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 هاي چند پایه و تلفیقیکالس در ه راهبردهاي توسعه خالقیت و نوآوريئارا

 1 سنگتراشانی خدادادي عابدین سید 

  

  چکیده

اشـــد. در این بمی  تلفیقی و پایه چند هايکالس در نوآوري و خالقیت توســـعه راهبردهاي هدف از انجام تحقیق حاضـــر ارائه

صیفی شی برا -تحقیق از روش  تو شامل پیمای ست.  جامعه آماري این تحقیق  شده ا ستفاده  سواالت تحقیق ا سخگویی به  ي پا

 نمونه روش به نفر 74 تعداد کوکران، ولفرم طبق که. باشندمی 1400-1399 تحصیلی سال در ساري شهر ابتدایی دوره معلمان

شه گیري شنا .شدند انتخاب اي مرحله چند اي خو س ساخته براي جمع آوري داده هاي مورد نیاز در این تحقیق از پر مه محقق 

ز آزمون آلفاي اســاس نظر متخصــصــان مدیریت تأیید و پایایی آن با اســتفاده ا که روایی محتوایی آن براســتفاده شــده اســت. 

 در. است شده استفاده تنباطیاس آمار و توصیفی آمار هايروش از ها داده وتحلیلتجزیه . جهتدیمحاسبه گرد 851/0کرونباخ 

فاده شد. کاي است مجذور ازاستنباطی به منظور پاسخگویی به سواالت پژوهش  بخش در و آماري هايمشخصه توصیفی بخش

راي ب درســی برنامه مطلوب الگوي ارزشــیابی روش تدریس، روش محتوا، اهداف،(پژوهش  چهار تا یک ســؤال در نتایج

یدگاه افراد مورد د که داد ابتدایی) نشــان ي دوره در آموزان دانش نوآوري و خالقیت منظور تلفیقی به چندپایه و هايکالس

 ریزيرنامهب علمی کردن،فکر انســانی اســت. همچنین بوده معنادار یکدیگر با و مهارت نگرش دانش، مؤلفه ســه مطالعه در

هاي السک از تک پایه هايکالس تشکیل نُرم کردن جدا تلفیق، رویکرد در آموزش وپرورش کردن عمل ايو حرفه نمودن

  حاضر است. پژوهش پیشنهادهاي اهم از چند پایه و تلفیقی

 
  هاي چند پایه و تلفیقی، کالسنوآوري، خالقیتها: کلیدواژه
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  مقدمه-1

سترده اطالعات، امروزه جامعه  شرفت روز افزون دانش و تکنولوژی و جریان گ ست که با کمک آننیازمند آموزش و مهارتبا پی ها هایی ا

ـــانی به یک انداره علم و تجربه دارد که دیگری آن را ندارد(گنجی و همکاران،  ـــعه علم و فناوری پیش برود. هر  انس بتواند همگام با توس

ست پی ب1391 شه ذهن او نهفته ا برد. این اطالعات زمانی به حرکت در ).  هیچ کس قادر نیست به میزان اطالعات واقعی هر کس که در پو

ها شود جریانی از علم و دانش و تجربیات میان آنشود و در نهایت سبب میای قوی سبب رها شدن آن به بیرون ذهن میآید که انگیزهمی

های متعدد و متنوعی خواهد بود. دانشـــمندان، خالقیت و نوآوری را به صـــورت 3و خالقیت 2جاری شـــود که این همان زمینه ســـاز نوآوری

ست از به کارگیری تواناییتعریف کرده ست. خالقیت، عبارت ا شنگر بعدی از خالقیت و نوآوری ا های ذهنی اند که هر یک به نوعی، رو

شیدن به دیدگاه شدهای بدیع و تخیلی درباره موقعیتبرای ایجاد بک فکر با مفهوم جدید، خالقیت فرایند تکامل بخ ه های مختبف تعریف 

سون ست(گری ). از طرفی فرایندی که کارآفرین با یک ایده خالق و برخوردار از جوانب کاربردی قابلیت ایجاد بک ارزش جدید 2011، 4ا

 آموزشــی نظام درنامند. در همین راســتا آورد، نوآوری میرا از طریق تولید یک کاال ویژه و یا از طریق منابع نو کاالی قبلی بدســت می

 نیروی آموزی،کمبود دانش جمعیت محیطی کمبود ســخت شــرایط اســت. ناپذیر اجتناب واقعیتی پایه چند هایسکال کشــور، وجود

