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Abstract 
Introduction: The Emergent Curriculum is a process of continuous planning 

and revision in teachers constantly interact with students in search of a better 

way to make their learning experiences enjoyable. The purpose of this study 

was to determine the impact of an Emergent Curriculum on the creativity and 

motivation in Novices of Preschool Students.  

Method: In this research, a quasi-experimental method of pre-test-post-test 

design with control group has been used. The statistical population of the 

research was 1434 Novices in the 14th district of Tehran in the 97-98 academic 

year and 30 Novices were categorized in two groups by simple random 

sampling. Data collection tools included a standard Torrance Creativity Test 

with a reliability of 0.81 based on Cronbach's alpha coefficient and a 

researcher-made motivation questionnaire (Nazarpouri et al., 2017) with a 

reliability of 0.83 based on Cronbach's alpha coefficient. Descriptive statistics 

and covariance analysis were used to analyze the data. 

Results: The results of the hypothesis review showed that the Emergent 

Curriculum has a positive effect on creativity and motivation. 

Discussion and Conclusion: Applying the emergent curriculum approach can 

increase the creativity and motivation of new learners in teaching and learning. 
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أثیر برنامه درسی روئیدنی بر خالقیت و انگیزه نوآموزان ت
 دبستانیپیش
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)نویسرنده  استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب، تهرران، ایرران.   . 2
 مسئول(

 دهیچک
 برا  تعامر   طریر   از معلرران  در آن کره  اسر   مسرمرر  نظرر  تجدید و ریزي طرح فرایند یک روئیدنی درسی مقدمه: برنامه

 هسرمند.  آنران  برراي  یرادییري  تجارب کردن بخشلذت براي بهمر روش یک جسمجوي در مداوم طور به آموزان دانش
 هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین تأثیر برنامه درسی روئیدنی بر خالقی  و انگیزه نوآموزان پیش دبسمانی بوده اس .  

جامعره  شرده اسر .    اسرمااده  آزمون با یروه یرواه پس –آزمون شیطرح پ یشیشبه آزماروش: در این پژوهش از روش 
ییرري  کره بره روش نرونره    برود  97-98در سال تحصریلی   2734شهر تهران به تعداد  14آموزان منطقه آماري پژوهش نو

هرا شرام  آزمرون    ابرزار یرردآوري داده  . قررار یرفمنرد  و یرواه   شیدر دو یرروه آزمرا  نوآمروز   30تصادفی ساده تعرداد  
 و نظرپروري  انگیرزه  سراخمه محقر   بر حسب ضریب آلااي کرونباخ و پرسشنامه 81/0با پایایی  تورنس اسماندارد خالقی 

و آمرار   یایهرا از آمرار تو ر   داده  یدر تحلبوده اس . بر حسب ضریب آلااي کرونباخ  83/0با پایایی  (1396) رانهرکا
 اسمااده شد.   انسیکوار  یاز تحل یاسمنباط
 برنامه درسی روئیدنی بر خالقی  و انگیزه نوآموزان پیش دبسمانی تأثیر مثب  دارد. نشان داد هاهیفرض یبررسنمایج: 

توان خالقی  و انگیزه نوآمروزان را در امرر آمروزش و    برنامه درسی روئیدنی میکاربس  رویکرد ییري: با بحث و نمیجه
 .یادییري افزایش داد
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 .113-122 ،  ص.:1399بهار و تابسمان ، 31، پیاپی 1، شراره 17، دوره های آموزش و یادگیریپژوهش ینشریه علر
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 مقدمه  
 قبلی هایدوره به نسبت دبستانی پیش مدرن آموزش

 حساسیت و آگاهی سطح و باالتری پیدا کرده است اولویت
جهان و  سطح در توجهی قابل طوربه موضوع به نسبت

 انجام . مطالعات]1[است یافته افزایش کشورهای مختلف
 اولیه مراحل در شناختی رشد که اندداده نشان نیزشده 

 سمت به گیریچشم پیشرفت بنابراین، است، مؤثرتر کودکی
 با خردسالی هایآموزش در که دارد وجود رویکردهایی

 تغییر در نتیجه، در. شوندمی اعمال کارآیی افزایش هدف
 تغییر به را کشورها امروز جوامع، دنیای مهارتی نیازهای

. تغییر در ]2[سوق داده است  خود آموزشی هایهبرنام
های آموزشی بر اساس نیازهای جوامع بوده و در این برنامه

هدف های اساسی که نیاز جوامع امروزی است میان مهارت
ها عبارتنداز: است. برخی از این مهارت اصلی آموزش

دار ها و معنیهای تفکر، استدالل، سازماندهی شناختمهارت
سازد را قادر می آنهاآموزان است؛ زیرا ساختن آنها در دانش

تا به طریقی بهتر با محیط خود ارتباط برقرار کرده و 
. از میان این  ]3[اطالعات مربوطه را سامان بخشند 

و  اتیادب در علم، هنر، 1ها با توجه به اینکه خالقیتمهارت
ها احترام انسان مورد فرهنگ و تمدن همواره یهاجنبه ریسا

 ییتوانا خالق، همانند پرورش یبوده و پرورش استعدادها
شمار مهم آموزش و پرورش به یهااز هدف یکیحل مسأله، 

ای است که نظام آموزشی در پرورش آن مولفه  ]4[ دیآیم
علمی خالقیت و  با مشکالت زیادی مواجه شده است. از نظر

در  یعمل مثبت است که عامل مهم کیتفکر خالق 
مفید و  یریادگی سبکیک  جادیعملکرد مغز و ا کیتحر
در جذب و بر افراد  یریادگی . سبکباشددر فرد می موثر

در تا سازد یگذارد و آنها را قادر میپردازش اطالعات تأثیر م
از  تیخالق.  ]5[گذار باشند تأثیر و خالقیت تفکر جهینت

