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 چکیده
دگرگون شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خالقیت  درسی برنامهمفهوم  تبیینحاضر هدف پژوهش 

وع بود. در این مطالعه از روش پژوهش کیفی از ن 6931در سال  آموزان در نظام آموزشی ایراندانش
رس کلیه مقاالت و منابع علمی در دست، حوزه پژوهش شامل کتبکاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شد. 

د. در این پژوهش از بو 9063تا  6313شونده از سال دگرگون درسی برنامهچاپی و دیجیتالی مرتبط با 
ده دگرگون شون درسی برنامهاستفاده شد. بررسی متون و اسناد مرتبط با  گیری هدفمندروش نمونه

فصل از کتب مختلف  60مقاله و  9با بررسی  تدریجی انجام شد و تا اشباع نظری ادامه یافت. صورتبه
آوری شد. در گام اول و اطالعات جمع« ابزار بررسی مستندات»با استفاده از اشباع نظری محقق گردید. 

ام گتقرایی و کدگذاری موضوعی و در اس بندیمقولهام ظدوم با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ن
 یدرس برنامهها نشان داد یافته. شدند وتحلیلتجزیهها سوم پژوهش با استفاده از روش تأملی داده

ی درسی مفروضه اصلی همایند و همبسته است. مقایسه مفروضات برنامه ششدارای  شدهدگرگون
 وانعنبهی درسی برنامه، نهمایندی ابعاد آدگرگون شونده بر اساس معیار خالقیت نشان داد که ضمن 
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ی همگامی پیشینی و برآمدن، آموزانمجموعه تجارب یادگیری دانش عنوانبه سیدر برنامهروابط و ، اجتماع

یست شونده از قبل معین ندگرگون درسی برنامهقرار داده و در بهبود خالقیت مؤثرند.  تأکیدبودن را مورد 
 .بلکه یک واقعیت دگرگون شونده و تحولی است
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 مقدمه
طرف یکاز در حیطه آموزش افزایش یافته است. 6عالقه به خالقیت، های اخیردر دهه

ر نامشخص و در حال تغیی، پیچیدهکه خالقیت یک مهارت ضروری در دنیای  این فرضیه
ماعی های علمی و اجتسهم مثبت خالقیت در خروجیدیگر است و از سوی مطرح 

که  ،پیشگیری از خشونت و موفقیت کلی زندگی، عملکرد تحصیلی ازجملهمرتبط؛ 
 وپرورشآموزش(. 9090، 9و ایبرایوا هرناندز تورانو) استزیربنای عالقه به خالقیت بوده 

 سیدان، شهرآرای) استیک نیاز انسانی مطرح  منزلهبهیک حق و هم  عنوانبهرسمی هم 
 پرورش تفکرات یجابهای به دلیل پرورش تفکر کلیشه، جودوبااین(. 6916، و فرزاد

قرار گرفته و نقش نهادهای آموزشی به خاطر از بین بردن  موردانتقاداصیل و خالق 
شک یکی از زیباترین بی (.9060، 9شهین) استواقع شده  یدموردتردخالقیت 

علق فراد معدودی تقدرت آفرینندگی و یا خالقیت اوست. خالقیت به ا، انسان هاییژگیو
 نقل از 6930، سلیمانی و کریمیکنند )توانند خالقانه فکر نداشته و تمامی افراد می

 (.6931، مهرآرا و بیگدلی، طوطیان

رویه یا فرایند ، ایده، خدمت، خلق یک محصول خالقیت را به معنای، متخصصان
، ملکی، شعبانی قل ازن 9060، کافمن و استرنبرگ) کنندمفید و ارزشمند تعریف می، جدید

( بین چهار سطح خالقیت تفاوت 9003) 4(. کافمن و بکتو6931، عباس پور و سعدی پور
اند: سطح اول خالقیت سطح بزرگ و نبوغ تعریف شده است که فقط در اختیار قائل شده

 یدهد و تأثیر بسزایهایی از ابهامات خالقانه را نشان میگیرد و نمونهمحدود افراد قرار می
ای است و بیانگر خالقیت کارشناسان در جامعه دارد. سطح دوم مربوط به خالقیت حرفه

 گذارد. سطح سوم به خالقیتی خاص تأثیر مییا افراد با تجربه است که بر یک دامنه
هایی که برای اکثر افراد در دسترس است؛ مانند نقاشی روزمره اشاره دارد و حالت

یت شود. سطح چهارم خالقو دوستان دلپسند در نظر گرفته میای که توسط خانواده منظره
ت در ساخ یژهوبهکوچک است که به خالقیت ذاتی در فرایند یادگیری شباهت دارد و 

 ،آموزان در یک بستر اجتماعی و فرهنگی ارتباط دارد. در این سطحدانش و درک دانش
مفید و ، جدید هاآنبرای  اما، کند ممکن است جدید نباشدآموز ایجاد میآنچه دانش

و  1( با توجه به اثر پریگوژین6339) 0دال (.9090، هرناندز تورانو و ایبرایوا) است پرمعنا
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علم را آموز و متر پیاژه؛ برنامه درسی دگرگون شونده که ارتباط دانشدر طیفی گسترده
شود یسیستمی آزاد که نیروی محرک آن آشفتگی است و به آشوب منتهی م عنوانبه

