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پژوهش حاضر با هدف مطالعة ویژگی های عناصر برنامة درسی آموزش علوم پایة ششم ابتدایی 
مبتنی بر روش STEAM انجام  شد. این مطالعه در سال تحصیلی 13۹۹-1۴00 با رویکرد کیفی 
و روش تحلیل محتوای کیفی هدایت شــده با نمونه گیری هدفمند )معیاری( و ازطریق مصاحبة 
نیمه ساختاریافته با 23 نفر از صاحب نظران حوزة مطالعات برنامة درسی و معلمان پایة ششم ابتدایی 
انجام گرفت. تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها به صورت دستی و هم زمان با جمع آوری داده ها انجام 
شد. اعتمادپذیری یافته ها با استفاده از غوطه وری و مطالعة مکرر و بازنگری مشارکت کنندگان و 
خبرگان به دســت آمد. با استناد به عناصر برنامة درسی پیشنهادی اکر ده عنصر در این پژوهش 
 STEAM موردمطالعه قرار گرفت. طبق نتایج تحقیق، برنامة درسی آموزش علوم مبتنی بر روش
موانع سنتی جداکنندة پنج حوزة یادگیری را برطرف کرده است و این حوزه ها را برای دستیابی 
به یادگیری مبتنی بر اهداف برنامة درســی یکپارچه و منسجم ساخته است و بر اصل خالقیت و 

ایده پردازی تکیه دارد.
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  مقدمه
در عصر حاضر علم و فناوری با رشد و گسترش وسیع خود عامل مهمی در فرايند توسعة همه جانبة 
جوامع بشــری به حســاب می آيند و به علت ارتباطات گســترده و پیچیدة افراد و جوامع، دغدغه های 
نظام های آموزشی گسترش يافته است و فرايند آموزش و يادگیری با مشکالت جدی مواجه شده است 
و بر اين اســاس رويکردهای آموزشــی در طول سال ها به طور چشــمگیری تغییر کرده است. )کاتون1، 
2021(. رويکردهای آموزش سنتی با مسائلی مانند يادگیری انفعالی و غفلت از مشارکت خود يادگیرنده، 
ناديده گرفتن تفاوت ها و نیازهای يادگیرندگان، بی توجهی به حل مسئله و تفکر انتقادی با انتقاد مواجه 
شده است و با پیامدهای مهمی همچون فرسودگی تحصیلی، کاهش انگیزه، احساس ناکارآمدی همراه 
بوده اســت. يکی از عواملی که می تواند اين پیامدهای منفی را در يادگیرندگان کاهش دهد اســتفاده 
از روش های آموزشــی متنوع و جديد اســت )تابع بردبار، 1395(. امروزه با وجود کامپیوترها، تبلت ها، 
گوشــی های هوشمند و تبديل شدن مردم به شــهروندان ديجیتال و آغاز و گسترش فناوری در دنیای 
آمــوزش، با روش ها و ابزارهايی جديدی مواجهیم )الحاج بدار و الشــبول2، 2020( و با ســرعت گرفتن 
گســترش فناوری تغییراتی در نظام آموزشــی پديد می آيد )پارک و پارک3، 2020( که باعث می شود 
بسیاری از دانش ها که درحال حاضر آموزش داده می شوند در آينده غیرضروری شوند، بنابراين الگو های 
آموزشــی جديد برای انطباق با الگوی زندگی در دنیای صنعتی در نظر گرفته می شــوند )الکسانکوف4، 
2017(. از اهداف نظام آموزشــی اين اســت که به دانش آموزان بیاموزد چگونه در محیطی کاماًل فنی 
 و همیشــه در حال تغییر عمل کنند )هاســن5، 2019(. درس علوم تجربی به کودکان کمک می کند 
تا روش های شــناخت دنیای اطراف خود را بهبود بخشند. آموختن علوم تجربی همچون سوادآموزی و 
حســاب امری اساسی و ضروری است و با پیشرفت فناوری اهمیت آن بیشتر شده است. به عبارت ديگر، 
آموزش علوم تجربی بیشــتر به آموزش شیوة يادگیری می پردازد و آگاهی از آن برای هر کودکی الزم و 

ضروری است )هارلن6، 1391/1996(.
 بر اســاس تحوالت آموزش علوم تا قبل از دهة 1960 بیشــتر برنامه های درســی در آموزش علوم 
بــه يادگیری دانش علمی گرايش داشــتند و تصور بر ايــن بود که فراگیران با اخــذ اصول، مفاهیم و 
نظريه های علمْی افرادی متفکر و مبتکر بار می آيند و عالوه بر اينکه با رشد سريع علم و فناوری و در کل 
با روش های بهتر زيســتن هماهنگ می شوند می توانند در گسترش آن نیز سهمی اساسی داشته باشند 
و در رشــد و شکوفايی کشور خويش گامی مؤثر بردارند )فتحی آذر، 1372(. اما با تحوالت ايجادشده در 
دهة 1960 برنامه های درسی جديد به جای تأکید بر دانش، حقايق علمی، قوانین و نظريه ها و کاربردهای 
فناوری بر ماهیت ساختار و وحدت علوم و نیز بر فرايند پژوهش علمی متمرکز شدند )کلوپفر7، 1971(. 
بنابراين نشانه های توجه به آموزش علوم و ايجاد تحول در آن را می توان در تحوالت دهة 1960 به بعد 

در امريکا و ساير کشورها مشاهده کرد )شیپرد و راگان8، 1992(.
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به نظر دونلی و جنکینز9 )2001( در اواخر قرن بیســتم برنامة درســی علوم تحت تأثیر نظريه های 
يادگیری شناختی مثل پردازش اطالعات و نظرية فراشناخت قرار دارد. همچنین پارکینسون10 )2002( و 
کوبرن11 )2006( باور دارند حل مسائل مرتبط با جامعه و سواد علمی فناورانه هدف آموزش علوم است و 
رويکرد غالب در يادگیری تأکید بر نظرية حل مسئلة ساختارگرايی است. استرانگ12 و همکاران )2004( 
بر اين باورند نگرش جهانیان به فرايندهای ياددهی ـ يادگیری کاماًل تغییر کرده اســت و فراگیران بايد 
برای زندگی در جامعه ای  پیچیده آماده شــوند. چانگ و تايپه13 )2002( گســترش و بهبود توانايی حل 
مســئله و مهارت های پردازش علوم فراگیــران را ازجمله اهداف ديرين آموزش علــوم می داند. لی14 و 
همکاران )2000( اهداف آموزش علوم را بهبود توانايی فراگیران در تفکر انتقادی، اســتدالل منطقی و 
درنهايت حل مســئله می دانند. از سوی ديگر، در سال های اخیر به رشته های علوم، فناوری، مهندسی و 
رياضیات و در ادامة همین راه به هنر )STEAM( در زمینه های گوناگون تحقیقی و عملی توجه بسیاری 
شده اســت )هوانگ و تیلور15، 2016(. علت آن واضح و قانع کننده است؛ مشاغل مرتبط با اين رشته ها 
ازجمله مشــاغلی با باالترين درآمد، سريع ترين رشد و تأثیرگذار در پیشبرد رشد اقتصادی و نوآوری اند 
)توماسیانSTEAM .)2011 ،16 ابتکاری آموزشی است که در دانشکدة طراحی رود17 ايسلند ايجاد شده 
است و هدف آن نوآوری واقعی با ترکیب ذهن دانشمند يا متخصص با ذهن يک هنرمند يا طراح است. 
برخالف الگو های سنتی تدريس، مربیان با استفاده از چهارچوب STEAM رشته ها را به هم می رسانند 
و از هم افزايی پويا بین فرايند الگو ســازی و رياضی و محتوای علمی استفاده می کنند )التان18، 2016(. 
درواقع، آموزش STEAM جهت گیری مهمی در سیاســت گذاری آموزشــی در راستای حل انگیزة کم 
برای يادگیری علوم و پديدة اجتناب از علوم و مهندســی است )تارنوف19، 2010(. طبق گفتة زولمان20 
)2012(، هدف کلی از STEAM شناسايی و رفع نیازهای اجتماعی و شخصی افراد در راستای تبديل به 
شهروندانی کامل است. دانش آموزاِن دارای مهارت های STEAM استعداد تبديل شدن به رهبری جهانی 

