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پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های تشکیل دهندة مدرسة خالق در دورة ابتدایی انجام 
گرفت. پژوهش با رویکرد کیفی و به روش تطبیقی-اسنادی انجام گرفت. روش نمونه گیری هم هدفمند و 
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درســی خالق« با 9 مؤلفه )اهداف برنامة درسی، محتوای برنامة درسی، راهبردهای یاددهی- یادگیری، 
مواد و منابع آموزشی، گروه بندی یادگیرندگان، فعالیت های یادگیری یادگیرندگان، فضا، زمان، ارزشیابی(؛ 
بعد »دانش آموز خالق« با سه مؤلفه )باورهای شناختی-فکری، نگرشی-عالقه ای، رفتاری-عملکردی(؛ 
بعد »خانوادة خالق« با پنج مؤلفه )موقعیت اقتصادی- اجتماعی، تحصیالت والدین، جو عاطفی خانواده، 
سبک فرزندپروری، نگرش نوین والدین(؛ بعد »معلم خالق« با پنج مؤلفه )رهبری کالس درس، تفکر در 
کالس درس، شیوة پاداش دهی، شخصیت معلم، دانش و مهارت های حرفه ای(؛ بعد »مدیر خالق« با چهار 
مؤلفه )ســبک مدیریت، نگاه خالقانه، توسعة خالقیت در معلمان، روابط و تعامل انسانی(؛ بعد »فرهنگ 
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مقدمه
تمدن آدمی مخلوق خالقیت اوســت. به يقین می توان گفت، انســان معاصر بیش از پیشــینیان خود 
بــه خالقیــت نیاز دارد. يادگیری، خالقیت و آفرينندگی، به عنوان يک ويژگی نامحدود در انســان، يکی از 
پیچیده ترين جلوه های يادگیری اوســت. انســان برای بقای خود نیازمند پرورش قدرت خالقیت است، 
چراکه خالقیت ابزاری است که انسان را در حل مسائل و مشکالت گوناگون امروزی ياری می کند. جوامع 
امروزی، اعم از پیشرفته و در حال پیشرفت، به طور دائم در حال تغییر و دگرگونی هستند. به تبع اين تغییر، 
آموزش وپرورش نیز تغییر می يابد. آموزش از يک سو منشأ تغییرات اجتماعی است و از سوی ديگر، خود 
تحت تأثیر اين تغییرات است )حسینی، 1396، ص. 13(. لومباردی1 )2007( بیان می کند، جهان با سرعتی 
بیش از همیشه در حال تغییر است و افراد بايد بتوانند مسائلی را که هیچ راه حل معمولی ندارند، شناسايی 
و حل کنند. از اين رو، خالقیت به عنوان يک مهارت جدايی ناپذير قرن بیست ويکم در کالس درس تأکید 
شده است )آنانیادو و کالرو2، 2009(. تقويت خالقیت در کالس درس تأثیرات مثبت و ماندگار بی شماری 
دارد و باعث می شود يادگیرندگان در بزرگ سالی متفکر، کنجکاو، منتقد و ريسک پذير باشند )هنسی3، 2017 
و اســتارکو4، 2018(. از ايــن رو، خالقیت نه به عنوان يک مهارت برای آمــوزش دادن به افراد، بلکه بايد 
به عنوان يک قابلیت، يعنی مجموعه ای از مهارت ها، توانايی ها و دانش، درک شود که بخشی از آموزش فرد 

را تشکیل می دهد )تاب، کروپلی، مارون، پستن و کافمن5، 2020(.
تعريف واژة خالقیت برای بســیاری از افراد دشوار و تقريبًا غیرممکن است؛ به ويژه برای معلمان که 
در تالش اند اين مفهوم را در شیوه های تدريس خود به کار گیرند )کولی6، 2015(. مولت، ويلسون، لمب 
و کتلر7 )2016، ص. 10( معتقدند: »خالقیت سازه ای پیچیده است و دانشمندان هنوز در مورد چگونگی 
تعريف آن به توافق نرســیده اند«. خالقیت در روان شناسی به توانايی افراد برای ابداع چیزی در حوزه ای 
جديد و مناسب گفته می شود. با وجود ديدگاه های مختلف در مورد خالقیت، »همیشه جديد بودن«، ويژگی 

مشخص کنندة خالقیت بوده است )نیو و استرنبرگ8، 2003(.
پییرتو9 )2004( خالقیت را نیاز اساســی بشر برای ساختن چیزهای جديد می داند. آمابیل10 )1996( 
خالقیت را محصول يا پاســخی تعريف می کند که بايد خالقانه ارزيابی شــود؛ به گونه ای که: الف( بديع، 

مناسب و مفید باشد؛ ب( کاری باشد که بیش از يک راه برای انجام آن وجود داشته باشد.
 بگتو و کافمن11 )2017، ص.73( خالقیت را »توانايی تولید اثری نو12، باکیفیت باال13 و مناســب14« 
تعريف کرده اند. برخی ديگر نیز خالقیت را تمرين تخیل دانســته اند )بئر و کافمن15، 2019(. از آن جا که 
خالقیت مفهومی پیچیده و چندوجهی است، متخصصان و پژوهشگران در بررسی و تعريف آن، روش ها 

و ديدگاه های مختلفی دارند )وارد16، 2007، ص. 28(.
 تعريف هايی که تا اينجا از خالقیت ارائه شــد، در عنصر اصالت17 )تازگی( و ســودمندی18 مشــترک 
هســتند؛ يعنی هر ايده يا محصولی، برای اينکه خالق به شــمار آيد، بايد تازه و سودمند باشد )دولینگر19، 
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روان شناسان برای پرداختن به تأثیرات محیط اجتماعی بر خالقیت، نظريه های متعددی ارائه داده اند. 
برای مثال آمابیل،1982، 1983، 1996 و آمابیل و کانتی20، 1997)به نقل از نیو و استرنبرگ، 2003( دو دهه 
را صرف انجام مطالعات تجربی دربارة تأثیر محیط بر انگیزة درونی و خالقیت يادگیرندگان کرده اند. آن ها 
به اين نتیجه رســیدند که محیط اجتماعی، از جمله سیســتم آموزشی جامعه، شرايط کلی کالس، فضای 
مدرسه، محیط کار و خانواده، می توانند منابع مهمی برای تسهیل يا مهار خالقیت فرد باشند. به نظر آن ها، 
همــة اين عوامِل محیطی يــک اثر تجمعی دارند که در نهايت جهت گیری انگیزشــی )درونی يا بیرونی( 
فرد را و متعاقبًا خالقیت فرد را تا حدودی تعیین می کنند. تأثیر ســاختارهای اجتماعی بر خالقیت فردی 
در چارچوب روان شــناختی اجتماعی باعث شد پژوهش ها به سمت خالقیت در آموزش هدايت شوند 

)کرافت21، 2005(.
بعد از خانواده، مدرسه اولین مکانی است که کودک در آن به طور رسمی به سوی آموزش گام برمی دارد 
)سبحانی نژاد و حسینی، 1393(. مدرسه ها مکان هايی برای تشويق خالقیت محسوب می شوند، چراکه اين 
امر را به شیوه ای کارآمدتر انجام می دهند و می توانند آن را »نه تنها در نخبگان، بلکه در تمامی يادگیرندگان« 
توســعه دهند )والبرگ22، 1988(. به عبارت ديگر، مدرســه ها می توانند فراتر از فراهم کردن حوزة دانش، 
خالقیت يادگیرندگان را تقويت کنند. درصورتی که محیط های کالسی، ريسک پذيری، مسئله، تفکر فردی، 
انگیزه های درونی و بیرونی را تســهیل می کنند )جونز23، 1993؛ لوبارت24 و استرنبرگ، 1995؛ کروپلی25، 