 (.9069، 6واربلو) استکرده مطرح 
ند. کمی تأکیدنیز بر ضرورت شناخت ، شناخت یتمحدود( ضمن پذیرش 9069) دال

شه های اندیمحدودیت»ی باور وی چنین است که نظریه پیچیدگی با پرداختن به حیطه
 عنوانهبتا امکانات مشاهده نشده در هر موقعیت طبیعی  کنداین بستر را فراهم می، «بشری

عامل بالقوه خالق به رسمیت شناخته شود. وی با سخن گفتن از تجارب ناتمام این چالش 
دود و مح زبان و تجارب گذشته، ی کیفی با فرهنگشود که هر تجربهدائمی را یادآور می

، گرددخالصه عرضه می طوربهو  شودمطالعه و تجربه می آنچهمهار شده است. پس هر 
( با 9069واربلو ) و تفسیر آینده باز و گشوده است. تحول، و برای بازبینیهمواره ناتمام 

شونده آموزش معلمان را تبیین و نشان داد یک مطالعه تحلیلی نظری برنامه درسی دگرگون
بازتاب  ،ای را که بخشی از آن هستنددرس ماهیت فرکتال دارند و جامعه هایکالسکه 
 لکرد مدرسه بایستی فراتر از انتقال به نسل یا تغییر جامعهگیری کرد که عمدهند و نتیجهمی

دگرگون شونده در آموزش  یبرنامه درسبه نقش  که( 9060) 9گنگنتایج پژوهش  باشد.
 وردنظرمبرنامه درسی دگرگون شونده  ، نشان داد کهادبیات انگلیس و آمریکا پرداخته است

ی همخوان کندای ارزیابی جدیدی ارائه میبرنامه درسی به دلیل اینکه ابزاره در زمینهدال 
هایی برای آموزش پویاتر ادبیات فراهم مناسبی با الزامات عصر جدید دارد و راهنمایی

( در 9061) 9دهد. وایت و لوینزبانی و تفکر خالقانه را توسعه می یهامهارتآورد و می
سیستم  یهایژگیو، اصالح مدارس با نظریه پیچیدگی، پژوهشی با عنوان هدایت آشفتگی

و حلقه بازخورد ذکر کردند و  دهیخودسازمان، برآمدنی، انطباقی پیچیده را عدم تعادل
 ر علومبآموزان با پیشرفت کم را به دست دادند که مبتنی چندین روش را برای بهبود دانش

زشی ومنجر به اصالح آم تنهانهنشان دادند که تئوری پیچیدگی  هاآنپیچیدگی بوده است. 
در پژوهش خود  (9063) 4مکمنیمان .کندآن را هدایت  مؤثر طوربهتواند شود بلکه میمی

 پژوهش سازی تدریس وبرای مفهوم، تفسیر پیچیده مثابهبهتحت عنوان تدریس و پژوهش 
د که کناو در این پژوهش اشاره می مفهوم تفسیر پیچیده را ردیابی کرده است، آموزشی

های است و مسئولیت معلم را تفسیر داستان پایانیبدر حال حرکت و « هیچیدپ یرتفس»عمل 
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و آن را شکلی از برنامه درسی  شماردیبرممختلف و ایجاد روابط  زیست جهان، زندگی
 کند.دگرگون شونده قلمداد می

محرک رشد  عنوانبهعدم تعادل و آشفتگی در آموزش را ، آشوب، ( ابهام9069دال )
او شناخت علم را در متن برنامه درسی از طریق روح حاکم  .کندسته میو دگرگونی برج

، هنر، رهاسطو، کشد و بینش علم جدید را که ترکیب روایتبر برنامه درسی به چالش می
( 6930) صالحیهای پژوهش یافته (.9063، 6کوین) یردپذمی ،اخالق و معنویت است

های نو و گیریجهت، برداریهنشان داد فضای ریزوماتیک با خصایصی چون نقش
 نتایجدارد.  تأکیدها و معانی نو یدهبر تولید ا، سیالیت و انعطاف، های مکررخروجی

( با عنوان بررسی میزان انطباق سند تحول بنیادین 6934) قلتاشپژوهش طباطبایی و 
های خالقیت نشان داد که در اکثر فصول سند تحول بنیادین با شاخص وپرورشآموزش
های آن در اولویت قرار نگرفته است و محتوا ایران خالقیت و شاخص وپرورشآموزش

 های خالقیت مطابقت ندارد.با شاخص
 یموردبررسنظریه برنامه درسی دال را ، پراکنده صورتبه هاپژوهشبرخی  اگرچه
با ست. اما واضح است که شواهد تجربی در این حوزه همچنان محدود ا ؛اندقرار داده

دی تفکر تقلی ازجملهخالقیت  در زمینه خألهایی جدی، اذعان به اینکه در نظام آموزشی ما
عال روش ف جایبهمنفعالنه  هایروش بر حیطه شناختی و تأکید، آموزانو قالبی در دانش