 آنکهیشده ب یفراوان یهااست که درباره آن بحث یموضوعات
در  "تیخالق"روشن شده باشد. کلمه  یمفهوم آن به درست

کار برده شده مختلف به یگوناگون و در معان یهانهیزم
 یاز پژوهشگران آن را فاقد معن یاست، تا آنجا که برخ

( خالقیت 7319) 2تورنس . ]6[اند دانسته قیمشخص و دق
حساسیت به مسائل، کمبودها، مشکالت و خطاهای  را

هایی درباره موجود در دانش، حدس زدن، تشکیل فرضیه
ها و ها و فرضیهاین کمبودها، ارزشیابی و آزمایش این حدس

گیری احتماالً اصالح و آزمودن مجدد آنها و در نهایت نتیجه
 . ]3[تعریف کرده است 

                                                           
1 Creativity 
2 Torrance 

 3تواند انگیزهقیت در کودکان مییکی از عوامل رشد خال
ای آنان به حرکت و فعالیت باشد. تا زمانی که فرد انگیزه

برای فعالیت و تحرک نداشته باشد و خود را با محیط خود 
درگیر نسازد خالقیت او نیز پرورش نخواهد یافت. بنابراین 

 یادگیری-یاددهی فرایند در مهم بسیار مباحث از انگیزه
 بدون آموزاندانش و معلمان هایکوشش که چرا. است

خواهد  ثمربی بسیار یادگیری، به رسیدن برای ایجاد انگیزه
 تریناساسی انگیزه از و یادگیری-یاددهی فرایند امروزه. بود

 علوم متخصصان توجه که است تربیت و تعلیم موضوعات
 ترینمهم . انگیزه]7[است  کرده جلب خود به را تربیتی
 عواملی یادگیری محصول به عالقه. است یادگیری شرط
 هایویژگی آموز،دانش توانایی و شخصیت به که است

.  ]8[است  مربوط عوامل محیطی سایر و هامشوق تکالیف،
 یادگیری دانسته شاهراه ترینعالی را انگیزه 1985 در لوین
 و برای آموختن فرد انگیزه چه هر که معنی بدین. است

 برای تریزحمت بیش و رنج و فعالیت باشد، تربیش تحصیل
 اگر شد. مثالً خواهد متحمل نهایی هدف به رسیدن

 به باالیی باشد، تحصیلی پیشرفت انگیزه دارای یادگیرنده
 جدی را تکالیف درسی کند،می توجه خوبیبه درس تکالیف

 آنچه از بیش کند اطالعاتیمی سعی آن بر عالوه و گیردمی
زادگان، طالب[بگیرد  آموزند، یادمی او به درس کالس در

 یک اگر که است حدی به انگیزه . اهمیت]9، نقل در 1378
 موردنظر مسیر در را هاانگیزه بتواند آموزش و پرورش نظام

 دانش آگاهی و کمال، موردنظر؛ هدف به آنگاه کند هدایت
 .]10، نقل در 1389نژاد، قربانی[یافت  خواهد دست پایدار

، معلمانها و مسائل پیش روی چالشاز س این اسا بر
بودن عالقه پایین، آموزانو والدین دانش مدارس رانیمد

آموزان و عدم تمایل آنها برای پیگیری مباحث دانش
آموزشی، انجام تکالیف درسی و تالش برای موفقیت در امر 

 خاص عمل به یا گرایش تمایل یک باشد. انگیزهتحصیل می
 و دارد تاکید شکست و موفقیت در هدف نقش بر و است
 در موفقیت یا کلی موفقیت به عالقه به آن موجب توجه
تواند در های انگیزه می. پایه]11[شود می خاص ایزمینه

 انگیزه دبستانی شکل بگیرد. از این رو تقویتدوره پیش
 و خواندن به فعالیت، درس او مند کردنعالقه و کودک

 یابتدای اول دوره پایه در عاطفی عمده اهداف جزء یادگیری
دبستانی و گیری انگیزه در دوره پیش. با شکل]12[است 

های آینده سپس تقویت آن در دوره دبستان، فرد در سال
ویژه امور تحصیلی انگیزه باالیی در تمامی امور زندگی و به

تواند عنوان موتور محرکه انسان میخواهد داشت. انگیزه به
 نجام امور حرکت دهد. بر این اساس انگیزهفرد را برای ا

                                                           
3 Motive  
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 نیا و زهرا طالبمعصومه  ادقی                                                                               دبسمانینوآموزان پیشتأثیر برنامه درسی روئیدنی بر خالقی  و انگیزه 

 

 حفظ در و بخشدمی جهت و شدت رفتار به که است چیزی
. در دوره پیش ]13[کند می کمک یادگیرنده به آن تداوم و

توان بر روی دبستانی در خصوص انگیزه آنچه که بیشتر می
آن کار کرد و اهمیت باالیی دارد انگیزه حرکتی است. انگیزه 

 به هدف، به رسیدن برای را درونی فرد رویحرکتی نی
ندرت  به پایین، انگیزه حرکتی با دارد. کودکانمی وا حرکت

 شانبدنی فعالیت زمان مدت و شدت و دارند حرکت به میل
 صرف با جابجایی و حرکت کودکان، این اولویت .است اندک

 حرکتی انگیزه با کودکان اما،. ممکن است انرژی حداقل
 برای اولویتی و کنندحرکت می مالیمی توالی با متوسط

 حالی در این .ندارند پایین یا باال انرژی با هایفعالیت انجام
 به تحرک میل اغلب باال، حرکتی انگیزه با کودکان که است

بیرونی  انگیختگی و تحریک نیازمند دارند، زیادی جابجایی و
 زمان مدت در را خود حرکت و نیستند حرکت شروع برای