را در اقتصاد روبه رشد جهان دارند )هیوز21، 2010(.
لیلیاواتی22 و همکاران )2018( در پژوهشــی با عنوان »تأثیر اجرای آموزش STEAM در تســلط 
و بهبود مفهوم ســازی دانش آموزان« به اين نتیجه دســت يافتند که مفهوم ســازی پس از اســتفاده از 
 STEAM بهتــر اتفاق می افتد. دژارنــت23 )2010( در تحقیق خود با عنوان »اجرای STEAM روش 
در کالس های اولیة کودکی« بیان می دارد STEAM رويکردی برای يادگیری است که در آن از علوم، 
فناوری، مهندســی، هنر و رياضیات به منزلة نقاط دستیابی برای هدايت پرسش دانش آموز، گفت وگو و 
تفکر انتقادی استفاده می شود. هدف از اجرای اين رويکرد فراهم کردن محیط های يادگیری روان _ پويا 
و مرتبط به هم است. کاری که در اين شیوة آموزشی انجام می شود بازکردن درها به روی دنیای واقعی 
اســت، يعنی حذف کردن ديوارهای آجری و درهای کالســی تا در قالب يادگیری قرار بگیريم. هان24 و 
همکاران )2014( در تحقیقی به بررســی نحوة »تأثیر رويکرد STEAM در سطوح گوناگون موفقیت 
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دانش آموزان« پرداختند. طبق نتايج اين تحقیق، رويکرد مبتنی بر آموزش STEAM در افزايش سطوح 
عملکرد و زمینة آماری دانش آموزان در رياضیات تأثیر داشــته اســت و دانش آموزان ضعیف در نمرات 
رياضی میزان رشد به مراتب چشمگیری از دانش آموزان قوی و متوسط طی سه سال داشته اند. همچنین 
رويکرد مبتنی بر آموزش STEAM در مدارس بیشــتر به نفع دانش آموزان ضعیف بوده است و فاصلة 
میان آن ها و ساير دانش آموزان را کاهش می دهد. رسول25 و همکاران )2016( در بررسی تأثیر استفاده 
از رويکــرد تلفیقــی STEAM در ايجاد و پرورش عالقه مندی دانش آموزان و کســب مهارت های قرن 
بیست ويکم نشــان دادند که استفاده از رويکرد مبتنی بر STEAM می تواند به دانش آموزان در کسب 
و بهبود مهارت های قرن بیســت ويکم ازطريق يادگیری نحوة حل مسائل دنیای واقعی بر اساس تجارب 
صحیــح و تجارب زندگی واقعــی و ازطريق کار با برنامه کمک کند. تســنگ26 و همکاران )2011( در 
مطالعه ای نگرش به علوم، فناوری، مهندســی و رياضیات )STEAM( را در محیط آموزشــی مبتنی بر 
 STEAM پروژه موردبررســی قرار دادند و به اين نتیجه دســت يافتند که اکثر دانش آموزان به اهمیت
در رشــته های علوم و مهندسی اذعان و بیان کرده اند که داشتن دانش علمی حرفه ای برای شغل آيندة 
آن ها مفید است و اين فناوری ممکن است وضعیت زندگی و جامعه را بهبود بخشد و جهان را به مکانی 
راحت تــر و کارآمدتر تبديل کند. ترکیب STEAM با رويکرد مبتنی بر آموزش باعث افزايش کارآمدی 
و ايجاد يادگیری معنی دار می شــود و در نگرش دانش آموزان به شــغل آينده مؤثر اســت. دانش آموزان 
نگرش مثبتی به ترکیب STEAM دارند. کورســون27 )2019( در پروژه ای با عنوان »يادگیری دربارة 
 گیاهان با STEAM« باغ مدرســه را محیط آموزشــی قــرار داد و آن را کالس در فضــای باز نامید. 
او بســیاری از فعالیت های باغبانی را با رويکرد آموزشی STEAM برنامه ريزی کرده بود. مشکل او اين 
بود که فعالیت های يادگیری دانش آموزان را روی گیاهان متمرکز کند. او در فعالیت خود به اين نتیجه 
رســید که دانش آموزان با استفاده از رويکرد STEAM، به ويژه هنر، امکان دارد قسمت های اصلی گیاه 
)ريشــه، ساقه، برگ، گلبرگ، دانه و غیره( را به خوبی شناســايی و طبقه بندی کنند، قطعات را در کنار 
هم قرار دهند و به مطالعة کِل آن نظام و الگوســازی بپردازنــد. طبق نتايج پژوهش گری28 و همکاران 
)2019( درزمینة همکاری در کالس های متوســطه، در محیط های آموزشــی مبتنی بر تعامل می توان 
فرصت هايــی را برای يادگیــری معنادار دانش آموزان فراهم کرد برای اينکــه بتوانند میان يادگیری در 
داخل و خارج از مدرسه ارتباط برقرار کنند. ادغام برنامة درسی با زندگی دانش آموزان اهمیت يادگیری 
را در کالس ارتقا می دهد و اين نیازمند اســتفاده از رويکرد آموزشــی تلفیقی برای ايجاد تعامل میان 
معلمان و دانش آموزان اســت و برنامه ريزی برای اجرای آموزش مبتنی بر رويکرد STEAM معلمان را 
 ترغیب می کند که فراتر از حوزه های محتوايی خود حرکت کنند و فرصت ها را برای ايجاد برنامة درسی 
با رويکرد تعاملی دانش آموزان فراهم کنند. معلمان بايد برای هماهنگی و يکپارچه سازی دستورالعمل ها با 
يکديگر و خود دانش آموزان همکاری کنند. برتراند و ناموکسا29 )2020( در تحقیق خود با عنوان »آموزش 
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STEAM، يادگیری دانش آموز و مهارت های قابل انتقال« که درواقع بر مهارت های ســاخت شخصیت 
)تفکر انتقادی، حل مسئله، همکاری و ارتباط، خالقیت و نوآوری( تمرکز داشت بیان می دارند راه اندازی 
برنامه های STEAM تجربة يادگیری کلی دانش آموزان را افزايش می دهد و آن را عمیق و معنا دار می سازد. 
بر اين اساس مربیان، پژوهشگران و سیاست گذاران هدف امکان ارائة تجارب يادگیری در کالس ها را برای 
همة دانش آموزان در نظر می گیرند تا اين امر به تشويق دانش آموزان برای شرکت در کالس ها و يادگیری 
بهتر بینجامد. بر اين اساس، الحاج بدار و الشبول )2020( نشان دادند که ارائة فرصت های آموزشی کافی 
و ارزشمند با فعال کردن رويکرد آموزشی STEAM مسیری برای کاهش اضطراب، يادگیری معنادار و 
افزايش آگاهی دانش آموزان به مشــاغل آينده است. شاتونوا30 و همکاران )2019( در تحقیقی با عنوان 
»STEAM فناوری نوين آموزشی« اظهار داشته اند آيندة رشد اقتصادی تا حد زيادی به در دسترس بودن 
نیروی متخصص بســتگی دارد که بايد از دوران مدرســه شروع شــود و ازطريق حمايت و اجرای فعال 
 آموزش STEAM در مدارس و دانشــگاه ها ادامه يابد که شــامل مشارکت فعال دانش آموزان و مربیان 
در فعالیت های پروژه محور است که درزمینة فضاهای خالق در چهارچوب آموزش غیررسمی، امکان ايجاد 
و گسترش مهارت ها و شايستگی های الزم برای شخص عصر ديجیتال وجود دارد. بر اساس اين تحقیق 
 اســتفاده از رويکرد STEAM باعث بهبود آموزش و يادگیری شــده است، چراکه تعامل دانش آموزان 
با يکديگر و معلمان در جست وجو و کاوش برای حل مسئله به افزايش انگیزة آن ها برای يادگیری منجر 
می شود. دانش آموزانی که با اين رويکرد آموزشی آشنا می شوند فقط موضوع را آموزش نمی بینند، بلکه 
آن ها می آموزند که چگونه ياد بگیرند، چگونه سؤال کنند، چگونه آزمايش کنند و چگونه عمل کنند. معنای 
آموزش علوم از يادگیری صرف حقايق علمی و مفاهیْم آن هم در محیطی انتزاعی به يادگیری مهارت های 
علمی )يا مهارت های فرايندی(، نگرش ها و مسائل اخالقی تغییر پیدا کرده است )هارلن، 2000( و اين 
مسئله چشم اندازی گسترده را در بیشتر کشورها به روی علم، فناوری و صاحب نظران و سیاست گذاران 
آموزشــی در حوزة آموزش وپرورش باز کرده اســت. در ايران نیز با آگاهی يافتن از روند اين تحوالت، که 
حاصل مطالعات اولیة اجرای طرح جديد آموزش علوم در ســال 1370 بود، ســهم بســزايی در ايجاد 
چهارچوب برنامة درسی جديد آموزش علوم در دورة آموزش عمومی ايجاد کرد )امانی طهرانی، 1396(.

برنامة درسی آموزش علوم با اهداف جديد تدوين شد که عبارت است از سه بخش اصلی مهارت های 
 فراينــدی، نگرش های علمــی و دانش پايه )جعفری هرندی، 1397( و کتاب های درســی علوم تجربی 
بر اســاس آن ها و تغییر نحوة ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی )نیکنام و همکاران، 2014( تغییر يافت 
 و در روش هــای آموزشــی و يادگیری نیز تغییر ايجاد شــد، امــا به رغم تمام اين ها به نظر می رســد 
باز درزمینة تحقق اهداف جهانی و واقعی علوم دچار مشــکالتی هســتیم. طبق نتايج آزمون های تیمز 
)به ويژه آزمون های سال 2011 و 2015(، میزان دستیابی دانش آموزان ايرانی به مهارت هايی مانند حل 
مسئله، استدالل، فرضیه سازی، آزمايش فرضیه، تخمین و مهارت های محاسباتی پیش بینی نتايج بسیار 
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کمتر از حد انتظار است )پژمان و گويا، 1397( و همواره از میانگین عملکرد بین المللی به طور معناداری 
پايین تر بوده اســت )کبیری و همکاران، 1395(. ولــی زاده )1393( و ايرندگانی )1394( به اين نتیجه 
رسیده اند که در کتاب های علوم تجربی دورة ابتدايی به مهارت های سواد علمی ـ فناورانه و مهارت های 
فرايندی توجه چندانی نشــده اســت، درصورتی که در برنامه های تلفیقی ازآنجاکه دانش آموزان درگیر 
شــرکت در پروژه ای علمی می شوند کاماًل از مهارت های فرايندی و سواد فناورانه استفاده خواهند کرد. 
همچنین محتوای برنامة درســی علوم تجربی دورة ابتدايی در ايران ازلحاظ انســجام و توجه به اهداف 
مهارتی ضعیف است )عمويی اسرمی، 1394(. اين نتايج نیاز به تغییر، بهبود و به روزرسانی رويکردهای 
آموزشی علوم را ضروری می سازد و چون در دورة ابتدايی تمام دروس را يک معلم تدريس می  کند استفاده 
از رويکردهای آموزشــی مانند STEAM امکان پذير است. در پژوهش های انجام شدة تابین31 )2019(، 
 STEAM مونکويسینه32 و همکاران )2020( و چانگ و همکاران )2021(، تأثیر روش آموزش مبتنی بر
در حل مســئله، توانايی تفکر انتقادی، خالقیت، اســتدالل، ارتباط بررسی شده و همچنین در پژوهش 
فولرتون33 )2021( ايجاد فرصت های مناسب برای يادگیری تجربی از راه های اجرای فعالیت های پروژه ای 
تأيید شــده است. روش های آموزش تلفیقی در تدريس دروس مدارس به ويژه علوم ابتدايی فرصت هايی 
برای تعامل اجتماعی معنادار، پرس وجو تحت هدايت معلم، اکتشافات و تحقیقات با انگیزة ذاتی، ادغام 
معنی دار با ساير موضوعات و تعامل چشمگیر دانش آموزان سطح بااليی از فعالیت های شناختی، اجتماعی 
و جســمی را فراهم می کند )پیترســون و اندرو اســتون34، 2019(. در روش آموزش مبتنی بر »علوم، 
فناوری، مهندسی، هنر و رياضیات« دانش آموز درک، ارتباط، انتقال، تعمیم، تکرار، تقويت، تحلیل، خلق 
قضاوت و بررســی را می پیمايد و درنهايت به کســب مهارت منجر می شود )سن35 و همکاران، 2019(.
بر اين اســاس با درنظرگرفتن سهم برنامة درســی در رشد و گسترش نظام آموزشی کاماًل ضروری 
است که فرايند برنامة درسی آموزش مبتنی بر روش STEAM در آموزش ابتدايی در نظر گرفته شود 
تا ضمن ارائة تصوير روشن از آموزش تلفیقی به ارائة مهم ترين ويژگی ها و شاخصه های آن در چهارچوب 
عناصر برنامة درسی برای ايجاد مهارت های ذکرشده اقدام شود. ازاين رو يافته های پژوهش حاضر به علت 
شناســايی و معرفی مفاهیم و مؤلفه های آموزش علوم با رويکرد STEAM مفید و راهگشا خواهد بود. 
همچنین در تدوين برنامة درســی آموزش علوم در راستای پاسخ گويی به نیازهای واقعی جامعه، اصالح 
برنامة درسی آموزش علوم دورة ابتدايی و طراحی برنامه های توانمندسازی مربیان و معلمان علوم در دورة 
ابتدايی سودمند خواهد بود؛ لذا پژوهش حاضر با هدف مطالعة ويژگی های عناصر برنامة درسی آموزش 