سانی ضای و ان شی، مهاجرت ف شکالت اجباری یا طبیعی آموز سایل و و وجود م صادی و مالی متعدد م ستند عواملی از اقت  امکان که ه

 ورویکرد برنامه با چندپایه ). کالس1392سازند(عرفانی آباد و همکاران،  می محدود پایه های تک کالس با را آموزشی واحد تشکیل

 از ترکیبی دررویکردتلفیقی، اندیشد.می نگرانه کل فراگیران، تدریس ویادگیری به تلفیقی یشیوه که چون دارد. خوبی نزدیکی تلفیقی

 قابل فراوانی با تلفیقی روش بنابراین آموزشی. جلسه یک در پایه یک برای درسی خاص ییک ماده نه دارد. وجود درسی موضوعات

  ).2014، 5است(کاالیان و همکاران استفاده قابل چندپایه در کالس قبولی

سیاری امروزه      ست از ب صان و پرورش و آموزش اندرکاران د ص سی برنامه متخ شته ایویژه توجه تلفیق رویکرد به در  اند. توجه دا

 متوسطه و راهنمایی دورۀ درسی هایبرنامه و به شد آغاز آن از پیش حتی و ابتدایی دورۀ در تلفیقی درسی برنامه طراحی تجربۀ با آنان

 جان مثال برای شمارند. بی اند، کرده معرفی هاییروش و رویکردها و عالقه دارند موضوع این به که متفکرانی	است. یافته گسترش نیز

سی برنامه اجزای برای پیوند 1896سال  در 6دیویی سه میان، ارتباط و در سه جامعه، و مدر سته مدر شگاه به واب سییس  را شییکاگو دان تأ

سی هایکتاب کرد. محتوای ضوع با معمول، طور به در سی مثال مباحث برای	 .شود می سازماندهی و تدوین مجزا های مو  کتاب در

 می یاد هم از جدا کامالً صورت به را مطالب درسی نیز آموزان دانش و است شده ارائه مجزا بخش چهار در راهنمایی اول پایه علوم

 و جامعه با درســی های برنامه ارتباط افزون روز و اهمیت جامعه و فرد هاینیاز گســترش آوری،فن و علم پیشــرفت. همچنین گیرند

 را ارتباط این که رویکردهایی به را دارند اتکا مجزا های موضوع و درسی به موضوعات که درسی هایبرنامه تغییر ضرورت بازارکار،

هایی چه در داخل و خارج کشور در رابطه ، پژوهشهای چند پایه و تلفیقیکالسبا توحه به اهمیت  . نمایاند پیش می از بیش آشکارکنند،

 پایه چند مدارس در تلفیقی تدریس های روش و بررسی )، به1394همکاران( و مرتضویبا این موضوع انجام شده است. به عنوان نمونه 

شان یافته ها .پرداختند سی در آموزش دریافت که داد ن ستفاده الگو این از معلم که کال  تواند یادگیری می افزایش بر عالوه کند می ا

 برگرفته ترکیبی الگوی یک ارائه اساس به همین یابند. بر آگاهی خود رفتاری و انفرادی اخالقی شناختی اجتماعی، رشد مراحل درباره

 سـیسـتم و انفرادی یادگیری، در یاران پردازی، بدیعه مفهوم کاوشـگری، دریافت اسـتقرائی، دهنده،سـازمان پیش تدریس الگوهای از

  .شد پرداخته وبررسی های کالس در تدریس برای رفتاری

                                                
٢ Innovation 
٣ Creativity 
٤ Grierson 
٥ Kalaian et al 
٦ John Dewey 
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 هایکتاب تهیه حوهن بررسی چندپایه به هایدرکالستلفیقی  درسی برنامه عنوان طراحی با ایمطالعه )، در1394آبادی ( مهدی و احمدی

سی شکل جهت چندپایه هایدرکالس تلفیقی بارویکرد در سی هایکتاب زیاد حجم و وقت کمبود رفع م ست پرداخته در  اهکارر و ا

شنهادی شگران پی شکل، رفع برای پژوه سازی و تلفیقی رویکرد با هاییکتاب تدوین این م  مدارس از سمدار اینگونه هایکتاب جدا

 است. عادی

ــی هایبرنامه به کنند که کودکان)،   بیان می2014(7 جین      ــبینیغیرقابل هایتجربه با را هاآن که درس زده هیجان و کرده مواجه پیش

ستلزم هاییبرنامه چنین اجرای و دارند نیاز نماید، ست؛ خالق معلّمان وجود م  خالق معلّمان بهخالق  آموزان دانش دیگر، عبارت به ه