دگرگون  یدرس برنامهرسد به نظر می ؛(6930، صالحی) یریادگی-در فرایند یاددهی
 ،تفکر غالب در طراحی. کنداسی با خالقیت در نظام آموزشی ایجاد شونده پیوندی اس
 و پیشینیسادگی  بینیجهان، ایران وپرورشآموزشدرسی  هایبرنامهتدوین و اجرای 

مفهوم  اند. ابهام درکافی فرصت بروز و ظهور نداشته اندازهبهبوده است و بسترهای جدید 
حاکمیت رویکردهای ، ه در توسعه خالقیتعمل شعارگونو شونده دگرگون یبرنامه درس

محرکی برای پرداختن به این ، ایران وپرورشآموزشکمی و فاقد قلب در برنامه درسی 
 ،دگرگون شونده با توجه ماهیت خالقانه آن یبرنامه درستبیین  .بوده استموضوع 

 دف اینه .کنددر نظام آموزشی ایران ایفا را در توسعه خالقیت  مؤثریتواند نقش می
دگرگون شونده با نظر به کاربرد آن در توسعه خالقیت  یدرس برنامهپژوهش تبیین مفهوم 

 آموزان در نظام آموزشی ایران است.دانش
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 روش

در این مطالعه از روش پژوهش کیفی از نوع کاوشگری فلسفی انتقادی استفاده شده 
وظایف مهمی وجود دارد که تنها ، در حیطه مطالعات مربوط به برنامه درسی است.

ه شکلی را ب هاآنتوان استفاده از گونه معینی از پژوهش تحلیلی فلسفی می یواسطهبه
ند. کاوشگری فلسفی انتقادی یعنی جستجوی هنجارهای حاکم بر موجه به انجام رسا

شود. ها و اعمال برنامه درسی؛ به عبارتی حاکمیت تأمل فلسفی بر عمل خوانده میاندیشه
، لهای بدیتدارک گزینه، سازیفهم و شفاف، زداییتوان به ابهاماهداف آن می ترینمهماز 

ت و بهبود عمل اشاره کرد. مراحل کاوشگری عقالنی سویبهراهبرد شدن ، فراتر رفتن
ارزیابی و تعیین کارایی است. البته مرحله دوم ، مقایسه، نقادی شامل تشریح مفروضات

 (.6911، مهرمحمدی و همکاران) استنیازمند در نظر گرفتن معیارهایی برای نقد 
ه دهای پژوهش در گام اول مفروضات برنامه درسی دگرگون شونبا پرسش متناسب 

وعی استقرایی و کدگذاری موض بندیمقولهبا استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی نظام 
استخراج شدند. بدین ترتیب که ابتدا واحدهای معنایی تعیین و در مرحله بعد واحدهای 

بندی کدها مبادرت شد و مفاهیم جایگزین شده شدند و سپس به طبقهمعنایی کدگذاری 
ل گرفتند و نهایتاً گروهی از مفاهیم جایگزین شده تحت یک از ارتباط چند طبقه شک

 درسی برنامهمفروضات( ایجاد گردید. در گام دوم مقایسه مفروضات ) یکلمفهوم 
دگرگون  درسی برنامهمعیار خالقیت و در گام سوم تعیین کارایی  اساس برشونده دگرگون

 شدند. وتحلیلتجزیهها هداد، شونده مدنظر بوده است که با استفاده از روش تأملی
منابع علمی چاپی و دیجیتالی داخل و خارج ، کلیه مقاالت، حوزه پژوهش شامل کتب

 هایپایگاهمندرج در  9063تا  6313شونده از سال دگرگون درسی برنامهکشور مرتبط با 
د هدفمن گیریها بود. با استفاده از روش نمونهموتورهای جستجوگر و کتابخانه، اطالعاتی

آوری شد. نظر به اینکه حجم نمونه در این اطالعات جمع« ابزار بررسی مستندات»و نیز 
بررسی متون و اسناد مرتبط با برنامه درسی دگرگون شونده  ،سطح از قبل معلوم نیست

فصل  60مقاله و  9با بررسی  تدریجی انجام شد و تا اشباع نظری ادامه یافت. صورتبه
طح تحلیل ها در ساع نظری محقق شد. تعیین باورپذیری یافتهاز کتب مختلف التین اشب

 ،به روش کدگذاری موضوعی وتحلیلتجزیهپرسش اول و دوم پژوهش( پس از ) محتوا
و  ترفگحوزه برنامه درسی قرار  نظرانصاحبدر اختیار شش تن از  آمدهدستبهنتایج 

اری انجام شد و در راستای کدگذ در زمینهاقدامات اصالحی  هاآنپس از اخذ نظرات 
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های مهم مطالعه و پاراگراف دقتبهاسناد مربوط ، سطح اول پذیرییناناطمافزایش 
 پرسش سوم() دومچندین مرتبه بازخوانی شد. در سطح  هاآنسپس  ،استخراج گردید

اعی اعتبار توافقی و اعتبار ارج، برای بررسی روایی از باورپذیری شامل اعتبار ساختاری
ت. استفاده شده اس پذیری در این مطالعه از دو تکنیکاده شده است. برای اطمیناناستف