علوم تجربی به روش STEAM با پاسخ گويی به سؤال اساسی زير تدوين شده است:
»ويژگی های عناصر برنامة درســی آموزش علوم تجربی مبتنی بر روش STEAM در پاية ششــم 
ابتدايی بر اســاس الگوی اکر36 )منطق، اهداف، محتوا، راهبردهای تدريس، منابع و ابزارها، فعالیت های 

يادگیری، زمان، محیط، گروه بندی و شیوه های ارزشیابی( کدام اند؟«
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                                                                                                                                       STEAM شکل 1.   ابعاد یادگیری 

  روش پژوهش
اين مطالعه با رويکرد تحقیق کیفی از نوع روش تحلیل محتوای کیفی هدايت شده )جهت دار(37 
با  پژوهشگر  بلکه  نمی آيند،  دست  به  پژوهش  آخر  در  طبقات  و  مقوالت  روش،  اين  در  شد.  انجام 
تحلیل  کیفی  به صورت  را  موردنظر  متن  طبقاْت  به منزلة  تعمیم ها  و  تعاريف  برخی  مفروض گرفتن 
می کند و در پی مصاديقی از تعاريف و تعمیم ها در کل متن می گردد )فردانش، 1387(. در پژوهش 
حاضر عناصر ده گانة برنامة درسی اکر به منزلة طبقات از قبل شکل گرفته تعیین شدند. متخصصان 
مطالعات برنامة درسی دانشگاه های تبريز و معلمان پاية ششم ابتدايی ناحیة 3 شهر تبريز در سال 
نمونه گیری  روش  از  آن  در  که  بودند  انجام شده  پژوهش  شرکت کنندگان   1399-1400 تحصیلی 
اين  اين اساس روی مشارکت کنندگانی در  بر  از نوع مالک محور38 )معیاری( استفاده شد.  هدفمند 
پژوهش مطالعه انجام شد که تجربه و اطالعات درزمینة برنامة درسی تلفیقی را داشتند؛ بدين معنی 
که برنامة درسی آموزش علوم را يا به صورت تلفیقی تدريس کرده اند و به صورت عملی با آن درگیر 
دانش  دربارة  آگاهی  با  آن ها  درنهايت،  داشته اند.  را  تلفیقی  درسی  برنامة  تجربة طراحی  يا  بوده اند 
موضوعِی مقاله، سوابق حرفه ای موفق در مدارس و با راهنمايی و مشورت استادان راهنما و مشاور 
انتخاب شدند. اطالعات مصاحبه از نفر 21 به بعد تکراری بود و داده ها در اين مرحله به حد اشباع 
يافت.  ادامه  مصاحبه شونده   23 تا  الزم  اطمینان  حصول  علت  به  مصاحبه  فرايند  ولی  بود،  رسیده 
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با رضايت  انفرادی بین پژوهشگر و مشارکت کنندگان بود که  مصاحبه نیمه ساختاريافته و به صورت 
و تمايل کامل مشارکت کنندگان برای همکاری در روند جمع آوری اطالعات و با اطمینان خاطردادن 
دقیقه   75 تا   45 بین  مصاحبه  هر  زمان  شد.  اجرا  تجاربشان  و  فردی  اطالعات  محرمانه ماندن  به 
به طول  به مشارکت کنندگان(  آسان  نبود دسترسی   و  کرونايی  )به سبب شرايط  ماه   6 و طی  بود 
عناصر  ويژگی های  بررسی  به  آن  در  که  بود  نیمه ساختاريافته  پرسش   10 شامل  سؤاالت  انجامید. 
برنامة درسی آموزش علوم با روش STEAM بر اساس الگوی پیشنهادی اکر  پرداخته می شد. برای 
گردآوری  از  بدين صورت که پس  گرفته شد.  کار  به  اسمیت  داده ها روش کدگذاری  تجزيه وتحلیل 
داده ها، هر مصاحبه به صورت مجزا و چندين بار مرور شد تا متن کامل مصاحبه ها به طور کامل نوشته 
شود. پس از پیاده سازی کامل مصاحبه ها روی کاغذ، همة آن ها به صورت خط به خط کدگذاری شدند. 
سپس کدهای اساسی شناسايی و معناهای مرتبط استخراج شد و سپس مضمون آن معنا ثبت شد. با 
مقايسة مضامین با يکديگر فهرستی از مضامین اصلی و زيرمضمون ها به دست آمد. بعدازآن مضامین 
اصلی با معناهای مشابه خوشه بندی شدند و محتوای پنهان مضامین در قالب مفاهیم و مؤلفه های 
اصلی از آن ها استخراج شد. در اين پژوهش برای بررسی اعتبار پژوهش روش بازبینی اعضا به کار 
گرفته شد. بدين گونه که از 4 نفر از متخصصان مطالعات برنامة درسی مصاحبه شونده تقاضا شد تا نظر 
خود را دربارة مفاهیم و ابعاد مصاحبه ها بیان کنند. همچنین، درزمینة کدگذاری نظر 3 نفر از افراد 
متخصص و 3 نفر از نويسندگان مقاله به کار گرفته شد. برای حصول اطمینان از قابلیت اعتمادپذيری 
داده های پژوهش، روش مطالعة مکرر، مقايسة مستمر داده ها، خالصه سازی و دسته بندی اطالعات 
ويژگی های  شد.  استفاده  داده ها  صحت  بررسی  به منظور  مشارکت کنندگان  خود  به  داده ها  ارائة  و 

جمعیت شناسی مشارکت کنندگان در جدول 1 مشاهده پذير است.

 جدول 1.   مشارکت کنندگان در پژوهش                                                                                                                                       

معلمان پایة ششم ابتدایی متخصصان مطالعات برنامة درسی

16 نفر تعداد مشارکت کنندگان 7 نفر تعداد مشارکت کنندگان

دکتری: 2 نفر

تحصیالت
استاد: 2 نفر

  مرتبة علمی
استادان دانشگاه

کارشناسی ارشد: 9 نفر

کارشناسی: 5 نفر
دانشیار: 2نفر

بین 7 تا 13 سال: 9 نفر
سابقة تدريس

15 سال به باالتر: 7 نفراستاديار:3 نفر
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  یافته های پژوهش
يافته های به دست آمده حاصل از مصاحبه های نیمه سازمان يافته به صورتی کدگذاری شد که بتواند 
داللت هايی را بر عناصر برنامة درســی به دست دهد. در پاسخ به سؤال اين پژوهش، نتايج مطالعة کیفی 
 STEAM به طورکلــی حول وحوش ده عنصر اصلی برای برنامة درســی آموزش علــوم مبتنی بر روش
مطرح شــد. پس از مرور متون پیاده شــده و يافته های کیفی پژوهش حاضر، ابتدا 237 مفهوم و ويژگی 
استخراج شد و با بررسی ها و بازنگرهای مجدد اين مفاهیم به 188 مفهوم تقلیل يافت. پس از مرور متون 
پیاده شــده و يافته های کیفی پژوهش حاضر و تأمل و تعمق در آن مشخص شد که ويژگی های عناصر 
برنامة درسی به دست آمده از اين مطالعه هم در طبقات اصلی و هم در طبقات فرعی کاماًل به هم مرتبط 
و جدايی ناپذيرند و عنصر منطق برنامة درســی امکان دارد پیونددهندة اين عناصر باشد. مفاهیم اساسی 
شناسايی شده در 30 مؤلفة اصلی در قالب عناصر ده گانة اکر به شرح جدول  2 دسته بندی شد و در ادامه 

تفصیل هريک از اين مؤلفه ها بررسی شده است.