سم، و تخیل ترتیّب، برانگیزنده و نظم از برخورداری ضمن که نمایند فراهم را محیطی بتوانند که معلّمانی دارند. نیاز  و کنجکاوی تج

  شوندمی تلفیقی هویدا آموزش هایشیوه در آموزشی هایمحیط اینگونه .باشد ماجراجویی

ست، خالقیت بر هنر تأثیر مؤید اینکه ضمن دو این پژوهشی های)، یافته2011(9دانکین و8نیوتن       آموزشی هایمحیط این که بیانگر ه

  است. تلفیقی آموزشی شیوه تأثیر از ناشی این خالقیت و شوندمی نفساعتمادبه و پردازی ایده قدرت افزایش باعث خالقیّت، برانگیزنده

سط کالس یک پاپه در چند آموزان دانش آن در که شود می اطالق ابتدایی آموزش در تدریس از نوعی به پایه چند تدریس       تو

ست هاییموقعیت ، پایه چند از آموزش منظور که کرد تعریف توان می اینگونه یا شوند و می داده آموزش معلم یک  ها آن در که ا

 آمیختن هم در تلفیقی رویکرد با بینند. تدریس می آموزش کالس یک در هستند همه متفاوت توانایی و سن نظر از که آموزانیدانش

ضوعات سی مو سی مختلف مواد محتوایی هایحوزه همان یا در ست ازآن چندپایه یا یک در در  در پایه نچندی آموزاندانش که جا ا

 نوع از این با بیبسیارخو همخوانی تلفیقی درسی برنامه.روبروهستند  واحد معلم یک با و اند، ترکیبی یو مجموعه آمیخته کالس یک

 فراهم آموزان دانش العمرو مادام عمیق یادگیری هایزمینه ایجاد برای را مطلوب و الزم موقعیت و شرایط اتفاقاً که زیرا دارد. هاکالس

ضوع می سی ریزیبرنامه حوزۀ در مباحث مهمترین از تلفیق سازد مو ست شده شناخته در ست تلفیقی برنامه	.ا  مجموعه زا عبارت ا

 و نظام الگو، ورتص به را مشترک و دانش اطالعات از ای همجموع نگرکل نگاهی با تنها نه که شده ریزیبرنامه یادگیری هایتجربه

 طریق آن از و داده فزایشا نو هایارتباط کشف یا و دریافت را برای یادگیرنده توانایی بلکه	دهد،می قرار یادگیرنده اختیار در ساختار

ساختارهای هانظام الگوها، خلق سوی به را او سید برنامۀ تلفیق از منظور دیگر عبارت به یا	دهد.می سوق جدید و   و دادن ارتباط ر

سی برنامۀ آمیختن محتوای درهم سجام هدف تحقق منظور به در ست.  فراگیران یادگیری تجربیات ان ستا با ا توجه به اهمیت در همین را

ـــر ارائهدانش خالقیت و نوآوریدر  های چند پایه و تلفیقی کالس ـــعه راهبردهای آموزان هدف از مقاله حاض  در نوآوری و قیتخال توس

  شند.بامی ذیل شرح به مطالعه این در پژوهش هایسؤالباشد. همچنین در همین راستا تلفیقی می و پایه چند هایکالس

  اند؟  کدام داییابت یدوره در آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور چندپایه به هایکالس برای درسی برنامه مطلوب اهداف -1

سب محتوای -2 سی برنامه الگوی منا  ابتدایی یهدور در آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور چندپایه به هایکالس برای در

 اند؟ کدام

ــب تدریس روش -3  یورهد در آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور چندپایه به کالس برای درســی برنامه الگوی در مناس

 است؟ کدام ابتدایی

شیابی روش -4 سب ارز سی برنامه الگوی در منا  یدوره رد آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور چندپایه به کالس برای در

 است؟ کدام ابتدایی

  روش اجراي پژوهش-2

ضر از نظر اهداف، کاربردی و از نظر روش به  صیفی و چون از روش پژوهش حا ست توجه دارد  تو ضعیت آنچه رخ داده ا دلیل اینکه به و

شده است، لذا آن نماید پیمایشی است. در این تحقیق از روش پیمایشی جهت گرد آوری اطالعات استفاده ای استفاده میروش پرسشنامه

                                                
٧ Jean 
٨ Newton 
٩ Donkin. 
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 1400-1399ان دوره ابتدایی شهر ساری در سال تحصیلی شامل معلم پژوهش آماری های میدانی قرارداد. جامعهتوان در زمره تحقیقرا می