 زآنجااها نقش پژوهشگر و بافتی که داده، اول پژوهشگر گزارش دقیقی از کانون مطالعه
ارائه داده است. دوم برای فراهم آوردن تصویر واضح و صحیحی از  شدهیگردآور

 لیتفصبهها راهبردهای گردآوری و تحلیل داده، لعهدر این مطا مورداستفادههای شیوه
 دقیق قرار گرفت. موردبررسیو نیز توسط یک ممیز بیرونی  گزارش شد

 هایافته
 ؟اندکدماول پژوهش: مفروضات برنامه درسی دگرگون شونده  سؤال

بندی استقرایی ام مقولهها به روش تحلیل محتوای کیفی نظپس از تحلیل داده
فرعی و اصلی استخراج شده  مفاهیم 6جدول  در .فرعی و اصلی استخراج شدهای مقوله

 آورد شده است.

 اصلی و فرعی استخراج شده از پژوهش مفاهیم. 6جدول 

 مفاهیم فرعی مفاهیم اصلی

 برنامه درسی کیهان شناسانه

 داستان
 هولوگرافیک بودن

 زمانهمتکامل 
 روابط

 تیخالقتخیل و 
 غنی بودن

 ینگرکل
 انهتجربه زیبا شناس مثابهبهبرنامه درسی 

 پیچیدگی عنوانبهبرنامه درسی 

 ایتحول نقطه
 آشفتگی

 و تضاد مکمل بودن
 های بازخوردحلقه

 حساس به شرایط اولیه
 عدم تعادل() یگسستگ
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 مفاهیم فرعی مفاهیم اصلی
 عدم قطعیت
 دهیخودسازمان

 نوپدیدی
 غیرخطی بودن

 گفتگو عنوانبهبرنامه درسی 

 یمحورگفتگو 
 دگربودگی ذهنی

 همگرایی و تحول
 متن نگری

 ییسراداستان

 کورره عنوانبهبرنامه درسی 

 تجربه زیسته
 تجربه فکورانه

 نیآفرتحولتجربه شخصی 
 روایت و شیوه روایتی

 اجتماع عنوانبهبرنامه درسی 

 ای بودنزمینه
 ای بودنشبکه

 اجتماع کیهانی
 تفکر انتقادی

 ( بودنتودرتو) یاآشیانه
ای مجموعه عنوانبهبرنامه درسی 

 آموزاناز تجارب یادگیری دانش
 شدهیزیربرنامهفعالیت یادگیری 
 انآموزدانشتجارب یادگیری 

کد مفهوم استخراج شده از متون مرتبط  949مفروضات از تعداد  6بر اساس جدول 
 1اصلی و ذیل  مؤلفه 94آمد. این مفاهیم در  دست بهده با برنامه درسی دگرگون شون

برنامه ، پیچیدگی عنوانبهبرنامه درسی ، شناسیکیهان عنوانبهبرنامه درسی : مفهوم کلی
اع و برنامه اجتم عنوانبهبرنامه درسی ، کورره عنوانبهبرنامه درسی ، گفتگو عنوانبهدرسی 

این بندی شدند. آموزان دستهگیری دانشای از تجارب یادمجموعه عنوانبهدرسی 
 رسید برنامه به نسبی و متفاوت نگرش دهندهنشانهمآیند  گانهششابعاد مفروضات و 

 د.انکرده تمرکز درسی برنامه پیچیده پدیده ابعاد از بر یکی هاآن هر یک از که است
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 مفهومی برنامه درسی دگرگون شونده وارهطرح .5شکل 

ت مفروضات برنامه درسی دگرگون شونده بر اساس معیار خالقیت دوم: وضعی سؤال
 چگونه است؟

مفروضاتی که در گام اول حاصل گردید مبنای تحلیل گام دوم بود. از این ساختار 
موضوعی برای مقایسه مفروضات بر اساس معیار خالقیت استفاده شده است که در 

 آورده شده است. 9جدول 

خالقیت ازلحاظرنامه درسی دگرگون شونده فروضات بمقایسه م .2جدول   

 خالقیت مفروضات

 شناسانه یهانک یبرنامه درس

 هاها و حساز الهامات، تخیالت، احساسات و حدس گیریبهره

 تلفیق منطق با تخیل داستانی
 ی از طریق داستاناپردازیرؤاعتباربخشی به تخیل و 

 درک ماهیت خالق عالم هستی
 بداعت و تازگی

 یچیدگیپ عنوانبه یدرس برنامه

 ریناپذبازگشت

 آشوبناک
 برآمدنی و ظهوریابنده

 ابهام و تنش

کورره

پیچیدگی

گفتگو

اجتماع

کیهان شناسی

ای از  تجارب مجموعه
یادگیری 



 422 ... به نظر با شوندهدگرگون درسی برنامه مفهوم تبیین 

 خالقیت مفروضات

 بیوغربیعج سؤاالتطرح 
 فروریختن پل علت و معلولی

 گفتگو عنوانبه یدرس برنامه

 ارتباط متقابل با متن جهت بروز خالقیت

 تفکر روایتی() درکشیوه کیفی 
 و اعمال روتین هاشهیکلدر  محدود نبودن افکار

 داستان لهیوسبهایجاد چالش 

 کورره عنوانبه یدرس برنامه

 فرایند شدن() تجربهتحول و بازسازی 

 تفکر تأملی() یتأملی هاتیفعالایجاد معنا از طریق 
 نیآفرتحولتغییر کیفی 

 ییلی و تخانهیزم صورتبهبا حقایق خام  مقالهتوانایی انسان برای 
 پارسایی تفکر عنوانبهپرسش 