 جدول 2.   عناصر برنامة درسی آموزش علوم مبتنی بر روش STEAM و ویژگی های آن از منظر متخصصان و معلمان                                                                                                                                       

عناصر برنامة درسیطبقات فرعیطبقات اصلی

منطق )چرایی(

 تمرکز
 بر رویکرد 

آموزش تلفیقی

 فراهم کــردن فرصت به کارگیری مهارت ها و دانش فراگرفته شــده يا در حال 
يادگیری + ضرورت و اهمیت چرايی يادگیری موضوع + تأکید دســتیابی به 
توان ترکیب آموخته های قبلی با دانش محتوايی، فن آموزشــی، فناوری در 
ســطح معنی دار + يکپارچه ســازی حوزه های گوناگون يادگیری + تأکید بر 

کسب تجارب يادگیری منسجم، همه جانبه، يکپارچه

18 +15 +1۴ +۴ +3

ارتباط گرایی

 تأکید بر ارتباط بین اهداف يادگیــری، معیارها، ارزيابی ها، طراحی و اجرای 
برنامة درســی + قابلیت تعمیم آموخته ها به دنیای واقعی ) ارتباط گرايی در 
عرصة زندگی( + مرتبط ساختن دانش، بینش و مهارت ها + توجه به محتوای 
برنامة درسی مرتبط با ايده پردازی + مرتبط ساختن محتوا با نیاز ها، استعداد 

و عاليق فراگیران

۹ +8 +2 +1

توجه بر 
شاخصه های 

نظریة یادگیری 
سازنده گرایی

 تأکید بر حل مســائل واقعی به صورت مشارکتی + توجه بر عاليق، توانايی ها، 
شايســتگی های دانش آمــوزان + تأکید بر فعالیت های يادگیــری نه فرايند 
آموزش + توجه بر ساختار عملی و علمی فرايند يادگیری + تأکید بر ارزشیابی 
بازده های واقعی + تأکید بر ارزشیابی مستمر، جمعی، تلفیقی + توجه به نقش 
معلم به عنوان مشــوق، راهنما، سازمان دهندة محیط يادگیری برای کاوش+ 
تأکید بر فرايند يادگیری فردی و گروهی + تهیة هنجارهايی برای پاسخ گويی 
+ تأکید بر جنبه های هنری و زيباشناختی آموزش + تأکید بر اکتشاف فردی 

و گروهی ازطريق تجربه

 +13 +12 +11 +10 +7 +6 +5
20 +1۹ +17 +16



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

STEAM مطالعة ویژگی های  عناصر  برنامة درسی آموزش علوم مبتنی بر روش

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

114
ë شمارة 84

ë سال بیست ویکم 
ë زمستان 1401

عناصر برنامة درسیطبقات فرعیطبقات اصلی

هدف

رشد خالقیت 
و مهارت های 

کارآفرینانه

 پرورش خالقیت + تقويت مهارت های حل مســئله + پرورش انگیزة دستیابی 
به موفقیت، تمايل به خوداتکايی، خطر پذيری، خودآگاهی + آشنايی با مشاغل 
گوناگون + شــناخت قوانین و مقررات، آداب ورسوم و فرهنگ های گوناگون+ 
کســب سواد رايانه ای و فناوری + ايجاد نگرش خالق + ايجاد نگرش دانستن، 
توانســتن و انجام دادن + تقويت نگرش مثبت و انعطاف پذير در برابر تغییرات 
و موقعیت های مبهم + تقويت حس کنجکاوی، پرسشگری + تقويت احساس 

خودکارآمدی

 +1۹ + 16 +13 +12 +۹ +7
26 +25 +2۴ +23

یادگیری واقعی
 تقويــت مهارت هــای فرايندی؛ اســتدالل کردن ـ تحلیل کــردن + پرورش 
مهارت های فراشناختی + تقويت مهارت يادگیری اجتماعی + کسب مهارت 

درزمینة شناختی + کسب مهارت انعطاف پذيری در يادگیری
17 + +8 +6 +5 +1

تربیت یادگیرندة 
دائمی

 تقويت مهارت يادگیری خودراهبر + پرورش مهارت ســواد اطالعاتی + ايجاد 
نگرش مثبت به يادگیری + پرورش توان انعطاف پذيری و سازگاری با محیط 
+ تقويــت مهارت های زندگی + پرورش توان تفکر مســتقل + بهبود قدرت 
تصمیم گیری + تقويت توان کســب و به کارگیری مداوم دانش و اطالعات + 

پرورش توان با هم زيستن و شکوفايی ويژگی های فطری

 +18 +11 +10 +۴ +3 +2 
22 +21 +20

محتوا

شفافیت محتوا

 محتــوای برنامه با توجه به اصل کثرت آموزش + توجه به ظرفیت های برنامة 
درسی غیررســمی + جهت گیری هنری و زيباشــناختی محتوا + محتوايی 
برگرفته از نیاز ها و مسائل واقعی + ارتباط با مسائل روز + محتوايی متناســب 
بـا عاليــق و نیــاز های فراگیران + اجتناب از پیچیدگی و ابهام در موضوعات 

و مطالب آموزشی + ايجاد انگیزه و رغبت در فراگیران به يادگیری

 +12 +11 +10 +8 +3 +1
22 +17

فعالیت محور

 درنظرگرفتــن فعالیت هــای يادگیری چندجانبه در ارائــة محتوا + محتوای 
تلفیقی + محتوای قابل يادگیری + قابل درک + نقش فعال دانش آموز در ارائة 
محتوا + توجه به ايجاد تعامل معلم و دانش آموز + پايه ای برای آموزش مداوم 

+ محتوای چالش انگیز 

 +16 +1۴ +۹ +7 +6 +5
23 +21

پرورش 
مهارت های عالی 

ذهنی

 توجه به تقويت فرايند های فراشناختی در محتوا + توجه به کسب مهارت های 
اکتشافی در محتوا + فراهم کردن زمینة عالقه مندی به مهارت تجزيه وتحلیل 
+ پرورش حس پرسشگری و کنجکاوی در محتوا + توجه به اصل تقويت تفکر 
خالق + توجه به تقويت تفکر انتقادی + درنظرگرفتن شناخت دقیق و علمی 

پديده ها + مطابقت محتوا با اصول سازنده گرايی

 +1۹ +18 +15 +13 +۴ +2
25 +2۴ +20

 جدول 2.   )ادامه( 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

115
 ë 84 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 زمستان 

مریم اصغری اصل سردرود     صادق ملکی آوارسین     حسین بقایی     جهانگیر یاری حاج عطالو

عناصر برنامة درسیطبقات فرعیطبقات اصلی

راهبردهای تدریس

ترکیبی و 
خالقانه

 اســتفاده از راهبرد های فعال + پروژه محور + تجربه محور + پويا + حل مسئله 
+ روش های مبتنی بر طراحی و خالقیت + راهبردهای بحث برانگیز + راهبرد 
ترکیب )خلق کردن يا ســاختن( + راهبرد آزمون وخطــا + راهبرد بازی های 
ســازمان يافته + گردش و بازديد علمی + تفکر استقرايی + روش اکتشافی + 

راهبرد کسب مهارت های اجتماعی 

 +28 +25 +1۹ +18 +15 +
+ 36+35 +3۴ +31 +30

تأکید بر آموزش 
تفکر مستقل

 آموزش مفاهیم انتزاعی + تسهیل مشــارکت در فعالیت ها + ارائة مطالب در 
قالب های متنوع + به کارگیری کل ظرفیت شناختی فراگیر + راهبرد تحلیل 
تکلیف + راهبرد ارائة بازخورد + روش تولید محتوا + روش ايجاد ارتباط بین 
محتوا و يادگیرنده + آموزش جذاب و لذت بخش + راهبرد به کارگیری حواس 
مختلف فراگیر + راهبرد های فراشناختی )خودنظارتی، خودثبت کنندگی( + 

کودک محور+ راهبردهای روزآمد

+7 +5 +۴+ 3+ 2+1 
+16 +1۴ +13 +12 +۹  

20 +17 

مواد و منابع آموزشی

متنوع

 تنــاسب مواد و منابع آموزشــی بــا فناوری های اطالعــات و ارتباطات + 
تناســب منابع با ويژگی های فردی، سطح دانش فراگیران + تناسب منابع با 
نیاز های فراگیران + به روز بودن منابع + مواد و منابع گوناگون، متنــــوع و 
جــذاب + کاربردی بودن منابع + قابلیت دسترسی به مواد و منابع يادگیری 

چندرسانه ای 

+13 +12 +11 +6 +5 
16 +1۴ 

معطوف به 
درگیری 

شناختی ـ 
یادگیری عمیق

 امکان اســتفاده از منابع در يادگیری های مشــارکتی، خلِق تجارب واقعی و 
ملموس برای دانش + تناسب مواد و منابع با سبک های گوناگون يادگیری + 
تناسب منابع در راستای ارتباط میان محتوای عملی و نظری + کاربرد منابع 
برای بهبود کیفیت يادگیری و میزان تســلط فراگیران + اســتفاده از مواد و 
منابع يادگیری برای فراهم سازی امکان تعامل بیشتر میان فراگیران + تناسب 
با تجارب واقعی و ملموس برای تفکرکردن + پوشش دادن محتوای يادگیری 
+ ارتبــاط منابع با زندگی واقعی و رويدادهای جاری جامعه + ارتباط منابع با 
موضوع و هدف های يادگیری هر درس + استفاده از منابع برای فعال ساختن 

فراگیران

 +20 +1۹ +18 +17 +8 +7
23 +22 +21

نیروی انسانی 
متخصصان

 معلمــان + متخصصان حوزة آموزشــی + کارآفرينــان + متخصصان فناوری 
آموزشی + روان شناسان و مشاوران درسی، کودک + دوستان + خانواده

15 + 10 + ۹ + ۴ + 1

 جدول 2.   )ادامه( 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

STEAM مطالعة ویژگی های  عناصر  برنامة درسی آموزش علوم مبتنی بر روش

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

116
ë شمارة 84

ë سال بیست ویکم 
ë زمستان 1401

عناصر برنامة درسیطبقات فرعیطبقات اصلی

فعالیت های یادگیری

فعالیت های فعال 
یادگیری

 فعالیت هــای مبتنــی بــر مهارت های فراينــدی + فعالیت هــای مبتنی بر 
تفکــر انتقادی، تفکر خالق و فراشــناختی + فعالیت های مبتنی بر مســائل 
فــردی، اجتماعی + مرتبط بودن با هدف های برنامة درســی+ ارائة تکالیف و 
تمرين هايی مبتنــی بر راهبردهای ياددهی ـ يادگیری + فعالیت های مبتنی 
بر تصمیم گیری، برنامه ريزی+ فعالیت های مبتنی بر تجارب زندگی واقعی + 
فعالیت های مبتنی بر يادگیری عمیق، تفکر يکپارچه + فعالیت هايی به منظور 
تشــويق فراگیران برای کاوشگری و انجام دادن پروژه + فعالیت ها در راستای 

