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چكيده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفههای تشکیلدهندة مدرسة ّ
خلق در دورة ابتدایی انجام گرفت.
پژوهش با رویکرد کیفی و به روش تطبیقی ـ اسنادی انجام گرفت .روش نمونهگیری هم هدفمند و مبتنی بر
مالک بود .به این منظور ،به شیوة تحلیل محتوای استقرایی و با استفاده از نرمافزار  ATLAS.tiبا رویکرد ،NCT
تعداد  283منبع مکتوب (سند ،مقاله و کتاب) مرتبط با موضوع ،تجزیهوتحلیل شدند و تحلیل تا مرحلة اشباع
نظری ادامه یافت .مدرسة ّ
خلق از  6بُعد و  30مؤلفه تشکیل شده بود:

بُعد «برنامة درسی ّ
خلق» با  9مؤلفه (اهداف برنامة درسی ،محتوای برنامة درسی ،راهبردهای یاددهی ـ یادگیری،
مواد و منابع آموزشی ،گروهبندی یادگیرندگان ،فعالیتهای یادگیری یادگیرندگان ،فضا ،زمان ،ارزشیابی)؛
بُعد «دانشآموز ّ
خلق» با سه مؤلفه (باورهای شناختی ـ فکری ،نگرشی ـ عالقه ای رفتاری ،ـ عملکردی)؛
بُعد «خانوادة ّ
خلق» با پنج مؤلفه (موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی ،تحصیالت والدین ،جو عاطفی خانواده ،سبک
فرزندپروری ،نگرش نوین والدین)؛
بُعد «معلم ّ
خلق» با پنج مؤلفه (رهبری کالس درس ،تفکر در کالس درس ،شیوة پاداشدهی ،شخصیت معلم،
دانش و مهارتهای حرفهای)؛
خلقانه ،توسعة ّ
خلق» با چهار مؤلفه (سبک مدیریت ،نگاه ّ
بُعد «مدیر ّ
خلقیت در معلمان ،روابط و تعامل انسانی)؛
ّ
ّ
بُعد «فرهنگ خلق» با چهار مؤلفه (مشارکت ،استقبال از خلقیت ،روحیة پژوهشگری ،آزادی اندیشه و عمل).

نتایج بهدستآمده از این پژوهش میتواند بهعنوان راهنمای عمل معلمان ،متخصصان ،طراحان و والدین
در طراحی و ایجاد محیطهای مبتنی بر ّ
خلقیت قابلاستفاده باشد.

كليد واژهها:

خلقیت ،مدرسة ّ
ّ
خلق ،دورة ابتدایی

 ïتاريخ دريافت مقاله99/1/20 :

 ïتاريخ شروع بررسي99/3/17 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله99/5/12 :

* دانشجوی دکتری رشتة برنامهریزی درسی دانشگاه خوارزمی sedighe.yasemi68@gmail.com ...................................................................................................................................

** استادیار گروه مطالعات برنامة درسی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)Hosseinikhah@khu.ac.ir ................................................................................................
***استادیار گروه مطالعات برنامة درسی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانkian@khu.ac.ir .....................................................................................................................................................

**** استادیار گروه مطالعات برنامة درسی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانmgramipour@khu.ac.ir ..............................................................................................................................

***** دانشیار گروه فلسفة تعلیم و تربیت دانشگاه تهران ،تهران ،ایرانafhoseini@ac.ut.ir .................................................................................................................................................

این مقاله از رسالة دکترا با عنوان «طراحی و اعتباربخشی الگوی مدرسة ّ
خلق برای دورة ابتدایی» دانشگاه خوارزمی با کد  19594استخراج شدهاست.
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مقدمه

