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بر اساس مدل تفکر طراحی و بررسی اثربخشی آن بر محور طراحی بسته آموزشی استیم

 ان پایه ششم ابتداییآموزدانش

A STEAM-based Educational Package based on Design Thinking 

Model and the Effectiveness on 6th Grade Elementary Students 
 41/2042/ 24؛ تاریخ پذیرش مقاله: 46/2044/ 24تاریخ دریافت مقاله: 

 1مرتضی زارعی

 2حسین زینلی پور

 3سید عبدالوهاب سماوی
و محوور  تدوین بسته آموزشی استیم مقالههدف این  چکیده:
و خالقیوت  مسولله  حو  آن بر نگرش، توانوایی  تأثیر بررسی 
ان پسر پایه ششم ابتدایی شهر بوشهر بوود  ههوت   آموزدانش

طراحی بسته آموزشی از مدل تفکور طراحوی اسوتفاده شود      
طرح پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزموون بوا   
گروه آزمایش و گروه گواه است  هامعه آماری این پوژوهش  

 2044-2042ان پسر پایه ششم در سال تحصویلی  آموزدانش
ان بود که با آموزدانشنفر از  00باشد  نمونه مورد بررسی می

روش نمونه گیری در دسترس بوه ووورت تصوادفی بوه دو     
بور  هوا  گوردآوری داده  گروه آزمایش و گواه تقسویم شودند   

هپنور و کروسوکوف،   مسلله ح اساس سه پرسشنامه مهارت 
خالقیت الی و شیفر و نگورش سونع ولووی ایکون ووورت      

/  و 006/ ، 04لفای کرنباخ آنها به ترتیوب ریب آگرفت که ض
/  به دست آمد  طراحی بسته آموزشی بر اسواس بررسوی   09

پیشنیه و تشکی  گروه کانونی انجای شد  روایی ووری بسته 
شود  بور اسواس     تأییدآموزشی با استفاده از نظر متخصصان 

محور کرد که بسته آموزشی استیم گیرینتیجهتوان ها مییافته
وهب افزایش توانایی ح  مساله، خالقیت و نگرش مثبوت  م

   نسبت به درس ولوی تجربی شد 
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Abstract: The purpose of this study was to 

develop a STEAM-based educational package 

and investigate its effects on attitude, problem 

solving ability and creativity of 6th grade 

elementary school students in Bushehr, Iran. The 

design thinking model was used to design the 

training package. The research design was quasi-

experimental with pre-test and post-test with 

experimental group and control group. The study 

sample consisted of 44 individuals who were 

randomly assigned into experimental and control 

groups by available sampling method. The data 

were collected based on three questionnaires: 

Hepner and Kruskov's problem-solving skills, 

Ellie and Schaefer's creativity, and Aiken science 

attitude tester. The Cronbach's alpha coefficients 

was 0.90, 0.948 and 0.97 respectively. The 

training package was designed based on the 

background check and the formation of a focus 

group. The face validity of the training package 

was confirmed using the opinion of experts. The 

statistical population of this study was 6th grade 

male students in the academic year 2021-2022. 

Based on the findings, it could be concluded that 

the STEAM-based educational package increased 

problem-solving ability, creativity and a positive 

attitude towards the experimental sciences course. 

Keywords: STEAM, experimental science, 

problem solving, creativity, attitude, design 

thinking 
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  مقدمه

و تعلیم ی هادر نظایشی زموآمهم ی هازهحواز یکی ان به ونواره تجربی هموی ولودرس 

و ونعتی ه توسع یابرو پیشرو مهم لی وامزش ولوی تجربی موآ سته اشداد تربیت قلمد

واملی د و نیز شوب میتوسعه یافته محسو یهاروی کشواهتماهای و پیشرفت یورزکشا

های زش ولوی تجربی در برنامهمول آلیدست  همین دی ارهنگی مرفو  یدما هتوسعدر ساسی ا

 ستده اتربیت بوو تعلیم ن توهه متخصصارد موو شته داخاوی ه مع نیز هایگااسی هودر

کسب اطالوات و به روز  آموزش ولوی تجربی شیوه ( 1412استادهی،دهنگ و رینانتیاس،)

ی تجربی والوه برولم راه به دست کردن و پردازش آنها است  به وبارت دیگر آموزش ولو

پرورش  یکی از مهمترین اهداف آموزش و»گوید: می 2شود  آیرزمی آوردن ولم را نیز شام 

توانند با می معلمان بر وهده دارند  آنها رشد تفکر خالق است  نقش کلیدی در این زمینه را

دکان و نوهوانان را در کو ی تدریس گوناگون، امکان ظهور خالقیتهاروشمندی از بهره

 «گرددمی خالقه ایجادمسلله ح فراهم سازند، تفکر خالق تنها با آموزش و تمرینی بر مبنای 

          ( 2206کلیبر، فرید و بهادری خسرو شاهی، )

، ایده آموزش استیم برای دستیابی به توانایی بیشتر در مدارس مبتکر در سراسر 1421در سال   

ولوی تجربی، » 1در استیم«  A» د کشور در سراسر دنیا آغاز شد  حرفایاالت متحده و چن

به معنی ارائه هنرها و ولوی انسانی است و هدف بکارگیری « فناوری، مهندسی، هنر و ریاضی

استم از طریق تالش برای انطباق هنر با آموزش دروس های آن افزایش مشارکت در رشته

 (  1412السیاری،) دیگر در مدارس ابتدایی است

و نگرش مثبت در مسلله ح طرفداران استیم معتقدند که تلفیق هنر موهب رشد خالقیت،   

شود، والوه بر آن هنر از ودی ارتباط ریاضی و ولوی با تقاضاهای ههان واقعی می دیدن ههان

 ( 2،1421هریس) کندمی هلوگیری

برای ایجاد تعهد نسبت به  آموزش دهندگان، استیم را به ونوان یک روش خوشایند و خالق  

استیم در مدارس بیشتر بر ارائه هنر و فن های برند  برنامهمی ان به بکارآموزدانشیادگیری در 

                                                 
1. Ayers 
2. STEAM 

3. Harris 
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مهندسی ی هافعالیتدرسی ولوی تجربی تلفیق شده و بر های کنند، آنها با برنامهمی تأکیدآوری 

 ( 2،1420کویگلی و هرو)اند متمرکز شده

ی تلفیق مفاهیم ولوه یژبه وسی اد درمفاهیم مون پیوند میامحور زش استیمدر رویکرد آمو  

نمایش ، وکاسی ،خوشنویسی، ستید یهنرها، نقاشیو حی اطرن همچوها هنرتجربی و انواع 

 لیو، الیو، ساندس و دیگران،) دگیررت میووان زموآدانشبهتر  یگیردیاف هدبا موسیقی و 

کرد آموزشی استیم به رفع مشک  ودی توهه به مقوله هنر در (  بنابراین استفاده از روی1420

انجامد و از طرف دیگر بر هذابیت یادگیری ولوی تجربی کمک خواهد می برنامه درسی کشور

 کرد 

همله: موسیقی،  هنرها در این تحقیق، به چیزهایی که در ذات خود خالق است اشاره دارد از  