.)1997
رابینسون و آرونیکا26 )2015 به نقل از يوکوز و اکار27، 2019( خواستار ايجاد مفهومی جديد در آموزش 
شدند که »مدرسة خالق« نامیده می شود. اين مفهوم به مدرسه هايی اشاره دارد که در برنامه، سازمان دهی 
محتوا و رابطة معلمان- دانش آموزان رويکردی خالق دارند. مدرسة خالق مکانی است متشکل از عوامل 
بالقوة انتقادی و بنیادی که هر يادگیرنده برای توسعة خالقیت خود از تجربه های متنوع و غنی شده و انواع 
تغییرات و فرصت های ساختاری بهره می برد )شورای هنر انگلستان28، 2010(. مدرسة خالق جايی است 
که شاگردان و معلمان در آنجا زندگی را با انرژی باال و شادمانی سپری می کنند و با مسائل واقعی زندگی 
دست وپنجه نرم می کنند. همه با لذت و انگیزة باال در تالش اند و ساعت های طوالنی دربارة حل مسائل فکر 
می کنند. بدون احساس گذشت زمان، برای رسیدن به مقصد تکاپو می کنند، اما وقتی به مقصد می رسند، آن 
را شروعی دوباره برای مواجه شدن با ابهام و مسئله ای ديگر می دانند. در مدرسة خالق، يادگیری با تعامل 
معلم و دانش آموزان با هم شکل می گیرد. آن ها در کنار هم ياد می گیرند از اشتباه کردن نترسند و به استقبال 
تازه های عجیب وغريب و غیرمنتظره بروند. چنین است که همیاری جايگزين رقابت می شود )حسینی و 

برارپور، 1396 ص 13(.
يکی از موانعی که نظام های آموزشــی برای توســعه و آزاد کردن ظرفیت های خالقانه عنوان می کنند، 
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اين است که آموزش بر »دستیابی دانش« متمرکز است )ديويس29، 2002(. با مدرسة خالق، ديگر دانش 
به عنوان يک نتیجه از آموزش، کافی نخواهد بود )اســکافمن30، 2003(. سیاست های آموزشی در سراسر 
جهان تغییر کرده است و تالش هايی برای ترکیب خالقیت و دانش در حال انجام است )ديکوت31، 2003(.
همــراه با مــوج اول پژوهش های خالقیت در دهه هــای 1950 و 1960، برنامه های آموزش خالقیت 
نیز شروع به ظهور کردند و اثربخشی آموزش خالقیت به اثبات رسید )تنگ و ورنر32، 2017(. همچنین، 
شــواهد مهمی مبنی بر رابطة آموزش با خالقیت باالتر به دســت آمد )ويت و فرانســیس33، 2018(. در 
واقع گفته می شــود، در نظام های آموزشی خالقیت بايد از ســال های اولیه پرورش يابد )کرافت، 1999(. 
سازمان های آموزشی می توانند محیطی را فراهم آورند که ترغیب کنندة خالقیت و نوآوری باشد و رشد و 
پرورش خالقیت را میسر کند. چنین سازمان هايی، خود ويژگی هايی دارند از قبیل: فرهنگ سازمانی خالق، 
محیط خالق، نیروی انســانی خالق و رهبری خالق. سازمان های خالق از فرهنگی قوی و تشويق کننده 
برخوردارند و افراد را به گونه ای به ســازمان و هدف های آن متمايل می کنند که خود را جزئی از ســازمان 
بدانند. تأکید اصلی چنین سازمان هايی بر روحیة کارآفرينی و تقويت زمینه های مناسب پرورش خالقیت و 
نوآوری است )چراغ چشم، 1386(. در چنین سازمان هايی »تفکر« در مورد مسائل مدرسه به فعالیتی منظم 
تبديل می شــود و يادگیرندگان به تفکر در مورد مسائل تحريک می شوند )آندری لويس و کودينا34، 1985 
ص. 220(. در واقع، نظام های آموزشی خالق و آينده نگر همواره نگاه به آينده دارند و هوشیارانه پیش بینی 
و پیشــگیری می کنند. اين قبیل نظام های آموزشــی، کمتر غافلگیر می شوند، در گذشته نمی مانند و توقف 
نمی کنند. بديهی است، خالقیت در اين گونه نظام ها از ارج و منزلتی واال برخوردار است )به پروژه، 1388(.
اگــر بخواهیم آموزش را تغییر دهیم تا بتواند خالقیت را تقويت کند، ايجاد ظرفیت خالقیت، هم در 
يادگیرندگان و هم در معلمان، ضروری است. معلمان در توسعه و حمايت از خالقیت کودکان در سال های 
اولیه نقش مهمی دارند )کولسان و بارک35، 2013؛ برينکمن36،2010؛ جفری37 ، 2006؛ کافمن و استرنبرگ38، 
2007 و جهانی، 1388 ص. 137(. به منظور تحقق خالقیت در مدرسه، لوکاس39 )2001( استدالل می کند، 
در دو حوزه نیاز به توسعه وجود دارد: هستة اصلی آموزش معلم است و درک درست او از نحوة يادگیری 
برای يادگیری و مداخلة ســازمان يافته تر معلمان خالق؛ و دوم اتصال جنبه های واقعی زندگی با آموزش 
رسمی. وی همچنین بیان می کند: هستة اصلی فعالیت های معلم، آموزش اين نکته به يادگیرندگان است که 
چگونه بايد به طور مؤثر ياد بگیرند. معلم بايد بیش از همه به فرد يادگیرنده احترام بگذارد. ريد40 )2015 
ص. 1( نیز معتقد اســت، اگر معلمان بخواهند يادگیرندگان به شهروندانی شايسته تبديل شوند، پرورش 

خالقیت در سراسر برنامة درسی ضروری است.
در توســعه و تقويت خالقیت در ســازمان های آموزشی، بیش از همه عامل مديريت اثرگذار است و 
اگر مديران مدرسه ها در کنار مهارت های مديريتی از دانش و مهارت خالقیت و نوآوری برخوردار باشند، 
زمینه های ايجاد و رشــد خالقیت در آموزشــگاه فراهم می آيد )سام خانیان، 1384 ص.114(. رابینسون41 
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)2011( اظهار داشت، نقش مدير مدرسة خالق تسهیل خالقیت و نوآوری در تمامی زمینه ها در مدرسه 
است. بنابراين، مديران مدرسه های ابتدايی به رهبری خالق نیاز دارند تا بتوانند راه خالقیت را در معلمان، 
بــرای تقويــت يادگیری خالق يادگیرندگان، باز کنند. به عبارت ديگر، رهبری خالق اساســًا در ارتباط با 
معلمان بايد بتواند توانايی ها و ظرفیت های همة افراد درون مدرسه را توسعه دهد تا خالقیت از اين طريق 

پشتیبانی و تقويت شود )ژانگ، سیريبانتیک و چارنکول42، 2018؛ هريس43، 2009(.
خانواده در پرورش خالقیت، به ويژه در اوان کودکی، تأثیرگذار اســت. خالقیت کودکان با زمینه های 
خانوادگی و ارتباط کودک- والدين پیوسته است. عوامل متعددی مکمل خالقیت در کودکان هستند. شايد 
مهم ترين آن ها سبک های فرزندپروری والدين )میلر، المبرت و نئومیستر44، 2012 و قدمی و خسروجردی، 
1394 ص. 60(، جــو عاطفــی خانواده )صالحی، حســینی و نازک تبار، 1398؛ حســینی، 1378 و میلر و 
جــرارد45، 1979(، تحصیالت والدين )بردلی و کوروی46، 2002(، وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده 

)جانکوسکا و کارووفسکی47، 2018 و قدمی و خسروجردی، 1394 ص. 60( باشند!
همان طور که پیشــتر بیان شد، مطالعة علمی دربارة خالقیت از اواسط قرن بیستم آغاز شد. به تدريج، 
خالقیت به ضرورتی آموزشــی تبديل شــد و مطالعة آن در زمینه های آموزشی، پژوهش های زيادی را از 
ديدگاه هــای نظری و تجربی ايجاد کرد )هراندز تورانو و ايبريوا48، 2020(. برخی از اين پژوهش ها مانند 
مطالعة ملو49 )1996( عناصر تشکیل دهندة محیط خالق را ذکر کرده اند. وی معتقد است، محیط خالق که بر 
خالقیت يادگیرندگان تأثیر می گذارد، شامل اين مؤلفه هاست: 1. محیط مدرسة خالق؛ 2. برنامه های خالق؛ 