 اجتماع عنوانبه یدرس برنامه

 گرفتن خالقیت از بطن عملکرد نشئت

 تبیین رابطه خالقانه بین جامعه انسانی و فرایندهای جهان
 بررسی شخصی کاوشگری و

 یامجموعه عنوانبه یدرس برنامه
 آموزاندانش یادگیریاز تجارب 

ــترده از ا  ــتن چـارچوب گسـ اهداف از قبل  جایبـه هـداف  داشـ
 خالقیت سازنهیزم شدهنییتع

 برنامهراج شده از متون مرتبط با کد مفهوم استخ 949از تعداد  9بر اساس جدول  
 اسانهشنیهانک درسی برنامهمفهوم مربوط به خالقیت بوده است.  94تعداد دگرگون  درسی

احساسات و ، تخیالت، گیری از الهاماتبهرهتوسعه خالقیت و کسب دانش را در 
از  اپردازیرؤیاعتباربخشی به تخیل و ، تلفیق منطق با تخیل داستانی، هاها و حسحدس

 برنامه. کنددرک ماهیت خالق عالم هستی و بداعت و تازگی فراهم می، طریق داستان
نده و آشوبناک و برآمدنی و ظهوریاب، ناپذیربازگشتپیچیدگی خالقیت را  عنوانبه درسی

و فروریختن پل علت و  وغریبیبعج سؤاالترای تنش و ابهام و همراه با طرح دا
بروز  ارتباط متقابل با متن جهت گفتگو عنوانبه یدرس انگارد. برنامهمعلولی مفروض می

مال روتین ها و اعمحدود نبودن افکار در کلیشه، تفکر روایتی() درکشیوه کیفی ، خالقیت
 یدرس کند. برنامهتان را در توسعه خالقیت مهم قلمداد میداس وسیلهبهو ایجاد چالش 

های ایجاد معنا از طریق فعالیت، فرایند شدن() تجربهتحول و بازسازی ، کورره عنوانبه
ایق خام توانایی انسان برای مقابله با حق، ینآفرتحولتغییر کیفی ، تفکر تأملی() تأملی

پارسایی تفکر را محور خالقیت محسوب  عنوانبهپرسش ، ای و تخیلیزمینه صورتبه
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بیین رابطه ت، گرفتن خالقیت از بطن عملکرد نشئت اجتماع عنوانبه درسی برنامه. کندمی
های کاوشگری و بررسی شخصی را بنیان، خالقانه بین جامعه انسانی و فرایندهای جهان

 ادگیرییاز تجارب  یامجموعه عنوانبه درسی برنامهکند. خالقیت قلمداد می
را  شدهیینتعاهداف از قبل  جایبهداشتن چارچوب گسترده از اهداف ، آموزاندانش
 داند.ساز خالقیت میزمینه

 سوم: کارایی برنامه درسی دگرگون شونده چگونه است؟ سؤال
که با  حالیندرع هاآناز  هرکدامبرنامه درسی دگرگون شونده دارای ابعادی است که 

از  امکدهیچدهد. پیشرو بودن دیگری را نشان می یاندازچشم ،ارددیگر ابعاد بستگی د
ویایی پبلکه چنانچه  ،دهدجامعیت مفهوم برنامه درسی دگرگون شونده را نشان نمی، ابعاد

 رنامهب شونده درو دگرگون یوستهپهمبهردیابی گردد یک کل  درسی برنامهو توسعه در 
ا شونده بدگرگون درسی برنامهمفروضات  همقایسبا توجه به ایجاد خواهد شد.  درسی
ی شود و در پپیشرو بودن برنامه درسی خطی با چالش جدی مواجهه می، خالقیتمعیار 

. در هم با چنین رویکردی همخوانی نداردمحصول برنامه درسی  عنوانبهآن خالقیت 
نقطه  ات های سنتی آموزشنیوتنی و شیوه تفکر نظام آموزشی ایران به دلیل حاکمیت

 ؛های درسی خطی با چالش مواجه استبا برنامهخالقیت توسعه مطلوب فاصله دارد. 
با ایجاد محیط غنی یادگیری با هدف ایجاد چالش و تحمل ابهام جهت سوق  دبای بنابراین

دادن شاگردان به سطوح باالتری از رشد و یادگیری همت گماشت؛ زیرا که یادگیری 
ادگیری نیازمند ی به رشد و سطوح باالتر نیز حرکت رو به خودی تعامل است و نتیجه خود

بایستی به یادگیری مشغول شوند و ، دهیخودسازمانآموزان برای رسیدن به است. دانش
 انایر نظام برنامه درسی گیرد. دراین امر از طریق بازخوردهای درونی و بیرونی انجام می

