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 برنامۀ درسی با نوآوری در طراحی  خالقیت ی و هیجانهوش  رابطۀ بینبررسی 

 ( 1400_1399سال تحصیلی  ،آبادخرم  معلمان زن مقطع ابتدایی شهر مورد مطالعه:)
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 چکیده

دیدگاه  از برنامۀ درسیبا نوآوری در طراحی  ت یخالقو ی هیجانهوش  رابطۀ بینبا هدف بررسی  حاضر پژوهش

صورت به. روش پژوهش صورت گرفت  1400_1399سال تحصیلی در  آبادشهر خرممعلمان زن مقطع ابتدایی 

که  باشدیم 489تعداد با به آبادشهر خرمشامل معلمان زن مقطع ابتدایی  جامعۀ آماری توصیفی از نوع همبستگی است.

مورد نیاز پژوهش  یهادادهبرای گردآوری  .گردید د نفر برآور 214 برابر حجم نمونه کرجسی مورگان جدول براساس

ساخته نوآوری پرسشنامۀ محقق( و 1979تورنس )خالقیت  و (1920ی کلمن )هیجانهوش  استاندارد هایهپرسشناماز 

 گامبهگامروش و رگرسیون بهاز آزمون پیرسون نیز  هاداده. جهت تحلیل دابتدایی استفاده ش برنامۀ درسیدر طراحی 

ی و هیجانهوش بین  آبادشهر خرمکه از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی  دهندمیپژوهش نشان  یهاافتهیشد.  هاستفاد

ی هیجانهوش همچنین بین ابعاد  معناداری وجود دارد.مثبت و  ۀرابط ،برنامۀ درسیطراحی  در با نوآوریخالقیت 

رابطۀ  ،برنامۀ درسیطراحی نوآوری در با  (یریپذانعطاف ، همدلی و یختگیخودانگ ،یمیخودتنظ ،یخودآگاه)شامل 

نوآوری در با  (ابتکار و بسط ایده ،یریپذانعطاف  سیالی،)شامل خالقیت  ۀگان4بین ابعاد . وجود دارد یمعنادارو  مثبت 

 وجود دارد. یو معنادار نیز رابطۀ مثبت  برنامۀ درسیطراحی 

 برنامۀ درسینوآوری، طراحی  ،برنامۀ درسیی، خالقیت، هیجانهوش  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

و اثرگذار بر تفکر و نگرش نیروی کار مورد بررسی قرار  عنوان یک عامل مؤثردر اواخر قرن بیستم به هوش هیجانی

خود و دیگران  اته مفهوم توانایی افراد در کنترل احساسات و هیجانبگرفت. هوش هیجانی یا هوش غیرشناختی 

است که به یی هایو توانمند هیجانات ازی امجموعه شامل هوش هیجانی درواقع (؛1396سمیعی زفر قندی، باشد )یم

سبب عملکرد بهتر  نیهمچن د.مناسب ارائه ده پاسخی محیطی در برابر عوامل و فشارهاید بتوانتا  کندیم ککم فرد

 (.1397پور و همکاران، ساالریشود )یم خودآگاهی، آگاهی اجتماعی، مدیریت رابطه و خودمدیریتیۀ طیدر حفرد 

از طریق آموزش هوش  ؛ این مسئلهاست  ضروریات زندگیتغییر کنونی از  متنوع در دنیای در حال یهامهارت کسب 

از  عنوان یکی. خالقیت نیز بهباشدمی حصولقابل ،تفکر تحلیلی، خالق و عملی است یهامهارت ۀرندیموفق که دربرگ 

 شکیب (.1400 ،قبادی و همکاراشود )یم آموزش هوش موفق تقویت  ۀآموزشی با برنام یهانظام اهداف شناختی

ی هاها ازجمله برنامهاین نظامی هاستمیزیرس در تمام فرایندها وو در نظام آموزشی کشورها  ق و خالقیت تفکر خال

آموزان را دیگر آموزش و یادگیری دانشی هاتمام ابعاد و جنبهی نوعبه است؛برخوردار ی اژهیو جایگاهاز  ،درسی

و  دهد )هتزرانییتأثیر قرار مت تح آموزان رایادگیری دانشمیزان موفقیت و دستاوردهای آموزشی و  و گرفتهدربر

توانایی شناخت،  یعنی هوش هیجانی» دیگو یم( 1998گلمن ) چنانچه (.1400، ی و همکارانقباد نقل ازبه  1همکاران

؛ «سازدیمبرانگیختن افراد در روابط با دیگران را فراهم  ۀدر زندگی که زمین هاآن و استفاده از  ناتهیجادرک و تنظیم 

ی، ایجاد انگیزش، رهبری ریگ میتصمی، احرفه متفاوتدر بهبود انتخاب افراد برای مقاصد  تواندیملذا هوش هیجانی 

ل در ی مسئو هاگروه و نظرانصاحب  ،افراد رایی در محل کار بعیرطبیغفردی و رفتارهای بهتر و حل تعارضات بین

 ۀارائبا  توانندیمافراد خالق و صاحبان اندیشه  ذکر است قابلی باشد. مؤثری درسی دارای نقش هابرنامهطراحی 

نظام آموزشی را در طراحی  اندرکاراندست معلمان و سایر  به کمک ی نوین آموزشیهاروشو  هابرنامه، هادهیامستمر 

زیرا افراد خالق دارای فرایند تفکری هستند که  آیند؛ی درسی متناسب نیازهای شناختی، عاطفی و اجتماعی هابرنامه

دادن و توانایی ربط دارای به باور جرج سیدل، افراد خالق .ی مفید و بدیع حل کننداگونهبهرا  هامسئله توانندیم

 (.25:1396ابراهیمی،) باشندمی ند،ی انجام گیرانهیزمیا در چه حوزه  نکهیااز  نظرصرفموضوعات متفاوت کردن وصل

ایجاد یک   مانند یمنابع انسانی است که به مسائل ۀمنابع انسانی، توسع ۀیکی از وظایف و فرایندهای اصلی در چرخ

بهبود عملکرد سازمانی، گروهی و  منظوروپرورش و یادگیری کارکنان بهآموزش یهااستفاده از فرصت  ،سازمان پویا

آموزش، پرورش و توسعه برای بهبود  ۀارائ منابع سازمانی شامل طراحی و ۀتوسع یهات ی. فعالپردازدیفردی م