3. معلمان خالق و روش های تدريس خالق.
برخی ديگر از پژوهش ها تأثیر راهبردهای ياددهی- يادگیری نظیر بارش مغزی )رســولی و عیســی 
مراد، 1395؛ جندال اســنپ و همکاران50، 2013(، اکتشافی )کديور، 1387: 159(، بديعه پردازی )معروفی 
و مولودی، 1394(، همیاری )حسنی و جهانديده، 1394(، حل مسئله )هو و آدی51، 2002(، بحث گروهی 
)حســینی، 1396(، ايفای نقش )قاضی اردکانی، ملکی، صادقی و درتاج، 1396( و کاوشــگری )قاسمی و 
مرزوقی، 1385( را بر خالقیت دانش آموزان دورة ابتدايی بررسی کرده اند. نتايج از تأثیر مثبت اين راهبردها 

در پرورش خالقیت دانش آموزان حکايت می کنند.
با هدف بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی در مقايسه با ارزشیابی کمی بر خالقیت يادگیرندگان، نظری، 
موسی پور و سیفی )1392( پژوهش هايی با عنوان »بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی در مقايسه با ارزشیابی 
کمی )ســنتی( بر خودپنداره، خالقیت و پیشــرفت تحصیلی يادگیرندگان پاية چهارم ابتدايی« و زارعی 
)1388( با عنوان »تأثیر ارزشیابی توصیفی بر خالقیت و مشارکت يادگیری و عملکرد تحصیلی يادگیرندگان 
دختر و پســر پاية ســوم دبستان در شــهر بندرعباس« انجام داده اســت. نتايج هر دو پژوهش نشان داد، 
يادگیرندگاِن تحت نظام ارزشیابی توصیفی، از يادگیرندگانی که تحت نظام ارزشیابی کمی بوده اند، خالقیت 

بیشتری دارند.
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برخــی ديگر مانند نیو52 )2007( و جهانیان )1395( عوامل مؤثر بر خالقیت يادگیرندگان را بررســی 
کرده اند. نیو )2007( در پژوهش خود تأثیر هوش، عوامل فردی )شــخصیت، انگیزه، ســبک های تفکر و 
دانش( و محیطی )مدرســه و خانواده( را بر خالقیت يادگیرندگان را بررســی کرد. نتايج نشان داد، هوش 
15%، عوامل محیطی 16% و عوامل فردی 14% از واريانس خالقیت را تبیین می کنند. به عبارت ديگر، عوامل 
محیطی )مدرســه و خانواده( بیش از هوش و عوامل فردی بر خالقیت يادگیرندگان تأثیرگذارند. جهانیان 
)1395( در بررســی عوامل مؤثر در پرورش خالقیت يادگیرندگان مدرســه های ابتدايی نشان داد که رفتار 
معلم در کالس درس، پشتکار يادگیرنده، عالقة يادگیرندگان، روش های تدريس، محتوای آموزشی، آموزش 
خالقیت، فرهنگ و روابط اجتماعی، روابط انسانی معلم در کالس درس، رفتار خانواده و محیط آموزشی 

مهم ترين عوامل تأثیرگذار در پرورش خالقیت يادگیرندگان هستند.
جانکوسکا و کارووفسکی )2018( نقش وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده و دخالت والدين را 
در توسعة تفکر خالق فرزندانشان بررسی کردند. داده های طولی چهار بار در فاصله های پنج ماهه از 75 
يادگیرندة دبستانی و والدين آن ها جمع آوری شدند. وضعیت اقتصادی- اجتماعی خانواده با سطح اولیة 

تفکر خالق کودکان ارتباط مثبتی داشت.
 برخی ديگر مانند کوپرز و ون دايک53 )2020(؛ لین54 )2011( و عزيزی، بلندهمتان و ساعدی )1398( 
عناصر تشــکیل دهندة آموزش خــالق را بیان کرده اند. کوپرز و ون دايــک )2020( معتقدند، خالقیت در 
آموزش، از تعامل بین يادگیرنده، معلم )يا همساالن( و فعالیت ها ظهور می کند. لین )2011( نیز در پژوهش 
خود با عنوان »پرورش خالقیت از طريق آموزش وپرورش: يک چارچوب مفهومی برای آموزش خالق« 
يک چارچوب ســه گانه از آموزش خالق پیشنهاد داد. چارچوب پیشنهادی وی شامل سه عنصر تدريس 
خالق، تدريس برای خالقیت و يادگیری خالق است که در آن، به جای اينکه تدريس و يادگیری دو فرايند 
موازی باشند که به ندرت همديگر را مالقات می کنند، سه عنصر کاماًل متصل هستند و در نتیجه يکديگر را 

به وجود می آورند.
عزيزی و همکاران )1398( زمینه ها و عوامل خالقیت را در تدريس معلمان خالق در مناطق روستايی 
استان کردستان بررسی کردند. نتايج پژوهش حاکی از آن بود که خالقیت در تدريس معلمان روستايی را 
می توان متأثر از سه دسته عامل دانست که مشتمل اند بر عوامل فردی )تجربه و تحصیالت، عالقه و انگیزه، 
و وجدان کاری(؛ عوامل فرهنگی )توجه به تفاوت های فرهنگی مناطق مختلف، محدوديت های فرهنگی 

مناطق محروم(؛ عوامل اداری )ساختار، مدير مدرسه و همکاران(.
برخی ديگر نظیر خیرخواه سی سخت )1396( و حیدری فرد )1394( ابعاد تشکیل دهندة مدرسة خالق 
و نوآور را شناســايی کردند.  خیرخواه سی ســخت )1396( نیز در پژوهشــی به شناسايی و اولويت بندی 
عوامل مؤثر بر ايجاد و توســعة مدرســه های خالق ابتدايی شــهر زاهدان پرداخت. عوامل و مؤلفه های 
اصلی شناسايی شده عبارت بودند از: 1. عوامل ساختاری )شامل: سیستم آموزشی، برنامة درسی، وسايل 
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کمک آموزشــی، ارزشــیابی يادگیرندگان، ابزارهای خالقانه، ساعات کالســی، کنترل، تعداد يادگیرندگان، 
محیط کالسی، معماری و فضای مدرسه، مشارکت گروهی، رابطة يادگیرنده و معلم، بازی و سرگرمی(؛ 2. 
عوامل رفتاری )شــامل: مدير مدرسه، خانواده، نقاشی و کاردستی، قصه و داستان پردازی، وسايل سمعی 
و بصری، فرهنگ حاکم بر مدرســه ها، سبک ارتباطات، رســالت و اهداف آموزشی(؛ 3. عوامل زمینه ای 
)شامل: سیاست های فرهنگی و اجتماعی، سیاست های آموزشی، جهانی شدن، محتوای کتاب های درسی، 
رسانه های کمک آموزشــی، فناوری های نوين، درآمد سرانة خانوارها و شبکه های اجتماعی( که به عنوان 

مؤلفه های مؤثر بر ايجاد و توسعة مدرسه های خالق در نظر گرفته شده است.
حیدری فرد )1394( نیز در پژوهش خود با هدف ارائة الگوی مدرسة نوآور برای دورة متوسطه، ابعاد 
رهبر آموزشی نوآور، فرهنگ و جّو سازمانی نوآورانه، ساختار سازمانی توانمندساز و حامی نوآوری و معلم 

نوآور را برای مدرسة نوآور شناسايی کرد.
استول و تمپرلی55 )2009( با حضور رهبران مدرسه های ابتدايی پژوهشی انجام دادند تا نقش رهبری 
خالق را در ايجاد شــرايط، فرهنگ و ســاختارهايی که خالقیت معلمان را به بهترين وجه رشد می دهند، 
کشــف کنند. آن ها نشان دادند، رهبری خالق مديران مدرسه های ابتدايی، خالقیت معلمان را در تقويت 

