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چكيده:
تغییر و توســعة روزافزون فناوری ،نظامهای آموزشی را تحت تأثیر قرار داده و برای هماهنگی
با این تغییرات معلمان باید در روشهای آموزشــی خود تجدیدنظر کنند .باید روشهایی را به کار
گیرند که فراگیرندگان را به تفکر وادارند و بهســوی اندیشهورزی سوق دهند .بر این اساس ،هدف
پژوهش حاضر تبیین الگوی «تدریس خالق» مبتنی بر اصول ریزوماتیک ژیل دلوز است .روشهای
پژوهش تحلیل مفهومی ،استنتاجی ،متناسب با هدفهای پژوهش انتخاب شدهاند .تدریس خالق به
شاگردان کمک میکند از قالبهای فکری عادی رایج رهایی یابند و به چشماندازهای جدیدی برای
ساخت دانش ،حل مسائل و موضوعهای جدید در رشتههای گوناگون دست یابند .تدریس خالق به
آزادی ،تجربه ،خطرپذیری ،انعطافپذیری ،فوریت و نداشــتن تعصب نیاز دارد و بهعنوان موضوعی
ابتکاری در نظر گرفته میشود .از ســوی دیگر ،اصول ریزوماتیک عبارتاند از :اتصال ،ناهمگونی،
چندگانگی ،گسست ناداللتگر ،نقشهنگاری از فرایندهای ضروری برای ارائة الگوی تدریس خالق
در آموزشوپرورش .این اصول بر همکاری ،گفتوگو ،مشــارکت ،نوآوری در برنامههای درســی ،و
آموزش و یادگیری فعال تأکید دارند .هدف این اصول تحریک تفکر انتقادی ،ایجاد فرصتهایی برای
تغییر روشهای تدریس ،و همچنین ایجاد تغییرات در هستیشناسی معلمان و الهام به آموزگاران و
دانشآموزان برای درک و تجدیدنظر در رویههای معمول آنهاست.
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مقدمه