 با هایفعالیت کودکان، این. دهندمی تری ادامهطوالنی
 جهت به و داده ترجیح را ،(از پله باالرفتن مانند) باال انرژی
 آنان حرکات همچنین. کنندبودن خود حرکت می فعال

. انگیزه حرکتی در ]14[ است باال شدت با و مکرر سریع،
پردازان هینظرهای اول آموزش اهمیت باالیی دارد. سال

 یآموزان برانکته توافق نظر دارند که دانش نیدر ا یآموزش
خوب، به  یریادگیو خوب درک کردن و  دنیخوب فهم

 یریادگینه تنها با آغاز  زهیدارند؛ وجود انگ ازین هزینگا
آن و حل مسائل و  تیادامه و تقو یاست، بلکه برا یضرور

ضرورت  زینجدید  موقعیتها در و کاربرد آموخته یمشکالت
و این انگیزه )انگیزه یادگیری، انگیزه پیشرفت و  ]15[ دارد

های بعدی تحصیل نمایان خواهد شد، در ...( که در سال
های ابتدایی تحصیل و با انگیزه حرکتی )میل به سال

  گیرد.فعالیت و حرکت در نوآموزی( شکل می
طوری که در سطرهای قبلی بیان شد پرورش همان

دبستانی یکی از گیزه کودکان در دوره پیشخالقیت و ان
های نظام آموزشی است. چرا که پایه و مسائل و دغدغه

اساس کیفیت و کمیت خالقیت و انگیزه در این دوران 
های بعدی بر تمام شود و در سالگذاری میبنیان

های تحصیلی فرد اثر خواهد گذاشت. بر این اساس فعالیت
یشمندان، محققان و مربیان را یکی از سواالتی که ذهن اند

به خود مشغول کرده است این است که با چه روش یا 
توان انگیزه و ای میهایی و با چه رویکرد، طرح و برنامهروش

خالقیت افراد را در دوران پیش دبستانی شکل داده و بستر 
های آینده فرد ایجاد کرد؟ در این میان مناسبی برای سال

هم در برنامه درسی که با استقبال یکی از رویکردهای م
زیادی در میان مربیان روبرو شده است، برنامه درسی 

به برنامه درسی  2طور کلی رویکرد رجیو امیلیاو به 1روئیدنی
باشد. در حوزه آموزش پیش دبستانی و آموزش ابتدایی می

کند و ریزی و دنبال میاین رویکرد یک روش اکتشافی را پی
 درونی هایقدرت ظهور و بروز ینهزم که روشی است

 علمی، اجتماعی، رشد سبب و سازدمی فراهم را کودکان
 طریق از رویکرد این گرددمی آنان هنری و اخالقی ادبی،

شود می کودکان در عمیق یادگیری سبب ها،پروژه اجرای
 3گرایی. رویکرد برنامه درسی روئیدنی ریشه در سازنده]16[

در . است کردن بنا و ساختن معنای گرایی بهدارد. سازنده
 دانش انسان که معناست بدین گراییآموزش، سازنده مبحث
 جنبه اصوالً یک دانش کسب. شودمی ساخته خودش توسط
 آوردمی دستبه را آن جداگانه طوربه فردی هر و دارد فردی

 جهت، به همین سازد؛می ذهنش در را خود به ویژه دانش و
 بلکه داد؛ دیگری انتقال به کسی از تواننمی را دانش جوهر

. برنامه ]17[رسید  بدان اکتشاف و طریق جستجو از باید
تواند با ریزی میعنوان یک روش برنامهدرسی روئیدنی به

درگیر کردن نوآموزان با مواد یادگیری، خالقیت و انگیزه 
وزشی و پرورشی را آنان را برای فعالیت و موفقیت در امور آم

گروه  ی )روئیدنی(برآمدن یدر برنامه درسپرورش دهد. 
کودکان و مستند  یهاو دغدغه قیعال یمعلمان با بررس

کودکان فراهم  یها را براامکانات گسترش پروژه کردن آن
را  یدنیروئ یبرنامه درس( 2018) 4اصالن. ]18[ آورندیم

ه که بر تکودکان دانس یهازایو ن قیبر عال ینتمبی ابرنامه
این برنامه شامل  وار است.تاس ایلیام ویرج کردیرو هیاپ

و  قیعالهای یادگیری است که ای از فعالیتمجموعه
برنامه درسی  ریمس .]19[ روندیانه مشکودکان را ن یهازاین

 جادیکودکان و معلمان ابین که  یارتباطات از طریق روئیدنی
در این برنامه درسی معلم و  رایز .شودیم نییکند تعیم

قرار  یخود را مورد بررس یهایها و تئوردهیاآموزان دانش
 جادیا ی دنبال کردنرا برا یو دوره مشترک دهندمی

متمرکز  یریادگی ندیبر فرا روئیدنی یکنند. برنامه درسیم
و  یدانش و همدل جادیا باتوانند یکه معلمان م ییاست، جا

آموزان تأثیر بگذارند عالیق دانش احترام به همساالن بر
. از سوی دیگر آموزش به روش سنتی و بدون درگیر ]20[

تواند نیازهای پرورشی کردن نوآموزان پیش دبستانی نمی
نوآموزان را پوشش دهد. از این رو بایستی یک روش 

کار رود که بتواند انگیزه آنها را فزایش داده و آموزشی به
هد. با توجه به این موضوع برنامه شان را پرورش دخالقیت

                                                           
1 Emergent curriculum  
2 Reggio Emilia Approach 
3 Constructivism 
4 Aslan, Ö, M. 
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عنوان یک راهکار مهم به منظور رشد و درسی روئیدنی به 
توسعه خالقیت و افزایش انگیزه پیشنهاد شده است. کارکرد، 

های کارایی و اثربخشی این نوع برنامه درسی در پژوهش
 . ]21[اندکی بررسی و به اثبات رسیده است 