ار داده رمورد غفلت قنه هاانه یا ناآگاآگاهگفتگو و شبکه ارتباطات را ، یادگیری موقعیتی
ث باعاین امر یادگیری معنادار خواهد بود.  جایبهوار است که حاصل آن یادگیری طوطی

اثر ن باعث بیآ تبعبهای فراگیران و براثرات رقبای پرقدرت برنامه درسی پیشی گرفتن 
 خواهد شد. «پوچ»گیری برنامه درسی رات برنامه درسی رسمی و موجب شکلشدن اث

 ؛آیندیادگیری بستر مناسبی برای توسعه خالقیت به شمار می -های یاددهیفرصت
« روش»نوین و تحت عنوان  هایروشگرایی در ردای گرایی و تحویلاما کاهش

مدعا را  . شاهد اینکندتثبیت می اجرای برنامه درسیدر را تفکر پیشینی  ازپیشبیش
اینکه  جایبه کهیطوربهد تدریس سنتی و جدید جویا ش هایروشبندی توان در دستهمی
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رفته است گبندی قرار گیرد زمان مبنای دستهمبنا قرار  تنش و عدم تعادل، پویایی، تحول
یشرفت ارزشیابی پ در زمینه که داللت بر عمل شعارگونه در راستای توسعه خالقیت است.

، ازخوردی بکه این شیوه کردره اشا های گستردهسازی در جنبهتوان به آزمونتحصیلی می
را نادیده بگیرند و آموزش های درسی که برنامه کندین سمت هدایت میمعلمان را به ا

ظام ها نشدر برابر این چال راهبرد یاددهی و یادگیری برگزینند. عنوانبهرا  آزمونبا حل 
القیت اسی با فرایند خای اسشونده را که رابطهی درسی دگرگونهاآموزشی بایستی برنامه
ـ ر پرسشگ وپرورشآموزشدر نظام  بایستیشاگرد  .کندعملی  و تفکر انتقادی دارد

یکی از اجزای سیستم پیچیده در فرایند  عنوانبه و معلم کندایفای نقش گرا و فعال خرد
یگر به د شونده مستلزم نگاهییابی به کارکردهای دگرگونگزینش و دست .یادگیری است

(. اگر مربیان 6913، نقل از خنیفر و همکاران 6910، شیخیاست ) وپرورشموزشآنظام 
ندهند یا در حصار قراردادها باقی بمانند فرصت ناچیزی برای بروز از خود انعطاف نشان 
 (.6913، مهرمحمدیماند )خالقیت باقی خواهد 

ی اساس هایمؤلفه در زمینهشونده بازاندیشی  دگرگون ابعاد چندگانه برنامه درسی
ریزی سطوح برنامه نظام طراحی و تدوین برنامه درسی و ازجمله ایراننظام آموزشی 
ر آموزان و نیز دشهود و تفکر انتقادی در دانش، آن بروز خالقیت تبعبهدرسی است و 

توان ه را میدگرگون شوندآورد. برنامه درسی ی نظام آموزشی را فراهم میهمه اجزا
 صورتهبده و و همبسته که ابعاد آن با هم در ارتباط متقابل بو یوجهششیک  صورتبه

، یدگیپیچ مثابهبه درسی برنامه، کورره عنوانبهرنامه درسی بوجود دارند که شامل  زمانهم
 عنوانبه یدرس برنامه، گفتگو عنوانبه درسی برنامه، شناسییهانک مثابهبه درسی برنامه

بنابراین  ؛آموزان استمجموعه تجارب یادگیری دانش انعنوبهو برنامه درسی  اجتماع
ل و تعام، خالقیت، گشودگی) جریانپذیر بودن برنامه درسی دگرگون شونده با امکان

دگرگون شونده در عمل نمایان برنامه درسی کارایی شوند این ابعاد باعث می، زمان(
ریع برای تس ن برنامه درسیریزان و مجریابرنامه: اول در تصمیم اختیاری و تعمدی گردد

دهد و لوم باشد چه چیزی رخ میها و آموزش جدید بدون آنکه معفعالیت، یادگیری
 عیتیک واق درسی برنامهیزی از قبل دیکته شده باشد و دوم از این منظر که آنکه چبی

شود. های پیوسته بین شش بعد همبسته نمایان میشونده است که در اثر تعاملدگرگون
 هوارطرح. در این کردکورره به معنای رخداد تلقی  مثابهبهتوان آن را عبارتی میبه 

 رخداد برنامه درسی است.، مفهوم ساختاری، مفهومی
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 گیریبحث و نتیجه
درک مفاهیم بنیادی هر حوزه علمی برای پرداختن به آن حوزه معرفتی ضروری است. 