امروزه پیشرفتهای علمی تأثیر شگرفی بر نظامهای آموزشی جهان گذاشتهاند .استفاده از شیوهها
و روشهای جدید تدریس ،بهکارگیری اصول روانشناسی و علوم تربیتی در فرایند یاددهی -یادگیری،
ظهور و نفوذ فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی و کاربرد وسیع آنها در آموزش ،و تولید و استفاده
از انواع ابزارهای کمکآموزشــی ،هرکدام بهنوعی در فعالیتهای آموزشــی مدارس تأثیرگذار بودهاند؛
بهگونهای که ســبب تسریع و تسهیل در فرایند آموزش شدهاند .موفقیت تحصیلی دانشآموزان حاصل
تعامل همة عناصر آموزشــی اســت .برای تحقق این امر ،الزم اســت همة عناصر دخیل در این فرایند،
اعم از محیط آموزشی ،معلم ،دانشآموز ،خانواده و  ...نقش خود را به بهترین شکل ایفا کنند تا این امر
محقق شود (آزادمنش و ترکیانتبار.)1396 ،
در این ارتباط ،یکی از ابزارهای تحقق موفقیت تحصیلی ،بهرهگیری از روشهای «تدریس خالق»
اســت .تدریس خالق بر فرایندی فعال ،ابتکاری ،برانگیزاننده و چالشی اطالق میشود که در آن معلم
با بهرهگیری از قوة تصور و تخیل خود ،مجموعة فعالیتها و تکنیکهای آموزشــی را برای جذاب و
مؤثر کردن یادگیری و درگیرکردن متعلمان و ایجاد یادگیری معنیدار انجام میدهد (محبیامین.)1392 ،
به عبارت بهتر ،قلب عملکرد معلم در زمینة فرایند تدریس ،انتخاب شیوههای تدریس مناسب اوست.
معلمان باید روشهای تدریس خالق را بشناسند و از آنها در کار خویش بهره ببرند .آموزش خالقیت
به معلمان میتواند مهارتهای تدریس آنها را بهبود بخشــد .تحقیقی که به همین منظور با استفاده از
الگوهای تدریس خالق و تأثیرات این آموزش بر مهارتهای تدریس خالق معلمان انجامشده ،حاکی
از آن است که ارائة برنامة آموزشی مبتنی بر الگوهای خالق توانست سطح مهارتهای تدریس خالق
معلمان شــرکتکننده در طرح را افزایش دهد .معلمان شــرکتکننده در این طرح اظهار داشتند پس از
آشــنایی با این الگوها توانســتهاند ،جوی خالقانه در کالسها به وجود آورند و این امر باعث باالرفتن
انگیزة دانشآموزان شــده اســت .عالوه بر این ،استفاده از روشهای تدریس خالق کالس را از حالت
معلم محور خارج و فرایند تدریس را برای دانشآموزان دلچسب کرد (حسینی ،1394،ص.)140 .
با وجود اینکه در سرتاســر جهان امروز ،آموزش یادگیری خالقانه (تدریس خالق) بخشــی الزامی
در برنامة آموزش برای کودکان شده است و شور اشتیاق افراد به موضوع خالقیت و آموزش آن روز به
روز گســتردهتر میشود ،در جامعة ما ،با وجود داشتن نیروهای مستعد ،تواناییهای خالق در شاگردان
آنگونه که باید شــکوفا نمیشــود .برنامهها و روشهای آموزشی کشور ما نهتنها خالقیتپرور نیستند،
بلکــه با روشهای غیرمنطقــی و قالبی هرگونه فرصت را برای ظهور این توانایــی در دانشآموزان از
بین میبرند (حســینی ،1392،ص .)12 .پژوهشهای انجامشــده در این زمینه بیانگر آن است که هنوز
بسیاری از معلمان بیشترین زمان کالس خود را صرف ارائة مطالب یا طرح پرسشهایی میکنند که فقط
نیازمند گرداوری دوبارة حقایق سادة علمی است و تنها یک درصد از زمان صرفشده در کالس را به
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پرسشهایی اختصاص میدهند که به پاسخ خالقانه نیاز دارد .بیشتر معلمان با دادن فرصت اندک برای
پاســخگویی به پرسشها ،دانشآموزان را از دادن نظرهای متفکرانه و خالقانه دلسرد میکنند (پادروند،
 .)1392بنابراین امروزه ،با توجه به خألهایی که نظام آموزشــی ما در زمینة روشهای تدریس معلمان
دارد ،نیازمنــد تحول اساســی و عمیق در نظام آموزشــی خود و اســتفاده از دیدگاهها و نظرات مثبت
فیلسوفان بهمنظور بهبود روشهای تدریس هستیم.
1
در این راستا ،از نظریة یکی از نظریهپردازان مهم پساساختارگرا ،ژیل دلوز بهعنوان محور پژوهش،
اســتفاده شده است .فلسفة ریزوماتیک ژیل دلوز طی دهة گذشته بر جامعة غنی از آموزگاران سنتی در
سراســر جهان تأثیر گذاشته اســت .در این نوع یادگیری ،فضای آموزشی باز است و از ایدههای جدید
اســتقبال میشــود .یادگیرندگان از طریق گفتوگو ،کنجکاوی و همکاری در یادگیری پرورش مییابند
و معلمان بهعنوان راهنما و یا تســهیلکننده در فرایند اکتشــاف ایفای نقش میکنند .آنها فرصتها و
چارچوبهایی را طراحی میکنند که در آن فراگیرندگان خود به یادگیری مبادرت میکنند و ممکن است
در این راه مرتکب اشــتباه شــوند .یادگیری جدید بر اســاس این اشتباهات و ایجاد تجربههای جمعی
از طریق همکاری ســازنده بین خود فراگیرندگان و همچنین بین فراگیرندگان و مدرسان ایجاد میشود
(چارنی.)2017 ،2
اصــول ریزوماتیک دلــوز زمانی که در محیط یادگیری به کار روند ،شــیوههایی بــرای یادگیری از
طریق گفتوگو و به اشــتراکگذاری تجربههای زندگی -در زمان و فضای مناسب برای افراد ،تیمها و
پروژههــا -فراهم میکنند .این نوع یادگیری درون حوزهای از جنبشهای مداوم رخ میدهد .کشــف و
تفکر تغذیهکنندة این نوع یادگیری اســت .با توجه به فرایند شــدن کار و متعاقب آن کار گروهی افراد،
جریان و حرکت مداوم بهصورت پرســشهای جدید و طرح دیدگاهها ،منعکسکنندة این نوع یادگیری
است .درواقع بیشتر شبیه نظریة هراکلیتوس است که تغییر دائمی ،جریان داشتن و سیال بودن را سرشت
و خصلت اصلی طبیعت میدانست .به نظر او« :هیچگاه نمیتوان در یک رودخانه دو بار پا گذاشت ،از
این نظر که بار دوم رود تغییر کرده است و رود قبلی نیست .در ضمن ما هم شخص قبلی نیستیم که پا
در رودخانه گذاشــته بودیم» (ادمولو ،2011 ،3ص ،)203.لذا در فلسفة دلوز مشارکتها زمانی که بیشتر
مورد نیاز هستند و افراد و اعضای جدید و دیدگاههای آنها را آزادانه میپذیرند ،شکل میگیرند .هرگاه
دیدگاهها روند خود را تغییر دهند ،جریان یادگیری نیز تغییر میکند (چارنی.)2017 ،
بــا توجه به مــوارد مطرحشــده ،ظرفیت گســتردهای برای اســتفاده از کارهای دلــوز برای کمک
به سیاســتگذاری موضوعهای مربوط بــه آموزش معلمان ،دانشآموزان و نظریهپردازان آموزشــی و
محققــان وجــود دارد و بهرهگیری از آنها این امکان را فراهم میکند که به روشهای تدریس فعلی در
آموزشوپرورش با دید انتقادی بنگریم و به لزوم تغییراتی که آموزشوپرورش امروز و مدرسههای ما
به آن نیازمندند ،واقف شــویم.
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در راستای پژوهش حاضر ،برخی پژوهشهای داخلی و خارجی نیز صورت گرفتهاند؛ از جمله:
محبیامین ( )1392در پژوهش خود ،با عنوان «شناسایی فرهنگ تدریس و الزامات تدریس خالق
در دانشــگاه» ،به بحث پیرامون بهکارگیری روشهای تدریس خالق در آموزش عالی پرداخته و معتقد
اســت :روش آموزش و یادگیری بین فرهنگهای مختلف متفاوت اســت و نظام آموزشــی ،بازتابی از
فرهنگ جامعه ،نیازها ،آرزوها و ماهیت دانش موجود در جامعه محسوب میشود.
جبلی آده و سبحانی ( )1391در پژوهش خود با عنوان «تأثیر بهکارگیری روشهای تدریس خالق
بر خالقیت دانشآموزان پایة چهارم ابتدایی اســتان گلســتان» ،به بررســی تأثیر بهکارگیری روشهای
تدریس خالق بر خالقیت دانشآموزان میپردازند .به نظر این محققان ،بهکارگیری روشهای تدریس
خــاق بر انعطافپذیری ذهن دانشآموزان تأثیر معنــادار دارد و انعطافپذیری ذهن دانشآموزانی که
معلمانشــان روشهای تدریس خالق را به کار گرفتند ،از انعطافپذیری ذهن دانشآموزان گروه گواه
بیشتر بود.
نیکنشان ،نصراصفهانی ،میرشاه جعفری و فاتحیزاده ( ،)1389در پژوهشی به بررسی میزان استفادة
اســتادان از روشهای تدریس خالق و ویژگیهای خالقانة مدرسان دانشگاه از نظر دانشجویان دارای
استعداد درخشان پرداختند .نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد ،متخصصان در خصوص روشهای
تدریس بر سه مقوله شامل :کاربرد روش تدریس فعال ،روشهای تدریس خالق ،و روشهای تدریس
مشارکتی تأکید کردهاند.
ایمانزاده ( )1387در پژوهش خود با عنوان «بررسی مبانی دیدگاه معرفتشناختی ژیل دلوز و نقد
آن بر اساس معرفتشناسی صدرایی» به تبیین دیدگاه معرفتشناختی ژیل دلوز پرداخت و در نقد خود
به عناصری در رویکرد صدرایی اشاره کرد که در تقابل با رویکرد دلوز است .محقق نتیجه گرفته است،
معرفتشناسی دلوزی اصول بازنمایی ،سلسلهمراتب و انضباط را که مورد تأکید معرفتشناسی صدرایی
است ،بهطور کامل رد میکند.
سجادی و ایمانزاده ( )1388در مقالة خود با عنوان «بررسی و تبیین فضای ریزوماتیک و داللتهای
آن در برنامة درســی» پس از مفهومشناســی ریزوم و اصول حاکم بر آن ،به تبیین فضای ریزوماتیک و
هموار دلوز ،بهعنوان هسته و اساس فلسفة ژیل دلوز پرداخته و سپس کاربرد این فضا را در برنامة درسی
و روششناسی تحقیق مورد بحث و بررسی قرار دادهاند.
ســجادی و باقرینــژاد ( )1390در پژوهش خود با عنوان «رویکــرد ریزوماتیک به معرفت و نقد
چالشهای آن برای تربیت اسالمی» اذعان دارند :رویکرد پستمدرنیستی دلوز به معرفت که برآمده از
هستیشناسی متکثر و شکستة اوست ،تقابلهای بسیار جدی با هستیشناسی و معرفتشناسی اسالمی
دارد و این دو جهانبینی و دو ایدئولوژی ناســازگارند .نسبیگرایی و شکاکیت افراطی ،حقیقتستیزی
و نفی فرا روایتها ،عقلســتیزی ،انکار فهم مشترک و معرفت جهانشمول ،نفی علیت و تأکید صرف
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بر وجه تولیدی اندیشــه ،افقی و عرضی صرف دانســتن معرفت ،و مواردی از این دســت ،نشاندهندة
تقابلهای صریح و جدی این رویکرد با بعد معرفتی تربیت اسالمی است.
حقوردی ( ،)1390در پژوهش خود با عنوان «تحلیل و نقد رویکرد ریزوماتیک بر اســاس فلسفة
اشراق» ،به مقایسه دیدگاههای تربیتی آن دو پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تربیت ریزوماتیک
و تربیت بر اســاس فلســفة اشــراق هر دو بازنمایی در یادگیری را رد میکنند و از ساختارهای خشک
در آموزشوپرورش انتقاد میکنند .اما تربیت ریزوماتیک با ویژگیهایی که دارد ،بســیاری از مؤلفههای
تربیت اشراقی را به چالش میکشد.
ســجادی و ایمانزاده ( )1391در پژوهش خود با عنوان «تبیین و تحلیل داللتهای تربیتی دیدگاه
معرفتشــناختی ژیل دلوز و نقد داللتهای آن برای تعلیموتربیت» ،به بررســی ویژگیهایی همچون
قلمروزدایی ،بازقلمروســازی ،شــدن ،نشانهشناســی ،نفی بازنمایی ،رد تصور جزمی اندیشــه و  ...در
اندیشــههای پساســاختارگرایانة دلوز پرداختند و پیامدهای آن را در حوزة تعلیموتربیت مورد بحث و
بررسی قرار دادند.
در زمینة پژوهشهای خارجی نیز میتوان به این موارد اشاره کرد:
مارتین ،)2018( 4در پژوهش خود با عنوان «هویتهای حرفهای و شــیوههای آموزشی» ،به بحث
پیرامون مفهوم شــدن از منظر دلوز و کاربرد آن در مؤسسههای آموزشی میپردازد .به نظر محقق ،دلوز
مفهوم شدن را بهعنوان جایگزینی برای مدلهای سلسلهمراتبی ارائه میدهد.
کرونژ ،)2018( 5در پژوهشــی اســتلزامات تربیتی ریزوماتیک برای یادگیری تلفیقی را مورد بحث
و بررســی قــرار میدهد .به نظر محقق در محیــط وب همه تولیدکنندة دانش هســتند .به این معنی که
دانشآموزان نیز بهطور خودکار دانش تولید میکنند.
چارنــی ( ،)2017در پژوهــش خود به مطالعة موردی تجربیات زندة یک مدرســة توانبخشــی در
کالیفورنیا میپردازد که به شیوة ریزوماتیک اداره میشود .محقق از طریق مصاحبه با همة کارکنان مدرسه،
از قبیل مدرسان ،پزشکان و پرستاران ،تأثیرات یادگیری ریزوماتیک را در این مدرسه تجزیهوتحلیل کرده
اســت .یافتههای این محقق بیانگر آن اســت که در این مدرسه کارکنان با به اشتراک گذاشتن تجربیات
خود در زمینههای متفاوت و با اســتفاده از اصــول ریزوماتیک ،همانند ارتباط ،چندگانگی ،ناهمگونی،
نقشــهبرداری و  ...با هم کار میکنند ،هماهنگ میشــوند ،تأثیر میگذارند و تأثیر میپذیرند لذا کارایی
مدرسه به طرز چشمگیری افزایش یافته است.
در جمعبندی پیشینهها دو نوع جهتگیری را میتوان مشاهده کرد:
 .1پژوهشهایی که در زمینة معرفتشناسی دلوز انجام شدهاند ،بیشتر ناظر بر مقایسة معرفتشناسی
دلوز با نظرات برخی فیلســوفان از قبیل مالصدرا (ایمانزاده )1387 ،و شیخ اشراق (حقوردی،
 )1390هستند.
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 .2پژوهشهایی که در زمینة تدریس خالق انجام شــدهاند ،معطوف به بررسی نقش خالقیت معلم
در رشــد خالقیت دانشآموز و یا بررسی تأثیر برنامههای رشد خالقیت در افزایش مهارتهای
معلم هستند.
با عنایت به اینکه در زمینة ماهیت تدریس خالق و اســتفاده از دیدگاهها و نظرات مثبت فیلسوفان
در حوزة تدریس خالق (اندیشههای ژیل دلوز) پژوهشی انجام نشده است ،میتوان آن را نوآوری این
پژوهش محسوب داشت .با توجه به موارد مطرحشده ،از آنجا که تحقق تدریس خالق ،مستلزم بازنگری
در مؤلفههای تدریس خالق اســت و در این ارتباط ،ژیل دلوز با ارائة مدل ریزوماتیک خود بهگونهای
مدل خطی و سلســلهمراتبی عناصر تربیتی چون معلم -دانشآموز ،معلم -والدین و غیره را زیر سؤال
برده اســت ،لذا محقق در پژوهش حاضر ســعی داشته است ،با تکیهبر اصول ریزوماتیک دلوز ،الگوی
تدریس خالق را حسب این اصول شرح دهد ،تا ضمن آشکارسازی برخی کاستیها و خألهای موجود
در تدریس معمولی ،افقهای جدیدی در راه تحقق تدریس خالق ترسیم کند.