   هنری مشابه های ش، بازی و شوخ طبعی یا سایر رشتهتصاویر، هنرهای بصری، ادبیات، نمای

کنجکاوانه و هنری در ح  ی هافعالیتتوان با بکارگیری ابتکارات و می این سوال که چگونه

پیدا « 2تفکر طراحی»تواند پاسخ خود را در مدل می مسلله، نوآوری و خالقیت را پرورش داد،

انی که به دنبال تجربیات غنی ح  مسلله آموزدانشچارچوبی را برای « تفکر طراحی»کند  

هستند فراهم کند  این مدل آموزشی رویکرد هنری و ولمی داشته که مبتنی بر مسائ  و 

مشکالت انسانی است  خالقیت، کنجکاوی، رویکرد میان رشته ای، مسائ  دنیای واقعی و 

است که معلمان و طراحی اهمیت دارند  تفکر طراحی مدلی  پروژه محوری در روند تفکر

فرآیندی  2«تفکر طراحی»کنند، همچنین می توانند آن را با شرایط خود سازگارمی فراگیران

  ( 1429، 0هنریکسون) کندمی است که خالقیت را با تجزیه و تحلی  مرتبط

های استفاده شده در آموزشهای و مدلها در این تحقیق، با توهه به بررسی پیشینه  

 و شام  مراح : که رویکردی انسان گرایانه به آموزش دارد« تفکر طراحی»ز مدل امحور استیم

استفاده ها در طراحی پروژه«  همدلی، ایده پردازی، نمونه سازی اولیه و آزمایش تعریف مساله،»

ان را مد نظر قرار داده و ارتباط آموزدانشیادگیری های تواند نیازها و پیش زمینهمی شد زیرا

   هامعه محلی بر قرار نماید های ربی با نیازولوی تج

                                                 
1. Quigley And Herro 

2. Design Thinking Model 

3. Design Thinking 

4. Henrikson 
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 سمت چپ و راست مغزهای بسته آموزشی طراحی شده در این تحیق با به کار بستن قابلیت  

را در ها ان را فعال کرده و خالقیت و نوآوری آنآموزدانشتواند تفکر همگرا و واگرای می

از طریق رویکرد استیم ها طرح درس دهد  تدوینمی هدید افزایشهای یادگیری و خلق ایده

ولوی تجربی، تکنولوژی، مهندسی، هنر و ریاضی( در این تحقیق ) آنهای و تلفیق رشته 1محور

در قالب بسته آموزشی وورت گرفت  حضور متخصصان دروس مختلف در طراحی بسته 

 مختلف ههت اهرای آن درهای و حضور متخصصان رشتهها آموزشی و تدوین طرح درس

و نیز تجربیات دنیای ها مدرسه موهب برقراری ارتباط مفاهیم درس ولوی تجربی با سایر رشته

 شود  می واقعی

تواند موهب افزایش می در آموزش ولوی تجربیمحور استفاده از بسته آموزشی استیم   

 ان گردیده و مشکالت یادگیری از همله حافظه محوری را کاهش دهد آموزدانشخالقیت در 

ولوی تجربی، فناوری، » و مفاهیم از مشکالت آموزشی استمها غیرکاربردی بودن آموخته

توان ح  کرد  میمحور است که با به کاربرد بردن بسته آموزشی استیم« مهندسی و ریاضی

به نحوه مناسب ها مختلف آموزش استم و ولوی انسانی و تلفیق رشتههای همچنین ارتباط هنبه

باشد  توهه به محیط زندگی در آموزش، می کاربرد رویکرد استیمهای از دیگر مزیت

ان و هامعه محلی موهب افزایش والقه مندی به یادگیری مفاهیم ولمی آموزدانشهای دغدغه

راسمانا، بندری، اینی و ) ان کمک کندآموزدانشتواند به ح  مشکالت زندگی می شده و

 ( 1412دیگران،

دهد برنامه درسی ولوی تجربی در کشورمان نتوانسته است می نشاناز طرف دیگر شواهد    

المللی ان پرورش دهد  نتایع بینآموزدانشروحیه ولمی و کاوشگری، آفرینندگی را در 

درسی ولوی تجربی دوره ابتدایی ایران های نشان داده است که برنامه 1ریاضیات و ولوی

ها ساختن فرضیه، تجزیه و تحلی  دادهی هارتمهاان در آموزدانشبسیاری دارد و های ضعف

ولمی و یا پژوهش در محیط زندگی در سطح ی هاروشو بکارگیری ابزار و مسلله ح و 

 ( 1414و دیگران، 2مولیس) بسیار پایینی قرار دارند

                                                 
1. STEAM Axis 
2. TIMSS 

3. Mullis 
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ترین مشک  کنونی انتقال مفاهیم ولوی اساسیمحور ی آموزشی فردگرایانه و معلمهاروش  

برای همکاری  بنابراین ههت تحول در آموزش، باید محیط یادگیری را است، تجربی

 ان مناسب سازی کرد  برای اینآموزدانشان با یکدیگر، تعام  و همکاری معلمان و آموزدانش

روابط میان  هاروشی فعال تدریس استفاده کنند که در این هاروشتوانند از می منظور آنها

در محیط یادگیری، ایجاد حس مشارکت و همکاری در کالس، نقش مهمی  آموزدانش معلم و

ان آموزدانشتدریس، انگیزه بیشتر در رشد فکری، خالقیت و پیشرفت تحصیلی  اثربخشی در

 ( 2200زینلی،) شودمی منجر به وملکرد بهتر مدرسه نهایت دارد و در

و در برنامه درسی  در مدارس و مراکز آموزشی ایران، تربیت هنری خیلی مورد توهه نیست  

مدارس از هایگاه مناسبی برخوردار نیست، یعنی به حاشیه نظای آموزشی رانده شده و در 

ها، چگونگی برقراری درسی مغفول قرار گرفته است  از مسائ  و چالشهای ردیف برنامه

درسی هنر و دروس دیگر در مدرسه است که در رویکرد آموزشی های ارتباط میان برنامه

 .گیردمی م پیش بینی الزی در مورد چگونگی ارتباط هنر و دیگر دروس وورتاستی

ح  مسلله، های با مسائ  دنیای واقعی در رویکرد استیم، راهبرد آموزدانش در رویارویی  

آموزش ولوی تجربی در های دهد ولی در شیوهمی ی گروهی را توسعههامهارتدانش پایه و 

 .شودنمی توههمسلله ح های استراتژیو ها ایران بر کسب مهار ت

ان از طریق آموزدانشموهب تقویت خالقیت در محور طراحی و اهرای بسته آموزشی استیم  

گردد که استفاده از مدل تفکر طراحی استیم در طرح می کاربرد هنر و ولوی انسانی در آموزش

-تقویت مهارت ح درس و آموزش موهب نگرش مثبت نسبت به یادگیری ولوی تجربی و 

 شود  می انآموزدانشو خالقیت در مسلله 

انجای محور با توهه به اینکه تاکنون در ایران تحقیقی در خصوص اثربخشی آموزش استیم

تواند به معلمان پایه ششم در طراحی و اهرای رویکرد استیم در می نشده است، این تحقیق

نجای شده در خصوص اثربخشی آموزش کالس درس کمک نماید  خالوه نتایع تحقیقات ا

 ( آورده شده است 2) استیم در هدول شماره
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  خالوه نتایع تحقیقات انجای شده در ارتباط با اثربخشی طراحی و اهرای فعالیت آموزشی استیم محور2هدول