 یهایختن تخصص فرایند توسعه و برانگ توانیانسانی را م منابع ۀبر این اساس توسع. باشدیاثربخشی سازمانی م

منابع انسانی  ۀزیرا توسع ؛منظور عملکرد تعریف کردکارکنان و توسعه به آموزش ،سازمانی ۀانسانی از طریق توسع

 تفاوتو رضایت کاری در سطوح م یوردانش، تخصص، بهره ۀمنظور توسعیا بلندمدت به مدتفرایند یا فعالیتی کوتاه

 (.2018، 2باتمنباشد )یسازمانی یا ملی م فردی، تیمی،
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 این مفهوم،فرد.  یهاهیجاناحساسی یا عاطفی شامل شناخت، کنترل عواطف و  عبارت است از «یهیجانهوش »

عنوان به طورمعمولبه کهو خصوصیات فردی را در برگرفته  هامهارتاز  یاگسترده ۀمجموع واصطالح فراگیری است 

پیشین، مانند  یهادانشمشخصی از  ۀفراتر از دایر هاییشوند؛ مهارتشناخته میفردی فردی و بیندرون یهامهارت

این است هایی مانند توانایی شاملهوش هیجانی  (.1399، بقایی و همکاران) یاحرفهفنی یا  یهامهارتهوشی و  ۀبهر

های خود را کنترل کند و کامیابی ، واکنشباشد در مقابل نامالیمات پایدار ،های خود را حفظ نمایدفرد بتواند انگیزه که

 ؛و سودمند است  مؤثرمناسبات انسانی  ۀو در کلی بوده تعویق بیندازد. هوش هیجانی در راستای سالمت فردیرا به

 .ی هستندی بیشترذاررگ یتأثبرای مشاغلی که مستلزم روابط و  ژهیوبه

 :است شرح ذیل به مؤلفه 5داری  (1995) »هوش هیجانی« از دیدگاه گلمن

خود. افرادی  سالیق، نقاط ضـعف و قـوت، نیازها و اتدرک عمیـق و روشن از احساسات، هیجان: خودآگـاهی (1

 اند. عهده گرفتهمیزان مـدیریت و رهبری را بهچهدانند چرا و بهکه از هشیاری باالیی برخوردارند، می

ها و اثرات آن اتهمچنان که ما آگاهی خود را در مـورد احساسـات، هیجان: خودمهارگری یا مدیریت خـود (2

  .بهبـود بخشـیم هاکنترل آنـوانیم توانایی خود را در جهت تدهـیم، مـیافزایش می

شامل توانایی ما  کهباشـد های هوش هیجانی میهـای اجتماعی یکی از مؤلفه مهـارت: مهـارتهـای اجتمـاعی (3

 بـرای مـدیریت روابـط بـا خـود و دیگران است. 

خـودانگیختگـی زبان سائق پیشرفت و کوششـی اسـت در جهت رسیدن به حدی مطلوب از : خودانگیختگی (4

 باشند.می در کارهای خود نتیجـه محور همواره دارای این خصیصه،فضلیت. افرادی 

 ۀپایتوانایی برقراری ارتباط بردارای کنند، های مختلف زندگی با دیگران همدلی میکسانی که در حوزههمدلی:  (5

  .سازدای و مدیریت، توانمند میهای آموزش حرفهمهارت همدلی، افراد را در حیطه باشند.میاعتماد 

 

 ۀمجموع تا کند یاش ارتباط برقرار مانسان با تجارب گذشته که تفکر و واکنش است  ۀفرآیندی دربرگیرند «،ت یخالق»

، هاها، ایدهمعنای خلق و آفرینش اندیشهخالقیت به (.1390 و همکاران، زادهی)فتحشکل دهد فرد واکنش منحصربه

شده بر ثابت  هامروز .ه است ئلهای جدید برای حل یک مسحلافکار نو و بدیع، متفاوت نگریستن ، کشف و ابداع راه

حافظه  ۀنوع بشر به اندازخالف باور بسیاری که ابداع و خالقیت را خصوصیت ذاتی افراد می دانند، این استعداد در 

 1ویسبرگ .توان آن را با کاربرد اصول و فنون معین و ایجاد محیطی مناسب پرورش دادمی . همچنینعمومیت دارد

 ،)شیخ مونسی و همکاران ها را نیاموخته است.توانایی حل مسائلی که فرد قبال حل آن یعنی خالقیت  باشدمعتقد می

 شوند عبارت است از کارکنان باعث افزایش خالقیت توانند به کمک آن ها میزمانهایی که سایکی از راه(. 1389

توانند با ایجاد کارکنان خالق، محصوالت و خدمات بهتری ارائه ها میسازمان ن.گذاری بر خالقیت کارکناسرمایه

معلمان و مربیان آگاهی (. 1386 و همکاران، ) مقیمیشود درنهایت منجر به بهبود عملکرد سازمان میکه نمایند 

زیرا اگر این  ؛آموزان بسیار مثمرثمر می باشندهای رشد خالقیت و نوآوری دانشآموزشی در شناسایی عالیق و زمینه

                                                      (.1386زاده و همکاران ، ) دائی خواهدشدتر وپرورش هر روز ضعیفآموزش ،رو گرددهتوجهی روببیبا نیرو 
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 (:43: 1395شرح ذیل است )اسکندری، به مؤلفه 4از دیدگاه تورنس دارای  «خالقیت »

 شوند.میبه یاد آورده در آن عناصر پایگاه دانش که ســیالی یک فرایند بازیابی اســت  :ســرعت تولید ایده سیالی (1

-در دامنهها در بررسی مقوله اطالعاتپذیری عبارت اســت از گشودگی برابر تنوع فرایند انعطافپذیری: انعطاف (2

 .جمعنایی متفاوتهای 

 باشد.می حال مفیــد بودن آندرعین بودن ایده و ابتکارغیرمتعــارف معنایاصالت به )ابتکار(: اصالت  (3

 باشد.می دودزمان مح ها درایده شدۀجزئیات اضافه معنایبه بســط ذهنی بسط ذهنی:  (4

 

 برای برنامۀ درسی، یا همان برنامۀ آموزشی یک. شایسته النیالتحصفارغ تربیت  هدف با است  فرآیندی ،«آموزش»

  در  که تجربیاتی و مواد کلیۀ از است  عبارت «برنامۀ درسی». باشدها میسازمان نیاز مورد شایسته النیالتحصفارغ تربیت 