تمدن آدمی مخلوق ّ
خلقیت اوســت .بهیقین میتوان گفت ،انسان معاصر بیش از پیشینیان خود به
خلقیــت نیــاز دارد .یادگیریّ ،
ّ
خلقیت و آفرینندگی ،بهعنوان یک ویژگی نامحدود در انســان ،یکی از
پیچیدهترین جلوههای یادگیری اوســت .انسان برای بقای خود نیازمند پرورش قدرت ّ
خلقیت است،
چراکه ّ
خلقیت ابزاری اســت که انســان را در حل مسائل و مشــکالت گوناگون امروزی یاری میکند.
جوامع امروزی ،اعم از پیشــرفته و در حال پیشــرفت ،بهطور دائم در حال تغییر و دگرگونی هستند .به
تبع این تغییر ،آموزش و پرورش نیز تغییر مییابد .آموزش از یک ســو منشــأ تغییرات اجتماعی است
و از ســوی دیگر ،خود تحت تأثیر این تغییرات اســت (حســینی ،1396 ،ص .)13 .لومباردی)2007( 1
بیان میکند ،جهان با سرعتی بیش از همیشه در حال تغییر است و افراد باید بتوانند مسائلی را که هیچ
راهحل معمولی ندارند ،شناســایی و حل کنند .از ایــن روّ ،
خلقیت بهعنوان یک مهارت جداییناپذیر
2
قرن بیستویکم در کالس درس تأکید شده است (آنانیادو و کالرو  .)2009 ،تقویت ّ
خلقیت در کالس
درس تأثیرات مثبت و ماندگار بیشــماری دارد و باعث میشــود یادگیرندگان در بزرگســالی متفکر،
کنجکاو ،منتقد و ریسکپذیر باشند (هنسی 2017 ،3و استارکو .)2018 ،4از اینروّ ،
خلقیت نه بهعنوان
یک مهارت برای آموزش دادن به افراد ،بلکه باید بهعنوان یک قابلیت ،یعنی مجموعهای از مهارتها،
تواناییها و دانش ،درک شود که بخشی از آموزش فرد را تشکیل میدهد (تاب ،کروپلی ،مارون ،پستن
و کافمن.)2020 ،5
تعریف واژة ّ
خلقیت برای بسیاری از افراد دشوار و تقریب ًا غیرممکن است؛ بهویژه برای معلمان که
در تالشاند این مفهوم را در شیوههای تدریس خود به کار گیرند (کولی .)2015 ،6مولت ،ویلسون ،لمب
و کتلر ،2016( 7ص )10 .معتقدندّ :
«خلقیت سازهای پیچیده است و دانشمندان هنوز در مورد چگونگی
تعریف آن به توافق نرسیدهاند»ّ .
خلقیت در روانشناسی به توانایی افراد برای ابداع چیزی در حوزهای
جدید و مناســب گفته میشــود .با وجود دیدگاههای مختلف در مورد ّ
خلقیت« ،همیشه جدید بودن»،
ویژگی مشخصکنندة ّ
خلقیت بوده است (نیو و استرنبرگ.)2003 ،8
پییرتوّ )2004( 9
خلقیت را نیاز اساسی بشر برای ساختن چیزهای جدید میداند .آمابیل)1996( 10
خلقیت را محصول یا پاســخی تعریف میکند که باید ّ
ّ
خلقانه ارزیابی شود؛ بهگونهای که :الف) بدیع،
مناسب و مفید باشد؛ ب) کاری باشد که بیش از یک راه برای انجام آن وجود داشته باشد.
بگتو و کافمن ،2017( 11صّ )73.
خلقیت را «توانایی تولید اثری نو ،12باکیفیت باال 13و مناسب»14
تعریف کردهاند .برخی دیگر نیز ّ
خلقیت را تمرین تخیل دانستهاند (بئر و کافمن .)2019 ،15از آن جا که
ّ
خلقیت مفهومی پیچیده و چندوجهی است ،متخصصان و پژوهشگران در بررسی و تعریف آن ،روشها
و دیدگاههای مختلفی دارند (وارد ،2007 ،16ص.)28 .
18
تعریفهایــی کــه تا اینجــا از ّ
خلقیت ارائه شــد ،در عنصر اصالــت( 17تازگی) و ســودمندی
8
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مشــترک هســتند؛ یعنی هر ایده یا محصولی ،برای اینکه ّ
خلق به شمار آید ،باید تازه و سودمند باشد
(دولینگر.)2007 ،19
روانشناسان برای پرداختن به تأثیرات محیط اجتماعی بر ّ
خلقیت ،نظریههای متعددی ارائه دادهاند.
برای مثال آمابیل 1996 ،1983 ،1982،و آمابیل و کانتی(1997 ،20به نقل از نیو و اســترنبرگ )2003 ،دو
دهه را صرف انجام مطالعات تجربی دربارة تأثیر محیط بر انگیزة درونی و ّ
خلقیت یادگیرندگان کردهاند.
آنها به این نتیجه رســیدند که محیط اجتماعی ،از جمله سیســتم آموزشی جامعه ،شرایط کلی کالس،
فضای مدرسه ،محیط کار و خانواده ،میتوانند منابع مهمی برای تسهیل یا مهار ّ
خلقیت فرد باشند .به
عوامل محیطی یک اثر تجمعی دارند که در نهایت جهتگیری انگیزشــی (درونی
نظــر آنها ،همة این
ِ
یــا بیرونــی) فرد را و متعاقب ًا ّ
خلقیت فرد را تا حدودی تعیین میکنند .تأثیر ســاختارهای اجتماعی بر
خلقیت فردی در چارچوب روانشناختی اجتماعی باعث شد پژوهشها به سمت ّ
ّ
خلقیت در آموزش
21
هدایت شوند (کرافت .)2005 ،
بعد از خانواده ،مدرســه اولین مکانی اســت که کودک در آن بهطور رســمی بهســوی آموزش گام
برمیدارد (ســبحانینژاد و حســینی .)1393 ،مدرســهها مکانهایی برای تشــویق ّ
خلقیت محســوب
میشــوند ،چراکه این امر را به شــیوهای کارآمدتر انجام میدهند و میتوانند آن را «نهتنها در نخبگان،
بلکه در تمامی یادگیرندگان» توسعه دهند (والبرگ .)1988 ،22به عبارت دیگر ،مدرسهها میتوانند فراتر
از فراهمکــردن حوزة دانشّ ،
خلقیــت یادگیرندگان را تقویت کنند .درصورتیکه محیطهای کالســی،
23
ریســکپذیری ،مســئله ،تفکر فردی ،انگیزههای درونی و بیرونی را تســهیل میکنند (جونز 1993 ،؛
لوبارت 24و استرنبرگ1995 ،؛ کروپلی.)1997 ،25
رابینســون و آرونیکا 2015( 26به نقل از یوکوز و اکار )۲۰۱۹ ،27خواســتار ایجاد مفهومی جدید در
آموزش شــدند که «مدرســة ّ
خلق» نامیده میشود .این مفهوم به مدرسههایی اشاره دارد که در برنامه،
خلق دارند .مدرسة ّ
ســازماندهی محتوا و رابطة معلمان -دانشآموزان رویکردی ّ
خلق مکانی است
متشــکل از عوامل بالقوة انتقادی و بنیادی که هر یادگیرنده برای توســعة ّ
خلقیت خود از تجربههای
28
متنوع و غنیشده و انواع تغییرات و فرصتهای ساختاری بهره میبرد (شورای هنر انگلستان .)2010 ،
مدرسة ّ
خلق جایی است که شاگردان و معلمان در آنجا زندگی را با انرژی باال و شادمانی سپری میکنند
و با مسائل واقعی زندگی دستوپنجه نرم میکنند .همه با لذت و انگیزة باال در تالشاند و ساعتهای
طوالنی دربارة حل مســائل فکر میکنند .بدون احســاس گذشــت زمان ،برای رسیدن به مقصد تکاپو
میکنند ،اما وقتی به مقصد میرســند ،آن را شــروعی دوباره برای مواجهشدن با ابهام و مسئلهای دیگر
میدانند .در مدرسة ّ
خلق ،یادگیری با تعامل معلم و دانشآموزان با هم شکل می گیرد .آنها در کنار هم
یاد میگیرند از اشتباه کردن نترسند و به استقبال تازههای عجیبوغریب و غیرمنتظره بروند .چنین است
که همیاری جایگزین رقابت میشود (حسینی و برارپور 1396 ،ص.)13 .
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یکی از موانعی که نظامهای آموزشی برای توسعه و آزاد کردن ظرفیتهای ّ
خلقانه عنوان میکنند،
این اســت که آموزش بر «دســتیابی دانش» متمرکز اســت (دیویس .)2002 ،29با مدرسة ّ
خلق ،دیگر
دانش بهعنوان یک نتیجه از آموزش ،کافی نخواهد بود (اســکافمن .)2003 ،30سیاســتهای آموزشــی
در سراســر جهان تغییر کرده اســت و تالشهایی برای ترکیب ّ
خلقیت و دانش در حال انجام اســت
(دیکوت.)2003 ،31
خلقیت در دهههای  1950و  ،1960برنامههای آموزش ّ
همراه با مــوج اول پژوهشهای ّ
خلقیت
نیز شروع به ظهور کردند و اثربخشی آموزش ّ
خلقیت به اثبات رسید (تنگ و ورنر .)2017 ،32همچنین،
33
شــواهد مهمی مبنی بر رابطة آموزش با ّ
خلقیت باالتر به دســت آمد (ویت و فرانسیس  .)2018 ،در
واقع گفته میشود ،در نظامهای آموزشی ّ
خلقیت باید از سالهای اولیه پرورش یابد (کرافت.)1999 ،
سازمانهای آموزشی میتوانند محیطی را فراهم آورند که ترغیبکنندة ّ
خلقیت و نوآوری باشد و رشد
و پرورش ّ
خلقیت را میسر کند .چنین سازمانهایی ،خود ویژگیهایی دارند از قبیل :فرهنگ سازمانی
خلق .ســازمانهای ّ
خلق و رهبری ّ
خلق ،نیروی انســانی ّ
خلق ،محیط ّ
ّ
خــاق از فرهنگی قوی و
تشــویقکننده برخوردارند و افراد را بهگونهای به ســازمان و هدفهــای آن متمایل میکنند که خود را
جزئی از سازمان بدانند .تأکید اصلی چنین سازمانهایی بر روحیة کارآفرینی و تقویت زمینههای مناسب
پرورش ّ
خلقیت و نوآوری است (چراغ چشم .)1386 ،در چنین سازمانهایی «تفکر» در مورد مسائل
مدرسه به فعالیتی منظم تبدیل میشود و یادگیرندگان به تفکر در مورد مسائل تحریک میشوند (آندری
لویس و کودینا 1985 ،34ص .)220 .در واقع ،نظامهای آموزشی ّ
خلق و آیندهنگر همواره نگاه به آینده
دارند و هوشــیارانه پیشبینی و پیشگیری میکنند .این قبیل نظامهای آموزشی ،کمتر غافلگیر میشوند،
در گذشــته نمیمانند و توقف نمیکنند .بدیهی استّ ،
خلقیت در اینگونه نظامها از ارج و منزلتی واال
برخوردار است (بهپروژه.)1388 ،
خلقیت را تقویت کند ،ایجاد ظرفیت ّ
اگــر بخواهیم آموزش را تغییر دهیم تا بتوانــد ّ
خلقیت ،هم
در یادگیرندگان و هم در معلمان ،ضروری اســت .معلمان در توســعه و حمایت از ّ
خلقیت کودکان در
37
سالهای اولیه نقش مهمی دارند (کولسان و بارک2013 ،35؛ برینکمن36،2010؛ جفری ۲۰۰۶ ،؛ کافمن
و استرنبرگ 2007 ،38و جهانی 1388 ،ص .)137 .بهمنظور تحقق ّ
خلقیت در مدرسه ،لوکاس)2001( 39
استدالل میکند ،در دو حوزه نیاز به توسعه وجود دارد :هستة اصلی آموزش معلم است و درک درست
او از نحوة یادگیری برای یادگیری و مداخلة سازمانیافتهتر معلمان ّ
خلق؛ و دوم اتصال جنبههای واقعی
زندگی با آموزش رسمی .وی همچنین بیان میکند :هستة اصلی فعالیتهای معلم ،آموزش این نکته به
یادگیرندگان است که چگونه باید بهطور مؤثر یاد بگیرند .معلم باید بیش از همه به فرد یادگیرنده احترام
