از  کدام  هر  که  است  این  کمیت  ی  و 

تمامی   نوشتاری  بخش  حقیقت،  در  دهند.  می  ارائه  آموزان  دانش  برای  خالقیت  مفهوم  از  متفاوتی 

شاخص های خالقیت علمی را در الگوی مشارکتی آن مورد توجه قرار می دهد، با وجود این، تحلیل  

است   دانشی  به  وابسته  آموزان  دانش  پذیری  خالقیت  فرایند  که  است  این  بیانگر  قسمت  از  این  که 

هرچند   خالقیت  ماهیت  بنابراین  است،  نوشتاری  متن  از  برگرفته  علمی  مختلف  موضوعات  ساختار 

مشارکتی،  میزان انعاف پذیری ایده ها را وابسته به چارچوب علمی می کند، یعنی خود اهداف نوشتار  

موضوع محور    هم این نوع خالقیت را بیش تر دنبال می کند، در نتیجه خالقیت اشتراکی دانش آموزان 
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است و انگیزه های دانش آموزان هم باید در راستای آن تعریف شود. هم چنین بخش سواالت کتاب  

از شاخص های خالقیت علمی، فرصت بیش تری را   با وجود دربرداشتن میزان کمتری  درسی علوم، 

مطرح کردن   برای دانش آموزان در فرایند خالقیت  علمی واقعی فراهم می کند، چرا که نوع و نحوه 

بافتی  دانش  به  را  علمی  دانش  بلکه  کند،  نمی  کتاب  علمی   دانش  به  وابسته  کامال  را  آنها  سواالت، 

ایده   به  شده،  یادگرفته  دانش  کاربرد  با  آموزان  دانش  تا  کند  می  تبدیل  عملی  موقعیت  در  موجود 

ر این صورت خالقیت  پردازی و ارائه راهکارهای عملی برآمده از شناخت فردی و گروهی بپردازند. د

می  قرار  تاکید  مورد  را  محوری  فراگیر  نگرش  و  مشارکتی،  اصالنی  غریبی،  پژوهش  نتایج  دهد. 

در راستای خالقیت  در برنامه    پذیری، بسط و سیالیانعطاف(  نیز با تاکید جنبه های  1397عبدالملکی)

 درسی علوم، موید این مطلب است.

یی هستند که بیانگر تاکید محتوا بر انواع آن در فعالیت های  ( شاخص های خالقیت علمی، کیفیت ها4

یادگیری دانش آموزان هستند، در واقع، این شاخص ها در بطن الگوی خالقیت مشارکتی در مراحل 

هر   از  ها  شاخص  که  است  این  کرد  اشاره  آن  به  باید  که  ای  نکته  هستند.  تحقق  قابل  آن،  مختلف 

باید   خالقیت  فرایند  در  و  دیدگاهی  معلم  توانمندی  یادگیری،  موقعیت  به  بسته  و  باشند  داشته  وجود 

دانش آموز و ... می تواند اهداف فردی و گروهی را دنبال کند. در محتوای مورد مطالعه نیز، شاخص  

های خالقیت علمی از طریق اجرای مراحل مختلف در مقوله های سه گانه وجود دارند، ولی با توجه به  

ا مقوله  هر  که  را  این  مشارکتی  خالقیت  مراحل  تمامی  اجرای  شرایط  اهداف،  ماهیت  به  توجه  با  ی 

این   در  که  گفت  توان  می  عبارتی  به  ندارند.  حضور  علمی،  خالقیت  های  شاخص  از  برخی  ندارد، 

موقعیت، خالقیت به صورت یکپارچه و در ارتباط با هم، خال و فقدان عناصر دیگر خالقیت را پوشش  

اید نگرش به کارکرد شاخص های خالقیت علمی، در محتوا باید به صورت کل می دهد، در نتیجه ب

( نشان دهنده ی قابلیت برنامه  2021گرایانه باشد، نه جز به جز. نتایج پژوهش آنتیپولو و روگیام جی آر)

درسی علوم در ارائه راهبردهای ابتکاری در راستای توسعه مهارت های مختلف دانش آموزان با نگاه  

 انبه آن است.   همه ج

دانش   تحقق خالقیت  دنبال  به  ابتدایی  پنجم  پایه  علوم  درسی  برنامه  که  گفت  توان  می  کلی  طور  به 

آموزان با رویکرد مشارکتی است و در این راه، سعی می کند محیط های مختلف یادگیری و تجارب  

های   یافته  که  چنان  هم  نماید،  فراهم  کالس،  از  خارج  یا  کالس  در  را  و  متنوعی  ریچاردسون 

در    می داند. آموزان    خالقیت دانش  متنوع را مبنای توسعه  های یادگیری  محیط  ( طراحی2018میشرا)
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به هر میزان درگیری دانش   نتیجه آن چه که مهم است، رشد این ذهنیت در دانش آموزان است که 

به   ایده های  باشد، کیفیت  تعاملی و کنشگرانه  به صورت  مفهوم سازی موضوعات درسی  آموزان در 

را  دست آمده و کاربرد آن در موقعیت های واقعی کابرد بیش تری دارد و دایره شمول گسترده تری  

 شامل می شود.  

 

 پیشنهادات 

یافته  اساس  پژوهش،بر  این  از:  های  عبارتند  پژوهشی  می   -  پیشنهادات  درباره پیشنهاد  پژوهشی  شود 

پژوهشی درباره نقش شاخص    - جایگاه خالقیت در طراحی برنامه های درسی فرایندی  صورت گیرد.

پژوهشی درباره اثربخشی تعامالت    -  های خالقیت در تدوین برنامه درسی خودکارآمد صورت گیرد.

در شکل  دانش خالقانه  علمی  رفتارهای  ماهیت  گیرد.گیری  رابطه    -  آموزان صورت  درباره  پژوهشی 

  آموزان انجام شود. پذیری مشارکتی در تبیین رفتارهای تحصیلی  دانش های خالقانه و شناخت بین کنش 

شود الگوی خالقیت محور موقعیتی در راستای  پیشنهاد می   -  عبارتند از:هم چنین پیشنهادات کاربردی  

نسبت به    -  اهداف اجتماعی دانش آموزان، در برنامه های درسی دوره ابتدایی مورد توجه قرار گیرد.

راستای   در  خالقانه  درسی  های  برنامه  تدوین  در  مشارکتی  یادگیری  های  فعالیت  نیازسنجی 

دانش  فعالیت توانمندسازی  در  اآموزان  آموزشی  شود.  های  دانش فعالیت   -قدام  اجتماعی  آموزان  های 

برنامه  اهداف   به بسترسازی یادگیری خالقانه دانش آموزان   –  های آموزشی مدارس باشد. جز  نسبت 

 .  اقدام شود های فوق برنامه فعالیت در حوزه در قالب طرح های علمی و پژوهشی دانش آموزی 
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