های گوناگون و معارض و ظهور شتها و برداوجود دیدگاه درسی برنامه یحوزه در
بوده است.  درسی برنامه یقلمروهای جدید از مسائل مهم برای کنشگران حوزه

دال ارائه یک چارچوب نحوه عملکرد توسط شونده دگرگون یبرنامه درس شدنمطرح
فروضات ها و مر مورد شیوهنیست بلکه تحریک اندیشه د یبرنامه درسپردازان برای نظریه

، اول پژوهش سؤالهای بر اساس یافته (.9003، 6استیووراست )جاری  یدرس برنامه
 درسی هبرناماجتماع و ، کورره، گفتگو، پیچیدگی، شناسیکیهان عنوانبه درسی برنامه

دگرگون  درسی برنامهآموزان مفروضات ای از تجارب یادگیری دانشمجموعه عنوانبه
ی ل دوم پژوهش مبنی بر مقایسه مفروضات برنامههای سؤاشونده هستند. در تبیین یافته

که ضمن همایندی و  کردتوان بیان درسی دگرگون شونده بر اساس معیار خالقیت می
ی رنامهب، خالقیت داستانی، شناسیکیهان عنوانبهی درسی برنامه، همبستگی ابعاد آن

فکر عقالنی تلفیق ت، وگفتگ عنوانبه درسی برنامه، تحمل ابهام، پیچیدگی عنوانبهدرسی 
روابط ، عاجتما عنوانبه درسی برنامه، «شدن»، کورره عنوانبه درسی برنامه، و تفکر روایتی

همگامی پیشینی و ، آموزانمجموعه تجارب یادگیری دانش عنوانبه درسی برنامهو 
های تهفقرار داده و از این طریق در بهبود خالقیت مؤثرند. یا تأکیدبرآمدنی بودن را مورد 

شونده از قبل معین نیست بلکه دگرگون درسی برنامهسؤال سوم پژوهش نشان داد که 
 مستلزم، باشد« دور از تعادل»هرگاه ماده  یک واقعیت دگرگون شونده و تحولی است.

 آیندها هنجار و طبیعی به شمار میثباتیهای نوینی است که در آن نوسانات و بیویژگی
 ،منبع آفرینش است. در سیستم بسته، عدم تعادل، پریگوژین ازنظر(. 6331، پریگوژین)

ش آن را کاه، شوداجتناب می نظمییبموتور حرارتی( از عدم تعادل و ) متعادلو  ماشینی
مهمی  منبع، منظم نظمییب، خود حیات() متعادل؛ اما در سیستم باز و کندمیداده و خنثی 

ا ظهور و پدیدآیی ساختارها مواجه هستیم که (. جایی ب6339، دال) استبرای آفرینش 
 ؛ بنابرایندرگیری از تعادل ارتباط دابه نحوی با فاصله درواقعدارای ماهیتی خالقانه هستند 

 9وایتهد و برونر (.6331، پریگوژین) استناپذیر گشتخالقیت محصول فرایندهای باز
. دانندهای آگاهی میهعقالنیت را با تمام قدرتی که دارد تنها یکی از شیو، منطق، علم

 مراتبهبخواند. بیتسون دیدگاه می چشمییکوایتهد این محدود بودگی تفکر را استدالل 

                                                                                                                                        
1. Stuever 2.Whitehead, A. N. & Bruner, J.S. 
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د علمی با بع، شناختیتحلیل با ابعاد زیبایی، در مورد تفکر شامل ترکیب تریدوچشم
زندگی و پیچیدگی تجارب شخصی است ، کند. تفکر در فضای سومداستان را ارائه می

در مداخالت  دناپذیری بایبازگشت (.9009، دال) بخشداستان به آن تحقق عملی میکه د
ط های تربیتی نمود عملی یابد. شرایآموزشی برای دستیابی به تفکر خالقانه در ساحت

آموزان شمتکثر و پیوسته در حال شدن است. دان، پیش گفته فضایی باز و روابط تغییرپذیر
بلکه  ،کنندنمی شدهیینتعطالعه و حفظ محتوای درسی از قبل تمام توان خود را صرف م

کند که خاستگاهی جز روابط ندارد روابطی که منجر به تفکر واگر نقش مسلم را ایفا می
ابط معلم رو ازجملهدر فرایند یادگیری  مؤثرشود که ارتباط بین عناصر فضای جدیدی می

 .کندرا دگرگون می آموز با محتوادانشآموز و آموز با دانشدانش، آموزو دانش
برنامه درسی دگرگون شونده فضای جدیدی را برای توسعه خالقیت در نظام آموزشی 

های نو را برای آن خواهد گشود. نکته حائز اهمیت در این زمینه این کند و افقفراهم می
رسی د نفی نگاه پیشینی در طراحی برنامه جایبهاست که برنامه درسی دگرگون شونده 

ی ناپذیری؛ حاکمیت تفکر نیوتنی را چالشی جدی تلقو نیز خالقیت با مختصات بازگشت
دهد. شدن فرایندی است را محوریت قرار می «شدن». تمرکز آن بر تغییر است و کندمی

تی مانند تربی هایمؤلفهشرایطی که بایستی در  که آغاز و پایان و یا مبدأ و مقصدی ندارد.
انست. د یرناپذبازگشترا فرایندی  «شدن»آموز ایجاد گردد تا لم و دانشمع، روش تدریس

که مبتنی بر مذاکره و گفتگو است  درسی برنامههای زیسته در قالب روایت و تجربه
توان آن را تجلی فرایندهای کاهش داده و می یرناپذبازگشتفاصله را برای فرایندهای 