بگذارد .رید 2015( 40ص )1 .نیز معتقد است ،اگر معلمان بخواهند یادگیرندگان به شهروندانی شایسته
تبدیل شوند ،پرورش ّ
خلقیت در سراسر برنامة درسی ضروری است.
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در توسعه و تقویت ّ
خلقیت در سازمانهای آموزشی ،بیش از همه عامل مدیریت اثرگذار است
و اگر مدیران مدرسهها در کنار مهارتهای مدیریتی از دانش و مهارت ّ
خلقیت و نوآوری برخوردار
باشــند ،زمینههای ایجاد و رشــد ّ
خلقیت در آموزشگاه فراهم میآید (سام خانیان ۱۳۸۴ ،ص.)114.
خلق تســهیل ّ
رابینســون )2011( 41اظهار داشــت ،نقش مدیر مدرسة ّ
خلقیت و نوآوری در تمامی
زمینهها در مدرســه اســت .بنابراین ،مدیران مدرسههای ابتدایی به رهبری ّ
خلق نیاز دارند تا بتوانند
خلقیت را در معلمان ،برای تقویت یادگیری ّ
راه ّ
خلق یادگیرندگان ،باز کنند .به عبارت دیگر ،رهبری
ّ
خلق اساســ ًا در ارتباط بــا معلمان باید بتواند تواناییها و ظرفیتهای همة افراد درون مدرســه را
42
توسعه دهد تا ّ
خلقیت از این طریق پشتیبانی و تقویت شود (ژانگ ،سیریبانتیک و چارنکول 2018 ،؛
هریس.)2009 ،43
خلقیت ،بهویژه در اوان کودکی ،تأثیرگذار استّ .
خانواده در پرورش ّ
خلقیت کودکان با زمینههای
خانوادگی و ارتباط کودک -والدین پیوســته اســت .عوامل متعددی مکمل ّ
خلقیت در کودکان هستند.
44
شــاید مهمترین آنها ســبکهای فرزندپروری والدین (میلر ،المبرت و نئومیســتر  2012 ،و قدمی و
خسروجردی 1394 ،ص ،)60 .جو عاطفی خانواده (صالحی ،حسینی و نازکتبار1398 ،؛ حسینی1378 ،
و میلر و جرارد ،)1979 ،45تحصیالت والدین (بردلی و کوروی ،)2002 ،46وضعیت اقتصادی -اجتماعی
خانواده (جانکوسکا و کارووفسکی 2018 ،47و قدمی و خسروجردی 1394 ،ص )60 .باشند!
همانطور که پیشتر بیان شد ،مطالعة علمی دربارة ّ
خلقیت از اواسط قرن بیستم آغاز شد .بهتدریج،
ّ
خلقیت به ضرورتی آموزشی تبدیل شد و مطالعة آن در زمینههای آموزشی ،پژوهشهای زیادی را از
48
دیدگاههای نظری و تجربی ایجاد کرد (هراندز تورانو و ایبریوا  .)2020 ،برخی از این پژوهشها مانند
خلق را ذکر کردهاند .وی معتقد است ،محیط ّ
مطالعة ملو )1996( 49عناصر تشکیلدهندة محیط ّ
خلق
خلقیت یادگیرندگان تأثیر میگذارد ،شامل این مؤلفههاست .1 :محیط مدرسة ّ
که بر ّ
خلق؛  .2برنامههای
خلق و روشهای تدریس ّ
خلق؛  .3معلمان ّ
ّ
خلق.
برخی دیگر از پژوهشها تأثیر راهبردهای یاددهی -یادگیری نظیر بارش مغزی (رســولی و عیسی
مراد1395 ،؛ جندال اسنپ و همکاران ،)2013 ،50اکتشافی (کدیور ،)159 :1387 ،بدیعهپردازی (معروفی
و مولودی ،)1394 ،همیاری (حسنی و جهاندیده ،)1394 ،حلمسئله (هو و آدی ،)2002 ،51بحث گروهی
(حســینی ،)1396 ،ایفای نقش (قاضی اردکانی ،ملکی ،صادقی و درتاج )1396 ،و کاوشــگری (قاسمی
و مرزوقــی )1385 ،را بر ّ
خلقیت دانشآموزان دورة ابتدایی بررســی کردهاند .نتایج از تأثیر مثبت این
راهبردها در پرورش ّ
خلقیت دانشآموزان حکایت میکنند.
با هدف بررســی تأثیر ارزشــیابی توصیفی در مقایسه با ارزشــیابی کمی بر ّ
خلقیت یادگیرندگان،
نظری ،موسی پور و سیفی ( )1392پژوهشهایی با عنوان «بررسی تأثیر ارزشیابی توصیفی در مقایسه با
ارزشیابی کمی (سنتی) بر خودپندارهّ ،
خلقیت و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان پایة چهارم ابتدایی» و
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زارعی ( )1388با عنوان «تأثیر ارزشیابی توصیفی بر ّ
خلقیت و مشارکت یادگیری و عملکرد تحصیلی
یادگیرندگان دختر و پســر پایة سوم دبستان در شهر بندرعباس» انجام داده است .نتایج هر دو پژوهش
ِ
یادگیرندگان تحت نظام ارزشــیابی توصیفی ،از یادگیرندگانی که تحت نظام ارزشیابی کمی
نشــان داد،
بودهاندّ ،
خلقیت بیشتری دارند.
52
برخی دیگر مانند نیو ( )2007و جهانیان ( )1395عوامل مؤثر بر ّ
خلقیت یادگیرندگان را بررسی
کردهاند .نیو ( )2007در پژوهش خود تأثیر هوش ،عوامل فردی (شــخصیت ،انگیزه ،سبکهای تفکر و
دانش) و محیطی (مدرسه و خانواده) را بر ّ
خلقیت یادگیرندگان را بررسی کرد .نتایج نشان داد ،هوش
 ،%15عوامــل محیطی  %16و عوامل فــردی  %14از واریانس ّ
خلقیت را تبیین میکنند .بهعبارتدیگر،
عوامل محیطی (مدرسه و خانواده) بیش از هوش و عوامل فردی بر ّ
خلقیت یادگیرندگان تأثیرگذارند.
جهانیان ( )1395در بررســی عوامل مؤثر در پرورش ّ
خلقیت یادگیرندگان مدرســههای ابتدایی نشان
داد که رفتار معلم در کالس درس ،پشــتکار یادگیرنده ،عالقة یادگیرندگان ،روشهای تدریس ،محتوای
آموزشــی ،آموزش ّ
خلقیت ،فرهنگ و روابط اجتماعی ،روابط انســانی معلــم در کالس درس ،رفتار
خانواده و محیط آموزشی مهمترین عوامل تأثیرگذار در پرورش ّ
خلقیت یادگیرندگان هستند.
جانکوســکا و کارووفسکی ( )2018نقش وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده و دخالت والدین
را در توسعة تفکر ّ
خلق فرزندانشان بررسی کردند .دادههای طولی چهار بار در فاصلههای پنج ماهه از
 75یادگیرندة دبستانی و والدین آنها جمعآوری شدند .وضعیت اقتصادی -اجتماعی خانواده با سطح
اولیة تفکر ّ
خلق کودکان ارتباط مثبتی داشت.
54
53
برخــی دیگر مانند کوپــرز و ون دایک ()2020؛ لین ( )2011و عزیزی ،بلندهمتان و ســاعدی
( )1398عناصــر تشــکیلدهندة آموزش ّ
خلق را بیــان کردهاند .کوپرز و ون دایــک ( )2020معتقدند،
ّ
خلقیت در آموزش ،از تعامل بین یادگیرنده ،معلم (یا همساالن) و فعالیتها ظهور میکند .لین ()2011
نیــز در پژوهش خود با عنوان «پــرورش ّ
خلقیت از طریق آموزش و پرورش :یک چارچوب مفهومی
خلق» یک چارچوب ســهگانه از آموزش ّ
برای آموزش ّ
خلق پیشــنهاد داد .چارچوب پیشنهادی وی
خلقیت و یادگیری ّ
خلق ،تدریس برای ّ
شامل سه عنصر تدریس ّ
خلق است که در آن ،بهجای اینکه
تدریس و یادگیری دو فرایند موازی باشــند که بهندرت همدیگر را مالقات میکنند ،ســه عنصر کام ً
ال
متصل هستند و در نتیجه یکدیگر را به وجود میآورند.
خلقیت را در تدریس معلمــان ّ
عزیــزی و همــکاران ( )1398زمینههــا و عوامل ّ
خلق در مناطق
روستایی استان کردستان بررسی کردند .نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ّ
خلقیت در تدریس معلمان
روستایی را میتوان متأثر از سه دسته عامل دانست که مشتملاند بر عوامل فردی (تجربه و تحصیالت،
عالقــه و انگیزه ،و وجــدان کاری)؛ عوامل فرهنگــی (توجه به تفاوتهای فرهنگــی مناطق مختلف،
محدودیتهای فرهنگی مناطق محروم)؛ عوامل اداری (ساختار ،مدیر مدرسه و همکاران).
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برخی دیگر نظیر خیرخواه سیســخت ( )1396و حیدری فرد ( )1394ابعاد تشــکیلدهندة مدرسة
ّ
خــاق و نــوآور را شناســایی کردند .خیرخواه سیســخت ( )1396نیز در پژوهشــی به شناســایی و
اولویتبندی عوامل مؤثر بر ایجاد و توســعة مدرســههای ّ
خلق ابتدایی شهر زاهدان پرداخت .عوامل
و مؤلفههای اصلی شناساییشده عبارت بودند از .1 :عوامل ساختاری (شامل :سیستم آموزشی ،برنامة
درســی ،وسایل کمکآموزشی ،ارزشیابی یادگیرندگان ،ابزارهای ّ
خلقانه ،ساعات کالسی ،کنترل ،تعداد
یادگیرندگان ،محیط کالسی ،معماری و فضای مدرسه ،مشارکت گروهی ،رابطة یادگیرنده و معلم ،بازی
و سرگرمی)؛  .2عوامل رفتاری (شامل :مدیر مدرسه ،خانواده ،نقاشی و کاردستی ،قصه و داستانپردازی،
وســایل ســمعی و بصری ،فرهنگ حاکم بر مدرسهها ،سبک ارتباطات ،رسالت و اهداف آموزشی)؛ .3
عوامل زمینهای (شامل :سیاستهای فرهنگی و اجتماعی ،سیاستهای آموزشی ،جهانیشدن ،محتوای
کتابهای درســی ،رســانههای کمکآموزشی ،فناوریهای نوین ،درآمد ســرانة خانوارها و شبکههای
اجتماعی) که بهعنوان مؤلفههای مؤثر بر ایجاد و توسعة مدرسههای ّ
خلق در نظر گرفته شده است.
حیدری فرد ( )1394نیز در پژوهش خود با هدف ارائة الگوی مدرســة نوآور برای دورة متوســطه،
جو ســازمانی نوآورانه ،ساختار ســازمانی توانمندساز و حامی
ابعاد رهبر آموزشــی نوآور ،فرهنگ و ّ
نوآوری و معلم نوآور را برای مدرسة نوآور شناسایی کرد.
اســتول و تمپرلی )2009( 55با حضور رهبران مدرســههای ابتدایی پژوهشــی انجام دادند تا نقش
خلق را در ایجاد شــرایط ،فرهنگ و ساختارهایی که ّ
رهبری ّ
خلقیت معلمان را به بهترین وجه رشد
خلق مدیران مدرسههای ابتداییّ ،
میدهند ،کشــف کنند .آنها نشان دادند ،رهبری ّ
خلقیت معلمان را
در تقویت یادگیری ّ
خلق یادگیرندگان تسهیل خواهد کرد.
برخی دیگر از پژوهشها ویژگیهای یادگیرندگان ّ
خلق را بررسی کردهاند .کاروسکی ،گرالوسکی،
پســتن ،کروپلی و کافمن )2020( 56ده ویژگی را بهعنــوان اصلیترین توصیفکنندههای یک یادگیرندة
ّ
خلق بیان کردند:
 .1کنجکاوی؛  .2خیالپردازی؛  .3دنبالکنندة راهحلهای جدید برای مسئله؛  .4داشتن ایدههای
زیاد از خود؛  .5دیدن روابط بین ایدهها؛  .6داشتن راهحلهای متعدد برای حل یک مسئلة واحد؛ .7
توانایی تفکر مستقل؛  .8ابتکار عمل؛  .9توجه به جنبههای زیادی از یک مسئلة واحد؛  .10ترکیب
دانش از حوزههای گوناگون.