شند. می شه گیری نمونه روش به نفر 74 تعداد فرمول کوکران، طبق کهبا  فراوانی توزیع 1شدند. در جدول  انتخاب ای مرحله چند ای خو

  نشان داده شده است. )کوکران فرمول اساس بر(معلمان دوره ابتدایی شهر ساری  آماری جامعه

  )کوکران فرمول اساس بر( ساری شهر ابتدایی دوره معلمانتوزیع فراوانی جامعه آماری  :1جدول 

  نوع مدرسه                    

  دوره

  مدارس غیردولتی پسرانه  مدارس غیردولتی دخترانه  مدارس دولتی پسرانه  مدارس دولتی دخترانه

  16  11  23  24  ابتدایی

  

شامل ابزار شنامه اندازه گیری پژوهش  س شنامه ساخته بود، محقق پر س  این و طراحی گردید؛ لیکرتی سبک به سؤال 140حاوی  ایپر

سطح  که در 493/0با  برابر پرسشنامه محتوایی روایی گردید. مقدار آوریجمع و توزیع منظور پاسخگویی، ماری بهآجامعه  بین پرسشنامه

  مورد تایید قرار گرفت. 851/0و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  .است بوده معنادار 05/0

صیفی آمار روش از هاداده تحلیل جهت صد، فراوانی، مانند تو  به معیار میانگین، انحراف شامل مرکزی گرایش هایاندازه و نمودار در

ست اطالعات تجزیه و تحلیل منظور شنامه از آمده به د س سؤاالت برای و هاآزمودنی هایویژگی و هاپر  آمار روش از پژوهش تحلیل 

ستنباطی ستگی ضریب شامل ا سی جهت همب شنامه پایایی تعیین جهت کرونباخ ضریب آلفای متغیرها، بین رابطه و روایی برر س ها و پر

  .است استفاده شده نیز کای مجذور نظرات معلمان از سنجی اثر منظوربه

  ل):(تجزیه و تحلیها  یافته-3

  دهندگان پاسخ شناختی جمعیت هايالف) ویژگی

ند. مورد بررسـی قرار گرفت )کاری،سـابقه و تحصـیالت میزان سـن، نظیر (جنسـیت، ییمتغیرها بخش توصـیفی جمعیت شـناختی پژوهشدر 

نتایج فراوانی ســـابقه خدمت .  بوده اســـتدهندگان مرد بیشـــترین فراوانی مربوط به پاســـخگویان نشـــان داد نتایج فراوانی جنســـیت پاســـخ

گویان نشان داد  تایج فراوانی مدرک تحصیلی پاسخن .هستند ،%) 05/47( 11-20 کاری سابقه دهندگانپاسخ که اکثر گویان نشان دادپاسخ

  هستند.  لیسانس فوق مدرک دارای دارای نفر 22 مدرک لیسانس، دارای پاسخ دهندگان از نفر 52

  

  )ده ها (آزمون هاي آماريب) تحلیل دا

 ابتدایی یدوره در آموزانچندپایه به منظور خالقیت و نوآوری دانش هایکالس برای درسی برنامه مطلوب اهداف پژوهش:  اوّل سؤال

  اند؟ کدام

 برای درســی برنامه اهداف مورد دیدگاه معلمان در شــودمی مالحظه 2شــماره  جدول در که همانگونه به دســت آمده نتایج بر اســاس

 دانش: مؤلفه در اســت. مهارت ارائه شــده و نگرش دانش، مؤلفه ســه آموزان درچندپایه به منظور خالقیت و نوآوری دانش هایکالس

 در پنجگانه حواس پرورش و فرهنگی میراث با فراگیر، آشنایی در زیباشناسی سنّن با آشنایی فراگیر، در مختلف ایرسانه سواد ایجاد

صیّت کودک، کلّ پرورش به توجّه نگرش: مؤلفه ره. درو غی فراگیر  خالقیّت پرورش یادگیرنده، شناسیزیبایی هایعالقه به توجّه شخ

 هنری هایجنبه به توجّه محیطزیست، به نسبت کودک نگرش توسعه مهارت: و غیره. در مؤلفه فراگیر در شهود قوه پرورش فراگیر، در

ــتفاده یادگیرنده، بیانقدرت  و توان افزایش یادگیرنده، ــند. برو غیره. می یادگیری هایحوزه همه در احادیث از اس ــاس باش  نتایج اس