يادگیری خالق يادگیرندگان تسهیل خواهد کرد.
برخی ديگر از پژوهش ها ويژگی های يادگیرندگان خالق را بررســی کرده اند. کاروسکی، گرالوسکی، 
پستن، کروپلی و کافمن56 )2020( ده ويژگی را به عنوان اصلی ترين توصیف کننده های يک يادگیرندة خالق 
بیان کردند: 1. کنجکاوی؛ 2. خیال پردازی؛ 3. دنبال کنندة راه حل های جديد برای مسئله؛ 4. داشتن ايده های 
زيــاد از خود؛ 5. ديدن روابط بین ايده ها؛ 6. داشــتن راه حل های متعدد برای حل يک مســئلة واحد؛ 7( 
توانايی تفکر مستقل؛ 8( ابتکار عمل؛ 9. توجه به جنبه های زيادی از يک مسئلة واحد؛ 10. ترکیب دانش 

از حوزه های گوناگون.
ژو، شن، وانگ، نبر و جوجی57 )2013( نیز ويژگی های يادگیرندگان خالق را از ديدگاه معلمان ژاپنی 
توصیف کردند. اين معلمان بیان کردند که يادگیرندگان خالق ويژگی هايی همچون خیال پردازی، تمايل به 
امتحان کردن، هوشــیاری، عالقه های گسترده، کنجکاوی، برخورداری از نظر، انعطاف پذيری و نشان دادن 

ابتکار عمل هستند.
قاسمی و مرزوقی )1385( در پژوهشی ابعاد و امکان تلفیق برنامة درسی را با ICT و رويکرد پرورش 
خالقیت در دورة ابتدايی بررســی کردند. نتايج نشــان داد، به کارگیری مؤثر ويژگی های ICT مانند تنوع، 
سرعت، اقتضايی بودن، تعامل پذيری و وضوح، امکان طراحی برنامه ای درسی را که بتواند تفکر خالق را 

پرورش دهد، فراهم می کند.
خالقیت در بسیاری از کشورهای درحال توسعه مورد غفلت قرار گرفته است، درحالی که در کشورهای 
توســعه يافته، فلســفه و اهداف آموزش وپرورش به ارتقای يادگیرندگان در خالقیت و خودکفايی متکی 
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هستند. برای کشورهای درحال توسعه، ادغام مهارت های تفکر خالق در آموزش، نیازی اساسی برای شکل 
دادن به آينده، جهت گیری ها و تحقق بخشــیدن به اصالحات در حوزه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 
است )اورال58، 2006(. ازآنجاکه خالقیت در عرصة تعلیم وتربیت موضوعی همه جانبه، وسیع و تأثیرگذار 
است، چنانچه به درستی شناخته و مديريت شود، می تواند در همة مسائل تعلیم وتربیت که مترتب بر اجزای 
نظام آموزشــی است، ايفای نقش کند. از ســوی ديگر، با وجود مهم بودن مدرسه و ارتباط آن با پرورش 
خالقیت، ابعادی که به وجودآورندة مدرسة خالق هستند، به صورت جامع بررسی نشده اند. لذا نبود پژوهش 
با هدف شناســايی ابعاد و مؤلفه های مدرسة خالق در دورة ابتدايی، شکافی در پژوهش های خالقیت به 
شــمار می آيد. تشخیص ابعاد دخیل در به وجودآوردن مدرسة خالق، می تواند در ايجاد نگرشی روشن و 
مقبول از ماهیت مدرسة خالق تأثیرگذار باشد. همچنین، برای طراحان، برنامه ريزان، معلمان، متخصصان، 
والدين و به طورکلی دست اندرکاران نظام تعلیم وتربیت رهنمود، اصول و چارچوبی فراهم می آورد که در 
فعالیت ها و برنامه های خودشان آن ها را مدنظر قرار بدهند. از اين رو، پژوهش حاضر با هدف شناسايی 
ابعاد تشکیل دهندة مدرسة خالق در دورة ابتدايی انجام گرفت. در همین راستا، پرسش اصلی که پژوهش 

حاضر به دنبال پاسخگويی به آن بود، عبارت است از:
ابعاد تشکیل دهندة مدرسة خالق کدام اند؟  •

روشپژوهش
رويکرد پژوهش حاضر کیفی59 است و با استفاده از روش تطبیقی- اسنادی انجام گرفته است. روش 
اسنادی يعنی تحلیل آن دسته از اسنادی که شامل اطالعات دربارة پديده ای هستند که قصد مطالعة آن را 
داريــم )بیلــی60، 2008(. روش نمونه گیری61 به صورت هدفمند62 مبتنی بر مالک بود. در اين روش، هدف 
پژوهشــگران انتخاب مواردی است که بتوانند بیشترين اطالعات را به دســت دهند )کرسول63، 2008(. 
بدين معنا که اسناد مکتوبی )مقاله و کتاب، رساله و پايان نامه( که با موضوع پژوهش بیشترين هم خوانی 
و ارتباط را داشتند، انتخاب شدند. برای اين کار در پايگاه های دادة داخلی از جمله »جهاد دانشگاهی64، 
 Springer، Sciencedirect،« مگ ايران65، نورمگز66، ايــران داک67« و پايگاه های دادة خارجی مانند
 creative« بــه جســت وجوی کلماتی کلیدی مانند »Google Scholar و EBSCO، Sage، Eric
school، Creativity in school، creative student، Creativity، مدرســة خالق68، دانش آموز 
خالق69، خالقیت70، خالقیت در مدرسه71« پرداخته شد. بدين منظور در جست وجوی اولیه 380 منبع )310 

مقاله، 30 کتاب، 15 رسالة دکترا و 25 پايان نامة کارشناسی ارشد( به دست آمد.
مالک انتخاب مقاالت، مقاله هايی بودند که در يکی از فصلنامه ها، مجالت و کنفرانس های معتبر داخلی 
و خارجی چاپ شده بودند و از نظر محتوايی مروری و پژوهشی بودند. مالک انتخاب رساله، پايان نامه و 
کتاب ها نیز تمرکز ويژة آن ها بر خالقیت بود. مالک های خروج از بررسی، نبود دسترسی به متن کامل منبع 
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بود. در مرحلة بعد، با بررسی دقیق تر و محدودسازی، از 380 منبع يافت شده بر اساس مالک های ورود، 
تعداد 15 مورد به دلیل داشتن عنوان نامرتبط، تعداد 38 مورد به دلیل داشتن چکیدة نامناسب، 47 مورد به 
دلیل محتوای تکراری و نامرتبط با اهداف پژوهش، از مطالعه حذف شدند. در آخر تعداد 283 منبع )251 

مقاله، 20 کتاب، 5 رسالة دکترا و 7 پايان نامة کارشناسی ارشد( مورد تحلیل نهايی قرار گرفتند.
برای تحلیل داده ها از شــیوة تحلیل محتوای استقرايی72 اســتفاده شد. در تحلیل محتوای استقرايی، 
پژوهشــگر از به کارگیری طبقات از قبل تعیین شده اجتناب می ورزد و در عوض اجازه می دهد طبقات و 
نامشان از درون داده ها بیرون آيند. در پژوهش حاضر، به منظور تحلیل محتوای استقرايی داده ها از نرم افزار 
ATLAS.ti )نســخة 7 .5 .7( با رويکرد NCT 73 اســتفاده شد. اين رويکرد شامل سه مرحله است: 1. 
توجه کردن؛ 2. جمع آوری کردن؛ 3. فکر کردن )فريز74، 2019(. شــايان ذکر است، کار طبقه بندی و مرتب 
کردن کدها با نرم افزار استفاده شده در پژوهش انجام گرفت، اما شناسايی ابعاد و مؤلفه ها بر اساس داده های 

به دست   آمده از تحلیل محتوای کیفی را خود پژوهشگر انجام داد.