ژو ،شــن ،وانــگ ،نبر و جوجی )2013( 57نیز ویژگیهای یادگیرنــدگان ّ
خلق را از دیدگاه معلمان
ژاپنی توصیف کردند .این معلمان بیان کردند که یادگیرندگان ّ
خلق ویژگیهایی همچون خیالپردازی،
تمایل به امتحان کردن ،هوشیاری ،عالقههای گسترده ،کنجکاوی ،برخورداری از نظر ،انعطافپذیری و
نشاندادن ابتکار عمل هستند.
شمارة ë 75
سال نوزدهم ë
پاییز ë 1399

13

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

مدرسة خالق؛ چیستی و چگونگی در دورة ابتدایی

قاســمی و مرزوقی ( )1385در پژوهشــی ابعاد و امکان تلفیق برنامة درســی را با  ICTو رویکرد
پرورش ّ
خلقیت در دورة ابتدایی بررسی کردند .نتایج نشان داد ،بهکارگیری مؤثر ویژگیهای  ICTمانند
تنوع ،سرعت ،اقتضایی بودن ،تعاملپذیری و وضوح ،امکان طراحی برنامهای درسی را که بتواند تفکر
ّ
خلق را پرورش دهد ،فراهم میکند.
ّ
خلقیت در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه مورد غفلت قرار گرفته است ،درحالیکه در کشورهای
توسعهیافته ،فلسفه و اهداف آموزش و پرورش به ارتقای یادگیرندگان در ّ
خلقیت و خودکفایی متکی
هســتند .برای کشورهای درحالتوسعه ،ادغام مهارتهای تفکر ّ
خلق در آموزش ،نیازی اساسی برای
شــکل دادن به آینده ،جهتگیریها و تحقق بخشــیدن به اصالحات در حوزههای سیاسی ،اقتصادی و
فرهنگی است (اورال .)2006 ،58ازآنجاکه ّ
خلقیت در عرصة تعلیم و تربیت موضوعی همهجانبه ،وسیع
و تأثیرگذار اســت ،چنانچه بهدرستی شــناخته و مدیریت شود ،میتواند در همة مسائل تعلیم و تربیت
که مترتب بر اجزای نظام آموزشی است ،ایفای نقش کند .از سوی دیگر ،با وجود مهم بودن مدرسه و
خلقیت ،ابعادی که بهوجودآورندة مدرسة ّ
ارتباط آن با پرورش ّ
خلق هستند ،بهصورت جامع بررسی
نشــدهاند .لذا نبود پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفههای مدرسة ّ
خلق در دورة ابتدایی ،شکافی
خلقیت به شمار میآید .تشخیص ابعاد دخیل در بهوجودآوردن مدرسة ّ
در پژوهشهای ّ
خلق ،میتواند
در ایجاد نگرشــی روشــن و مقبول از ماهیت مدرسة ّ
خلق تأثیرگذار باشــد .همچنین ،برای طراحان،
برنامــه ریزان ،معلمان ،متخصصان ،والدین و بهطورکلی دســتاندرکاران نظام تعلیم و تربیت رهنمود،
اصول و چارچوبی فراهم میآورد که در فعالیتها و برنامههای خودشــان آنها را مدنظر قرار بدهند.
از این رو ،پژوهش حاضر با هدف شناســایی ابعاد تشــکیلدهندة مدرسة ّ
خلق در دورة ابتدایی انجام
گرفت .در همین راستا ،پرسش اصلی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به آن بود ،عبارت است از:
ابعاد تشکیلدهندة مدرسة ّ
خلق کداماند؟

روش پژوهش

رویکرد پژوهش حاضر کیفی اســت و با اســتفاده از روش تطبیقی -اسنادی انجام گرفته است.
روش اســنادی یعنی تحلیل آن دسته از اسنادی که شــامل اطالعات دربارة پدیدهای هستند که قصد
مطالعــة آن را داریم (بیلــی .)2008 ،60روش نمونهگیری 61بهصورت هدفمند 62مبتنی بر مالک بود .در
این روش ،هدف پژوهشــگران انتخاب مواردی است که بتوانند بیشترین اطالعات را به دست دهند
(کرســول .)2008 ،63بدین معنا که اســناد مکتوبی (مقاله و کتاب ،رســاله و پایاننامه) که با موضوع
پژوهش بیشترین همخوانی و ارتباط را داشتند ،انتخاب شدند .برای این کار در پایگاههای دادة داخلی
از جمله «جهاد دانشــگاهی ،64مگ ایران ،65نورمگز ،66ایران داک »67و پایگاههای دادة خارجی مانند
« Springer، Sciencedirect، EBSCO، Sage، Ericو  »Google Scholarبــه جســتوجوی
14
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کلماتی کلیدی مانند «،creative school، Creativity in school، creative student، Creativity
خلقیتّ ،70
خلقّ ،69
خلق ،68دانشآموز ّ
مدرســة ّ
خلقیت در مدرســه »71پرداخته شد .بدینمنظور در
جســتوجوی اولیه  380منبع ( 310مقاله 30 ،کتاب 15 ،رسالة دکترا و  25پایاننامة کارشناسی ارشد)
به دست آمد.
مــاک انتخاب مقاالت ،مقالههایی بودند که در یکــی از فصلنامهها ،مجالت و کنفرانسهای معتبر
داخلی و خارجی چاپ شــده بودند و از نظر محتوایی مروری و پژوهشــی بودند .مالک انتخاب رساله،
پایاننامه و کتابها نیز تمرکز ویژة آنها بر ّ
خلقیت بود .مالکهای خروج از بررسی ،نبود دسترسی به متن
کامل منبع بود .در مرحلة بعد ،با بررسی دقیقتر و محدودسازی ،از  380منبع یافت شده بر اساس مالکهای
ورود ،تعداد  15مورد به دلیل داشتن عنوان نامرتبط ،تعداد  38مورد به دلیل داشتن چکیدة نامناسب47 ،
مورد به دلیل محتوای تکراری و نامرتبط با اهداف پژوهش ،از مطالعه حذف شــدند .در آخر تعداد 283
منبع ( 251مقاله 20 ،کتاب 5 ،رسالة دکترا و  7پایاننامة کارشناسی ارشد) مورد تحلیل نهایی قرار گرفتند.
برای تحلیل دادهها از شــیوة تحلیل محتوای استقرایی 72استفاده شد .در تحلیل محتوای استقرایی،
پژوهشــگر از بهکارگیری طبقات از قبل تعیینشده اجتناب میورزد و در عوض اجازه میدهد طبقات
و نامشــان از درون دادهها بیرون آیند .در پژوهش حاضر ،بهمنظور تحلیل محتوای اســتقرایی دادهها از
نرمافزار ( ATLAS.tiنسخة  )7. 5. 7با رویکرد  73NCTاستفاده شد .این رویکرد شامل سه مرحله است:
 .1توجه کردن؛  .2جمعآوری کردن؛  .3فکر کردن (فریز.)2019 ،74
شایانذکر است ،کار طبقهبندی و مرتب کردن کدها با نرمافزار استفادهشده در پژوهش انجام گرفت،
دست آمده از تحلیل محتوای کیفی را خود پژوهشگر
اما شناسایی ابعاد و مؤلفهها بر اساس دادههای به 
انجام داد.