دو مولفه خالقیت و انگیزه متغیرهای مهمی در پیش 
باشند. با پرورش و ارتقاء سطح این دو مولفه، دبستانی می

شود. زمینه رشد و تعالی در آینده برای نوآموزان فراهم می
ای اصلی که در مسیر بهبود و ارتقاء دو مولفه مذکور مساله

له چگونگی مربیان و اولیاء نوآموزان با آن مواجه هستند مسا
ریزی برای رشد و پرورش انگیزه و خالقیت در برنامه

ترین مرحله آموزش و پرورش نوآموزانی است که در ابتدایی
ریزی درسی حکایت از روش قرار دارند. هر نوع از انواع برنامه

یی دارد که بر اساس نظر گروهی از و فرایند آموزشی
آموزشی متفکران و اندیشمندان مرتبط با یک فلسفه 

های ریزی درسی تمامی جنبهطراحی شده است. برنامه
کند محتوایی یک آموزش را در بردارد و دقیقاً مشخص می

ویژه آموز و بهکه یک مربی چگونه به آموزش و پرورش دانش
های تدریس یکی از نوآموز بپردازد. بر این اساس بحث روش

ش کارگیری روشود و بههای معلمان محسوب میچالش
تدریس متناسب با هر ماده درسی از اهمیت زیاد برخوردار 

تواند های فعال تدریس میاست. امروزه استفاده از روش
از مشکالت آموزشی را برطرف نماید. در  بخش عمده

آموزش فعال  آموزش پیش دبستانی نیز با کاربرد روش
نوآموزان با مواد و محتوای آموزشی درگیر شده و عالوه بر 

تر از نظر انگیزه و خالقیت نیز پرورش گیری عمیقیاد
یابند. از سوی دیگر آموزش به روش سنتی و بدون می

تواند نیازهای درگیر کردن نوآموزان پیش دبستانی نمی
پرورشی نوآموزان را پوشش دهد. از این رو بایستی یک 
روش آموزشی مورد استفاده قرار گیرد که بتواند خالقیت و 

 را پرورش دهد.  انگیزه آنان
دهد تحقیقات متعددی مرور پیشینه پژوهش نشان می

، ]23[، ]22[در زمینه تأثیر روش تدریس بر خالقیت )
( و روش تدریس بر ]29[،]28[، ]27[، ]26[، ]25[، ]24[

انجام شده است. در این میان در  (]31[و  ]30[انگیزه )
یزه خصوص تأثیر برنامه درسی روئیدنی بر خالقیت و انگ

نوآموزان پیش دبستانی تا کنون پژوهشی در ایران انجام 
نشده است. بر این اساس خال پژوهشی در زمینه تأثیر برنامه 
درسی روئیدنی بر خالقیت و انگیزه وجود دارد و ضروری 
است تحقیقی در این زمینه صورت پذیرد تا راهکارهای 

ه عملیاتی در خصوص استفاده از برنامه درسی روئیدنی ب
منظور پرورش، رشد و توسعه خالقیت و انگیزه نوآموزان 
پیش دبستانی برای مربیان، معلمان و والدین تدوین و ارایه 

هایی که برنامه درسی با توجه به ویژگیگردد. بنابراین 
روئیدنی دارد و در این برنامه شرایط و عالیق نوآموزان مورد 

وجود نان بهگیرد، این برنامه توسط خود آتوجه قرار می
آید، از پیش تعیین شده نبوده و محدودیتی برای اجرای می

شود این است که آیا آن وجود ندارد، سوالی که مطرح می
استفاده از این رویکرد در آموزش پیش دبستانی بر خالقیت 

 و انگیزه نوآموزان تأثیر دارد؟ 

 های پژوهشفرضیه
أثیر مثبت برنامه درسی روئیدنی بر خالقیت نوآموزان ت -1

 دارد.
برنامه درسی روئیدنی بر انگیزه نوآموزان تأثیر مثبت  -2

 دارد.

 روش پژوهش
حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از  پژوهش

و طرح  1نظر اجرا و طرح تحقیق کمی از نوع شبه آزمایشی
جامعه آماری پس آزمون با گروه گواه است. -پیش آزمون

شهر تهران به  14دبستانی منطقه تحقیق نوآموزان پیش 
گیری تصادفی ساده روش نمونه نفر است که به 2734تعداد 
گیری به این نوآموز انتخاب شده است. نمونه 30تعداد 

شهر تهران و از یکی از  14صورت بوده است که از منطقه 
صورت نوآموز به 30تعداد  14های منطقه پیش دبستانی

نوآموز در گروه  15تصادفی صورت تصادفی انتخاب و به
اند. نوآموز در گروه گواه جایگزین شده 15آزمایش و 

نفر بود.  30بنابراین حجم نمونه آماری پژوهش در مجموع 
منظور گردآوری اطالعات از آزمون خالقیت تورنس به
( 1396( و پرسشنامه انگیزه نظرپوری و همکاران )1981)

این ابزارها ذکر شده استفاده شده است. در ادامه مشخصات 
 است: 

در  تیخالق یریگ: ابزار اندازهخالقیت آزمون -1
آزمون تفکر خالق در عمل و  ،یدبستان شینوآموزان پ

آزمون به کودکان  نیباشد. ایم (1981حرکت تورنس )
 تیعمده در خالق یهامولفه ایدهد که عناصر یاجازه م

 ،را در حرکات لی(، ابتکار )اصالت(، و تخی)روان یالیس یعنی
ظهور گذارند، هر چند  هاز هر دو به منص یبیترک ایکلمات 

آزمون  نیمورد نظر است. ا شتریب یجنب یکه عامل حرکت
شامل چهار است و  شده یسال طراح 8تا  3کودکان  یبرا