 و مطالب  کلیه ارائۀ فرآیند به عبارت دیگر .دنشو یم ارائه آموزاندانش به مدرسه در آموزش فرآیند انجام طول

  التحصیالنفارغ باشد، بهتر برنامۀ درسی اجرای کیفیت  هرچه. نامندیم برنامۀ درسی اجرای را آموزاندانش به تجربیات

  .(2019، 1ایسبیانتی) باشندمی بهتری دارای کیفیت تحصیلی مدارس

با توجه  های خالق و تبدیل آن به محصول و خدمت یا یک روش عملیاتی مفید است.فرایند کسب اندیشه ،«نوآوری»

منظور بهبود راهکارهای انتقال مطالب و های درسی بهبه اهمیت پویایی نظام آموزشی، نوآوری در طراحی برنامه

 ۀ های نوآورانه در طراحی برنامها و ایدهتفاده از طرحاس انکار است.غیرقابل یضرورت، آموزانمفاهیم درسی به دانش 

آموزان برای تحقق های فردی دانشدرسی سبب می شود تا معلمان با شناخت و آگاهی بیشتر نسبت به نیازها و ویژگی

، انتقال گرفتهوتربیت نوین صورت.با توجه به تغییر و تحوالتی که در تعلیمهمچنین  اهداف آموزشی تالش کنند

بلکه معلم باید فراتر از آنچه نظام   ؛درسی نیست  شدهنیتدومبتنی بر رئوس مطالب  صرفاًمفاهیم و مطالب درسی 

آموزان خود خالقانه و نوآورانه برای انتقال مفاهیم و مطالب درسی به دانش یهاروشاز  ،کنندیمآموزشی تعریف 

در این راستا  .شودمیفراهم  آموزاندانشبرای یادگیری  یترلوبمطبهتر و  یهافرصت از این طریق  .استفاده کند

درسی به لحاظ نوآوری  ۀسزایی در طراحی برناممهم و به ریتأث تواندیممعلمان از هوش هیجانی و خالقیت  یریگ بهره

       باشد.داشته

 متفاوت باعث ایجاد ارتباط کشورهای در آموزشی اخیر ( معتقد هستند که تغییرات2015) 2کوهلر و همکاران

 فراشناختی، یهامهارت ارتباطی، و اجتماعی یهامهارت مانند یابرنامهبین یهایستگیشا با آموزشی« یهاینوآور»

تحوالت سریع و  ها را در معرضسازمان ،اخیر یهاتغییرات سریع محیط در دهه  اند.شده خالق  تفکر و استدالل

 یهایژگ یو جهانی، توسعه و گسترش تکنولوژی اطالعات، تغییرات درۀ . رقابت فزاینداندقرار داده نشدهینیبشیپ

قرار دارند. با توجه به اینکه نیروی انسانی از  مذکور تغییرات مرکزشناختی نیروی انسانی و مشتریان در جمعیت 

برخوردار باشند و استعداد و مهارت خود را در  لذا اگر این نیروها از هوش باالیی ؛هر سازمانی است  منابع نیترمهم

 . کنند سازمان ایفا یوردر افزایش بهرهنقش مهمی  توانندمی ،رندیکارگ به خدمت سازمان

 
1 Isbianti 
2 Kohler et al 
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به دارند نسبت  ها رفتار اخالقیکه کارکنان آن  ییهاسازمانمتوجه شدند چندین سازمان، در محققان طی بررسی 

علیزاده، باشند )یدارای شانس موفقیت بیشتری م ،و مخرب دارند رفتارهای غیراخالقی هاآن نکه کارکنا ییهاسازمان

1398.) 

 یبدنت یتربی و خودکارآمدی معلمان هیجانهوش  رابطۀ بین» در پژوهشی با عنوان (1398) یاسالم و قربانی قهفرخی

با ( درک عواطف خود و اجتماعی یهامهارتخودآگاهی، ) یهیجانبین هوش که  نتیجه گرفتند «شهر بندرعباس

 27/ 3که  . همچنین مشخص شداردمعناداری وجود د ۀرابط ،شهر بندرعباس یبدنت یتربخودکارآمدی در معلمان 

، خودآگاهی، درک عواطف خود ینیبخوش) یهیجاندرصد از تغییرات واریانس متغیر خودکارآمدی توسط ابعاد هوش 

از  یبرداربهرهمعلمان برای  باالیی و خودکارآمدی هیجانهوش  لذا؛ شودیمن تبیی (اجتماعی یهامهارتو 

بسیار  وپرورشآموزشدر  یبدنت یتربپیشبرد اهداف  برای تواندیم خالقانه یهاروشاندک و استفاده از  یهافرصت 

  .دنباش مؤثرمهم و 

ی هیجانبر هوش  یدبستانشیپمحور هیجان برنامۀ درسیبررسی اثربخشی »پژوهشی به  ( در1397همکاران )سلطانی و 

ی هیجاناجرای برنامه بر افزایش نمرۀ کل هوش که  نشان دادندنتایج  پرداختند. أصفهان« در شهر سال 6تا  4کودکان 

در سنجش مهارت خودآگاهی و همدلی با اختالف زیاد و در مهارت اجتماعی با اختالف کم، گروه  .بودکودکان مؤثر 

 2 در مهارت انگیزش و خودتنظیمیهمچنین تفاوت معناداری بین  دادند.آزمایش نسبت تفاوت معناداری را نشان 

های آموزشی و لزوم ر برنامهی دهیجانبر اهمیت توجه به ابعاد عاطفی و  پژوهش مذکورد. نتایج شگروه مشاهده ن

  .های مشابه برای دیگر مقاطع تحصیلی تأکید داردتدوین و اجرای برنامه

محور در مطالعات اجتماعی پژوهش برنامۀ درسیطراحی الگوی »عنوان با ( در پژوهشی 1396همکاران )اردکانی و 

استخراجی، اکثر   ییهامؤلفهنشان دادند که براساس  «آموزاندانشابتدایی برای پرورش تفکر و خالقیت در  ۀدور

باید  محوریمطالعات اجتماعی براساس رویکرد پژوهش برنامۀ درسیاذعان داشتند که اهداف و محتوای  نظرانصاحب 

باشند. همچنین بودن، خودرهبری و خالقیت داشتهمحورفعالیت ، تفکر انتقادی، کنجکاوی، مسئلهحل  مانند ییهایژگ یو

 تدریس و  ارزشیابی پیشنهاد شدند. یهاروش ،با اتکا به مبانی نظری و تجربیات کشورهای پیشرو