نام محقق  ردیف

 یا محققین

سال انجام 

 پژوهش

 نتایج پژوهش عنوان پژوهش

دیجینگ،  1

 استادهی،

یتا و رینان

 2دیگران

رویکرد استیم  تأثیر» 1412

محور بر نگرش مساله

مثبت به درس ولوی 

تجربی در مدرسه 

 «ابتدایی

تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و کنترل 

بعد از  در نگرش مثبت به درس ولوی تجربی

 اهرای پروژه وهود داشت 

روسمانا،  2

بندری، 

 1اینی

ارتقاء نگرش » 1412

ندونزیایی ان اآموزدانش

نسبت به ولوی تجربی از 

طریق برنامه ههانی 

 «تبادل ولم

ات مثبتی بر باورهای تأثیربرنامه ههانی ولوی 

ان در مورد اهمیت ولم در زندگی آموزدانش

ان شرکت کننده آموزدانشروزمره دارد و اکثر 

در مطالعه، تغییرات مثبت نگرشی نسبت به 

 اند درس ولوی تجربی را کسب کرده

اهرای های ضرورت 1422 2لند 3

محور آموزش استیم

ولوی »تلفیق هنر در استم 

تجربی، فناوری، 

 «مهندسی، ریاضی

ی هامهارتآموزش و پرورش باید نه فقط 

مسلله هستجوی ی هامهارتبلکه مسلله ح 

به ولوی  انآموزدانشکه موهب نگرش مثبت 

 تجربی شود را آموزش دهد 

 لیو،الیو و 4
 ویو0

 

با مسلله ح اهرای » 1420

استفاده از خودروهای 

خودران در دوره استیم 

 «برای پایه ششم ابتدایی

را مسلله ح تواند توانایی می یادگیری استیم

پرورش داده و به بهبود تفکر خالقانه نیز 

 کمک کند  

هادینگرا  5

 هانینگسیا5

 

توسعه مهارت » 1429

های در کالسمسلله ح 

و ها شیمی: فروت

ادغای در های چالش

 «رویکرد استیم

ان در روش استیم از طریق یادگیری آموزدانش

برای ادغای اوول هایی مبتنی بر پروژه فروت

شیمی و استیم داشتند که نتایع نشان داد که 

مسلله را توسعه ی ح هامهارتان آموزدانش

   اند داده

                                                 
1. Degeng  ،Sutadji ،  Rinanityas , Et Al 

2. Rusmana   ، Bandari   ، Aini 

3. Land 

4. Lu,Liu& Wu 

5. Hadingrahaningsia Et Al 
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نام محقق  ردیف

 یا محققین

سال انجام 

 پژوهش

 نتایج پژوهش عنوان پژوهش

آموزش هنرها با هدف » 1429 2دیروسا 6

ری میان تلفیق یادگی

 «ایرشته

موهب تقویت محور برنامه درسی استیم 

و امتناع از محور مسللهمهارت یادگیری 

درس های یکپارچه سازی سطحی در طرح

 گردید 

  

7 

  

  
 کبک1

  

1412 

  

اثرات استیم و » 

ای ی بین رشتههافعالیت

مبتکرانه بر موفقیت 

تحصیلی و نگرش 

   «انآموزدانش

نوآورانه استیم بر ای بین رشته هایشیوه تأثیر 

فرایند ولمی و ی هامهارت ،پیشرفت تحصیلی

 ان مثبت است  آموزدانشخالقیت 

آموزش و ارزیابی » 1412 2السیاری 8

خالقیت در آموزش 

 «استیم

ایجاد انگیزه، شناخت و فراشناخت به ونوان  

ان در آموزدانشووام  موثر بر خالقیت 

است  باید تعادل  کیدتأاستیم مورد های کالس

بین ارزیابی تکوینی و پایانی در نظر گرفته 

خالقانه ی هامهارتشود تا به توسعه 

 ان کمک کند آموزدانش

9 

  

 1426 0گریلو

  

یادگیری  تأثیربررسی  

مبتنی بر استیم بر 

ان در آموزدانشخالقیت 

  یادگیری تابش و اپتیک

ان در آموزدانشتسلط ولمی و خالقیت 

ی یادگیری مبتنی بر استیم در یادگیری اهرا

 تابش و اپتیک مشاهده شد  

11 

  

  

 استار

 5زینسکی

  

1420 

  

  

وناور اولی مدل »

یادگیری استیم برای 

 «مدارس ابتدایی

  

رویکرد استیم خالقیت و یادگیری مادای العمر 

دهد تا هر دوره آموزشی به می را توسعه

ب را انتقال ونوان فرایند یادگیری پویا، مطال

 دهد 

                                                 
1. Derusa 

2. Kabak 

3. Elsayri 

4. Grilo 
5. Starzinsky 
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آزمون بسته آموزشی درس ولوی تجربی براساس مدل تفکر  ، طراحی ومقالههدف این   

بر توانایی ح  مساله، خالقیت و نگرش مثبت به ولوی  طراحی استیم و بررسی اثربخشی آن

 باشد می ان پایه ششم ابتداییآموزدانشتجربی در 

از  ه آیا بسته آموزشی طراحی شده با استفادهدهد کمی حاضر به این سوال پاسخ مقاله  

 در درس ولوی تجربی پایه ششم ابتدایی اثربخشی الزی را در تقویتمحور رویکرد استیم

 کند؟ می ان ایجادآموزدانشتوانایی ح  مساله، خالقیت و نگرش مثبت در 

 پژوهش روش

ها، ترکیبی و آمیخته دادهکاربردی و از نظر نوع  -ایاین پژوهش از حیث هدف از نوع توسعه

 کمیهای کیفی و سپس دادههای باشد که در آن ابتدا محقق به گردآوری دادهمی اکتشافی

 پردازد  می

 مراحل کیفی تحقیق:

با توهه به پیشنیه پژوهشی و اهمیت و کاربردی بودن از بین   الف. طراحی بسته آموزشی

حی استیم در این تحقیق استفاده گردید  مختلف رویکرد استیم از مدل تفکر طراهای مدل

کارشناس  تشکی  گروه کانونی با حضورآموزشی طبق این مراح  وورت گرفت: تدوین بسته 

دروس هنر، ریاضی، ولوی تجربی، های آموزش ابتدایی و سرگروه آموزشی پایه ششم، سرگروه

نه گیری هدفمند از کار و فناوری انجای شد و در انتخاب اوضای گروه کانونی از روش نمو

  استفاده شد  2موارد شدید یا مطلوب نوع
 همعیت شناسی اوضای گروه کانونیهای   ویژگی1هدول