یافتههایپژوهش
پس از کدگذاری واحدهای معنايی و رسیدن به اشباع نظری75، کدهای باز بر اساس شباهت هايی 
که با يکديگر داشتند، طبقه بندی شدند و در نهايت شش بعد و سی مؤلفه که ماحصل تحلیل محتوای 
داده های کیفی با اســتفاده از نرم افزار اطلس بود، اســتخراج شــد. در ادامه، جدول و شکل هريک از 

ابعاد و مؤلفه های مرتبط با آن ها ارائه می شود.
يکی از ابعاد تشــکیل دهندة مدرسة خالق، برنامة درسی خالق است. اين بعد از 9 مؤلفه تشکیل 
شــده است: 1. اهداف برنامة درســی؛ 2. محتوای برنامة درسی؛ 3. راهبردهای ياددهی- يادگیری؛ 4. 
مواد و منابع آموزشــی؛ 5. گروه بندی يادگیرندگان؛ 6. فعالیت هــای يادگیری يادگیرندگان؛ 7. فضا؛ 8. 

زمان؛ 9. ارزشیابی )جدول 1(.
جدول 1. بعد برنامة درسی خالق و مؤلفه های آن

برنامة درسی خالقبعد
123456789ردیف
مؤلفه

سی
 در

مة
رنا

ف ب
هدا

ا

سی
 در

مة
رنا

ی ب
توا

مح

ی- 
ده

یاد
ی 

ت ها
عالی

ف
ری

دگی
یا

ی- 
ده

یاد
ی 

دها
هبر

را
ری

دگی
یا

شی
موز

ع آ
مناب

 و 
واد

م

ان
دگ

یرن
دگ

ی یا
ند

وه ب
گر

ضا
ف

ان
زم

بی
شیا

ارز

بعد برنامة درسی خالق و ارتباط آن با مؤلفه هايش که از تحلیل کیفی داده ها با استفاده از نرم افزار 
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اطلس استخراج شد )شکل 1(.

شکل 1. بعد برنامة درسی خالق مبتنی بر نرم افزار اطلس

يکی ديگر از ابعاد تشکیل دهندة مدرسة خالق، دانش آموز خالق بود. اين بعد از سه مؤلفه تشکیل 
شده است: 1. باورشناختی-فکری؛ 2. نگرشی-عالقه ای؛ 3. رفتاری-عملکردی )جدول 2(.

جدول 2. بعد دانش آموز خالق و مؤلفه های آن

دانش آموز خالقبعد
123ردیف
رفتاری-عملکردینگرشی-عالقه ایباور شناختی و فکریمؤلفه

بعد دانش آموز خالق و ارتباط آن با مؤلفه هايش که از تحلیل کیفی داده ها با اســتفاده از نرم افزار 
اطلس استخراج شد )شکل 2(.

شکل 2. بعد دانش آموز خالق، مبتنی بر نرم افزار اطلس

يکی ديگر از ابعاد تشکیل دهندة مدرسة خالق، خانوادة خالق است. اين بعد از پنج مؤلفه تشکیل 
شــده اســت: 1. نگرش نوين والدين؛ 2. ســبک فرزندپروری؛ 3. تحصیالت والدين؛ 4. جو عاطفی 

خانواده؛ 5. موقعیت اقتصادی- اجتماعی )جدول 3(.
جدول 3. بعد خانوادة خالق و مؤلفه های آن
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خانوادة خالقبعد
12345ردیف

نگرش نوین مؤلفه
والدین

سبک 
فرزندپروری

تحصیالت 
والدین

جو عاطفی 
خانواده

موقعیت 
اقتصادی- 
اجتماعی

بعــد خانــوادة خالق و ارتباط آن با مؤلفه هايش که از تحلیل کیفی داده ها با اســتفاده از نرم افزار 
اطلس استخراج شد )شکل 3(.

 شکل 3. بعد خانوادة خالق مبتنی بر نرم افزار اطلس

معلم خالق يکی ديگر از ابعاد تشــکیل دهندة مدرســة خالق است. اين بعد از پنج مؤلفه تشکیل 
شــده است: 1. رهبری کالس درس؛ 2. شخصیت معلم؛ 3. شیوة پاداش دهی؛ 4. دانش و مهارت های 

حرفه ای؛ 5. تفکر در کالس درس )جدول 4(.
جدول 4. بعد معلم خالق و مؤلفه های آن

معلم خالقبعد
12345ردیف

رهبری کالس مؤلفه
دانش و مهارت های شیوة پاداش   دهیشخصیت معلمدرس

حرفه ای
تفکر در کالس 

درس
بعد معلم خالق و ارتباط آن با مؤلفه هايش که از تحلیل کیفی داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس 

استخراج شد )شکل 4(.

 
شکل 4. بعد معلم خالق، مبتنی بر نرم افزار اطلس
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يکی ديگر از ابعاد تشــکیل دهندة مدرسة خالق، مدير خالق است. اين بعد از پنج مؤلفه تشکیل 
شــده است: 1. توســعة خالقیت در معلمان؛ 2. ســبک مديريت؛ 3. نگاه خالقانه؛ 4. روابط و تعامل 

انسانی )جدول 5(.

جدول 5. بعد مدیر خالق و مؤلفه های آن

مدیر خالقبعد
1234ردیف

توسعة خالقیت در مؤلفه
روابط و تعامل نگاه خالقانهسبک مدیریتمعلمان

انسانی
بعد مدير خالق و ارتباط آن با مؤلفه هايش که از تحلیل کیفی داده ها با استفاده از نرم افزار اطلس 

استخراج شد )شکل 5(.

شکل 5. بعد مدیر خالق، مبتنی بر نرم افزار اطلس

فرهنگ خالق يکی ديگر از ابعاد تشــکیل دهندة مدرســة خالق اســت. اين بعــد از چهار مؤلفه 
تشــکیل شــده است: 1. روحیة پژوهشــگری؛ 2. آزادی انديشه و عمل؛ 3. مشــارکت؛ 4. استقبال از 

خالقیت )جدول 6(.
جدول 6. بعد فرهنگ خالق و مؤلفه های آن

فرهنگ خالقبعد
1234ردیف

آزادی اندیشه و روحیة پژوهشگریمؤلفه
استقبال از خالقیتمشارکتعمل

بعــد فرهنگ خــالق و ارتباط آن با مؤلفه هايش که از تحلیل کیفی داده ها با اســتفاده از نرم افزار 
اطلس استخراج شد )شکل 6(:
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شکل 6. بعد فرهنگ خالق، مبتنی بر نرم افزار اطلس

بحثونتيجهگيری
پژوهش حاضر با هدف شناســايی ابعاد و مؤلفه های تشــکیل دهندة مدرسة خالق 
در دورة ابتدايی انجام شــده اســت. بر اين اساس، شش بعد و سی مؤلفه به عنوان ابعاد 
و مؤلفه های تشــکیل دهندة مدرســة خالق در دورة ابتدايی اســتخراج شدند. در ادامه 
به صورت مفصل و جامع به شرح هر يک پرداخته می شود. يکی از ابعاد استخراج شده 

از تحلیل داده های کیفی، »برنامة درسی خالق« بود. اين بعد خود شامل 9 مؤلفه است.
اســتارکو )2018 ص. 209( هنگام بحث در مورد برنامة درســی و خالقیت، چهار 
اصل اساســی را مشــخص کرد که بايد هنگام کار به منظور پرورش خالقیت از طريق 
برنامة درسی در نظر گرفته شود: 1( سازمان دهی محتوا پیرامون ايده ها و سؤاالتی که از 
چندين منظر قابل مشاهده اند؛ 2. روش ها بايد شامل راهبردهايی آموزشی باشند که نیاز 
يادگیرندگان به پرسش، تولید گزينه های متنوع و ديدگاه های چندگانه را در نظر بگیرند؛ 
3. برنامة درسی يادگیری را با ارتباط با دنیای واقعی معتبر کند؛ 4. ارزيابی ها شامل انواع 

ابزارها برای نشان دادن يادگیری و با استفاده از مطالب به روش های جديد باشند.
در مؤلفة اهداف، پرورش يادگیرندگانی خالق که بتوانند مسائل را به صورت خالقانه 
حل کنند، هدف اصلی برنامة درســی خالق اســت. در پژوهش حاضر، اهداف برنامة 
درســی خالق، واضح، روشــن و خالی از ابهام اســت. در تدوين اهداف به توانايی ها، 
عالقه ها و نیازهای يادگیرندگان توجه می شــود. در برخی از موارد، اهداف تدوين شده 
فراتر از توانايی فعلی يادگیرندگان هستند. قاسمی و مرزوقی )1385( توسعة استعداد و 
مهارت های يادگیرندگان، تربیت متفکران خالق، درک موقعیت های نامعلوم، ايجاد محیط 