پرداخت.  «آموزاندانشی هیجانپنهان با هوش  برنامۀ درسی ۀبررسی رابط»( در پژوهشی به 1396سمیعی زفرقندی )

تدریس،  یهاروش مؤلفه 3قوانین و مقررات،  جزبهپنهان  برنامۀ درسیمورد مطالعه  یهامؤلفهکه از  دندنتایج نشان دا

 داریو معنا رابطۀ مثبت دارای  آموزاندانشی هیجانبا هوش  آموزاندانشارزشیابی و تعامل معلمان و  یهاروش

 . هستند

ی در کتب درسی بخوانیم هیجانفردی هوش های درونمحتوای مؤلفه( در پژوهش خود 1394همکاران )حسنی و 

با افزایش حجم محتوای نشان دادند نتایج را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.  اُن_دیدگاه باربر  دیتأک ابتدایی با  ۀدور

که میزان  یاگونهبه ؛افتهیشیافزای هیجانفردی هوش ششم(، میزان توجه محتوا به عوامل درون ۀپای جزبهکتاب درسی )

به میزان چهارم  ۀ، در پای%24/ 18به میزان سوم  ۀ، در پای%33/ 9به میزان دوم  ۀ، در پای%98/ 1اول به میزان  ۀتوجه در پای

بود. بیشترین میزان توجه به عامل  %65/ 20به میزان ششم  ۀو در پای %11/ 31به میزان پنجم  ۀ، در پای67%/ 18
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هایی کمتر توجه شد. با توجه به نظریه هامؤلفهبه برخی از  لذا بود؛مندی ئتخودشکوفایی و کمترین توجه به عامل جر

  .تحصیلی پرداخته شود ۀها در هر پایمؤلفه تمامشود تا حدی به تقریبی رشد، پیشنهاد می ۀمنطق مانند

نشان داد که طراحی  «فکری یهامهارتبراساس  برنامۀ درسیطراحی »عنوان  با( در پژوهشی 1394) زادهوسفی

  .باشدیمنیازمند تفکر خالق و تفکر انتقادی  برنامۀ درسی

ی؛دانشجویان هیجانبا هوش  برنامۀ درسیارتباط وضعیت »با عنوان  پژوهشی( در 1392همکارانش )تقوایی یزدلی و 

  ی را دارد.هیجانبر هوش  ریتأثقابلیت  برنامۀ درسینتیجه گرفتند که  «دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دانشگاه یزد

به این نتیجه  «ی در اثربخشی تدریس معلمان مدارس راهنماییهیجانبررسی نقش هوش »( در 1391) یرستمفالحی و 

الت یسن، جنس و تحص یرهاینترل متغک با  یحت که مثبت وجود دارد یارابطه ،هادشدیر یمتغ 2ن یب رسیدند که

 ۀن رابطیهمچن .دینما ینیبشیپس معلمان را یتدر یاثربخش ییقادر است با قدرت باال یهیجانتور هوش ک معلمان، فا

و  یت عاطفیبا عامل حما یهیجانه هوش ک س اثربخش نشان داد یتدر یهااسیمقر یبا ز یهیجان هوش یمجزا

  .داردن رابطه را یمترک  یالسک  یدهسازماناس یرمقیزترتیب بیشترین همبستگی و با حمایت آموزشی به

 با یادگیری و آموزش یهاروش در نوآوری و خالقیت  رابطۀ بین»بررسی  با عنوان ی( در پژوهش2017) 1هاناناری

 و خالق تدریس یهاروشکه  نتیجه گرفت  «خصوصی مالزی عالی آموزش ۀموسس در آموزاندانش تحصیلی عملکرد

 دقیق دانستن به ها نسبت ی آنمندعالقههمچنین باعث  .دنکنیم روشن آموزاندانش برای را خاصی مفهوم نوآورانه،

 .شوندیم مدتیطوالن حافظه ایجاد و مفاهیم

نشان داد که خالقیت معلمان سبب  «درسیبرنامۀ نقش خالقیت در طراحی »عنوان با ( در پژوهشی 2010الکمن )

  .گرددیم برنامۀ درسیبهبود طراحی 

 «ایتالیدر ا یرستانیران دبیدب یآمدخودکاربر  یهیجانهوش  ریتأثبه »بررسی  یپژوهش در( 2008) 2یو و پاالزچیدفاب

با  یهیجاندر هوش  یمعنادارران، تفاوت یدب یارآمدکخود بر یهیجانهوش  یلک  ریتأث ۀضمن مالحظها پرداخختند. آن

سب ک  یهیجانهوش  یفردباالتر در بعد درون یهانمرهها سه با زنیردند. مردها در مقاک مشاهده  افرادتوجه به سن 

   .آورند به دست  یفردنیدر بعد ب یباالتر یهانمره هازن کهیدرحال ؛ردندک 

« کنگهنگ ه درران مدارس متوسطیدر دب یارآمدکو خود  یهیجانهوش  به »بررسیپژوهشی  در (2004) 3شان

شده ن اشارهی. همچنشودیم تعریف هترب ،یفردبعد درون ۀلیوسبهمعلمان  یارآمدک ه خودک  ندنشان دادپرداخت. 

 هستند. یمترک  یهیجانهوش دارای  نییپا یارآمدک خودبا  معلمان

 

 

 

 
1 Narayanan 
2 Defabio & Palazzeschi 
3 Chan 
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و مهمی که در برانگیختن معلمان برای برقراری  رگذاریتأثی با توجه نقش هیجانهوش  مطالب مذکور،با توجه به 

اجرا و ارزشیابی از  در طراحی، یریگ میتصمحل تعارضات و کمک به  ،آموزشی یهاطیمحروابط با یکدیگر در 

معلمان برخوردار از خالقیت به  دیگر از طرف باشد.دارای اهمیت بسیاری جهت بررسی می درسی دارد یهابرنامه

هماهنگ و سیستماتیک  ،زمانهمآموزشی و برقراری ارتباط  مسائلبدیع در حل  نو و یهاحلراه ۀارائسبب توانایی در 

در دستیابی به اهداف مورد   ت یتربودر موفقیت نظام تعلیم توانندیمدرسی  یهابرنامهاز عوامل مرتبط با  یامجموعهبین

از  صورت گرفت که سؤالگویی به این پاسخ حاضر با هدف بر این اساس پژوهش .باشندبهتری  نظر دارای عملکرد