ايجاد انگیزة درونی يادگیری

 +12 +10 +8 +7 +6 +5+2
1۴ +13 +12

فعالیت های 
متنوع یادگیری

 فعالیت های انعطاف پذير + فعالیت های مبتنی بر تکالیف چندگانه و متنوع + 
فعالیت های مرتبط با نیاز های يادگیری + تکالیف مرتبط با تنوع ســبک های 

يادگیری 
11 +۹ +3

فعالیت گروهی
 فعالیت های مبتنی بر تعامل و مشارکت به منظور ارائة راه حل مسئله + تکالیف 

و پروژه های مشترک
۴ +1

زمان

زمان الزم برای 
انجام دادن تمام 

فعالیت های 
یادگیری

 زمــان اختصاص يافته به کالس درس + زمان انجــام پروژه ها + زمان در نظر 
گرفته شــده برای بازديدها، گردش علمی، حضــور در محیط های طبیعی و 

آموزشی در نظر گرفته شده + مدت زمان استفاده از فناوری های آموزشی
7 + 6 + 2 + 1

انعطاف پذیر

 مــدت زمان در نظر گرفته شــده با توجه به توانايی هــا، تفاوت ها و نیازهای 
يادگیری دانش آموزان + تناســب زمان در نظر گرفته شده با اهداف آموزشی 
+ فعالیت ها بــر اســاس زمــان مديريــت شــده + اســتفادة حداکثــری 
و منطقــی از زمــان + اختصــاص زمان بیشــتر به فعالیت هــای عملی + 
تناســب زمان با محتوا + اســتفادة بهینه از زمان با کاربرد تجهیزات مناسب 
آموزشی + مدت زمان در نظر گرفته شده برای کسب صالحیت و شايستگی ها

12+11 +10 +۹ +8 +5 +۴ +3

محیط

برخورداربودن 
از ویژگی های 
روانی ـ عاطفی

  محیطی در راســتای ايجاد رابطة عاطفی و متقابل میان معلم و دانش آموزان 
+ برقراری روابط متقابل میان دانش آموزان با يکديگر + ايجاد فضای سرشــار 
از اعتمــاد و احترام متقابل + ايجاد فضای يادگیری راحت برای ارائة نظرها و 
انديشــه ها + وجود فضای رقابتی سالم در کالس + فراهم کردن فضايی برای 

فکرکردن + توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان + بازی محور

17 +16 +13 +10 +6 +5

 جدول 2.   )ادامه( 



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

117
 ë 84 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 زمستان 

مریم اصغری اصل سردرود     صادق ملکی آوارسین     حسین بقایی     جهانگیر یاری حاج عطالو

عناصر برنامة درسیطبقات فرعیطبقات اصلی

واقعی

 محیــط واقعی، به نحوی که دانش آموزان خــود را در محیطی عینی و بیرونی 
احســاس کنند + توجه به محیط های آموزشــی غیررسمی، خارج از محیط 
کالس + آمــوزش برخی از مضامین درســی در فضاها و محیط های خارج از 

کالس و خارج از مدرسه

12 +۹ +8

برخورداربودن 
از ویژگی های 
پویایی محیط

 نحوة آرايش و چیدن میز و نیمکت های کالس برای کار گروهی + رنگ آمیزی 
مناســب ديوارهای کالس + درنظرگرفتن فضای مناســب روی ديوارها برای 
نصب پوستر، تصوير و اعالمیه، قراردادن قفسه ها و ويترين های مناسب برای 
نگهداری نرم افزارها، فیلم ها، اساليدها و عکس ها و الگو ها و ماکت های ساخت 

دانش آموزان. 

15 +1۴ +7 +۴

3 +2 فضايی تعاملی با امکان گفت وگو و انجام فعالیت های گروهیمشارکتی

فناورانه
 امکان اســتفاده از فناورهای به روز تولید محتوا، شبیه ســازی + فراهم کردن 
فضاهای آموزشــی با منابع و ابزار يادگیری و امکانات مبتنی بر فناوری های 

آموزشی
11 +1

گروه بندی

مهارت های 
اجتماعی

 گســترش حس وظیفه شناسی و وفاداری گروهی + احساس تعلق به جمع يا 
گروه + رشد مســئولیت پذيری فردی و گروهی در يادگیری + تشکیل گروه 

به منظور تقويت مهارت های ارتباطی
11 +6 +5 +2

خالقیت جمعی
 تأکید بر فهم مســائل آموزشــی به صورت جمعی + تشکیل گروه در راستای 
انجام دادن پروژه ها و فعالیت گروهی + تأکید بر تعامل خالق فراگیران + تأکید 

گفتمان نقاد، تفکر سیستمی+ افزايش اعتمادبه نفس 
12 +10 +8 +7 +3

مقطعیـ  انتخابی
 تعیین اندازة گروه با توجه به اهداف، میزان فعالیت اعضا، محتوای يادگیری + 

تشکیل گروه با توجه به تفاوت های فردی
1+۴ +۹

ارزشیابی

فرایندمحور

 ارزشــیابی تکوينی + ارزشــیابی مستمر + ارزشــیابی غیررسمی + ارزشیابی 
مبتنی بر اهداف يادگیری + ارزشیابی مبتنی بر عملکرد فراگیران + ارزشیابی 
توانايی حل مسئله، قدرت تبیین و تفکر انتقادی + خودارزيابی + دگرارزيابی 

+ ارزشیابی انجام پروژه های فردی، گروهی

12+11+10 +۹ +7 +3

8+6+5+2 ارزشیابی توصیفی + کیفی + ارزشیابی گروهی + ارزشیابی فردیتلفیقی
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عناصر برنامة درسیطبقات فرعیطبقات اصلی

 مبتنی بر 
شواهد

 مشــاهدة عملکرد فراگیــران در انجام پروژه، ارائة انديشــه، نوآوری ازطريق 
مشــاهدة مســتقیم، فهرســت وارســی، مقیاس درجه بندی و واقعه نگاری، 
خودسنجی، سنجش همساالن، استفاده از پوشة کار و يادداشت های روزانه، 

ارزشیابی ازطريق والدين

16 +۴ +1

 منطق: با توجه به نقش محوری منطق يا چرايی برنامة درسی که در حکم مؤلفه ای جهت دهنده 
بايد  بر روش STEAM است؛  برنامة درسی آموزش مبتنی  در فرايند تصمیم گیری و طراحی 
سازنده گرايی  يادگیری  نظرية  و  ارتباط گرايی  تلفیقی،  آموزش  رويکرد  بر  تمرکز  شاخصه های 
موردتوجه قرار گیرند. مشارکت کنندگان اظهار داشتند که »تلفیق دروس و موضوعات به ارتباط 
استعدادهای  و  عاليق  نیازها،  با  مختلف  دروس  آموزشی  محتوای  و  فراگیران  يادگیری  فرايند 
گوناگون دانش آموزان منجر می شود«؛ »روش آموزش تلفیقی STEAM روشی مبتنی بر پروژه 
تقويت  يادگیری،  انگیزة  ايجاد  پروژه ها ضمن  انجام  و  است«؛ »محیط آموزشی مشارکتی است 
 مهارت های مشارکتی و تشريک مساعی به يادگیری فردی و افزايش احساس مسئولیت فراگیران 
انعطاف پذير  بايد برنامه های طراحی شده  به يادگیری می انجامد«. همچنین »در فرايند تدريس 
باشند تا در موقعیت های مختلف آموزشی بتوان ارتباط و هماهنگی های الزم را بین اهداف، محتوا 

و نظام ارزشیابی به وجود آورد«.

برنامه ها  برنامه ريزی درسْی تعیین هدف است و  از حیاتی ترين عناصر در فرايند  اهداف: يکی   
و آموزش وپرورش اند  نهايی  مقصد  هدف ها  می شوند.  اجرا  و  طراحی  آن ها  به  دستیابی   برای 
يا مشخص کنندة نتايجی اند که انتظار می رود پس از اجرای برنامة درسی بتوان به آن ها دست 
به منظور  بايد  مذکور  آموزشی  روش  درسی  برنامة  اهداف  مشارکت کنندگان،  ازنظر  کرد.  پیدا 
»پرورش خالقیت، تقويت مهارت های حل مسئله«؛ »پرورش انگیزة دستیابی به موفقیت، تمايل به 
خوداتکايی، خطر پذيری، کسب سواد رايانه ای و فناوری« و »ايجاد نگرش خالق و انعطاف پذير در 
برابر تغییرات و موقعیت های مبهم، تقويت حس کنجکاوی، تقويت احساس خودکارآمدی« باشد 
که در قالب مؤلفه های رشد و خالقیت و مهارت های کارآفرينانه مطرح شده است. همچنین ازنظر 
مشارکت کنندگان »آموزش بايد به فراگیران کمک کند تا در عمل يادگیرهای خود را معنی دار 
کنند«؛ »ارتباط مفاهیم را با زمینه های واقعی درک کنند و خالقانه برای حل مسائل بینديشند«؛ 
»به صورت فعاالنه در آموزش مشارکت کنند و با توجه به توانايی  هايشان تصمیم  بگیرند و اقدام 
 کنند« که با عنوان مفهوم يادگیری واقعی بیان شد. مشارکت کنندگان اظهار داشته اند »در جهانی 
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زندگی می کنیم که به سـرعت در حـال تغـییر و رشـد در تـمامی جنبـه هاست. برای سازگاری 
با اين تغییرات فرد با مشکالت بسیاری روبه رو خواهد بود، مگر اينکه فرد يادگیرنده ای مستمر 
يا مادام العمر باشد. يادگیری مادام العمر به بهبود زندگی فردی و اجتماعی کمک می کند، فرد 
چگونگی يادگیری را می آموزد و مسئولیت يادگیری خودش را بر عهده می گیرد. يادگیری مستمر 

فرايند کسب دانش در طول زندگی است که رويکردی چندبعدی ازخودآموزی است«. 