ست آمدهبه سی برنامه مطلوب های معلمان در مورد اهدافتوزیع دیدگاه بین د چندپایه به منظور خالقیت و نوآوری  هایکالس برای در

شده کای مجذور مقدار دارد و وجود معناداری ابتدایی تفاوت یدوره در آموزاندانش شاهده  شدمی 467/27برابر با  م سطح  در که با

 نیست خطا و شانس در افراد پاسخ دهنده حاصل های مشاهده شدهفراوانی آماری لحاظ از که دهدمی نشان نکته این .است معنادار 05/0

  .است اهمیّت متفاوت بر تأکید درجات که تفاوت این با دارند زیاد و متوسط نظر، درسی برنامه در اهداف پژوهش هاینمونه اکثر و
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 به چندپایه کالس های برای درسی برنامه مطلوب دیدگاه افراد مورد مطالعه در مورد اهداف از مشاهده شده فراوانی توزیع :1جدول 

  ابتدایی دوره ی در دانش آموزان نوآوری و خالقیت منظور

  شاخص                    

  آماری جامعه

  زباد  متوسط  کم

 درصد  فراوانی  فراوانی درصد  فراوانی

  فراوانی

  فراوانی درصد  فراوانی

  35/51  38  89/41  31  76/6  5  معلمان

Ob= 467/27  

P< 000/0  

D=1 

 یدوره در آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه هایکالس برای درســی برنامه الگوی مناســب محتوای :پژوهش دوم ســؤال

  اند؟ کدام ابتدایی

 به چندپایه هایکالس برای درسی برنامه الگوی مناسب شود دیدگاه معلمان در مورد محتوایمی مالحظه 3شماره  جدول در که همانگونه

ست شده ارائه مهارت و نگرش دانش، مؤلفه سه در  ابتدایی یدوره در آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور  دقت مؤلفه دانش: در .ا

 به مشارکتی تدریس کارگیری الگوهایبه با نظر مورد محتوای آموزش آنها، از گیریبهره حین در هازیبایی انواع و سطوح همه به نظر

سب ضوع، تنا شی فعالیّت تطبیق مو سمانی، شناختی، هایویژگی با آموز  نگرش: مؤلفه و غیره. در آموزاندانش و اجتماعی عاطفی ج

 اصــول و محوری کودک اصــول با کودک پنجگانه پرورش حواس زندگی، روزمره مســائل به انتقادی نگاه محلی، فرهنگ به توجّه

ـــائل به توجّه محوری، بازی  مختلف هایحیطه با محتوا تعادل مهارت: مؤلفه و غیره. در فطرت خداجویی با آموزدانش دینی مس

 زیباشـناسـی، و هنری فنون با معلّم آشـنایی محتوا، سـوی از ترکیبی صـورت به کارگیری آنهابه و پنجگانه حواس به توجّه یادگیری،

شند. برخلقت و غیره می هایزیبایی با محتوا ارتباط ساس با ست آمدهبه نتایج ا سب های معلمان در مورد محتوای توزیع دیدگاه بین د  منا

 و نگرش دانش، مؤلفه سه در ابتدایی  یدوره در آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه هایکالس برای درسی برنامه الگوی

 لحاظ از که اسـت آن مبیّن مطلب اسـت این معنادار 05/0سـطح  در در آماری لحاظ از تفاوت این و دارد تفاوت یکدیگر با مهارت

 برنامه الگوی مناسب در محتوای پژوهش هاینمونه اکثر و نیست خطا و شانس شده افراد پاسخ دهنده حاصل مشاهده هایفراوانی آماری

 که تفاوت این با دارند زیاد و متوسط ابتدایی نظر ، یدوره در آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه هایکالس برای درسی

  .است اهمیّت متفاوت بر تأکید درجات

- کالس برای درسی برنامه الگوی مناسب مورد محتوای دیدگاه افراد مورد مطالعه در از مشاهده شده فراوانی توزیع :3جدول   

  ابتدایی دوره ی در دانش آموزان نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه های

  شاخص                    

  جامعه آماری

  زباد  متوسط  کم

 درصد  فراوانی  فراوانی درصد  فراوانی

  فراوانی

  فراوانی درصد  فراوانی

  24/43  32  24/43  32  51/13  10  معلمان

Ob= 860/17  

P< 005/0  

D=1 

 در آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه کالس برای درسی برنامه الگوی در مناسب تدریس روش :پژوهش سوم سؤال

  است؟ کدام ابتدایی یدوره
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ــماره  جدول در که همانگونه ــود دیدگاه معلمان در مورد روشمی مالحظه 4ش ــب تدریس ش ــی برنامه الگوی در مناس  کالس برای درس