 برنامۀ درسیبا نوآوری در طراحی  ت یو خالقی هیجانهوش  رابطۀ بین آباددیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر خرام 

 چگونه است؟

 

 یشناسروش

با نوآوری در طراحی برنامۀ درسی از دیدگاه  ت یو خالقپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی 

صورت صورت گرفت. روش پژوهش به 1400_1399آباد در سال تحصیلی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر خرم

که  باشدیم 489تعداد با به آباددایی شهر خرمتوصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری شامل معلمان زن مقطع ابت

ی مورد نیاز پژوهش هادادهنفر برآورد گردید. برای گردآوری  214جدول کرجسی مورگان حجم نمونه برابر  براساس

ساخته نوآوری ( و پرسشنامۀ محقق1979تورنس )( و خالقیت 1920هوش هیجانی کلمن ) های استانداردپرسشنامهاز 

پذیری  مولفۀ سیالی ذهن، انعطاف 4استفاده از پرسشنامۀ خالقیت تورنس رنامۀ درسی ابتدایی استفاده شد. در طراحی ب

ۀ مولف 5هوش هیجانی گلمن  ۀبا استفاده از پرسشنامهمچنین ، ابتکار و بسط ایده مورد سنجش قرار گرفتند 

 هادادهجهت تحلیل های اجتماعی و همدلی مورد سنجش قرار گرفتند. مهارت خودانگیختگی،خودتنظیمی، خودآگاهی،

مورد نیاز پژوهش و   یهاداده پس از گردآوری  استفاده شد. گامبهگامروش نیز از آزمون پیرسون و رگرسیون به

برای تعیین توزیع شدند.  لیوتحلهیتجز SPPS24آماری  افزارنرم با استفاده از  شدهیگردآور یهاداده، هاآن یبنددسته

از فرمول آلفای کرونباخ  هادادهاسمیرنف و برای تعیین پایایی ابزارهای گردآوری  _از فرمول کلموگروف هادادهنرمال 

قرار  بررسیپیرسون مورد  آزمونبا استفاده از  شرحبه پژوهش یهاهیفرض، هادادهبا توجه به توزیع نرمال استفاده شد. 

 گرفتند.

 

 های اصلی:فرضیه

رابطه   برنامۀ درسیی با نوآوری در طراحی هیجانهوش  یهامؤلفه بین  آبادخرم از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر  (1

 وجود دارد. 

رابطه وجود   برنامۀ درسیبا نوآوری در طراحی  خالقیت یهامؤلفه بین  آبادخرم از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر  (2

 . دارد
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 فرعی: هاییهفرض

 رابطه وجود دارد.  برنامۀ درسیبین خودآگاهی با نوآوری در طراحی  آبادخرم از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر  (1

 رابطه وجود دارد.  برنامۀ درسیبین خودتنظیمی با نوآوری در طراحی  آبادخرم از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر  (2

 رابطه وجود دارد.  برنامۀ درسیبین خودانگیختگی با نوآوری در طراحی   آبادخرم دگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر از دی  (3

 رابطه وجود دارد.  برنامۀ درسیبا نوآوری در طراحی   بین همدلی آبادخرم از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر  (4

رابطه وجود   برنامۀ درسیاجتماعی با نوآوری در طراحی  یهامهارت بین  آبادخرم از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر  (5

 دارد. 

 رابطه وجود دارد.  برنامۀ درسیبین سیالی ذهن با نوآوری در طراحی  آبادخرم از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر  (6

 رابطه وجود دارد.  برنامۀ درسیوری در طراحی  با نوآ  پذیریانعطاف بین  آبادخرم از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر  (7

 رابطه وجود دارد.  برنامۀ درسیبین ابتکار با نوآوری در طراحی  آبادخرم از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر  (8

 رابطه وجود دارد.  برنامۀ درسیبین بسط ایده با نوآوری در طراحی  آبادخرم از دیدگاه معلمان زن مقطع ابتدایی شهر  (9

 

 هاافتهی

 

 اند: ارائه شده( 1در جدول شماره ) اصلی پژوهش یهاهیفرضآزمون نتایج 

 

 برنامۀ درسی نوآوری در طراحی ی و خالقیت فردی با هیجانضریب همبستگی بین هوش  :1جدول  

 

 متغیر
 برنامۀ درسینوآوری در طراحی 

 sigمقدار.  (N)تعداد  ضریب همبستگی پیرسون 

 001/0 214 315/0 هوش هیجانی اول  فرضیۀ اصلی

 001/0 214 448/0 خالقیت فردی  دوم  فرضیۀ اصلی

 

برابر با  برنامۀ درسی یدر طراحی با نوآوری هیجانهوش ن یب یهمبستگ (1) شماره جدولام قو ار ربر اساس آما

توان یدرصد م 0/ 99نان یدر سطح اطم ،است  0/ 001شده که برابر هبرآورد یبا توجه به سطح معنادار .باشدمی 0/ 315

 برنامۀ درسی یدر طراحی با نوآوری هیجانهوش ن یب آبادشهر خرممعلمان زن مقطع ابتدایی  دگاهیاز د ادعا کرد که

برابر با  برنامۀ درسی یدر طراحخالقیت فردی با نوآوری ن یب یهمبستگ همچنین .معناداری وجود داردو  رابطۀ مثبت 

توان یدرصد م 0/ 99نان یدر سطح اطم ،است  0/ 001که برابر شده هبرآورد یباشد. با توجه به سطح معنادارمی 0/ 448

 وجود دارد. یمعنادار ۀنیز رابط برنامۀ درسیخالقیت فردی با طراحی در نوآوری بین ادعا کرد که 
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 اند: ارائه شده( 2ی اصلی پژوهش در جدول شماره )هاهیفرضنتایج آزمون 

 

 برنامۀ درسیبا نوآوری در طراحی  یفرع یهاهیفرضضریب همبستگی بین  :2جدول  

 

 متغیر
 برنامۀ درسینوآوری در طراحی 

 sigمقدار.  (N)تعداد  ضریب همبستگی پیرسون 

 001/0 214 465/0 خودآگاهی  اول  فرضیۀ فرعی

 001/0 214 514/0 خودتنظیمی دوم  فرضیۀ فرعی

 001/0 214 622/0 خودانگیختگی سوم فرضیۀ فرعی

 001/0 214 641/0 همدلی  چهارم  فرضیۀ فرعی

 001/0 214 415/0 ی اجتماعی هامهارت  پنجم فرضیۀ فرعی

 001/0 214 286/0 ذهن یالیس ششم  فرضیۀ فرعی

 001/0 214 398/0 پذیری انعطاف  هفتم فرضیۀ فرعی

 001/0 214 430/0 ابتکار هشتم  فرضیۀ فرعی

 001/0 214 562/0 بسط ایده  نهم  فرضیۀ فرعی

 