يادگیری مادام العمر و آموزش کارآفرينی را از اهداف برنامة درسی خالق می دانند.
در مؤلفة محتوايی برنامة درسی، محتوايی که انتخاب و در اختیار يادگیرندگان قرار 
داده می شــود، بايد منعطف و جامع باشــد. انعطاف محتوای ايــن برنامه از چندگانگی 
هدف ها به دست می آيد. اگر هدف ها متعدد و چندگانه باشند، محتوای برنامه منعطف و 
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خالق می شــود. برنامة خالق ارتباطات عمودی و افقی زياد دارد. ارتباطات گسترده در 
برنامة آموزش خالقیت، ذهن و فکر افراد را هم زمان به شکل چندجانبه و چندسويه با 

مطالب و محتوای درس درگیر می کند )جهانی، 1388 ص. 161(.
در پژوهــش حاضر، فعالیت های ياددهی- يادگیری مدرســة خالق، مســئله محور 
با ســاختار باز و مبتنی بر فعالیت يادگیرندگان اســت. بنابراين، بايد طیف وســیعی از 
فعالیت های عملی، خالق و تحلیلی را که با ويژگی های شــخصی يادگیرندگان متناسب 
است، برای آن ها ايجاد کرد تا يادگیرندگان حق انتخاب فعالیت ها را داشته باشند. از جملة 
اين فعالیت ها، فعالیت های هنری مانند: کاردستی، نقاشی و داستان نويسی، فعالیت های 
فوق برنامه، انواع بازی ها از جمله بازی وانمودسازی و فعالیت های آزمايشگاهی است. 
در اهمیــت فعالیت هــای فوق برنامه، جندال اســنپ و همــکاران )2013( همکاری و 
مشارکت با سازمان های خارج از مدرسه نظیر: جامعة ورزشی، هنر و ساير سازمان های 

جامعه را از ويژگی های مهم محیط خالق می داند.
در مؤلفة راهبردهای ياددهی- يادگیری نظام های آموزشی فعلی بايد در راهبردهای 
تدريس ســنتی و معلم محور بازنگــری کنند و روش های جديــد و يادگیرنده محوری 
را اتخاذ کنند که برای يادگیرندگان حال و آينده مناســب باشــند. راهبردهای ياددهی- 
يادگیری توصیه شده در اين پژوهش، مبتنی بر فعالیت، تفکر و مشارکت يادگیرندگان و 
شامل راهبردهايی است نظیر: اکتشافی، بديعه پردازی، همیاری، بارش مغزی، حل مسئله، 

بحث گروهی، ايفای نقش و کاوشگری.
بــا توجه به مبانی نظری و تجربی، تأثیر مثبت راهبردهای بارش مغزی )رســولی و 
عیســی مراد، 1395(، اکتشافی )کديور، 1387: 159(، بديعه پردازی )معروفی و مولودی، 
1394(، همیاری )حسنی و جهانديده، 1394(، بارش مغزی )جندال اسنپ و همکاران، 
2013(، حل مســئله )هو و آدی، 2002(، بحث گروهی )حســینی، 1396(، ايفای نقش 
)قاضی اردکانی و همکاران، 1396( و کاوشگری )قاسمی و مرزوقی، 1385( بر خالقیت 

يادگیرندگان نشان داده شده است.
در مؤلفة مواد آموزشــی، بر اســتفاده از مواد و منابع متعدد و ابرازهای رســانه ای 
گوناگون که تمام حواس يادگیرندگان را درگیر می کنند، تأکید می شود. ويژگی ديگر مواد 
و منابع آموزشــی، دســترس پذيربودن آن هاست، به گونه ای که اين مواد و منابع آموزشی 
به وفور در کالس درس در دســترس باشــند. انعطاف پذيــری و کاربردهای چندگانه از 
ديگر ويژگی های مواد و منابع آموزشــی است. در پژوهش حاضر، بر استفاده از مواد و 
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منابع آموزشی نظیر منابع مبتنی بر فناوری )نرم افزارهای آموزشی، بازی های رايانه ای(، 
کتاب های درســی نوآورانه و ابزارهای چندرسانه ای تأکید می شود. فناوری اطالعات و 
ارتباطات، هم از لحاظ توانايی بالقوه و هم از لحاظ تقاضا برای آن، به روش هايی که ما 
در جهان اجتماعی، چه از نظر رفتاری و چه فکری آن ها را به کار می گیريم، در پرورش 

خالقیت نقش فزاينده ای دارد )کرافت، 2005(.
در ارتباط با مؤلفة گروه بندی يادگیرندگان، می توان اذعان داشت که خالقیت در گروه 
شــکل می گیرد. بنابراين، مشارکت يک رکن و عنصر اساسی در گروه بندی يادگیرندگان 
است. در اين پژوهش، در گروه بندی يادگیرندگان که به افزايش خالقیت منجر می شود، 
بر يادگیری مشــارکتی، تشــکیل گروه های کوچک، اجتماع پژوهی و کار شبکه ای تأکید 
می شــود. پییرتو )2004( نیز معتقد اســت، از طريق تشــکیل گروه، برای انجام کارهای 

گوناگون، يافتن مسئله، کشف و خلق، به يادگیرندگان امکان مشارکت بدهید.
يکی ديگر از مؤلفه های مورد توجه در برنامة درســی مدرسة خالق، فضای کالبدی 
آن است. طراحی و ساخت فضا در مدرسه ها بايد به گونه ای باشد که حس خالقیت را 
در يادگیرندگان تحريک و آن را پرورش دهد. يکی از ويژگی های فضا در مدرسة خالق 
»ويژگی های روان شــناختی« است. بر اساس اين ويژگی محیط بايد به گونه ای طراحی 
شود که احساس امنیت و آرامش را در يادگیرندگان ايجاد کند. محیطی که غیرتهديدآمیز 
و غیراقتدارگرا، اما درعین حال غنی و چالش برانگیز باشد تا يادگیرندگان در آن احساس 
لذت و خوشايند داشته باشند. يکی ديگر از ويژگی های فضای کالبدی در مدرسة خالق، 
»جذابیــت و زيبايی« اســت. در تحقق اين امر می تــوان از عناصر و مواد طبیعی نظیر 
فضای ســبز، گیاهان، درختان و نور خورشــید، از مصنوعاتی مانند آثار و نقاشــی های 
يادگیرندگان، ديوارهای نقاشــی شــده و در رنگ آمیزی مدرسه از رنگ های گرم، روشن 
و هیجان انگیز اســتفاده کرد. ويژگی ديگر، »تحريک کنندگی« است. فضای کالبدی بايد 
حــواس يادگیرندگان را تحريــک و درگیر کند. به اين منظور می توان از فضاهای باز در 
مدرسه و محرک ها و ابزارهای بصری در کالس درس بهره گرفت. ويژگی ديگر فضا در 
مدرســة خالق »انعطاف پذيری« است. يوکوز و اکار )2019( معتقدند، فضا در مدرسة 
خالق بايد برای يادگیرندگان لذت بخش، سرگرم کننده و آرام باشد. زمانی که يادگیرندگان 

احساس لذت و شادکامی داشته باشند، می توانند مولد و مبتکر باشند.
زمان مؤلفة ديگر برنامة درســی خالق است. يادگیرندگان زمانی می توانند ايده ها و 
افکار جديد خود را به منصة ظهور بگذارند که زمان کافی و مناســب در اختیار داشــته 
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باشــند. محدوديت و فشــار زمانی در انجام تکالیف و فعالیت هــا باعث ايجاد تنش و 
اضطــراب و مانع از شکوفاشــدن خالقیت در يادگیرندگان می شــود. به زعم فالندرز76 
)2019(، يادگیرندگانی که برای انجام وظايف تحت فشار قرار نمی گیرند، تمايل دارند از 