یافتههای پژوهش

پس از کدگذاری واحدهای معنایی و رســیدن به اشباع نظری ،75کدهای باز بر اساس شباهتهایی
که با یکدیگر داشــتند ،طبقهبندی شدند و در نهایت شش بعد و سی مؤلفه که ماحصل تحلیل محتوای
دادههای کیفی با استفاده از نرمافزار اطلس بود ،استخراج شد .در ادامه ،جدول و شکل هریک از ابعاد
و مؤلفههای مرتبط با آنها ارائه میشود.
خلق ،برنامة درســی ّ
یکی از ابعاد تشــکیلدهندة مدرسة ّ
خلق است .این بعد از  9مؤلفه تشکیل
شده است:
 .1اهداف برنامة درســی؛  .2محتوای برنامة درسی؛  .3راهبردهای یاددهیـ یادگیری؛  .4مواد و منابع
آموزشی؛  .5گروهبندی یادگیرندگان؛  .6فعالیتهای یادگیری یادگیرندگان؛  .7فضا؛  .8زمان؛  .9ارزشیابی
(جدول.)1
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جدول  .1بعد برنامة درسی ّ
خلق و مؤلفههای آن
برنامة درسی ّ
خلق

بُعد

5

ردیف

1

2

3

4

مؤلفه

اهداف
برنامة
درسی

محتوای
برنامة
درسی

فعالیتهای
یاددهی -یادگیری

راهبردهای
یاددهی -یادگیری

6

8

7

9

مواد و منابع گروهبندی فضا زمان ارزشیابی
آموزشی یادگیرندگان

بعد برنامة درسی ّ
خلق و ارتباط آن با مؤلفههایش که از تحلیل کیفی دادهها با استفاده از نرمافزار
اطلس استخراج شد (شکل .)1
برنامة درسی ّ
خلق

اهداف برنامة
درسی

محتوای برنامة
درسی

گروهبندی
یادگیرندگان

فعالیتهای
یاددهی -یادگیری

راهبردهای
یاددهی -یادگیری
زمان

فضا

مواد و منابع
آموزشی

ارزشیابی

شکل  .1بعد برنامة درسی ّ
خلق مبتنی بر نرمافزار اطلس

خلق ،دانشآموز ّ
یکی دیگر از ابعاد تشکیلدهندة مدرسة ّ
خلق بود .این بعد از سه مؤلفه تشکیل
شده است:
 .1باورشناختی ـ فکری؛  .2نگرشی ـعالقهای؛  .3رفتاری ـعملکردی (جدول .)2
جدول  .2بعد برنامة درسی ّ
خلق و مؤلفههای آن
دانشآموز ّ
خلق

بُعد
ردیف

1

2

3

مؤلفه

باور شناختی و فکری

نگرشی-عالقه ای

رفتاری-عملکردی

بعــد دانشآموز ّ
خلق و ارتباط آن با مؤلفههایش که از تحلیل کیفی دادهها با اســتفاده از نرمافزار
اطلس استخراج شد (شکل .)2
16
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دانشآموز ّ
خلق

باور شناختی و فکری

رفتاری ـ عملکردی

نگرشی ـ عالقه ای

شکل  .2بُعد دانشآموز ّ
خلق ،مبتنی بر نرمافزار اطلس

خلق ،خانوادة ّ
یکی دیگر از ابعاد تشکیلدهندة مدرسة ّ
خلق است .این بعد از پنج مؤلفه تشکیل
شده است:
جو عاطفی خانواده؛
 .1نگــرش نوین والدین؛  .2ســبک فرزندپروری؛  .3تحصیالت والدیــن؛ ّ .4
 .5موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی (جدول .)3
جدول  .3بعد خانوادة ّ
خلق و مؤلفههای آن
خانوادة ّ
خلق

بعد
ردیف

1

2

3

4

5

مؤلفه

نگرش نوین والدین

سبک فرزندپروری

تحصیالت والدین

جو عاطفی خانواده

موقعیت
اقتصادی -اجتماعی

بعد خانوادة ّ
خلق و ارتباط آن با مؤلفههایش که از تحلیل کیفی دادهها با استفاده از نرمافزار اطلس
استخراج شد (شکل .)3
خانوادة ّ
خلق

نگرش نوین
والدین

سبک
فرزندپروری

تحصیالت
والدین

جو عاطفی
خانواده

موقعیت اقتصادی-
اجتماعی

شکل  .3بعد خانوادة ّ
خلق مبتنی بر نرمافزار اطلس
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خلق یکی دیگر از ابعاد تشکیلدهندة مدرسة ّ
معلم ّ
خلق است .این بعد از پنج مؤلفه تشکیل شده
است:
 .1رهبری کالس درس؛  .2شخصیت معلم؛  .3شیوة پاداشدهی؛  .4دانش و مهارتهای حرفهای؛
 .5تفکر در کالس درس (جدول .)4
جدول  .4بعد معلم ّ
خلق و مؤلفههای آن
معلم ّ
خلق

بعد
ردیف

1

2

3

4

5

مؤلفه

رهبری
کالس درس

شخصیت
معلم

شیوة
پاداشدهی

دانش و مهارتهای
حرفهای

تفکر در
کالس درس

بعد معلم ّ
خلق و ارتباط آن با مؤلفههایش که از تحلیل کیفی دادهها با اســتفاده از نرمافزار اطلس
استخراج شد (شکل .)4
معلم ّ
خلق

شخصیت
معلم

رهبری کالس
درس

شیوة
پاداشدهی

دانش و مهارتهای
حرفهای

تفکر در ک
الس درس

شکل  .4بعد معلم ّ
خلق ،مبتنی بر نرمافزار اطلس

خلق ،مدیر ّ
یکی دیگر از ابعاد تشــکیلدهندة مدرسة ّ
خلق است .این بعد از چهار مؤلفه تشکیل
شده است:
خلقیت در معلمان؛  .2ســبک مدیریت؛  .3نگاه ّ
 .1توســعة ّ
خلقانه؛  .4روابط و تعامل انســانی
(جدول .)5

جدول  .5بعد مدیر ّ
خلق و مؤلفههای آن

مدیر ّ
خلق

بعد

18

ردیف

1

2

3

4

مؤلفه

توسعة ّ
خلقیت در معلمان

سبک مدیریت

نگاه ّ
خلقانه

روابط و تعامل انسانی
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بعد مدیر ّ
خلق و ارتباط آن با مؤلفههایش که از تحلیل کیفی دادهها با اســتفاده از نرمافزار اطلس
استخراج شد (شکل .)5
مدیر ّ
خلق

توسعة ّ
خلقیت
در معلمان

نگاه ّ
خلقانه

سبک مدیریت

روابط و تعامل
انسانی

شکل  .5بعد مدیر ّ
خلق ،مبتنی بر نرمافزار اطلس

خلق یکی دیگر از ابعاد تشکیلدهندة مدرسة ّ
فرهنگ ّ
خلق است .این بعد از چهار مؤلفه تشکیل
شده است:
 .1روحیة پژوهشگری؛  .2آزادی اندیشه و عمل؛  .3مشارکت؛  .4استقبال از ّ
خلقیت (جدول .)6
جدول  .6بعد فرهنگ ّ
خلق و مؤلفههای آن
فرهنگ ّ
خلق

بعد
ردیف

1

2

3

4

مؤلفه

روحیة پژوهشگری

آزادی اندیشه و عمل

مشارکت

استقبال از ّ
خلقیت

بعد فرهنگ ّ
خلق و ارتباط آن با مؤلفههایش که از تحلیل کیفی دادهها با استفاده از نرمافزار اطلس
استخراج شد (شکل :)6
فرهنگ ّ
خلق

روحیة
پژوهشگری

آزادی اندیشه
و عمل

مشارکت

استقبال از
ّ
خلقیت

شکل  .6بعد فرهنگ ّ
خلق ،مبتنی بر نرمافزار اطلس
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناســایی ابعاد و مؤلفههای تشــکیلدهندة مدرسة ّ
خلق
در دورة ابتدایی انجام شــده است .بر این اساس ،شش بعد و سی مؤلفه بهعنوان ابعاد
و مؤلفههای تشــکیلدهندة مدرســة ّ
خلق در دورة ابتدایی اســتخراج شدند .در ادامه
بهصورت مفصل و جامع به شرح هر یک پرداخته میشود .یکی از ابعاد استخراجشده
از تحلیل دادههای کیفی« ،برنامة درسی ّ
خلق» بود .این بعد خود شامل  9مؤلفه است.
اســتارکو ( 2018ص )209 .هنگام بحث در مورد برنامة درســی و ّ
خلقیت ،چهار
اصل اساســی را مشــخص کرد که باید هنگام کار بهمنظور پرورش ّ
خلقیت از طریق
برنامة درسی در نظر گرفته شود:
 .1سازماندهی محتوا پیرامون ایدهها و سؤاالتی که از چندین منظر قابلمشاهدهاند.