و   یهمدل ،یختگیخودانگ ،یمیخودتنظ ،خودآگاهیزیرمتغیرهای  ی( همبستگ2) شماره جدولبراساس آمار و ارقام 

، 0/ 514، 0/ 465برابر با ترتیب به برنامۀ درسی در طراحیبا نوآوری  یهیجاناز عناصر هوش  اجتماعی یهامهارت

نان یدر سطح اطم ،است  0/ 001که برابر شده هبرآورد ید. با توجه به سطح معنادارنباشمی 0/ 415و  0/ 641، 0/ 622

هوش  یهامؤلفههریک از ن یب آبادشهر خرممعلمان زن مقطع ابتدایی  از دیدگاهتوان ادعا کرد که یدرصد م 0/ 99

مذکور جدول چنانچه در همچین  وجود دارد. معنادارو  رابطۀ مثبت  برنامۀ درسیطراحی  نوآوری دری با هیجان

برابر ترتیب خالقیت به متغیرو بسط ایده از  ابتکار ، پذیریانعطاف سیالی ذهن، زیرمتغیرهایهمبستگی  شودیممشاهده 

در سطح  ،است  001/0شده که برابر با هبرآورد معناداربا توجه به سطح  .دنباشیم 562/0و  0/ 430، 0/ 398، 0/ 286با 

 یهامؤلفههریک از ن یب آبادشهر خرممعلمان زن مقطع ابتدایی  از دیدگاهتوان ادعا کرد که یدرصد م 99/0نان یاطم

 وجود دارد.ی معنادارو  رابطۀ مثبت  برنامۀ درسیبا نوآوری در طراحی خالقیت 

 برنامۀ درسی در طراحی ی و خالقیت فردی باهیجانمیان ابعاد هوش  ۀتمام مفروضات مربوط به رابط آنکهپس از 

که از میان ابعاد  شدپرداخته سؤال؛ به بررسی این ندقرار گرفت دییتأمورد  آبادشهر خرممقطع ابتدایی  معلمان زن در

( و ابعاد خالقیت فردی اجتماعی یهامهارت، همدلی و یختگیخودانگ ،یمیخودتنظ ،یخودآگاهی )هیجانهوش 

  معلمان زن در  برنامۀ درسیطراحی بهتری برای  ۀکنندینیبشیپ کیکدام( ، ابتکار و بسط ایدهپذیریانعطاف)سیالی، 

شرح به گامبهگاماز تحلیل رگرسیون چندگانه به روش جهت بررسی این سوال  است؟ آبادشهر خرممقطع ابتدایی 

 گردید.استفاده  (3جدول شماره )
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 (sig) داریمعناآزمون  ( و2R(، ضریب تعیین )R) یهمبستگضریب  :3جدول 

 داریمعناسطح  Fآماره  خطای استاندارد ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه مراحل تحلیل

 P=001/0 356/17 35/1 014/0 381/0 مرحلۀ اول 

 P=001/0 899/11 62/1 016/0 333/0 مرحلۀ دوم 

 P=001/0 321/7 33/1 018/0 153/0 مرحلۀ سوم 

 P=001/0 875/4 85/1 022/0 147/0 مرحلۀ چهارم 

 

 به عبارت دیگر؛ (p<0/ 01است ) دارمعنا 0/ 01در سطح  معادلۀ رگرسیونیدهد که نشان می( 3شماره )نتایج جدول 

در  ینوآورواریانس  درصد 14تنهایی حدود به ، بعد بسط ایدهدر مرحلۀ اولباشد. برازش مدل رگرسیونی مناسب می

میزان  با ورود بعد ابتکاردوم  ۀمرحلدر  .(P ،356 /17=F ،014 /0=2R<0/ 01) کندرا تبیین می برنامۀ درسیطراحی 

با ورود بعد ۀ سوم مرحلدر .؛(P ،889 /11=F ،016 /0=2R<0/ 01) یابددرصد افزایش می 16شده به واریانس تبیین

ۀ مرحلدر  .(P ،321 /7=F ،018 /0=2R<0/ 01) یابددرصد افزایش می 18شده به میزان واریانس تبیین پذیریانعطاف 

 (.P ،875/4=F،021 /0=2R<0/ 01) ابدیدرصد افزایش می 21شده به میزان واریانس تبیینسیالی ورود بعد  چهارم نیز با

 

 مربوطه داریمعناهای آزمون ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد و استاندارد و آماره :4جدول 

 بینمتغیرهای پیش مراحل تحلیل
 ضرایب استاندارد راستانداردیغضرایب 

 داریمعناسطح  tآمارۀ 
B خطای استاندارد β 

 مرحلۀ اول 
 P=001/0 009/8 _ 812/0 201/6 مقدار ثابت 

 P=  001/0 196/3 261/0 123/0 494/0 بسط ایده 

 مرحلۀ دوم 

 P=  001/0 690/4 _ 853/0 691/0 مقدار ثابت 

 P=  001/0 359/2 223/0 134/0 401/0 بسط ایده 

 P=  001/0 891/2 190/0 127/0 233/0 ابتکار

 مرحلۀ سوم 

 P=  001/0 645/2 _ 718/0 591/0 مقدار ثابت 

 P=  001/0 230/1 198/0 142/0 328/0 بسط ایده 

 P=  001/0 019/1 166/0 154/0 261/0 ابتکار

 P=  001/0 628/1 141/0 148/0 217/0 پذیری انعطاف 

 مرحلۀ چهارم 

 P=  001/0 468/2 _ 639/0 548/0 مقدار ثابت 

 P=  001/0 221/1 189/0 124/0 318/0 بسط ایده 

 P=  001/0 899/0 171/0 138/0 249/0 ابتکار

 P=  001/0 789/0 132/0 119/0 202/0 پذیری انعطاف 

 P=  001/0 756/0 118/0 128/0 196/0 سیالی
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بسط ایده،  اند ازعبارت برنامۀ درسیدر طراحی  نوآوریهای کنندهبینیبهترین پیش( 4شماره )براساس نتایج جدول 