 مؤلفه در .اسـت شـده ارائه مهارت و نگرش دانش، مؤلفه سـه ابتدایی در یدوره در آموزان دانش نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه

سازی :دانش ضای زیبا ضای سازی شاداب تدریس، در فیزیکی ف شبینی تدریس، در فیزیکی ف  هایفعالیّت و رفتار آزاد برای مکان پی

سمت تمام بین هماهنگی میزان به توجّه تدریس، در فردی سی برنامه هایق شیابی برنامه در در سی ارز  مؤلفه و غیره. در تدریس در در

سازی نگرش: ضای زیبا ضای شاداب تدریس، در اجتماعی روانی، عاطفی، ف ستگی تدریس، در عاطفی سازی ف سب آرا  و معلّم منا

ستفاده سب لباس از ا شنایی مهارت: مؤلفه و غیره. در تدریس در شاگرد تزکیّه در وجود ایجاد تدریس، در خاص اّیام در منا  با معلّم آ

 هایفعالیّت انجام تدریس، در فراگیر تفکّر روش بر تأکید تدریس، در قابلیّت زیباییشــناســی با معلّم آشــنایی تدریس، در هنر قابلیّت

 برنامه الگوی در مناسب تدریس های معلمان در مورد روش توزیع دیدگاه بین دست آمدهبه نتایج اساس بر .باشندو غیره. می فعّال و عملی

 دانش، یمؤلفه سه در چندپایه هایکالس ابتدایی برای یدوره در آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه کالس برای درسی

 به اسـت؛ معنادار 05/0سـطح  در آماری لحاظ از مرجع هایبین گروه شـده مشـاهده تفاوت .دارد تفاوت یکدیگر با مهارت و نگرش

شده آماری لحاظ از دیگر عبارت شاهده  صل از فراوانی م سخ دهنده حا ست خطا و شانس دیدگاه افراد پا پژوهش  هاینمونه اکثر و نی

ابتدایی  یدوره در آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه کالس برای درسـی برنامه الگوی در مناسـب تدریس نسـبت به روش

  .است اهمیّت متفاوت بر تأکید درجات که تفاوت این با دارند زیاد و متوسط نظر ،

  

  

 کالس برای درسی برنامه الگوی در مناسب تدریس روش دیدگاه افراد مورد مطالعه در مورد از مشاهده شده فراوانی توزیع :4جدول 

  ابتدایی ی دوره در آموزان دانش نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه

  شاخص                    

  جامعه آماری

  زباد  متوسط  کم

 درصد  فراوانی  فراوانی درصد  فراوانی

  فراوانی

  فراوانی درصد  فراوانی

  30/47  35  43/32  24  27/20  15  معلمان

Ob= 467/23  

P< 000/0  

D=1 

 در آموزاندانش نوآوری و خالقیت منظور چندپایه به کالس برای درسی برنامه الگوی در مناسب ارزشیابی روش :پژوهش چهارم سؤال

 است؟ کدام ابتدایی یدوره

 کالس برای درســی برنامه الگوی در مناســب ارزشــیابی شــود دیدگاه معلمان در مورد روشمی مالحظه 5شــماره  جدول در که همانگونه

ست شده ارائه مهارت و نگرش دانش، مؤلفه سه ابتدایی در ی دوره در آموزان دانش نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه  مؤلفه در .ا

شبینی :دانش صویر، ارائه جهت هاکتاب در سفید صفحات پی شآموزان سوی از غیره و طرح ت شیابی، دان شیابی در توجّه در ارز  ارز

 در درســی عنوان به مربوط پژوهشــهای و موضــوع مطرح کردن ارزشــیابی، کیفی در رویکرد از اســتفاده فرایند، و نتیجه بر همزمان

ــیابی،  مؤلفه و غیره. در کودک در زندگی اولیه مهارتهای آموزش انفرادی، بجای یادگیری یارانه هم گروهی فعالیّتهای ترغیب ارزش

 هنگام دانشــآموزان آثار زیباییشــناســی بُعد به دقت ارزشــیابی، در یادگیری به راجع درونی یادگیرنده رضــایت نمودن فراهم :نگرش

ــیابی، هنگام یادگیرنده در امید آثار، تقویت آن ارزشــیابی  مؤلفه و غیره. در ارزشــیابی هنگام یادگیرندگان در عزّتنفس تقویت ارزش