 سمت در گروه کانونی فعالیت کاری رشته آموزشی سمت شغلی

 مدیر گروه کانونی محقق حوزه استیم درسی ریزیبرنامه پژوهشگر

کارشناس آموزش 

 ابتدایی

ی هافعالیتراهبری  نیروی ستادی

 آموزش ابتدایی

 دبیر 

سرگروه آموزشی پایه 

 ششم

ی هافعالیتنظارت بر  آموزگار پایه ششم

 آموزگاران

 وضو

 وضو تدریس درس هنر دبیر درس هنر سرگروه درس هنر

                                                 
1. Intensity Sampling 
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 سمت در گروه کانونی فعالیت کاری رشته آموزشی سمت شغلی

 وضو تدریس درس ریاضی دبیر درس ریاضی سرگروه درس ریاضی

سرگروه درس علوم 

 تجربی

رس ولوی تدریس د آموزگار پایه ششم 

 تجربی

 وضو

سرگروه درس کار و 

 فناوری

تدریس درس کار و  دبیر درس کار و فناوری

 فناوری

 وضو

 

اهزای بسته آموزشی شام : تدوین طرح درس بر اساس مدل تفکر طراحی و طراحی 

برای طراحی و  باشد،می استیم با استفاده از وسای  کمک آموزشی محقق ساختههای پروژه

آموزشی استیم از هلسات گروه کانونی استفاده شد و منابع کمکی در ی هاساخت پروژه

 (2پینترست) و وب سایت آموزشی موهود در کتب استیمهای شام  پروژهها طراحی پروژه

کتاب ولوی پایه ششم انجای شد که شام  های بر اساس سرفص ها باشد  طراحی پروژهمی

 -5 سفر به اوماق زمین، - 0ارخانه کاغذ سازی،ک- 2کاغذ،-1زنگ ولوی، -2موارد زیر است: 

 -خیلی کوچک -0 سفر انرژی،-6خواهم بسازی، می چه-6 ورزش و نیرو - 8 زمین پویا،

 سالم باش شاداب باش، -21 هنگ  برای کیست؟، -22 برگ،های شگفتی- 24خیلی بزرگ، 

 22و ای یقهدق 25هلسه آموزشی  22وسای  ارتباط شخصی  بسته آموزشی در قالب  -22

فصول درس ولوی تجربی یک هلسه گروه کانونی  اهرا شد  ههت طراحی هر پروژه از پروژه

 با حضور اوضا تشکی  شد 

 باشد:می معیارهای ورود و خروج گروه کانونی به شرح ذی 

 ولوی تجربی، ریاضی و هنر های داشتن تخصص در یکی از رشته -2

 ه ششم سال سابقه تدریس در پای 5داشتن حداق   -1

 تمای  به شرکت در مطالعه  -2

چرخشی استیم ای مرحله 5« تفکر طراحی»از مدل ها در این تحقیق ههت طراحی پروژه

استفاده شد که شام  مراح  زیر است: تعریف مساله، همدلی، ایده پردازی، نمونه سازی اولیه 

 و آزمایش  

                                                 
1.Www.Pinterest.Com 

http://www.pinterest.com/
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 ( 2،1414مانتیبا و ویسومازی) استیم ارائه شده توسطای مرحله 5  مدل تفکر طراحی 2شک 

توهه به کاوش در هامعه محلی به منظور شناسایی مخاطبان  واقعی بامسلله  تعریف مساله:

 شوند می مورد نظر تعریف

   مصاحبه با مخاطبان برای درک بیشتر نیازهای آنها و دیدن نیازها مورد نظر است  :همدلی

   کنند می و سواالتی برای تفکر طراحی تولیدها کوچک که ایدههای تشکی  گروه تولید ایده:

  افتد می ایجاد و ساخت واقعی محصول در این مرحله اتفاق نمونه اولیه:

اوالح راه ح  برای بهبود آن و ادامه ،هافروتی برای دریافت بازخورد درباره راه ح  آزمایش:

   یادگیری در مورد کاربران خود است 

دارد که ناشی از درک ومیق کاربران  تأکیدهمدلی به ونوان وملی ، «تفکر طراحی»در مدل 

(  با توهه به نقاط 1414ویسومازی و مانتیبا،) آنها استهای و نیازها و بیان واضح خواسته

 قوت زیر از مدل تفکر طراحی استیم ههت طراحی بسته آموزشی انتخاب شد:

 ضوع آموزش توهه به مسائ  واقعی در هامعه محلی ههت انتخاب مو  2

 توهه به نیازهای مخاطبان در آموزش   1

 توهه به مخاطب محوری و نیاز سنجی در طراحی آموزش   2

 کوچک های ان با تشکی  گروهآموزدانشپردازی توسط اهرای ایده  0

 با دیگران از طریق ابزارهای آنالین  ها و ایدهها اشتراک گذاری طرح  5

 اعتبار یابی پرسشنامه نگرش سنج ب.

 ری درونی و تکرارپذیری پرسشنامه نهایی:سازگا

                                                 
1. Visomazi &Mantiba 
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سازگاری درونی: به معنی میزان همبستگی میان یک مجمووه از نمرات و مجمووه دیگری   2

از نمرات در یک آزمون معادل که به وورت مستق  بر یک گروه آزمودنی به دست آمده 

 است  

شود  دامنه ضریب پایایی می برای اندازه گیری پایایی شاخص به نای ضریب پایایی استفاده

معرف پایایی  2+ است  ضریب پایایی وفر معرف ودی پایایی وضریب پایایی 2از وفر تا 

 کام  است 

های نفر ارسال شد که از روی امتیاز این پرسشنامه 20در این مرحله نمونه سواالت را به 

شود  ههت می عییناز فرمول زیر ت 2تکمی  شده سازگاری درونی با محاسبه آلفای کرونباخ

 استفاده گردید « spss »پردازش آماری از نری افزار 

 
 /  است که نشان66نفر آلفای کرونباخ  20توسط ها در این مطالعه بعد از تکمی  پرسشنامه

 دهد پرسشنامه دارای سازگاری درونی قوی است  می

پرسشنامه به افراد قبلی داده روز همان  9تکرار پذیری: به منظور آزمون تکرار پذیری پس از   1

شد  تا با استفاده از روش باز آزمایی تکرارپذیری پرسشنامه بررسی شود  بعد از تکمی  

توسط همان نفرات قبلی پس از یک هفته از روش باز آزمایی و با کمک نری ها پرسشنامه

تفاده گردید استفاده گردید  برای محاسبه تکرار پذیری از روش بازآزمایی اس« spss»افزار

 ( بدست آمد که نشان دهنده تکرار پذیری باالی آن است   p<442/4) / 09شاخص

ج. اعتبار یابی بسته آموزشی: جهت اعتبارسنجی، بسته آموزشی به رویت متخصصاا  رسا     

تا چارچوب نهایی مورد بازب نی و بررسی قرار گ رد. پس از نظر خاوایی و االا، ، روایای    

قرار گرفت و بارا  اجارا آماادر گردیا .      تأی  توسط متخصصا  مورد  محتوایی بسته نهایی

م زا  توافق متخصصا  در خصوص اثربخشی بساته آموزشای قباق فرماوی  اریت نسابت       

قارار گرفات.    تأی  /. محاسبه ش  و بسته آموزشی مورد 09( به م زا  CVI) روایی محتوایی

ن بسته باه یمارار تو ا حاتی درباارر     ب ین منظور پس از ته ه دستورالعمل بسته آموزشی، ای

                                                 
1. Cronbach's Alpha 
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نفاار از  8چگااونگی انجاااو پاا وید و ایاا اا و روت اجاارا  تاا وین بسااته آموزشاای بااه  

متخصصا  ارسای ش . پس از بازب نی متخصصا  واعمای پ شنهادات ایشاا  و رفاا ایارادات    

 أی ا  تنهایی متخصصا  قرار گرفته، اعتبار محتاوایی آ    تأی  انجاو ش . بسته آموزشی مورد 

  ش .