روششناسی تحقیق

برای نیل به هدفهای پژوهش ،از روشهای تحلیلی (مفهوم) و اســتنتاجی بهتناســب اســتفاده
شــد .محقق درصدد اســت ،با اســتفاده از روش تحلیل مفهوم ،ویژگیهای عناصر تدریس خالق را
بازشناســی و تحلیل کند .تحلیل مفهوم ،تحلیلی است که ما بهواسطة آن به فهم معتبر از معنای عادی
یک مفهوم یا مجموعهای از مفاهیم مرتبط دست مییابیم .درواقع تحلیل مفهومی ناظر است بر فراهم
آوردن تبیین صریح و روشن از معنای یک مفهوم بهواسطة توضیح دقیق ارتباطهای آن با سایر مفاهیم
و نقش آن در اعمال اجتماعی ما که داوریهایمان دربارة جهان را شــامل میشــود .تحلیل مفهومی
تالشــی در جهت تغییر مفاهیم ما نیســت ،بلکه کوشــش برای فهم آن است .از آنجا که مفاهیم ما در
زبان ما تجســم یافتهاند ،فنون تحلیــل مفهومی فنونی برای آزمون دقیق معنای اصطالحات هســتند
(کومبز و دنیلز ،1387/1991 ،6ص.)47 .

همچنین محقق درصدد اســت ،با رویکردی اســتنتاجی از نوع قیاســی ،به استنتاج الگوی تدریس
خالق بپردازد .این روش دارای الگوی پیشرونده و پسرونده است .در الگـوی پیشرونده ،از مـبانی
فلســــفی و متافیزیکی حرکت و به اســتنتاج آرا و عناصر تربیتی (هدفها ،محتوا و روشها) پرداخته
میشــود و در الگوی پسرونده مسیر حرکت برعکس است (باقری ،سجادیه و توسلی ،1389 ،صص.
 .)122-124در این پژوهش از نوع پیشرونده (از نظر به عمل) بهره گرفته شــده اســت .به این طریق
میتوان از مبانی فلســفی اصول ریزوماتیک ژیــل دلوز و همچنین تحلیل تدریس خالق به داللتهای
تربیتی در آموزش دست یافت.
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فعالیتهایی که به تدریس منجر میشــوند ،بر تعامل سه رکن اصلی ،یعنی مربی ،فراگیرنده و مواد
درســی استوارند .زمانی که یکی از این سه رکن نباشد ،عمل تدریس به وقوع نمیپیوندد .درک درست
روابط کیفی بین ســه عامل فوق حکایت از آن دارد که مربی نمیتواند با در اختیار داشــتن یک کتاب
درســی بر اســاس راهنمای کتاب کار ،تدریس را پیش ببرد بلکه عمل تدریس فرایندی پویا و در حال
تغییر است و با تغییر در هر یک از عوامل تدریس ،یعنی مربی ،فراگیرنده و مواد درسی ،کیفیت تدریس
نیز تغییر میکند .در نتیجه شیوة بهکارگیری فنون و روشهای تدریس برحسب عوامل تغییریافته تعیین
میشوند .به همین دلیل با تدریس برخورد هنرمندانه میشود .خالقیت معلمان در کالس درس ،به مدل
ســهبعدی خالقیت معلم مربوط میشــود (نمودار  )1که شامل ســه جزء درونی است :تدریس خالق؛
آموزش خالقیت؛ یادگیری خالق .بهطور عملی ،این مدل نشان میدهد چگونه معلم بین تدریس خالق،
آمــوزش خالقیت و یادگیری خالق در یک محیط آموزشــی تعامل برقــرار میکند .بدین ترتیب مفهوم
تدریس خالق به علت تکثر معانی موجود ،پیچیده به نظر میرسد .پژوهشگران مختلف مفهوم تدریس
خالق را با تمرکز بر خالقیتی که در مدارس روی میدهد و یا اقدامات خالقانة معلمان ،مورد واکاوی
قرار دادهاند .در ادامه مهمترین دیدگاهها و رویکردهای این صاحبنظران مورد بررســی قرار خواهند
گرفت:
8
7
لین ( )2011تدریس خالق را از ســه دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار میدهد :یادگیری خالق ،
تدریس خالق و تدریس برای خالقیت (آموزش خالقیت) .9او با اشاره به این دیدگاهها از آنها بهعنوان
«پداگوژی خالق» یاد میکند.
تدریس
خالق