این  .]32[ است (رآزمونیز ای اسی)خرده مق تیفعال
  ها عبارتنداز:الیتعف

 نیدر انجام ا گرید قیچند طر : بهکیشماره  تیفعال -1
                                                           
1 Quasi-experimental designs research 
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 نیا و زهرا طالبمعصومه  ادقی                                                                               دبسمانینوآموزان پیشتأثیر برنامه درسی روئیدنی بر خالقی  و انگیزه 

 

 نیاز ا یبیترک نیهمچن و یو کالم یعمل یهاحرکت، پاسخ
و  یالیس یبرا تیفعال نیدو نوع پاسخ مورد قبول است. ا

 شود.یم یگذارابتکار نمره
مثل...... حرکت  یتوانیم ایشماره دو: آ تیفعال -2 

 5 اسیمق کیو بر اساس  لیتخ یبرا تیفعال نیا ؟یکن
 شود.یم یگذارآزمون نمره نیح کرتیل یادرجه
 زین تیفعال نیا ؟یگرید یهاسوم: چه راه تیفعال - 3 

 یگذارو ابتکار نمره یالیس یبرا 1شماره  تیمانند فعال
مورد قبول  ی( و کالمیرکالمی)غ یعمل یهاشود و پاسخیم

 است. 
 تواند باشد؟یم یزی، آن چه چچهارشماره  تیعالف -4

 .شودیم یگذارو ابتکار نمره یالیس یبرااین فعالیت نیز 
سه و چهارم  ک،یشماره  یهاتیلا: فعیگذارنمره وهیش

 یگذارلت( نمرهاابتکار )اص ی( و هم برای)روان یالیس یبرا
 یرفتارها ایها تعداد راه ،یالینمره س ی. براشودیم
استخراج نمره ابتکار  یشود. برایدر نظر گرفته م یرتکراریغ

. ستمورد توجه ا یعدم احتمال وقوع آمار یاساساً فراوان
استخراج نمرات ابتکار، نمرات از صفر تا سه را  یتورنس برا
نمونه  کیآنها در  یعدم احتمال وقوع آمار یوانابراساس فر

 .]33[ ساله محاسبه کرد 7تا  3از کودکان  ینفر 500
گیری خالقیت: تورنس روایی هروایی و پایایی ابزار انداز

در این ابزار را در مطالعات خود بررسی و تایید نموده است. 
 قی( اعتبار سازه آزمون از طر1377) دانیمطالعه س

موردنظر آزمون با آزمون نمره  یهامولفه انیم یهمبستگ
دست هب -سنجدیکه تفکر همگرا را م -معلم ساخته یاضیر

در پژوهش حاضر روایی بررسی شده توسط محققان  آمد.
( 1974تورنس )قبلی در جامعه ایرانی مبنا قرار گرفته است. 

 یگذاراجرا و نمره یاستفاده از راهنما پایایی این آزمون را با
 رانیده است. در اکرمحاسبه  9/0آزمونگران باالتر از  انیم
پایایی  رانآزمونگ انیم ییایپا قی( از طر1377) دانیس زین

گزارش  99/0و حداکثر  78/0حداقل آن را محاسبه و آن را 
آزمون با استفاده از  ییایپادر پژوهش حاضر  کرده است.

  ه است.محاسبه شد 83/0کرونباخ  یآلفا بیضر
 "حرکتی کودکان زهیانگ"پرسشنامه آزمون انگیزه: -2

 زهیمتشکله و ارکان انگ یهامولفه یابیو ارز یمنظور بررسهب
( 1396توسط نظرپوری و همکاران ) کودکان انجام کار در

 در هاگویه از یک طراحی شده است. در این پرسشنامه هر
 حد تا (امتیاز 1) هرگز شامل ارزشی لیکرتی پنج طیف یک

 4) متوسط طور، به(امتیاز 3)حدودی  تا ( امتیاز 2) ناچیز
 .]34[ طراحی شده است (امتیاز 5) زیادی حد تا و (امتیاز

گیری انگیزه حرکتی: در روایی و پایایی ابزار اندازه
پژوهش حاضر نتایج روایی سازندگان پرسشنامه انگیزه 

( مبنا قرار گرفته است. 1396نظرپوری و همکاران )حرکتی 
 از (1396در خصوص روایی سازه نظرپوری و همکاران )

 با و اصلی هایعامل تحلیل روش به اکتشافی عاملی تحلیل
اند که نتایج استفاده کرده واریماکس چرخش از استفاده

. پایایی  [34]حاکی از روایی باالی پرسشنامه بوده است 
پرسشنامه انگیزه حرکتی کودکان توسط نظرپوری و 

 84/0( با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 1396همکاران )
محاسبه شده است. در پژوهش حاضر نیز پایایی ابزار با 

 دست آمد. به 83/0ه از ضریب آلفای کرونباخ مقدار استفاد

 روش اجرای پژوهش
منظور آزمودن تأثیر برنامه درسی روئیدنی بر  به

خالقیت و انگیزه نوآموزان، دو گروه گواه و آزمایش در این 
های گواه و تحقیق شرکت کردند. پس از انتخاب گروه

پیش آزمایش پیش آزمون خالقیت و انگیزه توسط مربی 
دبستانی اجرا شد. در گروه گواه نوآموزان با روش معمول و 
در گروه آزمایش نوآموزان با رویکرد برنامه درسی روئیدنی 

 8آموزش دیدند. پس از پایان ارایه محتوای مدنظر که در 
جلسه انجام شد، آزمون پایانی خالقیت و انگیزه در هر دو 

شرح روش اجرای گروه گواه و آزمایش برگزار شد. در ادامه 
 طرح پژوهش آمده است:

با توجه به اینکه این نوع برنامه درسی محدودیت 
نداشته و ساختار آن کامالً مشخص و بسته نیست بنابراین 

دهد آزادی عمل کودکان چارچوب برنامه درسی را شکل می
و برنامه درسی در حین عمل شکل گرفته و توسط مربی 

 هدایت شده است.