 ازای یک واحد افزایش در انحراف استاندارد بعد بسط ایده، (، بهβبتا )و سیال. براساس ضرایب  پذیریانعطاف ابتکار،

ازای یک واحد افزایش در انحراف استاندارد بعد ابتکار، 0واحد و به 0/ 189 برنامۀ درسیدر طراحی  نوآوریمیزان 

ازای یک واحد افزایش در انحراف  هب . همچنینیابدواحد افزایش می 0/ 171 برنامۀ درسیدر طراحی  نوآوریمیزان 

به ازای یک واحد  و یابدواحد افزایش می 0/ 132 امۀ درسیبرندر طراحی  نوآوری، میزان پذیریانعطافاستاندارد بعد 

 یابد.واحد افزایش می 0/ 118 برنامۀ درسیدر طراحی  نوآوری، میزان سیالیافزایش در انحراف استاندارد بعد 

 

 (sig)  داریمعنا آزمون  ( و2R(، ضریب تعیین )R) یهمبستگ: ضریب 5جدول  

 داریمعناسطح  Fآماره  خطای استاندارد ضریب تعیین چندگانهضریب همبستگی  مراحل تحلیل

 P=001/0 358/15 25/1 010/0 353/0 مرحلۀ اول 

 P=001/0 800/10 32/1 013/0 321/0 مرحلۀ دوم 

 P=001/0 111/8 13/1 015/0 138/0 مرحلۀ سوم 

 P=001/0 220/5 25/1 018/0 131/0 مرحلۀ چهارم 

 P=001/0 180/4 10/1 023/0 126/0 مرحلۀ پنجم 

 

 به عبارت دیگر؛ (p<0/ 01است ) دارمعنا 0/ 01در سطح  معادلۀ رگرسیونیدهد که نشان می (5شماره )نتایج جدول 

 نوآوریواریانس  درصد  10تنهایی حدود به ، بعد خود انگیزیدر مرحلۀ اولباشد. برازش مدل رگرسیونی مناسب می

 یخودکنترلبا ورود بعد  مرحلۀ دوم در .(P ،358 /15=F ،010 /0=2R<0/ 01کند )تبیین میرا  برنامۀ درسیدر طراحی 

با ورود ۀ سوم مرحلدر  (.P ،800 /10=F ،013 /0=2R<0/ 01) ابدیدرصد افزایش می 13شده به میزان واریانس تبیین

مرحلۀ در  .(P ،111 /8=F ،015 /0=2R<0/ 01) ابدیدرصد افزایش می 15به شده میزان واریانس تبیین یخودآگاهبعد 

 ،P ،220 /5=F<0/ 01) یابددرصد افزایش می 18شده به میزان واریانس تبیینهوشیاری اجتماعی با ورود بعد  چهارم

018 /0=2R.) یابددرصد افزایش می 23به شده میزان واریانس تبیین با ورود بعد مهارت اجتماعی مرحلۀ پنجم نیز در 

(01 /0>P ،181 /8=F ،023 /0=2R ). 
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 مربوطه  داریمعناهای آزمون  ضرایب رگرسیونی غیراستاندارد و استاندارد و آماره :6جدول  

 بینمتغیرهای پیش مراحل تحلیل
 ضرایب استاندارد راستانداردیغضرایب 

 داریمعناسطح  tآمارۀ 
B خطای استاندارد β 

 مرحلۀ اول 
 P=001/0 029/9 _ 712/0 101/5 مقدار ثابت 

 P=  001/0 144/3 261/0 153/0 411/0 خود انگیزی

 مرحلۀ دوم 

 P=  001/0 620/4 _ 843/0 557/0 مقدار ثابت 

 P=  001/0 125/2 223/0 131/0 411/0 خود انگیزی

 P=  001/0 782/2 190/0 121/0 230/0 ی خودکنترل

 مرحلۀ سوم 

 P=  001/0 532/2 _ 714/0 589/0 مقدار ثابت 

 P=  001/0 281/1 198/0 145/0 324/0 خود انگیزی

 P=  001/0 115/1 166/0 141/0 259/0 ی خودکنترل

 P=  001/0 618/1 141/0 140/0 210/0 ی خودآگاه

 مرحلۀ چهارم 

 P=  001/0 328/2 _ 632/0 534/0 مقدار ثابت 

 P=  001/0 441/1 166/0 121/0 310/0 خود انگیزی

 P=  001/0 788/0 157/0 135/0 241/0 ی خودکنترل

 P=  001/0 769/0 142/0 116/0 201/0 ی خودآگاه

 P=  001/0 743/0 108/0 123/0 185/0 هوشیاری اجتماعی

 

 
 

 مرحلۀ پنجم 

 P=  001/0 298/2 _ 609/0 518/0 مقدار ثابت 

 P=  001/0 321/1 153/0 116/0 298/0 خود انگیزی

 P=  001/0 765/0 150/0 128/0 232/0 ی خودکنترل

 P=  001/0 723/0 146/0 112/0 221/0 ی خودآگاه

 P=  001/0 722/0 140/0 115/0 195/0 هوشیاری اجتماعی

 P=  001/0 701/0 133/0 114/0 182/0 اجتماعیمهارت  

 

 ،یزیانگخود  اند ازعبارت برنامۀ درسینوآوری در طراحی های کنندهبینیبهترین پیش (6شماره )براساس نتایج جدول 

ازای یک واحد افزایش در (، بهβبتا )، هوشیاری اجتماعی و مهارت اجتماعی. براساس ضرایب یخودآگاه، یخودکنترل

ازای یک بهباشد. افزایش میواحد  0/ 153 برنامۀ درسینوآوری در طراحی انحراف استاندارد بعد خود انگیزی، میزان 

واحد افزایش  0/ 150 برنامۀ درسی نوآوری در طراحی، میزان یخودکنترلواحد افزایش در انحراف استاندارد بعد 

 146/0 برنامۀ درسینوآوری در طراحی ، میزان یخودآگاهازای یک واحد افزایش در انحراف استاندارد بعد به .یابدمی

نوآوری در ، میزان هوشیاری اجتماعیازای یک واحد افزایش در انحراف استاندارد بعد به. یابدواحد افزایش می

مهارت ازای یک واحد افزایش در انحراف استاندارد بعد به .یابدواحد افزایش می 0/ 140 برنامۀ درسیطراحی 

 یابد.واحد افزایش می 0/ 133 برنامۀ درسینوآوری در طراحی ، میزان اجتماعی

 