پداگوژی
خالق
یادگیری
خالق

آموزش
خالقیت

نمودار    .1مدل سه بعدی خالقیت معلم در کالس های درس                                                                                                                                           
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بــه نظر لین دیدگاه اول ،یعنی یادگیری خالقانه ،بخش مهمی از پداگوژی خالق اســت ،زیرا روی
فعالیتهای کودکان تمرکز دارد .یادگیری خالق ،کنجکاوی ذاتی کودک در تحصیل را در برمیگیرد (لین،
 .)2011این نوع یادگیری از طریق مشــاهدات و اکتشــافاتی صورت میگیرد که برای پداگوژی خالق
ضروریاند.
به بیان دیگر ،یادگیری خالق آنگونه یادگیری اســت که شــامل درک و آگاهی جدید میشــود .به
یادگیرنده اجازه میدهد از فراگیری ذهنی فراتر رود و بر مهارتهای تفکر متمرکز شــود .این شــیوه که
بر اســاس توانمندسازی و محوریت یادگیرنده بنا شــده ،در نقطة مقابل بازنمایی است (کاچیا ،فراری،
آلماتکا و پونی .)2010 ،10یادگیری خالق فرصتی برای توسعة توانمندی دانشآموزان ایجاد میکند .از
جمله به دانشآموزان اجازه میدهد ،تفکر خود را توســعه بدهنــد و تصمیمات و راهحلهای خود را
بیابند .همچنین برای دانشآموزان این موقعیت را فراهم میکند که بهطور مستقل یاد بگیرند و ایدهها،
دیدگاهها ،پیشــنهادها و مشــاهدههای خود را از طریق فعالیتهای گوناگون ،به اشتراک بگذارند (لین،
.)2011
در دیدگاه دوم ،تدریس خالقانه بر تدریس و اقدامات معلم متمرکز اســت (لین ،2011 ،ســویر،11
 .)2006 ،2004لیــن به تدریس خالق بهعنوان روشــی خالق ،نوآورانه و تخیلی برای آموزش اشــاره
میکند.
ســویر نیز بر توانایی معلم خالق در استفاده از عناصر بدون برنامهریزی قبلی در آموزشوپرورش
تأکیــد میکند .هنگام تدریس خالقانه ،معلم با اســتفاده از قوانین بــدون برنامهریزی قبلی ،لحظهای و
خودبهخــود عمــل میکند .معلم معمولی ممکن اســت یک درس را برنامهریزی کرده باشــد ،اما معلم
خــاق آنقدر شــجاعت دارد که با توجه بــه ایدههایی که از دانشآموزان به دســت میآورد ،درس را
تغییر دهد و به روش دیگری آن را به پایان برســاند (ســویر 2004 ،و  .)2006تدریس خالق میتواند
بهعنوان یک فرایند ســاخت دانش شــناخته شــود که در زمینة یادگیری منحصربهفرد و معنیدار است
(رینکویچ .)2011 ،12این فرایند به نقش معلم بهعنوان شخص مسئول هدایت دانشآموزان در ساخت
دانش اشــاره دارد .گفته میشــود تدریس زمانی خالق است که معلمان دانش را در رویکردهای جدید
یا منحصربهفرد ترکیب کنند و فرایندهای جدیدی را بهمنظور تحریک اندیشه برای تولید نتایج مطلوب
بسازند (ریلی،لیلی ،برامول و کرونیش.)2011 ،13
به نظر لو و چن ،)2012( 14معلمان میتوانند از طریق تدریس خالق ،و با اســتفاده از تکنیکهای
مناســب و انعطافپذیر ،در ایجاد یک محیط آموزشی هیجانانگیز مؤثر باشند و به توسعة مهارتهای
خالق دانشآموزان کمک کنند.
در ایــن زمینــه ،ریلــی و همــکاران  ،تدریس خالقانــه را بر مبنای شایســتگی معلمــان بهعنوان
تواناییهایشان برای ادغام دانش ،مهارتها و نگرشها از طریق ترکیبی از دانش موجود با روشهای
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جدید یا منحصربهفرد ،برای تولید نتایج پسندیده تعریف میکنند.
از نگاهــی دیگر ،تدریس خالق اســتفادة خالق معلــم از تکنیکها ،ابزارها ،مــواد و روشها در
تدریس ،مانند استفاده از مواد درسی و وسایل کمکآموزشی متفاوت ،برای افزایش درک دانشآموزان،
ارائــة مثالهای متنوع ،ارائة مطالب جدید برای دعوت دانشآموزان به تفکر ،اســتقبال از پاســخهایی
که منحصربهفرد ،عملی و مجرب هســتند ،رفتن فراتر از متن ارائهشــده هنگام توضیح دادن ایدهها به
دانشجویان و کمک به دانشآموزان با استفاده از پشتیبانها و کمکهای آموزشی هدفمند تعریف شده
اســت (مانائیس،2017 ،15ص .)2 .در این نگاه میتــوان گفت :روشهای تدریس خالق معلمان نوعی
بازنمایی از رویکردهای تدریس کســالتآور و بیروح نیستند ،بلکه جنبههایی از هویتهای حرفهای
مربوط به شغل معلمیاند که باعث میشوند ،تواناییهای آموزشی آنها از طریق ویژگیهای فکورانه،
ارزیابی انتقادی و یادگیری حرفهای و خالقانة مداوم توسعه یابند (سلکریک و کیمی.)2017 ،16
تغییر فناوری ،نیازمند مراکزی اســت که بر یادگیری عمیق تأکید دارند .بنابراین تدریس باید خالق
ن نشــده باشــد .اگر جریان کالس درس از قبل بهوسیلة مربی و متربی تعیین شده
باشــد و از پیش تعیی 
باشد ،آنان قادر به ساختن دانش نیستند و امکان رشد برای آنان وجود ندارد (پرکینز ،2004 ،17ص.)40 .
تدریس خالق میباید نیازهای پیچیدة آموزشی را از جمعیت فراگیرنده برطرف کند .تدریس خالق باید
شرایطی را به وجود آورد تا افراد از فرصتهایی که با آنها مواجه هستند ،سود ببرند ،راهحلهای جدید
پیدا کنند و بر مشکالتی که دارند ،فائق آیند .در این صورت آنها از آنچه در اطرافشان میگذرد سؤال
میکنند و تصورات خود را رشد و ارتقا میدهند (هاسگر و بیالسا.)2009 ،18
چشمانداز سوم و آخرین ،آموزش یا تدریس برای خالقیت است .آموزش برای خالقیت بهعنوان
«شــکلهای تدریســی که بهمنظور ایجاد تفکر خالقانه یا رفتار خالق در جوانان در نظر گرفته شدهاند،
تعریف میشود» .به عبارت بهتر ،تدریس برای خالقیت به استفادة خالق معلمان از تکنیکها ،ابزارها،
مواد و روشها در تدریس اشاره دارد تا خالقیت دانشآموزان را توسعه دهد ،با استفاده از روشهایی
دانشــجویان را بهطــور فعاالنه به فکر وادارند ،یا ایدههای جدیــدی را در عمل پیاده کنند و یا به آنها
واکنــش نشــان دهند .این امــر از طریق دادن وظایف مختلف به دانشآموزان میســر میشــود و آنها
برای حل مشــکالت خود از راههای مختلف مانند توفان مغزی ،بازتاب ،تجزیهوتحلیل و نشــان دادن
روابط علت و معلول استفاده میکنند .بهعالوه ،معلمان با ارائة فعالیتهای زیر ،تفکر تخیلی و خالقانة
دانشجویان را به کار میگیرند:
 éدادن موقعیتهای مختلف به دانشآموزان تا آنها بتوانند منابع و ایدههای نوآورانه را بیابند.
 éارائة وظایفی که دانشآموزان را به ایجاد جایگزین و دستیابی به سبکهای جدید قادر سازند.
 éارائــة مواد آموزشــی بهمنظــور تحریک کنجکاوی دانشآمــوزان برای یادگیــری و تخیل آنها
(مانائیس ،2017 ،ص.)2 .
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با وجود این ،آموزش برای خالقیت به تدریس خالقانه نیاز دارد .برای اینکه بتوانید خالقانه تدریس
کنیــد ،باید از ظرفیت خالقانة خود بهره بگیرید .لذا ،ظرفیت شــخصی معلمان برای تدریس خالقیت
مطرح میشود .تدریس خالق یا آموزش خالقیت ممکن نمیشود ،مگر اینکه معلمان یادگیری خالق را
درک کنند و آن را بهعنوان یک ویژگی مثبت و سرمایه در کالس درس ببینند (کاچیا و همکاران.)2010 ،
از دیدگاه دیگر ،نقشهای معلمان خالق پیچیده است و از طریق تمرکز بر تجربه ،تعامل و تفکر ،از
طریق برقراری ارتباط مؤثر بین مدارس و بخشهای متفاوت فرهنگی و خالق ،و از طریق مشارکتهای
خالقانه به دست میآیند (کرمین .)2009 ،19یادگیری نیز در محیطی فرهنگی و اجتماعی صورت میگیرد.
درمجموع تدریس خالق دارای سه بعد است که عبارتاند از :ویژگیهای شخصیتی معلم و دانشآموز؛
راهبردهای آموزشی (پداگوژی) که باید به کار گرفته شوند؛ ویژگیهای محیط شامل مدرسه ،کالس درس
و خانواده (نمودار  .)2تعامل بین این سه بعد نقش مهمی دارد که در ادامه به شرح کامل آنها میپردازیم:
ها
ویژگی ی محیط

شآ

تدریس
خالق

موز)

خ
صو

ت شخصیتی (م
علم
صیا
 ،د نا
پداگوژی

نمودار     .2ابعاد مختلف تدریس خالق                                                                                                                                           

الف) ویژگیهای شخصیتی معلم و دانشآموز

 .1ویژگیهای معلم خالق

گروهی از محققان ویژگیهای شخصیتی خاصی از معلمان خالق را شناسایی کردهاند ،خودکفایی
معلمــان ،انعطافپذیری در مقابــل تجربههای جدید ،گرایش به تصور و تخیــل و چیزهای عجیب و
ناآشنا ،داشتن روحیات انگیزشی و احساسی ،بلندپروازی ،تردید و حس کنجکاوی ،عدم انطباق ،تمایل
به پیچیدگی ،جهتگیری زیباییشناسی ،انعطافپذیری افکار و تواناییها ،خطرکردن (ریسکپذیری)،
اســتقامت در برخورد با مشکالت ،تمایل به یادگیری و جذب تجربیات جدید ،اعتمادبهنفس و داشتن
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ِ
تمایــات قوی برای کســب دانش جدیــد ،از یافتههای این محققان بود .معلمان خالق ،با مشــارکت
در کارگاههــای آمــوزش عالی ،دائم ًا اطالعات خود را به روز میکننــد ،و در تدریس خود از خالقیت
بیشتری بهره میگیرند .آنها دارای حس قوی مشاهده ،استنباط ،و حساسیت هستند .معلمان خالق به
تفکر عادت دارند و تفکر خود را فرایند ترکیب اطالعات و روشــن کردن شــعلة خالقیت در شاگردان
قلمداد میکنند .معلمان خالق حس شــوخطبعی دارند و این حس از فشــار وارده بر شاگردان میکاهد
و واکنشهای فعال آنها را تقویت میکند .اگر موضوعهای درســی با شــوخطبعی آمیخته شوند ،توجه
شاگردان را جلب میکنند و آنها متوجه میشوند که یادگیری میتواند لذتبخش باشد (هورن ،هانگ،
چانلین ،چانگو و چو.)2005 ،20
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 .2ویژگیهای دانشآموزان خالق

دراپو )2014( 21ویژگیهای زیر را برای دانشآموزان خالق برشمرده است:
 éایدههایی را مطرح میکنند که سایر دانشآموزان به آنها فکر نمیکنند.
 éدوست دارند مسیر درک و فهم مطالب را خود انتخاب کنند.
 éسؤالهایی را مطرح میکنند که ممکن است به نظر خارج از موضوع یا مضحک به نظر برسند.
 éاز تکالیف باز لذت میبرند.
 éترجیح میدهند دربارة ایدهها بحث کنند نه حقایق.
 éترجیح میدهند روشهای جدیدی را برای رسیدن به یک مشکل به جای روشهای پذیرفتهشده
امتحان کنند (ص.)6 .
ویلسون )2018( 22نیز خصوصیات دانشآموزان خالق را اینگونه توصیف میکند:

 éمیتوانند بین ایدههای بهظاهر بیارتباط ،ارتباط برقرار کنند.
 éمیتوانند برای ایجاد ایدهها یا محصوالت جدید ،عناصر تفکر را تغییر دهند.
 éایدهها و راهحلهای متفاوتی برای مسائل دارند.
 éغالبــ ًا درگیر بهبود یا اصالح ایدهها ،افکار یا محصوالت موجود یا ایدهها یا محصوالت دیگران
هستند.
 éاز متفاوت بودن نمیترسند و برای آنها ایدهها مهمتر از پذیرش عموم هستند.
 éسؤالهای بسیاری در سنین اولیه مطرح میکنند  -این روند معمو ًال از دوران کودکی تا بزرگسالی
ادامه مییابد .اینها بچههایی هستند که دیگران را با سؤالهای عجیب خود شگفتزده میکنند.
 éغالب ًا معلمان ،نویسندگان کتابهای درسی ،متخصصان و صاحبانقدرت را به چالش میکشند.
 éگاهی پاسخها و راهحلهای غیرمنتظره ،آیندهنگرانه ،عجیبوغریب یا حتی مضحک مطرح میکنند.
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ب) پداگوژیهایی که باید به کار گرفته شوند
معلم خالق از مجموعهای از روشها و راهبردها برای بهبود کار خود و درنهایت تدریس خالقانة
خود اســتفاده میکند که شــرح همة آنها در اینجا مقدور نیست .لذا به توضیح و تفسیر مهمترین آنها
میپردازیم:
 .1یادگیری دانشآموزمحور
یادگیری دانشآموزمحور یک رویکرد یادگیری است که بهطور گستردهای با نظریههای «سازندهگرایی»
ارتباط دارد و توســط آن پشتیبانی میشود .این رویکرد از روشهای نوآورانة تدریس به شمار میرود
و هدف آن ترویج نوعی یادگیری است که دانشآموزان بهطور جدی بهعنوان شرکتکنندگان فعال ،در
یادگیری خود درگیرند و مهارتهای قابلانتقال مانند حل مسئله ،تفکر انتقادی و تفکر خالق را تقویت
میکننــد .یادگیری دانشآموزمحور بر این عناصر تکیه دارد :تأکید بر یادگیری فعال و نه غیرفعال؛ تأکید
بر یادگیری و درک و فهم عمیق؛ افزایش مسئولیتپذیری از طرف دانشآموز؛ افزایش احساس استقالل
در یادگیرنده؛ وابستگی متقابل بین معلم و یادگیرنده؛ احترام متقابل در رابطه بین معلم و شاگرد؛ و داشتن
رویکرد خالقانه در فرایند آموزش و یادگیری از سوی معلم و یادگیرنده (اوینام.)2017 ،23
 .2حمایت از کارتیمی
معلمــان فکور تیمهای کاری ایجاد میکنند و میکوشــند دانشآموزان حضــور در گروه کاری را
بهعنــوان چالش ،اما با اطمینان تجربه کنند .اعضای گروههای کاری به تبادل ایدهها و تفکرهای جدید
میپردازند و گرچه هدف مشــترکی دارند ،اما تخصص و ســبکهای تفکر گوناگونی بین آنها وجود
دارد .معلمــان از پویایی کارگروهها حمایت میکنند و با کمک به دانشآموزان برای درک و تخصص و
ذهنیت یکدیگر ،آنها را تشویق میکنند در جستوجوی هدفهای گروه خود از یکدیگر کمک بگیرند
(جیمیز.)2015 ،24
 .3ارتباط بین محتوای آموزشی و زندگی واقعی
یادگیری واقعی ،یادگیری طراحیشده برای اتصال دانشآموزان در مدرسه به موضوعات ،مشکالت
و برنامههای کاربردی در دنیای واقعی اســت .تجربههــای یادگیری باید پیچیدگیها و ابهامات زندگی
واقعی را آشــکار کنند .کودکان به دنبال تولید گفتمان ،محصوالت و اجرای کارهایی هســتند که ارزش
یا معنایی فراتر از موفقیت در مدرســه دارند .تجربیاتی که کودکان را به ســاختن معنا از یادگیری خود
تشــویق نمیکنند ،بهسرعت فراموش میشــوند .هدف هرگونه تجربة یادگیری باید فهماندن واقعی هر
کار ،درس و واحد باشد تا دانشآموزان بتوانند مهارتهای حل مسئله و اعتماد به تواناییهای یادگیری
خود را توسعه دهند .تنها با اطمینان به این امر است که کودکان پس از آن قادر به استفاده از مهارتها
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و دانشها خارج از کالس درس میشــوند .بهمنظور آمادهسازی دانشآموزان برای زندگی در خارج از
مدرسه ،ما به توسعة راهبردهایی نیاز داریم تا با کمک آنها ،شاگردان بتوانند یادگیری خود را معنیدار
کنند .این کار با ایجاد ارتباط بین یادگیری قبلی و یادگیری جدید ،و ارتباط بین موضوعها میسر میشود
(پیرس.)2016 ،25
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 .4طرح سؤالهای چالشی و تفکر جانبی
معلمان کارهایی به دانشآموزان خود محول میکنند که با اســتعدادها ،ســطح آگاهی و عالقههای
آنها ،همخوانی داشته باشند .کارهایی که جذاب باشند ،اما از نظر دشواری بهگونهای نباشند که شاگردان
سراسیمه و ناامید شوند یا از توان بیفتند .انتخاب سطوح بهینهای از چالش متناسب با مهارت شاگردان،
مهم و ارزشمند است (جیمیز.)2015 ،
خالقیت شــامل درخواست و تالش برای پاسخ دادن به سؤالهای واقعی است .معلم خالق کسی
است که سؤالهای باز پاسخ استفاده میکند و به دنبال تحریک شاگردان در کالس درس و تشویق درک
عمیقتر و تفکر جانبی اســت .در زمینة تدریس خالق ،هم معلم و هم شــاگرد باید در این فرایند تفکر
تخیلی ،شــامل تولید ســؤالهای چالشبرانگیز و غیرمعمول و ایجاد پاسخهای احتمالی ،درگیر شوند
(کرمین.)2004 ،
 .5برانگیختن مشارکت کامل و بازاندیشی مداوم
برای مطالعة عمیق در یک حوزه ،متربیان باید آموزشهایی را برای اکتشــاف و کشف تجربه کنند.
بکوشــید فرصتی برای توســعة مهارتهای مدیریتی به آنها بدهید تا آنها بتوانند مســتقل عمل کنند.
مشارکت کامل آنها را میتوان با اتکا به عالقهها و احساسات آنها ،با درگیر کردن آنها در تجربههای
تخیلی ،و با اتصال یادگیری آنها به زندگیشان تقویت کرد .شما متوجه خواهید شد که شاگردان به این
نتیجه رسیدهاند که سؤالهایشان باید تغییر کنند .آنها شروع به پرسیدن بیشتر میکنند ،بیشتر میاندیشند
و راههــای دیگر را برای رســیدن به یک کار یا نشــان دادن یادگیری خود بازتــاب میدهند .زمانی که
شــما برای اصالح و بهبود یادگیری تالش میکنید ،تغییرات بین تعاملها و بازتابها در کالس درس
قابلتوجه اســت .توانایی دادن و دریافت انتقاد بخش مهمی از خالقیت اســت و شــما باید از طریق
بازخورد حمایتی و صادقانه ،آنها را ارزیابی کنید (گرینجر و بارنز.)2006 ،26
 .6آزادی
معلمان با دادن آزادی به شــاگردان ،زمینة چگونگی دستیابی به هدفهای تعیینشده را برای آنها
فراهم میآورند .دانشآموزان با داشتن آزادی انگیزه پیدا میکنند و تعاملهای خود را افزایش میدهند
(جیمیز.)2015 ،
شمارة ë 69
سال هجدهم ë
بهار ë 1398