 یپروژه در بستر برنامه درس ای تیفعال یطراح یبرا
 بازی در مرکز پیش دبستانی بستریک در ابتدا  ؛روئیدنی

)نوآموزان پیش کودکان های فعالیت قیمشاهده دق یبرا
را  کودکان قیتا در آن بستر بتوان عال ،شدفراهم دبستانی( 

برای آموزش آنان را  یریو با توجه به آن مس شناسایی نمود
این بستر در یک مرکز پیش دبستانی مهیا  .نمود یطراح

شد و در آن محیط به نحوی طراحی شد که کودکانه آزادانه 
با وسایل بسیاری که در اختیار داشتند تجربه نمایند. در 

ها و ها، شکلاندازهمتفاوت در  و متعدد کالس مذکور اشیاء
های مختلف فراهم شد. در این محیط اشیاء مختلفی رنگ

 ها،باالبر، آینه هایقرقره ترازوها، ها،بینها، ذرهمانند سنگ
پازل موزائیکی، چوب بستنی، اشکال هندسی، خمیربازی، 

 در ابزارهای مصنوعی مانند نردبان، فرغون، بیل، اره، را
بستر  تیفعال نیا نیدر ح ت.نوآموزان قرار گرف دسترس

در مورد روند مشاهده،  انیتا بتوان با مربآمد  شیپ یمناسب
بعد  ایو  تیبر اساس آن همزمان با فعال یآن و طراح تیاهم
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و  ادرا نشان د یو مراحل ردگفتگو ککودکان  تیاز انجام فعال 
 داد.قرار  یمورد بررس یبرنامه درس نیرا در ا ینوع تعامل کودک و مرب زین

 . روش اجرای پژوهش1جدول 
 فعالیت مربی فعالیت موضوع جلسه

1 
 و ترینکوچک
 ترینبزرگ

اشیاء متعدد و متفاوتی در کالس پیش دبستانی فراهم شده است. از هر شیء به 
دارد. نوآموزان بایستی این  های مختلف وجودعدد در اندازه 5و یا  4، 3تعداد 

اند را به ترتیب قد و صورت پراکنده توزیع شدهشکل که در کالس بهاشکال هم
 اندازه در کنار هم قرار دهند.

ابتدا مربی از نوآموزان خواست تا اشیاء همشکل را در کنار هم 
قرار دهند. در این فرایند در خصوص چینش اشیاء در کنار هم 

نوآموزان ارائه نشد. تنها مربی یک نمونه از هیچ راهنمایی به 
 اشکال مکعبی شکل را به ترتیب قد در کنار هم قرار داد.

 تفاوت و شباهت 2
اشیاء متعدد و متفاوتی در کالس پیش دبستانی فراهم شده است. از هر شیء به 

 های مختلف وجود دارد. نوآموزان پس از کنار همعدد در اندازه 5و یا  4، 3تعداد 
 کند.قرار دادن اشیاء تفاوت و شباهت هر شیء با شیء دیگر را بیان می

 راهنمایی نوآموز برای درک مفهوم تفاوت و تشابه در اشیاء.
 

و  3
4 

 درک و عدد مفهوم
 بیشتر( و آن )کمتر

 شیوه به هامجموعه مقایسه یک، به یک تناظر بندی،طبقه همچون هاییفعالیت
 چند هایمجموعه ساخت ها،مجموعه در بیشتر و کمتر مفاهیم درک و منطقی
با استفاده از اشیاء و وسایل موجود در  … و اعداد تصویرسازی مختلف، عضوی

 کالس.

 تعریف پروژه در هر مرحله و راهنمایی نوآموزان

 هندسی اشکال 6و  5

پیدا کردن اشکال هندسی مشابه در کنار هم، درک تفاوت اشکال هندسی از نظر 
رنگ بوده و عدد ضلع بر هایی  همساخت اشکال هندسی با چوب بستنی اضالع،

 3های آبی که بر روی آنها عدد روی آنها نوشته شده است. مثالً چوب بستنی
 کند.نوشته شده و جمع آوری آنها نوآموز شکل مثلث را درست می

توضیح در مورد وجود اشکال هندسی و ارایه پروژه به کودکان با 
تعریف پروژه برای نوآموزان و  -راهنمایی اولیهتوضیح و 

 راهنمایی در مواقع الزم.

7 
 توجه با گیریاندازه
 اندازه وسیله به

 گیری

مقایسه قد اشیاء با یکدیگر با قراردادن دو شیء در کنار هم، مقایسه قد نوآموزان 
با یکدیگر، ساخت سازه به ارتفاع مشخص شده بر روی دیوار توسط نوآموزان، 

 ساخت سازه با خمیر بازی توسط نوآموزان با اندازه های مختلف

در شرایط قراردادن نوآموزان برای درگیر شدن با ابزارهای 
 راهنمایی و ارزیابی-تعریف پروژه برای نوآموزان -مصنوعی

8 
فیزیک؛ شناخت 
الگوها و کارکرد 
 وسایل و اشیاء

 مواد و اشیاء ورزیدست مشاهده و وسیلهبه جهان هایویژگی درباره کاوش
 کودک زیست محیط در معمولی

 قطعات مانند علوم لوازم کاوش به کودکان تشوق مربی برای
 دسترس آنها را در هاو آینه باالبر هایقرقره ترازوها، ها،بینذره

 دهد.می قرار
. 

 هاتحلیل دادهشیوه 
سطح توصیفی آوری در دو ها پس از جمعداده

)میانگین، انحراف معیار و واریانس( و استنباطی )تحلیل 
 کواریانس( تحلیل شدند.