محتوا: يکی از ويژگی های محتوای آموزش علوم به روش STEAM ازنظر مشارکت کنندگان   
شفافیت داشتن محتواست. »محتوا بايد انعطاف پذير باشد، زمینة فعالیت های گوناگون را با توجه 
نیازها و استعدادهای مختلف دانش آموزان فراهم کند و زمینه ساز فرصت هايی برای  به عاليق، 
تمرين مهارت های حل مسئله، تجزيه وتحلیل و اکتشاف باشد«. »درنظرگرفتن محتوای هنری 
و زيبايی شناسی در آموزش علوم به لذت بخش بودن جريان يادگیری و افزايش انگیزة يادگیری و 
تقويت روحیة خالقیت در فراگیران منجر می شود«. همچنین »محتوای آموزشی بايد با توانايی ها و 
آمادگی و تجارب پیشین فراگیران متناسب باشد« و »فرصت مناسب را برای فعالیت های يادگیری 
چندگانه اعم از فعالیت های کالسی و خارج از کالس فراهم کند، تا فراگیران با توجه به نیازها و 
عاليق خود به يادگیری بپردازند و فرايند يادگیری را خود مديريت کنند« و به بیان ساده محتوا 
بايد فعال محور باشد. ازنظر مشارکت کنندگان در تدوين محتوای يادگیری بايد آموزش مهارت های 
عالی ذهنی در نظر گرفته شود که »توانايی خودنظم دهی را در فراگیران پرورش  دهد و به کنترل 
مناسب احساسات و هیجانات منجر شود که اين از ويژگی های مهارت های سطح باالی ذهنی 

است«.

فردی  نیازهای  به  توجه  با  را  تدريس  روش های  از  ترکیبی  معلمان  تدریس:  راهبردهای   
استفاده می کنند.  موقعیت  برحسب  و همچنین  دانش آموزان  توانايی های  و  اجتماعی، عاليق  و 
ازنظر مشارکت کنندگان »به کارگیری انواع روش های نوين و فعال آموزشی باعث افزايش انگیزه 
 و رضايتمندی دانش آموزان از يادگیری می شود و به ارتباط بهتر فراگیران، افزايش عالقه مندی 
به درس، ماندگاری و درک بهتر دانش، کسب مهارت های مسئولیت پذيری و درنتیجه استقالل 
به چگونه  تا  به دانش آموزان کمک کند  بايد  آموزشی  فکری و خالقیت می انجامد«. روش های 
آموختن و تفکر خودآگاهانه عمل کنند و توانايی حل تکالیف و مسائل گوناگون را با استفاده از 
فنون و روش های مناسب داشته باشند و »محرک مناسبی باشد برای بحث گروهی، پرسش  و پاسخ، 

مطالعة فردی، اکتشاف، استدالل و درنهايت ارتقای مهارت فراشناختی«.

 مواد و منابع آموزشی: يادگیری مستلزم انتخاب مواد و منابع آموزشی مناسب برای ايجاد انگیزه 
در دانش آموزان و توضیح و تشريح محتوای درسی و تحقق اهداف برنامة آموزشی است. همچنین 
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پايدارتر و  را مؤثرتر و  يادگیری  ياددهی و  فرايند  کاربرد مواد و منابع آموزشی متنوع می تواند 
تحقق يادگیری معنادار را آسان تر کند. ازنظر مشارکت کنندگان »درگیری  شناختی اقداماتی است 
که کمک می کند اطالعات تازه ای برای پیونددادن و ترکیب کردن با اطالعات ازپیش آموخته شده 
و ذخیره سازی آن ها در حافظة درازمدت آماده  شود. کسب دانش در دانش آموز، تعامل محیط 
آموزشی و محیط زندگی واقعی، فراهم ساختن فرصت اکتشاف، خلق مفاهیم جديد متناسب با 
نیازها و عاليق شخصی و درونی و آمادگی برای مواجهه با مسائل و موقعیت های گوناگون زندگی 

ازطريق رويکرد يادگیری واقعی امکان پذير است«.

 فعالیت های یادگیری: فعالیت های يادگیری بايد به منظور يادگیری مهارت های مستمر، پايدار و 
قابلیت تعمیم به محیط واقعی زندگی باشند. دانش آموزان با مشارکت در فعالیت های گروهی در 
به چالش کشیدن توانايی ها و قابلیت های خود مهارت می يابند. هدف از انجام اين فعالیت ها درواقع 
يادگیری است. ازنظر مشارکت کنندگان »فعالیت های يادگیری با توجه به اهداف و روش آموزشی 
تناسب  دانش آموزان  توانايی های  با  بايد  »فعالیت ها  کنند«؛  فراهم  را  اکتشافی  فرصت های  بايد 
داشته باشند«؛ »رويکرد تلفیقی با فراهم کردن بسترها، کارکردها و به کارگیری سبک های يادگیری 
گوناگوْن فرصت های متنوعی را برای گسترش مهارت های موردنظر فراهم می کند«؛ »فراگیران با 
انجام فعالیت های گروهی به هدف مشترکی دست پیدا می کنند و فعالیت هايی را می توانند انجام 
دهند که به تنهايی قادر به انجام آن ها نبودند«؛ »با فعالیت های گروهی دانش آموزان در فعالیت هايی 

که در انجام آن ها مهارت بااليی نداشتند بهتر می شوند«.

 زمان: زمان در نظر گرفته شده در روش آموزشی مبتنی بر STEAM فقط زمان محدود به ارائة 
محتوا نیست. ازنظر مصاحبه شوندگان »زمان در نظر گرفته شده بايد کل زمان های اختصاص يافته 
به فعالیت های کالسی، فعالیت های علمی و آموزشی خارج از کالس درس و زمان درگیرشدن با 
موضوع درسی و ماهیت موضوع باشد«. همچنین »زمان اختصاص داده شده به فعالیت های گوناگون 
کالس درس بايد با توجه به عاليق دانش آموزان و استانداردهای آموزشی و نتايج تحقیقات در نظر 

گرفته شود«.

و  انديشه ها  نگرانْی  و  استرس  بدون  مناسب،  عاطفی  روابط  با  محیطی  در  دانش آموزان  فضا:   
در  ارتباطی  مهارت های  »يادگیری  مصاحبه شوندگان  ازنظر  می دهند.  ارائه  را  خود  نظرهای 
گروه های يادگیری زمینة مناسبی برای افزايش میزان سازگاری دانش آموزان با محیط يادگیری 
و محیط اجتماعی است«. محیط يادگیری فقط منحصر به محیط کالس يا آزمايشگاه نیست، 
محیط  مانند  کالس  محیط  از  گسترده تر  دامنه ای  »می تواند  مشارکت کنندگان  ازنظر  بلکه 
فیزيکی  بین فضاهای  تعامل  را دربرگیرد«. »طراحی  زندگی  واقعی  و  خانواده، محیط طبیعی 
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کالس و خارج از محیط آموزشگاهی، ادغام فناوری و روش های جديد آموزش باعث به حداکثر 
رسیدن موفقیت فراگیران در يادگیری مهارت های خالقیت و نوآوری می شود«. همچنین محیط 
يادگیری فناورانه »زمینه ای فراهم می کند که برخی محدوديت های زمانی و ابزاری موجود در 

مدارس برطرف شود«.

با   گروه بندی: گروه بندی درست دانش آموزان زمینه ساز رشد مهارت های اجتماعی و همدلی 
به منظور پیشرفت  به مسئولیت های فردی  تعهد  از کار گروهی،  ديگران است و جنبه ای مهم 
کار گروهی و هدايت يادگیری است که در تمام مراحل انجام آن میان افراد گروه تعامل وجود 
دارد. ازنظر مشارکت کنندگان »در اين محیط ها افراد ياد می گیرند که چگونه به صورت فردی در 
فرايند خالقیت سهیم باشند و درعین حال تالش های فردی را با رويکردی جمعی برای رسیدن 
به  توجه  بدون  تا  دارد  وجود  افراد خالق  برای  امکان  »اين  سازند«.  هماهنگ  گروه  هدف  به 
قضاوت  ديگران با اعتمادبه نفس انديشه های خود را در گروه در راستای کاربردی کردن و تقويت 
خالقیت گروهی مطرح کنند. مناسب ترين شکل تشکیل گروه به صورت ناهمگن )اعضای گروه 
با توانايی های متفاوت( و آزادگذاشتن دانش آموزان برای انتخاب همراهان خود در گروه است و 
همچنین تغییر ترکیب گروه در طول دورة يادگیری تا دانش آموزان به صورت تصادفی در گروه 

قرار گیرند«.

 ارزشیابی: ارزشیابی از فرايند آموزش و يادگیری و تحلیل عملکرد به شناسايی مشکالت آموزشی 
ازنظر مشارکت کنندگان  يادگیرندگان منجر می شود.  نقاط قوت و ضعف عملکرد  يادگیری،  و 
»ارزشیابی بايد امکان ارائة اطالعات همه جانبه از عملکرد فراگیران و فرايند يادگیری را فراهم 
کند«. استفاده از روش های تلفیقی ارزشیابْی تصويری آشکار از پیشرفت تحصیلی فراگیران و 
به اهداف  با توجه  قابلیت های گوناگون فراگیران را فراهم می کند. مشارکت کنندگان  شناخت 
روش آموزش موردتحقیق که بیشتر زمینه ساز رشد خالقیت، مهارت های کارآفرينانه و يادگیری 
واقعی است بر ارزشیابی فرايندمحور، تلفیقی و مبتنی بر شواهد تأکید کرده اند. به نظر می رسد 
فرايند برنامة درسی مبتنی بر روش STEAM بیش از هر چیزی خود بايد بتواند بر مهارت های 
مرتبط با نیازهای دانش آموزان به منظور آمادگی فردی و شغلی برای زندگی در جامعة آينده 
تأکید داشته باشد. لذا الگوی برنامة درسی پیشنهادی با توجه به مشاغل مربوط به حوزه های 
يادگیری STEAM بر اصل خالقیت و ايده پردازی که تأثیرگذاری سريعی در رشد اقتصادی 
تکیه  سازنده گرايی  نظرية  شاخصه های  و  ارتباط گرايی  تلفیقی،  آموزش  منطق  بر  دارد  جامعه 