73

نشریة علمی ـ پژوهشی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

تبیین الگوی تدریس خالق مبتنی بر اصول ریزوماتیک ژیل دلوز

 .7متنوع کردن روش تدریس
گرچه تدریس خالق واقعی شامل سفارشی کردن تدریس بر اساس محیط یادگیری خاص است ،اما
اضافه کردن عنصر شگفتی نیز روش خاصی برای تدریس خالقانه است .اگرچه مزایای غیرقابلانکاری
برای روالها و شیوههای مشخص در تدریس وجود دارند ،برنامهریزی برای رویدادهای شگفتانگیز و
جدید ،مانند پوشیدن لباس شخصیتها برای تدریس درس تاریخ ،خواندن گزیدهای از نوشتههای خود
معلم ،و یا مشارکت با همکار در یک نمایش کوتاه ریاضی که یا فیلمبرداری شده است و یا در کالس
اجرا میشود ،راهی برای ارتباط با دانشآموزان است.
پیشــنهاد دیگر برای جذب دانشــجویان ،شــروع هر کالس با واقعیتهای روزمره است؛ حتی اگر
آن واقعیتها با موضوع درس ارتباطی نداشــته باشند .این گونه فعالیتها میتوانند به ترویج یادگیری
مادامالعمر کمک کنند ،زیرا به دانشــجویان نشــان میدهند که شما عالقههای دیگری خارج از موضوع
درس خود دارید .این روش بهویژه برای شــاگردانی که ممکن اســت عالقة زیادی به موضوع نداشــته
باشند ،مفید است (رینکویچ.)2011 ،
 .8آمادگی برای پذیرش ریسک در فرایند تدریس
هنگامیکه نگرشی از پذیرش خالقیت شکل میگیرد ،باید تمایل به ریسک در افراد باال رود .با توجه
به ریسکپذیری ،مربیان نباید تحت تأثیر و فشار نظام پاسخگویی و استانداردها قرار بگیرند ،بلکه باید
سطحی از اعتماد به مربیان وجود داشته باشد .اعتقاد بر این است که مزایای ایجاد یک محیط آموزش
و یادگیری خالق ارزش آن را دارد که برایش وقت و تالش صرف شود .در درازمدت ،اختصاص چنین
ســرمایهگذاریهایی با ارزش است و به ایجاد یادگیری جذاب و معنیدار منجر خواهد شد (رینکویچ،
.)2011
ج) محیطها و فضاهایی که بر تدریس خالق معلم تأثیرگذارند
 .1کالس درس خالق
نقطة شــروع در یادگیری خالق ،کالس درس و محیط کالس درس اســت .شرایط عمومی کالس
درس خالق عبارتاند از :ایجاد محیطی امن؛ حمایت از ایدههای غیرمعمول؛ ارائة انتخاب ،استفاده از
راهبردها و تکنیکهای خالقیت؛ تشویق راهحلهای چندگانه؛ نوآوری و ارائة بازخورد سازنده (دراپو،
 ،2014ص .)30.دانشآموزانی که در یک محیط خالق یاد میگیرند -در معرض فعالیتها و تکلیفهای
خالقانة قرار میگیرند و تفکر خالقانة معلمان خود را در نظر میگیرند -به متفکر خالق تبدیل میشوند
(ویلیامــز و یانگ .)1999 ،27برای ایجاد محیط یادگیری خالقانه برای دانشآموزان ،آشــنا کردن آنان با
تفکر انتقادی و مهارتهای تفکر خالق برای موفقیت دانشآموزان ضروری است (جنسن.)2013 ،28
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 .2محیط سازمانی
افزایش ارتباطها در فضای همکاری نیازمند تغییر ســاختار ســازمان از حالت سلســلهمراتبی به
ســاختاری اســت که در آن ،بر کار تیمی به جای رتبهبندی تأکید شــده است .در این حالت ارتباط بین
همکاران افزایش مییابد و ایدههای خالقانة بیشتری مورد بررسی قرار میگیرند .این امر هنگامی محقق
خواهد شد که موانع جداییناپذیر بین سطوح سازمانی حذف شوند .حذف موانع به این معنی است که
همة همکاران فرصت دارند با ایدههای جدید در این زمینه مشارکت داشته باشند .در بحث باز ،تشویق
و پاداش درونی باید مدنظر قرار گیرد .تنها در این صورت است که تدریس خالقانه میتواند مؤثر واقع
شود (هورن و همکاران .)2005 ،ویلیامز و یانگ ( )1999نشان دادند که ساختارها و سلسلهمراتب سنتی
در مقابل خالقیت مقاومت میکنند.
با واکاوی روش تدریس خالق ،موارد زیر را میتوان در زمرة تفاوتهای روشهای تدریس خالق
و روش تدریس سنتی قلمداد کرد:
 éدر روش سنتی محور اصلی در کالس معلم است ولی در روش خالق دانشآموزان محور اصلی
هستند و با ابهامات دستوپنجه نرم میکنند.
 éدر روش ســنتی دانشآموزان یا حتی گاهی معلمان به سؤالها پاسخ کلیشهای میدهند ،ولی در
روش تدریس خالق دانشآموزان نظرات و پاسخهای متعددی به سؤالها میدهند (تفکر واگرا).
 éدر روش ســنتی قــدرت حافظــه برای یادگیری اهمیــت دارد و فقط محفوظــات در نظر گرفته
میشوند ،ولی در روش تدریس خالق حل مسئله محور یادگیری است.
 éدر روش ســنتی به عقاید شاگردان کمتر توجه میشود ،ولی در روش تدریس خالق ابراز عقیده
مهم است.
 éدر روش ســنتی دانشآموزان به دلیل ترس از معلم ممکن اســت اعتمادبهنفس الزم را از دست
بدهند ،اما در روش تدریس خالق معلم نقش راهنما را دارد و شــاگردان اعتمادبهنفس بیشتری
پیدا میکنند.
 éدر روش تدریس ســنتی تأکید بر نمره در ارزشــیابی اســت ،ولی در روش تدریس خالق این
موضوع چندان مطرح نیست.
 éدر روش تدریس ســنتی شــاگردان با هم مقایســه میشــوند ،ولی در روش تدریس خالق هر
دانشآموز با خودش مقایسه میشود.
 éدر روش سنتی دانشآموزان با هم رقابت میکنند ،ولی در روش تدریس خالق همیاری و تعاون
به جای رقابت مطرح است.
 éدر روش ســنتی پاســخهای شاگردان مشــخص هســتند ،ولی در روش تدریس خالق پاسخها
ابتکاری ،غیرمعمول و حتی در مواردی ممکن است خندهدار باشند.
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 éدر روش ســنتی دانشآموزان اجراکنندة فرمانهای معلمان و اطاعتپذیر صرف هســتند ،اما در
روش تدریس خالق شــاگردان میتوانند آزادانه با معلم بحث و گفت گو کنند (ر.ک .حســینی،
 ،1392صص.)133-134 .