 اند،روایی محتوایی بسته بر اساس تعداد متخصصانی که سؤاالت را مورد ارزیابی قرار داده

محاسبه شده  (CVR) شود  سؤاالتی که مقدارقاب  قبول تعیین می (CVR) حداق  مقدار

د کمتر از میزان مورد نظر با توهه به تعداد متخصصان ارزیابی کننده سؤال باشد، بایها برای آن

 در ود / 65 نفر متخصص میزان قاب  قبول روایی 6از آزمون کنار گذاشته شوند  برای تعداد 

 باشد  می

در این مرحله نیاز بود افراد گروه پان  ارزیابی روایی شناسایی شوند  بایستی اوضای این 

 گروه متشک  از متخصصانی باشند که در حوزه محتوایی پرسشنامه فعالیت داشته باشند تا

امکان قضاوت دقیق و وحیح فراهم شود  این اوضا بر طبق اهداف از پیش تعیین شده در این 

مطالعه انتخاب شدند  به این ترتیب که ابتدا یک نفر به ونوان سرگروه در حوزه برنامه درسی 

انتخاب و از این فرد در شناسایی سایر اوضای گروه پان  کمک گرفته شد  ماهیت مطالعه 

 دقیقه وقت آزاد برای تکمی  پرسشنامه داشته باشند   14ند که متخصصان حداق  کمی ایجاب

   مشخصات همعیت شناسی شرکت کنندگان در اوتباریابی بسته آموزشی2هدول 

 جنسیت تخصص و حوزه فعالیت علمی مدرک و رشته تحصیلی کد شرکت کننده

 مرد آموزش تفکر خالق دکترای تعلیم و تربیت 1

 مرد یادگیری الکترونیک درسی ریزیرنامهبدکترای  2

 مرد کیفیت بخشی وملکرد تحصیلی دکترای روانشناسی تربیتی 3

 مرد یادگیری الکترونیک دکترای تکنولوژی آموزشی 4

 مرد یادگیری الکترونیک دکترای تکنولوژی آموزشی 5

 مرد طراحی برنامه درسی خالق درسی ریزیبرنامهدکترای  6

 مرد طراحی برنامه درسی خالق درسی ریزینامهبردکترای  7

 مرد دررسی ریزیبرنامهفرهنگ و  درسی ریزیبرنامهدکترای  8
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به منظور تعیین روایی محتوایی از روش الوشه استفاده شد  به منظور تعیین شاخص و نسبت   

درسی، تعلیم  ریزیبرنامههای نفر از متخصصان رشته 6روایی محتوایی، سواالت ارزشیابی به 

و تربیت، تکنولوژی آموزشی و روانشناسی تربیتی انتخاب شده داده و از آنان خواسته شد تا 

تهیه شده نظر دهند  برای محاسبه شاخص های در مورد میزان تناسب هر یک از سواالت فری

این سوال الزی است، سوال مفید است ولی ضروری ) روایی محتوایی با استفاده از سه معیار

نیست، سوال ضروری نیست( استفاده شد  در نهایت نسبت روایی محتوایی برای هر سوال با 

 استفاده از فرمول زیر به دست آمد 

 
اهتماوی مجازی با های روان سنجی: از طریق شبکههای توزیع و گردآوری پرسشنامه

 ر قرار گرفت پرسشنامه تکمی  شد و در اختیار پژوهشگ 6اوضای پان  ارتباط برقرار شد و 

 
 (برای محتوای بسته آموزشی استیمCVI)   نظر متخصصان در مورد سواالت و ضریب0هدول

 CVI سواالت ردیف
  

 تأیید

 تأییدعدم 

 طراحی شوده را بوه چوه میوزان متناسوب بوا رویکورد اسوتیم        های پروژه 1

 دانید؟می

 تأیید / 09 

زان متناسوب بوا   طراحی شده را تا چوه میو  های طرح درس() متن سناریو 2

 دانید؟می رویکرد استیم

 تأیید / 68 

طرح درس(های طراحی شده را تا چه میزان متناسب بوا  ) اهزای سناریو 3

 دانید؟می رویکرد استیم

 تأیید / 69 

استیم را تا چه میوزان  های در اهرای پروژهها میزان نقش هر یک از رشته 4

 دانید؟می مناسب

 تأیید / 65

 تأیید 04/4 دانید؟می تا چه میزان در دسترسها سای  مصرفی پروژهمواد و و 5

 تأیید / 02 دانید؟می را تا چه میزان دارای هذابیتها طراحی پروژه 6

 تأیید / 05 دانید؟ها را تا چه میزان قاب  استفاده میهای آموزشی ساخت پروژهفیلم 7

 تأیید  / 04 جمع کل
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( استفاده CVI) در بررسی روایی محتوایی بسته آموزشی از شاخص نسبت روایی محتوایی

استفاده شد، با توضیح اهداف آزمون برای  شد  ههت محاسبه شاخص از نظرات کارشناسان

آنها و ارائه تعریف وملیاتی مربوط به محتوای سواالت از آنها خواسته شد تا هریک از اهداف 

(، نسبت روایی محتوایی محاسبه گردید  که CVI) سپس بر اساس فرمول را طبقه بندی کنند 

 بدست آمد 4/ 04در این پژوهش برای بسته آموزشی 

در مرحله بعد اهرای مقدماتی بسته آموزشی بود، هدف از این مرحله تنها اوالح بسته  (د

بر مشکالت ان و وقوف آموزدانشهای آموزشی و متناسب سازی آن با شرایط کالس و ویژگی

نفر از  8هلسه روی  2الی  1پیش بینی نشده بود  به این منظور بسته آموزشی به مدت 

ان اهرا شد و مشلکات و نواقص آن رفع گردید   پس از رفع اشکاالت فری نهایی آن آموزدانش

 تواندمی تهیه و آماده اهرا برای هلسات آموزشی شد  در این بسته معلم نقش راهنما را دارد و

 ان فراهم نماید آموزدانشزمینه را برای یادگیری بیشتر 

  مراحل کمی پژوهش:

پسر در دو کالس مختلف به ونوان  آموزدانش 11در بخش کمی پژوهش: هامعه آماری شام  

گیری در دسترس در یکی از مدارس پسرانه مایش و گروه گواه و به روش نمونهگروه آز

 باشد می 2044-2042لیابتدایی استان بوشهر درسال تحصی

انتخاب شدند و در دو گروه « در دسترس»گیری هدفمند ان به روش نمونهآموزدانش

آزمایش و کنترل قرار گرفتند  و برای بررسی اثر بخشی بسته آموزشی با استفاده از پرسشنامه 

 انجای شد  

شد و در پایان قب  از اهرای بسته آموزشی پیش آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل اهرا 