شیابی، در شاگرد اختیار :مهارت شیابی، در شاگرد آزادی ارز ستفاده ارز سی یبرنامهریز گروه در هنر کارشناس از ا شیابی، در  در ارز

 مورد در کارشناسان و ریزان درسی برنامه مربیان، دیدگاه .و غیره. میباشند ارزشیابی در مدرسه در زیباییشناسی مشاور نظرات از استفاده

 هایتفاوت .دارد تفاوت یکدیگر با دوره ابتدایی چندپایه هایکالس برای مطلوب درســی ریزیبرنامه الگوی در ارزشــیابی روشــهای
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شده شاهده شاهده تفاوت این و دارند تفاوت یکدیگر با آماری از لحاظ مهارت و نگرش دانش، بُعد سه بین افراد مورد مطالعه در م  م

سطح  متغیری دو کای مجذور آزمون تحلیل طریق از شده ست معنادار 0,5/0در  شاهده هایفراوانی آماری نظر از دیگر سخن به ا  م

ــیابی مورد مطالعه در مورد روشدر دیدگاه افراد  شــده  و خالقیت منظور چندپایه به کالس برای درســی برنامه الگوی در مناســب ارزش

صل هاتفاوت این و نیست برابر انتظار مورد هایفراوانی ابتدایی با یدوره در آموزاندانش نوآوری صادف شانس حا  اکثر نیست و و ت

 آموزان دانش نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه کالس برای درسی برنامه الگوی در مناسب ارزشیابی پژوهش نسبت به روش هاینمونه

   .است اهمیّت متفاوت بر تأکید درجات که تفاوت این با دارند زیاد و متوسط نظر ، ابتدایی ی دوره در

  

  

  

 کالس برای درسی برنامه الگوی در مناسب ارزشیابی دیدگاه افراد مورد مطالعه در مورد روش از مشاهده شده فراوانی توزیع :5جدول 

  ابتدایی دور ی در آموزان دانش نوآوری و خالقیت منظور به چندپایه

  شاخص                    

  جامعه آماری

  زباد  متوسط  کم

 درصد  فراوانی  فراوانی درصد  فراوانی

  فراوانی

  فراوانی درصد  فراوانی

  30/47  35  43/32  24  27/20  15  معلمان

Ob= 860/17  

P< 005/0  

D=1 

 برنامه الگوی هایشاخص تفکیک های پاسخ دهندگان بهپاسخ میانگین تناسب، میزان شاخص تعیین و دامنه شدن مشخص از پس

  .است ارائه شده 6شماره  جدول در درسی برنامه هایشاخص به توجه با های چندپایهکالس درسی

 و خالقیت منظور به چندپایه تلفیقی کالسهای ریزی درسیبرنامه الگوی هایشاخص آماری تفکیکهای جامعه پاسخ : میانگین6جدول

  ابتدایی دور ی در دانش آموزان نوآوری

  مهارت  نگرش  دانش  هاشاخص

 ریزیبرنامه الگوی هایهدف

  درسی

7/2  9/2  7/2  

 ریزیبرنامه الگوی محتوا

  درسی

2/2  7/2  8/2  

 الگوی تدریس هایشیوه

  درسی ریزیبرنامه

2/1  2  ¼  

 الگوی ارزشیابی هایشیوه

  درسی ریزیبرنامه

4  9/3  1/4  

  

 7/3میانگین  با دانش مؤلفه اساس بر درسی ریزیبرنامه الگوی هایهدف شاخص شود درمی مالحظه 6شماره  جدول در که همانگونه

شیابی مناسب درجه با 7/3میانگین  با را مهارت و مؤلفه 9/3میانگین  با نگرش مؤلفه  ریزیبرنامه محتوا الگوی شاخص در .نمودهاند ارز

 ارزشیابی مناسب را 8/3میانگین  با مهارت مؤلفه و 7/3میانگین  با نگرش مؤلفه مناسب، نسبتاً 3/3میانگین  با دانش مؤلفه اساس درسی بر

سی ریزیبرنامه تدریس الگوی هایشیوه شاخص این، در عالوه بر .اندنموده ساس بر در  ترتیب به مهارت و نگرش دانش، هایمؤلفه ا
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سب مورد را 4/1 و  4، 4/1هاي میانگین شیابی منا شیابی هايشیوه ریزيبرنامه شاخص قراردادند. همچنین در ارز ریزي برنامه الگوي ارز

  قراردادند. ارزشیابی مورد را4/1 ، 9/3، /4هاي میانگین ترتیب به مهارت و نگرش دانش، هايمؤلفه در درسی