خواهد داشت.
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 بحث  و نتیجه گیری  
در دنیای طبیعی بسیار پیچیده ای که در آن احاطه شده ايم مفاهیم علمِی بی نهايتی 
وجود دارد. امروزه کودکان در دنیايی رشد می کنند که بسیار ازنظر فنی و علمی در حال 
پیشرفت است، ازاين رو برای موفقیت نیازمند سواد علمی اند. در حالت ايدئال، آموزش 
علوم به دانش آموزان، آموزش نحوة تفکر، يادگیری، حل مسائل و تصمیم گیری آگاهانه 
است. اين مهارت ها برای هر جنبه ای از تحصیل و زندگی دانش آموز، از مدرسه تا آيندة 
شغلی، ضروری است. اما با توجه به عملکرد دانش آموزان ايرانی در آزمون های بین المللی 
فرضیه سازی،  استدالل،  مسئله،  حل  مانند  مهارت هايی  به  آن ها  دستیابی  میزان  و 
میانگین  از  که  نتايج  پیش بینی  و  محاسباتی  مهارت های  تخمین،  فرضیه،  آزمايش 
عملکرد بین المللی به طور معناداری پايین تر بوده است، اين نتايج نیاز به تغییر، بهبود 
و به روزرسانی رويکردهای آموزشی علوم را ضروری می سازد. بنابراين، پژوهش حاضر با 
هدف مطالعة ويژگی های عناصر برنامة درسی آموزش علوم پاية ششم ابتدايی به روش 

STEAM با تأکید بر عناصر ده گانة اکر انجام گرفته و نتايج بررسی از اين قرار است:

منطق
رویکرد آموزش تلفیقی

ارتباط گرایی در عرصة زندگی
تأکید بر ساخت دانش توسط یادگیرندگان

یادگیری هدفمند و همکارانه

ارزشیابی
فرایند محور

تلفیقی
مبتنی بر شواهد

هدف
رشد خالقیت و مهارت های 

کارآفرینانه
یادگیری واقعی

تربیت یادگیرنده دائمی

 مواد و 
منابع یادگیری

متنوع
معطوف به  درگیری 

شناختی، یادگیری عمیق
نیروهای انسانی، 

متخصصان

زمان
زمان الزم برای 

جهت انجام دادن تمام 
فعالیت های یادگیری

انعطاف پذیر

گروه بندی
مهارت های اجتماعی

خالقیت جمعی
 مشارکتی - مقطعی -

 انتخابی

فعالیت های یادگیری
فعالیت هایی در جهت 

تشویق فعال بودن فراگیران
متنوع
گروهی

محتوا
شفافیت محتوا
قابل یادگیری

 پرورش مهارت های
مالی ذهنی

خالقیت

راهبردهای تدریس
ترکیبی و خالقانه

تأکید بر آموزش تفکر 
مستقل

محیط
محیط یادگیری رقابتی سالم

محیط یادگیری انعطاف پذیر، 
متنوع

مشارکتی
واقعی
فنارانه

اندیشه

 شکل 2.   نمای شماتیک الگوی برنامة درسی مبتنی بر روش STEAM بر اساس طرح پیشنهادی اکر                                                                                                                                       
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پاية منطق برنامة درسی آموزش مبتنی بر روش STEAM در راستای تمرکز بر 
رويکرد تلفیقی، ارتباط گرايی، توجه به شاخصه های نظرية يادگیری سازنده گرايی قرار 
دارد. ازنظر معلمان و متخصصان برنامه ريزی درسی، STEAM راهبرد نیست، بلکه 
طیفی از راهبردهاست برای کمک به دانش آموزان در به کارگیری مفاهیم و مهارت های 
يافته ها  تبیین  در  معنادار.  مسائل  به منظور حل  گوناگون  علمی  رشته های  با  مرتبط 
می توان گفت که درنظرگرفتن برنامة درسی به صورت تلفیقی ضرورتی اساسی برای 
حوزه های  وحدت  حاصل  احساس  اين  و  است  فراگیران  در  مشترک  احساس  ايجاد 
 /2015( اسکوئر  ازنظر  و همکاران، 2014(.  )اسپوتس39  است  بشری  دانش  گوناگون 
برای  به دست آمده  ويژگی های  است.  آموزش  اين  ويژگی  مهم ترين  کاربرد   ،)1395
اهداف رويکرد آموزشی پژوهش حاضر با پژوهش های پیشین نیز همسو بود، ازجمله 
مهارت های کارآفرينانه و حل مسئله در پژوهش ابراهیم پور کومله و همکاران )1397( 
و خالقیت چانگ و تايپه )2002(. طبق يافته های تحقیق، در رويکرد يادگیری واقعی 
با به کارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختِی مناسب، يادگیری افزايش و عملکرد 
بهبود می يابد که با نتايج پژوهش دژارنت )2010(، لی و همکاران )2000( و لیلیاواتی و 
همکاران )2018( همسوست. تربیت يادگیرندة مادام العمر که شرکت کنندگان در قالب 
مفاهیمی چون تقويت مهارت راهبر، تقويت مهارت زندگی، توان کسب و به کارگیری 
مداوم دانش و اطالعات، پرورش توان با هم زيستن، ايجاد نگرش مثبت بر يادگیری بیان 
داشتند با نتايج پژوهش گری و همکاران )2019(، حسینی لرگانی و امانی )1398( 
همسوست. ازنظر دبورا و بريجت، يادگیری دائم الزمة موفقیت، بالندگی و خالقیت در 

هريک از ابعاد زندگی است.
محتوا بايد متناسب با اهداف برنامه و سرشار از موضوعات و مسائل روز باشد و با 
زندگی واقعی فراگیران مطابقت داشته باشد و دانش آموزمحور و مسئله محور و متناسب 
و  موضوعات  در  ابهام  از  دور  به  و  دانش آموزان  فردی  تفاوت های  و  عاليق  نیازها،  با 
مطالب آموزشی باشد که با نتايج تحقیق احمدی )1385(، ابراهیم پور کومله و همکاران 
)1397( همسوست. خسروی و فردانش )1392( نیز در پژوهش خود بر جهت گیری 
هنری و زيباشناختی محتوا تأکید کرده اند. فعالیت محوربودن ويژگی ديگر محتواست. 
طبق يافته های تحقیق، مضامینی چون چالشی بودن، نقش فعال يادگیرنده، فعالیت های 
با نتايج تحقیق مرادپور و همکاران )1397(،  يادگیری چندجانبه و محتوای تلفیقی 
محمدی و رحمانی )1398( و کاالهان40 و همکاران )2015( همسوست. با توجه به 
مؤلفة پرورش مهارت های عالی ذهنی، طبق نتايج پژوهش باسکا و هابارد41 )2016(، 
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ازطريق محتواِی پیشرفته قدرت خالقیت و ابتکار دانش آموزان ارتقا می يابد. کوکرل42 
)2014( نیز در پژوهش خود جست وجوگری و پرسشگری را ويژگی محتوای برنامة 
درسی يادگیری سطح باال می داند. عجم و همکاران )1396(، در تحقیق خود توجه به 
اصل تقويت خالق، تقويت تفکر انتقادی، درنظرگرفتن شناخت دقیق و علمی پديده ها، 
مطابقت محتوا با شاخصه های نظرية سازنده گرايی را اصول و ويژگی های محتوای برنامة 
درسی معرفی می کنند که با نتايج تحقیق حاضر همسوست. برای کسب مهارت های عالی 
ذهنی بايد ازطريق محتوا زمینة عالقه مندی به فعالیت و يادگیری را در دانش آموزان 

افزايش داد.
 STEAM ترکیبی و خالقانه بودن از ويژگی های راهبرد های تدريس مبتنی بر روش
است که نتايج پژوهش عمادی و همکاران )1396( و شرفی و همکاران )1397( با نتايج 
تحقیق حاضر همسوست. برای آموزش تفکر مستقْل راهبردهای گوناگونی ارائه شده 
است اما طبق آنچه از جمع بندی نظريه ها به دست می آيد، نتايج پژوهش حاضر با روش 
ِکَرنِول44 و همکاران )2021(،  الکساندُرونا43 )2018(، بحث و گفت وگوی  ديالکتیکی 
تمرين و کار مستقل کیم45 )2016( و همچنین با نتايج پژوهش معمر حور و همکاران 

)1399( و چوجیتارم و پیرياسوراونگ46 )2018( همسوست.
طبق يافته های پژوهش، يادگیری شناختی، يادگیری عمیق و نیروی انسانی و تنوع 
از ويژگی های مواد و منابع يادگیری آموزش به روش STEAM محسوب می شوند. از 
ديرباز ارائة آموزش و تعلیم وتربیت با استفاده از ابزار و وسايل آموزشی سبب يادگیری و 
تدريس بهتر بوده است. کیِمرس47 ) به نقل از ابراهیم پور کومله و همکاران، 1397( مواد 
و منابع يادگیری را مراجع اطالعاتی تلقی می کند که يادگیرنده در حیِن يادگیری، تفکر 
و طراحی انديشه های جديد برحسب نیاز به آن ها مراجعه می کند. افضل نیا )1396( 
بیان داشته است برخی متخصصان میان مواد و منابع يادگیری تفاوت قائل اند. آن ها مواد 
آموزشی که به يادگیرنده در فرايند يادگیری کمک می کند، »مواد يادگیری« و منابع 
يادگیری را مراجع موثقی می دانند که اعتبار و روايی علمی دقیقی دارند. نتايج تحقیق 
سعیدی و همکاران )1395( نیز با نتايج تحقیق حاضر همسوست. مواد و منابع آموزشی 
بايد معطوف به درگیری شناختی و يادگیری عمیق شود، يعنی يادگیری پايدار باشد و 
در زمان کوتاهی فراموش نشود. اين يافته با نتايج پژوهش غالمی و همکاران )1398( 
و آک کانجا48 )2020( همسوست. نیروی انسانی يکی از مؤلفه های عنصر مواد و منابع 
آموزش مبتنی بر روش های خالقیت و نوآوری است که در مطالعة طغرايی و همکاران 
)1398( آمده است. بدين معنا که رسانة آموزشی ابزاری برای ارائة آموزش به فراگیر و 
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جزئی از فرايند آموزش و فناوری است و معلم يکی از اولین رسانه هاست. در توافق با 
يافته های پژوهش، وجود مواد و منابع آموزشی متنوع باعث ايجاد انگیزه و مهارت برای 
استفاده از آن ها در دانش آموزان شده است و عاملی برای افزايش تداوم يادگیری و ايجاد 