 .2روشها باید شامل راهبردهایی آموزشی باشند که نیاز یادگیرندگان به پرسش،
تولید گزینههای متنوع و دیدگاههای چندگانه را در نظر بگیرند.
 .3برنامة درسی یادگیری را با ارتباط با دنیای واقعی معتبر کند.

 .4ارزیابیها شــامل انواع ابزارها برای نشاندادن یادگیری و با استفاده از مطالب
به روشهای جدید باشند.

در مؤلفــة اهــداف ،پرورش یادگیرندگانــی ّ
خلق که بتوانند مســائل را بهصورت
خلقانه حل کنند ،هدف اصلی برنامة درســی ّ
ّ
خلق است .در پژوهش حاضر ،اهداف
برنامــة درســی ّ
خلق ،واضح ،روشــن و خالی از ابهام اســت .در تدویــن اهداف به
تواناییها ،عالقهها و نیازهای یادگیرندگان توجه میشــود .در برخی از موارد ،اهداف
تدوینشده فراتر از توانایی فعلی یادگیرندگان هستند .قاسمی و مرزوقی ( )1385توسعة
استعداد و مهارتهای یادگیرندگان ،تربیت متفکران ّ
خلق ،درک موقعیتهای نامعلوم،
ایجاد محیط یادگیری مادامالعمر و آموزش کارآفرینی را از اهداف برنامة درسی ّ
خلق
میدانند.
در مؤلفة محتوایی برنامة درسی ،محتوایی که انتخاب و در اختیار یادگیرندگان قرار
داده میشــود ،باید منعطف و جامع باشــد .انعطاف محتوای این برنامه از چندگانگی
هدفها به دست میآید .اگر هدفها متعدد و چندگانه باشند ،محتوای برنامه منعطف و
خلق میشود .برنامة ّ
ّ
خلق ارتباطات عمودی و افقی زیاد دارد .ارتباطات گسترده در
برنامة آموزش ّ
خلقیت ،ذهن و فکر افراد را همزمان به شکل چندجانبه و چندسویه با
20
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مطالب و محتوای درس درگیر میکند (جهانی 1388 ،ص.)161 .
در پژوهش حاضر ،فعالیتهای یاددهی -یادگیری مدرســة ّ
خلق ،مســئله محور
با ســاختار باز و مبتنی بر فعالیت یادگیرندگان اســت .بنابراین ،باید طیف وســیعی از
فعالیتهای عملیّ ،
خلق و تحلیلی را که با ویژگیهای شخصی یادگیرندگان متناسب
اســت ،برای آنها ایجاد کرد تا یادگیرندگان حق انتخاب فعالیتها را داشــته باشــند.
از جملة این فعالیتها ،فعالیتهای هنری مانند :کاردســتی ،نقاشــی و داستاننویسی،
فعالیتهــای فوقبرنامــه ،انواع بازیها از جملــه بازی وانمودســازی و فعالیتهای
آزمایشــگاهی اســت .در اهمیت فعالیتهــای فوقبرنامه ،جندال اســنپ و همکاران
( )2013همکاری و مشارکت با سازمانهای خارج از مدرسه نظیر :جامعة ورزشی ،هنر
و سایر سازمانهای جامعه را از ویژگیهای مهم محیط ّ
خلق میداند.
در مؤلفة راهبردهای یاددهی -یادگیری نظامهای آموزشی فعلی باید در راهبردهای
تدریس ســنتی و معلم محــور بازنگری کنند و روشهای جدیــد و یادگیرندهمحوری
را اتخاذ کنند که برای یادگیرندگان حال و آینده مناســب باشــند .راهبردهای یاددهی-
یادگیری توصیه شده در این پژوهش ،مبتنی بر فعالیت ،تفکر و مشارکت یادگیرندگان و
شامل راهبردهایی است نظیر :اکتشافی ،بدیعهپردازی ،همیاری ،بارش مغزی ،حلمسئله،
بحث گروهی ،ایفای نقش و کاوشگری.
با توجه به مبانی نظری و تجربی ،تأثیر مثبت راهبردهای بارش مغزی (رســولی و
عیسی مراد ،)1395 ،اکتشافی (کدیور ،)159 :1387 ،بدیعهپردازی (معروفی و مولودی،
 ،)1394همیاری (حسنی و جهاندیده ،)1394 ،بارش مغزی (جندال اسنپ و همکاران،
 ،)2013حلمســئله (هو و آدی ،)2002 ،بحث گروهی (حســینی ،)1396 ،ایفای نقش
(قاضــی اردکانی و همکاران )1396 ،و کاوشــگری (قاســمی و مرزوقــی )1385 ،بر
ّ
خلقیت یادگیرندگان نشان داده شده است.