اهرای بسته آموزشی نیز از گروه آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد  الزی به ذکر است 

 توسط پژوهشگر اهرا شد  ها کلیه آزمون

دقیقه به  25دقیقه به مرور هلسه قب  پرداخته شد و  24هر هلسه قب  از شروع آموزش

وسط معلم آموزش دیده توسط محقق اهرای فعالیت پروژه استیم پرداخته شد  کلیه هلسات ت

 ان از میزان یادگیری بازخورد دادهآموزدانشکالس درس اداره شد  در پایان هر هلسه به 

به های شد  در پایان دوره آموزشی از گروه آزمایش و کنترل پس آزمون گرفته شد و دادهمی

 ( مورد تجزیه و تحلی  قرار گرفت  SPSS) دست آمده توسط نری افزار



     یو بررس یبر اساس مدل تفکر طراح محورمیاست یبسته آموزش یطراح

232 

 

طرح گروه کنترل نابرابر، مشتم  است بر دو گروه، که قب  و بعد از این که در معرض 

شوند  این طرح مشابه طرح پیش آزمون و پس آزمون با می متغییر مستق  قرار بگیرند مقایسه

از هامعه و هایگزین ها گروه کنترل است با این تفاوت که در طرح حاضر انتخاب آزمودنی

شود  بنابراین انتخاب و هایگزینی تصادفی، نمی به وورت تصادفی انجایها شدن آنها در گروه

 توان این دو گونه طرح را از یکدیگر متمایز کرد  هدولمی هستند که بوسیله آنهاهایی مالک

 ( 2204دالور،) ( نشان دهنده طرح گروه کنترل نابرابر است1)
   طرح گروه کنترل نابرابر5هدول

 پیش آزمون    متغییر مستقل        پس آزمون

T2 X T1 
T2 - T1 

 

با این که دو گروه نابرابر هستند، محقق درودد انتخاب کسانی است که حتی االمکان 

 آزمایش و کنترل را مشابه و یکسان سازد  های گروه

پس  -ناشی از اهرای طرح پیش آزمونهای ترین ابزار در تجزیه و تحلی  دادهمناسب

 ( 2204دالور،) وه کنترل، تجزیه و تحلی  کوواریانس استآزمون با گر

 ابزار

 استاندارد استفاده گردید که شام  موارد زیرهای آوری اطالوات از پرسشنامهههت همع

 باشد: می

گیری ههت اندازه( 2066) 2هپنر و کرسکومسلله ح از پرسشنامه استاندارد مهارت  الف 

 ستفاده شد ان اآموزدانشمسلله ح توانایی 

گیری میزان خالقیت در ههت اندازه ،(1425) 1از پرسشنامه خالقیت چارلز شفر ب 

 ان استفاده شد  آموزدانش

گیری نگرش ههت اندازه (2009) 2سنع ولوی ایکناز پرسشنامه استاندارد نگرش ج 

ذکر های هدر کلیه پرسشنامها شود  تحلی  دادهمی ان نسبت به درس ولوی استفادهآموزدانش

 باشد می شده تحلی  کواریانس

                                                 
1. Hepner&Kruskov 

2. Charles Schaefer 
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 هاگزارش یافته

بر خالقیت محور به منظور بررسی فرضیه که هدف آن بررسی اهرای بسته آموزشی استیم

-آزمونپیش) ان است از تحلی  کواریانس استفاده شد  این آزمون اثر متغیر تصادفیآموزدانش

آزمون تحلی  کواریانس های ابتدا پیش فرض برد  به این منظورمی ها( را محدود یا از بین

خالقیت کلموگرف اسمیرنف نشان داد متغیر مورد بررسی قرار گرفته شد  نتایع آزمون 

(  به منظور بررسی همگنی واریانس از p>0.05) باشدمی ان دارای توزیع نرمالآموزدانش

 این پیش فرض دارد آزمون لوین استفاده شد  نتایع این آزمون لوین حکایت از برقراری

(p>0.05تحلی  داده  ) ( 0) هدول با استفاده از تحلی  کواریانس انجای شد که نتایع درها

 آورده شده است  

 انآموزدانشبر خالقیت محور (: نتایع تحلی  کواریانس برای بررسی اهرای بسته آموزشی استیم0) هدول

مجموع  منابع تغییر

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 ذوراتمج

اندازه  معنی داری Fآماره 

 اثر

 54/4 444/4 486/266 956/2 1 528/2 مدل اصالح شده

 12/4 444/4 402/249 065/4 2 065/4 عرض از مبدا

پیش آزمون 

 خالقیت

249/4 2 249/4 590/12 444/4 285/4 

 006/4 444/4 22/905 296/2 2 296/2 گروه

 - - - 445/4 02 268/4 خطا

اهورای بسوته   آزمون، انودازه اثور   دهد پس از تعدی  نمرات پیشمی ( نشان0) نتایع هدول

آموزشی  تأثیر ،( است  بر اساس این نتایع006/4) انآموزدانشبر خالقیت محور آموزشی استیم

 تأییود دار بوده و فرضیه درود بود و این نتایع معنی 6/00ان آموزدانشبر خالقیت محور استیم

   شود می

                                                                                                                   
1. Aiken 
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 دارد. تأثیران آموزدانشبر نگرش محور بسته آموزشی استیماجرای 

بر نگرش محور به منظور بررسی این فرضیه که هدف آن بررسی اهرای بسته آموزشی استیم

 ان است از تحلی  کواریانس استفاده شد   این آزمون اثر متغیر تصادفیآموزدانش

آزمون تحلی  های منظور ابتدا پیش فرضبرد  به این می ( را محدود یا از بینهاآزمونپیش)

کلموگرف اسمیرنف نشان داد متغیر کواریانس مورد بررسی قرار گرفته شد  نتایع آزمون 

(  به منظور بررسی همگنی p>0.05) باشدمی ان دارای توزیع نرمالآموزدانشخالقیت 

ری این پیش فرض نتایع آزمون لوین حکایت از برقرا  واریانس از آزمون لوین استفاده شد 

  ( p>0.05) دارد

بر خالقیت محور ( نتایع تحلی  کوواریانس برای بررسی اهرای بسته آموزشی استیم5) هدول 

 دهد می ان را نشانآموزدانش
 انآموزدانشبر نگرش محور (: نتایع تحلی  کواریانس برای بررسی اهرای بسته آموزشی استیم5)  هدول

مجموع  منابع تغییر

 تمربعا

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

معنی  Fآماره 

 داری

اندازه 

 اثر

 92/4 44/4 094/860 566/29 1 298/95 مدل اصالح شده

 62/4 44/4 181/208 090/9 2 090/9 عرض از مبدا

پیش آزمون 

 نگرش

181/4 2 181/4 646/0 420/4 245/4 

 094/4 444/4 520/2520 029/92 2 029/92 گروه

 - -  445/4 02 125/1 خطا

  

اهرای بسته دهد پس از تعدی  نمرات پیش آزمون، اندازه اثر می ( نشان5) نتایع هدول

آموزشی  تأثیر ،( است  بر اساس این نتایع094/4) انآموزدانشبر خالقیت محور آموزشی استیم