داللتهای رویکرد ریزوماتیک برای تدریس خالق

فلسـفة ریـزوم و اصـول آن بهعنـوان روشـی انقالبـی بـرای تفکـر افقـی و واگـرا و حل مشـکالت
آموزشوپـرورش مطـرح اسـت .میتـوان گفت که ژیـل دلوز تئوری «ریـزوم» را پیشـنهاد داد تا ورود
غیرسلسـلهمراتبی را در نمایش و تفسـیر دادهها شـرح دهد .در یک محیط آموزشـی یا سـازمانی ،ارائه
و تفسـیر دادههـای غیرسلسـلهمراتبی تنهـا در محیطـی صـورت میپذیـرد کـه افـراد توانایی مشـارکت
در موقعیتهـای یادگیـری یـا پروژههـای گوناگـون را بـر اسـاس اندیشـة خالقانـة خود دارا میباشـند
(چارنی.)2017 ،
بر این اساس ،دیدگاه ریزوماتیک خواستار تنوع و ناهمگونی در آموزشوپرورش و عرصة
یاددهی -یادگیری است .بنابراین امروز به جای تطابق با یک الگوی ازپیشتعیینشده ،زمان آزمایش،
یادگیری و به اشتراک گذاشتن تجربیات برای به دست آوردن درک جدید از مفاهیم و معانی در
آموزشوپرورش فرا رسیده است .آموزش و یادگیری بر پایة اصول ریزوماتیک خالقانه است و مربی
و یادگیرنده را در فضای کنجکاوی و اکتشاف قرار میدهد .این فضایی است که مسیری را برای تفکر
جدید باز میکند که فراتر از آن چیزی است که غالب ًا از یک برنامة درسی استاندارد به دست میآید
(چارنی .)2017 ،نتیجه اینکه یادگیری ریزوماتیک کوچگرا و غیرقابلپیشبینی است و از آنجا که تغییر
در الگوی یادگیری عشایری ضروری است ،نتایج این یادگیری در اصل همیشه فراتر از انتظار است.
عنصر شگفتی ،و از این رو خالقیت و نوآوری ،لزوم ًا در هستة اصلی یادگیری ریزوماتیک جای گرفته
است (کرامر.)2013 ،29
با توجه به موارد فوق ،اصول ریزوماتیک شامل اتصال (ارتباط) ،ناهمگونی ،چندگانگی ،گسست
ناداللتگر و نقشهنگاری ،فرایندهای ضروری برای ارائة الگوی تدریس خالق در آموزشوپرورش
هستند .این اصول بر همکاری ،گفتمان ،مشارکت ،نوآوری در برنامههای درسی ،آموزش و یادگیری
فعال تأکید دارند .این اصول تجویزی نیستند و هدفشان پیروی از سلسلهمراتب در رویکردهای
سازمانی نیست ،بلکه هدفشان عبارت است از :تحریک تفکر انتقادی؛ ایجاد فرصتهایی برای تغییر
روشهای تدریس؛ ایجاد تغییراتی در هستیشناسی معلمان و الهام برای آموزگاران و دانشآموزان
برای درک بهتر؛ تجدیدنظر در رویههای معمول .در ادامه به شرح این اصول و داللتهای تربیتی
منبعث از آن برای حوزة تدریس خالق میپردازیم:
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 .1ارتباط و ناهمگنی؛ زمینة همکاری و گفتوگو
«اصل ارتباط» (اتصال) بدین معنی است که هر نقطة ریزوم میتواند به هر یک از نقطههای دیگر
متصل شــود و باید اینگونه باشــد (دلوز و گاتــاری ،1987 ،30ص .)7 .از ایــن اصل داللتهایی برای
حوزة تدریس خالق در قرن بیســتویکم میتوان استنباط کرد .از جمله اینکه آموزگاران ،شاگردان ،و
دستگاههای اطالعاتی و فناورانه ،همه به هم متصل و با هم ارتباط دارند .عالوه بر این ،دانش گسسته
وجود ندارد .تمام دانشها به یکدیگر متصل و با هم ارتباط دارند.
اصل بعدی که ارتباط تنگاتنگی با اصل ارتباط (اتصال) دارد« ،ناهمگونی» اســت .ناهمگونی این
امکان را برای شاگردان و معلمان فراهم میآورد که به دیگران احترام بگذارند ،یکدیگر را تحمل کنند ،و
مشوق همکاری و کمک متقابل باشند .این اصل به توسعة منابع انسانی غنیتر و چالشهای معلم کمک
میکند و متعاقب آن تأثیر زیادی بر یادگیری دانشآموزان دارد .بهعالوه ،به تفکر انتقادی و حل مســئله
نیز کمک میکند ،زیرا یادگیرنده باید دیدگاههای گوناگون و متنوعی را در نظر بگیرد (کرونژ.)2018 ،
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 .2چندگانگی و کثرت؛ یادگیری مبتنی بر شبکه
«چندگانگی» (کثرت) به معنی جمع شــدن نقاط گوناگون به دور هم به نحوی اســت که حاصل آن
ایجاد یک کل ریزوماتیک باشد (سجادی و ایمانزاده .)1391 ،در یک ریزوم هیچ نقطه یا جایگاهی مانند
آنچه در یک ساختار درخت یا ریشه مییابیم ،وجود ندارد .یک سرهمبندی (مونتاژ) ،و دقیق ًا افزایش در
ابعاد یک کثرت است که ماهیتش تا آنجا که اتصاالتش زیاد شوند ،ضرورت ًا تغییر میکند (دلوز و گاتاری،
 ،1987ص .)8 .به نظر بثام و شارپ ،)2013( 31فناوری در آموزشوپرورش ،جهانبینیهای متکثری را
برای دانشآموزان در تعامل با معلمان ،فرایندهای روششناسی و تجربههای یادگیری ایجاد کرده است
که به نام «راهبردهای ریزوماتیک» خوانده شده است .شبکة یادگیری شخصی نمونهای از این راهبردها
محســوب میشود که متشــکل از دانشجویانی است که با استفاده از وسایل الکترونیکی متکثر ،از قبیل
تلفن همراه ،رایانه و اپلیکشنهای خاص آنها در این شبکه و یا با شبکههای شخصی دیگر ،در اینترنت
در حال تعامل و تبادل اطالعات هستند و تجربیاتی را که در فضای متکثر و از طریق روشهای گوناگون
سخنرانی ،فعالیتهای اجتماعی ،ارتباط با دوستان و استادان به دست میآورند ،به اشتراک میگذارند.
هر یک از این منابع متعدد و واگرا تجربهها و فرصتهای جدیدی را برای شبکههای یادگیری شخصی
ایجاد میکنند (اوتو.)2017 ،32
بر این اساس ،تعاملهای انسانی یک شبکة اجتماعی از روابط در موقعیتها و زمینههای گوناگون
است و بدینسان اختراع مجموعهای از مفاهیم و معانی جدید بهعنوان وسیلهای برای تجدید ارزیابی
تجربه اختراع خواهد شــد که نتیجة آن ســاختن ذهنیت فرد در عمل اســت .این فرایند خالقانه ،یک
تدریس ارزشمند قلمداد میشود (سمستسکی و لووت.)2011 ،33
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 .3گسست ناداللتگر؛ نوآوری در تدریس و یادگیری
برخالف گسستهای داللتگر که ساختارها را از هم جدا میکنند یا از دل یک ساختار میگذرند،
ممکن است یک ریزوم بشکند و جایی از آن خرد شود ،اما دیگر بار کار خود را از یکی از خطوط قدیمی
خود ،یا از خطوطی جدید ،آغاز خواهد کرد (دلوز و گاتاری ،1987،ص .)9 .این استعاره انعطافپذیری
پویا و فعال را درون نظام آموزشــی نشــان میدهد .افراد ،درون نظام آموزشی از انعطافپذیری باالیی
برخوردارند و با تصمیمگیری مستقل و ارائة تجربههای متفاوت افراد ،امکان تغییر و پیدا کردن راههای
جدید فراهم میشــود؛ حتی اگر این امر مستلزم گسســت از راهها و روشهایی باشد که سالها انجام
میشــدهاند .در حقیقت ،گسست ناداللتگر مفهومی است که یادگیری را تغییر میدهد و باعث شکوفا
شــدن آن میشــود .گسســت ناداللتگر ،از طریق رهایی از اســتانداردهایی که غالب ًا یادگیری را ایستا
میســازند و فراهــم کردن فضاهایی برای ایجاد و بازســازی تفکر جدید ،ایــن روند را انجام میدهد.
گسســت ناداللتگر «فکر کردن» را به جای بله گفتن میگذارد و امکان رسیدن به قلمروهای جدید را
فراهم میآورد.
معلــم در چنیــن فضایی میتوانــد فرایند یاددهی – یادگیــری را از مرزهای آموزشــی جدا کند و
در محیطهــای واقعــی به اجرا درآورد .برای مثال ،فضای مجازی نوعی گسســت ناداللتگر در فرایند
یاددهی -یادگیری محســوب میشــود ،چراکه زمینه و فرصت ظهور و بروز افکار ،اندیشهها ،ایدهها و
توانمندیهای معلمان و دانشآموزان و انجام بسیاری از فعالیتهای آموزشی را بدون نیاز به امکانات
فراوان ،پیچیده و گران فراهم میآورد .تســریع در فرایند یاددهی-یادگیری ،دریافت اطالعات بیشتر در
موضوعهای درسی ،امکان مقایســة روشهای آموزشی و تربیتی ،تبادل اطالعات و تسهیل ارتباطات،
انجام فرایندهای تعلیموتربیتی بهصورت ملموس ،تجســمی و کارامدتر ،امکان بهروزرسانی اطالعات
همة عناصر انســانی و غیرانسانی نظام تعلیموتربیت ،امکان دســتیابی به آخرین دستاوردهای علمی و
فرهنگی جهان ،کاهش هزینههای مالی و انتشار دانش به تمام نقاط کشور و دنیا از مزایای این گسست
ناداللتگر محسوب میشود.
 .4نقشهنگاری؛ انعطافپذیری درون نظام آموزشی
در اندیشــة دلوز و گاتاری ریزوم مفهومی اســت از یک نقشه؛ نقشــهای پویا از ارتباطات و افکار
جدید .نقشــه بازنمایی یا بازتولید نیســت ،خودش جزئی از ریزوم اســت .نقشــه باز است و میتواند
در تمام ابعادش اتصال بگیرد .بهعالوه مســتعد را میتوان پیادهســازی و معکوس کرد ،بهعالوه مستعد
دریافت مدام تغییرات است .حاوی ورودیهای کثیری است که کثرت آنها به چگونگی اجرا بستگی
دارد (دلوز و گاتاری ،1987 ،صص.)11-12 .
بر این اساس ،در نظام آموزشی اشخاص در همان موقعیتها و فرایندهای خالقانهای قرار میگیرند
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که خودشان شکل دادهاند و تجربههای منحصربهفرد و دیدگاههای خاص خود را دارا هستند .درعینحال
دیدگاههای افراد ممکن اســت بر اساس سهیم شــدن و اشتراک با دیدگاهها و تجربههای دیگران تغییر
یابــد .به عبارت بهتر ،هر تعامل میتواند برخی یا همة تعاملهای دیگر را تغییر دهد .مجموع تعاملها
بهعنوان یک نقشــه از نظام آموزشــی ریزوماتیک مشاهده میشــود .بنابراین هر تعامل جدید میتواند
نقشهنگاری نظام را تغییر دهد .متناسب با اصل نقشهنگاری ،افراد درون چنین نظام آموزشی در مقابل
ایدههــای جدید انعطافپذیری دارند .این امــر به ایجاد راهبردهای جدید و خالقیت و نوآوری درون
نظام آموزشی میانجامد .نقشههای جدید ،بر اساس ظهور الگوهای جدید ،ایجاد قوانین جدید و سپس
پیدا شدن مسیر حرکت برای ایدههای جدید ،و ...دائم ًا در حال طراحی هستند .این ورود و خروجهای
متوالی و تفکرات جدید ،دائم ًا تصمیمگیریها را تغییر میدهد.
بدین ترتیب به نظر دلوز ،یادگیرندگان باید تشویق شوند نقشههای خودشان را تولید کنند ،نه اینکه
آنچه معلم ترسیم کرده بود ،بازنمایی کنند .در نظامهای سنتی ،معلم یادگیرندگان را وادار میکند که یک
قطعه از مطالب را به دست آورند و آن را به یک نقشه تبدیل کنند .بهطور قابلتوجهی چنین نقشهای با
داشتن عنوانها و زیرشاخههای فصل بهعنوان سازههای شاخهای به پایان میرسد .در نتیجه یک درخت
دانش حاصل میشــود ،نه شــبکهای از دانش .در عوض ،فراگیرندگان باید تشــویق شوند سه کانون در
نقشــه داشــته باشند .آنها باید خود را در وسط ،مواد یادگیری را در یکطرف و محیطزیست را نیز در
طرف دیگر قرار دهند .این نقشه رابطة بین یادگیرنده ،مواد یادگیری ،مواد متصل دیگر و محیطی را که
یادگیرنده در آن است ،نشان میدهد .به این ترتیب هیچ دو نقشهای نمیتوانند یکسان باشند ،زیرا هیچ
دو زبانآموزی یکسان نیستند (کرونژ.)2018 ،
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بحث و نتیجهگیری