  

  :گیري نتیجه-4

 پژوهش این عمده تمایز وجهباشد. می هاي چند پایه و تلفیقیکالس در ه راهبردهاي توسعه خالقیت و نوآوريئاراپژوهش  این از هدف

 سهايدرکال معلمان شاغلاز  نظرخواهی و استفاده گرفته است، صورت ایران در مشابه هايزمینه یا زمینه این در که دیگري مطالعات با

ست و چندپایه شان چارچوب، ارائه تجربی، و نظري دانش بیان همچنین .تکپایه، ا شی و تدریس الگوي دادن ن  برنامه الگوي اعتبار بخ

 تلفیقی رویکرد بر تأکید با آموزانابتدایی به منظور خالثیت و نوآوري دانش دوره چندپایه کالســهاي آموزشــی هايطراحی با درســی

شدمی تمایز این دیگر وجه ضر، پژوهش در .با شمندي هايمؤلفه حا ست آمده ارز صه به که به د  .شودمی پرداخته آنها از ايذکر خال

 همّت و است ضرورت یک تربیّت و تعلیم نظام در این رویکرد نمود. پیشنهاد تلفیقی رویکرد با را الگویی مطالعه، این از حاصل نتایج

 برنامه الگوي .طلبدمی آن تحقق براي را چندپایه ابتدایی آموزش نظام اندرکارانو دسـت مربیان کارشـناسـان، و نظرانصـاحب يهمه

سی سائل محور بر که شد خواهد مطلوب صورت، در این تلفیقی رویکرد با در  بتواند او تا شده سازماندهی فراگیر واقعی زندگی م

ضوعات فراتر سی، از مو  دهد کاوش قرار مورد گسترده طوربه را خود زندگی محیط با مرتبط و مختلف هايحوزه به مربوط دانش در

ــب زمینه آن بر عالوه ــدن ترعمیق اطالعات، ســریعتر بازیابی عملی، هايمهارت کس  .نماید ایجاد را نگرش مثبت ایجاد یادگیري، ش

 این ابتدایی در آموزش چندپایه به منظور  خالثیت و نوآوري در  هايکالس يویژه درســی برنامه مطلوب الگوي هايویژگی ازجمله

سی برنامه مطلوب الگوي اهداف بُعد الف:  :از اندعبارت پژوهش  يدوره در چندپایه به منظور  خالثیت و نوآوري هايکالس براي در

 بُعد ابتدایی. ج:  يدوره در منظور  خالثیت و نوآوريچندپایه به  هايکالس براي درسی برنامه الگوي مناسب محتواي بُعد ابتدایی، ب: 

ــب تدریس روش ــی برنامه الگوي مناس  روش بُعد ابتدایی. د: يدوره به منظور  خالقیت و نوآوري  در چندپایه هايکالس براي درس

ــب ارزشــیابی  هايیافته و ابتدایی.  نتایج يدوره به منظور  خالثیت و نوآوري  در  چندپایه کالس براي درســی برنامه الگوي در مناس

ــدهانجام پژوهش ــط گرفتهانجام هايپژوهش با ش ــنیوتن (2013جین ( توس )، 2001)، پین (2002)، کالرک (2011)، دانکین (2011)، اس

  .بودند منطبق و )، همخوان1394همکاران( و )، مرتضوي1394)، احمدي (1394)، پاکیزه(2000وارس (

 آموزشی و اعتقادي تخصصی و علمی سطوح بین مغایرت پرسشنامه، سؤاالت بودن تخصصی و فنّی وهشپژ هايمحدودیّت جمله از  

  :از عبارتاند پژوهش پیشنهادهاي بود اهم تحقیق فرآیند در فنّی و ادراکی مشکالت و پرسشنامه مواد و هاآزمودنی همکاران پرورشی و

سی ریزيبرنامه در آموزش وپرورش-1 سی، ریزيبرنامه زمینه در و داده را تغییر موجود تفکر باید تلفیق رویکرد با در سانی در  فکر ان

ستبه و فعلی نظام قیدوبندهاي از چندپایه رهایی آموزش براي -2کند. عمل ايحرفه و ریزيبرنامه علمی کرده،  به امور زمام گرفتن د

شی روش یک عنوان شی، مبانی در الگو نیازمند تغییر معتبر آموز سفی، آموز سی و اجتماعی فل شنا شوپرورش روان سمیت به و آموز  ر

 باشد.می پایهتک از چندپایه مدارس و هابین کالس تفاوت شناختن
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