 تأییده درود بود و این نتایع معنی دار بوده و فرضی 4/09انآموزدانشبر خالقیت محور استیم

 شود می

 دارد. تأثیران آموزدانشبر حل مسئله محور اجرای بسته آموزشی استیم

بر ح  محور به منظور بررسی این فرضیه که هدف آن بررسی اهرای بسته آموزشی استیم

 ان است از تحلی  کواریانس استفاده شد  این آزمون اثر متغیر تصادفیآموزدانشمسلله 
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آزمون تحلی  های برد  به این منظور ابتدا پیش فرضمی دود یا از بین( را محهاآزمونپیش)

کلموگرف اسمیرنف نشان داد متغیر کواریانس مورد بررسی قرار گرفته شد  نتایع آزمون 

(  به منظور بررسی p>0.05) باشدمی ان دارای توزیع نرمالآموزدانشپیشرفت تحصیلی 

شد  نتایع آزمون لوین حکایت از برقراری این پیش همگنی واریانس از آزمون لوین استفاده 

( نتایع تحلی  کوواریانس برای بررسی اهرای بسته آموزشی 8) (  هدولp>0.05) فرض دارد

 دهد می ان را نشانآموزدانشبر پیشرفت تحصیلی محور استیم

 انآموزدانشح  مسلله بر محور (: نتایع تحلی  کواریانس برای بررسی اهرای بسته آموزشی استیم8)  هدول

مجموع  منابع تغییر

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

اندازه  معنی داری Fآماره 

 اثر

 00/4 44/4 050/10 090/4 1 056/4 مدل اصالح شده

 09/4 44/4 980/12 026/4 2 026/4 عرض از مبدا

پیش آزمون حل 

 مسئله

222/4 2 222/4 689/5 414/4 215/4 

 506/4 444/4 00/00 052/4 2 052/4 گروه

 - - - 420/4 02 969/4 خطا

اهورای بسوته   دهد پس از تعدی  نمرات پیش آزمون، اندازه اثر می ( نشان8)  نتایع هدول 

 توأثیر  ،( اسوت  بور اسواس ایون نتوایع     044/4) انآموزدانشبر ح  مسلله محور آموزشی استیم

درود بوود و ایون نتوایع معنوی دار بووده و       4/04انآموزدانشبر خالقیت محور آموزشی استیم

 شود  می تأییدفرضیه 

 گیری نتیجه

درس ولووی  محوور  حاضر با هدف طراحی، اهرا و بررسی اثربخشی بسته آموزشی اسوتیم  مقاله

تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس مدل تفکر طراحی استیم انجای شد  با توهه به نتایع تجزیوه  

استیم، اثربخشی الزی های طراحی و اهرای مدل تفکر طراحی در پروژهپس از ها و تحلی  داده

 در نمونه مورد مطالعه داشته است 
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بر مهارت محور گذاری اهرای بسته آموزشی استیمتأثیر مقالهیکی از فرضیات این 

نتایع نشان داد؛ بعد از ارائه بسته آموزشی به گروه آزمایش  ان بود  بررسیآموزدانشمسلله ح 

بنابراین فرضیه  اند پاسخ دادهمسلله ح این گروه بیشتر از گروه گواه به سواالت آزمون مهارت 

است، که در آن معلمان از مسلله مورد قبول واقع شد  اولین هنبه آموزش استیم ارائه مبتنی بر 

واقعی  ههانهای مرتبط با فرایندهای چندین رشته یا حوزه محتوا برای ارائه مطالب در زمینه

کنند  برای ارائه محتوا در رویکرد مبتنی بر مسلله، از می که مسلله از آن استخراج شده استفاده

یادگیری که یک پاسخ وحیح وهود ندارد باید استفاده شود  به وبارت دیگر های چارچوب

 ی تحقیق ح  شود هاروشتواند با استفاده از انواع می این مسلله غیر ساختارمند است که

کند تا درک کنند می ان کمکآموزدانشبه ای مسللهدهد که ح  چنین می تحقیقات نشان

 وهود دارد مسلله ح مختلفی برای های راه

 ( و1420 لیو و ویو، الیو،) (،1429 دیروسا،) (،1422لند،) هایاین یافته با نتایع پژوهش

از طریق آموزش مبتنی مسلله ح رت ( مبنی بر بهبود مها1429 هادینگرا هانینگسیا و دیگران،)

توان بیان کرد، در تدریس استیم، معلمان ها میبر استیم همسو است  در تبیین این یافته

آموزشی مانند مشاهده، تجربه، تکرار و استدالل های را از طریق رویکردمسلله ح ی هامهارت

هدید در بین های دانش به موقعیتنتایع این مطالعه نشان داد، توانایی انتقال  .کنندمی تقویت

 استفادهمسلله ح برای  هامهارتانی بود که از این آموزدانشان بیشتر از آموزدانشاین 

در ای کردند  انتقال دانش به دلی  ماهیت یکپارچه محتوای آموزشی است و از اهمیت ویژهنمی

 آموزش استیم برخوردار است 

کمک کرد و هنگامی که ای ر دیدن ارتباطات بین رشتهان دآموزدانشبه مسلله ح مهارت 

 ان از دانشی بهره برداریآموزدانشاندیشیدند، می ح  مسائ  در ههان واقعیهای درباره راه

 نیاز داشتند مسلله ح کردند که برای می

بر خالقیت محور در ارتباط با فرضیه بررسی اثربخشی اهرای بسته آموزشی استیم

ان گروه آزمایش، این آموزدانشنتایع نشان داد؛ بعد از ارائه بسته آموزشی به  ان،آموزدانش

گروه به طور معنی داری بیشتر از گروه گواه سواالت آزمون خالقیت را پاسخ دادند  بنابراین 

االتی روبه ؤو سها ان امروز با چالشآموزدانشفرضیه در سطح معناداری مورد قبول واقع شد  

که برای ح  آن به تفکر ههانی نگر نیاز دارند  انواع سؤاالتی که آنها باید ح   رو خواهند شد
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 است که رویکردهای هامع برای ح  آنها طلبای کنند شام  موضوواتی ومیق و فرا رشته

کند  این امر نیاز به سطح باالیی از خالقیت دارد و این یکی از دالیلی است که خالقیت می

قرن بیست و یکم است  طرفداران آموزش استیم معتقدند که استیم  ی مهمهامهارتیکی از 

ان خود را به چالش بکشند تا در فرهنگ رقابتی آموزدانشدهد تا می این فروت را به معلمان

 امروزه ح  کنندگان مسائ  خالق و مؤثر باشند 

مبنی بر  (6142گریلو،) (،1412کبک،) (،1412السیاری،) هایبا نتایع پژوهشها این یافته

توان بیان ها میبهبود خالقیت از طریق آموزش مبتنی بر استیم همسو است  در تبیین این یافته

آموزشی ی هافعالیتخالقانه از ی هامهارتکرد، در هریان یادگیری استیم، معلم برای توسعه 

رد راهی مطملن رویک متنوع استفاده کرد  در همین راستا طرفداران استیم بر این باورند که این