 هایافته
ها بر اساس ها به بررسی فرضیهدر قسمت یافته

 پردازیم. های آمار توصیفی و استنباطی میشاخص

 آزمونآزمون و پسپیش .  توصیف آماری خالقیت و انگیزه در مراحل2جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین تعداد گروه مرحله آزمون متغیر

 خالقیت
 آزمونپیش

 767/43 61564/6 46/123 15 گواه
 721/48 98007/6 40/124 15 آزمایش

 آزمونپس
 867/44 6980/6 90/123 15 گواه

 516/62 9067/7 90/138 15 آزمایش

 انگیزه

 آزمونپیش

 

 736/33 8083/5 31/25 15 گواه

 704/40 3799/6 10/25 15 آزمایش

 آزمونپس
 140/30 4899/5 58/25 15 گواه

 531/32 7035/5 51/30 15 آزمایش
. 

میانگین در  2های جدول شماره بر اساس یافته
آزمون گروه گواه و آزمایش برای متغیر آزمون و پسپیش

( 90/138و  90/123( و )40/124و  46/123خالقیت )
آزمون گروه گواه و آزمون و پسباشد؛ میانگین پیشمی

و  58/25( و )58/25و  31/25آزمایش برای متغیر انگیزه )
 باشد.( می51/30

هایی که در تحلیل کوواریانس چند فرضاز جمله پیش

توازی و  باید رعایت شود، فرض نرمال بودن توزیع و 1متغیره
است. این بررسی روی متغیرهای پژوهش  شیب رگرسیون
نرمال بودن  شرطهای مربوط به بررسی پیشانجام شد. یافته

دست آمده داری بهها نشان داد که، سطح معنیتوزیع داده
، در متغیرهای پژوهش، 2اسمیرنوف-آزمون کالموگرافدر 

توان گفت باشد، در نتیجه میمی 05/0مالک بیش از مقدار 
                                                           
1 MANCOVA 
2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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ی اراکه توزیع متغیرهای مورد بررسی در نمونه آماری د
های پژوهش را از توانیم فرضیهباشد و میتوزیع نرمال می

 .طریق آزمونهای پارامتریک مورد آزمون قرار دهیم
تعامل بین  Fاثبات توازی شیب رگرسیون مقدار  برای 

متغیر همپراش و مستقل در دو گروه کنترل و آزمایش 
در خصوص  اب شد و با توجه به نتیجه بدست آمدهحس

          ( و انگیزه < P  05/0 ؛  =F 962/0خالقیت ) 
(061/0 F=  05/0 ؛  P > )فرض مشخص شد که پیش

 .شیب رگرسیون نیز رعایت شده است توازی
برنامه درسی روئیدنی بر خالقیت نوآموزان فرضیه اول. 

 پیش دبستانی تأثیر مثبت دارد.

 .  نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون خالقیت پس از تعدیل پیش آزمون3جدول 
 SS df MS F sig منبع تغییرات

 000/0 541/40 352/1379 1 352/1379 گروه )متغیر مستقل(
 - - 023/34 27 628/918 خطا

. 

برای مقایسه دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ تاثیر یا 
عدم تاثیر مداخله آزمایشی بر متغیر خالقیت آزمون تحلیل 
کوواریانس چندمتغیری انجام شد، به این صورت که نمرات 

آزمون دو گروه گواه و آزمایش در متغیر خالقیت پیش
نظر گرفته شدند و از نمرات عنوان متغیر همپراش در به

آزمون بدست آمده دو گروه برای مقایسه تاثیر مداخله پس

 اثر آزمایشی استفاده شد.
شود اثر گروه مشاهده می 3طور که در جدول همان

)متغیر مستقل( بر خالقیت نوآموزان پیش دبستانی از نظر 
 (.   =P 05/0آماری معنادار است ) 

روئیدنی بر انگیزه نوآموزان برنامه درسی فرضیه دوم. 
 پیش دبستانی تأثیر مثبت دارد.

 نتایج تحلیل کواریانس پس آزمون انگیزه پس از تعدیل پیش آزمون . 4جدول 
 SS df MS F sig منبع تغییرات

 000/0 284/114 063/197 1 063/197 گروه )متغیر مستقل(
 - - 724/1 27 557/46 خطا

. 

برای مقایسه دو گروه آزمایش و گواه از لحاظ تاثیر یا 
عدم تاثیر مداخله آزمایشی بر متغیر انگیزه آزمون تحلیل 
کوواریانس چندمتغیری انجام شد، به این صورت که نمرات 

عنوان آزمون دو گروه گواه و آزمایش در متغیر انگیزه بهپیش
آزمون در نظر گرفته شدند و از نمرات پس متغیر همپراش

بدست آمده دو گروه برای مقایسه تاثیر مداخله اثر آزمایشی 
شود اثر مشاهده می 4طور که در جدول استفاده شد. همان

گروه )متغیر مستقل( بر انگیزه نوآموزان پیش دبستانی از 
 (.   =P 05/0نظر آماری معنادار است ) 

 گیریبحث و نتیجه
پژوهش با هدف تأثیر برنامه درسی روئیدنی بر  این

خالقیت و انگیزه نوآموزان پیش دبستانی انجام شد. 
های پژوهش نشان داد که میزان خالقیت و انگیزه یافته

نوآموزان دبستانی که با استفاده از برنامه درسی روئیدنی 
آموزش دیده بودند در مقایسه با نوآموزانی که با روش 

داری داشته است. بر یدند افزایش معنیسنتی آموزش د
همین اساس فرضیه حاضر مبنی بر اینکه برنامه درسی 
روئیدنی بر خالقیت و انگیزه نوآموزان پیش دبستانی تأثیر 

 شود.  مثبت دارد، تأیید می
همسو  ]29، 28، 19، 25[ها با نتایج مطالعات این یافته

ی نشان های قبلهای پژوهشباشد. به نوعی یافتهمی
های تدریسی که در دهند که کاربرد برنامه درسی و شیوهمی