بــا عنایت به مباحث مطرحشــده ،تدریس خالق بهعنوان یک فرایند ســاخت
دانش در نظر گرفته میشــود که هدف اصلی آن ،کمک به شاگردان بهمنظور رهایی
از قالبهــای فکــری عادی رایج و دســت یافتــن به چشــماندازهای جدید برای
ســاخت دانش و حل مســائل و موضوعهای جدید در رشــتههای گوناگون است.
تدریس خالق به آزادی و تجربه ،خطرپذیری و انعطافپذیری ،فوریت و نداشــتن
تعصــب نیاز دارد و بهعنوان یــک موضوع ابتکاری در نظر گرفته میشــود .وظیفة
معلم حمایت از هرگونه تالش برای خلق و آفرینش ،تأکید بر توســعة مهارتهای
اجتماعی دانشآموزان و خودســامانی آنهاست .در این فضا ،کالس درس فضای
مذاکره ،همکاری و ظهور فرصتهایی است که به ترویج و تشویق یادگیری خالق
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در دانشآموزان منجر میشــود .روشهای تدریس خالق متنوعاند و معلم میتواند
از مجموعــهای از روشهای تدریــس فعال ،همچون بارش مغــزی ،پروژه ،بحث
گروهــی ،ســمینار ،قصهگویی ،ایفای نقــش ،بدیعهپردازی و  ...با توجه به شــرایط
استفاده کند.
بــا توجه به اصــول ریزوماتیک میتوان اینگونه نتیجــه گرفت :تدریس خالق
ریزوماتیــک (در فضای متکثــرو فاقد الگوهای ازپیشتعیینشــده و ثابت) حاصل
تعاملهای انسانی در یک شبکة اجتماعی پویا از روابط در موقعیتها و زمینههای
گوناگون است که حاصل آن ،آفرینش مجموعهای از مفاهیم و معانی جدید بهعنوان
وســیلهای بــرای تجدید ارزیابی تجربه و در نتیجه ســاختن ذهنیــت فرد در عمل
است .در تجربه بر اساس اصول ریزوماتیک ،افراد در فضای متکثر میتوانند معانی
جدیــدی برای خود از طریق گفتوگو با دیگران و ایجــاد روابط جدید پیدا کنند.
یادگیــری آنها فراتر از دانش عمومی مشــترک اســت و به فهــم عمیقتر از دانش
دست مییابند .آنها کمتر خودخواهانه هدایت میشوند و از کنجکاوی بیشتری در
ارتباط با دیگران اســتفاده میکنند .بهعالوه از طریق خلق معانی جدید ،تجربههای
خود را غنی میکنند .بدینســان محیط یادگیری فضایی از یادگیری خالقانه است و
هر دانشآموز باید فرصتی برای ورود به یادگیری مورد نظر خود داشــته باشد و از
تجربیات و دیدگاههای شخصی خود استفاده کند.
معلمان در فضاهای چالشــی و اکتشــافی فراگیرندگان شرکت میکنند و از این
طریــق فرصتی بــرای آنها بهمنظور تقویت ظرفیت خود برای تغییر و تبدیلشــدن
بــه فردی کارآمد در کار ،روابط و یادگیری فراهم میشــود .این امر معلمان را قادر
میسازد بهطور متفاوتی عمل کنند .ریزوم وار در یک شبکة پویا با شاگردان و دیگر
معلمان همکاری کنند و در نتیجه ظرفیت انطباق با چالشهای جدید و امتحاننشده
را در خود افزایش دهند .فراگیرندگان نیز از طریق مواجهه با اندیشههای ناهمگون
و چندگانه ،و از طریق گفتوگو ،ارتباط و اکتشاف در یک شبکة ریزوماتیک بهطور
کامل در فرایند یادگیری غوطهور میشــوند ،نه اینکه صرف ًا اطالعات ثابت و ایستا
را جذب کنند .اینگونه یادگیری فعالیتی اســت که ذهن ،بدن و احساســات را در
برمیگیرد.
روش تدریس در فضای ناهمگون ریزوماتیک متأثر از ارتباطات ریزوماتیک بین
دانشآموزان ،معلمان ،والدین ،مدرســه ،دانشــگاه ،کسبوکار ،و  ....است؛ عواملی
کــه از طریق شــبکههای اجتماعی در ارتباط متقابل با هم هســتند .در نقطة مقابل،
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در نظامهای آموزشــی ســنتی (غیرریزوماتیک) هدفها از قبل تعیینشــده و ثابت
هســتند .معلمان نیز بهعنــوان اجراکنندة فرمانهای این نظــام ،منبع غنی از علم و
دانش محسوب میشوند که باید طبق سرفصلهای تعیینشده حرکت کنند و مطالب
تعیینشــده و ثابتــی را به ذهن دانشآموزان انتقال دهند .لذا شــاهد یک ســاختار
ثابــت ،قالبی و غیرفعال در فرایندهای یاددهی -یادگیری هســتیم که از ویژگیهای
آن میتوان به تمرکز بر شــباهتها ،ارتباطات یکطرفه و سلسلهمراتبی ،انضباط و
کنترل مداوم ،انعطافناپذیــری ،ایجاد همگنی در کالسهای درس ،محتوای ثابت،
روشهای تدریس غیرفعال مثل سخنرانی ،و  ....اشاره کرد.
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با نظر به نتایج این پژوهش ،پیشــنهادهای زیر برای فزونبخشــی تدریس خالق
ارائه میشوند:
 éبرای افزایش خالقیت در تدریس معلمان ،آموزش خالقیت به معلمان در مراکز
تربیتمعلم در دستور کار قرار گیرد .بهویژه ،بهتر است فایدههای تدریس خالق
در تمامی برنامههای آمادهســازی معلمــان در دورههای تربیتمعلم مورد تأکید
قرار گیرند.
 éبرنامهریزان درســی هنگام طراحی برنامههای درســی ،تغییر ساختار از حالت
سلسلهمراتبی به ساختاری را که در آن بر کار تیمی به جای رتبهبندی تأکید شده
است ،مدنظر قرار دهند.

 éمعلمان کالس درس را به فضای همواری تبدیل کنند که در آن پرسش و چالش،
فرصت برای ایجاد ارتباطات جدید ،اکتشاف ایدهها ،و انتخابهای آزاد وجود
داشته باشد .همچنین در این فضا زمینه برای انعکاس و انتقاد از ایدهها ،اعمال
و نتایج فراهم شود.

 éمعلمــان بین محتوای آموزشــی و زندگی واقعی ارتباط برقــرار کنند .با فراهم
آوردن چنین موقعیتی ،دانشآموزان قادر خواهند بود یادگیریهایشان را به کار
بندند ،تواناییهای خود را درک کنند ،آنها را انطباق و تغییر دهند ،و روشهای
مورد نیاز برای موفق بودن در عرصه اجتماع را به دست آورند.
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