خالقیت بیشتری استفاده کنند.
ارزشیابی از يادگیرندگان، يکی از مهم ترين مؤلفه های برنامة درسی خالق است که 
بر ديگر مؤلفه ها بسیار تأثیرگذار است. ارزشیابی بايد در خدمت يادگیری و برای ارتقای 
يادگیری باشد و برآموخته ها و دانسته های يادگیرندگان تأکید کند و زمینه را برای آگاهی 
يادگیرندگان از نقاط قوت و ضعفشان فراهم آورد. برای تحقق اين امر بايد در روش های 
سنتی ارزشیابی مانند ارزشیابی کمی، نتیجه مدار، آزمون های مداد-کاغذی، امتحان محور 
و بسته پاسخ بازنگری صورت گیرد و از روش های جديد ارزشیابی که فرايندمدار، کیفی 
و بازپاسخ هستند، استفاده کرد. در اين پژوهش، بر روش هايی نظیر ارزشیابی توصیفی 
)تکوينی و مستمر(، عملکردی، خودارزيابی، ارزيابی همتايان و بازخوردی تأکید می شود. 
کروپلی )1997 ص. 20( نیز معتقد اســت، معلمان پرورش دهندة خالقیت آنانی هستند 
که خودارزيابی را در يادگیرندگان توسعه دهند. همچنین، در زمینة خالقیت يادگیرندگان، 
نتايج حاکی از تفاوت معنادار بین کالس های مجری طرح ارزشــیابی توصیفی و سنتی 
بوده اند. بدين معنا که خالقیت در بین يادگیرندگانی که از طرح توصیفی برخوردار بوده اند، 
بیشتر از يادگیرندگانی بود که مشمول نظام های ارزشیابی سنتی و کمی بوده اند )نظری و 

همکاران،1392؛ زارعی، 1388(.
يکی ديگر از ابعاد استخراج شده از تحلیل داده های کیفی، »دانش آموز خالق« است. 
دانش آموزان خالق ويژگی های شناختی، رفتاری، عاطفی و عملکردی متعددی دارند که 
آن ها را از يادگیرندگان عادی متمايز می کنند. مطالعات بین رشته ای و پیشینة خالقیت در 
آموزش بر اهمیت مهارت ها و ويژگی های شــخصی تأکید دارند. يادگیرندگان می توانند 
نگرش ها، توانايی ها و دانش خود را برای انجام کارها به صورت خالقانه توسعه دهند. 
در پژوهــش حاضر، دانش آمــوزان خالق ويژگی هايی همچون باور شــناختی-فکری، 
رفتاری- عملکردی و نگرشــی- عالقه ای دارند که با نتايج پژوهش های کاروســکی و 

همکاران )2020( و ژو و همکاران )2013( همسوست.
بعد ديگر مدرســة خالق، »خانواده خالق« اســت. خانوادة خالق به عنوان يکی از 
نظام های اجتماعی مهم، جايگاه ويــژه ای در پرورش خالقیت دارد. در خانواده عوامل 
متعــددی بر میــزان خالقیت فرزندان تأثیــر دارند. در مؤلفة ســبک های فرزندپروری، 
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انديشــمندان خالقیت تأثیر ســبک های فرزندپروری را بررســی کردند و نشــان دادند 
ســبک هايی که میــزان بااليی از پاســخ گويی را دارند، بر خالقیت کــودکان تأثیر مثبت 
می گذارنــد )میلر و همکاران، 2012(. در مؤلفة باورها و نگرش های والدين نســبت به 
پاســخ گويی به پرسش های فرزندان، برخورد با اشــتباهات و قضاوت نکردن عجوالنه 
نســبت به رفتارهای آن ها تأکید می شــود. در اين بعد، هرچه والدين به موارد ذکرشــده 
اهمیت بیشــتری بدهند، خالقیت در فرزندان افزايش می يابد )هنســی، 2004؛ کرافت، 
2001 و آمابیل، 2001 به نقل از البرزی، 1390(. در مؤلفة وضعیت اقتصادی – اجتماعی 
خانوادگی، در واقع رفاه بیشتر باعث می شود امکانات و وسايل بیشتری در اختیار کودک 
قرار گیرند. اين وسايل و اشیا به رشد طبیعی او کمک می کنند. محیط غنی، سرگرمی های 
متنوع و عالقه مندی های متنوع را منعکس می کند و اجازة بیان خالق را می دهد )قدمی و 
خسروجردی، 1394 ص. 68(. در مؤلفة جو عاطفی، در خانواده هايی که فرزندانی خالق 
دارند، وجود ارتباط مثبت، بدون وابســتگی زياد بین کودک و والدين اســت. همچنین، 
رابطة آن ها خصمانه و از روی بی اعتنايی و بی عالقگی نیست، بلکه اين رابطه با استدالل 
و نداشــتن وابستگی و آزادی توأم اســت. روابط مودت آمیز بین افراد خانواده موجب 
احســاس امنیت عاطفی و روانی در کودکان می شود و اعتمادبه نفس الزم را برای ابداع 
و ابتکار و کار به کودک خواهد داد )حســینی، 1378 و میلر و جرارد، 1979(. در مؤلفة 
تحصیالت، والدين دارای تحصیالت باالتر، از فرزندان خود بهتر پشــتیبانی می کنند و 
نسبت به خانواده هايی که فرزندانشان در خانه حمايت اجتماعی کمتری دريافت می کنند، 
تحريک شــناختی بیشتری را در رابطه با فرزندانشــان ارائه می دهند )بردلی و کوروی، 

.)2002
يکی ديگر از ابعادی که از تحلیل داده های کیفی استخراج شد، »معلم خالق« است. 
معلمــان در ايجاد يا از بین بردن خالقیت در يادگیرندگان نقش مهمی دارند. معلم برای 
اينکه بتواند خالقیت را در يادگیرندگانش پرورش دهد، خود بايد خالق باشد و توانايی 
و صالحیت های الزم را در اين زمینه داشته باشد. همان طور که کولسان و بارک )2013( 
اذعان دارند، رشــد خالقیت در يادگیرندگان با رشــد خالقیت در معلمان آغاز می شود. 
معلمان خالق به جای ضابطه مندکردن کالس درس، تعقیب اهداف و برنامه های از پیش 
تعیین شده و کنترل کالس بر اساس اســتانداردها، به فرهنگ سازی خالق، آزادی عمل 
و ايجاد فرصت برای بروز اســتعدادها می پردازند )جهانی، 1388 ص. 137(. برينکمن 
)2010( معلمــان را ترغیب می کند يادگیرنــدگان را در تصمیم گیری های خالقانه برای 
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ترغیب خالقیت درگیر کنند. معلمان می توانند با ايجاد شرايط برای انتخاب، پاداش دادن 
بــه ايده ها و محصوالت، تأکید بر نقاط قــوت و عالقه های يادگیرندگان، خالقیت را در 
يادگیرندگان بهبود بخشــند )کافمن و اســترنبرگ، 2007(. عالوه بر اين، در شرايطی که 
معلمان شــرايط واقعی و انتقــادی ايجاد می کنند، خالقیت خود را بــرای يادگیرندگان 
الگوبرداری و از فضای خالقانه استفاده می کنند، يادگیری خالق رخ خواهد داد )جفری، 
2006(. حسینی و برآر پور )1396 ص. 61( نیز معتقدند، روابط عاطفی معلم و يادگیرنده 

و چگونگی نگرش معلم به خالقیت روی يادگیرندگان تأثیر بسزايی دارد.
»مدير خالق« يکی ديگر از ابعاد تشکیل دهندة مدرسة خالق است. مدير خالق از 
طريق سبک مديريت، نگاه خالقانه، توسعة خالقیت در معلمان و روابط و تعامل انسانی، 
می تواند خالقیت را در مدرســه تســهیل کند. مدير مدرسه نیاز دارد با طیف وسیعی از 
مهارت های ارتباطی و خالقانه آشــنا باشــد. از طريق تعامل با والدين با سطوح درک، 
امیدها، آرمان ها و شــیوه های گوناگون آموزشی تعلیم وتربیت که از خواسته های والدين 
اســت، آشنا شــود )حســینی و برارپور، 1396 ص. 64(. ژانگ و همکاران )2018( نیز 
نقش رهبری خالق را شــامل اين موارد دانســته اند: 1. تسهیل توانايی های خالقانة هر 
معلم در مدرســه؛ 2. تشــکیل و تسهیل تیم های معلمان خالق و پويا؛ 3. ترويج فرهنگ 