آن فراگیر محوری مورد توجه بوده و عالیق و آزادی عمل 
آموزان مدنظر مربیان و معلمان قرار گرفته است، دانش

های آموزشی اثربخشی باالیی در افزایش آموزش و قعالیت
نیز  ]18 و 35[خالقیت و انگیزه داشته است. شواهد نظری 

باشد چرا که با توجه به همسو با نتایج تحقیق حاضر می
 های برنامه درسی روئیدنی خالقیت و انگیزه نوآموزانویژگی

 و گفتگوها ها،آزمایش ها،فعالیت در شدن درگیر اثر در
یابد. نتایج پژوهش حاضر نیز بهبود و افزایش می هاکاوش

شوند و دهد زمانی که نوآموزان با مسائل مواجه مینشان می
با توجه به محیطی که در آن بستر آزمایش و کاوش فراهم 
است در نتیجه خالقیت آنان رشد خواهد یافت. از طرفی با 

تر از توجه به اینکه در برنامه درسی روئیدنی نوآموزان آزادانه
پردازند و تعامل و هر برنامه آموزشی دیگری به فعالیت می

پذیرد ارتباطات آنها با همساالن خود به راحتی صورت می
در نتیجه میل به فعالیت و انگیزه حرکتی آنان نیز بیشتر از 

 های آموزشی است. سایر محیط
در  ]19[همچنین نتایج پژوهش حاضر با شواهد نظری 

امه درسی روئیدنی بر انگیزه حرکتی خصوص اثرات برن
و  قیبر عال کودکان با توجه به مبتنی بودن این برنامه
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ایجاد دانش و  ]20 [و شواهد نظری کودکان  یهازاین 
همدلی و احترام به همساالن در برنامه درسی روئیدنی بر 

های نوآموزان تأثیرگذار است و شواهد نظری عالیق و انگیزه
عنوان یک راهکار مهم ی روئیدنی را بهکه برنامه درس ]21[

به منظور رشد و توسعه خالقیت و افزایش انگیزه پیشنهاد 
باشد. چرا که پژوهش حاضر نیز نشان داد دهد همسو میمی

توجه به نیازها و عالیق کودکان، محور شدن آنها در فرایند 
آموزش، فعالیت آزادانه، ایجاد بستر دانش و ارتباط با 

ها را به فعالیت بیشتر )انگیزه حرکتی( و انجام همساالن آن
 دهد.   کارهای خالقانه )رشد خالقیت( سوق می

دست آمده، شواهد پژوهشی و شواهد براساس نتایج به
توان گفت نظری مربوط به رویکرد برنامه درسی روئیدنی می

تواند خالقیت انتخاب رویکرد برنامه درسی روئیدنی می
دبستانی را بهبود بخشد. با توجه به اینکه نوآموزان پیش 

پذیر بوده و محدودیتی رویکرد برنامه درسی روئیدنی انعطاف
باشد باعث رشد را برای افراد درگیر آموزش قائل نمی

گردد. بنیان و اساس این خالقیت و نوآوری نوآموزان می
 و بروز زمینه که رویکرد روشی اکتشافی است و روشی است

 سبب و سازدمی فراهم را کودکان درونی هاییلپتانس ظهور
گردد. با استفاده از این رویکرد در می آنان خالقیت رشد

تا به  آموزش نوآموزان پیش دبستانی، آنان قادر خواهند شد
طریقی بهتر با محیط خود ارتباط برقرار کرده و اطالعات 

کنند هایی که مربیان تعریف میبا پروژه مربوطه را
دهی کنند. با توجه به این که در رویکرد برنامه درسی سازمان

این  گرددینم دیو تول یطراح شیاز پ یبرنامه درسروئیدنی 
های باشد و با حذف محدودیتنوع برنامه درسی خالقانه می

برنامه درسی سنتی که مبتنی بر طرح از پیش تعیین شده 
 باشد. می

گیزه در خصوص تأثیر برنامه درسی روئیدنی بر ان
توان گفت: انگیزه در هر سنی و در حرکتی نوآموزان نیز می

هر فعالیتی موتور محرکه افراد برای پیگیری و دنبال کردن 
دبستانی آن دسته از نوآموزانی باشد. در دوره پیشهدف می

به اهداف آموزشی دست خواهند یافت که دارای انگیزه 
اسب و توجه حرکتی باالیی باشند. انتخاب برنامه درسی من

تواند بر انگیزه حرکتی آنها اثر مثبت به عالیق نوآموزان می
داشته باشد. با استفاده از رویکرد برنامه درسی روئیدنی 

آموزان، مربیان، معلمان و دغدغه همیشگی اولیاء دانش
گی انگیزگی و بیعالقهمدیران مدارس در خصوص بی

و  یدرس فیتکالدرس و انجام آموزان به نوآموزان و دانش
برطرف خواهد  آنها یلیو رشد تحص شرفتیپ یتالش برا

 شد. 
برنامه درسی روئیدنی بر طور کلی با توجه با اینکه به

خالقیت و انگیزه نوآموزان پیش دبستانی تأثیر مثبت دارد، 
ای به کاربرد این الزم است تا آموزش و پرورش توجه ویژه

رویکرد در آموزش داشته باشد و با استفاده از آن خالقیت و 
آموزانی با انگیزه نوآموزان را افزایش دهد تا در آینده دانش

خالقیت باال وارد مراحل تحصیلی باالتر و در انگیزه و سطح 
نهایت افرادی خالق و با انگیزه در امور جامعه وارد اجتماع 

شود، مربیان و معلمان در پیشنهاد میشوند. بنابراین 
آموزش نوآموزان از رویکرد برنامه درسی روئیدنی استفاده 
نموده و محیط آموزشی را بر مبنای این برنامه درسی 

 تجهیز نمایند. طراحی و
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