مستقیم به تجارب شخصی و داستان و  طوربه سیدر برنامه اگرچه. کردخالقانه قلمداد 
کاوش در تجارب زیسته افراد تحت  مثابهبهتوان به داستان اما می ؛روایت اشاره ندارد

، شودآموزان میو تفکر انتقادی در دانشوم که منتهی به بروز خالقیت عنوان فضای س
دگرگون شونده و  درسی برنامههای این پژوهش این است که از محدودیت .کرداشاره 

ت مدنظر بوده اس وپرورشآموزشخالقیت در تمام مقاطع تحصیلی در نظام برنامه درسی 
و نیاز است متناسب با مقاطع تحصیلی و سطوح مختلف سنی برنامه درسی دگرگون 

 شونده و توسعه خالقیت بررسی شود.
ر ت دشود پژوهشگران در خصوص شناسایی راهکارهای توسعه خالقیپیشنهاد می

ی هایاز دروس در مقاطع مختلف تحصیلی پژوهش هرکداممقاطع مختلف تحصیلی و 
های درسی نظام تحلیل محتوای برنامهشونده و دگرگون درسی برنامهمبتنی بر 
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دگرگون شونده و نیز بررسی و  یبرنامه درسمفروضات  بر اساسایران  وپرورشآموزش
 رنامهب ی آن باآموزشی و مقایسه هاینظامی تطبیقی برنامه درسی دگرگون شوندهمطالعه 
ریزان و معلمان نسبت به بررسی نگرش برنامههمچنین  ایران و وپرورشآموزشدرسی 

دگرگون شونده. تحلیل محتوای سند برنامه درسی ملی بر اساس مفروضات  یبرنامه درس
های درسی امه. در سطح اجرای برنکنندرا طراحی و اجرا برنامه درسی دگرگون شونده 

آفرین لتجربه شخصی تحو، أملی و فکورانهتجربه ت، به تجربه زیسته وپرورشآموزشدر 
طوف توجه بیشتری مع یسینوحالشرحتر هویت کلی طوربهو روایت و شیوه روایتی یا 

ـ یادگیری عنوانبهو اتوبیوگرافی  ییسراداستانشود.  درس  هایکالسدر  فعالیت یاددهی 
ریز درسی و مؤلفان کتب درسی شود گروه برنامهیرد. پیشنهاد میجدی قرار گ موردتوجه

 قرار دهند. مدنظربرنامه درسی دگرگون شونده را  گانهششابعاد 

 منابع
. ترجمه محمود مهرمحمدی و مطالعات برنامه درسی یشناسروش(. 6336. )ش، ادموند سی

 (. تهران: سمت.6911همکاران. )

 وپرورشآموزشمبانی تحول بنیادین نظام (. 6913ع. )، رستمی پور و .م ح، رحمتی ،ح.، خنیفر
ای مقام معظم رهبری حضرت آیت ا... خامنه، مبتنی بر دیدگاه: حضرت امام خمینی )ره(

 تهران: نورالثقلین. تعلیم و تربیت ایران. نظرانصاحبو  یالعالمدظله

امه درسی مبتنی (. طراحی مدل برن6931. )ا، سعدی پور. و ع، ح. عباس پور، م. ملکی، شعبانی
 .11-19، (96)60، ریزی درسیپژوهش در برنامهبر خالقیت در دانشگاه سازمانی. 

(. تحلیل خالقیت در کودکان: معرفی آزمون تفکر 6916) و.، فرزاد. و ا، م. سیدان، شهرآرای
 .969-636، (9) 99، و علوم تربیتی شناسیروانمجله ، خالق در عمل و حرکت

 نامه. پایاناندیشه ریزوماتیک ژیل دلوز بر پرورش تفکر خالق هایداللت(. 6930م. )، صالحی
 و علوم تربیتی دانشگاه تهران. شناسیروانکارشناسی ارشد. دانشکده 

 وپرورشآموزش(. بررسی میزان و انطباق سند تحول بنیادین 6934ع. )، قلتاش. و ز، طباطبایی
ـ اسال المللیبیناولین کنفرانس  های خالقیت.با شاخص می علوم انسانی با رویکرد بومی 

 های نوین.بر پژوهش تأکیدو 
های شخصیتی با (. بررسی رابطه بین ویژگی6931م. )، بیگدلی. و ا، مهرآرا ،ص.، طوطیان

استان تهران.  0منطقه  وپرورشآموزشخالقیت و عملکرد سازمانی منابع انسانی مدیران 
 .111-143، 69 ،آموزشی هاینظامش در نشریه پژوه

 . تهران: آوای نور.عمل و نظریه در مطالعات برنامه درسی(. 6936م. )، قادری
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ی مسئلهصلی رقیب در مورد های ا(. نقد و بررسی دیدگاه6913ز. )، شجاعی و .ر .س، ملیح
 .31-01، (61)1، های فلسفیپژوهش، پذیریبازگشت
تهران:  (.6913) ترجمه محمود مهرمحمدی. .های برنامه درسیهنظری(. 6314میلر جی. پی. )
 سمت.
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