مدرسة نوآور.
»فرهنگ خالق« يکی ديگر از ابعاد تشکیل دهندة مدرسة خالق است. درواقع بايد 
در مــورد خالقیت، به عنوان يک دارايی، يک باور مشــترک در معلمــان و يادگیرندگان 
ايجاد کرد. اين باور را بايد همة ذينفعان آموزشی به رسمیت بشناسند. چالش اصلی در 
ارزش هايی اســت که خالقیت و نوآوری را توصیف می کنند )ريسک پذيری، اکتشافی 
فراتر از قوانین، نبود انطباق(، که با ارزش های مدرســه )استانداردسازی و اطاعت( در 
تضاد شــديد اســت. همچنین، به شرکت در ايجاد يک فرهنگ دموکراتیک، که در آن از 

ايده ها و نظرات يادگیرندگان استقبال می شود، نیاز است.
کالس درس دموکراتیــک جايــی اســت کــه در آن همه حرفی بــرای گفتن دارند. 
يادگیرنــدگان نقش فعالی در تولید معنا دارند. ايده های آن ها اســتقبال می شــود. مالک 
يادگیری شان هستند و فعالیت ها را به صورت مشارکتی انجام می دهند )کرافت، 2005(. 
در ارتباط با مؤلفة مشارکت، همان طور که استول و تمپرلی )2009( اذعان دارند، خالقیت 
در سازمان هايی که اجتماع های قدرتمندی از تمرين را توسعه می دهند، از طريق جمعی 
و نه تالش فردی، تقويت می شــود. در ارتباط با مؤلفة اســتقبال از خالقیت، در کالس 
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پرورش خالقیت، معلمان فضايی را ايجاد و حفظ می کنند که در آن متفکران خالق مورد 
احتــرام قرار می گیرند، يادگیرندگان از ايده های جديد اســتقبال می کنند، تقلید صورت 

نمی گیرد و تنوع در ايده ها تشويق و قدردانی می شود )کروپلی، 2006(.
در رابطه با روحیة پژوهشــگری، نهادينه کردن پژوهش در برنامه ريزی های آموزشی 
و مدرســه ها می تواند به رشد و شــکوفايی خالقیت در يادگیرندگان منجر شود. آندری 
لويــس و کودينا )1985 ص.220( معتقدند، مدرســه ها بايد فضــای علمی خالقیت را 
طوری تقويت کنند که در آن هم معلم و هم يادگیرنده نگرش پژوهشــی علمی داشــته 
باشند. ويژگی اصلی اين فضا آن است که انتظار می رود در آن هر فردی خالق باشد و 

پژوهش های کوچک و مستقل انجام دهد.
در ارتباط با مؤلفة آزادی انديشــه و عمل، زمانی که در مدرســه ها انعطاف پذيری، 
اســتقالل و خودمختاری وجود داشته باشــد و افراد برای انجام فعالیت هايشان آزادی 
داشــته باشند و تحت فشار قوانین و مقررات و دستورالعمل های سخت و تعريف شده 
قرار نگیرند، توســعة خالقیت نیز امکان پذير اســت. رابینســون )2011( معتقد است، 
ايجــاد فرهنگ خالق و نوآور تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که ابتکار عمل از طرف 
ســازمان صورت گیرد؛ يعنــی جايی که در آن کارمندان به بحــث آزادانه و تبادل افکار 
ترغیب می شوند )آمابیل، 1998(. استارکو )2018 ص. 301( نیز اذعان دارد، برای اينکه 
يادگیرندگان درگیر خالقیت شــوند و به منظور حرکت به سمت استقالل، به تجربه های 
بیشــتری با قــدرت انتخاب نیاز دارند. بــرای اين کار معلمان بايد يــاد بگیرند چگونه 
کالس های درس و مواد خود را به شــکلی ترتیب دهنــد که به يادگیرندگان اجازه دهد 

به صورت مستقل فعالیت کنند.
در راستای نتايج به دست آمده از اين پژوهش، برای برنامه ريزان، مديران، معلمان و 
والدين به منظور تشکیل و غنی کردن مدرسه های خالق در راستای ايجاد تغییر و تحول 

در نظام آموزشی دورة ابتدايی پیشنهادهايی کاربردی ارائه می شوند:
معلمان ضمن داشــتن دانش و اطالعات فــراوان در مورد خالقیت، آن را در حرفة   •

خود نیز به کار گیرند.
معلمان با الگوها و راهبردهای ياددهی- يادگیری مبتنی بر خالقیت نظیر حل مسئله،   •
ايفای نقش، بارش مغزی، همیاری، بديعه پردازی و بحث گروهی از طريق برگزاری 
دوره های بدو و ضمن خدمت، به منظور به کارگیری آن ها در عمل و کالس های درس 

آشنا و از آن ها آگاه شوند.
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برنامه های درســی دورة ابتدايی و عناصر تشکیل دهندة آن طوری تدوين و طراحی   •
شــوند که به نقــش فعال يادگیرندگان توجــه کنند و زمینه را برای شــکوفاکردن و 
پــرورش دادن خالقیت فراهم کنند؛ به گونه ای کــه از محتواهای متنوع، راهبردهای 
متنوع ياددهی- يادگیری و روش های ارزشیابی متعدد، با توجه به تفاوت های فردی 

و استعدادهای يادگیرندگان، استفاده کنند.
در طراحی فضاهای آموزشی، به منظور جذاب کردن آن ها از مواد و مصالح طبیعی،   •

نور خورشید، گیاهان، درختان و رنگ های شاد استفاده شود.
در ارزشــیابی يادگیرندگان، به جای اســتفاده از آزمون هايــی که تنها محفوظات را   •
می ســنجند، از ارزشیابی توصیفی، عملکردی و بازخوردهای متعدد استفاده شود و 

يادگیرندگان به خاطر اشتباهاتی که مرتکب می شوند، سرزنش نشوند.
مديــران در مدرســه ها جوی دوســتانه و حمايت کننده ايجاد کنند کــه از نظرات و   •
ايده های معلمان در تصمیم گیری ها استفاده شود و معلمان با احساس امنیت بتوانند 

ايده ها و راهکارهای خود را در مورد مسائل ارائه دهند.
کارگاه های تخصصی مختص مدرسة خالق، به منظور آشنايی و آگاه کردن مديران و   •

معلمان مدرسه ها با مفهوم و مهارت خالقیت پروری در کالس درس برگزار شوند.
به منظور اشاعة تفکر پژوهشی و پژوهشگری در يادگیرندگان، رويکردهای آموزشی   •
بازبینی شــوند و معلمان از رويکردهای پژوهش محور اســتفاده کنند. همچنین، در 
راســتای نهادينه کردن فرهنگ پژوهشــی در معلمان، آموزش وپــرورش با برگزاری 
کارگاه های آموزشی، معلمان را با طرح های پژوهشی نظیر اقدام پژوهی و درس پژوهی 

آشنا کند و هر ساله از معلمان پژوهنده تقدير به عمل آورد.
با برگزاری کارگاه های آموزشــی بــرای والدين، آن ها با ســبک های فرزندپروری،   •
نگرش ها، باورها و رفتارهايی که به پرورش خالقیت در فرزندان منجر می شــوند، 

آشنا شوند.
در محیط خانواده فضايی ايجاد شــود که فرزنــدان در تصمیم گیری های مربوط به   •
خانواده مشــارکت کنند، آزادی و مســئولیت هايی به آن ها واگذار و اين نگرش در 
آن ها ايجاد شود که خود مسئول اعمال و انديشه های خود هستند تا از آزادی هايشان 

به درستی استفاده کنند.
برای شــکوفايی و توسعة آن دسته از ويژگی های شخصیتی يادگیرندگان که به بروز   •

رفتارهای خالق در آن ها می انجامد، زمینه سازی شود.
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