در مؤلفة مواد آموزشــی ،بر اســتفاده از مواد و منابع متعدد و ابرازهای رســانهای
گوناگون که تمام حواس یادگیرندگان را درگیر میکنند ،تأکید میشود .ویژگی دیگر مواد
و منابع آموزشــی ،دسترسپذیربودن آنهاست ،بهگونهای که این مواد و منابع آموزشی
بهوفور در کالس درس در دســترس باشــند .انعطافپذیری و کاربردهای چندگانه از
دیگر ویژگیهای مواد و منابع آموزشی است .در پژوهش حاضر ،بر استفاده از مواد و
منابع آموزشی نظیر منابع مبتنی بر فناوری (نرمافزارهای آموزشی ،بازیهای رایانهای)،
کتابهای درسی نوآورانه و ابزارهای چندرسانهای تأکید میشود .فناوری اطالعات و
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ارتباطات ،هم از لحاظ توانایی بالقوه و هم از لحاظ تقاضا برای آن ،به روشهایی که ما
در جهان اجتماعی ،چه از نظر رفتاری و چه فکری آنها را به کار میگیریم ،در پرورش
ّ
خلقیت نقش فزایندهای دارد (کرافت.)2005 ،
در ارتباط با مؤلفة گروهبندی یادگیرندگان ،میتوان اذعان داشت که ّ
خلقیت در گروه
شکل می گیرد .بنابراین ،مشارکت یک رکن و عنصر اساسی در گروهبندی یادگیرندگان
است .در این پژوهش ،در گروهبندی یادگیرندگان که به افزایش ّ
خلقیت منجر میشود،
بر یادگیری مشــارکتی ،تشــکیل گروههای کوچک ،اجتماعپژوهی و کار شبکهای تأکید
میشــود .پییرتو ( )2004نیز معتقد است ،از طریق تشــکیل گروه ،برای انجام کارهای
گوناگون ،یافتن مسئله ،کشف و خلق ،به یادگیرندگان امکان مشارکت بدهید.
یکی دیگر از مؤلفههای مورد توجه در برنامة درسی مدرسة ّ
خلق ،فضای کالبدی
آن است .طراحی و ساخت فضا در مدرسهها باید بهگونهای باشد که حس ّ
خلقیت را
در یادگیرندگان تحریک و آن را پرورش دهد .یکی از ویژگیهای فضا در مدرسة ّ
خلق
«ویژگیهای روانشــناختی» است .بر اساس این ویژگی محیط باید بهگونهای طراحی
شود که احساس امنیت و آرامش را در یادگیرندگان ایجاد کند .محیطی که غیرتهدیدآمیز
و غیراقتدارگرا ،اما درعینحال غنی و چالشبرانگیز باشد تا یادگیرندگان در آن احساس
لذت و خوشــایند داشــته باشــند .یکی دیگر از ویژگیهای فضای کالبدی در مدرسة
ّ
خلق« ،جذابیت و زیبایی» اســت .در تحقق این امر میتوان از عناصر و مواد طبیعی
نظیر فضای سبز ،گیاهان ،درختان و نور خورشید ،از مصنوعاتی مانند آثار و نقاشیهای
یادگیرندگان ،دیوارهای نقاشــی شده و در رنگآمیزی مدرسه از رنگهای گرم ،روشن
و هیجانانگیز اســتفاده کرد .ویژگی دیگر« ،تحریککنندگی» است .فضای کالبدی باید
حــواس یادگیرنــدگان را تحریک و درگیر کند .به این منظور میتــوان از فضاهای باز
در مدرســه و محرکها و ابزارهای بصــری در کالس درس بهره گرفت .ویژگی دیگر
فضا در مدرسة ّ
خلق «انعطافپذیری» است .یوکوز و اکار ( )۲۰۱۹معتقدند ،فضا در
مدرســة ّ
خلق باید برای یادگیرندگان لذتبخش ،ســرگرمکننده و آرام باشد .زمانی که
یادگیرندگان احساس لذت و شادکامی داشته باشند ،میتوانند مولد و مبتکر باشند.
زمان مؤلفة دیگر برنامة درســی ّ
خلق است .یادگیرندگان زمانی میتوانند ایدهها و
افکار جدید خود را به منصة ظهور بگذارند که زمان کافی و مناســب در اختیار داشته
باشــند .محدودیت و فشــار زمانی در انجام تکالیف و فعالیتها باعث ایجاد تنش و
76
اضطــراب و مانع از شکوفاشــدن ّ
خلقیت در یادگیرندگان میشــود .بهزعم فالندرز
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( ،)2019یادگیرندگانی که برای انجام وظایف تحت فشار قرار نمیگیرند ،تمایل دارند
از ّ
خلقیت بیشتری استفاده کنند.
ارزشیابی از یادگیرندگان ،یکی از مهمترین مؤلفههای برنامة درسی ّ
خلق است که
بر دیگر مؤلفهها بسیار تأثیرگذار است .ارزشیابی باید در خدمت یادگیری و برای ارتقای
یادگیری باشد و برآموختهها و دانستههای یادگیرندگان تأکید کند و زمینه را برای آگاهی
یادگیرندگان از نقاط قوت و ضعفشان فراهم آورد .برای تحقق این امر باید در روشهای
سنتی ارزشیابی مانند ارزشیابی کمی ،نتیجهمدار ،آزمونهای مداد-کاغذی ،امتحانمحور
و بستهپاســخ بازنگری صورت گیرد و از روشهای جدید ارزشــیابی که فرایندمدار،
کیفی و بازپاســخ هستند ،اســتفاده کرد .در این پژوهش ،بر روشهایی نظیر ارزشیابی
توصیفی (تکوینی و مســتمر) ،عملکردی ،خودارزیابی ،ارزیابی همتایان و بازخوردی
تأکید میشود .کروپلی ( 1997ص )20 .نیز معتقد است ،معلمان پرورشدهندة ّ
خلقیت
آنانی هستند که خودارزیابی را در یادگیرندگان توسعه دهند .همچنین ،در زمینة ّ
خلقیت
یادگیرنــدگان ،نتایج حاکــی از تفاوت معنادار بین کالسهای مجری طرح ارزشــیابی
توصیفی و سنتی بودهاند .بدینمعنا که ّ
خلقیت در بین یادگیرندگانی که از طرح توصیفی
برخوردار بودهاند ،بیشــتر از یادگیرندگانی بود که مشــمول نظامهای ارزشیابی سنتی و
کمی بودهاند (نظری و همکاران1392،؛ زارعی.)1388 ،
یکی دیگر از ابعاد استخراجشده از تحلیل دادههای کیفی« ،دانشآموز ّ
خلق» است.
دانشآموزان ّ
خلق ویژگیهای شناختی ،رفتاری ،عاطفی و عملکردی متعددی دارند که
آنها را از یادگیرندگان عادی متمایز میکنند .مطالعات بینرشتهای و پیشینة ّ
خلقیت در
آموزش بر اهمیت مهارتها و ویژگیهای شخصی تأکید دارند .یادگیرندگان میتوانند
نگرشها ،تواناییها و دانش خود را برای انجام کارها بهصورت ّ
خلقانه توسعه دهند.
در پژوهش حاضــر ،دانشآموزان ّ
خلق ویژگیهایی همچون باور شــناختی-فکری،
رفتاری -عملکردی و نگرشــی -عالقهای دارند که با نتایج پژوهشهای کاروســکی و
همکاران ( )2020و ژو و همکاران ( )2013همسوست.
خلق» است .خانوادة ّ
خلق« ،خانواده ّ
بعد دیگر مدرســة ّ
خلق بهعنوان یکی از
نظامهــای اجتماعی مهم ،جایگاه ویژهای در پرورش ّ
خلقیت دارد .در خانواده عوامل
متعددی بــر میزان ّ
خلقیت فرزندان تأثیــر دارند .در مؤلفة ســبکهای فرزندپروری،
اندیشــمندان ّ
خلقیت تأثیر ســبکهای فرزندپروری را بررســی کردند و نشان دادند
ســبکهایی که میزان باالیی از پاســخگویی را دارند ،بر ّ
خلقیت کــودکان تأثیر مثبت
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میگذارند (میلر و همکاران .)2012 ،در مؤلفة باورها و نگرشهای والدین نســبت به
پاســخگویی به پرســشهای فرزندان ،برخورد با اشتباهات و قضاوت نکردن عجوالنه
نســبت به رفتارهای آنها تأکید میشــود .در این بعد ،هرچه والدین به موارد ذکرشده
اهمیت بیشــتری بدهندّ ،
خلقیت در فرزندان افزایش مییابد (هنسی2004 ،؛ کرافت،
 2001و آمابیــل 2001 ،بــه نقــل از البــرزی .)1390 ،در مؤلفة وضعیــت اقتصادی –
اجتماعی خانوادگی ،در واقع رفاه بیشــتر باعث میشود امکانات و وسایل بیشتری در
اختیار کودک قرار گیرند .این وسایل و اشیا به رشد طبیعی او کمک میکنند .محیط غنی،
ســرگرمیهای متنوع و عالقهمندیهای متنوع را منعکس میکند و اجازة بیان ّ
خلق را
میدهد (قدمی و خسروجردی 1394 ،ص .)68 .در مؤلفة جو عاطفی ،در خانوادههایی
که فرزندانی ّ
خلق دارند ،وجود ارتباط مثبت ،بدون وابستگی زیاد بین کودک و والدین
است .همچنین ،رابطة آنها خصمانه و از روی بیاعتنایی و بیعالقگی نیست ،بلکه این
رابطه با اســتدالل و نداشتن وابستگی و آزادی توأم است .روابط مودتآمیز بین افراد
خانواده موجب احســاس امنیت عاطفی و روانی در کودکان میشــود و اعتمادبهنفس
الزم را برای ابداع و ابتکار و کار به کودک خواهد داد (حسینی 1378 ،و میلر و جرارد،
 .)1979در مؤلفــة تحصیالت ،والدین دارای تحصیــات باالتر ،از فرزندان خود بهتر
پشــتیبانی میکنند و نســبت به خانوادههایی که فرزندانشان در خانه حمایت اجتماعی
کمتری دریافت میکنند ،تحریک شــناختی بیشــتری را در رابطه با فرزندانشــان ارائه
میدهند (بردلی و کوروی.)2002 ،
یکی دیگر از ابعادی که از تحلیل دادههای کیفی استخراج شد« ،معلم ّ
خلق» است.
معلمان در ایجاد یا از بین بردن ّ
خلقیت در یادگیرندگان نقش مهمی دارند .معلم برای
خلقیت را در یادگیرندگانش پرورش دهد ،خود باید ّ
اینکه بتواند ّ
خلق باشد و توانایی
و صالحیتهای الزم را در این زمینه داشته باشد .همانطور که کولسان و بارک ()2013
خلقیت در یادگیرندگان با رشد ّ
اذعان دارند ،رشــد ّ
خلقیت در معلمان آغاز میشود.
معلمــان ّ
خلق به جای ضابطهمندکردن کالس درس ،تعقیــب اهداف و برنامههای از
پیش تعیینشــده و کنترل کالس بر اساس استانداردها ،به فرهنگسازی ّ
خلق ،آزادی
عمــل و ایجاد فرصت برای بروز اســتعدادها میپردازند (جهانــی 1388 ،ص.)137 .
برینکمن ( )2010معلمان را ترغیب میکند یادگیرندگان را در تصمیمگیریهای ّ
خلقانه
بــرای ترغیب ّ
خلقیــت درگیر کنند .معلمان میتوانند با ایجاد شــرایط برای انتخاب،
پــاداشدادن به ایدهها و محصــوالت ،تأکید بر نقاط قــوت و عالقههای یادگیرندگان،
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ّ
خلقیت را در یادگیرندگان بهبود بخشــند (کافمن و اســترنبرگ .)2007 ،عالوه بر این،
در شــرایطی که معلمان شرایط واقعی و انتقادی ایجاد میکنندّ ،
خلقیت خود را برای
خلقانه اســتفاده میکننــد ،یادگیری ّ
یادگیرنــدگان الگوبرداری و از فضای ّ
خلق رخ
خواهد داد (جفری .)۲۰۰۶ ،حســینی و برآر پور ( 1396ص )61 .نیز معتقدند ،روابط
عاطفــی معلم و یادگیرنده و چگونگی نگرش معلم به ّ
خلقیت روی یادگیرندگان تأثیر
بسزایی دارد.
خلق است .مدیر ّ
خلق» یکی دیگر از ابعاد تشــکیلدهندة مدرسة ّ
«مدیر ّ
خلق
خلقانه ،توســعة ّ
از طریق ســبک مدیریت ،نگاه ّ
خلقیت در معلمان و روابط و تعامل
انســانی ،میتواند ّ
خلقیت را در مدرســه تسهیل کند .مدیر مدرســه نیاز دارد با طیف
وسیعی از مهارتهای ارتباطی و ّ
خلقانه آشنا باشد .از طریق تعامل با والدین با سطوح
درک ،امیدها ،آرمانها و شیوههای گوناگون آموزشی تعلیم و تربیت که از خواستههای
والدین است ،آشنا شود (حسینی و برارپور 1396 ،ص .)64 .ژانگ و همکاران ()2018
خلق را شامل این موارد دانستهاند .1 :تسهیل تواناییهای ّ
نیز نقش رهبری ّ
خلقانة هر
معلم در مدرســه؛  .2تشکیل و تسهیل تیمهای معلمان ّ
خلق و پویا؛  .3ترویج فرهنگ
مدرسة نوآور.
خلق» یکی دیگر از ابعاد تشــکیلدهندة مدرســة ّ
«فرهنگ ّ
خلق است .درواقع
باید در مورد ّ
خلقیت ،بهعنوان یک دارایی ،یک باور مشترک در معلمان و یادگیرندگان
ایجاد کرد .این باور را باید همة ذینفعان آموزشی به رسمیت بشناسند .چالش اصلی در
ارزشهایی اســت که ّ
خلقیت و نوآوری را توصیف میکنند (ریسکپذیری ،اکتشافی
فراتر از قوانین ،نبود انطباق) ،که با ارزشهای مدرســه (استانداردسازی و اطاعت) در
تضاد شــدید است .همچنین ،به شرکت در ایجاد یک فرهنگ دموکراتیک ،که در آن از
ایدهها و نظرات یادگیرندگان استقبال میشود ،نیاز است.
کالس درس دموکراتیــک جایی اســت کــه در آن همه حرفی بــرای گفتن دارند.
یادگیرندگان نقش فعالی در تولید معنا دارند .ایدههای آنها اســتقبال میشــود .مالک
یادگیریشان هستند و فعالیتها را بهصورت مشارکتی انجام میدهند (کرافت.)2005 ،
در ارتبــاط با مؤلفة مشــارکت ،همانطور که اســتول و تمپرلــی ( )2009اذعان دارند،
ّ
خلقیت در ســازمانهایی که اجتماعهای قدرتمندی از تمرین را توســعه میدهند ،از
طریق جمعی و نه تالش فردی ،تقویت میشود .در ارتباط با مؤلفة استقبال از ّ
خلقیت،
در کالس پرورش ّ
خلقیت ،معلمان فضایی را ایجاد و حفظ میکنند که در آن متفکران
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ّ
خلق مورد احترام قرار میگیرند ،یادگیرندگان از ایدههای جدید استقبال میکنند ،تقلید
صورت نمی گیرد و تنوع در ایدهها تشویق و قدردانی میشود (کروپلی.)2006 ،
در رابطه با روحیة پژوهشگری ،نهادینهکردن پژوهش در برنامهریزیهای آموزشی
و مدرســهها میتواند به رشد و شکوفایی ّ
خلقیت در یادگیرندگان منجر شود .آندری
لویــس و کودینا ( 1985ص )220.معتقدند ،مدرســهها بایــد فضای علمی ّ
خلقیت را
طوری تقویت کنند که در آن هم معلم و هم یادگیرنده نگرش پژوهشــی علمی داشــته
باشند .ویژگی اصلی این فضا آن است که انتظار میرود در آن هر فردی ّ
خلق باشد و
پژوهشهای کوچک و مستقل انجام دهد.
در ارتباط با مؤلفة آزادی اندیشــه و عمل ،زمانی که در مدرســهها انعطافپذیری،
اســتقالل و خودمختاری وجود داشته باشــد و افراد برای انجام فعالیتهایشان آزادی
داشته باشند و تحت فشار قوانین و مقررات و دستورالعملهای سخت و تعریفشده
قرار نگیرند ،توسعة ّ
خلقیت نیز امکانپذیر است .رابینسون ( )2011معتقد است ،ایجاد
فرهنــگ ّ
خلق و نــوآور تنها در صورتی مؤثــر خواهد بود که ابتــکار عمل از طرف
ســازمان صــورت گیرد؛ یعنی جایی که در آن کارمندان به بحــث آزادانه و تبادل افکار
ترغیب میشوند (آمابیل .)1998 ،استارکو ( 2018ص )301 .نیز اذعان دارد ،برای اینکه
یادگیرندگان درگیر ّ
خلقیت شــوند و بهمنظور حرکت به سمت استقالل ،به تجربههای
بیشــتری با قدرت انتخاب نیــاز دارند .برای این کار معلمان بایــد یاد بگیرند چگونه
کالسهای درس و مواد خود را به شــکلی ترتیب دهند که به یادگیرندگان اجازه دهد
بهصورت مستقل فعالیت کنند.
در راستای نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،برای برنامه ریزان ،مدیران ،معلمان و
والدین بهمنظور تشکیل و غنیکردن مدرسههای ّ
خلق در راستای ایجاد تغییر و تحول
در نظام آموزشی دورة ابتدایی پیشنهادهایی کاربردی ارائه میشوند:

 éمعلمان ضمن داشــتن دانش و اطالعات فراوان در مورد ّ
خلقیت ،آن را در حرفة
خود نیز به کار گیرند.
 éمعلمان با الگوها و راهبردهای یاددهی -یادگیری مبتنی بر ّ
خلقیت نظیر حل مسئله،
ایفای نقش ،بارش مغزی ،همیاری ،بدیعهپردازی و بحث گروهی از طریق برگزاری
دورههای بــدو و ضمن خدمت ،بهمنظور بهکارگیــری آنها در عمل و کالسهای
درس آشنا و از آنها آگاه شوند.
 éبرنامههای درسی دورة ابتدایی و عناصر تشکیلدهندة آن طوری تدوین و طراحی
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شــوند کــه به نقش فعال یادگیرنــدگان توجه کنند و زمینه را برای شــکوفاکردن و
پــرورشدادن ّ
خلقیت فراهم کنند؛ بهگونهای کــه از محتواهای متنوع ،راهبردهای
متنوع یاددهی -یادگیری و روشهای ارزشیابی متعدد ،با توجه به تفاوتهای فردی
و استعدادهای یادگیرندگان ،استفاده کنند.
 éدر طراحی فضاهای آموزشی ،بهمنظور جذاب کردن آنها از مواد و مصالح طبیعی،
نور خورشید ،گیاهان ،درختان و رنگهای شاد استفاده شود.
 éدر ارزشــیابی یادگیرندگان ،به جای اســتفاده از آزمونهایی که تنها محفوظات را
میسنجند ،از ارزشیابی توصیفی ،عملکردی و بازخوردهای متعدد استفاده شود و
یادگیرندگان به خاطر اشتباهاتی که مرتکب میشوند ،سرزنش نشوند.
 éمدیران در مدرســهها جوی دوســتانه و حمایتکننده ایجــاد کنند که از نظرات و
ایدههای معلمان در تصمیمگیریها استفاده شود و معلمان با احساس امنیت بتوانند
ایدهها و راهکارهای خود را در مورد مسائل ارائه دهند.
 éکارگاههای تخصصی مختص مدرسة ّ
خلق ،بهمنظور آشنایی و آگاهکردن مدیران و
معلمان مدرسهها با مفهوم و مهارت ّ
خلقیتپروری در کالس درس برگزار شوند.
 éبهمنظور اشاعة تفکر پژوهشی و پژوهشگری در یادگیرندگان ،رویکردهای آموزشی
بازبینی شــوند و معلمان از رویکردهای پژوهش محور استفاده کنند .همچنین ،در
راستای نهادینهکردن فرهنگ پژوهشــی در معلمان ،آموزش و پرورش با برگزاری
کارگاههــای آموزشــی ،معلمــان را بــا طرحهای پژوهشــی نظیــر اقدامپژوهی و
درسپژوهی آشنا کند و هر ساله از معلمان پژوهنده تقدیر به عمل آورد.
 éبــا برگزاری کارگاههای آموزشــی برای والدین ،آنها با ســبکهای فرزندپروری،
نگرشها ،باورها و رفتارهایی که به پرورش ّ
خلقیت در فرزندان منجر میشــوند،
آشنا شوند.
 éدر محیط خانواده فضایی ایجاد شــود کــه فرزندان در تصمیمگیریهای مربوط به
خانواده مشــارکت کنند ،آزادی و مســئولیتهایی به آنها واگذار و این نگرش در
آنها ایجاد شود که خود مسئول اعمال و اندیشههای خود هستند تا از آزادیهایشان
بهدرستی استفاده کنند.
 éبرای شکوفایی و توسعة آن دسته از ویژگیهای شخصیتی یادگیرندگان که به بروز
رفتارهای ّ
خلق در آنها میانجامد ،زمینهسازی شود.
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