 1401بهار ، (66)مسلسل  2شماره ، 17دوره  ،یآموزش  تیریمد یهای فصلنامه نوآور

113 

 یریگجهینتبحث و 

از دیدگاه  برنامۀ درسیبا نوآوری در طراحی  ت یو خالقی هیجانهوش  رابطۀ بینبا هدف بررسی حاضر پژوهش 

 2پژوهش حاضر مبتنی بر  .صورت گرفت  1400_1399سال تحصیلی در  آبادشهر خرممعلمان زن مقطع ابتدایی 

که از دیدگاه معلمان زن  نداصلی پژوهش نشان داد یهاهیفرضنتایج آزمون  .باشدمی فرضیۀ فرعی 9و  فرضیۀ اصلی

و همدلی  خودانگیختگی، خودتنظیمی، دآگاهی،و )خ آن ۀگان5و ابعاد ی هیجانبین هوش  آبادخرممقطع ابتدایی شهر 

برنامۀ  نوآوری در طراحی با  ابتکار و بسط( انعطاف، سیالی ذهن،آن ) ۀگان4و ابعاد  خالقیتو اجتماعی(  یهامهارت

 (،1398) یاسالمقربانی قهفرخی و  یهاپژوهش این نتیجه با نتایج حاصل از  د. نو معنادار وجود دار رابطۀ مثبت  درسی

 (،1396همکاران ) و حسنی (،1396) یزفرقند سمیعی (،1396) اردکانی و همکاران (،1397همکاران )سلطانی و 

دفابیو  (،2010الکمن ) (،2017) هانارایان (،1391) یرستمفالحی و  (،1392همکاران )و یزدلی  (،1394زاده ) یوسف

فردی معلمان را با نوآوری در   یهاییتواناخالقیت و سایر  ،یهیجان( که هوش 2004شان ) و (2008) و پاالزچی

 باشد.میهمسو  انددانستهمرتبط  برنامۀ درسیطراحی 

ی و زندگی اجتماعی است که سازمانفردی،  یهات یفعالی یکی از مباحث مهم و کاربردی در هیجانامروزه هوش 

معلمی نیز اهمیت دوچندان  ۀدر حرف این مفهوم همچنین دارد.علوم مختلف قرار  نظرانصاحب بسیار مورد توجه 

یک معلم  یاحرفهف شغلی و یوظا نیترمهماز برای دستیابی به اهداف آموزشی یکی  برنامۀ درسیطراحی است. یافته

در  ،ماهیت شغلی خود برمعلمان بنا .دهدیمدر فرآیند یاددهی و یادگیری افزایش است که راه را برای موفقیت وی 

ات هیجاننیازمند مدیریت و کنترل احساسات و  برنامۀ درسیو در بحث طراحی  آموزاندانشبحث ارتباط و تعامل با 

 یدرسترا بهات خود هیجانعواطف و  ،احساسات هاآنکه  کندیمضرورت ایجاب خود هستند؛ به عبارت دیگر 

درسی را برای  یهابرنامهکالس درس و  ،یهیجاناز هوش  یریگ بهرهمدیریت کنند که بتوانند با  یاگونهبهبشناسند و 

آن، این پیامد مثبت را به  یهامؤلفهی و هیجانهوش  ۀآشنایی معلمان با مقول نمایند. زیانگجانیهجذاب و  آموزاندانش

درسی  یهابرنامه ،هدفمند کامالًصورت به توانند؛ لذا میباشنددر فرآیند آموزش داشته یترپررنگدنبال دارد که نقش 

و  دیفواآگاهی معلمان از  ،به این مهم تحقق یبرا .رندیکارگ به آموزاندانشمورد نیاز را برای ارتقاء و افزایش یادگیری 

ی که نقش هیجاندر کنار هوش . ابدییماهمیت دوچندان  برنامۀ درسیی در طراحی هیجانهوش  یریکارگ به یهاارزش

 ؛را دارد آموزاندانشو برقراری تعامل و ارتباط با  آموزاندانشل اطالعات به سزایی در مدیریت کالس، انتقامهم و به

تردید معلم خالق کسی است که بتواند از بدون است. انکاررقابلیغ برنامۀ درسینقش خالقیت معلمان نیز در طراحی 

 تواندیممعلم خالق  آموزشی کالس درس به بهترین شکل ممکن بهره گیرد. یهات یفعالخالق خود برای پیشبرد  ۀقو 

از این طریق  ؛پیدا کند آموزاندانشنسبت به  یترقیدقشناخت بهتر و  ،از توان ذهنی و کنجکاوی خود یریگبهرهبا 

متنوع و کارآمدی را برای تدریس و انتقال مطالب و مفاهیم درسی اتخاذ نماید و محیط کالس  یهاروشراهکارها و 

پویا و کارآمد به او کمک  برنامۀ درسیمعلم برای طراحی یک  ت یخالق کند. زیانگجانیهجذاب و  آموزاندانشرا برای 

 طیشراامکانات و تجهیزات موجود،  ازجملهابعاد و جوانب  ، تمامبرنامۀ درسیتا در تعیین و طراحی  کندیم

و  برنامۀ درسیتوجه به اهمیت  با را برای یادگیری مطلوب مورد توجه قرار دهد. هاآن  یهاییتواناو  آموزاندانش

برگزاری در داخل و خارج از کشور؛ مشابه ۀ صورت گرفت یهاپژوهشاجرای آن و با توجه به نتایج این پژوهش و 

 برای تشویق و تحریک بیشتر معلمان مبتکر و نوآور در سطح آموزشگاه، منطقه و سطوح باالتر کشوری ییهاشیهما
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موفقیت تحمل شرایط عدم ۀدر زمین خودشناسی یهادورهآگاهی معلمان با برگزاری  گردد. همچنین افزایشپیشنهاد می

و  هاگروهمعلمان در  ۀ، تقویت حضور فعاالناندشدهن تالش زیادی را متحمل آکه برای  ییهات یفعالدر انجام 

تشویق معلمان به شناخت  تواند مثمرثمر باشد. در این راستانیز می هاآن اجتماعی و استفاده از نظرات  یهات یفعال

 تواندیماداتی است که هپیشن ازجمله هاآنو بیان نقاط قوت و ضعف  یبندطبقهتدریس و  تفاوتم یهاروشبیشتر 

 و اجرای آن فراهم سازد. برنامۀ درسی بهترچهراه را برای طراحی هر
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