است  در این  12و مشاغ  قرن  هامهارتان برای آموزدانشسازی در ههت تعام  و آماده

ی یادگیری که هاروشان اهمیت داده شد و آموزدانشرویکرد به موضووات مورد والقه 

برند، مانند طراحی، گرافیک رایانه، هنرهای نمایشی، تفکر خالق و می ان از آن لذتآموزدانش

استفاده شد  مسلله ح های سرگری کننده هنگای کاوش و طراحی راه ح مسلله ح تی ح

های رویکرد ح  مسلله خالقانه از طریق هنر و یادگیری مبتنی بر مسلله یا پروژه، مسیری

خود و نحوه استفاده های و توانایی هامهارتان باز کرد تا بین دانش، آموزدانشهدید را برای 

 یشبرد آموزش خود رابطه برقرار کنند  از آنها در پ

 خالقانه، تولید محصوالت و استدالل برای ح  مسائ  تقویتهای از طریق نوآوری و ایده

ان به آموزدانشخالقانه در ی هامهارتیافت  البته توسعه می شد و یادگیری خالقانه پرورشمی

 ح  مسلله باز متکی است  های رستوانایی معلم در ارائه مفاهیم، ابزارها و تجارب در طرح د

در این بسته در حول یادگیری مبتنی بر پروژه بودند، که به  استیم طراحی شدههای برنامه 

مربوطه را از مسلله ح در کشف راه ح  و خالقیت در  آموزدانشطور ملموسی حق انتخاب 

 دادند می خود نشان

خالقیت و ابداع است  گنجاندن هنرها،  رشد تفکر خالق و کنجکاوانه نیازمند ح  مساله، 

ان به ح  آموزدانشطراحی و ولوی انسانی با هدف ایجاد تعادل در برنامه درسی؛ برای تشویق 

 موضووات ضروری در ههان از طریق نوآوری، خالقیت و سرانجای تولید دانش هدید وورت

 گیرد  می
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بر نگرش محور استیم در ارتباط با فرضیه بررسی اثربخشی اهرای بسته آموزشی

ان نسبت به درس ولوی تجربی، نتایع نشان داد؛ بعد از ارائه بسته آموزشی به آموزدانش

ان گروه آزمایش، این گروه به طور معنی داری بیشتر از گروه گواه در آزمون نگرش آموزدانش

نابراین فرضیه ب اند درس ولوی تجربی اوالی نمودهی هافعالیتسنع ولوی نظر مثبتی نسبت به 

روسمانا، بندری و ) هایبا نتایع پژوهشها در سطح معناداری مورد قبول واقع شد  این یافته

مبنی بر  (1420استارزینسکی،) (و1412،دیجینگ، استادهی،رینانیتا و دیگران) (،1412اینی، 

این  بهبود نگرش نسبت به درس ولوی از طریق آموزش مبتنی بر استیم همسو است  در تبیین

یی را که توسط متخصصان برای ح  هاروشتوان بیان کرد در آموزش استیم از ها مییافته

بنابراین بسته آموزشی با مدنظر قرار  شود، بکار گرفته شد می مشکالت زندگی واقعی استفاده

 ان منجر به والقه مندی به ولوی تجربی گردید  آموزدانشدادن مشکالت واقعی 

گرفت این بود می ه معلم هنگای استفاده از رویکرد مبتنی بر استیم در نظریکی از وواملی ک

که مسلله اوالت دارد، یعنی از دنیای واقعی نشات گرفته است، به این معنی که مربوط به 

ان است  بنابراین اوالت مسلله بر نگرش مثبت آموزدانشزندگی، اهتماع و فرهنگ 

مثبت ایجاد کرد  این رویکرد بر اهمیت حضور  ثیرتأان نسبت به ولوی تجربی آموزدانش

که هایی ان به تجربه شخصی و چالشآموزدانشکند زیرا می تأکیدمتخصصان هامعه در کالس 

دهند  این متخصصان نه می ممکن است در مورد شغ  آینده خود با آنها روبرو شوند، آگاهی

ان آموزدانشدهند، بلکه به می لی ارائهتنها تجربه و دانش دست اول خود را پیرامون زمینه شغ

 ملموس از چگونگی انتقال یادگیری شان به فراتر از دیوارهای کالس درس نیز ارائهای نمونه

دهند  با توهه به این موارد در طراحی و اهرای این بسته آموزشی، یادگیری مبتنی بر مساله، می

ا افزایش داد که در نتیجه منجر به افزایش ان به یادگیریشان رآموزدانشارتباطات و وابستگی 

 ان به یادگیری ولوی تجربی شد آموزدانشنگرش مثبت 

 هامحدودیت

 توان به دو دسته تقسیم کرد:می های تحقیق رامحدودیت

 در اختیارهای محدودیت الف 
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، در دو گروه آزمایش و گواه و ودی امکان انتخاب آنان از هر دو هنسها حجم کم آزمودنی

هایی ودی آشنایی اوضای گروه کانونی با رویکرد طراحی مبتنی بر استیم و لزوی ارائه آموزش

قب  از تشکی  هلسات طراحی بسته آموزشی، محور ههت آشنایی با رویکرد آموزش استیم

 هزینه بر بودن تهیه وسای  کمک آموزشی ههت ساخت پروژه ها 

 خارج از اختیارهای محدودیت ب 

در ایران و نبود محور پیشینه پژوهشی در مورد طراحی و اهرای برنامه درسی استیمودی وهود 

 کارشناسان مجرب در زمینه طراحی و اهرای آموزش مبتنی بر استیم  

 پیشنهادها

 باشد:می تحقیق در سه سطح قاب  ارائه پیشنهادهای

 آموزشیی ریزرنامهسازمان پژوهش و ببرای 

-و با توهه به رویکرد استیمای وره ابتدایی به وورت بین رشتهطراحی و تدوین کتب درسی د

مختلف به ونوان مکم  های ههت دروس و پایهمحور آموزشی استیمهای محور، طراحی بسته

کمک درسی در قالب رویکرد استیم های یادگیری رسمی، طراحی کتاب راهنمای معلم و کتاب

استیم ههت توهه ای با رویکرد بین رشته ارزشیابی دروس متناسبی هاروشمحور، اوالح 

  ان انجای گیرد آموزدانشیادگیری های به تمامی ظرفیت

 آموزشیهای گروهبرای 

ضمن خدمت برای معلمان پایه ششم ههت طراحی و آموزش استیم در های برگزاری کالس

ر ان دآموزدانشتوهه به رشد خالقیت  ،آموزشیهای درس ولوی تجربی توسط سرگروه

 آموزشی مد نظر قرار گیرد های ارزشیابی از وملکرد آموزشی معلمان پایه ششم توسط سرگروه

 معلمان پایه ششمبرای 

در طراحی دروس مختلف پایه ششم ههت هذابیت محور استفاده از رویکرد تلفیقی استیم

تمای بخشی به تدریس، تلفیق هنر و ولوی انسانی در تدریس ولوی تجربی ههت استفاده از 

استفاده از ظرفیت بسته طراحی شده در آموزش ولوی تجربی  ،انآموزدانشظرفیت یادگیری 

در ای مکم  در کالس درس، توهه به رویکرد بین رشتههای پایه ششم ههت ارائه آموزش

 ان توسط معلمان توهه شود آموزدانشارزشیابی از یادگیری 
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