خالقیت خواهد بود (هیسائو و سو49، 2020؛ الحاج بدار و ال شابول، 2020(.
فعالیت های  چون  مؤلفه هايی  به  می توان  يادگیری  فعالیت های  ماهیت  دربارة 
فعال يادگیری، فعالیت های متنوع و فعالیت های گروهی اشاره کرد. آموزش به روش 
STEAM فرايندی يادگیری است که بر جنبه های اکتشافی و کاوشگری فعالیت های 
انديشه  های جديد، حل  ارائة  اين اساس دانش آموزان را به  بر  يادگیری تأکید دارد و 
مسئله، مفهوم سازی، تفکر انتقادی، فعالیت های مبتنی بر تجارب زندگی واقعی تشويق 
می کند )يارمحمدی واصل و همکاران، 1396(. همچنین نتايج تحقیق شاتونوا و همکاران 
روش  در  آن  که طبق  تحقیق  نتايج  با   )2010( دژارنت  و   )2019( هاسن   ،)2019(
آموزشی STEAM دانش آموزان بايد به صورت فعال در فرايند يادگیری دخالت داده 
شوند و  پذيرندة محض اطالعات نباشند با نتايج پژوهش جاهدی و همکاران )1398( 
و زارعی و همکاران )1396(، که بر فعالیت های متنوع و مشارکتی تأکید شده است، 

همسوست.
يافته های تحقیق، مفهوم زمان درواقع هم زمان الزم برای کسب محتوا و  طبق 
هم زمان الزم برای کسب صالحیت در نظر گرفته شده است. زمان برای انجام تمام 
فعالیت های يادگیری و انعطاف پذيربودن زمان دو مؤلفة اصلی عنصر زمان اند. با توجه 
به اهداف آموزش به روش STEAM به منظور دستیابی دانش آموزان به مهارت های 
تفکر، خالقیت و نوآوری نیاز به اختصاص زمان بیشتر به فعالیت های عملی است. نتايج 
حاضر با نتايج پژوهش های غالمی و همکاران )1398(، بواکوا و کوالسانته50  )2019( 
برای آموزش يک صالحیت  تنها صرف زمان الزم  همسوست. همچنین زمان متغیر 
با نتايج تحقیق  نیست، بلکه زمان الزم برای کسب صالحیت يا شايستگی است که 
مهدی زاده تهرانی و همکاران )1398(، محمدی و رحمانی )1398( و عبادی و همکاران 

)1399( همسوست.
فضا يکی از عوامل تعیین کنندة موفقیت برنامة درسی اثربخش و نیز تعیین کنندة 
رفتار يادگیرندگان است که در اکر از آن به  مکان ياد می  شود و عالوه بر مکان فیزيکی 
)مظاهری، 1395(.  می شود  نیز  مجازی  محیط  همچنین  و  روانی  فضای  جّو،  شامِل 
بازی محور  يادگیرِی  محیط  و  خالقیت  و  تلفیقی  روش  بر  مبتنی  يادگیرِی  محیط 
دانش آموزان را از کسالت دور می کند و آن ها را به تحرک و شورونشاط در يادگیری 
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وامی دارد. اين يافته ها با نتايج پژوهش طغرايی و همکاران )1398( و بريشا51 )2020( 
همسوست. شرکت کنندگان اظهار داشته اند برای مشارکت فعاِل فراگیران و يادگیرِی 
عمیق و معنادار نیاز است که دانش آموزان در محیطی خارج از محیط کالسی فعالیت ها 
داشته باشند و به تکالیفشان بپردازند تا بتوانند ارتباط میان فعالیت های يادگیری را با 
زندگی واقعی درک کنند و برای آن ها فرصتی برای تفکر و ايده پردازی فراهم شود. مؤيد 
اين امر نتیجة تحقیق هارجانتی و هارديناتی52 )2020( است مبتنی بر اينکه فضای 
يادگیری در روش STEAM محیطی سرگرم کننده و مشارکتی است که مکان های 

رسمی و غیررسمی را نیز شامل می شود.
گروه بندی بخش مهمی از برنامة درسی و آموزشی است که به تقويت مهارت های 
تقويت  و  رشد  برای  فرصتی  می تواند  گروه بندی  همچنین  می شود.  منجر  ارتباطی 
تعلق  احساس  وفاداری،  و  اجتماعی شامل گسترش حس وظیفه شناسی  مهارت های 
اساس  بر  شود.  جمعی  رشد خالقیت  و  مسئولیت پذيری  گسترش  گروه،  و  جمع  به 
يافته های تحقیق عجم و همکاران )1396(، در برنامة درسی آموزش ترکیبْی تعیین 
اندازة گروه با توجه به میزان فعالیت اعضا، هدف و موضوع يادگیری و انتظارات اعضای 
گروه تعیین می شود. نتايج تحقیقات سیدی و احمدی )1398( و فکرت الیاس آباد و 
همکاران )1399( با يافته های تحقیق حاضر همسويی دارد. سیدی و احمدی )1398( 
عنوان می کنند که عملکرد دانش آموزان با گروه بندی و کار در گروه های کوچک بهتر از 

زمانی است که آن ها در کالس های درسی معمولی با تعداد باال حضور می يابند.
با توجه به نتايج، اين مطالعه دربرگیرندة ارزشیابی ويژگی هايی چون فرايندمحوربودن 
يافته ها  اين  بود.   STEAM به روش  برنامة درسی آموزش  با رويکرد  تلفیقی بودن  و 
منطبق با پژوهش غالمی و همکاران )1398( است که نشان دادند ارزشیابی در برنامة 
درسی مبتنی است بر نیازهای فراگیران، تفکرمحوری و پژوهش محوری و دربرگیرندة 
توصیفی،  تحلیلی،  پروژه ای،  عملکردی،  جامع بودن،  فرايندمحوری،  چون  مضامینی 
پژوهشی، مستمر، الزم االجرا و ترکیبی. همة اين مفاهیم با يافته های تحقیقاتی چون 
پائولسن و روتر اندروز53 )2019( که بر سنجش پروژه ای و قاضی اردکانی و همکاران 
بر  که   )1397( همکاران  و  جهان آرا  و   )1398( همکاران  و  رامندی  درزی   ،)1396(
و  پروژه های فردی  انجام دادن  و  پوشة کار، مشاهدة مستقیم، خودسنجی  از  استفاده 
گروهی تأکید کرده اند همسوست. در توافق با نتايج پژوهش حاضر، مارين54 و همکاران 
)2021( در تحقیق خود با عنوان »STEAM در آموزش« نشان دادند که توجه به 
کیفیت عنصر ارزشیابی در برنامة درسی موجب می شود فراگیران به خودآگاهی برسند، 
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مریم اصغری اصل سردرود     صادق ملکی آوارسین     حسین بقایی     جهانگیر یاری حاج عطالو

نقاط قوت و ضعف را شناسايی کنند و برنامه ريزان از کم وکاست برنامه اطالع پیدا  کنند. 
طبق پژوهش هاسکینز و فردريکسون55 )2013(، ارزشیابی بايد منطبق با راهبردهای 

يادگیری و اهداف طراحی شده و محتوای تدوين شده باشد.

  پیشنهادها   
بر اساس يافته ها و نتايج به دست آمده از اين تحقیق پیشنهادهايی به شرح زير ارائه 

می شود:
1. پیشــنهاد می شود درزمینة آشــنايی معلمان با مراحل روش آموزش مبتنی بر 
STEAM تمهیدات الزم اتخاذ شــود و برنامه ريزان درســی محتوای آموزشی 

دروس را با درنظرگرفتن چنین روش هايی سازماندهی کنند.
2. پیشنهاد می شود از دفترچه های کوچک به نام دفترچه های تعاملی استفاده شود. 
اين کار به دانش آموزان اجــازه می دهد درک خود را از پديده يا آنچه می بینند 
به تصوير بکشــند و طراحی کنند. طبق يافته های تحقیق، فرصتی به معلم داده 

می شود که بینش عمیق تری از درک واقعی دانش آموز داشته باشد.
3. در برنامة درسی ضمن تأکید بر ويژگی های مشترک دانش آموزان به تفاوت های 

ناشی از محیط زندگی، جنسیتی و فردی توجه شود و منعطف باشد.
۴. به منظور افزايش انگیزة يادگیری در دانش آموزان به فراهم کردن محیط يادگیری 
شاد و جذاب با امکانات محیطی متناسب با نیاز ها و عاليق فراگیران توجه شود.

5. دانش آمــوزان با به کارگیری انواع آزمايش هــا و پروژه های عملی در درس علوم 
تجربی و با نظارت معلمان به پرورش خالقیت و ايده پردازی خود کمک می کنند. 
با توجه به مقولة اکتسابی بودن مهارت های کارآفرينانه و خالقیت، برنامة درسی 

علوم تجربی بايد بسترساز انتقال اين مهم باشد.
6. با رعايت اين نکته که مشــارکت ازجمله عوامل اساسی در پرورش مهارت هاست 
می توان با برگزاری جلســات بیشــتر در مدرســه و با شــرکت معلمان، والدين، 
دانش آموزان، کارآفرينان و صنعتگران و مشارکت همة گروه ها در ادارة امور مدرسه 
به افزايش جّو همکارانه و صمیمی در محیط آموزشی اقدام کرد برای اينکه پرورش 

مهارت های خالقانة دانش آموزان در مدرسه اهمیت بیشتری پیدا کند.
7. پیشنهاد می شود در فضاهای آموزشی منابع و ابزار يادگیرِی مبتنی بر فناوری های 
آموزشــی و به روز فراهم شــود تا معلمان و دانش آموزان به محتوای آموزشــی 

فعالیت محور و خالقانه دسترسی آسان داشته باشند.
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